ВІДКРИВАЄМО КРАЇНИ.
ОБ'ЄДНУЄМО БІЗНЕС

Під таким гаслом 27-28 квітня у Торгово-промисловій палаті України проходив другий Національний
форум з підтримки експорту. До Києва прибули понад 700 виробників-експортерів з усієї України, а також
зарубіжні бізнес-делегації, зокрема з Австрії, Чехії, Словаччини, Польщі, Румунії, Португалії, Іспанії, Китаю,
Індії, Гани, Нігерії, ПАР, Гвінеї, Марокко, Грузії, Молдови, Білорусі та ін.
Широке коло питань учасники розглянули на гала-сесії під назвою "Проведення ефективних
економічних перетворень в Україні як запорука успішної підтримки національного товаровиробника та
збільшення українського експорту", а також під час роботи спеціалізованих секцій, панельних дискусій та
круглих столів.
Аналіз і прогнози міжнародних експертів стосувалися вектору подальшого розвитку національної
економіки та реалізації зовнішньоекономічної політики. Зокрема увагу учасників було акцентовано на
наступних питаннях, які потребують вирішення.
• Державна підтримка в сучасних умовах експортоорієнтованих галузей економіки – черговий тягар чи
інвестиції в майбутнє?
• Угода про ЗВТ між Україною та ЄС: що змінилося у взаємній торгівлі? Проблеми, з якими стикаються
українські та іноземні партнери.
• Інформаційна підтримка експорту. Як держава та бізнес можуть об'єднати зусилля, щоб підтримати
національного товаровиробника?
• Корупція vs. експорт-імпорт. Головні проблеми та шляхи подолання корупції у сфері зовнішньоекономічної діяльності.
• Фінансові інструменти підтримки бізнесу у провадженні зовнішньоекономічної діяльності.
• "Tax and сustoms facilities". Нововведення у сфері митного і податкового законодавства.
• Співпраця Україна–ЄС у сфері АПК. Зміни в системі технічного регулювання, фітосанітарного й
санітарного контролю. Технічні регламенти: вплив на зовнішньоторговельні операції малого бізнесу.
• Практичні напрацювання та перспективи розширення українсько-китайського співробітництва в
аграрній сфері.
• Посилення торговельно-економічних відносин Україна–Китай у контексті реалізації проекту "Економічний пояс Шовкового шляху".
• Африка: нова стратегія взаємовідносин України з африканськими країнами у 2016–2020 рр.
• Перспективи залучення дво- та багатосторонніх механізмів співпраці з країнами СНД задля
подолання бар'єрів у торгівлі.
• Київ-2016: основні завдання та перспективи експортно-імпортних відносин столиці України з
країнами світу.
Форум суттєво розширив уявлення про труднощі, з якими стикається вітчизняний бізнес при виході на
зовнішні ринки. У той час, як інші держави світу максимально підтримують свій експорт, усуваючи будь-які
законодавчі, фіскальні, митні й інші бар'єри, малі та середні українські експортери конкурують на зарубіжних
ринках лише завдяки своїм власним титанічним зусиллям, наголошували учасники.
Виробники-експортери напрацювали конкретні пропозиції й рекомендації новому уряду з широкого
кола питань, пов'язаних з підтримкою та просуванням товарів і послуг вітчизняних підприємств на ринки
іноземних держав, насамперед Європейського Союзу, подоланням технічних бар'єрів, модернізацією й
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технічним переоснащенням підприємств відповідно до стандартів ЄС, ліцензуванням продукції тощо. Вони
сподіваються, що голос бізнес-спільноти нарешті буде почуто і завдяки спільним зусиллям із владою
вдасться вийти на міжнародні ринки та покращити інвестиційний клімат країни шляхом скасування штучних
обмежень для бізнесу, започаткуванням реальних програм підтримки вітчизняних експортерів.
Читачам "Ділового вісника" пропонуємо ознайомитися з нижченаведеними ключовими тезами виступів
учасників другого Національного форуму з підтримки експорту.
Геннадій Чижиков, президент Торгово-промислової палати України.
Уряд продовжує роботу зі створення в Україні інтегрованої системи державної підтримки експорту.
Проте бізнес чекає на більш рішучі дії. Тільки об'єднаними зусиллями ми зможемо допомогти українським
експортерам у подоланні існуючих перепон на шляху нарощування експорту, покращення якості української
продукції, товарів і послуг, їх конкурентоспроможності на світових ринках.
