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ПРАВОВІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Міністром з
питань торгівлі Сполучених Штатів Америки Пенні Пріцкер.
Президент відзначив важливість візиту Міністра торгівлі США на
етапі, коли відносини між Україною та США стали ще тіснішими. Він
висловив сподівання, що візит Міністра П. Пріцкер надасть практичного
наповнення низці домовленостей, що були досягнуті з Президентом
Б. Обамою під час візиту Президента України до США 17–18 вересня цього
року.
Міністр П. Пріцкер запевнила Президента України в готовності США
сприяти Україні в її прагеннях здійснювати реформи, зміцнювати економіку
та поліпшувати бізнес–клімат.
Зокрема, Міністр П. Пріцкер наголосила на важливості ухвалення
антикорупційного законодавства, який був ініційований Президентом. Вона
особливо відзначила створення незалежного органу для протидії корупції, а
також необхідність дерегуляції економіки. Ці кроки, на переконання Пріцкер,
надали б сильні сигнали інвесторам, зокрема потужній американській бізнес–
спільноті в Україні та значно б сприяли подоланню економічних труднощів.
Президент П. Порошенко поінформував Міністра П. Пріцкер щодо
ініціатив по протидії корупції, зокрема створенню антикорупційного бюро та
інших ініціатив, що запропоновані в рамках Стратегії 2020.
Також Президент П. Порошенко подякував Міністру торгівлі США за
ініціативу проведення українсько–американського бізнес–саміту, який
відбудеться у грудні.
«Я вважаю, що донесення інформації про важливість забезпечення
безпеки інвестицій в Україну є необхідним для нас», – сказав П. Порошенко
(Офіційне
представництво
Президента
України
(http://www.prezident.gov.ua/news/31300.html). – 2014. – 27.09).
***
В Україні плануються системні зміни у відносинах суб’єктів
господарювання з контролюючими органами. Мінекономрозвитку
підготувало новий законопроект, який по суті переглядає один з
основоположних принципів діяльності контрольно–наглядової системи в
державі. Дві ключові ідеї проекту Закону України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо мінімізації протиправного
втручання правоохоронних органів у господарську діяльність та захисту
права власності» – по–перше, практична реалізація принципу рівності
повноважень держави та бізнесу, а по–друге, звуження можливостей
використання рейдерських схем.
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Принцип рівності повноважень контрольно–наглядових органів
держави та бізнесу задекларовано у нашій країні близько 4 років, але
практичного наповнення в існуючій системі відносин контролера і
контрольованого, на жаль, так і не набув, оскільки для цього повинна бути
третя – незалежна і незацікавлена – сила, яка би відігравала роль арбітра. В
Європі контролюючі органи підпорядковані судам і діють тільки за їх
рішенням, в Україні теоретично – теж, але по факту – суд приймає рішення,
обов'язкове до виконання, а вже на нього можна скаржитися. Відтак, суб'єкт
господарювання спочатку зупиняє господарську діяльність а потім йде в суд
зі скаргою. Враховуючи кількість контролюючих органів в Україні і те, що
органи влади, в тому числі і місцевої, мають право не тільки в тій чи іншій
формі обмежувати господарську діяльність, а й взагалі припиняти роботу
підприємства, розв’язання суперечливих питань може розтягнутися на досить
тривалий час, що інколи ставить підприємця на межу банкрутства. Такий
стан речей найчастіше підштовхує їх до корупційних схем, щоб розв'язати
проблему без втручання суду. Розробники законопроекту змінили сам підхід
до відносин: тепер не суб'єкт господарювання буде змушений йти в суд, щоб
відстоювати свою правоту, а контролюючий орган повинен буде в судовому
порядку доводити, що діяльність підприємства потрібно призупинити.
Причому робити це в змагальному процесі (тобто разом з контрольованим
або його представником).
«Таким чином, ми піднімаємо вирішення питання про призупинення
діяльності підприємства на незалежний вищий рівень. Звичайно, є питання до
незалежності самої судової системи та це вже питання наступної реформи –
охопити відразу все в одному законі ми, природно, не можемо. Але сам
принцип реалізується відповідно з європейським підходом: будь–які
обмеження на громадянина, суб'єкта господарської діяльності може накласти
тільки суд – незалежний орган, не зацікавлений в позиції тієї чи іншої
сторони», – наголосив директор департаменту стратегічного планування
розвитку економіки Мінекономрозвитку Євген Олейніков.
Він також пояснив, що вводиться спеціальна скорочена процедура
розгляду, у якій зберігається принцип змагальності – коли суддя прийматиме
рішення тільки вислухавши аргументи обох сторін, тож діяльність суб'єкта
господарювання буде припинена тільки в тому випадку, якщо суд прийме
таке рішення. Виняток становить лише не більше 2% підприємств,
функціонування яких може загрожувати громадській безпеці (наприклад,
хімічна, ядерна галузь).
Важливим нюансом є те, що для того, аби розробники законопроекту
визначили всі повноваження контролюючих органів, органів місцевого
самоврядування, місцевих адміністрацій, пов'язані з можливістю
призупинення госпдіяльності і підготували зміни в кожен галузевої закон.
Відтак у разі прийняття документу законних підстав припиняти господарську
діяльність суб'єктів господарської діяльності у контролюючих органів вже не
буде.
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Друга складова цього закону носить антирейдерську спрямованість.
Оскільки одна з найбільш часто використованих рейдерських схем вилучення
під надуманими приводами бланків, печаток, штампів і носіїв інформації
підприємства, пропонується ввести в кримінальне законодавство
кваліфіковану відповідальність за незаконне вилучення документів, печаток і
штампів співробітниками правоохоронних органів.
«Тобто якщо співробітник правоохоронних органів здійснив незаконне
вилучення документи чи печатки, що буде надалі встановлено – він буде
нести відповідальність залежно від завданої шкоди. Ми вводимо
відповідальність самого виконавця: тобто якщо ти йдеш на порушення, ти
маєш усвідомлювати, що відповідати будеш особисто», – сказав Євген
Олейніков.
Таким чином, на думку експерта Мінекономрозвитку, з одного боку
вдасться знизити ризики подібних явищ, а з іншого – це надасть бізнесу
інструмент притягнення до відповідальності безпосередньо тих, хто заподіяв
йому шкоду / Прес–служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247612078&cat_id=2
44277212). – 2014. – 17.09).
***
Набула чинності постанова Уряду «Про оптимізацію системи
центральних органів виконавчої влади» (від 10 вересня 2014 р. № 442), що
покликана скоротити витрати на утримання чиновницького апарату,
зменшити корупційний чинник і тиск на бізнес, підвищити
ефективність системи державного контролю.
«Ми заклали логічну цільову модель системи центральних органів
виконавчої влади (ЦОВВ), що здійснюють контрольно–наглядові
повноваження, у відповідності до кращих європейських практик. Над цими
пропозиціями працювали, окрім українських провідних експертів,
представники Єврокомісії, Світового банку, Міжнародної фінансової
корпорації, Американської торгової палати та інших міжнародних
організацій. Україна поступово перейде до світової практики, коли завдання
інспектора – не накладення штрафу, а роз’яснення законодавства для
мінімізації ризиків для життя та здоров’я людей», – прокоментував урядове
рішення Віце–прем`єр–міністр України – Міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово–комунального господарства Володимир Гройсман.
Нагадаємо, що наприкінці серпня Володимир Гройсман презентував
проведення першого етапу реформи центральних контролюючих органів –
скорочення та оптимізацію. Так з 56 центральних органів влади, що мають
контрольні повноваження, залишаться 26 (скорочення – 51%), з 1032
контрольних функцій, які належать різним ЦОВВ, залишиться 680
(скорочення 34%), скорочення штату по центральних апаратах ЦОВВ – з
2544 до 1440 ( 56%).
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За словами Володимира Гройсмана, наступним кроком оптимізації
контрольно–наглядових повноважень має стати підготовка положень про
відповідні контрольно–наглядові органи.
«Ми створимо секторні групи спільно з нашими міжнародними
партнерами для опрацювання підготовки положень. Наше завдання –
уникнути дублюючих і надлишкових функцій. Також групи розроблятимуть
комплекс заходів для забезпечення ефективної роботи контролюючих органів
відповідно до нової моделі, підвищення їх відповідальності», –– зазначив
Віце–прем`єр–міністр. Підготовка відповідних положень має бути
завершеною протягом двох місяців з моменту виходу постанови / Прес–
служба
віце–прем’єр–міністра
України
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247601427&cat_id=2
44276429). – 2014. – 13.09).

ПРАКТИКА СИСТЕМИ КОРПОРАТИВНОЇ БЕЗПЕКИ
Керівництвом Департаменту Державної служби охорони МВС
України постійно приділяється посилена увага до рівня професійної
майстерності та підготовки працівників підрозділів служби, оскільки цей
фактор стає одним із визначальних на конкурентному ринку охоронних
послуг.
З цією метою вся побудова системи професійної підготовки
працівників Державної служби охорони націлена на конкретний кінцевий
результат – підготовлений працівник. При цьому важливу роль відіграють
працівники кадрових апаратів територіальних підрозділів, які забезпечують
проведення відповідної професійної підготовки на місцях та психологічний
супровід оперативно–службової діяльності працівників структурних
підрозділів ДСО.
Саме з цією категорією персоналу, у відповідності до доручення
Департаменту, на базі Вінницького вищого професійного училища
Департаменту Державної служби охорони при МВС України відбувся
дводенний семінар–нарада, в ході якого були розглянуті питання щодо
належної організації навчання за місцем несення служби, удосконалення
навчального процесу з особовим складом підрозділів ДСО. Крім того,
предметом широкого обговорення стали методологія та система навчання
підпорядкованого особового складу у наступному навчальному році,
проблемні питання із організаційного і матеріального забезпечення
проведення занять з окремих видів підготовки. Семінар–нарада не оминула і
питання допущених в деяких підрозділах окремих прорахунків в організації
професійної підготовки на місцях.
В свою чергу, працівниками служби психологічного забезпечення
службової діяльності підрозділів потужно опрацьовувались питання
психологічного супроводження оперативно–службової діяльності на місцях,
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наявні проблемні питання, організаційні форми реалізації службових завдань.
Гостро розглядались питання психопрофілактики та запобігання
надзвичайним подіям за участю особового складу.
Але на фоні вирішення і обговорення ключових питань семінар–наради
її учасники виконали також одну із важливих цілей зустрічей з колегами –
обмін досвідом, який збагатив всіх присутніх. Живе спілкування, яке
супроводжувало обговорення питань семінар–наради, якнайкраще
допомагало віднайти місця дотику теорії та практики, бачення проблем на
місцях та в училищах, які здійснюють підготовку та перепідготовку
особового складу. Під час семінар–наради командно–викладацький склад
училища запропонував до перегляду, вивчення і обговорення свої методичні
напрацювання, показові заняття з тактики дій, вивчення психологічного
портрету працівника під час екстремальної ситуації, які мали на меті
допомогти напрацювати і сформувати нові форми і засоби навчання
особового складу, психологічного супроводження службової діяльності, бути
допоміжним матеріалом у підготовці працівників та забезпечити зростання їх
професійного рівня.
На думку організаторів та учасників семінар–наради, основні її цілі та
завдання були повністю досягнуті і реалізовані, як в організаційній, так і
практичній площині. В свою чергу, керівництво та колектив училища
сподівається, що і в подальшому буде базою для таких плідних і необхідних
заходів. Прес–служба Вінницького вищого професійного училища
Департаменту Державної служби охорони при МВС України (Державна
служба охорони України (http://dso.gov.ua/news/profesjnst–najvishhij–kriterj–
v–oczncz–praczvnikv–rinku–oxoronnix–poslug.html). – 2014. – 15.09).
***

Традиційно керівництво Державної служби охорони Одеської області
підводить підсумки роботи за сезон та оприлюднює їх в засобах масової
інформації. Цього разу участь в ефірі програми «Прайм тайм» телеканалу
Репортер взяв очільник Держслужби охорони полковник міліції Віталій
Іванович Новіков.
Як зазначив керівник Держслужби охорони, ключовими завданнями
міліції охорони були недопущення порушень громадського порядку в
адміністративних будівлях, які перебувають під охороною ДСО,
профілактика та попередження вуличної злочинності, а також охорона
особистого майна громадян.
«В цілому, з поставленими завданнями ми впорались, – звітує Віталій
Новіков, – окрім того, кількість взятих під охорону об’єктів значно зросла,
що говорить про довіру міліцейській охороні серед населення». За словами
керівника Держслужби охорони, тільки за серпень поточного року в Одесі та
області було обладнано 133 квартири громадян охоронною сигналізацією
ДСО, а всього під охороною перебуває приблизно 8500 квартир.
«Охороною ДСО користуються не тільки власники квартир, – говорить
Віталій Іванович, – а й підприємці, власники цілодобових магазинів,
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супермаркетів, які піклуються про безпеку своїх працівників та клієнтів».
Віталій Іванович зазначив, що на власній безпеці економити не можна, адже
завжди треба бути на крок попереду. Злочин легше попередити, аніж потім
шукати винних.
Також під час ефіру обговорили питання вуличної злочинності та
методи боротьби з нею.
«Хочу висловити подяку тим власникам кафе, ресторанів, офісів,
кіосків на зупинках, які щодня долучаються до соціального проекту
Державної служби охорони «Терміновий виклик міліції», – говорить Віталій
Новіков, – тому що завдяки кнопкам екстреного виклику міліції в жителів
Одещини або гостей нашого краю є можливість оперативно викликати
правоохоронців». Значною перевагою «кнопки» є те, що людині, яка
потребує допомоги правоохоронців, не потрібно ані називати адресу
виклику, ані її причину. Оператор пульту централізованого спостереження,
при надходженні сигналу «тривога», вже знає, куди направити наряд групи
затримання, що значно зменшує час прибуття наряду. Шанс затримати
зловмисника по «гарячих слідах» збільшується в рази… (Державна служба
охорони
України
(http://dso.gov.ua/news/ochlnik–odesko–derzhsluzhbi–
oxoroni–vzyav–uchast–v–program–prajm–tajm.html). – 2014. – 12.09).

МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК БЕЗОПАСНОСТИ
Великобритания по–прежнему остаётся лидером в процессах
внедрения видеонаблюдения. Новая схема ведения мониторинга в
общественных местах, внедряемая в настоящий момент в нескольких
муниципалитетах
одновременно,
предполагает
периодическую
отчётность.
Недавно введённая в ряде муниципальных советов практика состоит в
обнародовании
статистики
по
используемым
системам
видеонаблюдения – за чем конкретно наблюдали операторы и какие
действия в связи с этим предприняли. В районе Хэкни на севере
британской столицы такого рода данные публикаются на ежемесячной
основе. В июне 2014 года операторы районной системы видеонаблюдения
зафиксировали 1398 происшествий, что оказалось рекордно низким
количеством по сравнению с другими месяцами этого года. В 1071
инциденте внимание операторов к камерам было привлечено
сообщениями,
поступившими
по
полицейскому
радиоканалу;
большинство остальных ситуаций было выявлено операторами в ходе
ведения наблюдения самостоятельно.
В статистике приводятся места максимальной концентрации
происшествий, а также время, в течение которого велась съёмка каждой
конкретной камерой. Типичная загрузка камер по времени здесь
составляет более 99%. Типичными происшествиями на севере Лондона
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являются попытки разбоя, проявления антиобщественного поведения,
грубые нарушения правил дорожного движения и случаи ограбления
торговых точек. Самый «тихий» из дней недели — вторник, самые
насыщенные событиями — суббота и воскресенье.
Статистику нарушений ПДД в ближайшее время может несколько
поправить планируемое правительством на октябрь 2014 года введение
запрета на использование «автомобилей–шпионов», осуществляющих
видеосъёмку нарушений правил парковки на городских улицах.
Комментируя законопроект, предполагающий частичное ослабление
регулирования, его инициаторы подчёркивают, что основная задача
видеонаблюдения — «ловить преступников, а не доить автолюбителей».
Если закон будет принят, штрафные квитанции по почте будут
приходить нарушителям только лишь за попытки парковки вблизи
школьных учреждений, на автобусных остановках и критически важных
участках автотрасс, отмеченных специальными знаками. Автомобилям
служб доставки, по роду своей деятельности вынужденных включать
парковочные квитанции в стоимость своих услуг, планируется сделать
некоторое послабление — допустимый зазор в 10 минут по истечении
оплаченного времени (bos.dn.ua (http://bos.dn.ua/viewnews.php?nid=1112).
***

«Пробег под каштанами», одна из первых в Украине, а еще и самая
массовая спортивно–благотворительная акция. Впервые она прошла в 1993
году, когда на старт вышли 150 спортсменов. Спустя 17 лет эта цифра была
уже в 100 раз больше: в 2010 году в Книгу рекордов Украины была внесена
запись об участии в пробеге рекордного количества человек – более 15
тысяч.
Организовать
безопасность
такого
масштабного
массового
мероприятия было под силу только профессионалам. Команда охранной
компании «Шериф» в очередной раз подтвердила свое реноме опытного и
надежного партнера, обеспечив в подконтрольных секторах (зона
старта/финиша, сцена, медиазона) высокий уровень безопасности. Так что
уверенно и спокойно на этом мероприятии себя чувствовали как взрослые,
так и самые младшие участники (Сайт Холдинга охранных предприятий
«ШЕРИФ» (http://sheriff.com.ua/articles/probeg/).
***

В Харьковской областной государственной администрации состоялся
торжественный прием по случаю празднования Дня предпринимателя,
который открыл 1–й заместитель председателя Харьковской областной
государственной администрации Игорь Райнин. На торжественный прием
были приглашены руководители малого и среднего бизнеса г.Харькова и
области, частные предприниматели, внесшие значительный вклад в развитие
предпринимательства в Харьковском регионе, а также предприниматели
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принимающие активное участие в оказании благотворительной и
волонтерской помощи военнослужащим АТО.
От лица руководства Харьковской облгосадминистрации в
торжественной обстановке были вручены почетные грамоты активным
представителям предпринимательства Харьковщины.
Также были отмечены общественные организации, которые внесли
весомый вклад в социально–экономическое развитие Харьковского региона.
Среди номинантов была представлена и ХООО «Союз работников сферы
безопасности», почетная грамота была вручена председателю правления
ХООО "Союз работников сферы безопасности" СПБ Владимиру Косенко.
Отмечалась работа партнеров по общественной деятельности ХООО
«Ассоциация частных работодателей» в лице президента ассоциации
Александра Чумака. Многие члены его организации, которые являются
предпринимателями Харьковского региона, были отмечены почетными
грамотами
(СОЮЗ
РАБОТНИКОВ
СФЕРЫ
БЕЗОПАСНОСТИ
(http://www.allsecurity.kh.ua/press–tsentr/nashi–novosti/item/717–
чествование–предпринимателей–харьковского–региона.html). – 2014. –
09.09).
МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК БЕЗОПАСНОСТИ
Куда движется рынок электронных технических средств охраны?
Отрасль безопасности развивается такими темпами, что уследить
за технологическими прорывами по всем направлениям временами
кажется нереальным. Что объединяет все новинки? Пожалуй,
стремление к интеграции: безопасность перестаёт быть чем–то
отдельным.
В числе самых общих требований клиентов сегодня значится
совместимость и возможность совместной работы продуктов в единых
решениях. При этом система безопасности идёт к тому, чтобы стать
одной из подсистем единого решения по управлению организацией. То
есть, многоуровневость решений уже не предположение, а реальность,
которую предстоит обеспечить технически. Вполне естественно, что
единственной технологически приемлемой базой для решений такого
масштаба станут IP–технологии.
Отдельный всплеск переживает видеоаналитика: некий «пузырь»
ожиданий, связанный с её появлением на рынке, успел лопнуть и
рассосаться, и у клиентов стал возникать вполне конкретный интерес,
основанный на уже подтверждённых возможностях интеллектуального
анализа видеоизображений.
В зоне интереса заказчиков по–прежнему остаются решения,
предполагающие возможности удалённого доступа и управления
системами
безопасности.
Это
непосредственно
связано
с
децентрализацией хранения данных на базе облачных технологий, что
вызывает пока ещё ряд вопросов по поводу надёжности защиты данных
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и необходимости/возможности резервирования данных на локальных
уровнях.
Видеоверификация тревог остаётся по–прежнему важной и
прибыльной нишей, в которой периодически появляются инициативы и
прорывные решения. Как только этой опцией всерьёз заинтересуются
крупные операторы охранных услуг, спрос на решения подскочит
вследствие ощутимой экономии ресурсов от использования верификации.
В области камер видеонаблюдения сегодня, по мнению экспертов,
остаются два критически важных для конкуренции показателя —
нижний порог рабочей освещённости и ширина динамического диапазона
изображений. Некоторая шумиха вокруг потребительского стандарта
4К, в определённой степени требующего внимания из чисто
маркетинговых побуждений, грозит упереться в технические
ограничения. Причём «тормоза» связаны уже не с самими камерами, а с
качеством оптики и мониторами, на которых предполагается
просмотр.
На развитие рынка непременно окажет своё воздействие и уход
тепловизоров в область трёхзначных цен: термические камеры
обеспечивают видимость в полной темноте, совместимость с IP–
оборудованием и видеоаналитикой и, пожалуй, самое главное —
изменение отношения клиентов к тепловидению. Сегодня предстоит
поломать представление массового заказчика о тепловизорах как о чём–
то запредельном и фантастическом.
Индустрия СКУД переживает рыночный бум IP–контроллеров, не
привязанных к фирменным (проприетарным) технологиям. Вполне
вероятно, что стандартизация средств и систем контроля доступа на
базе открытых платформ, уже заявленная ONVIF как тенденция,
станет явлением более массовым и привычным уже через несколько лет
(bos.dn.ua (http://bos.dn.ua/viewnews.php?nid=1074).
***

Субъектам охранной деятельности и инкассаторам банков нужно
предоставить право противостоять преступникам с оружием. Об этом
говорит
Ассоциация
"Украинский
Кредитно–Банковский
Союз",
комментируя депутатское предложение о снятии с рассмотрения
законопроекта "Об обращении оружия невоенного назначения".
Как сообщается, законопроект уже принят парламентом за основу и
должен урегулировать оборот оружия, которое может находиться в
собственности или пользовании граждан и юридических лиц, порядка
приобретения и использования этими лицами оружия, в т.ч. служебного.
"Сейчас необходимо наравне с милицией предоставить право на
использование оружия лицам, которым оно нужно в связи со служебной и
профессиональной деятельностью. В частности, субъектам охранной
деятельности и инкассаторам", – говорится в сообщении.
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УКБС отмечает, что работники указанных спецподразделений
фактически выполняют функции, предусмотренные статьей 10 Закона
Украины "О милиции".
"Поэтому предоставление им прав по огнестрельному оружию
обеспечит более эффективную защиту прав собственности и безопасности
лиц, осуществляющих охрану, учитывая значительное увеличение случаев
разбойных нападений на субъектов инкассации", – сообщает пресс–служба.
Эксперты УКБС отмечают, что сегодня МВД остается монополистом
на использование в охранной деятельности огнестрельного оружия.
Стоимость услуг вооруженной физической охраны ГСО является самой
высокой на рынке.
Кроме того, с начала текущего года она выросла более чем на 30%.
Поэтому для недопущения роста стоимости банковских продуктов для
клиентов, услуги ГСО используются преимущественно для охраны особо
важных объектов банков.
Как отмечается, необходимо законом предоставить банкам право
создавать собственные спецподразделения охраны и использовать служебное
оружие, что обеспечит эффективную, адекватную и недорогую систему
защиты клиентов банков и материальных ценностей.
Кроме того, это позволит решить одну из насущных проблем, которая
препятствует безопасному функционированию банковской системы.
"УКБС неоднократно акцентировал внимание ВРУ, МВД на
необходимости скорейшего узаконивания права спецподразделений банков
на использование оружия при перевозке ценностей, инкассации средств и
охране собственных помещений", – отмечает Генеральный директор
Ассоциации "Украинский Кредитно–Банковский Союз" Галина Олифер.
По ее словам, это важно, прежде всего, для усиления защиты жизни
работников и посетителей финучреждений, а также для охраны
принадлежащих клиентам и государству материальных ценностей.
"Эту инициативу поддержал и Национальный банк, который также
обратился в парламент с предложениями о дополнении законопроекта
№ 0885 нормами о предоставлении права на служебное оружие
спецподразделениям банков", – добавила Олифер (Экономическая правда
(http://www.epravda.com.ua/rus/news/2014/08/20/484454/).
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АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
В. о. зав. відділу довідково–консультаційної допомоги НЮБ Зуб В.М.,
бібліотекар I категорії Рудицька Л. П.

