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ПРАКТИКА СИСТЕМИ КОРПОРАТИВНОЇ БЕЗПЕКИ
Спільнота промисловці і підприємців, сфери національної безпеки та
оборони вітає призначення Василя Крутова першим заступником голови
СБУ та головою антитерористичного центру при СБУ. Це професіонал
та патріот високої планки, який конкретними справами довів свою здатність
виконувати найскладніші державні завдання. Такої думки голова
парламентського об’єднання «Економічний розвиток», президент УСПП
Анатолій Кінах.
«Василь Крутов був моїм першим заступником – заступником секретаря
в Раді національної безпеки і оборони України, і тоді я переконався в його
глибокій порядності, професіоналізмі, здатності до роботи будь-якої
складності: від найвагомішого інтелектуального
внеску у підготовку
Стратегії національної безпеки до успішного, по суті, керування звільненням
українських моряків з судна Фаїна від сомалійських піратів. Переконаний,
він гідно прийме виклик часу – докладе величезних зусиль з стабілізації
загрозливої ситуації у східних областях України, зуміє проводити операції з
забезпечення правопорядку максимально виваженим чином», – наголошує
голова парламентського об’єднання.
На його думку, дії на сході України з захоплення озброєними особами та
сепаратистськими групами міліцейських дільниць, адміністративних
будівель, залякування мирного населення мають терористичний характер з
ознаками військової операції, вони повинні належним чином оцінюватися
та припинятися. Крім того, «зброя» Антитерористичного центру – співпраця
з представниками міжнародних організацій, в тому числі з місією ОБСЕ, яка
нині працює в Україні і бере учать в активному спостеріганні за подіями.
До речі, генерал-лейтенанта Служби безпеки України В. В. Крутова
називають «легендою спецпідрозділу «Альфа», оскільки саме він причетний
до її створення у 90-ті роки. За його участі проведені сотні оперативнобойових операцій та спеціальних заходів. В 2003 р. він заснував і очолив
Міжнародну громадську організацію «Міжнародна антитерористична
єдність», що є єдиним від України учасником форуму недержавних
організацій Ради Європи. В. В.Крутов є активним учасником створення
системи недержавної корпоративної безпеки бізнесу, яка вже кілька років
реалізується в УСПП. Він кандидат педагогічних наук, доктор юридичних
наук, професор (Український союз промисловців і підприємців
(http://uspp.ua/v.krutov-zdatnij-vikonuvati-najskladn%D1%96sh%D1%96derzhavn%D1%96-zavdannya.html). – 2014. – 14.04).
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***
Національний банк України розпочав практичну реалізацію
ініціативи Незалежної асоціації банків України зі створення ефективної
загальнодержавної системи протидії кіберзлочинності у банківській
сфері, повідомили у прес–службі НАБУ.
«Продовжується
робота
по
реалізації
концепції
«Протидія
кіберзлочинності в банківській сфері» та створення Єдиної інформаційної
бази банків на платформі Національного банку України. Згідно
розпорядження Нацбанк України створив міжвідомчу робочу групу з питань
протидії кіберзлочинності у банківській системі України», – говориться у
листі регулятора на адресу НАБУ.
До основного складу міжвідомчої робочої групи включені керівник
Проекту НАБУ «Протидія кіберзлочинності» Тетяна Самсонюк та експерт
Проекту, член Комітету НАБУ з питань банківської інфраструктури та
платіжних систем Олена Кузьміна.
Для ефективної співпраці Національний банк України також запросив до
участі в робочій групі фахівців Управління по боротьбі з кіберзлочинністю
Міністерства внутрішніх справ України.
У січні 2013 року НАБУ розробила та затвердила рішенням Комітету з
питань банківської інфраструктури та платіжних систем Концепцію протидії
кіберзлочинності в банківській сфері. Вона передбачає створення ефективної
загальнодержавної системи протидії кіберзлочинності у банківській сфері та
створення платформи для комунікації між всіма задіяними учасниками.
Один з напрямків концепції передбачає створення єдиної інформаційної
бази банків з метою обміну антишахрайською інформацією. Планується, що
хранителем і утримувачем такої єдиної інформаційної бази буде НБУ, тому
що саме регулятор реалізує державну політику щодо забезпечення
інформаційної безпеки банків. Основні принципи роботи бази: доступ всіх
банків до інформації; знеособленість інформації в системі; НБУ співпрацює з
МВС та іншими держструктурами у сфері дієвих превентивних заходів,
здійснення яких не суперечить законодавству України
(Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua/uk/news/1312236-natsbankpochav-stvorennya-zagalnoderzhavnoyi-sistemi-protidiyi-kiberzlochinnostinabu). – 2014. – 04.03).
***
Правозащитные организации США призывают Facebook и Instagram
запретить страницы об оружии на своих сервисах, и Facebook может
изменить свою политику в отношении таких страниц уже в ближайшие
недели.
Против Facebook–страниц, на которых размещается информация об
оружии, выступили, в частности, правозащитные группы Mayors Against
Illegal Guns («Мэры против нелегального оружия»), одним из основателей
5

которого является экс–мэр Нью–Йорка Майкл Блумберг, и Moms Demand
Action («Матери требуют действий»). Источники говорят, что
правозащитники ведут переговоры с представителями соцсетей.
По данным СМИ, на ряде Facebook–страниц пользователи могут
договариваться о покупке и продаже оружия, что противоречит законам
некоторых штатов. В октябре прошлого года 15–летний подросток в
Кентукки купил огнестрельное оружие у мужчины, с которым он
познакомился на Facebook. Позже тинейджер был задержан с заряженным
оружием на территории школы Greenup County Highschool. Арестован был и
продавец, который признался в продаже оружия людям, с которыми он
общался в Facebook.
Организация Moms Demand Action опубликовала петицию на сайте
Change.org с призывом запретить распространение оружия через Facebook и
принадлежащий ему Instagram. Обращаясь к Марку Цукербергу и Кевину
Систрому, правозащитники говорят следующее: «К сожалению, ваши
платформы позволяют продавать, покупать и обмениваться огнестрельным
оружием без необходимой проверки криминального прошлого покупателя.
Другие онлайн–платформы, включая Craiglist, eBay и Google+, уже запретили
продажу оружия. Мы призываем вас запретить продажи оружия на своих
платформах незамедлительно». На сегодняшний день петиция набрала свыше
94 миллионов подписей.
Facebook и Instagram не являются площадками электронной коммерции.
«Вы не можете покупать вещи на Instagram и Facebook, кроме того, на
площадках нельзя размещать рекламу оружия», — сказал представитель
соцсети изданию VentureBeat. Однако Facebook пока не комментирует, будет
ли менять политику в отношении публичных страниц
(InternetUA
(http://internetua.com/pravozasxitniki-v-ssha-prizivauat-Facebook-zapretitstranici-ob-orujii). – 2014. – 04.03).
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ДІЯЛЬНІСТЬ УСПП

Обращение
Украинского союза
промышленников и предпринимателей
к участникам Некоммерческого партнерства
«Международный альянс по противодействию незаконному обороту
контрафактной продукции «Антиконтрафакт»
Уважаемые участники партнерства «Антиконтрафакт»,
уважаемые коллеги и друзья!
УСПП, как крупнейшая общественная организация Украины,
объединяющая промышленников и предпринимателей всех регионов страны,
обращается к вам, как к дружественным партнерам и братьям по совместной
предпринимательской деятельности с призывом поддержать мир,
спокойствие и дружеские взаимоотношения между народами Российской
Федерации и Украины.
Накопившиеся внутренние социально–экономические и политические
противоречия в украинском обществе привели к непредсказуемым,
трагическим
последствиям в нашей стране. В протестах против
существовавшей власти пролилась кровь, погибли люди. Эта трагедия
надолго станет памятным уроком для всего нашего народа.
Однако сегодня в Украине ситуация стабилизируется, легитимно
работает Верховная Рада Украины, назначены новые члены правительства,
сформирован новый состав Совета национальной безопасности и обороны,
завершается процесс обновления органов местного самоуправления, которые
прилагают все усилия для дальнейшего экономического и социально–
политического развития страны.
Украинские промышленники и предприниматели всех регионов
страны продолжают непрерывно трудиться, укрепляя в этих непростых
условиях экономические основы нашего государства. Со всей
ответственностью
мы
можем
заявить,
что
никакого
деления
предпринимателей по территориальному, этническому или религиозному
принципу у нас не было и не будет. Предприятия и организации, субъекты
хозяйствования любых форм собственности не испытывали и не будут
испытывать дискриминации или преследований по национальным или
языковым признакам. Определенным преимуществом и незаконными
льготами пользовались только компании, тесно связанные с бывшими
руководителями страны.
Сегодня, в условиях нормализации социально–политической
обстановки в Украине, в информационном поле наших государств
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распространяются безосновательные призывы к защите от мифической
террористической опасности, ультранационалистических волнах и
неофашистских угрозах, которые, якобы, распространяются по территории
Украины, угрожают жизни и спокойствию русскоязычного населения
страны. Со всей ответственностью заявляем, что такая информация
абсолютно не соответствует реальной действительности и катастрофически
преувеличивает незначительные угрозы и противоречия, существующие в
украинском обществе. Умышленное искажение некоторыми средствами
массовой информации реальной ситуации приводит к неправильной оценке
социально–политической обстановки в нашей стране и грозит
непредвиденными трагическими последствиями.
Мы призываем всех участников Некоммерческого партнерства
«Международный альянс по противодействию незаконному обороту
контрафактной продукции «Антиконтрафакт», наших российских коллег–
предпринимателей и всех граждан Российской Федерации сделать все
необходимое для того, чтобы сложившиеся проблемы, затрагивающие
интересы людей наших стран, были разрешены исключительно мирным,
цивилизованным путем. Мы не можем допустить использования силы
оружия в достижении целей, поиске компромиссных вариантов, в решении
каких–либо споров любого масштаба. Нет ничего ценнее, чем человеческая
жизнь, мир и спокойствие наших народов.
Мы призываем российских граждан сделать все возможное, чтобы не
допустить применения оружия в Украине, которое неизбежно приведет к
кровопролитию с обеих сторон. Наши потомки нам этого не простят никогда!
Надеемся на вашу поддержку и всемерное участие в процессе
мирного урегулирования критической ситуации, в которой оказались наши
страны. Уверены, что сегодняшнее сотрудничество между Некоммерческим
партнерством «Антиконтрафакт» и Украинским союзом промышленников и
предпринимателей станет достойным вкладом в обеспечение не только
безопасности предпринимательства, но и будет способствовать укреплению
взаимопонимания и дружеских отношений между нашими народами!
С глубоким уважением и верой в
успех дальнейшего сотрудничества, Президент УСПП А. К. Кинах
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Обращение
Всеукраинской общественной организации
«Украинский союз
промышленников и предпринимателей»
к Общероссийской общественной организации
«Ассоциация работников правоохранительных органов и спецслужб
Российской Федерации»
04 марта 2014 года
г.Киев
Уважаемые коллеги и друзья!
Украинский союз промышленников и предпринимателей, как
крупнейшая
общественная
организация
Украины,
объединяющая
представителей бизнес–сообщества всех уровней и регионов страны,
обращается к вам, как к дружественным партнерам и коллегам по
обеспечению безопасности и защиты предпринимательской деятельности в
наших странах с призывом поддержать в трудную минуту мир, спокойствие
и дружеские взаимоотношения между народами Российской Федерации и
Украины.
Наша страна переживает очень сложные времена. Накопившиеся
внутренние социально–экономические и политические противоречия в
украинском обществе привели к непредсказуемым, трагическим
последствиям: в протестах против существовавшей власти пролилась кровь,
погибли люди. Эта трагедия надолго станет памятным уроком для всего
украинского народа.
Однако сегодня в Украине ситуация стабилизируется, легитимно
работает Верховная Рада Украины, назначены новые члены правительства,
сформирован новый состав Совета национальной безопасности и обороны,
завершается процесс обновления органов местного самоуправления, которые
прилагают все усилия для дальнейшего экономического и социально–
политического развития страны.
Украинские промышленники и предприниматели всех регионов
страны продолжают непрерывно трудиться, укрепляя в этих непростых
условиях экономические основы нашего государства. Со всей
ответственностью
мы
можем
заявить,
что
никакого
деления
предпринимателей по территориальному, этническому или религиозному
принципу у нас не было и не будет. Предприятия и организации, субъекты
хозяйствования любых форм собственности не испытывали и не будут
испытывать дискриминации или преследований по национальным или
языковым признакам. Определенным преимуществом и незаконными
льготами пользовались только компании, тесно связанные с бывшими
руководителями страны.
Сегодня, в условиях нормализации социально–политической
обстановки в Украине, в информационном поле наших государств раздаются
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безосновательные призывы к защите от мифической террористической
опасности, ультранационалистических волнах и неофашистских угрозах,
которые, якобы, распространяются по территории Украины, угрожают жизни
и спокойствию
русскоязычного населения страны. Со всей
ответственностью заявляем, что такая информация абсолютно не
соответствует реальной действительности и катастрофически преувеличивает
незначительные угрозы и противоречия, существующие в украинском
обществе. Умышленное искажение некоторыми средствами массовой
информации реальной ситуации приводит к неправильной оценке
социально–политической обстановки в нашей стране и грозит
непредвиденными трагическими последствиями.
Мы
призываем
всех
членов
«Ассоциация
работников
правоохранительных органов и спецслужб Российской Федерации», наших
российских коллег–предпринимателей, действующих сотрудников и
ветеранов правоохранительных органов и спецслужб, всех граждан
Российской Федерации сделать все необходимое для того, чтобы
сложившиеся проблемы, затрагивающие интересы людей наших стран, были
разрешены исключительно мирным, цивилизованным путем. Мы не можем
допустить использования силы оружия в достижении целей, в поиске
компромиссных вариантов, в решении каких–либо споров любого масштаба.
Нет ничего ценнее, чем человеческая жизнь, мир и спокойствие наших
народов. В рядах вашей организации немало людей, которые как никто
другой знают, что такое боевые потери, утраченные жизни соратников и
товарищей по оружию, напрасно пролитая человеческая кровь.
Мы призываем вас и всех российских граждан сделать все возможное,
чтобы не допустить начала вооруженного конфликта и применения оружия в
Украине, которое неизбежно приведет к кровопролитию с обеих сторон.
Наши деды и прадеды, воевавшие вместе с фашизмом, осудили бы нас, а
наши потомки не простят нам этого никогда!
Надеемся на ваше понимание и всемерное участие каждого из вас в
мирном урегулировании сложнейшей ситуации, в которой оказались наши
страны. В эти трудные для Украины времена мы хотим увидеть и ждем от
россиян не направленные на наших солдат стволы снайперских винтовок, а
протянутую руку помощи и поддержки. Мы уверены, что сегодняшнее
взаимопонимание и сотрудничество между вашей Ассоциацией и УСПП
станет достойным вкладом в обеспечение не только безопасности
предпринимательства, но и будет способствовать укреплению по–
настоящему дружеских отношений между нашими народами!
С глубоким уважением и верой в
успех дальнейшего сотрудничества, Президент УСПП А.К. Кинах
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Президенту Союза
транспортников России
Ефимову В.Б.
Обращение к предпринимательскому
сообществу и всем гражданам
Российской Федерации
Уважаемый Виталий Борисович!
Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Обращаемся к вам, как к дружественным партнерам и братьям по
совместной предпринимательской деятельности с призывом поддержать мир,
спокойствие и братское содружество между нашими странами и народами.
Накопившиеся внутренние социально–экономические и политические
противоречия в украинском обществе привели к непредсказуемым,
трагическим
последствиям в нашей стране. В протестах против
существовавшей власти пролилась кровь, погибли люди. Эта трагедия станет
памятным уроком для всего нашего народа.
Однако сегодня в Украине ситуация стабилизируется, легитимно
работает Верховная Рада Украины, назначены новые члены правительства,
сформирован новый состав Совета национальной безопасности и обороны,
завершается процесс обновления органов местного самоуправления, которые
прилагают все усилия для дальнейшего экономического и политического
развития страны.
Украинские промышленники и предприниматели всех регионов
страны продолжают непрерывно трудиться, укрепляя в этих непростых
условиях экономические основы нашего государства. Со всей
ответственностью
мы
можем
заявить,
что
никакого
деления
предпринимателей по территориальному, национальному или региональному
принципу у нас не было и не будет. Предприятия и организации, субъекты
хозяйствования любых форм собственности не испытывали дискриминации
или преследований по национальным или языковым признакам.
Определенным преимуществом и незаконными льготами пользовались
только компании, тесно связанные с бывшими руководителями страны.
Сегодня, в условиях нормализации социально–политической
обстановки в Украине, в информационном поле наших государств
распространяются безосновательные призывы к защите от мифической
террористической опасности, ультранационалистических волнах и
неофашистских угрозах, которые, якобы, распространяются по территории
Украины, угрожают жизни и спокойствию русскоязычного населения
11

страны. Со всей ответственностью заявляем, что такая информация
абсолютно не соответствует реальной действительности и катастрофически
преувеличивает незначительные угрозы и противоречия, существующие в
украинском обществе. Умышленное искажение некоторыми средствами
массовой информации реальной ситуации приводит к неправильной оценке
внутриполитической обстановки в нашей стране и грозит непредвиденными
трагическими последствиями.
Мы призываем коллег–предпринимателей и всех граждан Российской
Федерации сделать все необходимое для того, чтобы сложившиеся
проблемы, затрагивающие интересы людей наших стран, были разрешены
исключительно мирным, цивилизованным путем. Мы не можем допустить
использования силы оружия в достижении компромиссных вариантов и в
решении каких–либо споров любого масштаба. Нет ничего ценнее, чем
человеческая жизнь, мир и спокойствие наших народов.
Мы призываем российский народ сделать все возможное, чтобы не
допустить применения оружия в Украине, которое неизбежно приведет к
кровопролитию с обеих сторон. Наши потомки нам этого никогда не простят!
Надеемся на вашу поддержку и всемерное участие в процессе
мирного урегулирования критической ситуации, в которой оказались наши
страны. Уверены, что сегодняшнее сотрудничество между Союзом
транспортников России и Украинским союзом промышленников и
предпринимателей станет достойным вкладом в обеспечение не только
безопасности предпринимательства, но и будет способствовать укреплению
дружеских отношений между нашими братскими народами!
С глубоким уважением и верой в
успех дальнейшего сотрудничества,
Президент УСПП
А.К. Кинах

ЗВЕРНЕННЯ УСПП ДО МКПП, РСПП З ПРИВОДУ ПОДІЙ У КРИМУ
Российскому союзу промышленников и предпринимателей,
Международному конгрессу промышленников и
предпринимателей
Уважаемые коллеги, соратники!
Наши организации связывают многолетнее успешное сотрудничество
и взаимопонимания. Плечом к плечу мы прошли трудный путь становления
национальных экономик, боролись за сохранение кооперационных, научных
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и промышленных связей между Украиной и Россией, другими странами СНГ.
Свой первый долгосрочный международный договор о сотрудничестве
УСПП подписал с РСПП еще в начале 90–х годов; с момента создания
МКПП мы активно работаем в этой структуре. Мы как никто понимаем
друг друга.
Сегодня в нашей стране непростая ситуация. Преодолевая огромные
испытания, находясь под давлением внутренних и внешних угроз, Украина
как независимое государство остается мирным и демократическим.
Государственные и общественные структуры, деловые круги, граждане
страны консолидируются ради
защиты национальных интересов,
дальнейшего экономического развития. Восстановлены институты
государственной власти: возвращены конституционные нормы 2004г.
парламентско–президентской формы государственного устройства, создана
новая парламентская коалиция, сформировано правительство, назначен
Совет национальной безопасности и обороны Украины.
В Верховной Раде Украины создано депутатское объединение
«Экономическое развитие» под руководством президента УСПП Анатолия
Кинаха. Оно способствует выведению экономики из кризиса, налаживанию
эффективного
взаимодействия
власти
и
бизнеса.
Объединения
промышленников, предпринимателей и работодателей страны поддержали
новые органы власти в вопросах противодействия коррупции, проведения
политики строжайшей экономии государственного бюджета, создания
благоприятного предпринимательского климата, поддержки внутреннего
рынка, развития национального производителя, малого и среднего бизнеса и
т.д. Сегодня Украина стремится создать современную конкурентоспособную
экономику, встать на путь истинно демократического развития. Думается,
такие усилия украинской власти, деловых кругов достойны вашей самой
искренней поддержки.
В этой связи новым испытанием для Украины, несравнимым с
другими по масштабам и глубине возможных последствий, стало введение в
Крым военных формирований Российской Федерации. Мы расцениваем это
как глубоко недружественный акт, который ставит под сомнение
возможность устойчивого экономического развития, создает угрозу
территориальной
целостности, государственности и независимости
Украины.
Мы не скрывали и не скрываем, что в нашей стране существуют
социально–экономические,
общественно–политические,
национальные,
культурные, религиозные проблемы. Они накапливались в течение
длительного времени, и, безусловно, не могут быть решены одномоментно.
Однако это внутренние дела Украины, они подлежат урегулированию в
рамках усилий украинского государства и общества и ни в коем случае не
соизмеримы с перспективой иностранной интервенции. И государственные
структуры, и граждане страны готовы решать наболевшие вопросы
исключительно самостоятельно, мирным, цивилизованным путем, методами
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общественной дискуссии, в том числе и с учетом мнения международных
партнеров.
Уверены, что общественные организации бизнеса, деловые
сообщества Российской Федерации, Содружества Независимых Государств
не могут относиться к Украине иначе, как с пониманием, поддержкой и
желанием продолжить плодотворное, годами налаживаемое сотрудничество.
Независимо от колебаний политического маятника, мы не можем поставить
под сомнение вековую дружбу и симпатию, родственные связи, совместную
историю украинского и российского народов. Нас слишком многое
объединяет, чтобы мы позволили политическим обстоятельствам нас
рассорить и разлучить.
В этой связи обращаемся к вам с убедительной просьбой употребить
все возможное влияние на высшие органы власти Российской Федерации,
весь арсенал механизмов диалога бизнеса с руководством страны, свой
несомненный авторитет в российском обществе, чтобы остановить войну,
не допустить эскалации конфликта между братскими украинским и
российским
народами,
максимально
препятствовать
возможным
провокациям, способствовать скорейшему выведению российских военных
формирований с территории Автономной Республики Крым.
Заверяем вас, что Украина была и остается миролюбивым
цивилизованным государством, поддерживающим со всеми своими
партнерами исключительно уважительные, добрососедские отношения.
Толерантность, равные права и возможности граждан всех национальностей
и вероисповедания, верховенство закона, мирный диалог как средство
решения национальных, языковых, культурных и других противоречий – вот
наши принципы, которые, несомненно, разделяете и вы.
Коллеги
из
предпринимателей