Наша спільна мета – аби Україна якомога швидше вийшла на передові позиції як країна-експортер і як
держава, для якої інвестор – завжди бажаний гість і союзник у вирішенні багатьох питань, включаючи
розвиток і підтримку експорту та національного виробництва.
Розуміючи свою роль, ТПП України докладає максимум зусиль, щоб створити належні умови для
просування вітчизняних товарів за межі України. Так, уже відкрито мережу центрів підтримки експорту по
всій Україні, які й надалі розширюватимуть лінійку своїх професійних, в т.ч. незалежних експертних послуг.
Експортний форум дасть новий поштовх до створення дієвої системи підтримки українського експорту,
яка базуватиметься на таких основних складових, як інституційна підтримка бізнесу з боку держави, що
передбачає заснування відповідних державних і недержавних інститутів, правова захищеність
підприємництва, проведення реформ в економічній, митній, податковій, валютній, інформаційній сферах.

Віктор Галасюк, голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової
політики і підприємництва.
Нам потрібні сміливі конституційні реформи та секторальні заходи, які дозволять врятувати наші
позиції на внутрішньому і світових ринках. Україна має всі можливості забезпечувати економічне зростання,
як Польща, Китай, Туреччина чи Словаччина. Тому треба діяти в інтересах українського експортера,
вітчизняної промисловості, адже сильна економічна Україна – це запорука стабільності західної цивілізації.
Якщо подивитися на показники товарного експорту за два роки, то вони невтішні. 2014 року було 54
млрд. доларів товарного експорту, а 2015-го – 38 млрд. Ми втратили 16 млрд. доларів, з яких 9 млрд.
становили втрати у металургії, 2 млрд. – у машинобудуванні. Мінусові експортні показники спостерігаємо в
інших галузях. Це, насамперед, свідчить про те, що у нас відсутня діюча економічна і торговельна політика
уряду, яка здатна допомогти виробникам переорієнтуватися з російських ринків на європейські.
Як можна підтримати українського експортера зараз? Через систему фінансування, гарантування,
страхування, шляхом підписання нових угод про нові зони вільної торгівлі. Наступного року в нас уже має
працювати експортно-кредитне агентство за кращими європейськими практиками, яке буде підтримувати
український бізнес не політичними деклараціями, а реальним фінансуванням і реальними послугами, як це
роблять держави в усьому світі.
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Владислава Рутицька, заступник міністра аграрної політики та продовольства України.
Україна нині завершує переговори з приводу створення зони вільної торгівлі з Канадою і Туреччиною,
продовжується робота по Саудівській Аравії. Також тривають перемовини стосовно ринку Японії, зокрема
його відкриття для окремих позицій товарів. Розглядаються можливості й щодо ряду інших країн Азії.
Завдяки створенню Зони вільної торгівлі з ЄС спостерігається зростання показників експорту по
сільському господарству на 15%. У минулому році розпочато постачання молока до Китаю, в нинішньому
передбачається ввозити і м'ясо курки, овочі та деякі інші види продукції.
У травні розпочне роботу інформаційно-консультаційний центр з питань торгівлі з країнами
Євросоюзу, який допомагатиме підприємствам агропромислового сектору грамотно розпоряджатися
кредитами, отриманими в Ощадбанку на фінансування експортно-імпортних операцій.
Ксенія Ляпіна, голова Державної регуляторної служби України.
Форум стає вже традиційним, і це добра ознака, бо організатор – не держава, а бізнес, який бере
відповідальність на себе і стає рушійною силою. Ми, як державні органи, маємо зробити все, щоб допомогти
українському бізнесу рухатись і розвиватись не тільки в Україні, а й охоплювати нові ринки, напрацьовувати
нові контакти.
Нині перед нами стоїть важливе завдання – забезпечення економічних перетворень в країні, які
здійснюються в непростих умовах під впливом швидкозмінних зовнішніх чинників. Це – запровадження Зони
вільної торгівлі між Україною та ЄС, втрата традиційних ринків збуту та пошук нових.
Аби український бізнес став насправді конкурентоздатним, наші умови ведення бізнесу мають
бути не більш обтяжливими, ніж в інших країнах світу. Хочу підтвердити, що новий уряд продовжуватиме напрацьовувати ініціативи з дерегуляції задля полегшення підприємницької діяльності.