Охоронні структури в Україні
Захист різних форм власності в державі гарантується Конституцією
України і забезпечується підрозділами Державної служби охорони при МВС
України, приватними ліцензованими охоронними структурами та службами
охорони, створеними на підприємствах. Цей захист регламентується чинним
законодавством, а саме: Законом України «Про охоронну діяльність» від
22.03.2012 № 4616–VI, Законом України «Про ліцензування певних видів
господарської діяльності» від 01.06.2000 № 1775–III, Законом України «Про
основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської
діяльності» від 05.04.2007 № 877–V, Постановою Кабінету Міністрів «Про
заходи щодо вдосконалення охорони об'єктів державної та інших форм
власності» від 10.08.1993 № 615, Інструкцією Міністерства внутрішніх справ
України «Про умови і правила здійснення підприємницької діяльності з
надання послуг по охороні колективної і приватної власності, а також
охороні громадян, монтажу, ремонту і профілактичному обслуговуванню
засобів охоронної сигналізації та контроль за їх дотриманням» від 28.02.1994
№ 112, Наказом Міністерства внутрішніх справ «Про затвердження
Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку,
перевезення та використання

вогнепальної, пневматичної, холодної і

охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу
патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями
метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також
боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів» від
21.08.1998 № 622 та ін.
Діяльність охоронних структур спрямована передусім на виконання
охоронних функцій. Їхньою метою є надійний захист підприємства, його
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підприємницької

діяльності;

попередження

будь–яких

зазіхань

на

підприємство, припинення розпочатих посягань на майно підприємства.
Охороні підлягають: стаціонарні об'єкти підприємства: будівлі,
споруди, комунікації, засоби виробництва, продукція, територія, місця
зберігання грошових коштів, цінних паперів і коштовностей, засоби зв'язку
та ін; транспортні засоби, вантажі, маршрути пересування, персонал, ділові
зустрічі, бізнес–заходи; інформація, грошові кошти, цінні папери та
коштовності та ін
Завданням охоронних структур є:
1. Контроль об'єкта, закритої території та території обмеженого
доступу (в масштабах підприємства) з метою виявлення можливих
небезпечних ситуацій (що можуть дестабілізувати нормальну його роботу,
привести до пошкодження, руйнування або знищення його об'єктів і
матеріальних цінностей, викликати загрозу життю і здоров'ю персоналу) і
прийняття по них своєчасних рішень.
2. Здійснення пропускного режиму відвідувачів, транспортних засобів
та вантажів на контрольовану територію з метою

обліку відвідувачів,

ввезення–вивезення матеріальних цінностей, запобігання несанкціонованого
їх переміщення, фіксації прихованих і відкритих спроб розкрадання майна з
території, що охороняється.
3. Забезпечення конфіденційності в діяльності підприємства та його
філій, проведених бізнес–заходів, запобігання несанкціонованої передачі
комерційної інформації за межі об'єкту.
4. Супровід матеріальних цінностей, цінних паперів і персоналу
підприємства з метою запобігання заподіяння шкоди чи втрати їх у період
транспортування.
5. Захист матеріальних цінностей, цінних паперів і персоналу
підприємства від насильницьких дій і збройних нападів з боку злочинних
елементів.
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6. Систематичний аналіз стану підприємства з метою вироблення
рекомендацій керівництву підприємства про необхідність вдосконалення
системи охорони.
Державну й суспільну власність захищають, зокрема, підрозділи
Державної служби охорони України при МВС України.
Вона була створена 10 серпня 1993 р. Постановою Кабінету Міністрів
України на базі підрозділів позавідомчої охорони при органах внутрішніх
справ.
На неї покладено охорону державних особливо важливих об'єктів
згідно з переліком, який затверджується Кабінетом Міністрів України,
виконання обов'язків правоохоронної Державної служби та комплекс
платних охоронних послуг, на які склався попит у ринкових умовах.
Державна служба охорони – це єдина охоронна структура, працівники
якої мають визначені Законом права та повноваження на озброєну охорону та
застосування владних функцій до правопорушників (на підставі Закону
України «Про міліцію»).
Державна служба охорони здійснює свою діяльність на засадах
госпрозрахунку, за рахунок коштів, одержаних її підрозділами, за надання
послуг з охорони та безпеки за договорами, та інших надходжень,
передбачених законодавством.
Ціни на послуги з охорони об'єктів, що підлягають обов'язковій
охороні підрозділами Державної служби охорони, визначаються на підставі
відповідної методики, що затверджується Міністерством економічного
розвитку і торгівлі та МВС за погодженням з Антимонопольним комітетом.
Приватні форми власності держави обслуговуються, в основному,
приватними охоронними фірмами. На сьогодні в Україні зареєстровано
близько 3000 охоронних фірм.
Офіційний статус приватна охоронна діяльність в Україні набула 28
лютого 1994 р. з моменту прийняття наказу № 112 МВС України, яким
затверджено інструкції «Про умови і правила здійснення підприємницької
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діяльності з надання послуг по охороні колективної і приватної власності, а
також

охороні

обслуговуванню

громадян,
засобів

монтажу,

охоронної

ремонту

і

сигналізації

та

профілактичному
контроль

за

їх

дотриманням» та «Про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності
ліцензій на надання послуг по охороні колективної і приватної власності, а
також

охороні

громадян,

монтажу,

ремонту

і

профілактичному

обслуговуванню засобів охоронної сигналізації». Вони були розроблені
відповідно до вищезгаданих законів України «Про підприємництво», «Про
ліцензування окремих видів господарської діяльності», Постанови Верховної
Ради України від 25 червня 1993 р. «Про Державну програму боротьби із
злочинністю», а також постанови Кабінету Міністрів України «Про
вдосконалення охорони державної та інших форм власності».
З цього моменту недержавні охоронні структури здобули статус
самостійного суб'єкта підприємницької діяльності з правом надання
широкого кола послуг.
Але чинне законодавство чітко не регламентує статус приватних
охоронних підприємств як недержавних правоохоронних організацій. Як і
статус приватних охоронців. Зокрема, чинне законодавство не поширює на
громадян, які надають послуги з приватної охорони, дію законів, що
закріплюють правовий статус працівників правоохоронних органів.
Світова практика доводить необхідність правового регулювання
принципів та засад діяльності приватних охоронних організацій. Така
необхідність покликана, не в останню чергу, і популярністю в ряді
розвинених зарубіжних країн служб охорони недержавних форм власності.
Зокрема, у США держава широко використовує допомогу приватних
охоронних структур. Послуги поліції тут порівнюють з послугами державної
охорони здоров'я: держава надає певний мінімум, а якщо потрібні додаткові
або вузькопрофільні послуги, слід звертатися до приватної фірми. Кількість
охоронців в США наближається до позначки в 1,2 мільйона осіб, що значно
перевищує чисельність поліцейських.
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Кількість приватних охоронців в Європі в 2010 році складало 1,6
мільйона осіб. Кількість приватних охоронних підприємств – 44 896.
Найбільше приватних охоронців в Туреччині (257192), Великобританії
(250000), Німеччині (170000), Польщі (165000) і Франції (159000). Країни з
найменшою кількістю приватних охоронців: Італія, Іспанія, Мальта, Данія,
Бельгія та Литва.
За даними Федерації європейських служб безпеки кількість приватних
охоронців перевищує кількість поліцейських у Болгарії, Чехії, Фінляндії,
Угорщині, Ірландії, Люксембурзі, Польщі, Румунії і Словенії. Лідером є
Угорщина, де на 10 тис. жителів є 105 приватних охоронців і тільки 40
офіцерів поліції. На другому місці Румунія, Ірландія, Польща, Фінляндія,
Люксембург, Болгарія, Чеська Республіка та Словенія. В Австрії, навпаки,
близько 20500 поліцейських і 11200 приватних охоронців
Керівнику підприємства, який обирає охоронну структуру (державну
або приватну), необхідно:
по–перше, перевірити у фірми наявність ліцензії на право надання
послуг, пов’язаних з охороною державної та іншої власності;
по–друге, звернути увагу на наявність у договорі про надання послуг з
охорони пункту про матеріальну відповідальність фірми;
по–третє, одна з ознак надійності охоронної фірми – її членство в
Асоціації працівників професійних охоронних структур;
по–четверте, перед укладанням договору про охорону, необхідно
поцікавитись, ким буде здійснюватись реагування у випадку надходження
сигналу тривоги.
Одним із вирішальних чинників при виборі тієї чи іншої охоронної
структури є вартість охоронних послуг. Тому фінансово обмежені або
невеликі підприємства, організації і установи, можуть вирішити проблему
двома шляхами: довірити охорону спеціалізованій організації або створити
на підприємстві службу охорони.
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Щоб організувати таку службу на підприємстві, потрібно враховувати
чимало норм чинного трудового законодавства. Особливістю є те, що
працівники підприємства, задіяні у внутрішній службі безпеки, обходяться
без ліцензій, оскільки вони не займаються підприємницькою діяльністю, а
найняті за трудовим договором. Як і решті співробітників, їм платять
зарплату.
Специфіка покладених на охоронників завдань вимагає приділити
особливу увагу розробці режиму праці, прописати його у відповідному
положенні. Насамперед це потрібно для того, аби виконати вимоги
законодавства з праці. А щоб їх задовольнити, необхідно організувати
позмінну

роботу,

запровадити

підсумований

облік

робочого

часу,

доплачувати за роботу в нічний час та ін.
Крім того, всі турботи про одержання дозволу на засоби захисту, а
також відповідальність за дотримання правил поводження з ними, лягають на
плечі підприємства, згідно з Інструкцією Наказу Міністерства внутрішніх
справ України від 21.08.1998 р. № 622.
За словами заступника міністра внутрішніх справ України Сергія
Ярового, сьогодні для правоохоронних органів першочергова ціль – безпека
кожного громадянина та його власності. І основний акцент потрібно
поставити на необхідності тісної взаємодії органів внутрішніх справ із
недержавними охоронними структурами. Нагальним залишається питання
координації діяльності всіх організацій і структур, які працюють в охоронній
сфері. На його думку, представникам державних та недержавних охоронних
структур необхідно напрацювати так звану дорожню карту – напрямок, в
якому надалі відбуватиметься взаємодія, «…необхідне врегулювання
законодавчого поля діяльності охоронних структур, встановлення довіри між
Міністерством внутрішніх справ і приватним ринком охоронних послуг, а
також створення спільної координаційної структури що приноситиме
позитивний результат в роботі».
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(За матеріалами: 1. Закон України «Про охоронну діяльність» № 4616–VI від 22.03.2012
р. (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4616–17);
2. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» № 1775–III від
01.06. 200 р.(http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1775–14);
3. Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері
господарської
діяльності»
№
877–V
від
05.04.2007
р.
(http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/877–16);
4. Постанова Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо вдосконалення охорони
об'єктів державної та інших форм власності» N 615
від 10 серпня 1993 р.
(http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/615–93–п);
5. Наказ МВС України «Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення,
придбання,
зберігання,
обліку,
перевезення
та використання вогнепальної,
пневматичної, холодної і охолощеної зброї…» N 622
від 21.08.1998 р.
(http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0637–98/page);
6. Інструкція МВС України «Про умови і правила здійснення підприємницької діяльності
з надання послуг по охороні колективної і приватної власності…» № 112 від
28.02.1994 р. ( http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0093–94);
7. Охрана предприятия собственными силами: как организовать и оплачивать работу
охранников // Адвокат–консалтинг
(http://advocat–cons.info/index.php?newsid=3937#.VDtUVBZkHSc);
8. Державна служба охорони при Міністерстві внутрішніх справ України // Вікіпедія
(http://uk.wikipedia.org/wiki/Державна_служба_охорони_при_Міністерстві_внутрішніх_с
прав_України);
9. МВС: Представникам державних і недержавних охоронних структур необхідно
окреслити
"дорожню
карту"
//
Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247150426&cat_id=2442772124);
10. Приватна охоронна структура як соціальна необхідність держави // Персонал
№ 1/2007 р. (ttp://personal.in.ua/article.php?ida=431);
11. Приватні охоронні структури– суб'єкти забезпечення охорони прав фізичних і
юридичних осіб / А. Сачаво // Право України : Респ.юрид. журнал . – 11/2003 . – N11 . –
С.29–32 .
12. Что мы знаем о работе охранников на Западе и в США? // Чекист. ru
(http://www.chekist.ru/article/4325)

БІЗНЕС ТА ВЛАДА
ПОРУШЕННЯ ПРАВ ПІДПРИЄМЦІВ
Працівниками прокуратури області, УСБУ та УМВС України у
Вінницькій області викрито головного спеціаліста одного з відділів
Державної екологічної Інспекції у Вінницькій області, який за
безперешкодне проходження продукцією екологічного контролю, з метою її
експорту за кордон, вимагав у підприємця неправомірну вигоду в розмірі
більше 5 тис грн.
Після одержання грошей підприємливого чиновника затримано. За
даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 КК України,
яке розслідується слідчим управлінням УМВС України у Вінницькій області.
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Хід досудового розслідування контролюється прокуратурою області
(Офіційний
сайт
прокуратури
Вінницької
області
(http://www.vin.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id
=143366). – 2014. – 01.09).
***
Первый заместитель председателя одной из районных государственных
администраций Запорожской области требовал взятку в размере десяти тысяч
долларов США за решение вопроса о передаче в собственность одного
гектара земли.
2 сентября у здания райгосадминистрации чиновник получил первую
часть желанной суммы – 800 долларов. Тогда же назначил срок уплаты
следующей доли.
10–го сентября, по предварительной договоренности, проситель занес в
служебный кабинет чиновника еще 700 долларов США. Но, сразу после
получения взяточником неправомерной выгоды, в помещение зашли
сотрудники управления государственной службы по борьбе с экономической
преступностью и следственного управления ГУМВД Украины в Запорожской
области.
При санкционированном судом обыске кабинета денежные знаки были
изъяты.
Событие внесено в Единый реестр досудебных расследований по
признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 368
Уголовного кодекса Украины (Принятие предложения, обещания или
получения неправомерной выгоды должностным лицом). Напомним, что
санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти
лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества
и со специальной конфискацией. Продолжается досудебное расследование
(Антирейдерський
союз
підприємців
України
(http://antiraider.ua/ucp_mod_news_list_show_11674.html). – 2014. – 16.09).
***
На телефон «гарячої лінії» прокуратури Добровеличківського району
(Кіровоградська область ) надійшло повідомлення від підприємця про те, що
Гаївська сільська рада здійснює на нього тиск шляхом прийняття незаконних
рішень.
Встановлено, що рішенням сесії сільської ради вказаному підприємцю
надано згоду на розроблення проекту землеустрою щодо відведення в оренду
земельної ділянки водного фонду, а в подальшому дане рішення визнано
таким, що втратило чинність. Вказане суперечить вимогам земельного
законодавства та Конституції України.
За результатами перевірки прокуратурою району внесено подання
Гаївському сільському голові з вимогою усунути виявлені порушення вимог
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земельного законодавства. Проте, в задоволенні документу прокурорського
реагування відмовлено.
Зважаючи на викладене, з метою захист прав підприємця прокурор
району звернувся до Кіровоградського окружного адміністративного суду з
позовом щодо визнання протиправними та скасування зазначених рішень
сесії. Судовий розгляд наразі триває.
Нагадуємо, що з метою виключення випадків незаконного втручання
контролюючих органів та органів влади у діяльність підприємств, установ,
організацій, інших господарюючих суб’єктів у прокуратурі Кіровоградської
області організовано роботу телефону «гарячої лінії» — (0522) 22–75–10.
Прес–служба прокуратури Кіровоградської області (Перша електронна
газета
(http://persha.kr.ua/ga%D1%97vska–silrada–na%D1%97xala–na–
pidpriyemcya/). – 2014. – 07.09).
***
Як засвідчили результати перевірок Львівської обласної прокуратури,
посадовими особами більшості митних постів області допускаються численні
порушення прав підприємців під час здійснення митного контролю та
митного оформлення товарів.
Зокрема, поширеними є випадки безпідставного прийняття
службовцями рішень про взяття проб товарів та проведення їх досліджень.
При цьому, витрати на взяття цих зразків несуть суб’єкти господарювання, а
оплата їх досліджень здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.
Водночас, у подальшому митне оформлення завершується на підставі
документів, які з самого початку були надані декларантами та
підтвердженням заявлених ними кодів товарів.
Крім того, посадовцями порушується порядок митних оглядів,
допускається неналежне оформлення відмов у прийнятті митних декларацій,
митному оформленні, випуску та пропуску товарів, транспортних засобів
комерційного призначення через митний кордон України.
На усунення таких порушень та захист законних інтересів підприємців,
прокуратурою Львівської області внесено подання на адресу керівництва
Львівської митниці з вимогою притягнути винних осіб до відповідальності.
Зазначимо, що упродовж останніх 3 місяців прокурорами внесено уже
4
документа реагування у зв’язку з порушенням посадовцями митних постів
конституційних засад підприємницької діяльності, за результатами розгляду
яких 2 посадовці притягнуто до відповідальності
(Офіційний сайт
прокуратури
Львівської
області
(http://www.lviv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id
=144860). – 2014. – 30.09).
***
Прокуратура Одеської області здійснює процесуальне керівництво у
кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття
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пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою
особою).
17 вересня правоохоронцями в межах вказаного кримінального
провадження викрито працівника податкової міліції. Установлено, що
посадовець вимагав та отримав неправомірну вигоду у сумі 42 100 гривень
від громадянина та директора суб’єкту господарювання за не проведення
податкової перевірки підприємства. Досудове слідство триває (Офіційний
сайт
прокуратури
Одеської
області
(http://www.od.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=
144272). – 2014. – 18.09).
***
Прокуратурою Одеської області за результатами перевірки внесено
подання Державній фітосанітарній інспекції Одеської області з вимогою
усунути виявлені порушення.
За результатами розгляду документу реагування до дисциплінарної
відповідальності притягнуто 8 контролерів.
Прокурорською перевіркою встановлено, що посадовцями органу
контролю порушувався порядок здійснення планових перевірок щодо
дотримання карантинного режиму, проведення заходів з карантину рослин
при вирощуванні, заготівлі, вивезенні, ввезенні, транспортуванні, зберіганні,
переробці, реалізації та використанні об'єктів регулювання.
Крім того, розпорядчі документи велися із грубим порушенням вимог
Закону. Вказані факти призвели до тиску на підприємницьку діяльність та
надходження обґрунтованих скарг від суб’єктів господарювання (Офіційний
сайт
прокуратури
Одеської
області
(http://www.od.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=
144245). – 2014. – 17.09).
***

30 вересня 2014 року, відбулась прес–конференція прокурора області
Юрія Гулкевича на тему: "Процесуальне керівництво та розслідування
резонансних злочинів на Тернопіллі".
Як зазначив у виступі перед журналістами прокурор області, у вересні
прокуратурою завершено розслідування у ряді кримінальних проваджень, які
викликали суспільний резонанс. Зокрема, до суду скеровано обвинувальний
акт у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 368 КК України стосовно
працівника інспекції захисту прав споживачів. Встановлено, що головний
спеціаліст з питань запобігання корупції інспекції захисту прав споживачів
отримував гроші фактично за вчинення корупційних дій. Впродовж червня –
липня 2014 року він разом з іншими службовими особами інспекції вимагав
та отримував від 1000 до 6000 гривень неправомірної вигоди від підприємців.
Таким чином було «зібрано» близько 15 тисяч гривень. Кошти вимагались за
сприяння у позитивних результатах об’єктів торгівлі, укритті виявлених
порушень та незастосування штрафних стягнень чи зменшення штрафів.
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Розслідування стосовно інших співучасників злочину ще триває (Офіційний
сайт
прокуратури
Тернопільської
області
(http://www.tern.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id
=144850). – 2014. – 30.09).
***
Прокуратура Підгаєцького району (Тернопільська область) розпочала
кримінальне провадження стосовно службових осіб управління ветеринарної
медицини в Підгаєцькому районі за ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу
України (Службове підроблення).
Встановлено, що чиновники заради покращення показників роботи у
2013 році склали 3 протоколи про адміністративні порушення стосовно
жителів Підгаєцького району. Відповідно до протоколів, службовці виявили
порушення при закупівлі молока приватними підприємцями. Чиновники не
лише внесли недостовірні відомості у протоколи, але й підписались у них за
громадян та сплатили за кожного 51 гривню штафу. Під час перевірки
з´ясувалось, що вказані у документах жителі Підгаєччини нічого не знають
про інкриміновані їм порушення та сплату накладених на них стягнень
(Офіційний
сайт
прокуратури
Тернопільської
області
(http://www.tern.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id
=144598). – 2014. – 25.09).
***
Прокуратура Сокирянського району виявила, що Сокирянська об'єднана
державна податкова інспекція незаконно нарахувала
приватному
підприємцю – пенсіонерці борг із сплати єдиного внеску
на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування більше, ніж на
8
тис. грн.
Вінницький апеляційний адміністративний суд підтримав позицію
прокуратури району
та визнав податкову вимогу неправомірною
(Офіційний
сайт
прокуратури
Чернівецької
області
(http://www.chrn.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&i
d=143936). – 2014. – 10.09).

ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПІДПРИЄМЦЯМИ
Керівник одного з відділів Немирівської РДА за попередньою змовою з
місцевим приватним підприємцем уклав фіктивний договір та виготовив
завідомо неправдивий акт виконаних робіт на ремонт шкільного автобусу,
який насправді не проводився. Своїми неправомірними діями чиновник
розтратив
7
тисяч
гривень
бюджетних
коштів
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(http://ilikenews.com./article/kerivnik–odnogo–z–viddiliv–nemirivskoyi–rda–za–
poperednoyu–zmovoyu–z–miscevim–pidpriiemcem).
Як повідомляє прес–служба прокуратури Вінницької області,
прокурором Немирівського району підозрюваному посадовцю повідомлено
про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 27 та ч. 1
ст. 366 КК України.
За словами прокурора району Сергія Гайду, ухвалою слідчого судді
службовця відсторонено від посади та перевіряються факти виконання робіт
за іншими договорами й актами, укладеними між ним і підприємцем на
загальну суму понад 60 тисяч гривень (I Like News.com
(http://ilikenews.com./article/kerivnik–odnogo–z–viddiliv–nemirivskoyi–rda–za–
poperednoyu–zmovoyu–z–miscevim–pidpriiemcem). – 2014. – 31.08).
***
Прокуратурою Ківерцівського району розпочато кримінальне
провадження за фактом розтрати майна державного підприємства
„Цуманське лісове господарство” його службовими особами шляхом
зловживання ними службовим становищем.
У ході прокурорської перевірки законності використання державних
коштів в діяльності ДП встановлено, що бухгалтерією господарства було
перераховано кошти на рахунок одного з приватних підприємств нібито за
надання транспортних послуг.
Безпідставно перерахувавши кошти приватному підприємству за роботи,
які насправді ніхто не виконував, службовці підприємства завдали лісовому
господарству збитків на суму 100 тисяч гривень. Триває досудове
розслідування
(Офіційний сайт прокуратури Волинської області
(http://www.vol.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id
=144320). – 2014. – 18.09).
***

Лише загроза кримінальної відповідальності змусила підприємицю з
Луцька відшкодувати бюджету збитки, завдані несплатою податків.
У ході досудового розслідування, процесуальне керівництво яким
здійснювала прокуратура Волині, було встановлено, що жінка упродовж
2012–2013 років умисне ухилялась від сплати податку на додану вартість, не
відображаючи усі отримані доходи від продажу м'ясопродукції в
бухгалтерському та податковому обліках.
Окрім того, аби не сплачувати належні податки до казни, підприємлива
лучанка умисно включила до складу податкового кредиту з ПДВ суми витрат
на придбання автомобіля та пального, які насправді не використовувала у
підприємницькій діяльності.
Через такі дії спритниці до Державного бюджету не надійшло понад
575 тис. гривень.
Відомості про ухилення нею від сплати податків було внесено до
Єдиного реєстру досудових розслідувань.
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До моменту притягнення до кримінальної відповідальності жінка
повністю сплатила до бюджету заборговану суму. Відтак, прокуратурою
області до Луцького міськрайонного суду було направлено клопотання про
звільнення її від кримінальної відповідальності у зв’язку із добровільною
сплатою податків (Офіційний сайт прокуратури Волинської області
(http://www.vol.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id
=144141). – 2014. – 15.09).
***
Прокуратурою Кіровського району м. Дніпропетровська направлено до
суду обвинувальний акт відносно директора одного з охоронних підприємств
міста за безпідставну невиплату заробітної плати (ч. 1 ст. 175 КК України).
Вказана особа протягом чотирьох місяців безпідставно не виплачувала
заробітну плату співробітнику цього ж підприємства, через що перед
останнім утворився борг у сумі понад 5 000 гривень. За скоєння злочину
директорові підприємства загрожує покарання у вигляді штрафу від п’ятисот
до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними
роботами на строк до 2–х років, або позбавлення волі на строк до 2–х років з
позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю
(Офіційний
сайт
прокуратури
м.
Дніпропетровська
(http://www.dnipr.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&i
d=143358). – 2014. – 01.09).
***

В Дніпропетровській області зареєстровано 4391 сільгоспвиробників, у
т.ч.
– юридичних осіб — 3680, з них 3492 є платниками фіксованого
сільськогосподарського податку;
– фізичних осіб – підприємців — 711.
Для присвоєння або підтвердження статусу платника фіксованого
сільськогосподарського податку в 2014 році 3331 виробникові наданий
(підтверджений) статус платника фіксованого сільськогосподарського
податку.
42 суб’єктам господарювання відмовлено в наданні статусу платника
фіксованого сільськогосподарського податку по наступних причинах:
– надання пакету документів після закінчення встановленого терміну
(після 20 лютого п.р.), або їх надання не в повному обсязі (24 юридичних
особи);
– наявність податкового боргу на 01.01.2014 (9 юридичних осіб);
– частка сільськогосподарського товаровиробництва за 2013 рік менше
75% (5 юридичних осіб);
– відсутність об’єкту оподаткування (сільськогосподарських угідь,
земель водного фонду і т.п.) (4 юридичних особи).
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Переважна більшість сільгоспвиробників мають значні доходи,
використовують значні площі для вирощування сільгоспкультур при цьому
мають незначну кількість найманих працівників.
Так,
344
сільгосппідприємств
–
платників
фіксованого
сільськогосподарського податку, що мають землі (паї) площею більш 1000га,
з них:
– 248 СГ мають недостатню кількість найманих працівників;
– розмір прихованого фонду оплати праці в місяць складає більше 10,0
млн. грн.
В ході проведення операції «Урожай — 2014» сільгоспвиробниками
добровільно оформлено 1337 найманих працівників, яким нарахована
зарплата на загальну суму, – 2667,0 тис. грн. (Горожанин
(http://gazeta.dp.ua/3623/днепропетровские–фермеры–и–агрохозя). – 2014. –
07.09).
***
Прокуратурою Житомирського району подано до суду позов про
розірвання договору оренди земельної ділянки водного фонду вартістю
понад 290 тис грн у зв’язку із несплатою за користування.
Установлено, що Житомирською райдержадміністрацією у жовтні
2007 року укладено з приватним підприємцем договір оренди 5,17 га землі
водного фонду, що на території Кам’янської сільської ради, терміном на
10 років.
Однак підприємець, у порушення договірних зобов’язань, систематично
не сплачував за оренду водного об’єкту встановлену плату.
Прокуратурою
вжито
відповідних
заходів
для
припинення
неправомірного використання земель водного фонду державної власності
(Офіційний
сайт
прокуратури
Житомирської
області
(http://www.zhit.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id
=144828). – 2014. – 30.09).
***
Прокуротурою Рогатинського району завершено досудове розслідування
щодо підрядника, котрий привласнив бюджетні кошти при реконструкції
школи в селі Черче.
Встановлено, що підприємець підробив офіційні документи, внісши до
них неправдиві відомості про вартість отеплювальних матеріалів
та
вказавши роботи із встановлення водостоків, які ним виконані не були.
Внаслідок цього, з бюджету було зайво перераховано понад
25 тисяч гривень.
Обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні,
розпочатому щодо нього за ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України
розглядатиме по суті Рогатинський районний суд.
В ході досудового розслідування підрядник відшкодував завдані збитки
в повному обсязі (Офіційний сайт прокуратури Івано–Франківської
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області
(http://ifr.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=1445
70). – 2014. – 25.09).
***
Прокуратура через суд змусила столичне товариство повернути до
державного бюджету 12 млн гривень кредитного боргу.
У 2003 році керівник товариства, що займається міжнародними
перевезеннями, отримав від державного банку 2 млн євро кредиту на
придбання автотранспортних засобів.
Спочатку підприємець вчасно вносив платежі, однак з березня
поточного року сплата коштів по кредиту припинилась. Як наслідок,
заборгованість по кредиту збільшилась, що завдало державній фінансовій
установі понад 12 млн гривень збитків.
Зважаючи на виявлені порушення, прокуратура Шевченківського
району направила позов до Господарського суду з вимогою стягнути з
приватної фірми кредитну заборгованість, який задоволено в повному обсязі.
Нагадаємо, рішенням Господарського суду міста Києва, який підтримав
позицію прокуратури Шевченківського району, з вказаного товариства у
вересні поточного року вже було стягнуто 5–мільйонний кредитний борг
(Офіційний
сайт
прокуратури
м.
Києва
(http://www.kyiv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id
=144550). – 2014. – 24.09).
***
Білгород–Дністровською
міжрайонною
прокуратурою
до
міськрайонного суду заявлено позов про зобов’язання провести перебудову
житлового будинку згідно з проектом реконструкції.
Так, у ході перевірки додержання вимог законодавства при
використанні та забудови територій земель водного фонду та рекреаційного
призначення виявлено ряд порушень.
Установлено, що підприємцем у міській раді отримано дозвільні
документи на реконструкцію двоповерхового житлового будинку з
надбудовою мансарди у селищі Затока на узбережжі Чорного моря.
Однак, чоловік з відхиленням від проекту будівництва та будівельного
паспорту самочинно збудував п’ятиповерховий готель площею близько
1,5 тис. кв. м для надання послуг відпочинку.
У зв’язку з цим, позовні вимоги прокуратури полягають у перебудові
споруди відповідно до проекту. Крім того, ухвалою суду підприємцю або
будь–яким іншим фізичним та юридичним особам заборонено здійснювати
експлуатацію, будівельні та ремонтні роботи будівлі, реєструвати декларацію
про готовність об’єкта до експлуатації та реєструвати право власності
(Офіційний
сайт
прокуратури
Одеської
області
(http://www.od.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=
144571). – 2014. – 25.09).
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***
Прокуратура Летичівського району виявила факт незаконного
видобування з артезіанської свердловини води посадовими особами одного з
товариств з обмеженою відповідальністю. Вони, без спеціальних дозвільних
документів, за п’ять місяців здійснили забір 14 тисяч кубометрів прісної
води, яку використовували для сільськогосподарських потреб. Як наслідок,
державі завдано збитків на 625 тисяч гривень.
За даним фактом прокуратурою району зареєстровано кримінальне
провадження за ч. 2 ст. 240 (незаконне видобування корисних копалин
загальнодержавного значення) КК України. Триває слідство (Офіційний
сайт
прокуратури
Хмельницької
області
(http://khmel.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=1
44290). – 2014. – 18.09).

ЗАХИСТ ВЛАДОЮ ІНТЕРЕСІВ БІЗНЕСУ
На Днепропетровщине количество проверок плательщиков
стабильно уменьшается, а поступление в бюджет — растет. В январе
— августе 2014 года в 1,4 раза уменьшилось количество проверок субъектов
хозяйствования, осуществленных специалистами подразделений налогового
аудита и таможенного контроля органов Миндоходов Днепропетровской
области по сравнению с аналогичным периодом 2013 года.
Так, если в январе — августе 2013 года этими подразделениями была
проведена 2551 проверка, то за аналогичный период 2014 года их количество
меньше на 759.
Сумма средств, доначисленных недобросовестным субъектам
хозяйствования и уплаченных по результатам проверок с начала года,
выросла по сравнению с январем — августом 2013 года на 6,0 млн. грн. по
доначислениям и на 2,7 млн. грн. по поступлениям.
Вместе с этим уменьшилось и количество проведенных проверок
субъектов хозяйствования, которые используют РРО. Их на сегодня 147
против 408 в прошлом году. По их результатам согласовано и уплачено в
бюджет 1 миллиард 400 миллионов гривен
(Новый формат
(http://www.nf.dp.ua/2014/09/na–dnepropetrovshchyne–pochty–vdvoe–
umensheno–kolychestvo–proverok–subektov–khozyaystvovanyya/). – 2014. –
28.09).
***

3 вересня в Чернігівській обласній державній адміністрації підприємці
озвучували проблеми, які заважають їм легально та ефективно працювати
(http://monitor.cn.ua/ua/politics/25048).
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Їх слухали та відповідали на запитання голова облдержадміністрації,
прокурор області, начальник УСБУ в області та начальник УМВС в області.
Присутні на зустрічі були й представники Громадської ради при
облдержадміністрації.
Більшість озвучених підприємцями питань стосувалися явищ, які хоч і
скоротилися при зміні влади, але існувати не перестали навіть з фактичним
введенням мораторію на перевірки бізнесу різними інспекціями до кінця
року. Це, зокрема, перевищення службових повноважень правоохоронцями,
відсутність реагування на заяви та звернення, тиск на підприємців тощо.
Підприємці наголошували: вони відстоюватимуть свої права на ведення
бізнесу без хабарів та захищатимуться від бажаючих незаконно мати зиск з
їхнього прибутку.
Як підкреслив голова облдержадміністрації, враховуючі складні реалії
сьогодення, влада, бізнес та правоохоронні органи повинні працювати як
ніколи тісно та злагоджено.
Він висловив щиру подяку підприємцям області за ту допомогу, яку
вони постійно надають нашим військовослужбовцям, які виконують бойові
завдання на сході країни.
Також очільник області закликав силові структури оперативно реагувати
на звернення підприємців, не замовчувати резонансні справи та налагодити
системний діалог з громадськістю.
У свою чергу правоохоронці відповіли на всі гострі запитання
підприємців та запевнили, що усі порушені справи будуть належним чином
розслідувані та доведені до громадськості (Влада, правоохоронці,
підприємці:
почути
один
одного
//
Чернігівський
монітор
(http://monitor.cn.ua/ua/politics/25048). – 2014. – 4.09).