Украинского

союза

промышленников

и

ПРАВОВІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
Меморандум про партнерство УСПП та КМУ доповниться Планом
спільних дій
Підписання УСПП, Економічною радою громадських організацій,
галузевих асоціацій, організацій роботодавців Меморандуму про партнерство
та співробітництво з Кабінетом міністрів України є дуже важливим кроком,
який допоможе підтримувати живий діалог між урядом і бізнесом.
Принципово, що Меморандум передбачає активну участь ділової спільноти у
формуванні стратегії економічного розвитку країни, розробці серйозних
законодавчих проектів, державних цільових програм. По суті, промисловці і
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урядовці домовились, що найважливіші державні рішення економічної сфери
будуть прийматися з урахуванням досвіду та експертних пропозицій
представників реального сектору економіки. Таку думку висловив голова
парламентського об’єднання «Економічний розвиток», президент УСПП
Анатолій Кінах.
«Наявність постійного та відкритого діалогу дуже важлива не лише для
бізнесу, а й для влади, яка потребує інтелектуального підживлення, перевірки
правильності та доцільності своїх рішень, чіткого громадського контролю за
їх виконанням, моральної підтримки своєї політики з боку бізнес-спільноти.
Таке партнерство передбачає постійність, рівноправну взаємовідповідальну
основу», – наголосив президент УСПП.
Він повідомив, що нині в союзі триває підготовка Плану спільних дій
до Меморандуму про партнерство та співпрацю між УСПП та КМУ. В нього
увійдуть підготовлені промисловцями і підприємцями рекомендації щодо
першочергових завдань держави на 2014 рік, проблемні питання, які
пролунали нещодавно на зустрічі промислової спільноти з Прем’єрміністром країни А.П.Яценюком та представниками уряду, пропозиції, які
об’єднання та організації бізнесу надсилають до УСПП зараз.
Промисловці пропонують включити у План спільних дій постійний
моніторинг впливу на реальну економіку пакету фіскальних законів, що
ухвалені Верховною Радою України задля недопущення поглиблення
соціально-економічної кризи. Якщо виникає загроза поглиблення негативних
явищ, норми мають бути змінені. На погляд ділової спільноти, слід
активізувати підготовку та послідовну реалізацію Національної програми
адаптації української економіки до умов вільної торгівлі з ЄС (стандарти,
технічні регламенти, модернізація).
Серед пропозицій УСПП є такі, що дозволять підвищити ділову
активність в цілому, реалізувати за державної підтримки програми
імпортозаміщення, домогтися диверсифікації вітчизняного експорту,
мінімізувати втрати виробничників, які працювали в основному на ринках
Росії, інших країн пострадянського простору, а нині можуть постраждати від
скорочення цих ринків. Вкрай актуальною нині є розробка та впровадження в
життя спільної програми НБУ та КМУ щодо кредитування реального сектору
економіки державними та комерційними банками.
Пропозиції до Плану спільних дій стосуються й сфери боротьби з
корупцією, посилення персональної відповідальності посадовців за
виконання їх службових обов’язків.
«Промисловці і підприємці повні надії, що їх співпраця з органами
влади буде розвиватися активно та цілеспрямовано, на основі принципів
рівноправності, взаємної поваги, обов’язкового врахування експертної думки
бізнесу під час прийняття важливих державних рішень економічного змісту.
Саме в такому випадку бізнес буде почуватися впевнено та стабільно, а
завдання подолати нинішню кризу та вийти на шлях сталого економічного
зростання успішно виконуватиметься», – підсумував Анатолій Кінах.
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Для довідки. Меморандум про партнерство та співробітництво між
Кабінетом Міністрів України та Українським союзом промисловців і
підприємців підписано 4 квітня 2014року (Український союз промисловців і
підприємців
(http://uspp.ua/memorandum-pro-partnerstvo-uspp-ta-kmudopovnitsya-planom-sp%D1%96lnix-d%D1%96j.html). – 2014. – 09.04).
***
Уряд удосконалив деякі норми податкової системи
7 квітня після засідання Кабінету Міністрів України Міністр фінансів
Олександр Шлапак повідомив представникам мас-медіа про ухвалені
урядові рішення.
Так, Уряд удосконалив деякі норми податкової системи, зокрема
внесені корективи щодо сплати окремих податків, а також зміни до законів,
які регулюють енергетичну галузь та ін.
Розповідаючи про запропоновані зміни до податкової системи, Міністр
фінансів зазначив, що Уряд врегулював деякі питання щодо податкових
пільг, оподаткування лікарських засобів, митних та податкових платежів, а
також внесені технічні правки.
Крім того, Уряд вирішив запровадити щомісячну публікацію
інформації про перелік підприємців, які отримали відшкодування ПДВ, на
сайті Казначейства.
«Бізнес давно вимагає прозорості, і в цьому сенсі публікація такої
інформації закріпить довірливі відносини влади і підприємців», – зазначив
Міністр
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article;jsessionid=66D028C06F3C90
4867417A34215A2E57?art_id=247185888&cat_id=244274160). – 2014.– 07.04).

***
Всемирный банк готов помочь Украине упростить ведение бизнеса
Эксперты Всемирного банка готовы вместе с представителями
Минэкономразвития подготовить перечень мероприятий по дерегуляции
ведения бизнеса, реализация которых позволит Украине значительно
улучшить свои позиции в рейтинге «Doing Business». Об этом сообщил
директор представительства Всемирного банка в Украине, Беларуси и
Молдове Чимяо Фан во время встречи с первым заместителем министра
экономического развития и торговли Украины Анатолием Максютой.
В частности, чиновник отметил, что упрощение ведения бизнеса
является одной из приоритетных задач правительства. При этом он сообщил,
что на разной стадии подготовки находятся около двадцати законопроектов,
направленных на дерегуляцию ведения бизнеса в Украине.
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«Результатом дерегуляции должна быть не сама дерегуляция, а
развитие бизнеса и привлечение в Украину инвестиций», – уверен Анатолий
Максюта.
Представителям Всемирного банка было предложено ознакомиться с
наработками правительства в этой сфере и подготовить свои предложения.
В свою очередь Чимяо Фан подтвердил готовность Всемирного банка
помогать Украине проводить дерегуляцию ведения бизнеса и отметил
значительное улучшение позиций нашей страны в рейтинге «Doing Business»
– 2014.
Было отмечено, что для того чтобы шаги правительства Украины по
дерегуляции были учтены в рейтинге «Doing Business» – 2015, реформы в
этом направлении следует провести уже в ближайшие месяцы.
Чимяо Фан заверил, что реформы будут влиять не только на
удешевление ведения бизнеса, но и станут серьезным сигналом для общества
о
том,
что
Украина
готова
к
переменам
(Минфин
(http://minfin.com.ua/2014/03/24/2010489/). – 2014. – 24.03).
***
Депутаты из парламентского ІТ-комитета проявили готовность
способствовать развитию бизнеса. Речь идет об инициативе Валерия
Омельченко и его коллег по комитету. Депутаты предложили
запретить правоохранительным органам изымать электронные
носители информации. Законопроект № 4567, зарегистрированный в Раде
26 марта, должен будет внести изменения в закон «О
телекоммуникациях» и УПК Украины.
Взгляд законодателя
Инициаторы законопроекта считают, что посредством норм данной
инициативы, государству удастся:
- повысить эффективность борьбы с таким опасным явлением как
изъятие электронных носителей информации, которое, несмотря на
технические особенности этих носителе, фактически нарушает права других
лиц;
- способствовать улучшению состояния обеспечения права человека на
неприкосновенность частной жизни и незыблемость права собственности;
- создать условия, в которых уполномоченным правоохранительным
органам будет сложно злоупотреблять своими правами при проведении
соответствующих процессуальных действий;
- положительно повлиять на инвестиционный климат области
информационных технологий.
«Сегодня в Украине сложилась ситуация, когда правоохранительные
органы имеют право изъять у лица электронные носители информации
(компьютеры, серверы, карты памяти, телефонные аппараты с блоками
памяти и т.д.). Поскольку для целей уголовного расследования имеет
значение лишь информация, содержащаяся на таких носителях информации,
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извлечение носителей информации является неоправданным. Более того, в
данном случае возникает проблема пренебрежения особыми техническими
аспектами изъятых носителей, ведь изъятие носителей информации
фактически останавливает работу предприятия, организаций. Особенно
ощутимо это сказывается на предприятиях сферы информационнокоммуникационных технологий», – сообщает глава ІТ-комитета ВРУ,
Валерий Омельченко.
…Следствием стало то, что многие компании отправили свои сервера на
хранение за границу. А украинский рынок коммерческих дата-центров начал
«провисать», не перейдя даже начальную фазу развития.
…Мнение экспертов
Юрий Сивицкий, вице-президент Ассоциации «ИТ-Украина», член
правления ИТ-консорциума Intecracy Group
Я рассматриваю эту законодательную инициативу как шаг вперед.
Если закон примут, предприятия перестанут бояться того, что любая
проверка полностью парализует работу. Это касается не только ИТ-бизнеса,
но и любой компании.
…На качество следственных действий этот закон никак не повлияет.
Технически нет никакой сложности в том, чтобы дать доступ сотрудникам
МВД к нужной им информации для проведения следственных действий в
полном объеме. Тем более, что при сегодняшних технологиях преступники,
скорее всего, хранят «тайны» не на жестких дисках, а в «облаке» — на
серверах, которые физически находятся за рубежом.
Гадомский Дмитрий, партнер практики ИТ и медиа права АО
«Юскутум»
Идея о запрете изымать серверы и замене этого действия на побитовое
копирование информации, изначально вложенная в законопроект № 4567 его
разработчиками, уже неоднократно озвучивалась участниками IT-рынка и
общественными организациями. Мы помогали разрабатывать этот проект
закона и согласовывать его с ключевыми игроками рынка и
соответствующими правоохранительными органами, начиная с начала 2013
года.
Практика изъятия серверов, которая «держала в тонусе» расположенные
в Украине IT-компании, очень негативно влияла на инвестиционный климат
в IT-отрасли. Больше всего страдали компании, предлагающие услуги по
хранению данных. К возможности получения таких услуг на территории
Украины мало кто относился серьезно. Но не только они: от блокирования
работы вследствие изъятия оборудования только в 2013 году пострадали
крупные аутсорсинговые компании, системы электронных денег, хостинг
провайдеры, интерне-магазины.
К сожалению, до народных депутатов законопроект дошел не совсем в
том виде, в котором он изначально разрабатывался. В первоначальной
редакции предполагалось физическое изъятие серверов и прочего
оборудования только при наличии на нем физических следов преступления
(например, крови или отпечатков пальцев). В остальных случаях,
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правоохранительные органы могли бы рассчитывать только на временный
доступ к информации в компьютерном оборудовании или на снятие ее копии
(на ее клонирование).
Вместо этого, в последней редакции законопроекта статья 163
Уголовного
процессуального
кодекса
Украины
разрешает
правоохранительным
органам
физически
изымать
компьютерное
оборудование «в случае, если техника входит в перечень по взысканию,
который содержится в определении суда о разрешении на проведение
обыска, а также если изучение физических свойств техники имеет значение
для уголовного производства».
Конечно, об эффективности любой правовой нормы можно говорить
лишь тогда, когда уже есть практика ее применения. Данный тезис особенно
актуален, когда применять норму будут органы государственной власти.
Однако уже сейчас видно, что вышеуказанная формулировка дает
правоохранительным
органам
несколько
больше
возможностей
воспользоваться правом на физическое изъятие компьютерного
оборудования, нежели задумывалось на начальных этапах разработки
законопроекта. Например, нас, как юристов, смущает формулировка «если
изучение физических свойств техники имеет значение для уголовного
производства». Ведь решение о том, что что-то в принципе имеет значение
для уголовного производства, можно мотивировать по-разному.
Мы надеемся, что из проекта после первого чтения в ВРУ удастся
исключить эти не очень позитивные нормы и он будет все же принят в том
виде, в каком он был нами разработан изначально. Принятие этих изменений
в УПК воодушевит крупных игроков к развитию отрасли хранения данных, а
крупные ИТ-компании получат отличный сигнал от государства о том, что,
хранящаяся в Украине информация, находится в безопасности (InternetUA
(http://internetua.com/IT-komitet-vr-uslishal-protesti-telekom-otrasli-onedopustimosti-viemki-serverov). – 2014.– 03.04).
***
В Україні планується створення міжнародних груп, які
забезпечуватимуть фінансові інтереси нашої держави. Про це йшлося під
час зустрічі Першого заступника Міністра доходів і зборів України Ігоря
Білоуса та заступника Міністра Володимира Хоменка з Генеральним
директором Європейського бюро по боротьбі з шахрайством (OLAF)
Джованні Кеслером.
До складу груп увійдуть представники правоохоронних органів
України та фахівці з ЄС, які розслідуватимуть кримінальні провадження,
пов’язані з фінансовими шахрайствами та виведенням за межі України
незаконно здобутих коштів.
За словами Ігоря Білоуса, така скоординована співпраця, оперативний
та максимальний обмін інформацією одночасно із застосуванням успішного
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європейському досвіду сприятиме якнайшвидшому поверненню в Україну
викрадених фінансових ресурсів.
У свою чергу, заступник Міністра Володимир Хоменко, зазначив, що
відомство вже має перелік конкретних фізичних осіб, відносно яких відкриті
кримінальні провадження. Ці особи оголошені у міжнародний розшук. За
його словами, основною метою діяльності у цьому напрямі має стати
повернення державі коштів та притягнення до відповідальності винних у їх
розкраданні.
Антикорупційні ініціативи Міндоходів підтримав Генеральний
директор OLAF Джованні Кеслер. Запропоновані заходи, впевнений він,
запобігатимуть нецільовому використанню коштів, що інвестуватимуться в
економіку України та перешкоджатимуть їх залученню до будь–яких
непрозорих схем.
Учасники зустрічі також обговорили заходи Міндоходів щодо боротьби
з функціонуванням тіньового ринку підакцизних товарів, зокрема,
впровадження в Україні електронної системи контролю виробництва та обігу
підакцизних товарів, яка має прийти на зміну існуючим акцизним маркам.
Додатковим важелем контролю за фінансовою безпекою держави має
стати створення служби фінансових розслідувань, яка не тільки боротиметься
зі злочинами у податковій та митній сферах, а й, за словами керівників
Міндоходів, контролюватиме надходження та видатки бюджету
(Територіальні
органи
Міндоходів
у
Волинській
області
(http://vl.minrd.gov.ua/media–ark/news–ark/140185.html). – 2014. – 31.03).
***

Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України:
Комітет з питань фінансів і банківської діяльності рекомендує
парламенту прийняти за основу проект закону про електронну комерцію
На засіданні Комітету зазначалося, що законопроект (реєстр. №2306а)
розроблено з метою систематизації чинного законодавства України у сфері
електронної комерції та забезпечення правового порядку дистанційного
укладення й виконання правочинів із застосуванням електронних
інформаційно–комунікаційних засобів і технологій. Основним завданням
проекту є встановлення чітких правових вимог та механізмів дистанційного
укладення й виконання правочинів із застосуванням електронних
інформаційно–комунікаційних засобів і технологій, що дасть можливість
гарантувати законність, прозорість та достовірність таких операцій та, в свою
чергу, прискорить інтеграційні процеси у світовий інформаційний простір.
Правові норми, запропоновані законопроектом, регулюють відносини,
що виникають при дистанційному укладенні та виконанні правочинів із
купівлі–продажу товарів та/або постачання товарів, виконання робіт і
надання послуг, а також пов’язані з ними юридичні дії із застосуванням
електронних інформаційно–комунікаційних засобів і технологій, що
утворюють сферу електронної комерції (Офіційний веб–портал Верховної
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Ради України (http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/Povidomlennya/89292.html).
– 2014. – 12.03).
***

План розвитку Державної митної служби та напрями її співпраці з
бізнесом представив 20 березня заступник Міністра доходів і зборів
України Віталій Науменко під час зустрічі з представниками
Американської торгівельної палати в Україні та Європейської Бізнес
Асоціації.
За його словами, основними стратегічними завданнями для працівників
служби стануть забезпечення реалізації економічних реформ, боротьба з
митними правопорушеннями,
розвиток технологічного супроводження
діяльності митниць, а також ефективна кадрова політика.
«Я налаштований на те, щоб змінити ситуацію в країні. Сьогодні вкрай
важливо встановити партнерські відносини з бізнесом. Для мене
принциповим питанням є ефективна робота громадських рад та зворотній
зв'язок з бізнесом. Робота Митної служби повинна базуватися на результатах
такої співпраці», – наголосив Віталій Науменко.
У ході зустрічі було приділено значну увагу проблемним питанням
митної вартості, обміну інформацією та системі аналізу ризиків, пост–аудиту
та електронному декларуванню. Також наголошено на прозорості роботи
митних органів для того, щоб бізнес, який заходить на український ринок,
мав розуміти, що очікувати від митниці.
«Моє завдання полягає в тому, щоб служба працювала з бізнесом за
рівними, наперед відомими умовами. Ми усі знаємо, що рівність та
прозорість у правилах ліквідовує будь–які корупційні схеми роботи. Саме в
такому випадку довіра до митних органів з боку бізнес спільноти зросте, а
держава отримає суттєве покращення інвестиційного клімату»,– зазначив
заступник Міністра.
Віталій Науменко запевнив представників бізнесу, що подібні зустрічі
будуть регулярними, всі пропозиції і напрацювання братимуться до уваги та
обговорюватимуться. Крім того, будуть створюватись спільні робочі групи,
до складу яких входитимуть представники бізнесу та митниці (Міністерство
доходів
і
зборів
України
(http://minrd.gov.ua/media–
tsentr/novini/138740.html). – 2014. – 20.03).
***
Міністерство доходів і зборів оголошує тотальну боротьбу з
розкраданням податку на додану вартість. Про це в своєму зверненні
повідомив перший заступник Міністра доходів і зборів України Ігор
Білоус.
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За його словами, першочергове завдання нового керівництва
Міністерства – стабілізувати надходження платежів до бюджету. Можливості
для цього є. Це кошти тіньової економіки.
Віднині Міністерство оголошує курс на ліквідацію податкових ям,
кримінальних схем та конвертаційних площадок, які використовувались для
виведення коштів з бюджету. Такі схеми в Україні припинять своє існування.
– Заходи будуть жорсткими. Перед законом рівні всі. Ніякі посади,
належність до певних фінансово – промислових груп та політичних сил не
зможуть забезпечити імунітет від відповідальності, – запевнив перший
заступник Міністра доходів і зборів України.
Своєчасна сплата податків обов’язкова для всіх. Ігор Білоус закликав
платників правдиво задекларувати цей податок / Інформаційно–
комунікаційний відділ Головного управління Міндоходів у Закарпатській
області (Територіальні органи Міндоходів у Закарпатській області
(http://zak.minrd.gov.ua/media–ark/news–ark/138946.html). – 2014. – 21.03).
***
Стратегічні завдання Державної митної служби та напрями її
співпраці з бізнесом, зокрема митними брокерами, представив 21 березня
заступник Міністра доходів і зборів України Віталій Науменко під час
зустрічі з найбільшими гравцями на ринку брокерських послуг.
За його словами, роль митного брокера в процесі митного оформлення
важко переоцінити. Саме тому реформувати систему без порозуміння з
митними брокерами буде вкрай важко.
«Я налаштований зняти напругу у відносинах митних органів і бізнесу
та встановити справедливе та одноманітне застосування законодавства. Рівні
та наперед відомі умови роботи – те, що слід реалізувати. І щоб митник
успішно виконав це завдання, митний брокер має прийняти таку ж позицію»,
– наголосив Віталій Науменко.
Основними стратегічними завданнями для працівників Митної служби
стануть забезпечення реалізації економічних реформ, боротьба з митними
правопорушеннями, розвиток технологічного супроводження діяльності
митниць, а також ефективна кадрова політика.
У ході зустрічі було приділено значну увагу питанням, які на сьогодні
створюють найбільше проблем та непорозумінь, зокрема, митна вартість
товарів, обмін інформацією, система аналізу ризиків, пост–аудит та
електронне декларування. Проте найбільше говорилося про корупційні
ризики.
Віталій Науменко запропонував активно використовувати гарячу лінію
Митної служби для інформування керівництва служби про будь–які
порушення митниками на місцях, у тому числі спонукання до корупційних
дій (Територіальні органи Міндоходів у Волинській області
(http://vl.minrd.gov.ua/media–ark/news–ark/139021.html). – 2014. – 24.03).
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***
Що необхідно для набуття статусу зразкового платника податків
Право на отримання статусу "зразковий платник" мають платники, які є
виробниками продукції, виробленої на митній території України,
перебувають на загальній системі оподаткування, зареєстровані платниками
податку на додану вартість та відповідають одночасно Критеріям визначення
платників для набуття статусу "зразковий платник".
Міністерство доходів і зборів України наказом від 31.12.2013 № 896
затвердило Критерії визначення платників для набуття статусу «зразковий
платник» та Програми підтримки платників, які набули статусу «зразковий
платник», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 08.02.2014 за
№ 260/25037. Цей наказ набрав чинності 28.02.2014 року.
Даним наказом передбачено дев’ять Критеріїв визначення платників
для набуття статусу «зразковий платник». Зокрема, для платників, які
декларують бюджетне відшкодування необхідно відповідати протягом
звітного року критеріям, передбаченим Податковим кодексом України для
отримання автоматичного бюджетного відшкодування податку на додану
вартість у кожному з періодів декларування такого бюджетного
відшкодування.
Статус "зразковий платник" присвоюється юридичній особі –
резиденту, який включений до Єдиного державного реєстру юридичних осіб
та фізичних осіб – підприємців не менше трьох років і якщо до цього реєстру
стосовно нього не внесено записів про:
1) відсутність підтвердження відомостей про платника;
2) відсутність за місцезнаходженням (місцем проживання);
3) прийняття рішень про реорганізацію або припинення юридичної
особи;
4) відкриття процедури банкрутства, визнання повністю або частково
недійсними установчих документів чи змін до установчих документів
юридичної особи;
5) припинення державної реєстрації юридичної особи та стосовно
таких осіб відсутні рішення або відомості, на підставі яких проводиться
державна реєстрація припинення юридичної особи.
З наказом Міністерства доходів і зборів України від 31.12.2013 №896
можна ознайомитися за адресою: http://minrd.gov.ua/diyalnist–/zakonodavstvo–
pro–diyalnis/nakazi–pro–diyalnist/63101.html
(Територіальні
органи
Міндоходів у Донецькій області (http://dn.minrd.gov.ua/media–ark/news–
ark/139103.html). – 2014. – 24.03).
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ПОРУШЕННЯ ПРАВ ПІДПРИЄМЦІВ