Вже скасовано низку сертифікатів, ліцензій та інших дозвільних документів, завдяки чому бізнес за рік
зекономить приблизно 10 млрд. грн.
Олександр Чалий, президент консалтингової компанії "Grant Thornton Ukraine".
За останній рік держава не спромоглася ані реально підтримати українських експортерів, ані зняти
штучні обмеження їхньої діяльності.
Вважаю, що відсутність перших осіб нового українського уряду на Національному експортному
форумі – прояв неповаги до виробників-експортерів. Адже за всі роки незалежності саме вони були
локомотивом української економіки.
Пропоную сформулювати чіткі вимоги до уряду. Хотілося б почути з вуст нового Прем'єр-міністра, як
він втілюватиме в життя задекларовану урядову програму.
Анатолій Кінах, президент Українського союзу промисловців і підприємців.
За підсумками 2015 року економіка України увійшла до п'ятірки найгірших економік світу. Зараз
відбувається деіндустріалізація економіки і сповзання у сировинний експорт. Показники вже нинішнього року
свідчать, що продукція з високою доданою вартістю у структурі експорту становить лише 12%, продукція
сільського господарства та металургії – 65%. Можна сказати, що ми вже стали сировинним придатком для
цивілізованого світу.
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Володимир Власюк, голова Комітету промислової модернізації при ТПП України,
директор державного підприємства "Укрпромзовнішекспертиза".
Із 2000-го до 2015 року частка експорту в структурі ВВП України зросла від 43% до 68%. Сировинний
характер українського експорту визначає продукція агропромислового комплексу та металургії. Проте ці
сектори дуже залежать від коливань цін на світових ринках, тож не можуть бути основою для сталого
зростання української економіки. У нас має бути багато товарів із високою доданою вартістю, щоб
забезпечити щорічне зростання у 5-7% упродовж 10 років та наздогнати економічно стабільні країни.
Єва Синовієк, головний радник заступника керівника Генерального директорату
Єврокомісії з питань торгівлі.
В Україні на порядку денному залишаються три проблемні питання, від яких залежать виробництво,
експорт, інвестиції, – дерегуляція, децентралізація, деолігархізація. Але проблемою номер один на сьогодні
є масштаби корупції.
Чжань Сіюнь, Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні.
Враховуючи те, що обидві країни мають стратегічні стосунки, китайський бізнес у травні минулого року
заснував платформу для діалогу з українськими партнерами – Китайську торгову асоціацію, покликану
сприяти розвитку торговельно-економічного співробітництва між Україною і Китаєм.
Також на урядовому рівні підписано протокол про спільний проект "Шовковий шлях". Тепер, у рамках
протоколу, будемо робити конкретні кроки для втілення проекту в життя.
Китай протягом тривалого часу залишається другим торговим партнером України. Наприкінці 2015
року китайський інвестиційний пакет становив 7 млрд. дол. США. Ринок Китаю теж відкритий для української
продукції, зокрема сільськогосподарської.
На тлі різких змін в українській економіці китайські інвестори зберегли впевненість в українському
ринку. Жоден із них не пішов. Близькість України до ринку Євросоюзу вже є достатнім аргументом для
деяких китайських компаній, щоб розпочати тут свій бізнес, не зважаючи на несприятливий наразі
інвестиційний клімат.
Ярослав Краснопольський, перший заступник міністра аграрної політики
та продовольства України.
У 2015 році Україна випередила США як найбільший постачальник кукурудзи в Китай, а експорт
українського зерна в цьому напрямку збільшився в 6,6 раза. Також наша країна – ключовий постачальник до
Китаю соняшникової олії. Своєю чергою Китай надав доступ на свій ринок 18-тьом українським виробникам
молочної продукції.
Ганна Гопко, голова Комітету закордонних справ Верховної Ради України.
У сфері торговельно-економічних відносин із країнами Африки Україна має унікальне становище в
зв'язку з тим, що економічні системи обох сторін, їх експортні пропозиції й імпортні запити абсолютно
взаємодоповнюючі. Якщо врахувати при цьому занижену вимогливість африканських країн до якості товарів
і відсутність у них доступу до якісної продукції з розвинених держав через низьку купівельну спроможність
африканських ринків, то можна вважати, що торгові операції між Україною й Африкою набудуть стабільності.