СПІВРОБІТНИЦТВО ПІДПРИЄМЦІВ ТА ВЛАДИ У
ВДОСКОНАЛЕННІ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
РЕФОРМУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
25 вересня Міністр фінансів Олександр Шлапак та заступник
Міністра Денис Фудашкін взяли участь у засіданні Ради з питань
стимулювання інвестицій та підприємницької діяльності при Державній
фіскальній службі України.
Керівникам великого бізнесу в Україні, бізнес–асоціацій та профспілок
було представлено Концепцію реформування податкової системи України.
Мова йшла про зміни до податкового законодавства, представлені у пакеті
економічних реформ 15 вересня на засіданні Уряду. Зокрема, це проект
Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу та деяких інших Законів
України (щодо податкової реформи) (реєстр. № 5079 від 15.09.2014)».
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Так, підприємцям нагадали про ініціативи Уряду щодо зменшення
кількості податків (9 замість 22) та відповідно зменшення звітної
документації, про спрощення розрахунку на основі фінансової звітності
податку на прибуток, зниження ставок ЄСВ роботодавців з одночасним
підвищенням відповідальності та зниження єдиного податку на 50% для
малого бізнесу.
Щоб зменшити навантаження на малий бізнес, пропонується ввести
мораторій на 2 роки на його перевірки, за умови, що обсяг доходів – 20 млн.
грн. в рік. Увагу також звернули на легалізацію активів заможних громадян
через заповнення «нульової» декларації, контроль великих видатків,
прогресивну шкалу для пасивних доходів. Податкові зміни також
передбачають зміцнення фінансової самостійності місцевих бюджетів
шляхом передання на місця плати за акциз з готівкових продажів
підакцизних товарів, податок на нерухоме майно, єдиний податок.
Учасники мали можливість висловити свою точку зору та надати
пропозиції щодо представлених змін. Міністр фінансів Олександр Шлапак
зазначив, що всі аргументовані пропозиції почуто та буде взято до уваги.
О. Шлапак закликав присутніх долучатися безпосередньо до робочих
груп, вносити конкретні пропозиції до зміни законодавства: «Саме тому
проводиться така конструктивна дискусія. Я хочу подякувати всім, хто такі
пропозиції вносив. Ми продовжуємо ґрунтовні дискусії і в ДФС, і в Мінфіні.
Сьогодні, завтра у нас буде чимало зустрічей. І далі ми проведемо цілий ряд
двосторонніх консультацій для того, щоб зрозуміти, що робити далі».
Разом з тим Міністр фінансів прокоментував зауваження від бізнесових
та громадських організацій: «Я просив би кожного, хто виступав, спробувати
не лише покритикувати, а дати пропозиції з приводу того, як нам краще
запровадити ту чи іншу норму. Тому що по багатьох із них ми не
відступимося,оскільки нам насправді потрібні додаткові доходи в бюджет. І
ми не намагаємося взяти їх банальним підняттям ставок. Ми намагаємося їх
взяти там, де їх боялись або не могли взяти попередники».
Так, О. Шлапак звернув увагу, що більше 10 років не могли змінити
рентні платежі і оподаткування депозитів.
«Держава не могла підступитися до рентних платежів протягом більше
10 років. Ті пропозиції, що вносилися – гасилися в Парламенті. Ми вперше
збільшили їх більше ніж у 2,5 рази. Держава більше 10 років не могла
приступитися до оподаткування відсотків по депозитах. І в цей раз банкіри
були категорично проти. Потім ми знайшли спільну мову і все–таки пішли на
це. І будемо йти по тим напрямам, які складають податкову базу у
цивілізованих країнах. Це наші резерви, які треба використовувати», – сказав
очільник Мінфіну.
Урядовець навів також приклад із податком на нерухомість, який зараз
пропонується зробити місцевим податком. Він зазначив, що адмініструвати
такий податок дуже важко.
«Ви знаєте скільки ми зібрали податку на нерухомість, який є одним із
базових податків у всьому світі?! 30 млн. по всій державі. В основному в
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Києві. На решті територій ніхто не помістився у норму – 120 метрів квартири
і 250 метрів будиночку. Адмініструвати такий податок з Києва не можливо. І
тому ми прийняли рішення – хай громади на місцях вирішують, скільки
взяти податку на нерухомість. Скільки брати в центрі Києва, скільки на
околиці, скільки в обласному центрі, а скільки в селі – це справа місцевої
громади», – зазначив Міністр.
Підсумовуючи результати засідання та звертаючись безпосередньо до
представників бізнесу і громадськості, О. Шлапак ще раз звернув увагу на
необхідність спільної роботи над змінами до податкового законодавства:
«Ми продовжуємо серйозні дискусії. Уряд не відступиться від тих ініціатив,
які ми виголосили. Вони ідуть у розвиток абсолютно європейської
податкової системи. Де ми помиляємось – поправте нас» / ПРЕС–СЛУЖБА
МІНІСТЕРСТВА
ФІНАНСІВ
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247630897&cat_id=2
44277212)ю –– 2014. – 25.09).
***
Співголова парламентського об’єднання «Економічний розвиток»,
президент Українського союзу промисловців та підприємців Анатолій
Кінах підтримав відкрите звернення представників громадських
організацій, об’єднань та галузевих асоціацій, бізнесу та українського
експертного співтовариства до влади щодо внесення Кабінетом
Міністрів до Верховної Ради проектів Законів щодо реформи
міжбюджетних
відносин,
податкової
реформи,
реформування
загальнообов’язкового державного соціального страхування і легалізацію
фонду оплати праці та деяких інших законодавчих актів.
У цьому зверненні представники громадських організацій, ділова та
експертна спільнота зауважують, що вищезгадані документи містять низку
суперечливих норм, які, у разі ухвалення, спричинять негативний вплив на
цілі галузі економіки, погіршать благополуччя українців, зменшать
інвестиційну привабливість держави, збільшать рівень тінізації вітчизняної
економіки, скоротять кількість робочих місць.
«В час, коли реальні доходи громадян зменшуються, а вартість товарів
– зростає, законодавчими новаціями пропонується обкласти людей ще
більшими податками. Промисловцям, замість припинення махінацій з ПДВ,
пропонують солідарну відповідальність платників податків, яка перекладає
тягар зі збору податків на сумлінних платників. Залишаються узаконеними
схеми з мінімізації податків,
унеможливлюється виплата дивідендів
платниками єдиного податку, запроваджується непрозорий механізм для
надання податкових преференцій суб’єктам інвестиційної діяльності», –
перераховує Анатолій Кінах недоліки і прорахунки авторів законопроектів.
Президент УСПП наголошує, що запропоновані нововведення
гальмують і вирішення негайних питань, що турбують банківську систему, не
врегульовують проблеми із визначенням бази оподаткування рентною
платою за користування надрами, і т.п.
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«Підприємці України – за реформи! Ми – за реформи, мета яких –
покращення умов ведення прозорого бізнесу в країні, ми – за стимули для
тих, хто працює за прозорими правилами. Ми – проти реформ, суть яких у
підсумку може звестися до вибивання грошей з підприємців та громадян та
латання дірок у бюджеті. Цей шлях – вбивчий для економіки», – заявив
Анатолій Кінах, підтримуючи звернення представників бізнесу та експертів
до влади.
Народний депутат нагадав, що законопроекти № 5079, № 5080
готувалися без обговорення з громадськістю, а в законопроекті № 5079
автори не врахували абсолютну більшість зауважень від Робочих груп,
створених при Міністерстві фінансів України. Анатолій Кінах наполягає, що
вищезгадані законопроекти треба відкликати, чимшвидше доопрацювати та
узгодити з громадськістю.
Свої конкретні зауваження і пропозиції до пакету урядових податкових
та соціальних реформ представники громадських організацій, об’єднань і
галузевих асоціацій, бізнесу та українського експертного співтовариства
виклали у розширеному додатку, який разом зі зверненням спрямували
Президенту України, прем’єр–міністру, голові Комітету ВРУ з питань
податкової та митної політики, міністру фінансів та голові Державної
фіскальної служби (Сайт Українського союзу промисловців і підприємців
(http://uspp.ua/a.kіnax–z–pіdpriєmczyami–і–ekspertami–zvernulisya–do–vladi–
shhodo–reform.html). – 2014. – 26.09).
***
«Малому й середньому бізнесу пропонуються величезні преференції,
співставні із податковими канікулами. Уряд має намір посилити підтримку
малого й середнього бізнесу – зменшити максимальні ставки єдиного
податку та заборонити перевірки платників єдиного податку й суб’єктів
господарювання із річним доходом до 20 млн. грн. Це стимулюватиме
розвиток існуючих та відкриття нових бізнесів, а головне – створенню нових
робочих місць. Отже, Парламент через голосування за урядовий пакет
реформ матиме шанс підтримати розвиток економіки, розвиток
національного бізнесу, боротьбу із корупцією», – заявив Голова Державної
фіскальної служби Ігор Білоус 15 вересня в прямому ефірі «Радіо «Вести»,
коментуючи пакет законодавчих ініціатив Уряду із реформування податкової
системи, внесений сьогодні у Верховну Раду.
Законопроекти мають на меті скорочення числа податків, зниження
ставок та спрощення процедури адміністрування. В такий спосіб Уряд має
намір подолати корупцію, вивести з тіні податок на додану вартість,
мотивувати бізнес до легалізації зарплат та їхнього подальшого зростання.
«Ринку будуть запропоновані прозорі, зрозумілі правила гри, однакові
для всіх платників податків. Започаткуємо рівноправні партнерські відносини
між податковими органами та платниками податків. Зокрема, передбачається
значне скорочення, з 22 до 9, кількості податків і зборів. Збільшиться
ресурсна бази місцевих бюджетів, що сприятиме ефективному втіленню
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програми децентралізації влади. Буде реформовано податок на прибуток з
одночасним скороченням пільг із податку», – наголосив І. Білоус.
Вже ухвалено і з початку наступного року буде введено в дію закон
щодо електронного адміністрування податку на додану вартість. Це
дозволить детінізувати ПДВ, котрий досі вважався найбільш корупційним
податком. Також передбачається суттєве скорочення єдиного соціального
внеску, що стимулюватиме роботодавців відмовитися від зарплат «в
конвертах» та збільшувати оплату праці.
«Зрозуміло, що економічне зростання не почнеться наступного дня
після введення в дію законів. Так само, корупцію неможливо буде подолати
за одну ніч. Але важливо розпочати цю роботу і не припиняти, – сказав
Голова Державної фіскальної служби І. Білоус. – Завдяки змінам у
податковій системі буде суттєво спрощено адміністрування податків – значно
збільшиться число електронних сервісів, зменшиться кількість звітних
періодів, скоротиться кількість звітів, платежів, перевірок. Перед
фіскальними органами постануть принципово нові завдання» / Прес–служба
Державної
фіскальної
служби
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247605968&cat_id=2
44276429). – 2014. – 16.09).
***
Економічна рада вносить пропозиції до Концепції реформування
податкової системи
Ділова громада УСПП звернулася до Президента та Прем’єр–міністра
України з пропозиціями щодо вдосконалення Концепції реформування
податкової системи – законопроекту, запропонованого Міністерством
фінансів задля покращення умов ведення бізнесу в Україні.
«Скорочення кількості податків і зборів, скорочення часу на
декларування, оподаткування та сплату податків реформування податків в
аграрному секторі, зарплатних податків, зміну в адмініструванні податків – ці
головні
аспекти
Концепції
реформування
податкової
системи,
запропонованої Кабінетом Міністрів України, ділова спільнота безумовно
підтримує», – йдеться у листі президента УСПП Анатолія Кінаха.
Водночас, зауважує він, фахівці і підприємці висловили свої зауваження до
окремих положень запропонованої урядом Податкової реформи, які, на
думку експертів, нівелюють ефективність реформ, або навіть ще більше
обтяжують ведення бізнесу.
Наприклад, говориться в листі, у частині податку на прибуток
пропонується перейти на визначення бази оподаткування виключно за
стандартами бухгалтерського обліку з коригуванням на невелику кількість
податкових різниць. Але сама наявність податкових різниць у вигляді
амортизації обумовлює подвійний облік. Більшість експертів закликають
взагалі відмовитися від різниці з амортизації, яка, на їхню думку, не усуває
подвійного обліку.
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Чимало зауважень у експертів до реформи оподаткування аграрного
сектора. Зокрема, майже 10% підприємств зазначеної спеціалізації перейдуть
зі спецрежиму на загальну систему оподаткування і втратять державну
підтримку. Решта – 90,2% сільгосптоваровиробників, згідно з критеріями по
сумі виручки, працюватимуть по–старому, оскільки мають річний обсяг
виручки менше ніж 20 млн. грн. Другий критерій для переходу на загальну
систему оподаткування – розмір площ сільгоспугідь – більше 3 тисяч
гектарів, і сільгоспвиробник переводиться на загальну систему
оподаткування. Фахівці вважають ці два критерії умовними, адже за бажання,
підприємства можуть дрібнитися. Треба поділяти галузі на тваринництво і
рослинництво.
Щодо зарплатних податків, то потреба у зменшенні навантаження на
фонд оплати праці очевидна, оскільки зараз воно є найбільшим у Європі.
Дійсно,
зменшення ставки єдиного соціального внеску призведе до
зменшення загального податкового навантаження на доходи фізичних осіб,
але навантаження на приватних підприємців збільшиться до 37 % – 41 %.
Відтак,
працівники підприємств, оформлені як ФОП на єдиному
податку, не будуть зацікавлені в легалізації зарплат. Поміж тим, в Україні, за
приблизними підрахунками, щонайменше 5 мільйонів працівників – у «тіні».
Запропонований податок на доходи фізичних осіб має наразі шість варіантів
реалізації. Чотири із цих моделей дійсно спрямовані на збільшення
оподаткування заможних громадян, але дві моделі фактично передбачають
збільшення оподаткування середнього класу – до 20%.
В частині ж скорочення самої кількості податків і зборів з 22 до 9,
фактично є трансформацією податків, адже скасовуються лише 6 дрібних
зборів. І хоча податкова зекономить витрати на адміністрування цих
податків, але підприємці все одно муситимуть показувати звітність по
трансформованих податках. Тобто реального і значного скорочення податків
не відбувається, вважають експерти.
Не радять експерти і переводити основні податки на квартальний
звітний період, адже це негативно вплине на можливість своєчасного
отримання експортерами бюджетного відшкодування ПДВ. Також вони
вважають передчасним створення служби фінансових розслідувань, яка
створює ризики виникнення нового потужного механізму тиску на бізнес, в
той час як права самих представників бізнесу у частині захисту своїх
інтересів не прописано.
Підприємці та експерти схвально ставляться до запропонованої
бюджетної автономії для регіонів, в рамках якої уряд готовий передати на
місця сільськогосподарський податок і податок на нерухомість, а також
право самостійно залучати кредити і самостійно, без участі казначейства,
мати банківський рахунок. Водночас, кажуть фахівці має існувати система
ефективного контролю за витрачанням цих коштів, сформуватися своєрідна
зрілість громад для ухвалення відповідальних фінансових рішень.
Загалом до складних фінансових рішень має дорости не тільки
суспільство а і влада, вона повинна побороти корупцію в сфері державних
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закупівель, завойовувати довіру бізнесу. Сам факт реформування податкової
системи – це великий шанс для вітчизняного бізнесу отримати якісно нові
умови співпраці з контролюючими органами. Однак ухвалювати ці реформи
варто у співпраці з експертами і діловою спільнотою, інакше зміни у нашій
податковій матимуть не системний, а симптоматичний характер (Сайт
Українського
союзу
промисловців
і
підприємців
(http://uspp.ua/ekonomіchna–rada–vnosit–propoziczії–do–konczepczії–
reformuvannya–podatkovoї–sistemi.html). – 2014. –08.09).
***

ГУ Міндоходів Харківщини: про «новорічні» законодавчі зміни
Фахівці управління оподаткування та контролю об’єктів і операцій
нагадали про основні законодавчі нововведення, які слід очікувати
платникам у майбутньому.
З 1 січня 2015 року запроваджується нова система електронного
адміністрування ПДВ.
За словами в.о.начальника Головного управління Міндоходів у
Харківській області Валентина Фесюніна, запровадження нової системи
унеможливить
формування
фіктивного
кредиту
та
отримання
неправомірного відшкодування ПДВ з бюджету, а це, у свою чергу,
сприятиме підвищенню рівня надходжень податку до бюджету та скорочення
обсягу тіньової економіки в країні. «Разом з тим, наслідком запровадження
електронного адміністрування стане зниження тиску на бізнес, зменшення
впливу людського фактору та зменшення корупції» – зазначає керівник
відомства.
Одним з нововведень є зменшення кількості критеріїв для
автоматичного бюджетного відшкодування. Зокрема, в новій редакції
відсутні такі критерії як рівень середньої заробітної плати, який має більше
значення для розрахунку податку з доходів громадян; кількість працюючих;
наявність розбіжностей між податковим кредитом платника та податковими
зобов'язаннями його контрагентів. Як наслідок – зменшиться кількість
обтяжливих для бізнесу звірок та перевірок, у тому числі перевірок «по
усьому ланцюгу постачань до виробника або імпортера».
Натомість платники для отримання права на автоматичне повернення
податку повинні згідно з вимогами пп. 200.19.3. п. 200.19 ст. 200 мати
необоротні активи, залишкова балансова вартість яких на звітну дату за
даними податкового обліку перевищує у дванадцять разів суму податку,
заявлену до відшкодування та:
а) здійснювати операції, до яких застосовується нульова ставка (питома
вага яких протягом попередніх дванадцяти послідовних звітних податкових
періодів (місяців) сукупно становить не менше 40 відсотків загального обсягу
поставок (для платників податку з квартальним звітним періодом – протягом
попередніх чотирьох послідовних звітних періодів) та/або
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б) здійснювати інвестиції в необоротні активи у розмірах не менше ніж
3 мільйони гривень протягом останніх 12 календарних місяців.
Також, фахівці нагадують, що з 01.01.2015 року всі податкові накладні
(незалежно від суми ПДВ в одній податковій накладній) підлягатимуть
реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних в електронному вигляді
(відповідні зміни внесено до п.11 підрозділу 2 розділу XX ПКУ).
Крім того, до 31 грудня 2014 року продовжено режим звільнення від
оподаткування ПДВ операцій з експорту зернових і технічних культур.
Скасовано звільнення від оподаткування ПДВ операцій з поставки
лісоматеріалів, паливної деревини, відходів лісопереробної промисловості.
Оподаткування за «0» ставкою податку послуг з перевезення пасажирів
швидкісними поїздами Інтерсіті + також відмінено.
Також, спеціалісти Міндоходів регіону звертають увагу всіх платників,
що наразі, подавати звітність дистанційно зобов’язані лише платники
податків, які належать до великих та середніх підприємств. Проте, останні
зміни, внесені до Податкового кодексу, розширять коло цих платників. Не
очікуючи на обов’язковість використання електронної звітності кожен з
платників може безкоштовно у зручний для нього час відвідати будь який
Центр обслуговування платників Міндоходів та отримати цифровий підпис.
Процедура отримання сертифікатів цифрового підпису є досить швидкою та
вимагає невеликого переліку документів й наявності цифрового носія.
Вичерпну інформацію стосовно отримання електронних ключів розміщено
на сайті АЦСК ІДД Міндоходів (www.acskidd.gov.ua).
Ще одна «новорічна» зміна – збільшення «порогу» обов'язкової
реєстрації підприємства платника ПДВ з 300 тисяч гривень до 1 мільйона
гривень
(Територіальні органи ДФС у Харківській області
(http://kh.sfs.gov.ua/media–ark/news–ark/165996.html). – 2014. – 29.09).

СПІВПРАЦЯ ВЛАДИ ТА БІЗНЕСУ
Адміністрація Президента відпрацьовує механізм залучення
представників бізнесу до держслужби – Дмитро Шимків
Залучення представників бізнесу, топ–менеджерів та інших фахівців
високого рівня з приватного сектору на тимчасову державну службу
сприятиме підвищенню ефективності управління країною, результативності
роботи органів влади, переконаний заступник Глави Адміністрації
Президента України Дмитро Шимків.
«Це тимчасовий інструмент, який базується на досвіді інших країн,
коли представників бізнесу залучають до тимчасової державної служби.
Головна мета – підвищення ефективності державного управління», – сказав
він на брифінгу 23 вересня.
За словами Д. Шимківа, існує велика потреба у залученні спеціалістів,
які б глибше розуміли економічні процеси, мали досвід організаційної
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роботи, системних змін. «До роботи за такою моделлю можуть бути залучені
громадяни України, не молодші 26 років, з повною вищою освітою, котрі
останні 5 років не працювали у органах державної влади», – зазначив він.
Заступник глави АПУ підкреслив, що зазначений механізм є прозорим
та відкритим. Відбір спеціалістів здійснюватиметься спеціальним фондом за
конкурсом. «Уповноважений фонд перевіряє кандидатів на відповідність
вимогам та інтересам, подає до державного органу перелік кандидатів.
Державний орган приймає рішення щодо того чи іншого кандидата
незалежно. Після цього працівник звільняється з попередньої роботи,
укладається тристороння угода між державою, фондом та працівником», –
повідомив Д. Шимків.
У тристоронній угоді визначатимуться ключові показники та завдання
працівника. Гранична тривалість залучення представника бізнесу до
державної служби не може перевищувати 2 роки, однак зараз триває дискусія
щодо цього терміну, повідомив заступник Глави АПУ.
«Дуже важливі умови – повна незалежність державного органу в
ухваленні рішення щодо прийняття кандидата на службу, адекватність рівня
заробітної плати», – підкреслив Дмитро Шимків, додавши, що фонд
працюватиме прозоро та звітуватиме щодо залучення коштів, виконання
роботи, оскільки джерелами його фінансування стануть донорська допомога,
благодійні внески від фізичних та юридичних осіб (Офіційне
представництво
Президента
України
(http://www.prezident.gov.ua/news/31274.html). – 2014. – 23.09).
***
У контексті завдань Концепції реформування місцевого
самоврядування та територіальної організації влади в Україні робочою
групою при Мінрегіоні підготовлено законопроекти щодо бюджетної
децентралізації, які передбачають внесення змін до Бюджетного та
Податкового кодексів України. Про це повідомив Перший заступник
Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово–комунального
господарства України В’ячеслав Негода в ході дискусії «Реформа місцевого
самоврядування та територіальної організації влади: баланс інтересів
територіальних громад, державної влади, громадського сектору та бізнесу»,
яка сьогодні пройшла в Харкові.
«Законопроектами, зокрема, пропонується формування та затвердження
місцевих бюджетів незалежно від державного бюджету, отримання освітньої,
медичної субвенції на забезпечення окремих державних програм,
розширення дохідної бази місцевих бюджетів тощо», – сказав Перший
заступник Міністра.
Приміром, передбачається передача з державного бюджету плати за
надання адміністративних послуг, збільшення відсотка зарахування
екологічного податку з 35 до 80%, у тому числі до обласних бюджетів – 55%,
сільських, селищних, міських бюджетів – 25% і бюджету міста Києва – 80%.
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За новими нормативами податок на доходи фізичних осіб у бюджетах
міст обласного значення і районів складатиме 60%, обласних бюджетах –
15%, бюджеті м. Києва – 25%. Податок на прибуток підприємств приватного
сектору економіки у обласних бюджетах становитиме 10%.
Пропонується також запровадження з 2015 року збору з роздрібного
продажу підакцизних товарів за ставкою до 5% вартості реалізованого товару
замість збору за виноградарство, садівництво та хмелярство, який
надходитиме до місцевих бюджетів.
З 2015 року також пропонується включення до оподаткування
комерційного нерухомого майна.
Крім того, передбачено встановлення нової системи вирівнювання за
закріпленими загальнодержавними податками на прибуток і на доходи
фізичних осіб – залежно від рівня надходжень на одного жителя.
Решта платежів вирівнюванню не підлягають і залишаться в повному
розпорядженні місцевих бюджетів.
Впровадження таких змін, за словами В’ячеслава Негоди, сприятиме
забезпеченню
місцевих
бюджетів
достатніми
надходженнями,
стимулюватиме місцеві органи влади до залучення додаткових надходжень і
розширення бази оподаткування. За попередніми підрахунками зростання
ресурсу місцевих бюджетів у 2015 році складе близько 39 млрд. гривень.
«У майбутньому такі зміни дадуть синергетичний ефект, і доходи
місцевих бюджетів зростуть у два–три рази. Таким чином, у розпорядженні
органів місцевого самоврядування буде ресурс для вирішення питань
розвитку громад», – резюмував В. Негода.
Дискусія «Реформа місцевого самоврядування та територіальної
організації влади: баланс інтересів територіальних громад, державної влади,
громадського сектору та бізнесу» організована Мінрегіоном України спільно
зі швейцарсько–українським проектом «Підтримка децентралізації в Україні»
DESPRO. Подібні дискусії проводитимуться і в інших регіонах України з
метою обговорення децентралізації влади і реформування місцевого
самоврядування та територіальної організації влади із залученням широкого
кола зацікавлених сторін / Прес–служба Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово–комунального господарства (Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247640641&cat_id=2
44276429). – 2014. – 30.09).
***
В Днепропетровске разработали положение по проведению конкурса
«Бизнес–Успех». Об этом сообщил начальник управления развития
предпринимательства и инвестиций Днепропетровского городского совета
Николай Шевченко по развитию предпринимательства в городе.
«Я думаю, что эта будет ежегодная награда от общественности. Наша
задача, как управления, направить в общественные организации запросы. И
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они определят, кого нужно отметить за социально–экономические успехи в
текущем году», – сказал Николай Шевченко.
По его словам, в этом году наблюдается хорошая динамика в развитии
предпринимательства. Зарегистрирована 151 тыс. юридических и физических
лиц. Наблюдается рост в 12,4 %, ранее этот показатель равнялся 4–4,5%.
«Это обусловлено усилиями Правительства и тех же общественных
организаций. Значительно упростилась процедура открытия и закрытия
бизнеса. Сократилось количество разрешительных процедур, также
действует запрет на проверки. Их делают только по решению суда или Киев
дает разрешение», – рассказывает Николай Шевченко.
Развитие предпринимательства уже успело положительно отразиться и
на городском кошельке. По состоянию на 1 сентября в бюджет города
поступило 222 млн грн, что на 36% больше чем в прошлом году (34 канал
(http://34.ua/ru/news/view/45337––v–dnepropetrovske–nagradyat–
predprinimatelej/). – 2014. – 04.09).
***
В Ужгороді розпочав роботу міжнародний форум «Експорт в ЄС».
Ця подія є непересічною. Закарпаття бере на себе роль головних воріт
між Україною та ЄС. Це закономірно, адже наш край — найзахідніший
регіон, що межує одразу з чотирма країнами ЄС. Закарпаття бере на себе
відповідальність за побудову ефективної платформи безпосередньої прямої
взаємодії бізнесу України та ЄС, при чому акцент робиться саме на експорті
в ЄС.
Організатори форуму – Закарпатська обласна рада та спеціалізована
виставкова компанія «Кратос» (м. Кривий Ріг), що є ініціатором цього
проекту.
Як повідомили в прес–службі обласної ради, учасниками зареєстровані
представники Польщі, Словаччини, Угорщини, Чехії, очікуються гості з
інших країн ЄС.
З України зареєстровано представництво західних,
центральних, північних, південних та східних регіонів, зокрема й Донбасу.
Серед учасників – як гіганти зі світовим ім'ям, так і середні та малі
підприємства без галузевого обмеження. Серед українських підприємств –
«Мотор–Січ», Укроборонпром. Широко представлені й компанії із
Закарпаття, які експортують свою продукцію в країни ЄС. Всього беруть
участь понад 150 компаній.
Учасниками форуму є і агентства регіонального розвитку з Угорщини,
Чехії, Словаччини, угорсько–українська торгово–промислова палата,
угорсько–сербська торгово–промислова палата, представники чотирьох
міністерств українського уряду, Клуб експортерів України, Європейсько–
українське енергетичне агентство.
Виступаючи на форумі, голова обласної державної адміністрації
Василь Губаль зазначив, що проведення таких форумів – потужний стимул
для розвитку економіки. «Закарпатська область в силу свого геополітичного
положення займає активну позицію у сфері транскордонного
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співробітництва. Межуючи з чотирма європейськими державами, Закарпаття
має всі передумови, аби стати центром транскордонних і міжрегіональних
зв’язків, що в кінцевому підсумку, переконаний, сприятиме зміцненню
міждержавних зв’язків та вирішенню регіональних проблем.
Нині саме такі форуми мають стати майданчиками для реалізації наших
устремлінь до Європи. Саме Закарпаття як найзахідніша область України має
потужні контакти з багатьма країнами Євросоюзу і є своєрідним містком для
подальшої євроінтеграції. Ми маємо йти шляхом підтримки наших
експортерів, виходячи з того, що у ЄС ми повинні прийти сильним
партнером», – вважає керівник ОДА (Закарпатська обласна державна
адміністрація
(http://www.carpathia.gov.ua/ua/publication/content/10163.htm). – 2014. –
18.09).
***
Представники Державної податкової інспекції, малого і середнього
бізнесу та громадськості Снятинського району (Івано–Франківська
область) обговорили основні аспекти Урядового пакету комплексних змін
у податковій системі та створення Служби фінансових розслідувань
України.
«Запропоновані зміни зменшують кількість неефективних податків і
витрат державних ресурсів на адміністрування; спрощують процес обліку та
звітності; реформують податок на прибуток на основі бухгалтерського
обліку; переглядають системи податкових пільг для аграрного сектору
економіки і найголовніше – сприяють детінізації економіки та реформуванню
зарплатних податків шляхом зниження навантаження на фонд оплати праці»,
– зауважив під час обговорення в. о. начальника Державної податкової
інспекції у Снятинському районі Мирослав Остафійчук.
Як повідомляють у райдержадміністрації, підприємці Снятинщини
висловлювали підтримку ідеї реформування податкової системи і навіть
запропонували декілька власних варіантів оподаткування заробітної плати.
Учасники обговорення схвалили створення Служби фінансових
розслідувань України, яка замінить численну кількість контролюючих
органів та перевірок та матиме на меті зменшення тиску на бізнес (Івано–
Франківська
обласна
державна
адміністрація
(http://www.if.gov.ua/?q=news&id=24483). – 2014. – 02.09).
***
Уряд своєю постановою реорганізував Міністерство доходів і зборів
шляхом перетворення у Державну фіскальну службу. Відповідна
реорганізація вже розпочалась і в Кіровоградській області. Але це ні в якому
разі не створить незручностей для бізнесу. Про це заявила начальник
Головного управління Державної фіскальної служби у Кіровоградській
області Надія Воленшчак під час зустрічі з представниками бізнесу
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Кіровоградщини. Організаторами та партнерами заходу виступили Головне
управління ДФС у Кіровоградській області та Кіровоградська регіональна
торгово–промислова палата (http://www.0522.ua/news/629898).
Говорячи про результати роботи управління за вісім місяців поточного
року, очільниця обласного управління фіскальної служби наголосила на
зроблених практичних кроках назустріч бізнесу.
Так, для зручності платників податків та економії часу на відвідування
інспекцій впроваджено сервіс подання податкової звітності в електронному
вигляді через Інтернет. Уже сьогодні 99 відсотків платників ПДВ та 96
відсотків платників ЄСВ на Кіровоградщині пересвідчилися у його
перевагах.
„В даний час, коли країна переживає складні часи, варто пам’ятати:
органи державної фіскальної служби забезпечують платежі до державного й
місцевих бюджетів з метою підтримки національної економіки, забезпечення
соціальної сфери, захисту країни та підвищення її обороноздатності,” –
підкреслила Надія Воленшчак і проілюструвала дану тезу статистикою.
Протягом восьми місяців цього року до загального фонду державного
бюджету перераховано 658 млн.грн. податків. Не менш результативною
виявилося і наповнення дохідної частини місцевих бюджетів. Надходження,
що формують місцеві бюджети в регіоні, досягли майже 1,2 млрд.грн., що
складає 107 відс. до надходжень 2013 року.
Визначальним для формування доходів як державного, так і місцевих
бюджетів виявився серпень, коли до загального фонду державного бюджету
надійшло майже 120 млн.грн., а до місцевих – 191,5 млн.грн. – це найбільші
суми податків, що коли–небудь надходили за місяць.
У свою чергу перший заступник начальника ГУ Міндоходів в області
Сергій Колотуха розповів про одне із головних цьогорічних нововведень для
платників податків – сервіс «Електронна камеральна перевірка».
„Впровадження сервісу дає можливість автоматизувати виконання
процесів камеральної перевірки податкової звітності платників податків,
вирішити проблеми дистанційного обслуговування платників, звільнити їх
від необхідності особисто відвідувати територіальні органи фіскальної
служби. Таким чином, ДФС України та платники податків
співпрацюватимуть взаємовигідно: служба отримуватиме оперативні
відомості для виправлення неправильної або некоректної інформації у базах
даних, а платники будуть впевнені у правильності обчислення податків,” –
зазначив Сергій Колотуха.
Про особливості обчислення та сплати військового збору
представникам кіровоградської бізнес–спільноти розповіла заступник
начальника ГУ Міндоходів в області Тетяна Соколенко, яка також
повідомила, що на бюджетні рахунки, відкриті органами державного
казначейства, за серпень поточного року від платників податків
Кіровоградщини надійшло 4,8 млн. грн. військового збору.
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Наприкінці зустрічі начальник Головного управління фіскальної
служби області Надія Воленшчак сказала, що головним підсумком роботи
відомства є не стільки цифри, скільки форми роботи.
«Ми розпочали активний та відкритий діалог з представниками бізнесу.
Обраний шлях вже дає результати. У минулому місяці Прем’єр–міністром
України А.П.Яценюком була презентована концепція реформування
податкової системи України,” – зазначила керівник обласного відомства. За її
словами, за останні роки – це мабуть найбільш значущий крок у спрощенні
ведення бізнесу. Дана концепція передбачає: скорочення кількості або
трансформація податків і зборів, запропоновано декілька моделей
нарахування єдиного соціального внеску та податку на доходи фізичних осіб,
які значно знизять навантаження на фонд оплати праці, введення єдиного
звітного періоду (квартал) та багато іншого.
На завершення свого виступу Надія Воленшчак висловила сподівання,
що діяльність Головного управління Державної фіскальної служби у
Кіровоградській області, сприймається і буде сприйматися як професійна,
слушна і двостороння. Громадяни й бізнес переконаються, що органи
фіскальної служби є надійним партнером, з яким можна налагоджувати
конструктивне співробітництво, як у короткостроковій, так і в стратегічній
перспективі
(0522.ua
–
Сайт
города
Кировограда
(http://www.0522.ua/news/629898). – 2014. – 29.09).
***