Мінекономрозвитку
перевірить
дотримання
Держспоживінспекцією норм законодавства при здійсненні перевірок
бізнесу
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України проведе
позапланову перевірку дотримання Держспоживінспекцією України вимог
законодавства при здійсненні перевірок суб’єктів господарювання.
Відповідне рішення було прийняте за підсумками зустрічі Міністра
економічного розвитку і торгівлі Павла Шеремети з представниками
Комітетів з роздрібної торгівлі та з побутової електротехніки Європейської
Бізнес Асоціації.
Під час зустрічі Міністр обговорив із представниками бізнес–спільноти
стан законодавчого регулювання питань захисту прав споживачів і його
вплив на умови ведення бізнесу у цій сфері.
Також було наголошено на необхідності вдосконалення законодавства,
зокрема в частині встановлення відповідальності органів державного
ринкового нагляду та їх представників за шкоду, яка може бути завдана
внаслідок непропорційного застосування заходів ринкового нагляду й
контролю продукції.
Павло Шеремета зауважив, що стан виконання контрольних функцій у
сфері ринкового нагляду наразі викликає стурбованість.
Окрім того, сторони узгодили рішення про створення робочої групи з
удосконалення законодавства з питань захисту прав споживачів / Прес–
служба Мінекономрозвитку (Міністерство економічного розвитку і
торгівлі
України
(http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=233066&cat_id=38461)
. – 2014. – 24.03).
***
Експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Віктор
Мазярчук вважає, що надмірна кількість дозвільних документів для
підприємництва сприяла хабарництву в країні, тому їх скорочення – це
полегшення для бізнесу та протидія корупції. Про це він сказав в ефірі
телеканалу БТБ.
«9 квітня був прийнятий закон про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо скорочення кількості дозвільних
документів. Сьогодні по факту це дуже важлива річ – тому що скасовується
близько 115 дозволів», – сказав він.
«Що таке дозвіл? Будь-який підприємець знає, що це прийти до когось,
просити когось і дати щось. Будь-який підприємець знає, що це по факту
хабарі. Той закон розроблений ще попередньою командою. Суть –
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скасування 115 документів дозвільного характеру та процедур. Як це вплине
загалом? Бізнес буде вести легше, якщо в Україні залишилося 85 дозволів та
процедур. Для порівняння, наприклад, Грузія має 36. За це тільки можна
дякувати Уряду, що він пішов назустріч», – сказав він.
Нагадуємо, 9 квітня Верховна Рада скоротила кількість дозвільних
документів для бізнесу на 115 (Інтернет-портал "Сіверщина"
(http://siver.com.ua/news/pidpriemci_zitkhnut_vilnishe/2014-04-11-14435).
–
2014. – 11.04).
***
На Донетчине председатель поселкового совета вымогал взятки у
частных предпринимателей
Правоохранители
пресекли
противозаконную
деятельность
председателя одного из поселковых советов региона, который создавал
условия
для
получения
неправомерной
выгоды
от
частных
предпринимателей за беспрепятственное заключение договоров о
сотрудничестве. Об этом сообщает центр по связям с общественностью
Донецкого ГУ ГУМВД Украины в Донецкой области.
Правоохранители установили, что глава поссовета намеревался
получить у частного предпринимателя взятку в сумме 4 тыс. грн за
беспрепятственное заключение договора о размещении в помещении
поселкового совета платежного терминала мобильной связи. Жертва
вымогательства обратилась с заявлением в милицию.
Сведения о правонарушении были зарегистрированы в Едином реестре
досудебных расследований по признакам состава преступления,
предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины (принятие предложения,
обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом,
соединенное с вымогательством неправомерной выгоды).
В ходе оперативных мероприятий злоумышленник был задержан
сотрудниками ОГСБЭП с поличным при получении взятки.
Фигурант уведомлен о подозрении в совершении уголовного
правонарушения. Ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью
на
срок
до
трех
лет
(УРА–Информ.Донбасс
(http://ura.dn.ua/24.03.2014/154030.html). – 2014. – 24.03).
***
Около 300 предпринимателей рынка «Аквилон», который
находится на железнодорожном вокзале Донецка,
требовали от
администрации рынка сократить стоимость оплаты аренды торгового
места.
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Продавцы мотивировали это тем, что покупательская способнось
граждан нашего региона значительно снизилась, и они вынуждены работать
практически в убыток.
Администрация рынка, в лице директора ООО «Аквилон» Зои Хитрик,
рассмотрев заявления предпринимателей, согласилась снизить ставки на
30%.
Однакоко эта цифра не устраивала многих предпринимателей, и они
продолжили митинг у админздания рынка, требуя снижения ставок до 50%.
В противном в случае продавцы пообещали не прекращать акцию.
Администрация рынка и предприниматели в процессе дебатов нашли
компромисс и договорились, что арендная плата за торговое место на рынке
"Аквилон" будет снижена на 50% до 1-го июня (62.ua - Сайт города
Донецка (http://www.62.ua/news/486069). – 2014. – 01.03).
***
Житомирские
предприниматели
рассказали
как
в
Госгорпромнадзоре требовали взятки
Деньги за справки и разрешения, постоянные проверки и закрытия
заведений в случае отсутствия малейших деталей в документации – то, с чем
неоднократно сталкивались житомирские предприниматели
В помещении ОГА они делились своими проблемами и думали, как не
позволить руководителю местного Госгорпромнадзора и в дальнейшем
терроризировать людей, сообщает 1.zt.ua.
Предприниматели, которые приехали на совещание рассказывали, как
чиновники закрывали кафе только за то, что в документации не было указано
размер формы для официантов, как в Бердичеве отключали газ спортивному
магазину просто потому, что владелец отказался платить взятки. Но
большинство предпринимателей до сих пор боятся рассказывать о реальном
положении дел.
Впрочем, были и такие бизнесмены, которые вполне успешно работали
все это время. В частности, представители Коростышевского карьера
говорят, что никаких взяток в Госгорпромнадзор не носили. Но в конце
дискуссии все же соглашаются, что изменения в области нужны.
В результате они решили создать горячую линию для того, чтобы
сообщать о случаях, когда за различные проверки вновь будут требовать
деньги. К тому же, предприниматели обратятся к председателю ОГА, чтобы
сменить
руководителей
Госгорпромнадзора
(Журнал
Житомира
(http://zhzh.info/news/2014–03–20–18559). – 2014. – 20.03).
***
При прокурорском вмешательстве прекращено давление на
коммерческую структуру со стороны органов местного самоуправления.
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Так, в прокуратуру Добровеличковского района на телефон «горячей
линии» поступило сообщение о решении поссовета, которое можно
расценить как давление на коммерческую структуру.
Прокуратурой оперативно отредактировано сообщение и инициирована
проверка деятельности поселкового совета. В ходе ее проведения
установлено, что поселковым советом было принято решение о
предоставлении в аренду земельных участков ОАО «Кировоградоблэнерго»
для размещения сооружений передачи электроэнергии. Однако, в одном из
пунктов указанного решения общество было незаконно обязано заключить
договор на бесплатное содержание инфраструктуры поселкового совета.
Сейчас на законное требование прокуратуры выявленное нарушение
устранено, давление на коммерческую структуру со стороны органов власти
прекращено / Пресс–служба прокуратуры Кировоградской области
(Утренний город (http://www.ugorod.kr.ua/news/2014–03–19–35757.html). –
2014. – 19.03).
***
Львівські підприємці контролюватимуть роботу митниці
Львівські підприємці заявляють, що митниця блокує вантажі та
маніпулює з митною вартістю.
Так, за словами підприємців, митні пости припинили оформляти
супровідні документи, повідомляють Головні новини Львова.
У структурі ж наголошують, що затримують вантажівки, які
потребують ретельнішої перевірки.
Ще одна претензія підприємців – митники на папері завищують
вартість товарів, щоби зібрати з бізнесу більше мита.
Підприємці домовились із митниками створити чергову робочу групу.
Туди увійдуть представники з кожного виду бізнесу. Структура мала би
контролювати роботу митниці та підприємців
(Твоє Місто
(http://tvoemisto.tv/news/lvivski_pidpryiemtsi_kontrolyuvatymut_robotu_mytnyts
i_62844.html). – 2014. – 20.03).
***
Николаевский губернатор предложил предпринимателям ввести в
штат облгосадминистрации защитника прав бизнеса
Предприниматели больше не обязаны «заносить» деньги «решалам»
для нормальной работы своих компаний.
Об этом во время встречи с представителями малого и среднего
бизнеса ещё раз отметил новый председатель Николаевской
облгосадминистрации Николай Романчук.
По его словам, сейчас стоит задача, чтобы максимально быстро
провести реформы в отрасли подобно Грузии, потому нужен постоянный
контакт бизнеса и власти, ради чего губернатор даже готов изыскать штатные
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единицы во всех администрациях области и органах местного
самоуправления.
Кроме того, от него поступило предложение создать «живой»
общественный совет, который бы оперативно решал проблемы
предпринимателей.
Руководитель
николаевского
представительства
Госкомпредпринимательства Валерий Ветров поддержал идею постоянных
встреч бизнеса и власти, во время которых можно решать проблемы отрасли.
Кроме того, он выступил за реанимацию или переформатирование местных
отраслевых советов.
Исполнительный директор Николаевского Центра поддержки бизнеса
Артем Ващиленко подчеркнул, что городским и областным властям нужно
заявить вслух тот лозунг, который был при Владимире Чайке, что Николаев
является городом свободного предпринимательства. Также, по его словам,
нужно обеспечить максимальную прозрачность действий власти: это касается
проведения тендерных процедур, общественного контроля, ликвидации
«карманных» отраслевых советов и устранения практики работы депутатов,
которые любят вставлять предпринимателям палки в колеса, когда речь идёт
о получении разрешительных документов (0512.com.ua - Сайт города
Николаева (http://www.0512.com.ua/news/493880). – 2014. – 13.03).
***
В Сумах предприниматели ун-га «Киев» устроили забастовку
Как заявляют предприниматели, стоимость аренды – просто
заоблачная. В период сложной экономической ситуации в стране, они не в
состоянии платить настолько большие деньги, так как кризис сказался и на
их покупателях, которых теперь стало существенно меньше.
Они просят руководство торгового центра дать им скидку в 50%, так
как, по их словам, в заключенном договоре есть соответствующий пункт,
который дает им право во время массовых беспорядков пересматривать
тариф. Также протестующие просят администрацию наконец-то оборудовать
торговый центр приточно-вытяжной системой вентиляции. Кроме этого
митингующие собрались писать обращение в Антимонопольный комитет,
прокуратуру и налоговую инспекцию с целью проверить деятельность
универмага.
Спустя 40 минут после начала акции протеста, к митингующим вышел
директор ун-га «Киев» Артур Белоус. Он заявил, что администрация
торгового центра пошла навстречу предпринимателям, и предлагает им
скидку на период экономических пертурбаций в размере 20%.
Однако предприниматели не удовлетворены таким предложением, и
намерены требовать полного выполнения своих требований (0542.ua - Сайт
города Сум (05 http://www.0542.ua/news/488989). – 2014. – 05.03).
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***
12 марта представители сумской городской власти, руководство
ТЦ «Киев» и предприниматели, которые арендуют торговые площади в
универмаге, провели совместное заседание, на котором поднимались
вопросы улучшения условий работы для малого бизнеса, пишет сайт мэрии.
В адрес администрации торгового центра от арендаторов поступил ряд
предложений, в частности они хотят, чтобы из договоров был исключен
пункт о ежемесячном платеже за рекламу в размере 5% от общей суммы,
чтобы им предоставили возможность самим ставить счетчики воды, это, в
свою очередь, уменьшит расходы на коммунальные услуги, изменить режим
работы, отрегулировать температурный режим в помещении, пересмотреть
условия начисления штрафных санкций за нарушение графика работы, дать
возможность бесплатного пользования санузлом и др. Но наиболее
наболевшим вопросом стало уменьшение платы за аренду торговой площади
на 20%.
Общаясь с присутствующими почетный президент концерна
«Укрросметалл» Григорий Дашутин отметил, что предприятие со всеми
партнерами имеет прозрачные отношения. «Все будет проходить в правовом
поле. Будем нести ответственность за нашу договоренность»,– отметил он.
По словам генерального директор ТЦ «Киев» Галины Барабаш, для
получения скидки на аренду торговой площади предпринимателям до 20
марта 2014 необходимо подписать соглашение, которое будет действовать до
конца текущего года. Она подчеркнула, что пятьдесят представителей малого
бизнеса это уже сделали.
Член исполнительного комитета Владимир Войтенко выразил надежду,
что в ближайшее время будет найдено компромиссное решение, которое
устроит
обе
стороны
(0542.ua
Сайт
города
Сум
(http://www.0542.ua/news/494337). – 2014. – 14.03).
***
У прокуратурі Чернігова продовжує діяти «гаряча лінія» для скарг
підприємців
У прокуратурі міста Чернігова діє телефон «гарячої лінії», на який
суб’єкти господарювання можуть повідомити про факти незаконного
втручання контролюючих і правоохоронних органів у їх господарську
діяльність.
Повідомлення приймаються в робочий час за номером (0462)698–165.
«Гаряча лінія» запроваджена для забезпечення оперативного реагування
на отримані повідомлення. Один із передбачених засобів такого реагування –
негайні перевірки.
Інформація про факти незаконного тиску на бізнес, отримана через
«гарячу лінію», враховується також при проведенні прокурорами інших
перевірок контролюючих органів.
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Результатами таких перевірок минулого та поточного років стали,
зокрема, встановлення і припинення фактів неправомірного застосування
фінансових санкцій відділенням Пенсійного фонду, припинення практики
направлення безпідставних запитів до суб’єктів господарювання податковою
міліцією міста, виявлення фактів проведення перевірок без належно
оформлених направлень на перевірку (міський центр зайнятості) або взагалі
без цих документів (ДАІ) та інші напрацювання.
За результатами проведених у минулому та поточному роках
прокуратурою м. Чернігова перевірок контролюючих органів щодо захисту
конституційних засад підприємницької діяльності внесено 11 подань з
вимогою про усунення виявлених порушень законодавства. За наслідками їх
розгляду притягнуто до дисциплінарної відповідальності 12 посадових і
службових
осіб
(Чернігівщина:
події
і
коментарі
(http://pik.cn.ua/print/8716/). – 2014. – 27.03).
***
Співробітники Управління СБ України в Чернігівській області
викрили протиправну діяльність заступника начальника податкової
міліції обласного центру, який вимагав та одержав неправомірну вигоду
від директора місцевого підприємства транспортних перевезень.
Повідомляє прес–група Управління СБ України в Чернігівській області.
Підполковник податкової міліції, зловживаючи службовим становищем,
вимагав від підприємця 5 тисяч гривень за сприяння у відшкодуванні
державою податку на додану вартість цій фірми.
5 березня ц.р. співробітники СБУ затримали податківця у його
службовому кабінеті одразу після одержання грошей.
За матеріалами УСБУ прокуратурою Чернігівської області стосовно
зловмисника розпочато кримінальне провадження за ознаками вчинення
злочину, передбаченого ч.4 ст.368 (одержання неправомірної вигоди
службовою особою) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк
від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи
займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією
майна.
Шановні громадяни! Нагадуємо, що в Управлінні діє "телефон довіри"
— (0462) 676–208, за яким жителі Чернігівщини мають можливість
повідомити про факти вимагання коштів та інші корупційні діяння посадових
осіб. Інформація, яка надійде за цим номером, обов’язково буде перевірена.
За результатами перевірки згідно з чинним законодавством будуть прийняті
відповідні
рішення
(Сіверщина
(http://siver.com.ua/news/sbu_pijmalo_podatkivcja_na_khabari/2014–03–06–
14148). – 2014. – 06.03).
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СПІВПРАЦЯ БІЗНЕСУ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОЇ
ВЛАДИ
Підприємці Донеччини знайшли розуміння у місцевої влади
Голова Донецької облдержадміністрації Сергій Тарута запросив
донецький осередок УСПП до співпраці та наголосив на готовності
запровадити відкритий постійний діалог з бізнесом задля покращення
регіонального бізнес-клімату.
Про це повідомив голова Правління
Донецького регіонального відділення УСПП Олег Рогоза.
Він також інформував, що розмова, яка відбулася на спільному
засіданні Координаційної ради з розвитку підприємництва Донецької
облдержадміністрації, Регіональної ради підприємців в Донецькій області та
Комітету з розвитку малого та середнього бізнесу Донецької ТПП, була дуже
конструктивною. Ділова спільнота висловилася за кардинальне спрощення
системи оподаткування та наполягали на
предметному
вивченні
пропозицій бізнесу. «Промисловці та підприємці Донеччини вважають
чинний Податковий Кодекс таким, що не дозволяє успішно розвивати
середній бізнес в Україні. С таким кодексом немає підстав сподіватися на
економічну безпеку та стабільність. Натомість значне спрощення механізмів
податкового контролю може відбутися без втрат для бюджету», – наголосив
О.Рогоза.
За його словами, ділова спільнота Донеччини має власні напрацювання
та ініціативи щодо створення сприятливих умов функціонування бізнесу, які
дозволять практично повністю ліквідувати корупцію в податковій сфері, а
також так звану «тіньову економіку».
На зустрічі йшлося й про інші заходи, які б мали зробити діловий
клімат в країні та області більш сприятливим. Голова Донецької ОДА Сергій
Тарута погодився з необхідністю існування спеціальної комунікаційної
платформи обласної влади та
бізнесу, запросивши донецький осередок
УСПП до плідної та результативної співпраці (Український союз
промисловців
і
підприємців
(http://uspp.ua/p%D1%96dpri%D1%94mcz%D1%96-donechchini-znajshlirozum%D1%96nnya-u-m%D1%96sczevo%D1%97-vladi.html). – 2014. – 01.04).
***
За інформацією департаменту регіонального економічного розвитку
Вінницької облдержадміністрації, сума надходжень до місцевих
бюджетів від діяльності суб’єктів малого підприємництва за 2013 рік
зросла на 8,2% і становить 613,4 млн.грн. А їх частка в загальній сумі
надходжень складає 25%.
Незмінним пріоритетом роботи органів виконавчої влади області
залишається формування відносин влади і бізнесу на партнерських засадах та
відпрацювання спільних дій для покращення бізнес-середовища в регіоні.
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За рахунок коштів обласного бюджету створюються належні умови для
успішної роботи підприємців. Так, на підтримку підприємництва у 2013 році
з урахуванням змін в обласному бюджеті було передбачено коштів в сумі
205,5 тис. грн..
Одним із механізмів фінансової підтримки малого та середнього
бізнесу, який запроваджено в області з 2006 року є часткове відшкодування
відсоткових ставок за кредитами банків, залученими суб`єктами малого і
середнього підприємництва на реалізацію інвестиційних проектів.
Протягом 6 останніх років таку фінансову підтримку мали змогу
отримати 110 суб’єктів підприємництва на суму майже 2,2 млн.грн. На
реалізацію інвестиційних проектів ними було залучено банківських кредитів
на суму 61,8 млн.грн. В результаті впровадження проектів створено 909
додаткових робочих місць, збільшено обсяги виробництва продукції
(надання послуг) на 489,0млн.грн.
А також, з метою підтримки власного товаровиробника та його
конкурентоспроможності запроваджується часткова компенсація витрат
суб’єктів підприємництва, пов’язаних з участю у виставках за кордоном та в
інших регіонах України. Цей вид підтримки зможуть отримати суб`єкти, які
здійснювали виставкову діяльність власної продукції, товарів. Основним
критерієм для отримання компенсації є загальна сума укладених договорів на
реалізацію
продукції
(Вінницька
ОДА
(http://www.vin.gov.ua/web/vinoda.nsf/web_alldocs/Doc%D0%94%D0%95%D0
%9F%D0%909J2C8L). – 2014. – 10.04).
***
За два місяці 2014 року вінницькі підприємці сплатили майже 49
млн грн. єдиного податку.
З них, як інформує начальник ГУ Міндоходів у Вінницькій області
Геннадій Федик, майже 82 відсотка або 39 млн. 892,1 тис.грн. – це вклад
СПД–фізичних осіб. Загалом цьогоріч спрощенці сплатили на 7 млн. 323,1
тис. грн. єдиного податку більше ніж аналогічного періоду минулого року.
Високопосадовець нагадує, що 2013 рік приніс єдинникам низку
позитивних новацій. Так, зокрема, для платників 5–ої групи зменшено ставки
єдиного податку з 10% та 7% до 7% та 5% відповідно, а для 2–ої групи –
введено подання звітності раз на рік, а не щоквартально. Платники також
отримали можливість подавати заяви про перехід на спрощену систему
оподаткування в електронному вигляді, до того ж за власним рішенням
протягом року вони мають змогу змінювати групу або ставку податку.
З початку 2014року для спрощення документообігу платникам
податків, які працюють на спрощеній системі оподаткування, свідоцтва
платника єдиного податку вже не видаються. Замість нього зареєстрований
платник може за бажанням безкоштовно отримати витяг з Реєстру платників
єдиного податку, який діє до внесення змін до Реєстру.
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Сьогодні на Вінниччині налічується майже 42,3 тисячі підприємців–
спрощенців. Найбільшою популярністю серед них користується друга група.
Її обрали 49 % або більш ніж 20,7 тисяч єдинників–фізичних осіб. На першій
групі перебувають близько 16,6% або майже 7 тисяч підприємців–
спрощенців, на третій – 21,6% або понад 9,1 тисяч. До четвертої групи
віднесено 9,5% або майже 4 тисячі юридичних осіб. До п’ятої та шостої груп
– 8 підприємців та 14 підприємств відповідно / За інформацією Головного
управління
Міндоходів
у
Вінницькій
області
(ВінницяОК
(http://vinnitsaok.com.ua/2014/03/21/181013). – 2014. – 21.03).
***
Запорожский губернатор Валерий Баранов во время рабочей поездки
в Бердянск заявил, что работает над тем, чтобы сделать в Запорожской
области территорию свободного развития предпринимательства. Об
этом сообщили сегодня в пресс–службе Бердянского городского совета.
– У нас в области будет территория свободного развития
предпринимательства, – поделился своими намерениями губернатор Валерий
Баранов. – Мы даже пойдем на то, что создадим в областной администрации
подразделение, которое будет сопровождать бизнес. Не предприниматели
будут бегать за согласованиями и разрешениями, а чиновники, потому что
мы заинтересованы в том, чтобы к нам приходили инвесторы, чтобы они
создавали рабочие места и платили налоги.
В Бердянске первоочередная задача – восстановление работы
«Азмола». По словам губернатора, уже есть как минимум два инвестора,
которые заинтересованы в работе этого предприятия, готовы размещать
заказы и постепенно погашать накопившиеся долги
(РепортерUA
(http://reporter–ua.com/2014/03/26/valeriy–baranov–v–oblasti–budet–
territoriya–svobodnogo–razvitiya–predprinimatelstva). – 2014. – 26.03).
***
У Івано–Франківську податкові перевірки бізнесу скоротились у три
з половиною рази
За січень–лютий цього року працівники міської ДПІ провели всього 2
планові перевірки суб'єктів господарювання, що на 5 перевірок менше, ніж в
аналогічному періоді минулого року.
Сьогодні, зазначила заступник начальника ДПІ у м. Івано–
Франківську Наталія Тимків, перевіряються виключно ті підприємства, які
свідомо ухиляються від сплати податків, або платять їх до бюджету не в
повному обсязі, використовуючи непрозорі схеми. Вона також повідомила,
що дистанційно виявити факти зловживань, жодним чином не турбуючи
сумлінних
платників,
податківцям
дозволяє
автоматизована
ризикоорієнтована система моніторингу. Це дозволило підвищити
ефективність проведених перевірок.
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Всього, за словами посадовиці, у січні–лютому поточного року за
результатами проведеної контрольно–перевірочної роботи донараховано 8
млн. грн., що на 0,6 млн.грн. більше, ніж торік / Підготовлено інформаційно–
комунікаційним відділом ДПІ у м. Івано–Франківську ГУ Міндоходів в Івано–
Франківській області
(Офіційний сайт міста Івано–Франківська
(http://www.mvk.if.ua/news/25237). – 2014. – 21.03).
***
Антикоррупционный сервис Миндоходив "Пульс" принимает
звонки круглосуточно
Именно благодаря этому сервису клиенты органов Миндоходов
Кировоградщины, в том числе и субъекты внешне – экономической
деятельности, решают проблемные вопросы, которые возникают в ведении
бизнеса и во время общения с должностными лицами ведомства.
Так, в течение первого квартала этого года в сервис "Пульс" поступило
66 обращений от плательщиков Кировоградской области. Большинство
звонков касались проблем, которые возникают при подаче отчетности и
регистрации налоговых накладных (почти 60 процентов).
По состоянию на 01.04.14 все обращения обработаны и о результатах
рассмотрения сообщается заявителям. Напоминаем, номер круглосуточной
телефонной линии "Пульс" для клиентов налоговой и таможни: (044) 284-0007 (0522.ua - Сайт города Кировограда (http://www.0522.ua/news/513848). –
2014. – 13.04).
***
У м.Знам’янка Головним управлінням Міндоходів в області спільно з
Кіровоградською обласною радою та Головним управлінням Державної
казначейської служби в області проведено
виїзне засідання акції
„Податки без таємниць”. Захід відбувся за участі міських, сільських,
селищних голів Знам’янського та Олександрівського районів.
Основними питаннями порядку денного стало обговорення
особливостей оподаткування плати за землю з юридичних та фізичних осіб,
координації спільних дій органів доходів і зборів та органів місцевого
самоврядування щодо декларування доходів громадян, отриманих у 2013
році, а також особливостей казначейського обслуговування місцевих
бюджетів у 2014 році.
Відкриваючи засідання заступник голови Кіровоградської обласної
ради Іван Владов зауважив, що сьогодні нормальне функціонування
місцевих громад регіону залежить від якості аналітичної роботи та взаємодії
між органами доходів і зборів та місцевою владою.
Як зазначила заступник начальника Головного управління
Міндоходів у Кіровоградській області Тетяна Соколенко, стабільне
надходження платежів до місцевих бюджетів на сьогодні є одним з
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найважливіших завдань органів Міндоходів області. Зокрема, від платників
податків тільки Знам‘янської ОДПІ до місцевого бюджету за січень–лютий
2014 року надійшло 26,5 млн. грн., що на 1,1 млн. грн. або 6,1% більше, ніж
за два місяці минулого року.
«Ми налаштовані на активну роботу з інвесторами, бізнесом та
органами місцевого самоврядування, адже наш взаємний інтерес полягає у
стабільності економічної ситуації в регіоні та пошуку нових можливостей
для розвитку бізнес–середовища», – зазначила Тетяна Соколенко.
Наступний захід планується провести у м. Мала Виска для голів
міських,
сільських
та
селищних
голів
Маловисківського,
Новоархангельського та Новомиргородського районів / Прес–служба ГУ
Міндоходів у Кіровоградській області (Територіальні органи Міндоходів у
Кіровоградській
області
(http://kr.minrd.gov.ua/media–ark/news–
ark/139027.html)ю – 2014. – 24.03).
***
Бізнес-інкубатор в Кіровограді – як це буде працювати
Концепція створення у Кіровограді бізнес-інкубатора, розроблена
комунальним підприємством «Агентство розвитку міста Кіровоградської
міської ради», заявлена на участь у конкурсі проектів «Інтелектуальний
капітал України» фонду «Майбутнє України». Про це повідомив заступник
міського голови Ігор Василенко.
За його словами, нова для обласного центру бізнес – концепція полягає
у впровадженні нової моделі розвитку малого та середнього підприємництва,
що супроводжуватиметься створенням нових робочих місць. Крім того, вона
буде направлена на підвищення фінансово-економічної грамотності
населення. Пріоритетним напрямком її функціонування буде галузь IT
(програмування, розробка новітніх технологій та ін.).
Ігор Василенко переконаний, що інкубатор повинен перетворитися на
привабливий для підприємництва центр, де перспективні підприємціпочатківці матимуть доступ до цілого ряду необхідних послуг.
Агентством розвитку міста розглядається декілька варіантів реалізації
таких можливостей: створення мережі бізнес-хабів на базі філій міської
бібліотеки, або створення повноцінного бізнес-інкубатора.
Для максимально ефективного функціонування, бізнес-інкубатор
потребує 300-400 м2 площі, поділених на кілька кімнат з 36 робочими
місцями (залежно від спеціалізації супроводжуваних бізнес-проектів), а
також конференц-зал та приміщення для проведення ділових зустрічей.
Консультаційні та організаційні функції виконуватимуть 8 найманих
працівників, серед яких будуть спеціалісти різних галузей.
За інформацією директора Агенства Володимира Хлєбнікова, заявки
на додаткове фінансування проекту були надіслані до низки міжнародних
організацій, таких як USAID, ЄС/ПРООН, Фонд Віктора Пінчука, Фонд Білла
та Мелінди Гейтс, Міжнародний фонд «Відродження» та інших.
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– У той же час, Кіровоградська міська рада зацікавлена у реалізації
даного проекту та готова взяти на себе частину витрат, - наголосив Ігор
Василенко. - Актуальність створення бізнес-інкубатора для Кіровограда
зумовлена ще й тим, що під егідою Кіровоградської обласної державної
адміністрації незабаром буде відкрито co-working центр на вул. В’ячеслава
Чорновола. Куратором його створення виступає Інформаційно-ресурсний
центр. Відкриття очікується вже найближчим часом. Co-working центр має на
меті зібрати в одному приміщенні креативних, інноваційних та неординарних
діячів, результатами співпраці яких будуть якісно нові розробки у сфері
новітніх технологій. Саме тому концепція бізнес-інкубатора передбачає тісну
співпрацю з co-working центром для забезпечення максимальної
результативності цих закладів.
Концепція бізнес-інкубатора була розроблена, виходячи з досвіду
польських партнерів з Нижньосілезької Агенції Економічної Співпраці.
Минулого року делегація Кіровоградської міської ради, під час відвідування
польського міста Вроцлав, ознайомилась з роботою місцевого бізнесінкубатора. Попит на його послуги виявився настільки високим, що наразі
там немає жодного вільного місця. На трьох поверхах будівлі розмістилися
більше двадцяти підприємств та організацій, що успішно здійснюють свою
діяльність завдяки кваліфікованій підтримці персоналу бізнес-інкубатора.
Бізнес-інкубатор надає в оренду на пільгових умовах приміщення
щойно створеним підприємствам (не більше одного року) на термін 2 роки.
Після закінчення пільгового періоду підприємство або звільняє приміщення,
або починає сплачувати оренду по ринковим цінам.
На фінансування цього проекту Європейський Союз виділив грант в
розмірі 2 млн. євро. Однією з умов виділення гранту було забезпечення
самофінансування новоствореної організації.
У його реалізації активно брала участь місцева влада, яка виділила
триповерхову будівлю загальною площею понад 700 м2 та створила всі
умови для подальшого розвитку проекту
(Факти Елисаветграду
(http://fakel.kr.ua/index.php/yekonomika/5962-biznes-inkubator-v-kirovohradiiak-tse-bude-pratsiuvaty). – 2014. – 09.04).
***
На Луганщині електронні ключі з початку року отримали понад 9
тис. платників
Як розповіла в.о. начальника Головного управління Міндоходів у
Луганській області Аліна Корольова, найактивніші клієнти пунктів
реєстрації Акредитованого Центру сертифікації ключів в регіоні – це фізичні
особи.
За її словами, понад 7 тис. таких абонентів безкоштовно отримали
ключі у січні–лютому поточного року. Також за цей період сервісом
скористалися і 2,3 тис. юридичних осіб.
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«Звітування в режимі он–лайн за допомогою електронного ключа надає
безліч переваг та можливостей для бізнесу, – підкреслила Аліна Корольова. –
А сфера застосування підпису не обмежується лише наданням звітності до
Міндоходів, статистики та Пенсійного фонду. Ключ, який безкоштовно
видають пункти реєстрації Акредитованого Центру сертифікації ключів,
дозволяє укладати різні договори з іншими особами в електронній формі та
вести особисте листування, що гарантує повну конфіденційність».
Вона нагадала, що з поточного року Акредитований центр сертифікації
ключів перейшов на використання двох посилених сертифікатів відкритого
ключа.
Такий формат криптографічних повідомлень унеможливлює
підробку та посилює захист інформації від сторонніх осіб.
При цьому для зручності платників всі сертифікати, які були видані до
1 січня 2014 року, використовуватимуться до закінчення терміну їх дії.
Аліна Корольова зазначила, що посилені сертифікати відкритих ключів
підприємства, установи, організації та фізичні особи можуть безкоштовно
отримати в пунктах реєстрації акредитованих Центрів сертифікації
електронних ключів, які діють в Луганську, Сєвєродонецьку, Свердловську,
Красному Лучі, Алчевську та Старобільську / Прес–служба Головного
управління Міндоходів у Луганській області (Територіальні органи
Міндоходів у Луганській області (http://lg.minrd.gov.ua/media–ark/news–
ark/139130.html). – 2014. – 24.03).
***
З початку року на Луганщині відкрили бізнес майже півтори тисячі
платників
Як розповіла в.о. начальника Головного управління Міндоходів у
Луганській області Аліна Корольова, щомісяця починають власну справу в
середньому близько 700 платників.
За її словами, тільки в лютому бізнес відкрили 752 підприємця. З них
188 юридичних та 564 фізичних осіб.
«Спрощення реєстрації нових суб’єктів господарювання, умов ведення
бізнесу, – зазначила Аліна Корольова, – безумовно, – головні чинники
зростання бажаючих займатися підприємницькою діяльністю».
Всього в області зареєстровано майже 40 тис. юридичних та понад 112
тис. фізичних осіб–підприємців / Прес–служба Головного управління
Міндоходів у Луганській області (Територіальні органи Міндоходів у
Луганській області (http://lg.minrd.gov.ua/media–ark/news–ark/138938.html).
– 2014. – 21.03).
***
Німецьке товариство GIZ запрошує українських бізнесменів за
кошти німецького уряду повчитися упродовж місяця на німецьких
підприємствах, налагодити зв’язки із західним бізнесом та використати
37