Українські товари і послуги є абсолютно конкурентоспроможними на її ринках. Немає ніяких квот, відсутні й
забюрократизовані процедури. Тож наразі ці перспективи здаються набагато реальнішими, ніж досягнення
повноцінного товарообігу з країнами Євросоюзу.
У минулому році ми вперше провели День Африки в Україні, щоб обговорити, як більш ефективно,
через парламентську дипломатію, сприяти розвитку торговельно-економічних зв'язків України з Африкою.
Олена Балбекова, директор департаменту міжнародного торговельноекономічного співробітництва та європейської інтеграції
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
Актуальним завданням Мінекономрозвитку є створення умов для виходу українських експортерів на
світові ринки, у тому числі ринки Африканського континенту. Нам необхідно розширювати договірно-правову
базу двосторонніх відносин, активізувати вже існуючі напрями співробітництва та розширювати можливості
на нових ринках.
Також потрібне розширення безпосередніх B2B зв'язків, зокрема, шляхом активізації виставковоярмаркової діяльності, розвитку міжрегіонального співробітництва. Тому вкрай важливо отримувати
інформацію від об'єднань українських виробників та окремих підприємств щодо комерційних інтересів,
актуальних питань співробітництва, а також перешкод, що існують на цьому шляху. Зворотний зв'язок з
українськими товаровиробниками й асоціаціями дозволяє Мінекономрозвитку дієво реагувати, знаходити і
створювати нові інструменти співпраці з існуючими і новими торговельними партнерами.
За повідомленнями інформаційних агентств.
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НОВИЙ УРЯД
ВИЯВЛЯЄ ГОТОВНІСТЬ
ДО ДІАЛОГУ З БІЗНЕСОМ
Зустріч Прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з
представниками українського бізнесу, ініційована Торговопромисловою палатою України, відбулася 27 травня –
рівно через місяць після проведення другого Національного
форуму з підтримки експорту, учасники якого відверто
обурювалися відсутністю на міжнародному заході перших
осіб українського уряду.
Відкриваючи зустріч, Володимир Гройсман переконував учасників, що уряд налаштований на
ефективну взаємодію з бізнесом та готовий до прийняття важливих рішень. Він закликав представників
вітчизняних підприємств до співпраці у розробці необхідних рішень, які сприятимуть поліпшенню бізнесклімату та відновленню економічного зростання в країні.
Ми хочемо створити належні умови та процедури. Ми не сприймаємо будь-яких преференцій, але
розуміємо, що дуже багато потрібно зробити і змінити для того, аби встановити рівні правила, побудувати
ефективну державну політику, дати можливість вам повною мірою реалізувати ваші плани: розвивати
бізнес, виробляти власну продукцію, створювати належний рівень послуг, підкреслив Прем'єр-міністр.
Легальний бізнес в Україні завжди перебував в умовах невизначеності і тиску, нестачі фінансових ресурсів
та був об'єктом корупції через надмірну зарегульованість. Тому наше головне завдання – змінити нарешті
цю ситуацію. А це можна зробити тільки системно, наголосив він.
Володимир Гройсман поінформував учасників зустрічі, що на позачерговому засіданні уряд затвердив
план пріоритетних кроків до кінця поточного року. У нас є два ключові завдання: забезпечити
макроекономічну стабілізацію та відновити економічне зростання. Далі будувати й проводити ефективну
соціальну політику в суспільстві, зауважив він.
Дуже на часі проведення податкової реформи, прозорої та прогнозованої. Сьогодні Україна потребує
зрозумілої податкової системи, яка має бути сталою, тобто абсолютно незмінною принаймні впродовж 3-5
років. Також потрібно завершити реформу самої Державної фіскальної служби. Планується оптимізація
системи, скорочення чисельності працівників. Вже підготовлено кілька відповідних законопроектів щодо
врегулювання цих питань.
Забезпечення прозорості дій органів державної влади є стимулюючим фактором і для розвитку
інноваційно-інвестиційної діяльності. Прем'єр-міністр вважає доцільним створення офісу із залучення
інвестицій та системи їх супроводження, а також розбудови в Україні цілісної системи індустріальних парків.
Новий уряд продовжуватиме реформу української митниці, дерегуляцію господарської діяльності,
забезпечуватиме здійснення публічної приватизації державних підприємств та конкурсного призначення їх
керівництва. Серед інших озвучених на зустрічі урядових завдань – підтримка українського експорту,
проведення земельної реформи, продовження реформи державних закупівель.