В Миколаєві регіональні представники Торгово– промислової палати
підписали договір про співпрацю з Миколаївським РВ УСПП.
Підписання відбулося на Всеукраїнській бізнес–конференції:
«Перспективи розвитку галузі машинобудування в рамках підписання Угоди
про Асоціацію між Україною та ЄС».
Учасники заходу дійшли згоди, що для затребуваності в
конкурентному середовищі на сучасному етапі потрібні великі знання, досвід
і професіоналізм, відтак на даному етапі актуальним є питання
працевлаштування і стажування молодих кадрів, реалізація спільних проектів
– все, що допоможе регіону вибратися з трясовини застою.
Глава правління РВ УСПП Владислав Ентін зазначив, що підписання
даного договору є значною віхою у розвитку спільних проектів та сприяє
реальному пошуку і залученню інвестицій,
підтримає українського
товаровиробника і на міжнародному ринку.
«Вважаю за доцільне співпрацювати задля вирішення конкретних
завдань, зокрема: розвитку малого та середнього бізнесу, впровадження
новітніх технологій, модернізації пріоритетних галузей економіки Адже
історично сформовані корені кораблебудівного центру піддаються сучасним
трансформаціям. У нас є величезний потенціал наукових і трудових кадрів» –
зауважив Владислав Ентін.
У форумі також взяли участь представники Міністерства економічного
розвитку і торгівлі; Міністерства аграрної політики та продовольства; віце–
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президент і провідні фахівці Торгово–промислової палати України,
представники миколаївської облдержадміністрації, керівники миколаївських
підприємств та бізнесмени (Сайт Українського союзу промисловців і
підприємців
(http://uspp.ua/uspp–і–tpp–u–mikolaєvі–pіdpisali–dogovіr–pro–
spіvpraczyu.html). – 2014. – 11.09).
***

30 вересня у конференційній залі Торгово–промислової палати
прокурор області Віктор Миколенко разом з керівниками правоохоронних
органів зустрівся за «круглим столом» із суб’єктами підприємницької
діяльності Черкащини та представниками засобів масової інформації.
На заході обговорювались питання стану дотримання законодавства у
сфері протидії корупції у регіоні, а також взаємодії правоохоронних органів
із представниками бізнесу в рамках боротьби з корупційними злочинами.
Під час бесіди Віктор Миколенко поінформував про роботу органів
прокуратур області у зазначеній сфері та разом із в. о. начальника УМВС
України в області Владиславом Пустоваром, начальником Головного
управління ДФС в області Володимиром Коломійцем у вільній розмові
поспілкувався та відповів на всі запитання учасників заходу.
По закінченню «круглого столу» В. Миколенко провів прес–
конференцію на зазначену тему з представниками засобів масової інформації
(Офіційний
сайт
прокуратури
Черкаської
області
(http://www.chk.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id
=144873). – 2014. – 30.09).
***

Нові підходи до написання майбутньої стратегії розвитку
Черкаської області – в дії. Представники влади й бізнесу зустрілися за
круглим столом, аби подискутувати стосовно стратегічного бачення
розквіту економіки краю. Це обговорення за дорученням голови ОДА
ініціювала його перший заступник Наталія Старікова.
Перш ніж розпочати діалог із бізнес–елітою, заступниця обласного
очільника окреслила ключові напрямки майбутньої стратегії серед яких
підвищення конкурентоспроможності краю, модернізація його економіки,
залучення в область інвестицій, прагнення до європейського рівня життя та
розбудова ефективної моделі інститутів народовладдя. Утім, каже, у
стратегічний документ готові вписати будь–які інші дієві пропозиції.
– Я переконалася на своєму досвіді: чим більше різних точок зору, тим
оптимальнішим і виваженішим можна знайти рішення, – зауважила Наталія
Володимирівна. – Має бути такий собі командний союз, щоб дійсно змінити
те, що вважаємо за потрібне, й дійти до обраного українцями європейського
шляху.
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Наразі ж, розповів заступник директора департаменту економічного
розвитку й торгівлі Роман Карманнік, в ОДА формують експертне коло. Туди
увійде щонайменше півтори сотні фахівців.
– Уже в процесі розробки стратегії цих людей буде добровільно
поділено у вузько спеціалізовані чи так звані фокус–групи, – зазначив Роман
Володимирович. – Хочеться піти таким шляхом, щоб було декілька команд
однодумців, а не одна велика, у якій всі будуть займатися всім.
Облдержадміністрація лише координуватиме цей процес.
Це вперше влада, громада та бізнес спільними силами взялися
розробляти стратегію розвитку. Самі ж підприємці цьому радіють. Так,
голова міської профспілкової організації "Солідарність" Ольга Ракова
зазначає, що у бізнесу вже є певні напрацювання, з якими вони готові
поділитися.
– Зазвичай, ми стукаємо, але нас не чують. Тож дуже добре, що зараз
до нас звертаються. Адже у нас є багато зауважень: і до дозвільної системи, і
до контролюючих органів, і реєстраційної служби, – сказала вона. – Влада не
завжди може все врахувати, тому ми готові підставити своє плече.
Серед озвучених підприємцями ідей – зробити акцент на виробництво.
За словами голови регіональної ради підприємців Анатолія Погрібняка,
сильною стороною області беззаперечно є її аграрний сектор, тож цим треба
скористатися.
– Ще не так багато років тому овочі й фрукти з Черкащини вживали на
півночі африканського континенту, у Японії та Фінляндії, – сказав він. – Тож
запровадження переробки продукції, яку нам дає наша черкаська земля, за
сучасними вимогами і технологіями, має бути в пріоритеті.
Це була не остання зустріч підприємців із владою у такому форматі.
Найближчим часом вони зустрінуться знову й продовжать напрацьовувати
ідеї для дієвої Стратегії розвитку
(Черкаська обласна державна
адміністрація
(http://www.oda.ck.ua/index.php?lng=ukr&section=2&page=2&id=1113308). –
2014. – 06.09).

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ
Минулого року підприємства малого бізнесу в області реалізували
продукції та виконали робіт на 7,6 млрд. грн.
За даними головного управління статистики, на Прикарпатті
нараховується понад 40 тисяч суб’єктів малого підприємництва, 80 відсотків
яких – це фізичні особи.
Минулого року в області діяло 7,7 тис. малих підприємств або 56 у
розрахунку на 10 тисяч осіб наявного населення. Більше 40% малих
підприємств зосереджено в обласному центрі. Значна кількість осередків
бізнесу функціонує в Коломиї, Калуші, Яремче та Рогатинському районі.
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Близько третини підприємств малого бізнесу області займалися
гуртовою та роздрібною торгівлею, ремонтом автотранспортних засобів і
мотоциклів, працювали в промисловості, будівництві, сільському, лісовому
та рибному господарстві.
У 2013 році підприємствами малого бізнесу реалізовано продукції,
виконано робіт та надано послуг на 7,6 млрд. грн. Майже половина обсягу
реалізованої продукції належить підприємствам торгівлі, 17% –
промисловості, 14% – будівництва. Відділ прес–служби Івано–Франківської
обласної державної адміністрації (Івано–Франківська обласна державна
адміністрація (http://www.if.gov.ua/?q=news&id=24474). – 2014. – 01.09).
***

Безкоштовний цифровий підпис фіскальної служби отримали понад
17 000 платників податків Одещини.
З них, клієнтами Акредитованого центру сертифікації ключів з початку
року стали 12 000 фізичних осіб та понад 5 000 суб’єктів господарської
діяльності юридичних осіб. Прес–служба Головного управління ДФС в
Одеській області (Територіальні органи ДФС в Одеській області
(http://od.sfs.gov.ua/media–ark/news–ark/166035.html). – 2014. – 29.09).
***

Херсонские плательщики НДС обогатили госбюджет на 108 млн
гривен, сообщает пресс–служба ГНИ в г. Херсоне ГУ Миндоходов в
Херсонской области.
На учете ГНИ в г. Херсоне находится более 2450 плательщиков налога
на добавленную стоимость (НДС), из которых более 2160 – юридические
лица, остальные 290 – предприниматели. На протяжении семи месяцев этого
года они перечислили в Государственный бюджет 108,2 млн гривен. Из
общей суммы свыше 5 млн гривен перечислили предприниматели.
Следует отметить, что администрирование налога на добавленную
стоимость постоянно совершенствуется. В 2015 году для плательщиков НДС
заработает система электронного администрирования этого налога. В
результате внедрения электронного администрирования существенно
снизится давление на бизнес, ведь уменьшение влияния человеческого
фактора.
Также уменьшится число критериев для автоматического бюджетного
возмещения. А именно бюджетное возмещение НДС экспортерам и
инвесторам в автоматическом режиме будет осуществляться на месяц
раньше, чем сейчас. Уменьшится и количество сверок и проверок бизнеса, в
частности, проверок бизнеса «по всей цепи поставок от производителя или
импортера»
(ХЕРСОН
Онлайн
(http://khersonline.net/novosti/ekonomika/29027–hersonskie–platelschiki–nds–
obogatili–gosbyudzhet–na–108–mln–griven.html). – 2014. – 15.09).
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***

Підприємці Херсонщини обрали спрощену систему оподаткування
Саме, 51,3% суб’єктів господарювання – фізичних осіб із 62145
підприємців, які здійснюють господарську діяльність на Херсонщині,
вибрали спрощену систему оподаткування.
На першій групі платників єдиного податку перебуває 6332 платника ,
або 19,8% від загальної кількості, на другій групі – 19093 платника, або 60%
та на третій – 6443, або 20,2%. До п’ятої групи оподаткування потрапили
тільки 12 платників єдиного податку. Як і раніше, найпопулярнішою серед
спрощенців залишається друга група.
Порівняно з початком 2014 року кількість платників єдиного податку –
фізичних осіб збільшилась на 389 суб’єктів підприємницької діяльності.
За словами начальника ГУ ДФС у Херсонській області Віталія
Лазарєва, херсонських підприємців приваблюють прості та прозорі правила
застосування спрощеної система оподаткування. А своєчасні надходження
єдиного податку забезпечують фінансову самостійність місцевих громад
нашої області
(Територіальні органи ДФС у Херсонській області
(http://kherson.sfs.gov.ua/media–ark/news–ark/165999.html). – 2014. – 29.09).
***

«Cпрощенці» в Чернівцях впродовж восьми місяців перерахували до
бюджету 45 мільйонів гривень
Платники єдиного податку – юридичні особи та приватні підприємці
впродовж восьми місяців цього року сплатили до бюджету 44990,3 тис. грн.,
що на 5500,7 тис. грн. більше, ніж у минулому році. Повідомляє
інформаційно–комунікаційний відділ ДПІ у м. Чернівцях.
Наразі загальна кількість платників податків у Чернівцях склала 35701
( в т. ч. 8642 юридичних осіб та 27059 фізичних осіб – підприємців. На
спрощеній системі оподаткування працює 1696 суб’єктів господарювання –
юридичних осіб та 12253 фізичних осіб–підприємців (І група – 2895, ІІ група
– 7225, ІІІ група – 2127, V група – 6), на загальній системі оподаткування –
14806 підприємців.
За словами заступника начальника ДПІ у м. Чернівцях Віктора
Гетьмана: «приватні підприємці перерахували до скарбниці 31902,5 тис. грн.,
що на 3399,5 тис. грн. більше минулорічних показників. Юридичні особи
цьогоріч поповнили бюджет на 13087,8 тис. грн., що на 2101,2 тис. грн.,
більше, аніж минулого року.
Державна податкова інспекція у м. Чернівцях звертає увагу платників
податків на необхідність проведення своєчасних розрахунків із бюджетом.
Адже за несплату авансових внесків єдиного податку реєстрація платником
єдиного податку може бути анульована шляхом виключення з реєстру
платників єдиного податку за рішенням контролюючого органу у разі
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наявності податкового боргу на кожне перше число місяця протягом двох
послідовних кварталів – в останній день другого із двох послідовних
кварталів (Bukinfo (http://www.bukinfo.com.ua/show/news?lid=49600). – 2014.
– 01.09).

ПИТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
22 вересня 2014 року розпочала свою роботу 54–а серія засідань
Генеральної
Асамблеї
держав–членів
Всесвітньої
організації
інтелектуальної власності (ВОІВ).
Щорічна серія засідань Генеральної Асамблеї держав–членів ВОІВ є
найважливішим заходом, що проводиться ВОІВ. Він являє собою засідання
керівних органів Генеральної Асамблеї, Координаційного Комітету та
Асамблей держав–учасниць Союзів, адміністративні функції яких виконує
ВОІВ. У цьому заході беруть участь посадові особи, відповідальні за
розробку політики, стратегічний розвиток сфери інтелектуальної власності
(ІВ), керівники відомств інтелектуальної власності країн світу, спостерігачі
від авторитетних міжнародних організацій.
Представництво в зазначених органах надає можливість безпосередньо
брати участь у регулюванні стратегічної направленості та діяльності ВОІВ,
більш ефективно відстоювати інтереси України у сфері інтелектуальної
власності, реалізовувати державну політику у зазначеній галузі та сприяє
створенню позитивного іміджу нашої країни на міжнародній арені.
Основними питаннями цьогорічної серії засідань керівних органів ВОІВ
є: керівні органи та інституційні аспекти; реалізація програми та фінансовий
огляд; звіти про реалізацію основних проектів; аудит і нагляд; комітети ВОІВ
та міжнародна нормативна структура; глобальні послуги у сфері
інтелектуальної власності; інші Асамблеї; кадрові питання.
Участь у вищезазначеному заході бере українська делегація.
Наразі делегація від України виступила із загальною заявою, у якій було
підкреслено європейський вибір України; наголошено, що в Україні створено
нормативно–правову базу в галузі інтелектуальної власності – базу, яка
забезпечує належний рівень охорони немайнових та майнових прав ІВ;
підтримано діяльність держав–членів ВОІВ, спрямовану на зміцнення та
вдосконалення глобальної системи правової охорони ІВ; виражено подяку за
внесок ВОІВ у розвиток національної системи ІВ; висловлено надію на
подальше ефективне співробітництво між Україною та ВОІВ з метою
реалізації спільних проектів, спрямованих на удосконалення системи
правової охорони ІВ, як у національному, так і в глобальному масштабі.
Також 23 вересня 2014 року було офіційно підписано Меморандум про
взаєморозуміння між Державною службою та Національним центром
інтелектуальної власності Грузії САКПАТЕНТІ (Меморандум).
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Метою Меморандуму є розвиток співробітництва між Державною
службою та САКПАТЕНТІ у сфері правової охорони інтелектуальної
власності, визначення пріоритетних напрямів співпраці. Підписання
вищезазначеного документа сприятиме розширенню двосторонніх
партнерських зв’язків у галузі ІВ з Грузією, встановленню прямого
співробітництва між відповідними підрозділами обох сторін, обміну
інформацією про діяльність, спрямовану на розвиток і зміцнення
національних систем інтелектуальної власності, навчанню експертів сторін,
обміну досвідом щодо впровадження комп’ютеризованої процедури надання
прав на об’єкти інтелектуальної власності, і публікаціями та іншою
інформацією, що становить взаємний інтерес, тощо (Офіційний веб–портал
Державної
служби
інтелектуальної
власності
України
(http://sips.gov.ua/ua/54–wipo–24092014). – 2014. – 24.09) .