цей досвід у продовженні німецько-українського економічного
співробітництва.
Спільно із львівським центром «НюБізнет» представники німецького
товариства GIZ під час семінару у Львові 9-го квітня створили Партнерську
платформу Fit for Partnership with Germany і закликали українських
бізнесменів активніше зголошуватися на навчання бізнесу у Німеччині.
З 2001 року за «Програмою Федерального міністерства економіки та
технологій з підготовки управлінських кадрів Німеччина - Україна»
стажувалися 820 українських випускників, торік стажування у Німеччині
пройшли 112 українських менеджерів. Стажування повністю фінансується за
рахунок Уряду Федеративної Республіки Німеччина, Федерального
міністерства економіки і технологій.
Програма – один з найбільш значущих зовнішньоекономічних проектів
уряду ФРН. За цією програмою пройшли підготовку майже 7000
управлінських кадрів з 14 країн. Всі вони – представники підприємств з
високим зовнішньоекономічними потенціалом. Постійний супровід
випускників програми є окремою метою щодо забезпечення стійкості
програми. Для випускників програми створена широка мережа, що
забезпечує їм зв'язок з іншими випускниками програми і що дає доступ до
бізнес – партнерів на ринку Німеччини (Інформаційна агенція «Вголос»
(http://vgolos.com.ua/news/nimetska_giz_organizovuie_bezkoshtovni_stazhuvan
nya_dlya_ukrainskyh_biznesmeniv_video_141990.html). – 2014. – 09.04).
***
У Львові затвердиди програму сприяння розвитку підрпиємництва
20 березня, на пленарному засідання ЛМР, 58 голосами було
затверджено Програму сприяння розвитку підприємництва у м. Львові на
2014–2016 роки. Ухвала передбачає підтримку та розвиток підприємництва у
Львові.
У підготовці програми брала участь значна кількість організацій, від
яких було отримано 10 пропозицій (Львівська міська рада (http://city–
adm.lviv.ua/portal–news/economy/216452–u–lvovi–zatverdydy–prohramu–
spryiannia–rozvytku–pidrpyiemnytstva). – 2014. – 20.03).
***
На Одещині 90 відсотків платників ЄСВ звітують «електронкою»
У лютому поточного року звітність з ЄСВ надали більше 6,5 тис.
суб‘єктів господарювання – юридичних осіб.
Настільки високий показник звітування за допомогою мережі Інтернет
досягнуто завдяки, у тому числі, і можливості отримання безкоштовних
послуг електронного цифрового підпису у відділеннях Акредитованого
центру сертифікації ключів. В Одеській області таких пунктів – 5.
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Нагадаємо, що з 1 січня поточного року Акредитований центр
сертифікації ключів перейшов на використання двох посилених сертифікатів
відкритого ключа.
Такий формат криптографічних повідомлень унеможливить підробку
ключів та посилить захист інформації від сторонніх осіб.
Для зручності користувачів всі сертифікати, які були отримані до 1
січня 2014 року, також є дійсними протягом 2 років з моменту їх отримання /
Прес–служба Головного управління Міндоходів
в Одеській області
(Територіальні
органи
Міндоходів
в
Одеській
області
(http://od.minrd.gov.ua/media–ark/news–ark/139001.html). – 2014. – 24.03).
***
Олександр Чернобай: Міндоходів Одещини відкрито до діалогу з
бізнесом та громадськістю
Про це під час засідання комітету з митної справи при Громадській раді
зазначив начальник Головного управління Міндоходів в Одеській області
Олександр Чернобай.
За його словами, процес реформування Міндоходів не змінює курс
відомства на налагодження партнерських відносин з бізнесом та
громадськості.
Залучення громадськості до співпраці і контролю за діяльністю органів
доходів і зборів – це одне з першочергових завдань, яке визначив перед
Міндоходів Міністр фінансів України Олександр Шлапак.
Разом з тим, Міністерство доходів і зборів України продовжує
виконувати свої функції по адмініструванню податків, зборів і митних
платежів відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на
2014 рік».
Сьогодні, головним завданням для відомства є стабілізація податкових
надходжень. З цією метою, особлива увага органами доходів і зборів
приділяється питанням ліквідації кримінальних схем та «конвертаційних»
центрів, які використовуються для виведення коштів з бюджету, посилення
боротьби з митними правопорушеннями, вжиття заходів з припинення
незаконного виробництва та обігу лікеро–горілчаних виробів тощо.
«Не залишаються поза увагою й питання боротьби з корупцією в
органах доходів і зборів», – підкреслив Олександр Чернобай.
Разом з проведенням профілактичної та роз’яснювальної роботи щодо
запобігання корупції, Міндоходів впроваджуються нові й удосконалюються
діючі сервіси та послуги, в тому числі електронні.
Це європейський тренд взаємодії влади та бізнесу, що унеможливлює
контакт працівника Міндоходів з платником податків та попереджує
корупційні прояви.
У разі ж будь який неправомірних дій з боку працівників Міндоходів,
платники податків можуть звертатися до антикорупційного сервісу «Пульс»
за номером (044) 284–00–07 / Прес – служба Головного управління
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Міндоходів в Одеській області (Територіальні органи Міндоходів в
Одеській області (http://od.minrd.gov.ua/media–ark/news–ark/138325.html). –
2014. – 19.03).
***
«Єдинники» Рівного збільшили відрахування більш як на 1,5 мільйона
гривень
За три місяці цього року «спрощенці» Рівного сплатили до місцевої
казни 14,4 мільйона гривень єдиного податку. У порівнянні з минулим
роком, темпи росту доходів складають 111,6 відсотка.
Найбільший внесок у наповнення казни зробили саме приватні
підприємці, що працюють на спрощеній системі оподаткування. Дякуючи їм,
бюджет отримав 10,6 мільйона гривень. Ще 3,8 мільйона гривень у
розпорядження територіальних громад перерахували юридичні особиплатники єдиного податку.
Загалом, у Рівному, на спрощеній системі оподаткування працює 11827
представників малого та середнього бізнесу.
Сьогодні найпопулярнішою серед «спрощенців» є друга група платників
єдиного податку – її обрали 4598 індивідуальних господарників, або ж майже
39% усіх «спрощенців» міста. Першу групу застосовує 2176 підприємців,
третю – 2925. На п’ятій групі сьогодні працює – 8 бізнесменів. Четверту
категорію єдиного податку використовують 2115 фірм, а шосту – 5
юридичних осіб.
Нагадаємо, нині для спрощення документообігу «спрощенцям» вже не
видаються свідоцтва платника єдиного податку. Натомість за бажанням
можна безкоштовно отримати витяг з Реєстру платників єдиного податку.
Також, представники бізнесу мають можливість подавати заяви про перехід
на спрощену систему оподаткування в електронному вигляді та за власним
рішенням протягом року змінювати групу або ставку податку (7 днів
(http://7d.rv.ua/2014/04/09/єдинники-рівного-збільшили-відрах/). – 2014. –
09.04).
***
Співпраця податківців та представників бізнесу через Меморандум
У Рівному, в рамках підписання Меморандуму про співпрацю,
відбулася двостороння зустріч керівництва податкової інспекції міста та
Центру сприяння бізнесу, створеного при виконавчому комітеті Рівненської
міської ради. Зустріч відбулася, як захід з реалізації транскордонного проекту
«Розвиток малого та середнього підприємництва міст Рівного та Любліна».
За умовами Меморандуму, пріоритетними напрямками співпраці
сторін є інформаційно–організаційна підтримка представників малого і
середнього підприємництва та консолідація зусиль сторін з метою створення
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в обласному центрі сприятливих умов для становлення та розвитку
підприємництва.
Також цим документом передбачена підтримка ділових контактів та
проведення усіх необхідних заходів для забезпечення ефективної співпраці.
«Підписання Меморандуму про співпрацю – це логічний крок наших
взаємин і спільними зусиллями ми досягнемо ефективної комунікації органів
місцевого самоврядування та бізнес – спільноти», – зазначив під час зустрічі
начальник податкової інспекції Михайло Калитюк (Територіальні органи
Міндоходів у Рівненській області (http://rv.minrd.gov.ua/media–ark/news–
ark/138942.html). – 2014. – 21.03).
***
28 березня президія Рівненської обласної ради припинила з 01 квітня
2014 року дію мораторію на перевірки суб‘єктів підприємницької
діяльності.
Таким чином члени президії обласної ради скасували дію рішення
президії «Про запровадження мораторію на проведення перевірок суб‘єктів
підприємницької діяльності», прийнятого 21 лютого 2014 року та дозволили
контролюючим органам працювати у звичному режимі.
Тож члени президії наголосили прокурору області на тому, щоб
прокуратура слідкувала за правомірністю перевірок та нарахування
штрафних
санкцій
(Сайт
Рівненської
обласної
ради
(http://oblrada.rv.ua/oblrada/news/8152/). – 2014. – 28.03).
***
Налоговая Сумщины упрощает процедуру подачи отчетности
Государственная налоговая инспекция предлагает сумчанам получить
усиленные сертификаты электронных ключей Министерства доходов и
сборов Украины.
Юридическим и физическим лицам сертификаты электронных ключей
предоставляются совершенно бесплатно и дают возможность подавать в
органы Миндоходив отчетность в электронном виде со своего рабочего
места. Это позволяет существенно экономить время и без заминок развивать
собственный бизнес.
По статистическим данным, всего с начала года от сумских
налогоплательщиков поступило 2151 заявление для получения электронных
усиленных ключей. Аккредитованным центром сертификации ключей
выдано 3425 сертификатов электронных ключей
(«СУМЫ ИНФО»
(http://sumyinfo.com/economics/4115–nalogovaya–sumschiny–uproschaet–
proceduru–podachi–otchetnosti.html). – 2014. – 24.03).
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***
Cтабільне наповнення бюджетів усіх рівнів, акумуляція коштів,
необхідних для виплати пенсій, стипендій, заробітних плат для працівників
бюджетних організацій – основний напрям роботи працівників органів
доходів і зборів Тернопільщини. Як засвідчили минулорічні результати щодо
забезпечення надходжень коштів, з цим завданням на Тернопіллі успішно
впоралися. Загалом минулого року до державного бюджету надійшло 1,2
млрд грн, а до місцевих бюджетів – 1,1 млрд грн. Попри складну політичну і
економічну ситуацію збережено позитивну динаміку щодо сплати податків та
інших платежів і з початку цього року. Так, прогнозні показники січня–
лютого забезпечено в повному обсязі: державний бюджет поповнився 144,8
млн грн (102,4%), а до місцевого бюджету області сплачено 170,6 млн грн,
що на 6,3 млн грн більше від очікуваного.
Таких позитивних результатів вдалося досягнути завдяки дієвій
співпраці та злагодженій роботі колективу досвідчених спеціалістів, які
належно адмініструють податки, збори, митні платежі та єдиний соціальний
внесок, надають послуги громадянам і бізнесу. При цьому, ефективність
діяльності органів доходів і зборів Тернопільщини вимірюють як
показниками з наповнення бюджету, так і підвищенням рівня податкового та
митного сервісу для платників. Адже сьогодні акцент робиться на сервісну
складову. У підтвердження цьому – до послуг громадян і бізнесу у кожному
районному центрі Тернопільщини функціонують 17 центрів обслуговування
платників. Усі вони побудовані за однаковими високими стандартами і у
кожному з центрів уніфіковано перелік функцій: реєстрація, взяття на облік,
консультації, прийом звітності. А головне, працюючи на благо платника,
вдалося позбутися черг, з допомогою електронних сервісів до мінімуму
зведено спілкування платників з інспекторами.
У Головному управлінні Міндоходів у Тернопільській області є добра
традиція: щороку тих фахівців, які досягли високих показників при
виконанні службових обов’язків, їх морального стимулювання, заносять на
Дошку пошани. За підсумками роботи у 2013 році визначено двадцять
найкращих працівників органів доходів і зборів області / Інформаційно–
комунікаційний відділ ГУ Міндоходів у Тернопільській області
(Територіальні
органи
Міндоходів
у
Тернопільській
області
(http://tr.minrd.gov.ua/media–ark/news–ark/136966.html). – 2014. – 07.03).
***
На Харківщині відкрито більше 20 тисяч посилених сертифікатів
електронних ключів
Саме таку кількість «електронних ключів» було видано в
Акредитованому центрі та його філіалах за два перші місяці 2014 року. Всі
ключі платники отримали безоплатно.
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Зокрема, протягом лютого 2014 року у Харківській області послуги
електронного цифрового підпису АЦСК ІДД Міндоходів отримали понад 5
тисяч юридичних та фізичних осіб. Порівняно з аналогічний періодом
минулого року цей показник зріс приблизно у 2 рази. Тоді послугами ЕЦП
скористались біля 2,8 тисяч платників податків.
Загалом, же з початку року електронні цифрові підписи в регіоні
отримали майже 16 тисяч платників – як юридичних так й фізичних осіб.
«На Харківщині цифровий підпис можна отримати безоплатно в 8
відокремлених пунктах відділу реєстрації користувачів АЦСК ІДД
Міндоходів. Його наявність є запорукою доступу до сучасних електронних
сервісів Міністерства, що значно заощаджують особистий час платників
податків», – підкреслив начальник ГУ Міндоходів у Харківській області
Андрій Роздайбіда (Територіальні органи Міндоходів у Харківській
області (http://kh.minrd.gov.ua/media–ark/news–ark/139087.html). – 2014. –
24.03).
***
Количество проверок малого и среднего бизнеса на Харьковщине
сократилось. Об этом рассказала заместитель начальника Главного
управления Миндоходов в Харьковской области Татьяна Маслова.
По ее словам, количество проверок представителей малого и среднего
бизнеса (физические и юридические лица), которые применяют регистраторы
расчетных операций, сократилось в 1,5 раза. Всего в течение января–февраля
текущего года было проведено 198 проверок субъектов хозяйствования –
владельцев кассовых аппаратов, по результатам которых в бюджет поступило
394 тыс. грн.
«Сокращение проверок, – подчеркнула Татьяна Маслова, – удалось
достичь благодаря применению такого современного IT – инструмента, как
рискоориентированная система. Она предназначена для дистанционного
поиска субъектов теневой экономики и позволяет сосредоточить внимание
исключительно на рисковых предприятиях. При этом в деятельности тех
субъектов хозяйствования, которые ведут бизнес честно и своевременно
платят
налоги,
мы
не
вмешиваемся»
("Час
Пик"
(http://vchaspik.ua/region/248244kolichestvo–proverok–malogo–i–srednego–
biznesa–na–harkovshchine–sokratilos). – 2014. – 27.03).
***
Плательщики НДС Херсонщины активно отчитываются в он–
лайн режиме
В Херсонской области преимуществами электронного отчета
пользуются 98% плательщиков налога на добавленную стоимость.
Количество плательщиков единого социального взноса, которые
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отчитываются по электронке, составляет 90,1%. Стопроцентно в он–лайн
режиме подают отчеты плательщики акцизного сбора.
Количество желающих представлять отчетные документы в органы
Миндоходов средствами телекоммуникационной связи против аналогичного
периода выросла на несколько позиций. Это свидетельствует о намерениях
бизнес–сообщества
все
активнее
использовать
современные
информационные технологии – уверяют в ГУ Миндоходов в Херсонской
области.
Лидерами «электронизации» в январе 2014 г. стали физические лица.
Сегодня новейшие информационные технологии используют 28,5 тыс.
херсонцев. Этому процессу способствует безвозмездная выдача ключей
электронной цифровой подписи.
Сейчас херсонцы бесплатно получили в местных Аккредитованных
центрах сертификации ключей Информационно–справочного департамента
Миндоходов Украины 43 тыс. сертификатов электронной цифровой подписи.
Электронная цифровая подпись – удобный и современный способ не только
упростить документооборот субъектам предпринимательской деятельности,
но и застраховать свою интеллектуальную собственность любому
гражданину, который пользуется электронной почтой.
Главное управление Миндоходов в Херсонской области напоминает
субъектам предпринимательства и гражданам, усиленные сертификаты
открытых ключей можно бесплатно получить в трех пунктах регистрации
аккредитованного Центра сертификации электронных ключей, которые
действуют при ГНИ в Херсоне, Новокаховской и Генической ОГНИ ("Час
Пик"
(http://vchaspik.ua/region/248210platelshchiki–nds–hersonshchiny–
aktivno–otchityvayutsya–v–layn–rezhime). – 2014. – 27.03).
***
Бізнес Херсонщини направив на соціальні виплати 580 мільйонів
гривень ЄСВ.
Саме таку суму спрямувала бізнес-спільнота Херсонщини на
казначейські рахунки області за 3 місяці поточного року.
За інформацією управління оподаткування фізичних осіб ГУ
Міндоходів у Херсонській області з початку року забезпечили виплату
заробітної плати «без конвертів» 5670 фізичних осіб-підприємців нашої
області, які сплатили єдиний внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування за найманих працівників.
Активно сприяють процесу легалізації трудової зайнятості та
забезпеченню пенсійних та інших соціальних виплат для громадян
Херсонщини 7237 підприємств-юридичних осіб, які внесли єдиний внесок за
найманих працівників, з них 1405 бюджетних організацій (Голая Пристань
(http://golapristan.com/khersonnews/33884-bznes-hersonschini-napraviv-nasocaln-viplati-580-mlyonv-griven-yesv.html). – 2014. – 10.04).
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***
Бізнес–спільнота Хмельницького демонструє прагнення до знання
податкових новацій
На хвилі економічного патріотизму представники бізнесу, які стали
учасниками чергового семінару–практикуму з розгляду останніх
законодавчих змін, засвідчили, що їх системне вивчення дозволяє впевнено
вести бізнес і без проблем сплачувати податки.
Як зазначила голова Хмельницького обласного осередку ВГО
«Всеукраїнський бухгалтерський клуб» Ольга Ткач, підприємницька
громада обласного центру загалом і учасники постійних інформаційних
заходів з розгляду законодавчих змін, які вносяться до Податкового кодексу
України, зацікавлені в тому, щоб отримані знання та практичні навички були
адекватно застосовані у розвитку бізнесу та його захисті від надмірної опіки
контролюючих органів.
«Натомість останні події в Україні і те, що на цьому тлі
підприємницька спільнота демонструє згуртованість і сумління у сплаті
податків і разом з тим зацікавлена в удосконаленні цього процесу є
найкращим громадянської зрілості», – підкреслила громадський активіст.
Додамо, що у лютому та загалом з початку року бізнес–спільнота
Хмельниччина забезпечила позитивні темпи надходжень до зведеного
бюджету і, як результат, реальну можливість здійснення необхідних
соціальних виплат.
У ході колективної розмови та її неодмінного формату «запитання –
відповіді» йшлося про механізм функціонування нового порядку заповнення,
реєстру та отриманих податкових накладних, застосування «звичайних цін» у
неконтрольованих
операціях,
орендні
відносини
(Zunr.info
(http://zunr.info/index.php?m=news&d=view&nid=41514). – 2014. – 06.03).
***
Цього року на Чернівеччинні видано понад 4 тис. електронних
ключів
Загалом з початку діяльності сектору реєстрації користувачів Центру
сертифікації ключів при ГУ Міндоходів у Чернівецькій області платники
отримали понад 18 тис. посилених сертифікатів відкритих ключів для
подання податкової звітності в електронному вигляді.
У цьому році власниками безкоштовних цифрових підписів у регіоні
вже стали 3200 суб’єктів господарювання фізичних і юридичних осіб та 953
громадяни. Порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість
виданих ключів електронного цифрового збільшилась майже вдвічі. Таке
зростання зумовлене розвитком нових сервісних послуг, зокрема,
можливістю електронного звітування, яке дедалі більше набуває
популярності серед платників, – відзначають у Головному управлінні
Міндоходів у Чернівецькій області.
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З 1 листопада 2013 року Міндоходів продовжило термін дії
електронних ключів, які видаються акредитованим центром сертифікації
ключів, до двох років.
Детальну інформацію щодо режиму роботи, перелік представництв
Акредитованого центру, бланки документів, зразки їх заповнення, перелік
необхідних для реєстрації документів можна переглянути на офіційному
інформаційному ресурсі АЦСК ІДД http://www.acskidd.gov.ua.
Для тих платників, які бажають отримати електронні ключі, необхідно
звернутись до сектору реєстрації користувачів Центру сертифікації ключів
при Головному управлінні Міндоходів у Чернівецькій області за адресою: м.
Чернівці, вул. Червоноармійська, 200А кабінет № 110 (Територіальні органи
Міндоходів у Чернівецькій області (http://cv.minrd.gov.ua/media–ark/news–
ark/138445.html). – 2014. – 19.03).
***
Через службу зайнятості можна стати підприємцем
Як інформує Чернівецька обласна служба зайнятості, для безробітних
буковинців, які не можуть бути працевлаштовані через відсутність на ринку
праці відповідної роботи, створюються умови для самозайнятості та
підтримки їх підприємницьких ініціатив. На ці заходи законодавством
передбачена виплата одноразової допомоги з безробіття для організації
підприємницької діяльності.
Так, усічні–лютому 2014 року таку допомогу вже отримав 21
безробітний з числа тих, які перебували на обліку в міських та районних
центрах зайнятості Чернівецької області. У 2013 році за сприяння служби
зайнятості підприємцями стали 187 безробітних буковинці. Ця соціальна
послуга
надається
службою
зайнятості
за
кошти
Фонду
загальнообов’язкового державного соціального страхування України на
випадок безробіття.
Середній розмір одноразової виплати допомоги з безробіття для
організації підприємницької діяльності за звітний період склав 10 тис. 157,1
гривень. Також уцентрах зайнятості краю діють консультаційні пункти щодо
надання інформації населенню з питань організації та провадження
підприємницької діяльності.
Обласною службою зайнятості із залученням на громадських засадах
працівників органів державної влади, соціальних фондів, бізнес–центрів,
підприємств, організацій, установ надається безоплатне індивідуальне та
групове консультаційне обслуговування осіб, які звернулися з питань
підприємництва, за два місяці 2014 року проведено 420 консультацій
(Чернівці Таймс (http://times.cv.ua/2014/03/26/cherez–sluzhbu–zajnyatosti–
mozhna–staty–pidpryjemtsem/). – 2014. – 26.03).

