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ФРУ РАЗОМ З МІНПРИРОДИ ТА  

ДЕРЖГЕОНАДРА БУДЕ УДОСКОНА-

ЛЮВАТИ ЗАКОНОДАВСТВО ПРО  

НАДРОКОРИСТУВАННЯ  

У складі Федерації запрацював Комітет з питань надро-
користування. Метою роботи Комітету є суттєве поліпшен-
ня бізнес-клімату та модернізація законодавства у галузі 
користування надрами. Лідером Комітету став власник та 

керівник ПрАТ «Харківський плитковий завод» Валентин 
Шеветовський. 

На першому засіданні Комітету, разом із заступником Міністра еколо-
гії та природних ресурсів Віктором Вакарашем, Першим заступником 
Голови Держгеонадр Миколою Фощієм, представниками більше 40 
підприємств і профільними бізнес-асоціаціями обговорювали най-
більш актуальне для галузі питання – удосконалення законодавства 
про надра.  

НА ЗВЕРНЕННЯ ФРУ ПРЕМ’ЄР ДОРУЧИВ 

ПРАВООХОРОНЦЯМ ПЕРЕВІРИТИ ДЕЯКІ 

КОМПАНІЇ, ЩО БЕРУТЬ УЧАСТЬ В 

ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЛЯХ 

У своєму зверненні Федерація висловила обурення ситуаці-
єю, коли під час здійснення процедур закупівель, і особли-
во державних монополій, використовується схеми, що галь-
мують тендери та мають на меті відсторонити вітчизняних 
виробників від виконання держзамовлень.  

Для цього використовуються так звані фірми-«прокладки», що мають 
сумнівну репутацію та не є виробниками або офіційними дилерами.  
Прем’єр доручив керівництву СБУ, ГПУ, МВС, АМКУ та антикорупцій-
ного бюро відповідно до своїх повноважень здійснити перевірку  
інформації, надати правову оцінку та за результатами вжити  
відповідних заходів реагування.  

Обговорити в Facebook Детальніше Обговорити в Facebook Детальніше 
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ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТОРИ ВИМУШЕНІ  

ШУКАТИ СПРАВЕДЛИВОСТІ В СУДАХ 

Представник Федерації взяв участь у судовому засіданні 
Харківського обласного апеляційного адміністративного  
суду, де розглядалась справа компанії-члена Федерації - 
Філіп Морріс Україна. 

Предметом спору є донарахування фіскалами податків на суму 635 
млн грн. за ввезення сировини в режимі переробки на митній терито-
рії України протягом 2015-2016 років. Готова продукція потім вивози-
лася за межі країни. Дозвіл для здійснення операції з переробки на 
митній території України був виданий у березні 2015 року Харківсь-
кою митницею терміном на один рік. Правомірність його застосуван-
ня підтверджено Мінфіном.  

Рішення за такими справами стануть індикатором того, чи зможуть 
задекларовані наміри і зусилля Уряду змінити ставлення інвесторів 
до України, особливо тих, хто розміщує в нашій країні виробничі  
потужності. Адже вимоги іноземних інвесторів зводяться до небага-
тьох базових речей – стабільності і верховенства права. 

 

В ПАРЛАМЕНТІ ЗАРЕЄСТРОВАНО  

ЗАКОНОПРОЕКТ ПРО «ЄДИНЕ ВІКНО» 

НА МИТНИЦІ, РОЗРОБЛЕНИЙ  

ЕКСПЕРТАМИ ФРУ 

В кінці минулого тижня у Верховній Раді був зареєстрований за-
конопроект №7010, який запроваджує механізм «єдиного вікна» 
та дозволяє оптимізувати здійснення контрольних процедур при 
переміщенні товарів через митний кордон України. Він передба-
чає внесення змін до Митного кодексу та ще 36 законів. 

Очікується, що після набрання чинності закону всі митні документи  
будуть передаватися як електронний документ до єдиного державно-
го інформаційного веб-порталу «Єдине вікно для міжнародної торгів-
лі», що буде створений у складі інформаційно-телекомунікаційної 
системи митниці. ФРУ майже рік наполягала на створенні справжньо-
го «єдиного вікна» на митниці, а експерт Федерації, заступник дирек-
тора департаменту економічної політики Ігор Муратов з самого  
початку входив до складу авторського колективу, якій розробляв цей 
документ.  
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УКРАЇНА ОЧИМА СВІТУ 

У ЦИФРАХ 

Зі 100 кращих аутсорсингових компаній світу - 12 українські. За  
версією IAOP (International Association of Outsourcing Professionals) 
кращими названі наші співвітчизники SoftServe, ELEKS, Miratech,  
Sigma Software, N-iX, Softengi, а також компанії R&D: EPAM, Luxoft,  
Ciklum, Intetics, TEAM International Services - їх підрозділи знаходять-
ся в Україні. 

За попередній рік ринок українського IT-аутсорсингу виріс на 15-20% 
- до $3 млрд. За різними оцінками в Україні налічується до 4000 IT-
компаній, з них 85% - МСБ. Вже 10 років український IT-аутсорсинг 
цікавий американським і європейським компаніям. Девальвація грив-
ні за останні роки тільки посилила цей інтерес. 

Інвестиційна привабливість, компетентність фахівців та бізнес-
середовище підняли Україну на 24-е місце в списку ATKearney «ТОП 
55 привабливих країн світу для аутсорсингу». Всього за рік Україна 
піднялася на 17 позицій. 

Середня зарплата в Україні в червні зросла на 520 грн. –  
Держстат 

91% українських інтернет-користувачів відвідує Google –  
дослідження Gemius 

ТОЧКА ЗОРУ 

До кінця 2017 року в світі буде 4,3 млрд користувачів мобільно-
го Інтернету – Міжнародний союз електрозв’язку 

Олег Вачаєв 

Заступник керівника Комітету ФРУ  
з питань захисту бізнесу та  
прав власності 

«Уряд має намір через Держспец-
зв’язку штрафувати бізнес за  
слабкий захист інформації» 

Давно помічено, що напередодні та в період літніх відпусток, коли 
бізнес-громадськість притупляє пильність, влада намагається  
винайти щось оригінальне. Так і зареєстрований 13 липня у парла-
менті урядовий законопроект №6711, на перший погляд, не з числа 
«шкідливих» рішень. Ним передбачається, що за невиконання вимог 
законодавства щодо організації та забезпечення технічного та/або 
криптологічного захисту інформації до керівників підприємств та  
установ застосовуються штрафні санкцій в сумі 850-1700 грн. Йдеть-
ся про застосування штрафів до всіх (!) підприємств - незалежно від 
форми власності! Такі ж дії, вчинені протягом року після першого  
адміністративного порушення, «оцінюються» вже у 1700-2550 грн.  

Ну що ж тут такого незвичайного, виникає питання? Повинен же був 
Кабмін якось відреагувати на ситуацію, що виникла внаслідок атаки 
кібервірусу 27 червня і мотивувати (батогом) керівників держорганів, 
внаслідок бездіяльності яких «лягли» їх сервера. Але експерти вба-
чають в цьому і спробу Кабміну та законодавців перекласти  
відповідальність за безлад із захистом інформації в країні на бізнес.  
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