***
24 вересня 2014 року в Києві відбувся міжнародний юридичний форум
«Україна–ЄС» (Форум), організований видавництвом «Юридична
практика».
У заході взяли участь фахівці державної системи правової охорони
інтелектуальної власності України.
Форум став професійним майданчиком для обговорення шляхів
адаптації українського законодавства до стандартів Європейського Союзу,
напрацювання оптимальних юридичних та економічних механізмів для
поетапного виходу українських товаровиробників на європейські ринки й
пошуку консенсусу між представниками всіх зацікавлених сторін.
Захід офіційно відкрився панельною дискусією.
Учасники Форуму обговорили питання реформування законодавства,
аспекти вільної торгівлі між Україною та ЄС, шляхи європейського
майбутнього українського бізнесу (АПК і харчова промисловість, ІТ,
телекомунікації та електронна комерція, банківські та фінансові послуги).
Значна увага була приділена питанню бізнес–інтеграції – аналізувалися,
зокрема, можливості створення сприятливого правового поля (захист
інтелектуальної власності, гармонізація регуляторного середовища,
конкуренція), урегулювання спорів у контексті економічної інтеграції
України з ЄС.
Під час панельних дискусій розглянуто низку актуальних тем, серед
яких були й питання сфери інтелектуальної власності. Так, Інна Шатова,
заступник начальника управління – начальник відділу промислової власності
Державної служби інтелектуальної власності України, виступила перед
колегами з доповіддю на тему «Угода про асоціацію з ЄС у контексті прав
інтелектуальної власності».
Інна Шатова у своєму виступі детально проаналізувала важливу
економічну складову Глави 9 «Інтелектуальна власність» Угоди про
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асоціацію України з ЄС, звернула увагу присутніх на ключові аспекти цього
документа, а також надала вичерпні відповіді на поставлені запитання.
До широкого кола учасників Форуму долучилися керівники центральних
органів державної влади, судді, партнери провідних юридичних фірм,
керівники та юрисконсульти найбільших підприємств України, представники
міжнародних і всеукраїнських громадських організацій та бізнес–асоціацій,
науковці (Офіційний веб–портал Державної служби інтелектуальної
власності
України
(http://sips.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=2730). – 2014. –
25.09).
***
16 вересня 2014 року в Державній службі інтелектуальної власності
України (Державна служба) відбулося перше засідання Робочої групи з
удосконалення законодавства у сфері авторського права та врегулювання
деяких особливостей договірних відносин з питань реалізації авторського
права у сфері програмної індустрії (Робоча група).
Вищезазначений захід відкрила начальник управління правового
забезпечення та захисту прав Державної служби, голова Робочої групи
Антоніна Малиш.
Вона, зокрема, зазначила, що питання, винесені на обговорення
засідання Робочої групи, є першочерговими для вирішення й надзвичайно
актуальні для держави. Антоніна Малиш нагадала колегам, що Робоча група
була створена на виконання пункту 6 Плану заходів з підтримки розвитку
індустрії програмної продукції на 2013 – 2014 роки, затвердженого
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.12. 2013 № 959–р, і має
на меті врегулювати питання реалізації авторського права у сфері програмної
індустрії.
Під час засідання було детально розглянуто такі питання:
1. Приведення законодавства України з питань належності майнових
прав на комп’ютерні програми, створені у зв’язку з виконанням трудового
договору, у відповідність до відповідного законодавства Європейського
союзу.
2. Зміни вимог національного законодавства до форми та змісту
договорів у сфері авторського права в контексті розробки вільного
програмного забезпечення, вирішення питання існування безоплатних
договорів на розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.
3. Визначення ліцензії кінцевого користувача у сфері інформаційних
технологій.
4. Співвідношення понять «програмна продукція», «програмне
забезпечення», «комп’ютерна програма» – перспективи врегулювання
колізій.
Учасники засідання підтримали необхідність відображення у
законодавстві принципу закріплення прав на службовий твір за
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роботодавцем, що відповідатиме світовій практиці, законодавству ЄС
(Директива 96/9/ЄС Європейського парламенту та Ради від 23.04.2009 про
правову охорону комп’ютерних програм, Директива 96/9/ЄС Європейського
парламенту та Ради від 11.03.1996 про правову охорону баз даних), а також
статті 181 Угоди про асоціацію між Україною з одного боку та Європейським
Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії та їхніми
державами–членами з іншого боку.
Віктор Валєєв – радник Міністра освіти і науки України, – що має досвід
організаційної роботи в ІТ–індустрії, підтримав позицію інших учасників
вітчизняної ІТ–індустрії. Ідеться, зокрема, про міркування Ірини Колос,
заступника генерального директора з правових питань ТОВ «НК ІТ–Проект»,
яка вважає, що передбачений нинішнім ЦКУ принцип спільної належності
майнових прав на комп’ютерну програму роботодавцеві й найманому
працівнику не вирішує обговорювану проблему, а лише створює підґрунтя
для зловживань цим правом з боку недобросовісних працівників.
Докладні письмові пропозиції щодо порядку денного, зокрема щодо
внесення змін до законодавства для врегулювання проблем застосування
вільного програмного забезпечення та ліцензій кінцевого користувача, надав
Микита Полатайко, юрист юридичної фірми «Саєнко Харенко». Він
запропонував проект змін, розроблений колективом фахівців у сфері права
інтелектуальної власності, де пропонується врегулювати використання
публічного ліцензійного договору.
Ірина Колос озвучила низку інших проблем законодавства, що
створюють ризики для ІТ–індустрії (форма договору, співвідношення
примірника та ліцензії, момент передачі прав тощо).
Під час обговорення виникла жвава дискусія. Резюмуючи надані
пропозиції та всі озвучені коментарі членів Робочої групи, Олексій Арданов,
головний спеціаліст відділу нормативно–правового забезпечення у сфері
авторського права та суміжних прав Державної служби, запропонував
відобразити напрацювання, щодо яких було знайдено консенсус, у
попередньому проекті, який буде електронною поштою надісланий
учасникам Робочої групи для подальшого опрацювання.
За результатами діяльності Робочої групи будуть запропоновані зміни до
проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав», який
Державна служба планує розробити до кінця 2014 року з метою адаптації
законодавства України у сфері авторського права та суміжних прав до Acquis
communautaire
(Офіційний
веб–портал
Державної
служби
інтелектуальної
власності
України
(http://sips.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=2724). – 2014. –
17.09).
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***
4 – 5 вересня 2014 року в місті Києві в готелі «InterContinental Kyiv»
відбувся другий етап міжнародних семінарів, організованих Програмою
розвитку комерційного права Міністерства торгівлі Сполучених Штатів
Америки (CLDP). Темою чергового семінару стала «Боротьба з цифровим та
Інтернет–піратством в Україні».
Захід проводиться спільно з Державною службою інтелектуальної
власності України (Державна служба), Відомством з патентів та
торговельних марок (USPTO) та Міністерством юстиції США (DOJ).
На порядок денний семінару були винесені питання:
– боротьба з цифровим піратством у США та світі;
– боротьба з цифровим–піратством в Україні: огляд;
– основні виклики в боротьбі з цифровим піратством;
– передовий досвід у регіоні, міжнародні правові норми та договірні
зобов'язання щодо цифрового піратства;
– демонстрація скачування й потокової передачі даних з піратського
сайта в Україні;
– робота з індустрією в розслідуванні та судовому переслідуванні
цифрового піратства;
– стратегії та передові практичні методи для розслідувань дій цифрових
піратів та переслідування останніх в Україні.
Учасниками семінару стали провідні міжнародні фахівці та експерти
USPTO та CLDP, а також представники правоохоронних органів і всіх
основних державних органів, на які покладено відповідальність за
дотримання захисту прав інтелектуальної власності та за правозастосування
для його забезпечення в Україні.
Наприкінці семінару фахівці та експерти попрацювали в групах,
обговоривши конкретні приклади.
У свою чергу, експерти CLDP вкотре наголосили, що для активізації
зусиль для боротьби з різної форми порушеннями прав інтелектуальної
власності в мережі Інтернет Україні необхідно створити ефективні механізми
стримування, спрямовані проти несанкціонованого запису, посилювати
правозастосування проти основних каналів піратства в мережі Інтернет, далі
розвивати відповідні підготовлені спеціалізовані підрозділи та реалізовувати
спеціальні ініціативи (Офіційний веб–портал Державної служби
інтелектуальної
власності
України
(http://sips.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=2709&fp=11). –
2014. – 05.09).
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ЗАХИСТ ІНВЕСТИЦІЙ
25 вересня Прем’єр–міністр України Арсеній Яценюк зустрівся з
представниками ділових та інвестиційних кіл США в Нью–Йорку, де Глава
Уряду перебуває з робочим візитом.
У ході зустрічі А. Яценюк представив урядовий План дій «Відновлення
України».
Під час зустрічі було домовлено про конкретну практичну підтримку
плану урядових реформ. Американські компанії нададуть експертну
допомогу у реалізації планів Уряду у питаннях боротьби з корупцією,
лібералізації економіки і спрощення регуляторного поля.
«Перед нами є і виклики, і можливості. Мати одну революцію, одну
війну і двоє виборів – нелегко для того, аби керувати процесом і втілювати
реформи. Але, незважаючи на це, ми зробили все для стабілізації фінансової
ситуації в Україні і щоб прокласти шлях до подальших реформ», – сказав він.
А. Яценюк підкреслив, що Уряд України ухвалив кілька пакетів
жорсткої економії.
Він наголосив, що Уряд зробив усе, аби стабілізувати ситуацію в
Україні…
Основне завдання сьогодні, за його словами, – вирішити безпекову
ситуацію в країні та добитися «деескалації збройного конфлікту, який кілька
місяців тому розгорнула Росія».
Глава Уряду нагадав, що за місяць в Україні відбудуться дострокові
парламентські вибори: «Після виборів буде новий Парламент і нова коаліція,
яка має бути потужно прореформістською та проєвропейською».
Ключовий виклик для України, за словами А. Яценюка, –
пришвидшити процес необхідних реформ.
Основна реформа, на його переконання, – антикорупційна. А. Яценюк
повідомив, що Уряд України вніс до Парламенту законопроект, який
передбачає
створення
Національного
антикорупційного
бюро,
антикорупційної стратегії, зміну системи моніторингу життя держслужбовців
– «не тих, хто працює на нижчих щаблях, а тих, хто обіймає вищі посади,
починаючи від Президента і закінчуючи Прем’єр–міністром та членами
Уряду».
Другий крок, наголосив він, – подолати корупцію в державних
компаніях. «Найкращий шлях зробити це – приватизувати їх», – наголосив
А. Яценюк, зазначивши, що Уряд вже вніс до Парламенту проект закону
щодо приватизації.
Він звернувся до представників інвестиційних кіл США: «Ми будемо
раді бачити вас як інвесторів, які придбають українські держкомпанії».
Третій крок, за словами Глави Уряду, – це податкова реформа: «Ми
хочемо мінімізувати кількість податків і збільшити ставки податків. Але, з
іншого боку є питання бюджетних видатків, величезної діри в Пенсійному
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фонді, як покрити наші соціальні програми. Ми прагнемо знайти
збалансоване рішення».
«Уряд запропонував податкову реформу і очікує, що Парламент
ухвалить її і в 2015 році ми матимемо новий податковий режим», – сказав
він.
А. Яценюк підкреслив, що рушіями для української економіки вважає
сільське господарство та енергетику.
Він звернувся до представників ділових кіл стати інвесторами в ці
сектори української економіки та повідомив, що відбулася низка переговорів
щодо цього між Кабінетом Міністрів України та Урядом США та ЄС: «Якщо
ми будемо діяти спільно, ми можемо відігравати дуже серйозну економічну
роль і мати разом економічні зиски».
«Ми дуже сильні у сфері сільського господарства. І можемо стати
навіть провідними у сільському господарстві, якщо будемо діяти насамперед
зі США та рядом країн ЄС», – зазначив Глава Уряду.
Він нагадав, що Україна ратифікувала Угоду про Асоціацію з ЄС та
зону вільної торгівлі (ЗВТ): «Рішенням Європейської комісії Україна
отримала період відтермінування в рік, що дозволяє Україні зайти на
європейський ринок без обмежень, а ми на рік отримали додатковий захист
для українського ринку».
«Але ми рішучі в імплементації Угоди з ЄС та в тому, аби зробити
українську економіку конкурентоспроможною. Хочу висловити політичну
волю цього Уряду – ми імплементуємо Угоду про ЗВТ і підемо далі. Це
єдиний шанс покращити українську економіку», – сказав Глава Уряду.
«Зрозуміло, що ми можемо щось втратити в короткотерміновій
перспективі. Але в довгостроковій перспективі ми отримаємо набагато
більше», – переконаний А. Яценюк.
Ще один рушій економіки – енергетика – є, за словами Глави Уряду, «і
викликом, і можливістю». Він нагадав, що 26 вересня відбудуться
тристоронні переговори щодо постачання газу на рівні України, ЄС та Росії.
Він також зазначив, що українська сторона подала до суду на російський
«Газпром»…
За його словами, Україні не вистачає близько 5 млрд. кубометрів
природного газу, щоб пройти зиму: «Проте ми маємо дуже великі шанси
пройти зиму навіть маючи 17 млрд. кубометрів природного газу в
українських газосховищах».
А. Яценюк нагадав, що Уряд України забезпечив реверсні поставки
газу зі Словаччини, Угорщини та Польщі, замістивши таким чином близько
60% російського газу / ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ
З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247632067&cat_id=2
44276429). – 2014. – 26.09).
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***
Уряд очікує інвестицій в українську економіку з боку компаній США,
але для цього є ключові передумови: мирний процес, який передбачає в тому
числі відведення російських військ, та формування сильної реформістської
коаліції після виборів до Верховної Ради, – підкреслив Прем’єр–міністр
України Арсеній Яценюк журналістам в аеропорту «Бориспіль» 26 вересня за
підсумками робочого візиту до США.
Глава Уряду повідомив, що в ході візиту до Нью–Йорка провів низку
зустрічей з представниками ключових світових банків та ділових кіл США:
«Ми очікуємо інвестицій в українську економіку, але є дві ключові
передумови для відновлення інвестицій і для участі американських компаній
в приватизації. Перша й основна умова – це мирний процес…».
Ще одна передумова, за словами Глави Уряду, – формування
«реформістської коаліції» після виборів до Парламенту України: «… Після
проведення виборів наші західні партнери хочуть побачити потужну, сильну,
реформістську коаліцію, яка візьме на себе відповідальність за проведення
європейських реформ і за імплементацію Угоди між Україною і
Європейським Союзом» / Департамент інформації та комунікацій з
громадськістю
Секретаріату
КМУ
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247634518&cat_id=2
44276429). – 2014. – 26.09).
***
Іноземні запозичення і співпраця з Міжнародним валютним фондом –
необхідний фактор стабілізації економічної ситуації в Україні. Обов’язковою
умовою ефективності цього процесу має бути цільове використання цих
запозичень
задля
модернізації
виробництв,
втілення
програм
енергозаміщення та енергоефективності. Одночасно держава повинна
докласти максимальних зусиль для підтримки вітчизняного виробника,
збереження робочих місць, а відтак і підтримання платоспроможності
населення на високому рівні. Таке, коментуючи останні домовленості уряду
України з МВФ, заявив в ефірі телеканалу «Рада» народний депутат,
президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій
Кінах.
«В Україні зараз одразу кілька серйозних загроз, зокрема і дефолту,
непроста ситуація і з золотовалютним резервом – він безпрецедентно малий,
на економіку тисне девальвація гривні. При всьому цьому, мені здається, у
переговорах з МВФ ми недостатньо жорстко захищаємо життєво важливі
інтереси України та українських громадян. Я вважаю, що критеріями
ефективності держави і державної політики є платоспроможність громадян і
активність внутрішнього ринку. І коли внутрішній ринок в стагнації, немає
платоспроможного попиту, немає стимулів для виробництва продукції та
послуг, а МВФ при цьому вимагає від нас збільшення цін і тарифів на
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житлово–комунальні послуги, енергоносії – це вкрай небезпечна ситуація», –
вважає Кінах.
На думку президента УСПП, в основу будь–яких реформ треба
закладати саме здатність населення споживати послуги і товари. Тому
одночасно з відновленням співпраці з Міжнародним валютним фондом треба
якомога швидше відновити і сприятливий інвестиційний клімат в країні – як
для національних, так і для закордонних інвесторів. «Приватні інвестиції – це
основа розвитку економіки. Україні зараз недостатньо просто триматися на
плаву – нам треба розвиватися і рости, бо віддавати чималі міжнародні борги
все ж доведеться», – зауважив народний депутат (Сайт Українського союзу
промисловців і підприємців (http://uspp.ua/razom–z–pozikami–u–mvf–uryad–
povinen–zaluchati–іnvesticzії–і–pіdtrimuvati–vіtchiznyanogo–virobnika.html). –
2014. – 10.09).
***
Харківський регіональний центр з інвестицій та розвитку, що
входить до сфери управління Держінвестпроекту, працює над проектом
створення «Геоінформаційної системи моніторингу регіональних
ресурсів та інформаційно–аналітичного супроводу управлінських
рішень» (ГІСМР). Координує розробку ГІСМР директор регіонального
центру Харківщини Олександр Дудка, – повідомляє прес–служба
Держінвестпроекту.
«Оскільки Україна йде шляхом децентралізації влади, що передбачає
розширення повноважень органів місцевого самоврядування, усім
керівникам регіонів доведеться нести ще більшу відповідальність і приймати
самостійні рішення щодо розвитку своїх територій. З цією метою ми й
прийняли рішення ініціювати створення на Харківщині ГІСМР, яка
міститиме всю актуальну інформацію про область, надаватиме керівникам
аналітику, необхідну для прийняття управлінських рішень», – зазначив
керівник Харківського регіонального центру з інвестицій та розвитку.
За його словами, геоінформаційна система, зокрема, міститиме
картографічну інформацію; дані про наявні на території Харківщини
суб’єкти господарювання, результати їх діяльності; дані про земельні та інші
природні ресурси регіону. До неї буде включено інформацію про інженерно–
технічну та виробничу інфраструктуру, а також демографічні дані про
трудові ресурси і ті категорії громадян, які перебувають на соціальному
забезпеченні держави», – повідомив О. Дудка.
«У ГІСМР інформація буде візуалізована – тож, користувачі зможуть
наочно ознайомитися з усіма аналітичними показниками, зокрема з
просторовим розташуванням промислових об’єктів та пов’язаною з ними
фактографічною інформацією. А підприємці матимуть змогу адекватно
оцінити рівень конкуренції і очікуваних доходів у різних сферах бізнесу та
обирати для розміщення своїх виробництв найвигідніші місця. У підсумку
очікується, що покращиться взаємодія бізнесу та суспільства, поліпшиться
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діловий клімат у регіоні», – резюмував він / Прес–служба Державного
агентства з інвестицій та управління національними проектами (Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247591644&cat_id=2
44277212). – 2014. – 10.09).
***
Рада вітчизняних та іноземних інвесторів при Дніпропетровській
облдержадміністрації, створена у 2011 році, розширює свої межі.
Відтепер до неї можуть долучитися і представники середнього бізнесу.
Про це повідомили в департаменті економічного розвитку
облдержадміністрації.
Найважливішим
завданням
Ради
інвесторів
є
розвиток
Дніпропетровщини за рахунок створення сприятливих умов для залучення і
ефективного використання вітчизняних та іноземних інвестицій. Від початку
до Ради входили фахівці облдержадміністрації та представники великих
промислових підприємств.
«Зрозуміло, що найактивніше сьогодні розвиваються малий та середній
бізнес. Вони є як активними споживачами інвестицій, так і інвесторами. І
справедливо, що вони також повинні визначати інвестиційну політику
регіону», – зазначила начальник управління з питань цільових програм та
залучення
інвестицій
департаменту
економічного
розвитку
облдержадміністрації Світлана Лагутенко.
Рада інвесторів при облдержадміністрації запрошує всіх активних та
ініціативних підприємців, які мають конкретні пропозиції та напрацювання
щодо покращення інвестиційного клімату в регіоні, звернутися до
спеціалістів за телефонами 742–80–31, 742–82–52 та отримати можливість
вступити в Раду інвесторів Дніпропетровщини.
Довідка:
Рада створена розпорядженням голови ОДА від 29.03.2011 № 180/0/3–11 (зі
змінами
та
доповненнями)
як
консультативно–дорадчий
орган
при
Дніпропетровській обласній державній адміністрації на підставі Указу Президента
України від 01.09.2010 № 892/2010 «Про Раду вітчизняних та іноземних інвесторів»,
постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 № 1217 «Деякі питання
організації діяльності ради вітчизняних та іноземних інвесторів при центральному,
місцевому органі виконавчої влади» з метою сприяння залученню і ефективному
використанню вітчизняних та іноземних інвестицій для забезпечення розвитку
відповідних галузей економіки області (Сайт Дніпропетровської обласної державної
адміністрації
(http://www.adm.dp.ua/OBLADM/obldp.nsf/document.xsp?id=7653E6BB482FC0EBC2257D3
C00252821).
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ПРОБЛЕМИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
Голова Держенергоефективності Сергій Савчук під час виступу на
Європейському Форумі з енергетичної безпеки, 26 вересня у
м. Брюссель, наголосив, що Україна поділяє європейський вибір шляху
до енергетичної незалежності та запрошує інвесторів.
«Сьогодні Держенергоефективності активно працює над створенням
умов для заміщення використання газу. Це питання першочергове і потребує
невідкладного вирішення», – зазначив С. Савчук, презентуючи останні
урядові ініціативи у сфері енергоефективності на дискусії «Вирішення
проблеми енергетичної залежності України».
Разом із тим Голова Держенергоефективності підкреслив стратегічну
вагомість розвитку відновлюваної енергетики як у контексті зміцнення
енергетичної безпеки, так і з огляду на глобальні тренди економічного
зростання. «Перед нами стоїть мета досягти 11% відновлюваної енергії у
кінцевому споживанні енергоресурсів до 2020 року. З одного боку – це
досить амбітне прагнення, з іншого – життєва необхідність для майбутнього
сталого розвитку нашої держави», – зауважив Голова Агентства.
За словами С. Савчука, запорукою динамічного розвитку відновлюваної
енергетики та використання альтернативних видів палива в Україні стануть
законодавчі ініціативи і фінансові механізми, розроблені Агентством для
заохочення інвестицій у ці галузі.
«Ми відкриті для співпраці, готові до конструктивного діалогу та
реалізації конкретних ініціатив. Український та іноземний інвестор завжди
знайдуть надійного партнера в особі нашого Агентства», – наголосив Голова
Держенергоефективності / Прес-служба Державного агентства з
енергоефективності
та
енергозбереження
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247638598&cat_id=2
44276429). – 2014. – 30.09).
***
Голова Державного агентства з енергоефективності та
енергозбереження України Сергій Савчук під час позачергового
розширеного
засідання
Комісії
з
розвитку
енергетики
та
енергозбереження Українського союзу промисловців та підприємців
ознайомив учасників з невідкладними заходами, які здійснені Урядом у сфері
енергоефективності та енергозбереження, та ініціативами на перспективу.
Йшлося про доступні механізми підтримки підприємств та
домогосподарств, які збираються замінити газові котли на альтернативні, а
також про залучення інвестицій. За словами Сергія Савчука, Урядом
спрощено умови переходу на електроопалення та створено інвестиційнопривабливе тарифоутворення для переходу бюджетної сфери на
альтернативні види палива.
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«Для населення виділено кошти на механізм стимулювання заміщення
природного газу у сфері теплопостачання у розмірі 50 млн. грн., очікується
спрощення підключення електроустановок та перехід на електроопалення.
Серед найближчих ініціатив - преміювання інвесторів за заміщення газу при
виробництві тепла у ЖКГ та бюджетній сфері у розмірі 443 млн. грн.», –
зазначив Голова Агентства.
Голова Держенергоефективності України звернувся до промисловців і
підприємців з проханням активізувати роботу з виробництва вітчизняних
котлів, які працюють на біопаливі, та докласти зусиль з упорядкування
виробництва на ринку біопалива та пелетів. Це сприятиме заміщенню та
скороченню споживання газу. Сергій Савчук також зазначив, що Агентство
відкрите до пропозицій і готове до плідної співпраці. Представники УСПП, в
свою чергу, пообіцяли сформулювати свої пропозиції щодо заходів зі
скорочення споживання природного газу та найближчим часом передати їх
на розгляд урядовців / Прес-служба Державного агентства з
енергоефективності
та
енергозбереження
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247615192&cat_id=2
44277212). – 2014. – 18.09).
***
Усі ресурси – на заходи з енергоефективності.
В енергетичній сфері держави напередодні зими сконцентровані великі
ризики, але сконсолідовані дії влади – уряду та його енергетичного сектору,
парламенту, місцевого самоврядування, промисловців і підприємців,
свідомих громадян дозволять їх мінімізувати. Таку думку на засіданні Комісії
УСПП з розвитку енергетики та енергозбереження висловив президент
УСПП Анатолій Кінах. Засідання комісії було присвячене тому, як
пом’якшити наслідки надзвичайного стану в енергетиці та безпечно пройти
опалювальний сезон 2014/15рр в умовах нестачі енергоресурсів.
«Необхідно максимально прискорити усі заходи з енергоефективності,
енергозбереження, вдосконалити законодавство, сконцентрувати наявні
ресурси, зібрати інвестиції та використати можливості заміни газу
альтернативними джерелами… Треба докласти зусиль і з демонополізації
ринку», – наголосив Анатолій Кінах.
З невідкладними заходами, які здійснені урядом у сфері
енергоефективності та енергозбереження, наступними ініціативами на
перспективу
членів
Комісії
познайомив
голова
Держагентства
енергоефективності та енергозбереження України Сергій Савчук. Йшлося
про доступні механізми підтримки малих підприємств та домогосподарств,
які збираються поміняти газові опалювальні котли на альтернативні; стимули
для залучення інвестицій, в тому числі європейських, для реалізації проектів
з біопалива, тепломодернізації тощо.
Сергій Савчук звернувся до промисловців і підприємців з проханням
активізувати роботу з виробництва вітчизняних котлів, які працюють на
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біопаливі, докласти зусиль з упорядкування виробництва на ринку біопалива
та пелетів.
..Комісія сформулювала свої пропозиції до постанови Кабінету
Міністрів України «План короткострокових та середньострокових заходів
щодо скорочення споживання природного газу» (Сайт Українського союзу
промисловців
і
підприємців
(http://uspp.ua/usі-resursi-–-na-zaxodi-zenergoefektivnostі.html). – 2014. – 17.09).
***
24 вересня у стінах ДП «Дніпропетровський електровозобудівний
завод» відбулося розширене засідання виїзної координаційної ради з
питань розвитку підприємництва «Енергоефективні технології»,
присвячене
використанню
енергозберігаючих
технологій
та
альтернативних джерел енергії. Його організаторами стали: управління
розвитку підприємництва та інвестицій Дніпропетровської міської ради
(керівник Микола Іванович Шевченко), ДП «Дніпропетровський
електровозобудівний завод» (генеральний директор Валерій Вікторович
Чумак).
Модератор зустрічі – радник Дніпропетровського міського голови
Володимир Адамович Мелещик.
Координатором зустрічі виступив Бізнес-Центр Дніпропетровської
міської ради при управлінні розвитку підприємництва та інвестицій.
З метою обміну досвідом щодо пошуку можливих шляхів економії
енергоресурсів у зустрічі взяли участь близько 70 керівників підприємств та
організацій Дніпропетровська.
Директор центру «Енергозбереження та менеджменту» Національного
гірничого університету Юлія В’ячеславівна Хацкевич презентувала
комплексний підхід до вирішення проблем енергетичної ефективності та
енергозбереження для побутових і промислових споживачів, перший етап
якого починається з енергетичного аудиту. Це дозволяє в подальшому
ефективно використовувати енергозберігаючі технології, у тому числі
розробки НГУ, пов’язані з впровадженням системи управління тепловими
насосами в теплопостачанні багатоповерхових будівель, визначенням
оптимальних режимів роботи обладнання з найменшим енергоспоживанням
на одиницю корисної роботи; обранням раціонального типу енергоносія та
його джерела, у тому числі із застосуванням таких альтернативних і
поновлювальних джерел енергії, як теплові насоси, пелетні котли, сонячні
колектори, що може стати альтернативою дорогому газу.
Всі доповідачі зустрічі запропонували свої рішення щодо вдосконалення
законодавства з вищезазначеного питання й бажання проводити зустрічі з
підприємцями міста, представниками великого, середнього та малого бізнесу
(Національний
гірничий
університет
–
відповідність
часу
(http://www.nmu.org.ua/ua/content/news/?ELEMENT_ID=10926). – 2014. –
26.09).
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ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ
23 вересня 2014 року в рамках підготовки до проведення серії тренінгів
з протидії кіберзлочинності у Академії відбувся круглий стіл „Прокурор як
процесуальний керівник розслідування кіберзлочинів: вироблення
методології підвищення професійного рівня”.
У круглому столі прийняли участь головний експерт Проекту
міжнародної технічної допомоги Європейського Союзу „Підтримка реформ у
сфері юстиції в Україні” Лоїк Геран, спеціаліст з правових питань цього
Проекту Наталія Дрьоміна–Волок, експерти Міжнародної програми
підвищення кваліфікації для органів кримінального розслідування
Департаменту юстиції США, представники Служби безпеки України,
Міністерства внутрішніх справ України, Київського науково–дослідного
інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, Генеральної
прокуратури України.
За результатами обговорення визначено найбільш проблемні аспекти
керівництва прокурором досудового розслідування кіберзлочинів,
ефективний формат та методологію підвищення рівня знань процесуальних
керівників у цій сфері, зміст освітніх заходів та інші організаційні питання
запланованих тренінгів
(Офіційний сайт Національної академії
прокуратури України (http://www.ap.gp.gov.ua/ua/00_02.html). – 2014. –
23.09).
***
Протягом вересня 2014 року фахівцями Державного центру захисту
інформаційно–телекомунікаційних систем Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України CERT–UA було виявлено численні
факти розсилання електронних листів, нібито, від імені державних органів та
установ (але не тільки від них), які містили посилання на шкідливий файл.
Жертвами таких розсилань (отримувачами шахрайських електронних листів),
як правило, є бухгалтери (або керівники підприємств), на комп’ютерах яких
встановлені системи типу клієнт–банк або наявний доступ до бухгалтерських
програм, наприклад 1C:Бухгалтерия, 1C:Предприятие.
За наявною інформацією (на час написання статті) такі масовані
розсилання мали місце: 1 вересня, 5 вересня, 9 вересня. 10 вересня, 15
вересня, 22 вересня.
Зазвичай, для того, щоб спонукати громадян до відкриття шкідливих
електронних листів, зловмисники підміняють поле «Від/From» (тобто,
відправника електронного листа), а також використовують такі теми
(Subject):
Від Міноборони України. Обов’язково для ознайомлення
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ООО ГК «Содружество». Інформуємо Вас про виконання робіт
Государственная фискальная служба Украины, просим ознакомиться
Просим ознакомиться с документами, налог на недвижимость
Обязательно для ознакомления, документы
Высылаем Вам документы для проверки расчета НДС
Направляем Вам документы для проверки
Государственная фискальная служба, просим ознакомиться с
документами
Фискальная служба, высылаем Вам документы
З метою обходу СПАМ та інших фільтрів електронних поштових
систем зловмисники надсилають не саме шкідливе програмне забезпечення, а
посилання, при переході по якому відбувається перенаправлення (redirect) на
інший (зазвичай, скомпрометований) веб–сайт і на комп’ютер жертви
завантажується шкідлива програма.
Шкідливий файл, при його завантаженні, начебто виглядає як документ
MS Word або архів WinRAR але має розширення «.exe» (PE32 executable,
RAR self–extracting archive). Перелік найбільш розповсюджених імен
шкідливих програм (файлів), а також їх md5–суми наведені нижче:
doc.exe [8f558e1e02e691d818692d3258249c39]
doc.exe [f5d767197212bd44d2c48bd63b6b7196]
doc.exe [afbb6dbde9eadc578da1513fe1be8727]
document.exe [fabe5a029651a4dc0b9319361dc537e]
Зважаючи на викладене, з метою мінімізації наслідків від реалізації
зазначеної загрози, рекомендуємо:
1. Провести інструктаж бухгалтерів/керівників та заборонити
відкривати листи, що отримані від невідомих відправників, або містять
підозрілий додаток, або містять гіперпосилання у тексті листа.
2. У разі отримання таких електронних листів просимо обов’язково
надсилати їх вихідний код на email cert@cert.gov.ua. Зауважимо, що з точки
зору інциденту інформаційної безпеки важливим є не лише ТЕКСТ
електронного листа, а саме його вихідний код (заголовки). Порядок
отримання заголовків/вихідного коду електронних листів є різним для різних
поштових клієнтів та сервісів.
3. Системним адміністраторам рекомендуємо заборонити завантаження
файлів з потенційно небезпечним розширенням («.exe», «.scr», «.bin», «.com»
та ін.; наведений список не є вичерпним).
4. Бути готовими до того, що зловмисники винайдуть інший спосіб
введення громадян в оману з метою ураження їхніх комп’ютерів шкідливими
програмами.
Звертаємось до державних органів, установ, організацій, а також
засобів масової інформації з проханням надати допомогу в розповсюдженні
матеріалів цієї статті.
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У разі отримання будь–якого підозрілого електронного листа чи
додатка до нього просимо негайно інформувати CERT–UA1 (CERT–UA
(http://cert.gov.ua/?p=1678). – 2014. – 22.09).
***
17 вересня 2014 року в НКРЗІ під час засідання круглого столу
відбулося обговорення Порядку ввезення з–за кордону радіоелектронних
засобів та випромінювальних пристроїв (далі – Порядок), у якому взяли
участь також представники Європейської Бізнес Асоціації, УСПП,
провідних імпортерів РЕЗ та ВП. Під час заходу зазначалося, що проект
рішення
«Про
затвердження
Порядку
ввезення
з–за
кордону
радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв та визнання таким,
що втратили чинність, рішення НКРЗ від 05.02.2009 № 1338 та від 03.12.2009
№ 1773», винесений на громадське обговорення на засіданні НКРЗІ, що
відбулося 17 червня 2014 року, був підготовлений з огляду на необхідність
запровадження норм та процедур, що відповідають директивам ЄС та
практикам роботи на ринках європейської спільноти.
Прийняття оновленого Порядку спрямовано на поліпшення умов
ведення бізнесу в Україні, створення привабливого інвестиційного бізнес–
клімату у сфері телекомунікацій. Запровадження документу дозволить також
створити відповідні умови для боротьби з незаконним ввезенням та
реалізацією РЕЗ та ВП, запобігатиме розповсюдженню продукції, ввезеної з–
за кордону з порушенням законодавства України, сприятиме захисту
українського ринку від неякісних та заборонених до використання РЕЗ та
ВП.
Під час жвавого конструктивного обговорення проекту цього
регуляторного акту йшлося зокрема про те, що РЕЗ та ВП можуть ввозитися
на митну територію України, якщо вони можуть застосовуватися на території
України в смугах радіочастот загального користування в радіотехнологіях,
визначених Планом використання РЧР, з виконанням пунктів 1,2 та 1.3 цього
розділу, без будь–яких обмежень. РЕЗ або ВП, які не можуть застосовуватися
на території України в смугах радіочастот загального користування, або для
яких немає доказів виконання однієї або декілька вимог, визначених цим
Порядком, встановлюється заборона або спеціальний порядок оформлення
(обмеження) щодо їх переміщення через митний кордон України у Реєстрі
радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, заборонених до
застосування та ввезення.
У Порядку, розробленому НКРЗІ, знайшли своє місце пропозиції, які
були надані під час його обговорення Інтернет Асоціацією України,
Європейською Бізнес Асоціацією, Українською спілкою промисловців та
підприємців. Так, вищезазначеним Порядком регламентуватимуться також
особливості ввезення запасних частин та комплектуючих до РЕЗ або ВП
(продукції, до складу якої входить РЕЗ), РЕЗ для комплектування продукції
1