46

***
Чернігівські податківці почали менше перевіряти бізнес
За словами заступника начальника ГУ Міндоходів у Чернігівській
області Івана Тумарченка, підрозділами податкового аудиту за два місяці
поточного року проведено 182 перевірки, що на 10% менше у порівнянні з
відповідним періодом 2013 року. Порушники оштрафовані на 6,7 млн. грн..
До речі, планових проведено лише 10 перевірок, що в 2 рази менше
минулорічного періоду.
Слід зазначити, що близько 45% позапланових документальних
перевірок проведено у зв’язку з ліквідацією платника.
«Ми послідовно втілюємо в життя задекларований принцип скорочення
перевірок бізнесу. Головним критерієм відбору підприємств для перевірки є
присутність у їхній господарській діяльності ризиків несплати платежів до
бюджету. Такий підхід до проведення перевірок малого та середнього бізнесу
дає можливість гармонізації відносин з платниками та уникненню зайвого
втручання у діяльність сумлінних», – зазначив посадовець (Чернігівщина:
події і коментарі (http://pik.cn.ua/print/8670/). – 2014. – 24.03).
***
Малий та середній бізнес Чернігівщини обирає спрощену систему
оподаткування
Станом на 1 березня 2014 року спрощену модель оподаткування на
Чернігівщині обрали 3,4 тис. суб’єктів господарювання–юридичних осіб та
24,4 тис. фізичних осіб–підприємців. Вони є представниками малого та
середнього бізнесу.
Близько 6,4 тис. підприємців обрали першу групу спрощеної системи
оподаткування, майже 13 тисяч осіб – другу. Більше 5,4 тисяч платників
працюють за правилами третьої групи, 4 фізичні особи – у п’ятій.
Переважна більшість підприємств–юридичних осіб є платниками єдиного
податку четвертої групи, 9 суб’єктів господарювання–юридичних осіб
обрали шосту групу.
За 2 місяці 2014 року від фізичних осіб–підприємців надійшло 24,2
млн.грн. єдиного податку, що на 2,7 млн. грн. більше минулорічних
показників. Юридичними особами–платниками єдиного податку поповнено
бюджет на 6,4 млн.грн. Це на 1,1 млн. грн. більше аналогічного періоду
минулого року.
Варто нагадати, що підприємець може самостійно обрати для себе таку
систему оподаткування за умови, якщо він відповідає певним вимогам.
Також платники мають можливість подавати заяви про перехід на спрощену
систему оподаткування в електронному вигляді, до того ж протягом року
вони можуть змінювати групу або ставку податку.
Нагадаємо, що 2013 рік приніс платникам єдиного податку низку
позитивних новацій. Так, зокрема, для платників 5–ої групи зменшено ставки
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єдиного податку з 10% та 7 % до 7% та 5% відповідно, а для 2–ої групи –
введено подання звітності раз на рік, а не щоквартально.
Довідково: Спрощена система оподаткування була запроваджена для
зниження
податкового
навантаження
та
стимулювання
малого
підприємництва. Вона значно легша з точки зору ведення бухгалтерського
обліку, хоча має низку обмежень, але добре підходить для ведення малого
бізнесу, що і забезпечує її популярність (Територіальні органи Міндоходів у
Чернігівській
області
(http://ch.minrd.gov.ua/media–ark/news–
ark/138960.html). – 2014. – 21.03).

ОХОРОННИЙ БІЗНЕС В СУЧАСНИХ УМОВАХ
І. Шульга, голов. бібліограф НБУВ.

Правовий аспект діяльності приватних детективів
в Україні та світі
У Конституції України статтею 56 передбачено, що кожен має право на
відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування
матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи
бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх
посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень.
Будь–який громадянин, згідно з вищезгаданими та іншими статтями
Конституції, має право, приміром, вжити заходи з захисту недоторканності
свого приватного життя, майна, отримати кваліфіковану консультацію і
відповідні рекомендації з питань правомірного захисту від протиправних
посягань. У разі прийняття закону про приватну детективну (розшукову)
діяльність, саме ці і багато інших правових питань, громадяни зможуть
вирішити, скориставшись таким видом послуг, як приватна детективна
діяльність.
Зарубіжний досвід багатьох країн демонструє поширене використання
послуг приватного розшуку.
У Латвії 5 липня 2001 р. прийнято Закон про детективну діяльність, у
якому детально розписані права й обов’язки приватного детектива, а також
державний контроль за їх діяльністю.
У законі Республики Молдова про приватну детективну та охоронну
діяльність № 283–XV від 04.07.2003 р. дуже ретельно виписані цілі закону,
принципи та ліцензування приватної детективної та охоронної діяльності,
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права та обов’язки осіб, які займаються цією справою, навіть передбачені
соціальні льготи для цієї категорії осіб.
Приватний розшук отримав широке поширення в США, Великобританії,
Німеччині, Італії, Канаді, Франції, Японії, Ізраїлі та інших країнах. У ряді
країн детективи активно беруть участь у розслідуванні злочинів, аж до
проведення окремих слідчих дій.
Наприклад в Ізраїлі приватний детектив – фахівець з розслідування
цивільних справ, наймається з метою збору інформації відповідно до вимог
клієнта, у багатьох випадках – для збору юридичних доказів.
Ізраїльське законодавство визначає «приватного слідчого», як того, хто
зайнятий наданням інформації про третіх осіб або їхні дії, за дорученням
замовника. Критерієм отримання ліцензії приватного детектива в Ізраїлі є
спеціалізація протягом 36 місяців в офісі приватних слідчих, які мають
сертифікат Міністерства юстиції Ізраїлю.
У США кожен громадянин може найняти приватного детектива для
розслідування будь–якої справи. При цьому приватний детектив може
здійснювати непроцесуальні дії, які могли б послужити підставою для
притягнення особи до кримінальної відповідальності. Під непроцесуальним
діями розуміються: отримання пояснень у постраждалих від злочину,
очевидців, а також інших осіб, які можуть бути залучені до процесу;
збирання предметів, які можуть бути використані як речові докази тощо.
У деяких штатах США приватним детективам дозволено проводити
арешт підозрюваних у скоєнні злочину, обшуки, виїмки, використання
засобів електронного спостереження. Причому детектив, діючи без судового
ордера, повинен бути впевненим, що затримана їм особа скоїла злочин. В
іншому випадку за необґрунтоване затримання суд може оштрафувати його
на велику грошову суму. У процедурі арешту є ще одна особливість:
приватний детектив, як правило, не має права допитувати заарештованого, а
повинен передати його співробітникові поліції або судді .
У Німеччині розшукову діяльність ведуть детективи й приватні
детективні агентства, причому пріоритет віддається індивідуальній
розшуковій діяльності. В основному детективи ведуть приватне
розслідування злочинів економічного характеру.
У Великобританії приватний детектив, як правило, працює спільно з
адвокатами – соліситорами. Така кооперація дуже продуктивна і вигідна
клієнтові та обом сторонам. Соліситор, вибравши детектива, ставить перед
ним певні завдання, оскільки він керує розслідуванням. Детективи
здійснюють кримінальне переслідування на тих же підставах, що і поліція.
Детектив володіє широкими правами з розслідування аж до арешту особи,
яка здійснює або скоїла злочин, що тягне покарання у вигляді позбавлення
волі на строк не менше п’яти років.
Зібравши достатньо інформації, детектив і соліситор роблять від імені
замовника заяву про звинувачення. Це означає, що магістрат ставлять до
відома про злочин, у зв'язку з яким потрібен наказ про виклик особи до суду.
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У Росії закон про приватну детективну діяльність прийнятий 13 років
тому, проте існують певні проблеми з його реалізацією, оскільки КПК
Російської Федерації цю діяльність не регулює, а серед деяких працівників
правоохоронних органів поширена думка, що участь детектива в зборі
відомостей по кримінальній справі буде перешкоджати його розслідуванню і
може перетворитися на паралельне слідство.
Варто зауважити, що детективна діяльність у ряді країн світу далеко не
завжди регулюється спеціальним законодавчим актом, зокрема така ситуація
існує в Англії, Німеччині та Іспанії. Але в Англії всі питання діяльності
приватних детективів відображені в інших нормативних документах.
Окремого закону про детективну діяльність сьогодні немає і в Грузії. Проте
це питання регулюється Законом «Про підприємницьку діяльность». Згідно зі
ст. 709 Цивільного кодексу, будь–яка людина може вільно передати свої
права і повноваження на виконання іншій особі. Для цього потрібно
нотаріально завірена довіреність.
В Україні ж існує відповідна стаття «Діяльність приватних детективів» в
Єдиному класифікаторі економічної діяльності.
Всеукраїнська асоціація приватних детективів України спільно з групою
спеціалістів підготувала проект закону «Про приватну детективну
(розшукову) діяльність». Документ визначає загальні правові засади
приватної детективної (розшукової) діяльності в Україні як одного зі шляхів
забезпечення конституційних гарантій людини на захист своїх законних прав
та інтересів.
У ньому передбачений понятійний апарат, принципи приватної
детективної діяльності, види та правовий статус суб’єктів цієї діяльності,
порядок вирішення питань щодо ліцензування, види детективних послуг,
громадський нагляд за здійсненням приватної детективної діяльності тощо.
Певним позитивом можна вважати те, що законопроект не потребує
державних витрат і в той же час передбачає створення додаткових робочих
місць, у тому числі для колишніх співробітників спецслужб і
правоохоронних органів, які мають багатий досвід оперативної роботи,
накопичений під час служби.
На сьогодні проект закону знаходиться у відповідних комітетах
Верховної Ради України.
У висновку Головного науково–експертного управління на проект
закону України «Про приватну детективну (розшукову) діяльність»
зазначається, що законом пропонується легалізувати приватну детективну
діяльність як вид підприємницької діяльності, визначення її загальних
правових засад та ін., законопроект вважається в цілому слушним і таким, що
заслуговує на підтримку. Водночас окремі положення законопроекту
викликають зауваження і пропозиції, які мають бути відпрацьовані.
Відомо,
що
діяльність
правоохоронних
структур
жорстко
регламентована, має масу правових та бюрократичних умов. До того ж жодна
силова структура не буде працювати за заявою людини, якщо в ній не
йдеться про злочин або не готується для скоєння інший злочин. Відомо, що в
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разі зникнення людини органи внутрішніх справ приймають заяву лише
через три дні від події. Приватний же детектив у цій ситуації може надати
консультацію щодо необхідних дій, а за певних умов особисто займеться
розшуком безвісті зниклого.
У сфері охоронних послуг детективи могли б надати допомогу у
виявленні можливих каналів крадіжок і розкрадань, у встановленні осіб,
схильних до правопорушень, із числа працівників об'єктів, що охороняються,
а також які проживають на прилеглій території, кон’юнктури ринку крадених
речей, захисту об'єкту від витоку конфіденційної, комерційної інформації
тощо.
Враховуючи рівень злочинності в країні, діяльність приватних
детективів на законних підставах може стати відчутною підмогою державі в
забезпеченні суспільної безпеки. Приватні детективи певною мірою вплинуть
на поліпшення правопорядку та профілактику правопорушень. Усе це дасть
можливість державним органам сконцентрувати сили й засоби на інших,
більш масштабних напрямах роботи.
Можливості приватного детектива можуть використовуватись усіма
сторонами кримінального процесу на будь-якій стадії слідства. У даному
випадку приватний детектив не буде суб’єктом оперативно–розшукової
діяльності, а отже, не підмінятиме державні спецслужби.
Отже, регламентований у рамках закону цей вид послуг послужить
непоганим імпульсом для більш активного, належного та всебічного
забезпечення захисту інтересів особи, суспільства й держави і, найголовніше,
реалізація принципу невідворотності покарання (За матеріалами:
(http://helpkm.com.ua/index.php/ru/zakonodatilsvoukrainy/7–mainmaterials/83;
www.sec4all.net;
http://www.sec4all.net/l_organ_1–1.html;
http://aupd.org/law/109–
progectlaw;http://www.mrde.ru/index.php?option=
com_content&task=view&id=24&Itemid=1).