Загалом і Прем'єр-міністр, і представники бізнесу залишились задоволені діалогом, який виявився
досить конструктивним. Найбільше підприємці скаржилися на зловживання контролюючих органів,
перешкоди у ліцензуванні та отриманні дозволів. Низку конкретних питань Володимир Гройсман вирішував
на місці, даючи доручення керівникам відповідних міністерств і відомств.
Подібні зустрічі представників влади та бізнесу надалі мають стати регулярними, вважають і
підприємці, і урядовці. Одна з наступних зустрічей скоріш за все відбудеться під час торгово-промислової
конференції, яку ТПП України планує провести в Києві у листопаді цього року.
За інф. агентства "ЦКП інформ".
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Іноземні дипломати вп'яте обрали Ужгород
місцем проведення виїзного засідання
Міжнародного трейд-клубу в Україні

Економічний, експортно-імпортний потенціал, а також інноваційно-інвестиційні можливості нашого
краю було представлено на пленарному засіданні Міжнародного трейд-клубу в Україні (МТК), що 14 квітня
проходив у сесійній залі Закарпатській обласної державної адміністрації. Представники іноземних посольств
вже вп'яте приїжджають до нашої області. А це дає надію, що їхня місія невдовзі стане поштовхом до того,
аби на Закарпаття прийшли інвестиції, і область розвивалася.
Участь у засіданні брали голова ЗОДА Геннадій Москаль, виконуючий повноваження голови облради
Йосип Борто, начальник Управління економічного співробітництва Міністерства закордонних справ України,
виконавчий секретар Ради експортерів та інвесторів при МЗС України Олександр Данилейко, Почесний
консул Чеської Республіки в Ужгороді, віце-президент ТПП України, президент Закарпатської ТПП Отто
Ковчар і, звісно, – уповноважені представники 20-ти акредитованих в Україні дипломатичних і міжнародних
установ, делегацію яких очолювали генеральний секретар Міжнародного трейд-клубу Валерій Балясний та
віце-президент МТК, перший секретар Посольства Республіки Польща в Україні Малгожата Гавін.
Вітаючи учасників міжнародного зібрання, голова ЗОДА Геннадій Москаль висловив сподівання, що
воно буде результативним, а іноземні дипломати зможуть отримати об'єктивну інформацію про нашу
область, яка б задовольнила їхні відповідні інтереси. Очільник краю наголосив, що Закарпаття, має не
просто унікальне геополітичне розташування, а й серйозні напрацювання та чималий досвід співпраці в
економічній, соціальній і культурній сферах – як із країнами-сусідами, так і з іншими державами світу.
Обласна влада готова і надалі всіляко підтримувати конструктивні ініціативи Міжнародного трейд-клубу, які
реально сприятимуть розбудові краю.
Детальніше з результатами діяльності органів місцевої влади та місцевого самоврядування, що
стосується розвитку транскордонного співробітництва, експортного потенціалу та підвищення інвестиційного
іміджу краю, дипломатів ознайомив в.п. голови облради Йосип Борто. Йшлося про міжрегіональну асоціацію
"Карпатський Єврорегіон", засновниками якої були Закарпатська область і, зокрема, обласна рада. Асоціація
відіграла велику роль на зламі епох у створенні надійного фундаменту для співпраці, економічного,
соціального, культурного розвитку 19 прикордонних регіонів Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини та
№ 4-6 (240-242) 2016 р.

Стор. 6

України в новому, XXI столітті. Завдяки її діяльності вдалося здійснити цілий комплекс проектів міжнародної
технічної допомоги в сферах економіки, екології, культури й освіти, розвитку прикордонної інфраструктури.
Свідчення того – успішна діяльність на території області багатьох підприємств всесвітньо відомих компаній.
Нині Закарпаття має тісну двосторонню співпрацю з 14 регіонами країн Європи. І процес розширення
такої співпраці триває. Незабаром очікується підписання договору про співпрацю органів місцевого
самоврядування в басейні річки Тиса – 12 регіонів 5-ти країн. Співробітництво буде скріплено договорами і з
новими регіонами Чехії та Угорщини. А днями в Брюсселі презентують створене спільно з областю СаболчСатмар-Берег (Угорщина) Європейське об'єднання територіального співробітництва "Тиса".