CERT-UA функціонує в рамках Держспецзв'язку.
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українського виробництва, особливості тимчасового ввезення РЕЗ у складі
залізничного рухомого транспорту, суден, човнів та інших плавучих засобів,
автомобільного транспорту.
Учасники заходу висловили низку слушних пропозицій та зауважень, які
будуть враховані Комісією при подальшому опрацюванні Порядку
(Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку
та
інформатизації
(http://www.nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=99&id=652&language=uk
). – 2014. – 17.09).
***

Комітет з питань інформатизації та інформаційних технологій
підтримує ініціативи заступника глави Адміністрації Президента
України Дмитра Шимківа з реформування регуляторної політики в
сфері IT.
Відбулась презентація концепції по дерегуляції ведення бізнесу в
Україні, в тому числі і в хай–тек секторі, а також представлена інтернет–
платформа Easy business, де буде можливість знайти напрямки, за якими
здійснюється реформування.
«Ми сподіваємося, що ці ініціативи не стануть черговим популізмом і
дадуть хороший імпульс для розвитку IT–індустрії в Україні. Економічний
ефект від дерегуляції IT–галузі дійсно може принести не менше 6 млрд.грн.
Сьогодні галузь дає тільки 1,5% від ВВП країни. Але ці показники не
відповідають потенціалу і можливостям ринку інформаційних технологій
України», – зазначив секретар Комітету з інформатизації та інформаційних
технологій Руслан Лук'янчук.
Окрім цього, Голова Комітету Валерій Омельченко підкреслив, що
Комітет готовий забезпечити законодавчу базу під концепцію дерегуляції та
розвиток галузі.
«Профільний комітет в парламенті було створено наприкінці 2012 року.
За цей невеликий період часу спільно з представниками IT–індустрії України
були напрацьовані необхідні законодавчі ініціативи. У тому числі важливі
для розвитку галузі законопроекти 2063д і 2330а. Але парламентом вони так і
не прийняті. Сподіваюся, що нова концепція щодо реформування
регуляторної політики в сфері IT дасть певний сигнал парламентаріям про те,
що розвитку сфери інформаційних технологій потрібно приділити увагу», –
заявив Валерій Омельченко (Комітет з питань інформатизації та
інформаційних технологій (http://komit.rada.gov.ua/komiit/control/
uk/publish/article?art_id=46020&cat_id=44731). – 2014. – 15.09).
***
Лишь одно из каждых четырех мобильных приложений удовлетворяет
требованиям корпоративной безопасности, указывают эксперты. По их
словам, с учетом темпов распространения мобильных технологий
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предприятиям следует в обязательном порядке внедрять механизмы
тестирования приложений и страхования от рисков.
Более 75% мобильных приложений не удовлетворяют базовым
требованиям корпоративной безопасности, сообщила исследовательская
компания Gartner. Аналитики предупредили, что такая ситуация сохранится
как минимум до конца 2015 г.
В компании прогнозируют, что в 2014 г. пользователями во всем мире
будет загружено на мобильные устройства почти 139 млрд приложений. К
2017 г. это значение вырастет почти до 269 млрд.
«Предприятия, пользующиеся мобильными устройствами или
внедряющие стратегию «принеси свое собственное устройство» (Bring Your
Own Device — BYOD), остаются уязвимы к нарушениям защиты, пока они не
внедрят методы и технологии тестирования мобильных приложений на
безопасность и не воспользуются страхованием от рисков, — заявил старший
аналитик Gartner Дионисио Зумерли (Dionisio Zumerle).
Сегодня свыше 90% предприятий, внедряющих стратегию BYOD,
пользуются сторонними мобильными приложениями. Поэтому так важно
использовать механизмы проверки этих приложений, подчеркнул эксперт.
Аналитики поясняют, что сегодня разработчики в основном посвящают свое
время функциональности мобильных приложений и не уделяют внимания их
безопасности. Поэтому риски, связанные с использованием таких программ,
обусловлены по большей части не действиями злоумышленников, а
отсутствием в этих приложениях какого бы то ни было бережного отношения
к данным.
Согласно Gartner, в период до 2017 г. включительно 75% нарушений
защиты мобильных приложений будут связаны с неправильной работой этих
приложений, а не с атаками на мобильные устройства. В качестве примера
аналитики приводят приложение для доступа к какому–либо бесплатному
облачному сервису, в которое случайно могут попадать корпоративные
данные, хранящиеся на смартфоне. Такая ситуация может привести к утечке
коммерческих секретов.
Однако и хакерские атаки приобретут большее значение. Аналитики
прогнозируют, что в ближайшие годы количество атак на мобильные
устройства продолжит возрастать. Уже сейчас оно втрое превышает
количество атак на рабочие станции.
Данные Gartner подтверждаются и другими исследованиями. В конце
2013 г. похожий отчет был выпущен исследовательским подразделением
крупнейшего в мире производителя серверов и второго по величине
поставщика персональных компьютеров Hewlett–Packard. Согласно HP
Security Research, 86% мобильных приложений не содержат адекватных
механизмов защиты от атак и утечек информации (InternetUA
(http://internetua.com/75––prilojenii–na–gadjetah–sotrudnikov–opasni–dlya–
rabotodatelei). – 2014. – 18.09).
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***
Роскомнадзор внес в реестр организаторов распространения
информации в сети интернет почтовый сервис Rambler&Co. Об этом
свидетельствуют данные реестра.
Теперь, согласно федеральному закону, вступившему в силу с 1
августа, "Рамблер–Почта" обязана хранить в течение полугода данные
пользователей и предоставлять их по требованию полномочных структур.
Ранее в реестр попали почтовые клиенты Mail.ru и "Яндекса",
облачный сервис "Яндекс.Диск", соцсети "Мой мир", "Мой круг" и
"ВКонтакте", сайт знакомств Mamba и мессенджер Агент@Mail.ru
(Украинский
интегратор
защиты
персональных
данных
(http://uipdp.com/news/2014–09/31.html). – 2014. – 22.09).
***
Запорожские налоговики сообщают о новой схеме мошенников. Теперь
злоумышленники рассылают электронные письма с вредным программным
обеспечением с поддельных почтовых адресов Государственной фискальной
службы.
«Почтовые ящики kabminonline@minrd.gov.ua, nalogs_ki@minrd.gov.ua,
nalogs@minrd.gov.ua и nalogs_ua@minrd.gov.ua не зарегистрированы на
сервере электронной почты ГФС Украины в сети интернет, то есть не
принадлежат ведомству», – отмечают в пресс–службе ГФС. Граждан,
получивших сообщение с вирусом, просят сообщить в правоохранительные
органы
(Местные
вести
(http://www.mv.org.ua/news/81211–
moshenniki_rassylayut_virusy_prikryvajas_nalogovoi_sluzhboi.html). – 2014. –
12.09).
Корисні поради від фахівців
Основные правила ИТ–безопасности бизнеса
Согласно исследованию "Лаборатории Касперского", проведенного
совместно с международной аналитической компанией B2B International,
87% организаций в Восточной Европе сталкивались за последний год с
внутренними нарушениями ИТ–безопасности, которые в ряде случаев
привели к потере конфиденциальных данных. В большинстве случаев
имели место случайные утечки информации. И при таких инцидентах
особый риск таят в себе мобильные устройства сотрудников, которые,
как правило, могут быть утеряны/украдены или некорректно
использованы.
По мере роста бизнеса всё сложнее лично отслеживать каждую
бизнес–операцию и деятельность персонала. И множество мелочей,
которым мы не придаем большого значения, такие как покинутый
включенный компьютер или забытые важные документы на принтере,
могут непреднамеренно привести к нарушению информационной
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безопасности.
Поэтому, чтобы обезопасить свою компанию от потенциальных
рисков и угроз, начнете следовать следующим правилам безопасности:
№1. Определите, какая информация считается конфиденциальной
Сегодня невозможно представить компанию, которая бы не владела
конфиденциальной и секретной информацией. И именно эти данные,
принадлежащие компании, наиболее уязвимы для конкурентов и/или
третьих лиц.
Если такая информация попадает в чужие руки, то репутации
вашей компании может быть нанесен непоправимый урон. Поэтому
крайне важно определить критически ценные данные, чтобы точно
знать, что именно нуждается в защите.
Эта информация может быть распечатана на бумаге, записана на
CD, это может быть программное обеспечение, аудио или визуальные
данные. Потратьте время на выяснение, что вы можете показать
партнерам и заинтересованным сторонам, а что нужно скрыть от
посторонних глаз на благо вашего бизнеса.
Убедитесь, что вы предприняли все доступные меры для защиты
конфиденциальных данных, таких как базы данных клиентов, сведения о
сотрудниках, финансовые отчеты, пароли и банковские реквизиты.
№2. Контролируйте доступ к данным
Как только вы поймете, какая информация нуждается в
дополнительных защитных мерах и где она хранится, вы должны
перейти к следующему шагу, то есть знать кто (кроме вас) имеет
доступ к этим данным. Ограничение доступа предотвращает
разглашение
конфиденциальной
информации,
умышленно
или
неумышленно.
Вы должны убедиться, что у всех сотрудников компании
отсутствует полное право доступа к конфиденциальным данным, в том
числе и у сотрудников ИТ–службы.
Установите
программное
обеспечение,
которое
позволяет
отслеживать, к каким данным сотрудники имеют доступ и как они
используют его.
№3. Не спускайте глаз с "посетителей"
Установите систему видеонаблюдения в стратегически важных
местах в офисе. Если вы видите незнакомое лицо или подозрительную
деятельность, примите незамедлительные меры для идентификации
этого лица и его/её действий.
Инвестиции в высококачественную систему наблюдения усилят
ваши меры безопасности и позволят следить за повседневной
деятельностью ваших сотрудников и посетителей. Вы можете
записывать всё, а также пересматривать записи, когда пожелаете и
сколько пожелаете.
№4. Не забывайте о мобильных устройствах
В эру смартфонов и планшетов вы не можете себе позволить
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упустить из виду мобильную безопасность. Большинство ваших
сотрудников используют личные гаджеты во время работы, тем самым
работают в открытой (незащищенной) сети.
Они работают без должной защиты данных в сети, что подвергает
их смартфоны/планшеты риску со стороны возможной хакерской атаки
или потери данных.
Чтобы противостоять этому, вы должны рассмотреть вопрос о
создании политики безопасности мобильных устройств, и работать с
защищенными приложениями.
№5. Используйте надежный пароль и зашифрованные данные
Многие из нас совершают одну и ту же ошибку – устанавливают
простой пароль, который легко запомнить. Однако такие пароли также
легко взламываются.
Использование сложных паролей, в которых включены буквенно–
цифровые символы и знаки, затрудняют хакерам процесс взлома.
Поэтому рекомендуется устанавливать сложные пароли и менять их
хотя бы раз в полгода. При этом не записывайте пароли, а пытайтесь их
запомнить.
Кроме того, шифруйте данные перед сохранением на жестком диске,
так как это самый лучший способ защитить их. Даже если вы вдруг
потеряете свой жесткий диск или его украдут, злоумышленник не
сможет прочитать зашифрованные данные.
№6. Не открывайте случайные ссылки
Будьте осторожны с подозрительными письмами и неизвестными
ссылками, размещенные на вашей странице в соцсети. Ни в коем случае
не открывайте их. Подозрительные письма и ссылки могут быть
уловкой, чтобы заманить вас туда, что в конечном счёте может
оказаться открытой дверью для киберпреступников в вашу систему.
Просто отметьте их как спам и оправьте в корзину.
№7. Защищайте физические документы
Даже если у вас безбумажный офис и большая часть работы ведется
в компьютере, наверняка существуют некоторые важные документы,
распечатанные на бумаге.
Это может быть всё, что содержит данные о вашей кредитной карте и
другие банковские реквизиты, или даже личную информацию. Не
оставляйте бумажный документ без присмотра, и соблюдайте правила
безопасного хранения и утилизации.
Вместо того чтобы выбрасывать важные документы в мусорное
ведро, перед утилизацией измельчите бумагу на крошечные кусочки.
Удержитесь от печати документов по мере возможности, за
исключением крайне важных случаев.
№8. Обновите систему защиты от кибератак
Виртуальный мир – это игровая площадка для киберпреступников.
Убедитесь, что вы постоянно обновляете систему защиты от
кибератак.
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Если в офисе используют Wi–Fi, обеспечьте необходимую защиту
беспроводной сети. Незащищенная сеть уязвима к проникновению и
взлому. Для защиты сети Wi–Fi используйте сложный пароль и
шифрование WPA2 вместо WEP.
№9. Роль вашего персонала крайне важна
Ваши сотрудники должны знать, что они ответственны за
безопасность
ресурсов
компании
как
физических,
так
и
информационных. Бдительность персонала и партнеров во многих
случаях сводит к минимуму нарушения защиты информации.
Защита конфиденциальной информации требует от вас большего, чем
просто
установка
внутрикорпоративных
правил,
политики
безопасности или закрытых дверей. ИТ–безопасность нуждается в
повышенном внимании и готовности выявлять и устранять
потенциальные риски и угрозы (InternetUA (http://internetua.com/9–sovetov–
po–it–bezopasnosti–biznesa). – 2014. – 24.09).