ЗАКОНОТВОРЧИЙ РАКУРС
Світовий банк готовий допомогти Україні здійснити широку
дерегуляцію, спрямовану на спрощення ведення бізнесу
Експерти Світового банку готові разом із представниками
Мінекономрозвитку підготувати перелік заходів із дерегуляції ведення
бізнесу, реалізація яких дозволить Україні значно поліпшити свої позиції в
рейтингу «Doing Business».
Про це повідомив директор представництва Світового банку в
Україні, Білорусі та Молдові Чімяо Фан під час зустрічі з першим
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заступником Міністра економічного розвитку і торгівлі України Анатолієм
Максютою.
Перший заступник Міністра наголосив, що спрощення ведення бізнесу
є одним із пріоритетних завдань Уряду. При цьому він повідомив, що на
різній стадії підготовки знаходяться біля двадцяти законопроектів,
спрямованих на дерегуляцію ведення бізнесу в Україні.
«Результатом дерегуляції має бути не сама дерегуляція, а розвиток
бізнесу й залучення в Україну інвестицій», – упевнений Анатолій Максюта.
Представникам Світового банку було запропоновано ознайомитися з
напрацюваннями Уряду в цій сфері й підготувати свої пропозиції.
Чімяо Фан підтвердив готовність Світового банку допомагати Україні
проводити дерегуляцію ведення бізнесу й відзначив значне покращення
позицій нашої країни в рейтингу «Doing Business» – 2014.
«Україна минулого року серйозно зросла в рейтингу «Doing Business» і
треба зберегти ці досягнення», – зазначив представник Світового банку.
Попри те було наголошено, що для того щоб кроки Уряду України з
дерегуляції були враховані в рейтингу «Doing Business» – 2015, реформи у
цьому напрямку слід провести вже найближчими місяцями.
«Ми будемо дуже раді допомогти. У нас багато спеціалістів, які мають
значний досвід такої роботи у європейських країнах», – підкреслив Чімяо
Фан.
Він запевнив, що ці реформи впливатимуть не лише на здешевлення
ведення бізнесу, а й стануть серйозним сигналом для суспільства про те, що
Україна готова до змін (Міністерство економічного розвитку і торгівлі
України
(http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=233049&cat_id=38461)
. – 2014. – 24.03).
***
О.Семерак: Кабінет Міністрів планує внести зміни до Податкового
кодексу України
19 березня на засіданні Кабінету Міністрів України було розглянуто
широкий пакет проектів законів, якими Урядом пропонується внести зміни
до Податкового кодексу України, зокрема в оподаткуванні різного роду плат,
акцизів тощо.
Про це на брифінгу після засідання Уряду повідомив Міністр
Кабінету Міністрів Остап Семерак.
За його словами, Міністр фінансів Олександр Шлапак запропонував
пакет з 14–ти законопроектів. «Ми обговорювали їх доволі довго і прийняли
рішення розглянути й схвалити ці проекти на позачерговому засіданні
Кабінету Міністрів у суботу, 22 березня. Водночас до суботи провести
обговорення та дискусію на другому етапі з галузевими асоціаціями,
роботодавцями, бізнесом. Організувати дискусію доручено Міністрові
економіки Павлові Шереметі», – зазначив Міністр.
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«Щодо цього пакету законопроектів ми ставимо перед собою амбітні
плани: на наступному сесійному тижні внести та прийняти ці законопроекти
на розгляд Верховної Ради України», – додав він (Урядовий портал (
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article;jsessionid=CF3B7D6E8A3C2
BD84E33029A6643D6EB?art_id=247121520&cat_id=244274160). – 2014. –
19.03).
***
Тепер підприємці можуть самостійно визначати наявність у них
печатки
Верховною
Радою
України
прийнято
розроблений
Держпідприємництвом Закон, який спрямований на полегшення
започаткування та ведення бізнесу в Україні.
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу» (реєстраційний номер
законопроекту 2258а) передбачається, зокрема:
1. Скасування вимоги щодо справляння реєстраційного збору за
проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичної особи –
підприємця.
2. Внормування та розширення обсягу відомостей з ЄДРПОУ, до яких
надається доступ на офіційному сайті спеціально уповноваженого органу з
питань державної реєстрації.
Так, наявність повноважень для вчинення правочинів від імені
юридичної особи можна буде легко перевірити за інформацією з ЄДРПОУ
через мережу Інтернет.
3. Здійснення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб –
підприємців шляхом подання електронних документів без обов’язкового
використання електронного цифрового підпису, використовуючи інші
способи ідентифікації особи заявника. Зокрема, це можуть бути способи, що
використовуються у банківській сфері, або, наприклад, передавання файлу із
зображенням, QR- коду, з використання IT- технологій та мобільного зв’язку.
4. Скасування обов’язкової наявності печатки у суб’єктів приватного
права.
«Досвід розвинених країн, де печатки практично не використовуються,
показав, що їх легко можна підробити. Та й кращим підтвердженням
законності документу є підпис. Виготовлення печаток лише забирає у
підприємців час і гроші», – вважає Голова Держпідприємництва Михайло
Бродський.
«Сформована в Україні практика ведення бізнесу свідчить, що у
печатку багато хто вірить, незважаючи на те, що з нею можливі махінації.
Підприємці думають, якщо документ засвідчено печаткою, значить все
нормально.
Проте, якщо документ буде завірений тільки підписом, це може психологічно
підштовхувати контрагентів до більш ретельної перевірки повноважень один
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одного. Треба розуміти наш менталітет – українці, все-таки, звикли до
печатки. Тому вважаю, що скасування взагалі печаток є передчасним.
Підприємці мають поступово звикати до європейських правил ведення
бізнесу», – пояснив Михайло Бродський.
Окрім зазначеного, норми Закону також спрямовані на усунення
можливості рейдерського захоплення підприємств. Так, на сьогодні,
встановлення внаслідок рейдерських дій контролю над печаткою (наприклад,
фізичне заволодіння нею, вилучення під приводом проведення її експертизи,
визнання недійсною за судовим рішенням тощо) фактично означає
встановлення контролю над суб’єктом господарювання.
«Лише з шостої спроби мені вдалося впровадити в Україні європейські
стандарти ведення бізнесу. Варто зазначити, що раніше МЗС надавало
довідку по використанню печаток в ЄС: печатки мають органи влади, суди,
нотаріуси, вузи, лікарні, а підприємці та приватні компанії використовують їх
за своїм бажанням. Отже, сьогодні використання печатки – пережиток
минулого та неефективний засіб договірної роботи», – резюмував Голова
відомства (Державна служба України з питань регуляторної політики та
розвитку підприємництва (http://www.dkrp.gov.ua/info/3368). – 2014. –
15.04).
***
Прикарпатці вимагають змін митного законодавства
Керівництво Івано–Франківської митниці Міндоходів провело зустріч з
представниками громадськості та суб’єктами зовнішньо–економічної
діяльності, під час якої обговорено пропозиції бізнесу щодо внесення змін до
діючого законодавства.
Під час зустрічі виконуючого обов’язки начальника Івано–
Франківської митниці Міндоходів Віктора Іонела з підприємцями,
останніми були висунуті вимоги, щодо скасування утилізаційного збору,
акцизного податку на переобладнання транспортних засобів з грузового на
легковий та відміни закону про експортну оцінку нерухомого майна. Крім
цього, запропоновано скасувати сертифікат відповідності на автомобілі
ввезені на митну територію України, оскільки вони сертифіковані
підприємством виробником.
Як зауважив посадовець, керівництво Митниці завжди готове до
відкритого конструктивного діалогу із платниками: «Нами позитивно
сприймається можливість спілкування з громадянами та бізнесом для
спільного пошуку шляхів вирішення актуальних питань митного
законодавства.
Івано–Франківська митниця діє в рамках існуючого
правового поля, тому нами направлено до Міністерства доходів і зборів
України пропозиції громадськості для ініціювання внесення змін до
нормативно–правових актів».
При цьому керівник митниці наголосив на необхідності здійснення
безперебійного митного контролю та митного оформлення, що в свою чергу
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забезпечить стабільне наповнення бюджету (Івано–Франківська обласна
державна адміністрація (http://www.if.gov.ua/?q=news&id=22836). – 2014. –
26.03).

ПИТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Затверджено План проведення планових заходів державного нагляду
(контролю)
Відповідно до статті 5 Закону України «Про основні засади державного
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету
Міністрів України від 22 грудня 2010 р. №1174 «Про затвердження критеріїв,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської
діяльності, пов'язаної з використанням об'єктів права інтелектуальної
власності, та визначається періодичність здійснення заходів державного
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», наказу Міністерства
освіти і науки України від 02 жовтня 2013 р. № 1355 «Про затвердження
Переліку питань для здійснення планових заходів державного нагляду
(контролю) з використання об'єктів права інтелектуальної власності,
уніфікованої форми акта перевірки дотримання вимог законодавства у сфері
інтелектуальної власності та форми припису» Державною службою
інтелектуальної власності України затверджено План проведення планових
заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб'єктами
господарювання вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності на II
квартал 2014 року. Предмет перевірки:
–Законність використання програмного забезпечення;
–Законність використання об'єктів авторського та суміжних прав
(Офіційний веб–портал Державної служби інтелектуальної власності
України (http://sips.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=2537). –
2014. – 25.03).
***
Технологические компании стали лидерами рейтинга по количеству
зарегистрированных в Европе патентов за 2013 год, следует из
опубликованного отчета Европейской патентной комиссии. Лидером
европейского рейтинга по количеству полученных патентов стала корейская
компания Samsung, получившая 2833 патента. В тройку лидеров рейтинга
также вошли Siemens (1974 патента) и Philips (1839 патентов).
Из других технологических компаний, которые по итогам 2013 года
значительно увеличили свое патентное портфолио, в рейтинг попали LG,
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Qualcomm и Ericsson. При этом из топ–10 компаний по количеству патентов
европейскими являются только пять.
Количество патентов, связанных с компьютерными технологиями,
выросло в 2013 году на 5% по сравнению с показателем 2012 года и
составило 9059 удовлетворенных заявок. В телекоммуникационной сфере
количество патентов за этот же период уменьшилось на 7% и составило 9101
штук. Всего за 2013 год Европейская патентная комиссия выдала 66,7 тысячи
патентов, что на 1,6% выше уровня 2012 года.
Как сообщалось ранее, в США обладателем самого крупного патентного
портфолио за 2013 год стала компания IBM c 6,8 тысячи патентов, за которой
следует компания Samsung с 4,68 тысячи патентов. Лидером по темпам
прироста портфолио патентов стала компания Qualcomm, которая увеличила
его на 62% по итогам года. Также серьезно упрочили свои позиции в
рейтинге компании Google (11 место) и Apple (13 место) (InternetUA
(http://internetua.com/IT-kompanii-stali-liderami-po-kolicsestvu-patentov-vevrope). – 2014. – 07.03).

ЗАХИСТ ІНВЕСТИЦІЙ

Міністр інфраструктури запрошує інвесторів до співпраці в рамках
проектів з розвитку морських портів
Міністр інфраструктури Максим Бурбак пропонує потенційним
інвесторам активніше долучатися до розробки проектів із розвитку морських
портів України. З таким закликом Міністр звернувся під час зустрічі з
інвесторами морських портів великої Одеси.
«Я вкотре підтверджую необхідність реалізації реформи морських
портів. Рік цього процесу показав недоліки, які треба усувати. Тому я прошу
експертів, фахівців, інвесторів надавати свої пропозиції та зауваження,
активніше долучатися до розробки інвестиційних проектів, надавати їх
Мiнicтерству і вже починати втілювати їх», – зазначив Максим Бурбак.
На сьогодні інвестиційний проект у морському порту «Южний» на
стадії підготовки конкурсних процедур. ТЕО цього проекту було розроблено
портом «Южний» із залученням міжнародного експерта – консалтингової
компанії Roland Berger. Готуються ТЕО інвестиційних проектів на умовах
концесії за участю міжнародних експертів у Маріупольському,
Бердянському, Білгород–Дністровському, Іллічівському портах.
При цьому, Міністр закликав інвесторів звернути увагу й на інші
об’єкти, які можуть бути привабливими для державно–приватного
партнерства.
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У цілому під час наради із представниками бізнесу обговорювалися
питання преференцій для інвесторів, урегулювання процедури відводу
земель водного фонду, методики розрахунку портових зборів, можливість
інших форм державно–приватного партнерства, окрім концесії, тощо.
Планується, що низку цих актуальних законодавчих ініціатив, які
спрямовані на спрощення ведення бізнесу у морегосподарському комплексі,
найближчим часом розгляне Комітет ВР з питань транспорту і зв’язку.
Міністр наголосив: якщо держава гарантує зі свого боку виконання
зобов’язань щодо інвестора, то й останній, у свою чергу, повинен робити те
ж саме. Наприклад, за його словами, якщо інвестор готовий взяти у концесію
причал, то він має забезпечити зростання вантажопотоку, інакше на нього
чекатимуть штрафні санкції.
«Сьогодні ми налагодили контакт з усіма зацікавленими сторонами:
стивідорами, експертами, консалтинговими агентствами, експедиторами,
активно залучаємо іноземних колег, які також мають колосальний досвід
реформ. Лише завдяки діалогу і співпраці ми зможемо віднайти правильні
рішення, які працюватимуть на благо держави, бізнесу і населення», –
підсумував
Міністр
інфраструктури
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article;jsessionid=CF3B7D6E8A3C2
BD84E33029A6643D6EB?art_id=247150657&cat_id=244277212). – 2014. –
27.03).
***
Міністр економічного розвитку і торгівлі України Павло Шеремета
зустрівся із представниками компаній – лідерів української IT-галузі
Ініціювала зустріч Асоціація «Інформаційні технології України», яка
запропонувала та презентувала для обговорення можливі шляхи розвитку в
Україні електронного урядування за рахунок залучення інвестицій і в рамках
державно-приватного партнерства.
Під час зустрічі були обговорені ініціативи ІТ-компаній і визначені
подальші кроки співпраці між провідними компаніями ІТ-галузі й
Мінекономрозвитку з вирішення питань упровадження в життя електронного
урядування задля налагодження відкритого і прозорого діалогу влади з
суспільством.
Сторони дійшли висновку, що українська сфера інформаційних
технологій має багато напрацювань, які можуть стати поштовхом для
вдосконалення системи надання адміністративних послуг в Україні. Уже
найближчим часом може бути сформований орієнтовний перелік
адміністративних послуг, які громадяни отримуватимуть через Internet
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247174110&cat_id=2
44277212). – 2014. – 03.04).
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***
Польша намерена выделить украинскому малому бизнесу 100 млн
долларов
Польша намерена создать специальный фонд для развития малого и
среднего бизнеса в Украине. На его финансирование будет выделено около
100 млн долл. Об этом во вторник сообщила пресс–служба президента
Польши Бронислава Коморовского. В сообщении сказано, что инициатором
этой идеи является глава польского государства. По его мнению, в фонд
должны войти польские финансовые институты, в частности – банки BGK и
PKO BP. Фонд должен инвестировать развитие и реструктуризацию как
украинских компаний, также и польских, которые работают в Украине, –
говорится в сообщении. В пресс–службе также сообщили, что этот вопрос
уже обсуждался на встрече представителей названных банков, польского
Минфина и канцелярии президента Польши. Было принято решение, что
предприниматели получит финансирование в размере от нескольких сот
тысяч до нескольких миллионов злотых, а обеспечением этих средств будут
доли в компаниях. Пресс–служба также напомнила, что в свое время Польша
также получила такую помощь от США в рамках Polish–American Enterprise
Fund. Напомним, по информации украинского комитета статистики, размер
польских инвестиций в экономику Украины составлял 845,4 млн долл. или
1,5% всех иностранных инвестиций в современной истории украинского
государства
(УРА–Информ
(http://ura–
inform.com/ru/economics/2014/03/25/polsha–namerena–vydelit–ukrainskomu–
malomu–biznesu–100–mln–dollarov ). – 2014. – 25.03).
***

Паритет відповідальності для розвитку бізнесу – визначила бізнес –
спільнота та херсонські митники
Питання про те, як на Херсонщині створити сприятливий бізнес–клімат
для розвитку інвестиційної привабливості регіону, а стосунки між
представниками бізнесу та митними органами залишати дружніми та
партнерськими, йшлося під час проведення чергової зустрічі керівництва
Херсонської митниці з суб’єктами зовнішньоекономічних відносин області.
Під час зустрічі митних брокерів та декларантів ознайомлено з
новопризначеними керівниками відомства та процесом реформування
Міністерства доходів і зборів, що жодним чином не має вплинути на
результативність надходжень до бюджету. Основними завданнями в митній
сфері залишається подальше спрощення митних процедур, насамперед
запровадження інституту уповноваженого економічного оператора,
удосконалення митного законодавства, покликане максимально спростити
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митні процедури, а також активне залучення представників бізнесових кіл та
громадськості до контролю за діяльністю відомства.
Провідні фахівці Херсонської митниці акцентували увагу учасників
заходу на підходах за контролем митної вартості, класифікацією товарів та
країни їх походження, а також особливостях ліцензування діяльності митних
брокерів.
«Сьогодні ми готові довіряти та надати можливість бізнесу оформляти
товари за тією ціною, яку він вважає справедливою. Але якщо виникають
сумніви в адекватності заявленої митної вартості товарів та виникають
розбіжності на стадії пост–аудита на брокерів та суб’єктів
зовнішньоекономічної діяльності очікують суттєві штрафні санкції. Тобто,
повинен бути паритет відповідальності, взятих на себе зобов’язвань –
митниці та бізнесу», – відзначив начальник Херсонської митниці Віталій
Булюк.
На завершення зустрічі підприємці визнали доречним пропозицію
щодо відновлення діяльності Громадської ради при Херсонській митниці для
подальшого спільного вирішення проблемних питань (Голая Пристань
(http://golapristan.com/khersonnews/33780–paritet–vdpovdalnost–dlya–
rozvitku–bznesu–viznachila–bznes–splnota–ta–hersonsk–mitniki.html). – 2014. –
25.03).