***
Державна фіскальна служба України не надсилала платникам листів з
електронної адреси nalogs_ua@minrd.gov.ua (http://www.chas.cv.ua/20021–
bukovincv–poperedzhayut–lipov–elektronn–listi.html).
Про це наголосив в.о. начальника Управління внутрішньої безпеки
ГУ Міндоходів у Чернівецькій області Евгеній Юзефович та акцентував
увагу, що у службі відслідковано інформацію відносно розповсюдження
через мережу Інтернет листів від імені Державної фіскальної служби України
ЧАС (http://www.chas.cv.ua/20021–bukovincv–poperedzhayut–lipov–elektronn–
listi.html).
Встановлено, що електронна адреса у ДФС України не зареєстрована,
інформація, яка передається не відповідає дійсності, а додатки містять
шкідливе програмне забезпечення (ЧАС (http://www.chas.cv.ua/20021–
bukovincv–poperedzhayut–lipov–elektronn–listi.html). – 2014. – 11.09).) .
***
Управління внутрішньої безпеки Головного управління Міндоходів у
Волинській області попереджає платників податків про те, що з електронної
адреси, а саме – nalogs_ua@msnrd.gov.ua направляються листи наступного
змісту:
Адрес отправителя: nalogs_ua@msnrd.gov.ua
Государственная фискальная служба Украины
Львовская пл. , 8 Украйна, 0 46 55, Киев–53
тел. (044) 271–23–41
Здравствуйте. Напоминаем Вам о том, что согласно ст. 265 НК, платить
налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, ежегодно
обязаны физические и юридические лица, в том числе и нерезиденты,
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являющиеся собственниками объектов жилой недвижимости, просим Вас
ознакомится с документами (приланаем к письму для ознакомления) и
принять соответствующие меры. В противном слухаи Вас ожидают
следующие неприятности:
1. По должникам материалы передаются судебным приставам для
возбуждения судопроизводства и ареста имущества
2. Судебные приставы могут наложить арест на зарплатную карту либо на
пенсионную карту
3. На сумму задолженности ежедневно растет пеня
Приложение для рассмотрения:
1. Документ, rar на 2 л. В 1
С глубоким уважением,
Государственная фискальная служба Украины
Приложенные документы: Документы. rar
Наразі встановлено, що ця електронна адреса у ДФС України не
зареєстрована, інформація, яка передається, не відповідає дійсності, а
додатки містять шкідливе програмне забезпечення («Волинські Новини»
(http://www.volynnews.com/news/economics/volynianam–platnykam–podatkiv–
prykhodiat–provokatsiyni–lysty/). – 2014. – 11.09) .
Корисні поради від фахівців
Безпека паролів від CERT–UA
Часто комп’ютерні системи та сервіси ламають шляхом підбору
паролю. Якщо пароль простий його не складно підібрати шляхом
перебору усіх можливих комбінацій або за словником. Ми часто
стикаємось з нерозумінням користувачів того, наскільки важливо
обрати “стійкий” (тобто, надійний та складний до підбору) пароль, як
його зберігати та коли змінювати.
Нижче наведемо деякі рекомендації щодо паролів:
використовуйте двофакторну автентифікацію для привілейованих
облікових
записів
(адміністраторських
акаунтів).
Приклад
налаштування двохфакторної автентифікації для gmail — тут
(https://support.google.com/accounts/answer/180744?hl=en);
мінімальна рекомендована CERT–UA довжина паролю — 15 символів.
Щоб перевірити наскільки Ваш пароль складний для зламу можливо
використати ресурс https://howsecureismypassword.net/ або на аналогічних
веб–ресурсах (зауважимо, що використання протоколу HTTPS у цьому
випадку у інтересах Вашої безпеки. CERT–UA не несе відповідальності за
безпеку паролів, які Ви довірите цьому і подібним веб–сайтам). Тут
оцінювання складності паролю відбувається по часу, за який пароль буде
гарантовано зламано шляхом методу перебору усіх комбінацій, так
званий метод brute–force. Ми спробували тестовий пароль і ось що
вийшло:
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passisnoteasy
використовуйте (та вимагайте від інших) змішані цифро–літерні
паролі, з спеціальними символами різного регістру (великі та малі
символи);
уникайте використання раніше використаних паролів. Не
використовуйте один пароль для доступу до декількох облікових записів
(комп’ютерів, серсівсів, систем);
уникайте використання легко вгадуваних паролів (дата народження,
номер телефону, різні імена, тощо);
використовуйте хоча б метод автентифікації NTLM v2 (як мінімально
надійний) та деактивуйте використання LAN Managed passwords
(детальніше про це написано у публікації Microsoft Support 299656);
відключіть кешування автентифікаційних даних, якщо це не
вимгається груповою політикою Group Policy Object (GPO). Більш
детально — про це написано у публікаціях Microsoft Support 306992 та
555631;
впровадьте політику зберігання паролів, яка передбачає шифрування
паролів (зберігайте паролі у дійсно надійному місці). Стікер з паролями на
моніторі — це не надійно!
якщо обліковий запис (account) адміністратора зламано, змініть
негайно його для попередження подальшої експлуатації системи
(сервісу). Зміна повинна проводитись з гарантовано (перевірено) чистої
від шкідливого програмного забезпечення системи (детальніше про
відновлення скомпрометованих Windows/Unix–систем – тут).
намагайтесь не використовувати особисте обладнання у службових
цілях (це стосується також роботи з дому);
обмежте використання та контролюйте підключення медіа–
пристроїв (флешки, планшети, КПК, 3G–модеми, тощо). Бажано, не
шкодити своїми гаджетами корпоративним інтересам та безпеці
Вашого ПК (Веб–сайт Державного центру захисту інформаційно–
телекомунікаційних систем Державної служби спеціального зв’язку та
захисту інформації України (http://cert.gov.ua/?p=1536). – 2014. – 21.08).

Зарубіжний досвід
Конгресс США призывают принять закон, гарантирующий новые
стандарты защиты частной переписки по электронной почте. С
соответствующим заявлением к органу обратились крупнейшие
технологические компании, в числе которых Google, Microsoft и Yahoo.
Принятие закона «О конфиденциальности электронной почты» помогло
бы американским компаниям «внедрять инновации и конкурировать на
мировом рынке». Такого мнения придерживаются представители 70
организаций, написавших обращения в адрес членов конгресса.
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«Устранение
неопределенности
в
отношении
стандартов
государственного доступа к данным, хранящимся на сайте, будет
стимулировать потребителей и компании, в том числе за пределами США,
пользоваться нашими услугами», – считают представители американских
интернет–гигантов (Украинский интегратор защиты персональных
данных (http://uipdp.com/news/2014–09/17.html). – 2014. – 11.09).
***

Исследователь компании AlienVault Джеймс Бласко (James Blasco)
сообщил
о том, что программное обеспечение, которое используют
инженеры
компаний–автостроителей
и
предприятий
авиационно–
космической
промышленности,
может
быть
скомпрометировано
вредоносными шпионскими программами типа кей–логгеров.
По словам специалиста, штатный сотрудник одного из предприятий стал
жертвой вредоносного ПО после посещения подозрительного web–сайта,
который был создан специально для завлекания служащих данной компании.
Во время посещения web–сайта, компьютер сотрудника был
инфицирован вредоносной программой ScanBox, которая фиксировала
нажатие клавиш и похищала учетные данные входа в систему. После этого,
все полученная таким образом информация тщательно зашифровывалась и
отправлялась на командный сервер злоумышленников.
Бласко
пояснил,
что
во
время
просмотра
пользователем
скомпрометированного web–сайта, вредоносная программа фиксирует все
нажатия клавиш, в том числе и при вводе учетных данных, которые могут
стать потенциальным источником конфиденциальной информации, и
периодически отправляет полученные сведения на командный сервер.
Специалист отметил, что таким образом злоумышленники собирают
необходимые данные для будущих хакерских атак.
Суть атаки по типу watering hole заключается в том, что
киберпреступники заражают вредоносным ПО web–сайты, наиболее часто
посещаемые их потенциальными жертвами. В результате такой атаки
скомпрометированной оказывается вся компьютерная сеть компании, в то
время как ее сотрудники не подозревают об угрозе (InternetUA
(http://internetua.com/sistemi–avtoproizvoditelei–i–aviacionno–kosmicseskih–
predpriyatii–mogut–postradat–ot–shpionskogo–po). – 2014. – 06.09).
***
Операторы Visa и MasterCard придумали новую технологию по
защите данных клиентов на пластиковых банковских картах. Об этом
сообщает The Wall Street Journal. Технология основана на использовании
уникального кода, который подтвердит личность держателя карты. Его будут
использовать при обмене данными между магазинами и банками, которые
выпускают карты.
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Таким образом, ритейлеры больше не смогут видеть или сохранять
личные данные покупателей. Нововведение будет особенно удобным для
совершения регулярных платежей – к примеру, оплаты членства в фитнес–
клубе.
Visa и MasterCard разработали такую технологию после целого ряда
случаев кражи кибермошенниками личных данных держателей пластиковых
карт в США.
Ожидается, что новая схема платежей будет реализована в iPhone 6,
который может быть представлен уже 9 сентября. Ранее Bloomberg со
ссылкой на источники сообщил о сотрудничестве Apple с Visa и MasterCard
для создания системы мобильных платежей, а также о разработке технологии
ближней бесконтактной связи (near field communication, NFC) для нового
iPhone.
Напомним, что в 2013 году хакеры похитили данные почти 40
миллионов банковских карт клиентов американской розничной сети Target.
Утечка данных клиентов Target произошла на рождественские и новогодние
праздники. В похищении подозревали русских кибермошенников. Код
«частично написан по–русски»,
сообщалось в совместном докладе
правительства США и компании iSight Partners Inc.
Расследование выявило, что фрагменты вредоносного кода были
доступны на сетевом «черном рынке» с весны 2013 года. Вирус на
компьютерах в магазинах не смогла выявить ни одна антивирусная
программа. Программа уже получила название «КАРТОХА».
Атаке подверглись также данные ритейлера Neiman Marcus и еще трех
крупных
американских
розничных
сетей
(InternetUA
(http://internetua.com/Visa–i–MasterCard–prisvoyat–klientam–unikalnie–kodi–
–cstobi–zasxitit–ot–hakerov). – 2014. – 07.09).
***
Лишь одно из каждых четырех мобильных приложений
удовлетворяет требованиям корпоративной безопасности, указывают
эксперты. По их словам, с учетом темпов распространения мобильных
технологий предприятиям следует в обязательном порядке внедрять
механизмы тестирования приложений и страхования от рисков.
Более 75% мобильных приложений не удовлетворяют базовым
требованиям корпоративной безопасности, сообщила исследовательская
компания Gartner. Аналитики предупредили, что такая ситуация сохранится
как минимум до конца 2015 г.
В компании прогнозируют, что в 2014 г. пользователями во всем мире
будет загружено на мобильные устройства почти 139 млрд приложений. К
2017 г. это значение вырастет почти до 269 млрд.
«Предприятия, пользующиеся мобильными устройствами или
внедряющие стратегию «принеси свое собственное устройство» (Bring Your
Own Device — BYOD), остаются уязвимы к нарушениям защиты, пока они не
внедрят методы и технологии тестирования мобильных приложений на
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безопасность и не воспользуются страхованием от рисков, – заявил старший
аналитик Gartner Дионисио Зумерли (Dionisio Zumerle).
Сегодня свыше 90% предприятий, внедряющих стратегию BYOD,
пользуются сторонними мобильными приложениями. Поэтому так важно
использовать механизмы проверки этих приложений, подчеркнул эксперт.
Аналитики поясняют, что сегодня разработчики в основном посвящают
свое время функциональности мобильных приложений и не уделяют
внимания их безопасности. Поэтому риски, связанные с использованием
таких программ, обусловлены по большей части не действиями
злоумышленников, а отсутствием в этих приложениях какого бы то ни было
бережного отношения к данным.
Согласно Gartner, в период до 2017 г. включительно 75% нарушений
защиты мобильных приложений будут связаны с неправильной работой этих
приложений, а не с атаками на мобильные устройства. В качестве примера
аналитики приводят приложение для доступа к какому–либо бесплатному
облачному сервису, в которое случайно могут попадать корпоративные
данные, хранящиеся на смартфоне. Такая ситуация может привести к утечке
коммерческих секретов.
Однако и хакерские атаки приобретут большее значение. Аналитики
прогнозируют, что в ближайшие годы количество атак на мобильные
устройства продолжит возрастать. Уже сейчас оно втрое превышает
количество атак на рабочие станции.
Данные Gartner подтверждаются и другими исследованиями. В конце
2013 г. похожий отчет был выпущен исследовательским подразделением
крупнейшего в мире производителя серверов и второго по величине
поставщика персональных компьютеров Hewlett–Packard. Согласно HP
Security Research, 86% мобильных приложений не содержат адекватных
механизмов защиты от атак и утечек информации (InternetUA
(http://internetua.com/75––prilojenii–na–gadjetah–sotrudnikov–opasni–dlya–
rabotodatelei). – 2014. – 18.09).

ОЦІНКИ, ПРОГНОЗИ, ПРОПОЗИЦІЇ
У подальшому проведенні роботи щодо продовження реформування
та активізації економіки України, у першу чергу, що стосується
спрощення умов ведення бізнесу та дерегуляції, вбачає своє головне
завдання нещодавно призначений заступник Міністра економічного
розвитку і торгівлі України Ігор Веремій.
«Моє головне завдання як заступника Міністра економічного розвитку
і торгівлі України я вбачаю у подальшому проведенні роботи щодо
реформування економіки України, у першу чергу, що стосується спрощення
умов ведення бізнесу, дерегуляції, ліквідації надлишкових контролюючих
функцій, як контрольних органів, так і органів виконавчої влади, у
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подальшому скороченні дозволів та ліцензій, що дасть змогу створити
сприятливе бізнес–середовище для підвищення конкурентоспроможності
української економіки у всіх сферах малого, середнього і великого бізнесу та
дасть можливість призупинити негативні тенденції, які зараз виникають в
економічній сфері країни», – зазначив заступник Міністра.
Другий напрямок, на якому він планує зосередити увагу – це робота із
вдосконалення технічного регулювання. Мається на увазі, уточнив
І. Веремій, трансформація системи технічного регулювання відповідно до
кращої світової практики та європейських норм, адаптація українських
стандартів до міжнародних і європейських, що є першочерговою вимогою
українського бізнесу для диверсифікації ринків збуту українських товарів.
Цьому, за словами заступника Міністра, сприятиме Угода про оцінку
відповідності та прийнятність промислової продукції, яка дасть змогу
українським товарам отримати доступ на ринок, у першу чергу,
Європейського Союзу без додаткових випробувань і сертифікації.
«Важливе питання у цій сфері – активізація роботи з прийняття
технічних регламентів і пов’язаних з ними національних стандартів для
розширення доступу українських товарів, в першу чергу, на ринок ЄС, а
також на інші ринки з метою диверсифікації ринків збуту української
продукції», – сказав І. Веремій.
Вирішення цього комплексу проблем, на погляд заступника Міністра,
дасть можливість мінімізувати негативні явища і ризики для українських
товаровиробників, які виникають у нинішній економічній ситуації, що
склалася в Україні.
У цій роботі І. Веремій великі сподівання покладає на діалог з
бізнесом, громадськістю і експертами…
А стрижнями для проведення реформ в Україні І. Веремій назвав два
документи – це Програма співпраці з МВФ і Угода про Асоціацію України з
ЄС, яку нещодавно ратифікували. «Оці два документи будуть
першочерговими маяками, а їх положення – головними індикаторами
проведення наших реформ», – підсумував заступник Міністра / Прес–служба
Міністерства економічного розвитку і торгівлі
(Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247617396&cat_id=2
44277212). – 2014. – 19.09).
***

Валерій Пекар, віце–президент УСПП, підприємець, громадський
діяч (громадянська платформа «Нова Країна»):
Основними принципами оновленої податкової система мають бути:
– Прозорість задля довіри між владою суспільством і бізнесом.
– Простота, як інструмент боротьби з корупцією. У нас немає інших
форматів боротьби з нею. Можна бігати за корупціонером, намагатися
піймати його за руку, але лише простота і низька хабароємність є
найбільшими запобіжниками корупції.
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– Відновлення економічного зростання.
(Сайт
Українського
союзу
промисловців
і
підприємців
(http://uspp.ua/cherez–posilennya–tisku–na–bіznes–v–ukraїnі–xronіchne–
nedoіnvestuvannya.html). – 2014. – 24.09).
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