ПИТАННЯ РЕЙДЕРСТВА
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 313/2014
Про посилення протидії рейдерству
З метою посилення захисту прав суб'єктів господарювання, протидії
протиправному позбавленню права власності, недопущення використання
схем і методів рейдерського захоплення суб'єктів господарювання,
заволодіння їх майном та відповідно до статті 112 Конституції України
постановляю:
1. Визнати за необхідне вжиття невідкладних заходів щодо посилення
протидії рейдерству та посилення захисту права власності.
2. Тимчасово виконуючому повноваження Глави Адміністрації
Президента України забезпечити:
збирання, аналіз та узагальнення інформації про факти порушення
законодавства, пов'язані з протиправним поглинанням та захопленням
суб'єктів господарювання, позбавленням права власності, використанням
судів для рейдерства, а також про заходи, що вживаються уповноваженими
органами для протидії таким порушенням;
підготовку пропозицій щодо вдосконалення механізмів протидії
рейдерству та посилення захисту права власності.
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Тимчасово виконуючому повноваження Глави Адміністрації
Президента України для проведення зазначеної роботи, а також для сприяння
узгодженню заходів правоохоронних органів щодо протидії рейдерству
невідкладно створити робочу групу, включивши до її складу працівників
органів виконавчої влади, правоохоронних органів, народних депутатів
України, представників громадських об'єднань, незалежних експертів.
3. Запропонувати Генеральній прокуратурі України вжити
невідкладних заходів для посилення нагляду за додержанням законів щодо
протидії
протиправному
поглинанню
та
захопленню
суб'єктів
господарювання, позбавленню права власності.
4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Виконуючий обов'язки Президента України,
Голова Верховної Ради України Олександр ТУРЧИНОВ
19 березня 2014 року
(Офіційне
інтернет–представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua/documents/16880.html).
***
Представник УСПП увійшов до складу робочої групи з питань
посилення протидії рейдерству
Голова комісії з питань економічної безпеки суб'єктів
господарювання та захисту інвестицій Українського союзу промисловців і
підприємців Олександр Дічек увійшов до складу створеної в Адміністрації
Президента України робочої групи з питань посилення протидії рейдерству.
Відповідне розпорядження т. в. о. голови Адміністрації Президента України
Сергій Пашинський підписав 4 квітня 2014 року.
Зазначена робоча група створена для збирання, аналізу та узагальнення
інформації про факти порушення законодавства, пов'язані із протиправним
поглинанням і захопленням суб'єктів господарювання, позбавленням права
власності, використанням судів для рейдерства.
Робоча група працюватиме над вдосконаленням законодавчих
механізмів протидії рейдерству та захисту права власності в Україні, а також
сприятиме правоохоронним органам у питаннях боротьби з рейдерством.
Довідка.
Робочу групу з питань посилення протидії рейдерству очолив Сергій
Пашинський. Її секретарем призначений керівник Управління реформування
правоохоронних органів і органів юстиції адміністрації президента Любомир
Шершун.
До складу групи зараховано дев'ятьох осіб за згодою. Серед них:
перший заступник глави СБУ, начальник Головного управління по боротьбі з
корупцією та оргзлочинністю Владислав Бухарєв, народний депутат Сергій
Власенко, журналіст і громадський діяч Дмитро Гнап, перший заступник
генпрокурора Микола Голомша, голова комісії з питань економічної безпеки
суб'єктів господарювання та захисту інвестицій Українського союзу
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промисловців і підприємців Олександр Дічек, секретар Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України, суддя апеляційного суду
Хмельницької області Анатолій Марцинкевич, начальник департаменту
Держслужби з боротьби з економічною злочинністю МВС Василь Пісний та
голова Держслужби фінмоніторингу Ігор Черкаський (Український союз
промисловців і підприємців (http://uspp.ua/predstavnik-uspp-uvіjshov-doskladu-robochoї-grupi-z-pitan-posilennya-protidії-rejderstvu.html). – 2014. –
09.04).
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економічні, соціальні та культурні аспекти : матеріали наук.–практ. конф. –
К., 2009. – С. 183–185.
ВА7107911
2. Рябота В. В. Захист прав акціонерів при злитті та поглинанні
акціонерних товариств в Україні : моногр. / В. В. Рябота ; Акад. прав. наук
України. – К. : Вид. дім "Києво–Могилян. акад.", 2007. – 159 c.
ВА689311
3. Серьогін С.Основні шляхи протидії рейдерству в Україні / С. Серьогін //
Акт. пробл. міжнар. відносин. – К., 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 105–106.
Ж68200
4. Скалозуб Л. П. Організаційні засади протидії рейдерству в Україні / Л.
П. Скалозуб, В. І. Василинчук // Наук. вісн. Львів. держ. ун–ту внутр. справ. –
Л., 2009. – Вип. 3. – С. 429–436.
Ж70364/Ек.
5. Смітюх А. В. «Внутрішнє» та «зовнішнє» корпоративне рейдерство /
А. В. Смітюх // Актуальні проблеми формування громадянського суспільства
та становлення правової держави : збірник наук. пр. Міжнар. наук.–практ.
конф., 5–6 черв. 2008 р. / Черкас. обл. держ. адмін., Черкас. обл. рада, Черкас.
нац. ун–т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2008. – С. 309–313.
ВА698141
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6. Смітюх А. В. Щодо співвідношення корпоративного ґрінмейлу та
корпоративного рейдерства / А. В. Смітюх // Право та економіка: генезис,
сучасний стан та перспективи розвитку : міжнар. наук.–практ. конф., м.
Одеса, 30 трав. 2008 р. : [зб. матеріалів]. – О., 2008. – С. 485–490.
ВА700837
7. Соціальна термінологія : слов.–довід. / П. М. Василенко, В. С.
Васильченко, В. М. Галицький, П. В. Швець. – К. : Знання України, 2007. –
367 с.
ВА694004
8. Тарасова О. В. Особливості рейдерства в Україні / О. В. Тарасова // Вісн.
соц.–екон. дослідж. : зб. наук. пр. – О., 2007. – Вип. 29. – С. 206–209.
Ж69469
9. Тивончук І. О. Особливості рейдерства в Україні / І. О. Тивончук, Г. Я.
Глинська // Вісн. Нац. ун–ту "Львів. політехніка". Менедж. та
підприємництво в Україні : етапи становлення і пробл. розв. – 2008. – № 624.
– С. 146–150.
Ж29409/А
10. Україна та свобода бізнесу : матеріали IV міжнар. конф., 17 трав.
2007 р., Київ / Ред. Д. В. Ляпін; Ін–т конкурент. сусп–ва. – К., 2007. – 278 с.
ВА686705
11. Устименко Т. П. Шляхи подолання "рейдерства" в Україні / Т. П.
Устименко // Держава і право. Юрид. і політ. науки : зб. наук. пр. – 2007. –
Вип. 37. – С. 365–371.
Ж69395
12. Федоренко Д. В. Явище рейдерства як кримінологічна проблема / Д. В.
Федоренко // Право і безпека. – 2006. – 5, № 5. – С. 88–92.
Ж24082
13. Чернишов Г. М. Рейдерство в Україні: кримінологічний аналіз / Г. М.
Чернишов // II Всеукраїнські наукові читання з кримінальної юстиції пам’яті
професора В. П. Колмакова : матеріали, 18–19 берез. 2011 р. – О., 2011. – С.
502–504.
ВА742005
14. Шляхи подолання рейдерства: удосконалення законодавства та
посилення реагування правоохоронних органів на протиправні дії його
організаторів і виконавців : матеріали комітет. слухань, проведених 17
верес. 2008 р. / Верхов. Рада України, Ком. з питань законодав. забезп.
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правоохорон. діяльн., Міжвід. коміс. з питань протидії протиправ.
поглинанню та захопленню п–в. – К. : [б.в.], 2008. – 196 с.
ВА721884
15. Экономические проблемы и перспективы стабилизации экономики
Украины. Актуальные проблемы реформирования экономики в регионе:
сб. науч. тр. / НАН Украины, Ин–т экономики пром–сти, Крамат. экон.–
гуманит. ин–т; ред. А. И. Землянкин. – Донецк, 2007. – 378 c.
ВА692091

ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ
Комітет з питань свободи слова та інформації провів конференцію
на тему: «Європейські стандарти надання послуг транскордонного
мовлення та свобода отримання і передачі інформації в Україні».
Відкриваючи конференцію, перший заступник голови Комітету Олена
Бондаренко зауважила, що 17 грудня 2008 року Україна ратифікувала
Європейську конвенцію про транскордонне телебачення і взяла на себе
зобов’язання сумлінно виконувати норми цього міжнародного акту та
привести національне законодавство у відповідність до Європейської
конвенції. Народний депутат поінформувала присутніх про завершення
роботи над новою редакцією Закону про аудіовізуальні послуги, який
найближчим часом буде поданий на розгляд Верховної Ради.
Голова підкомітету телебачення і радіомовлення Комітету з питань
свободи слова та інформації Микола Княжицький, голова Національної ради
з питань телебачення і радіомовлення Володимир Манжосов, секретар
Національної спілки журналістів Віктор Набруско зосередили увагу
присутніх на особливостях правозастосування положень Європейської
конвенції у діяльності українських мовників, а також на викликах і
проблемах інформаційної безпеки тощо.
Учасники конференції підтримали ініціативу Парламентської Асамблеї
Ради Європи, зокрема, Резолюцію ПАРЕ від 31 січня ц.р. щодо перегляду
Європейської конвенції про транскордонне телебачення з метою її адаптації
до сучасних технологічних стандартів.
Захід було організовано спільно з Проектом Європейського Союзу та
Ради Європи «Сприяння європейським стандартам в українському медійному
середовищі»
(Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/Povidomlennya/91374.html). – 2014. –
11.04.).
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***
Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про
інформацію" (у новій редакції) та Закону України "Про доступ до
публічної інформації".
Метою закону, яким внесено зміни до Кодексу України про
адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України,
Цивільного кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства
України та до 53 законів України, є приведення деяких законодавчих актів
України у відповідність із законами "Про інформацію" та "Про доступ до
публічної інформації".
Відповідний законопроект зареєстровано за №0947 (Офіційний веб–
портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/Povidomlennya/90525.html). – 2014. –
27.03).
***
Рада спростила доступ до публічної інформації
Законопроект № 0947 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України у зв'язку з прийняттям закону України "Про інформацію" (у новій
редакції) та закону України "Про доступ до публічної інформації"
підтримали 235 народних депутатів.
Документом забезпечується публічність ухвалених рішень місцевими
органами влади та доступ громадян до органів влади.
У законопроекті пропонується запровадити штрафи за "необґрунтоване
віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом, ненадання
відповіді на запит на інформацію, ненадання інформації, неправомірну
відмову в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації,
надання недостовірної інформації".
Передбачається також значне розширення інформації, до якої громадяни
матимуть право доступу.
Законопроект передбачає зміни до низки кодексів та 53 законів (Медіа
бізнес (http://www.mediabusiness.com.ua/content/view/38824/126/lang,ru/). –
2014. – 27.03).
***
НКРЗІ схвалила законопроект щодо спільного використання
інфраструктури телекомунікаційних мереж
На засіданні 25 березня 2014 року Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, схвалила
доопрацьований після правової експертизи та консультацій із бізнес–
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спільнотою проект Закону України «Про спільне використання
інфраструктури телекомунікаційних мереж».
Зазначеним документом пропонується законодавчо врегулювати
питання спільного використання інфраструктури телекомунікаційних мереж.
Законопроект розроблено НКРЗІ за участю асоціацій операторів, провайдерів
телекомунікацій з метою розвитку телекомунікаційної мережі загального
користування України та задоволення потреб споживачів телекомунікаційних
послуг. Прийняття документу на законодавчому рівні має закріпити
відносини між суб’єктами ринку телекомунікацій, власниками майнових
комплексів, місцевими органами самоврядування та власниками діючої
інфраструктури телекомунікаційних мереж. Очікується, що законопроект
сприятиме розвитку українського ринку та забезпечить гарантії захисту прав
споживачів телекомунікаційних послуг.
Документ буде подано на погодження з новопризначеними керівниками
зацікавлених державних органів (Національна комісія, що здійснює
державне
регулювання
у
сфері
зв'язку
та
інформатизації
(http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=99&id=519&language=uk). –
2014. – 26.03).
***
Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації
України має намір розширити перелік способів ідентифікації особи в
державних інформаційних ресурсах.
Про це заявив Голова
Держінформнауки Володимир Семиноженко.
«Ми повинні створити такі умови для громадян, щоб вони могли
взаємодіяти з державою за допомогою комп'ютерів і смартфонів. Це
сприятиме прозорості, відкритості влади та здешевить вартість державних
послуг за рахунок скорочення витрат на утримання операторів, папір, зв'язок
і поштові витрати тощо», – заявив В.Семиноженко.
За словами голови Держінформнауки, в Україні уже зроблені певні
кроки для переходу на інноваційні форми надання державних послуг з
мінімальним контактом громадянина з представниками влади. Зокрема,
створено автоматизовані системи та реєстри органів державної влади та
розпочато впровадження ключових елементів електронного уряду – систем
електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів та
документообігу. У той же час на сьогодні єдиним легітимним способом
безпечної ідентифікації в Україні є електронний цифровий підпис. Але
існують проблеми з його доступністю, технологічної сумісністю і зручністю
використання пересічними громадянами.
«Громадяни повинні мати вибір, у який спосіб і за допомогою якого
носія здійснювати ідентифікацію. Ми повинні запропонувати людям
альтернативу: це, наприклад, може бути банківська карта, біометричний
паспорт, SIMкарт чи QR–код», – зазначив В.Семиноженко.
З цієї метою у поточному році Держінформнауки разом з Мін`юстом та
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іншими зацікавленими органами державної влади планує розробити і
затвердити Концепцію альтернативної ідентифікації особи при доступі до
ресурсів державних інформаційних систем без використання ЕЦП.
Наступним кроком стане реалізація механізмів доступу користувачів, при
яких ідентифікація повинна проводитися один раз незалежно від того, який
саме ресурс користувач буде використовувати (Державне Агентство з
питань
науки,
інновацій
та
інформатизації
України
(http://dknii.gov.ua/?q=node/1862). – 2014. – 04.03.)
***
Розсилка шкідливого програмного забезпечення з підроблених
поштових адрес Міністерства доходів і зборів України
Фахівцями CERT–UA, починаючи з 29.01.2014 і до цього часу,
вживаються заходи щодо вивчення і моніторингу випадків масового
ураження шкідливим програмним забезпеченням засобів обчислювальної
техніки громадян України, що здійснюється шляхом розповсюдження,
начебто від Міністерства доходів і зборів України, електронних листів з
додатками у вигляді файлів формату «.doc», «.rar», «.zip» та інших. Файли,
що надсилаються у додатку, містять експлойти для програмного
забезпечення Microsoft Office. Після відкриття зазначених файлів (у разі не
оновленості вищезазначеного програмного забезпечення) відбувається
ураження засобів обчислювальної техніки шкідливим програмним
забезпеченням, функціонал якого дозволяє, як отримувати несанкціонований
віддалений доступ до засобу обчислювальної техніки і слідкувати за ним, так
і використовувати його для здійснення мережевих атак. Є підстави вважати,
що всі уражені засоби обчислювальної техніки належать до бот–мережі.
Фахівцями CERT–UA, спільно з представниками іноземних профільних
організації та міжнародної ІБ–спільноти, вжито заходів з блокування
доменних імен та NS–серверів, що забезпечували функціонування
вищезазначеної бот–мережі.
Разом з тим, 27.03.2014 зафіксовано нову хвилю розсилань електронних
листів зі шкідливим програмним забезпечення у додатках. По результатам
проведеного аналізу можемо констатувати зміну доменних імен та NS–
серверів, що використовуються вищезазначеною бот–мережею.
У цьому зв’язку та з метою протидії зазначеній кіберзагрозі, усіх
отримувачів таких листів просимо ТЕРМІНОВО вжити заходів щодо:
1. Блокування доступу до доменних імен, які наразі використовуються
для функціонування бот–мережі:
nof.su
ohi.su
ohy.su
tknsk.su
2. Повторно інформувати стосовно існуючої загрози структурні
підрозділи та територіальні органи.
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3. Наголосити на необхідності безперервного надання до CERT–UA
(cert@cert.gov.ua) зразків шкідливого програмного забезпечення (додатків до
електронних листів). Для надсилання зразків шкідливого програмного
забезпечення їх необхідно окремо зберігати в архіві з паролем. Вибір паролю
залишається на Ваш розсуд, адже відомі паролі, такі як «infected», «virus» та
інші можуть розпізнаватися поштовими системами в результаті чого
потенційно шкідливий файл, що міститься в архіві, буде видалено.
4. Так як зазначена загроза є дуже масштабною, з метою ефективного
інформування громадськості, CERT–UA просить вжити всіх можливих
заходів щодо оприлюднення інформації про цей інцидент на офіційних веб–
сайтах органів державної влади.
5. По результатам вжитих заходів, а також у разі необхідності отримання
додаткової інформації просимо зв’язуватися по контактним даним:
cert@cert.gov.ua.
Ще раз наголошуємо, що об’єктами (жертвами) масового ураження є не
лише державні органи чи установи, а й громадяни України (Веб–сайт
Державного центру захисту інформаційно–телекомунікаційних систем
Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України
(http://cert.gov.ua/?p=429). – 2014. – 28.03).
***
Державна реєстраційна служба України інформує, що, починаючи з
26.03.2014 невідомими особами здійснюється розповсюдження, начебто
від Укрдержреєстру, електронних листів з додатками, що містять
шкідливе програмне забезпечення.
Державна реєстраційна служба України, її підрозділи та посадові особи
не мають відношення до розсилання цих листів. Розсилання було здійснене
сторонніми особами без використання інформаційно–телекомунікаційних
систем Укрдержреєстру.
З метою запобігання подібним випадкам у майбутньому, Державною
реєстраційною службою України здійснюються заходи щодо впровадження
автоматизованої верифікації електронних листів, що надсилаються з адрес та
поштових серверів Укрдержреєстру
(Державна реєстраційна служба
України (http://www.drsu.gov.ua/show/12585). – 2014. – 28.03).
***
Самым распространенным способом передачи корпоративных
секретов в Украине является электронная почта
В прошлом году 76% компаний и государственных организаций Киева
сталкивались с утечками корпоративных данных. Чаще всего похищалась
финансовая информация и персональные данные.
По данным экспертов, самым распространенным способом передачи
корпоративных секретов в Украине является электронная почта. При этом
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похищать данные могут работники разных уровней, имеющих к ним доступ,
независимо от занимаемой должности.
Исследователи считают, что такое массовое хищение информации
связано с легкостью наказания. Максимум, что ожидает провинившегося, так
это увольнение или штраф, а вот к уголовной ответственности такие
работники привлекаются крайне редко. Кроме того, компании зачастую
умалчивают факты утечки информации, боясь запятнать репутацию. Так,
признать инцидент готова только каждая пятая организация (Ирта-fax
(http://irtafax.com.ua/news/2014/04/2014-04-10-62.html). – 2014. – 10.04).
***
Зарубіжний досвід
Европейский парламент проголосовал за большой пакет новых
законов, которые нацелены на усиление защиты персональных данных
жителей Евросоюза. Новость наверняка не понравится американским
интернет–компаниям, которые привыкли более свободно обращаться с этой
информацией, в соответствии с либеральным законодательством своей
страны.
Принятые Евросоюзом законы еще не вступили в силу. Они должны
быть утверждены новым составом парламента после майских выборов, а
затем получить одобрение Европейского совета. Тем не менее, интернет–
компаниям можно готовиться к новому правовому пространству, которое
скоро, с большой вероятностью, появится в Европе. Нужно иметь в виду, что
законодательство распространяется даже на иностранные сервисы, которые
работают с гражданами Евросоюза.
Среди принятых законов – увеличенные штрафы за нарушение правил
защиты персональных данных в Евросоюзе (до 100 млн евро или до 5%
оборота, в зависимости от того, что больше), ограничение на возможность
использовать собранную информацию за пределы ЕС, отмена закона Terrorist
Finance Tracking Program, который предоставляет американским властям
доступ к финансовым записям европейских граждан. Кроме того, граждане
должны обязательно давать согласие на обработку своих данных и должны
иметь право получить электронную копию собранной информации, а также
иметь право на уничтожение всех собранных данных (за исключением
случаев, которые представляют общественный интерес – поправка,
защищающая журналистов). Все это может осложнить деятельность
американских компаний в Евросоюзе (Украинский интегратор защиты
персональных данных (http://uipdp.com/news/2014-03/16.html). – 2014. –
14.03).
***
Эксперты зафиксировали новую волну фишинг–атак, направленных
на пользователей учетных записей Apple ID. В письмах, предназначенных
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для владельцев iPhone, iPad и Mac, злоумышленники пытаются убедить
людей в том, что их аккаунт заблокирован и предлагают обновить
пользовательские данные, пройдя по специальной ссылке.
В письмах говорится, что это якобы автоматическое сообщение,
сформированное системой безопасности Apple. Злоумышленники дают 48
часов на то, чтобы подтвердить информацию.
«Ваш Apple ID был заблокирован, так как мы не смогли проверить
достоверность сведений, которые содержатся на вашей учетной записи.
После того, как вы обновите данные, мы снова повторим проверку и снимем
блокировку. Это поможет защитить вашу информацию в будущем.
Процедура не займет больше трех минут. Чтобы продолжить, подтвердите
сведения на вашей учетной записи, пройдя по ссылке далее и следуя нашей
инструкции», – говорится в фишинговой рассылке.
Письма
отправляются
с
разных
адресов
(включая
appleid@id.appleidupdates.com) и содержат логотип Apple, поэтому
невнимательный пользователь может поверить рассылке. Перейдя по
прилагаемому линку «Click to Validate Your Account», человек увидит
стилизованный под apple.com веб–сайт, предлагающий ввести параметры
учетной записи Apple ID.
Если пользователь не поймет подвоха и введет свой идентификатор
Apple ID и пароль, он будет переадресован на подлинную страницу сервиса.
Таким образом, человек может подумать, что ошибся при вводе учетных
данных и успешно авторизоваться со второй попытки. Большинство
пользователей будут уверены, что прошли процесс восстановления и от них
больше ничего не требуется.
Получив в распоряжение пароли от учетных записей Apple ID, хакеры
могут использовать их по своему усмотрению. Пострадавшим следует
обратиться в службу поддержки Apple, которая поможет восстановить доступ
и сменить пароль аккаунта (InternetUA (http://internetua.com/kak-uvodyatparoli-ot-Apple-ID). – 2014. – 04.03).
***
Специалисты по информационной безопасности обнаружили сеть из
взломанных домашних роутеров. Сеть включает в себя более 300 000
роутеров в домах и малых офисах, захватить роутеры удалось благодаря
наличию уязвимостей в программном обеспечении сетевых устройств.
В ИТ–компании Team Cymru говорят, что обнаруженная ими бот–сеть из
роутеров является крупнейшей в своем роде. При этом, Cymru отмечает, что
пока не слишком понятно, как именно операторы сети собираются
использовать сеть из скомпрометированных роутеров. В описании на сайте
Team Cymru сказано, что впервые они зафиксировали факты компрометации
отдельных роутеров разных производителей в январе этого года. Первые
жертвы были расположены в Восточной Европе, но сейчас подавляющее
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большинство жертв расположено на территории Вьетнама , а небольшая
часть – в Европе и паре других стран.
«После того, как роутер взломан, атакующие могут подменять
внутренние инструкции, перенаправляя пользователей на поддельные веб–
сайты без изменения доменного имени», – говорится в заметке компании.
«Потенциально, атакующий может получить полный контроль над интернет–
трафиком пользователя, а также заражать его компьютер передаваемым
вредоносным программным обеспечением».
Стив Санторелли, ИТ–специалист компании Team Cymru, говорит, что
наличие сети из зараженных роутеров было установлено как раз на фоне
наличия большого количества поддельных DNS–запросов со стороны
конечных пользователей. Специалистов заинтересовал тот факт, что
пользовательские устройства в массовом порядке работают не с
провайдерскими DNS, а со сторонними серверами.
По словам Санторелли, эта атака похожа на недавний ИТ–инцидент в
Польше, когда взломанные роутеры одного из провайдеров массово
перенаправлялись на вредоносные сайты, где хакеры предпринимали усилия
по краже логинов и паролей пользователей от банковских систем (ООО
"Центр
информационной
безопасности"
(http://www.bezpeka.com/ru/news/2014/03/04/router-botnet.html). – 2014. –
04.03).
***
В то время как полиция США обсуждает с компетентными
специалистами, имеет ли она законные основания отслеживать все
автомобили на улицах (для автоматического поиска неоплативших штрафы),
частный сектор уже приступил к тотальной слежке. В США развернули
бурную деятельность частные компании, так называемые «дата–брокеры»,
которые специализируются на сборе информации о регистрационных
номерах.
Находчивые бизнесмены используют отличную бизнес–модель, которую
впервые начала применила британская полиция еще в 1970–е годы. Но
сейчас процесс организован на совершенно новом технологическом уровне, в
массовом масштабе и почти автоматизирован.
Высокоскоростные видеокамеры устанавливают на фургончик или
другую машину – и запускают ее по улицам города, по дворам и парковкам.
За сутки одна машина регистрирует около 8000 автомобильных номеров,
которые встретятся по дороге. Для каждого фиксируется дата, время и место
съемки, а фотографии автоматически вносятся в базу данных.
Масштабы слежки действительно поражают, учитывая, что о работе
таких компаний мало известно широкой публике. По оценке специалистов, в
объективы камер одного только дата–брокера Digital Recognition Network за
год попадает около 40% всех автомобилей в США. В базе данных DRN уже
более 1,8 млрд фотографий автомобильных номеров, и каждый месяц
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прибавляется еще 70 млн. Главный конкурент MVTRAC не оглашает
количество снимков, но представители компании в 2012 году говорили, что в
их базе засветились почти все автомобили США.
Информация пользуется спросом: ее покупают детективные агентства,
финансовые организации (для возврата залога после просрочки кредита),
страховые компании и даже частные лица. В онлайне есть сервисы поиска
автомобилей, то есть любой желающий может через интернет «пробить по
базе» конкретный номер машины. Можно примерно узнать, где живет
водитель, потому что автомобили большую часть времени находятся
недалеко от дома (особенно ночью). Фирма DPN берет от $200 до $400 за
каждый удачный поиск. Для правоохранительных органов и спецслужб
услуга бесплатна.
Некоторые
штаты
собираются
законодательно
ограничить
автоматизированное сканирование номеров на улицах, разрешив его только
правоохранительным органам, парковочным службам и операторам платных
дорог. Дата–брокеры не советуют этого делать, потому что их деятельность
якобы не нарушает приватность пользователей, а помогает бороться с
преступностью. Дата–брокеры даже подали в суд на власти штата Юта,
который запретил массовое сканирование автомобильных номеров в
коммерческих целях (ООО "Центр информационной безопасности"
(http://www.bezpeka.com/ru/news/2014/03/06/a-vast-hidden-surveillancenetwork-runs-across-america-powered-by-the-repo-industry.html). – 2014. –
06.03).
***
Популярные среди пользователей Сети изображения использовались
для передачи команд инфицированным компьютерам.
Используя изображения и популярные в Сети фотографии котов и
заката,
хакеры
передавали
команды
компьютерным
системам,
инфицированным вредоносным приложением Zbot. Об этом сообщают
исследователи безопасности из Trend Micro.
Как следует из сообщения эксперта Дженнифера Губмана (Jennifer
Gumban), атака злоумышленников ориентирована на клиентов нескольких
европейских банков.
«Мы обнаружили только фотографии заката, но другие исследователи
безопасности сообщили об аналогичных файлах с изображениями кота, –
следует из отчета. – С помощью стеганографии в них был скрыт перечень
финансовых организаций, мониторинг которых должен проводить вирус.
Этот список включает в себя компании со всего мира, однако в большинстве
своем это банки Европы и Ближнего Востока».
По словам другого исследователя Trend Micro Рика Фергюсона (Rik
Ferguson), подобный дилетантский метод сокрытия файлов конфигурации
позволяет обойти многие традиционные методы обеспечения безопасности.
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При этом необычность подобной вредоносной кампании заключается в
том, что фотографии используются для передачи команд довольно сложному,
многофункциональному и дорогому в разработке финансовому вирусу Zbot
(InternetUA
(http://internetua.com/hakeri-rasprostranyali-virus-Zbot-spomosxua-fotografii-zakata-i-kotov). – 2014. – 05.03).
***
В распоряжении вирусных аналитиков компании «Доктор Веб»
появился образец троянца Trojan.Skimer.19, способного инфицировать
банкоматы одного из зарубежных производителей, используемые
многочисленными банками на территории Украины и России
Это уже третий тип банкоматов, на которые ориентированы троянцы
семейства Trojan.Skimer. Согласно имеющейся у «Доктор Веб» информации,
организованные злоумышленниками атаки на банковские системы с
применением Trojan.Skimer.19 продолжаются и по сей день.
Основной вредоносный функционал этого троянца, как и его
предыдущих модификаций, реализован в виде динамической библиотеки,
которая хранится в NTFS–потоке другого вредоносного файла,
детектируемого антивирусным ПО Dr.Web как Trojan.Starter.2971. Если в
инфицированной системе используется файловая система NTFS,
Trojan.Skimer.19 также хранит свои файлы журналов в потоках – в эти
журналы троянец записывает треки банковских карт, а также ключи,
используемые для расшифровки информации.
Заразив
операционную
систему
банкомата,
Trojan.Skimer.19
перехватывает нажатия клавиш EPP (Encrypted Pin Pad) в ожидании
специальной комбинации, с использованием которой троянец активируется и
может выполнить введенную злоумышленником на клавиатуре команду.
Среди выполняемых команд можно перечислить следующие: сохранить лог–
файлы на чип карты, расшифровать PIN–коды; удалить троянскую
библиотеку, файлы журналов, «вылечить» файл–носитель, перезагрузить
систему (злоумышленники дважды отдают команду инфицированному
банкомату, второй раз – не позднее 10 секунд после первого); вывести на
дисплей банкомата окно со сводной статистикой: количество выполненных
транзакций, уникальных карт, перехваченных ключей и т. д.; уничтожить все
файлы журналов; перезагрузить систему; обновить файл троянца, считав
исполняемый файл с чипа карты.
Последние версии Trojan.Skimer.19 могут активироваться не только с
помощью набранного на клавиатуре банкомата кода, но и с использованием
специальных карт, как и в более ранних вариантах троянских программ
данного семейства. Для расшифровки данных Trojan.Skimer.19 применяет
либо встроенное ПО банкомата, либо собственную реализацию
симметричного алгоритма шифрования DES (Data Encryption Standard),
используя ранее перехваченные и сохраненные в журнале ключи (InternetUA
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(http://internetua.com/novii-troyan-skimmer-ugrojaet-ukrainskim-bankam).
2014. – 05.03).

–

***
По
информации
экспертов,
руткит,
похищающий
конфиденциальную информацию, использовался злоумышленниками с
2011 года.
Специалисты немецкой компании G Data обнаружили новую
вредоносную программу, нацеленную на хищение конфиденциальной
информации. По данным специалистов, разработкой вредоносной программы
занимались представители спецслужб России. Руткит Uroburos получил свое
название от имени мифического дракона, а также от последовательности
символов внутри кода вредоносной программы: Ur0bUr()sGotyOu#.
Uroburos похищает файлы с зараженных компьютеров и перехватывает
сетевой трафик. Вредоносная программа предназначена для работы в режиме
P2P для установки связи между инфицированными системами. Эта функция
позволяет получить удаленный доступ к одному компьютеру с интернет–
подключением для того, чтобы управлять другими ПК в локальной сети.
Интересно, что для того, чтобы скрыть свою деятельность руткит
использует две виртуальные файловые системы – NTFS и FAT, которые
локально находятся на инфицированной машине. Эти файловые системы
позволяют злоумышленникам хранить на компьютере жертвы инструменты
сторонних производителей, инструменты для пост–эксплуатации, временные
файлы и двоичные выходные данные. Доступ к виртуальным файловым
системам можно получить через устройства: Device\RawDisk1 и
Device\RawDisk2, а также диски \\.\Hd1 и \\.\Hd2.
Специалисты G Data отмечают: «Создание такой структуры, как
Uroburos требует огромных инвестиций. Команда разработчиков этой
вредоносной программы, очевидно, состоит из высококвалифицированных
IT–специалистов. Такой вывод можно сделать, проанализировав структуру и
современный дизайн руткита. Мы считаем, что у разработчиков также
имеются усовершенствованные версии Uroburos, которые появятся в
будущем».
Обнаружив определенные технические характеристики (имя файла,
ключи шифрования, поведение и др.), представители G Data предположили,
что авторами Uroburos является группа злоумышленников, которая в 2008
году осуществила атаку на компьютерные системы США при помощи
вредоносной программы Agent.BTZ.
Эксперты заявляют, что перед установкой на систему жертвы Uroburos
проверяет ее на наличие Agent.BTZ. Если последний присутствует, то новый
руткит остается неактивным. Доказательством того, что за созданием
Uroburos могут стоять русские является то, что в коде вредоносной
программы присутствует кириллица.
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Напомним, что после атаки Agent.BTZ на системы США американским
военным запретили использовать USB–накопители и другие съемные
носители. В то время предполагалось, что заражение системы Министерства
обороны произошло через USB–накопитель.
По заявлениям G Data, целью авторов Uroburos являются крупные
предприятия,
государства,
спецслужбы
и
прочие
организации.
Предположительно, руткит используется уже на протяжении трех лет, так
как наиболее давние версии программы были написаны еще в 2011 году
(InternetUA
(http://internetua.com/nemeckie-IT-specialisti-obnarujilirazrabotannii-rossiyanami-rutkit). – 2014. – 04.03).

ОЦІНКИ, ПРОГНОЗИ, ПРОПОЗИЦІЇ
Податкові ініціативи уряду необхідно обговорити з бізнесом
Український союз промисловців і підприємців звернувся до уряду з
пропозицією організації широкого обговорення проекту закону «Про
внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів
України», а також інших законопроектів, пов’язаних з реформуванням
податкового законодавства. Відповідного листа Прем’єр–міністру України
Арсенію Яценюку направив голова депутатської групи «Економічний
розвиток», президент УСПП Анатолій Кінах.
Як відомо, Міністерство фінансів України розробило ряд законодавчих
ініціатив щодо внесення змін до Податкового кодексу України та інших
законодавчих актів, які всупереч Закону України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» так і не були
винесені на громадське обговорення.
«Такий крок фактично позбавив бізнес можливості надати свої
зауваження та пропозиції у законодавчо встановлений спосіб. Натомість
запропоновані Мінфіном зміни є резонансними та, у разі їх прийняття,
неодмінно викличуть негативну реакцію суспільства й платників податків»,
– переконані в УСПП.
Ретельний аналіз, проведений фахівцями Союзу, свідчить про те, що
більшість законодавчих ініціатив є передчасними. Особливо невиправданими
є зміни до спрощеної системи оподаткування, а саме: запровадження
обмеження застосування спрощеної системи оподаткування, реєстратора
розрахункових операцій (РРО) та обліку витрат для фізичних осіб –
підприємців 1–3 груп платників єдиного податку.
Експерти УСПП переконані в тому, що посилення заходів контролю
без надання можливості бізнесу працювати в легальному полі та отримувати
достатній рівень прибутків призведе до ще більшої тонізації економіки. Крім
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того, відсутність дієвих механізмів ведення легального бізнесу
унеможливлює ведення обліку витрат та запровадження РРО.
Аж ніяк не сприятиме детінізації та зростанню економіки й поступове
зменшення основних ставок ПДВ та податку на прибуток, вважають в УСПП.
А даним законопроектом, зокрема, передбачено, що тимчасова норма з
призупинення зменшення основних ставок ПДВ та податку на прибуток
перетворюється на постійну норму, внаслідок чого передбачається
зафіксувати основну ставку з ПДВ на рівні 20%, а ставку з податку на
прибуток – на рівні 18%.
В УСПП також переконані, що реакцією населення на можливе
оподаткування процентів з депозитів, облігацій, іпотечних сертифікатів,
дивідендів на загальних підставах може стати дострокове повернення
депозитів, що у свою чергу може призвести до послаблення банківської
системи та дорожчання кредитних ресурсів.
Крім того, Мінфін пропонує збільшити плату за видобуток залізної
руди та ставку акцизного податку на дизпаливо, що призведе до значного
подорожчання та збільшення постачання в Україну сировини низької якості.
Це стосується і рішень, пов’язаних з оподаткуванням нафтогазодобувних
підприємств. Збільшення ставок акцизного податку може призвести до
збільшення податкового навантаження на вітчизняних виробників
нафтопродуктів і, як наслідок, позбавить їх можливості інвестувати кошти у
модернізацію обладнання. Таким чином продукція вітчизняних виробників
нафтопродуктів може стати неконкурентоспроможною. Бюджет країни
зазнає значно більших втрат, зокрема через недоотримання податку на
прибуток, податку на додану вартість та акцизного податку.
Зважаючи на неоднозначне сприяння бізнесом запропонованих
Мінфіном змін, УСПП запропонував Кабінету міністрів України провести
широке громадське обговорення напрацьованих законопроектів у сфері
податкової та митної політики
(Український союз промисловців і
підприємців
(http://uspp.ua/podatkovі–іnіczіativi–uryadu–neobxіdno–
obgovoriti–z–bіznesom.html). – 2014. – 26.03).
***

Одной из задач, стоящих перед государством, является развитие
малого и среднего бизнеса в Украине. Об этом 20 марта в Донецке сказал
Министр экономического развития и торговли Украины Павел
Шеремета.
«Законодательная база – важное, но недостаточное условие для
развития предпринимательства. Важно, как исполняются законы
впоследствии. Государство должно быть ближе к бизнесу, и наши
взаимоотношения мы будем менять», – отметил министр.
По его словам, местное самоуправление должно понимать, что рабочие
места сейчас создаются компаниями, а не государством. «Это реалии. Наша
цель — помочь им. А как создаются рабочие места? Побеждая в
конкуренции. А конкуренция сейчас глобальная. То есть, это полностью
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меняет все измерение. Это услуги, которые мы, государство, должны давать
бизнесу, чтобы они побеждали глобальную конкуренцию. Таким образом,
создаются рабочие места, но начиная от малого и среднего бизнеса», –
подчеркнул
Павел
Шеремета
(КИД
(http://zadonbass.org/news/society/message_77909). – 2014. – 20.03).
***
ТПП Украины и региональные палаты должны стать рупором
украинского бизнеса
ТПП сегодня имеет очень большой потенциал, имеет возможность
достучаться до широкого круга бизнеса в Украине — как промышленного,
так и коммерческого. Торгово – промышленная палата должна стать
площадкой, на которой украинский бизнес сможет доносить свои проблемы
до правительства, то есть стать рупором этих проблем, предложений,
контроля за решениями. Об этом заявила народный депутат, заместитель
председателя комитета ВР по вопросам экономической политики
Ксения Ляпина на заседании совета ТПП Украины 18 марта, сообщает
пресс–служба ЛРТПП.
По ее словам, это можно будет сделать только в том случае, если ТПП
станет своеобразным «концентратором» усилий различных ассоциаций и
объединений. «Очень хорошо, что сегодня такие инструменты создаются —
это и прямое членство для ассоциированных членов, и международное
сотрудничество — у ТПП нет равных в Украине в вопросе бизнес–
дипломатии, т. е. сотрудничества с иностранными представителями для
привлечения инвестиций в Украину», — отметила Ксения Ляпина.
Она призвала также представителей бизнеса активно проявлять
инициативу. «Правительство сегодня открыто к новым предложениям от
бизнеса по изменению законодательства. И здесь важны не только изменения
в законах, но и обратная связь: как они на самом деле работают на практике,
воплощаются в жизнь или игнорируются. Если игнорируются — то кем и
почему. Мы готовы на это оперативно реагировать. Мы не должны
имитировать реформы, поэтому от вашей инициативы очень многое зависит.
Очень важно, чтобы при ТПП Украины и региональных палатах создавались
такие дерегуляционные комитеты, которые выступали бы «голосом бизнеса»
не только в применении уже существующих законов, но и в создании новых,
направленных на улучшение бизнес–климата в Украине», — отметила
народный депутат.
По словам Ксении Ляпиной, то же самое касается и правил для бизнеса.
«Во–первых, сейчас чрезвычайно необходима реформа акционерного
управления, которая должна защитить как украинского, так и западного
инвестора, во–вторых: у нас более 80% предприятий — общества с
ограниченной ответственностью. Мы стоим на пороге кардинальной
реформы правил управления таких ООО. Мы вместе с юридическим
сообществом выработали соответствующий законопроект. Но если
юридическое сообщество 10 лет этим занимается, то бизнес–круги делают
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вид, что это их не касается. На самом деле очень даже касается: включайтесь
на всех этапах процесса, ведь главная наша задача — чтобы собственность
каждого была защищена», — подчеркнула она (CXID–INFO
(http://cxid.info/tpp–ukrainy–i–regionalnye–palaty–doljny–stat–ruporom–
ukrainskogo–biznesa–mdash–nbsp–deputat–n113045). – 2014. – 20.03).
***
Украинские предприятия должны быть готовы к работе в условиях
глобальной конкуренции. – Павел Шеремета
«Роль правительства заключается в том, чтобы подвести те органы, на
которые мы влияем, к пониманию одного: рабочие места создает бизнес», —
отметил министр экономического развития и торговли Украины Павел
Шеремета во время своего выступления на совете Торгово–промышленной
палаты Украины 18 марта. Об этом сообщает пресс–служба ЛРТПП.
«Государство, по меньшей мере, на протяжении следующего года не
будет создавать рабочие места, оно будет их сокращать. Единственная сфера,
где будет происходить рост — предпринимательство, бизнес. Только путем
победы в конкурентной борьбе: если у компании увеличивается спрос на ее
товары или услуги, растет и количество занятых в производстве. Есть два
пути для создания рабочих мест: победа в конкуренции или распределение
бюджета. Сейчас мы пытаемся уменьшить возможности второго варианта,
следовательно, остается задача — побеждать в конкуренции. А конкуренция
сейчас у нас глобальная. И это от нас не зависит, это нужно просто принять.
Это требует перестройки деятельности и правительства, и всего бизнеса.
Сейчас мы находимся совсем в других условиях, как экономических, так и
политических», — отметил Павел Шеремета.
Он подчеркнул также, что ТПП Украины должна стать пионером,
локомотивом изменений, которые нужны бизнесу и в бизнесе. «Нам с вами
необходимо переориентировать членов – предпринимателей и предприятия –
на условия ведения бизнеса в условиях глобальной конкуренции», – сказал
Павел Шеремета.
«Мы максимально все вместе, и в правительстве, и в палате, должны
переориентироваться от бюрократической на содержательную работу, на то,
чтобы думать и действовать в направлении создания новых рабочих мест. И
ждем предложений в первую очередь от бизнеса. Мы уже
продемонстрировали миру, что имеем характер и можем отстаивать свои
интересы. Уверен, что доказать нашу способность выдержать глобальную
конкуренцию, достигать успехов в бизнесе мы также сможем», – отметил
министр экономического развития и торговли Украины.
Он подчеркнул также, что на сегодня правительство, кроме быстрого
привлечения ресурсов в Украину, имеет еще три приоритета. Первый –
совершенствование закона о государственных закупках (очистка его от
огромного количества существующих исключений, из 44–х их осталось 9),
чтобы сделать его прозрачным. «Также на повестке дня стоит вопрос
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дерегуляции, то есть пакет законов по дерегуляции. Нам необходимо
изменить это враждебное настроение, с которым государство сегодня
относится к бизнесу. И еще один аспект – это наращивание человеческого
капитала в Украине, потому что в 21–м веке торговать и побеждать надо не
только черноземом или газом, но и мозгом, интеллектом, который, кстати, в
нашем государстве есть. Необходимо создать условия, чтобы этот «мозг» не
выезжал в Силиконовую долину, а оставался в Украине, создавал рабочие
места и побеждал в глобальной конкуренции», – заявил Павел Шеремета
(CXID–INFO (http://cxid.info/ukrainskie–predpriyatiya–doljny–byt–gotovy–k–
rabote–v–usloviyah–globalnoy–konkurencii–mdash–nbsp–pavel–sheremeta–
n113063). – 2014. – 21.03).
***
Европейская бизнес-ассоциация прогнозирует возобновление
экономического
роста
Украины.
Индекс
инвестиционной
привлекательности, рассчитываемый международной организацией, в первом
квартале 2014 года вырос с 1,81 до 2,72 балла, что стало самым высоким
показателем с 2011 года.
Об этом рассказала исполнительный директор организации Елена
Деревянко, передает Левый берег.
– Мы видим достаточно серьезный скачок восприятия бизнесом
ситуации в стране. Это связано с тем, что подросли ожидания. Бизнес
ожидает улучшений, ведь сейчас как никогда появился шанс на улучшения в
стране. Мы имеем серьезную возможность получить существенную помощь
со стороны развитых стран. Сейчас главное, не упустить это шанс, –
поделилась наблюдениями Деревянко.
Индекс
инвестиционной
привлекательности
учитывает
пять
показателей: инвестиционный климат в целом и в отдельных отраслях
экономики, динамику за предыдущие три месяца, ожидаемую динамику на
следующие три месяца, а также прибыльность новых участников рынка.
По мнению экспертов, четыре из этих показателей находятся на уровне
ниже трех баллов по пятибалльной шкале, зато ожидания бизнеса находятся
довольно редком и высоком для Украины уровне – 3,6 балла.
– Пока оценки бизнеса в целом очень позитивные. Шаги Яценюка
привели к макроэкономической стабилизации в стране, к подписанию
политической части Договора об ассоциации и к договоренностям с
Международным валютным фондом. Это добавляет уверенности и
предсказуемости, – пояснил президент Европейской бизнес-ассоциации
Томаш Фиала.
Индекс инвестиционной привлекательности, по его словам, связан с
общим экономическим уровнем в стране, поэтому через несколько кварталов
можно ожидать роста украинского ВВП.
– Если вы посмотрите на 2011 год, индекс ЕБА (Европейской бизнесассоциации) начал падать в третьем квартале, и в четвертом квартале он упал
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до уровня, на котором находился до недавнего времени. Что делало ВВП
страны? ВВП начало падать в третьем квартале 2012 года, то есть с шестидевятимесячным легом от инвестиционного климата. Я думаю, что сейчас
можно говорить о том же самом: первый-второй-третий квартал будем
наблюдать негативный рост ВВП, а с четвертого квартала этого года –
стабилизацию или рост,–- пояснил Фиала.
Исследование Европейской бизнес-ассоциации проводилось в мартеапреле 2014 года путем опроса руководителей 106 компаний-членов
ассоциации
(«Николаевские
Вести»
(http://nikvesti.com/news/business/51896). – 2014. – 08.04).
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