Учасників виїзного засідання Міжнародного трейд-клубу привітали начальник Управління економічного
співробітництва МЗС України, виконавчий секретар Ради експортерів та інвесторів при МЗС Олександр
Данилейко та віце-президент МТК Малгожата Гавін.
Пані Малгожата подякувала керівництву краю, організаторам заходу – Закарпатській обласній
державній адміністрації та Закарпатській торгово-промисловій палаті за можливість відвідати Закарпаття,
безпосередньо поспілкуватися з місцевими підприємцями, побувати на підприємствах краю. Вона розповіла
про створену в 1992 році Всеукраїнську громадську організацію "Міжнародний трейд-клуб в Україні", що нині
об'єднує співробітників торгово-економічних відділів понад 50 посольств і міжнародних організацій,
акредитованих в Україні. Під час виїзних засідань члени організації знайомляться з економічним
потенціалом регіонів, промислових підприємств, сприяють встановленню ділових контактів між українськими
та іноземними підприємцями, залученню іноземних інвестицій. Отримані матеріали дипломати
використовують для підготовки пропозицій урядам своїх держав щодо налагодження торгово-економічних
зв'язків з Україною.
Віце-президент МТК висловила переконання, що Закарпаття є перспективним регіоном для
поглиблення міжнародного співробітництва та освоєння інвестицій.
Для закріплення домовленостей про подальшу взаємодію у ході засідання було підписано
Меморандум про співробітництво Закарпатської обласної державної адміністрації з Міжнародним
трейд-клубом в Україні.
Іноземних гостей ознайомили із зовнішньоекономічною та інвестиційною діяльністю нашої області,
принципом роботи митних постів на території краю, з деякими перспективними інвестиційними проектами,
що стосуються в першу чергу туристичних можливостей окремих районів області.
По закінченні офіційної частини засідання в малому залі ЗОДА відбулася зустріч іноземних дипломатів
із закарпатськими підприємцями, організована Закарпатською торгово-промисловою палатою.
Вітаючи учасників бізнесового зібрання, віце-президент ТПП України, голова Ради ТПП Карпатського
регіону, президент Закарпатської ТПП Отто Ковчар запросив представників торгово-економічних відділів
іноземних посольств до тіснішої співпраці. Він констатував, що політична й економічна криза в Україні,
нестабільність курсу гривні, експорт робочої сили до розвинутіших країн, депресивні процеси у виробництві
та ще багато інших факторів негативно впливають на стан зовнішньої торгівлі. Обсяг експорту не відповідає
можливостям товаровиробників і не задовольняє державних потреб щодо валютних надходжень, які
використовуються для стабілізації економіки, зниження рівня інфляції та бюджетних витрат.
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Зрозуміло, що спад у зовнішньоекономічній діяльності не оминув і Закарпаття. Як свідчить
статистика, в цілому по області обсяги торгівлі у 2015 році, в порівнянні з 2014-им, зменшились на 32,4% і
склали 2 млрд. 106,1 млн. дол. США. Експорт товарів при цьому зменшився на 20,9%, імпорт – на 41,7%.
Динаміка по відношенню до 2014 року відповідно становила: за загальним обсягом – 67,6%, за експортом
товарів – 79,1%, за імпортом – 58,3%. Сальдо зовнішньоторговельного балансу по області змінилось на
позитивне за рахунок суттєвого скорочення імпортних поставок і склало 82,7 млн. дол. США (за 2014-й
від'ємне сальдо – 351,4 млн. дол. США).

І все ж, наш невеликий край не пасе задніх: серед областей України, за загальними обсягами
інвестицій, враховуючи з початку реєстрації, Закарпаття посідає 13-те місце, за темпами приросту – 6-те і
13-те за обсягами інвестицій на душу населення.
Обсяги прямих іноземних інвестицій у цілому по Закарпатській області з початку реєстрації станом на
1 січня нинішнього року становили 311,5 млн. дол. США, що на 6,8% менше за обсяги на початок 2015-го, та
в розрахунку на 1 особу склали 247,9 дол. США.
За минулий рік в економіку області іноземні інвестори вклали 16,1 млн. дол. США прямих іноземних
інвестицій. Зменшення капіталу за рік складає 11,1 млн. дол. США (у т.ч. зменшення за рахунок курсової
різниці – 27,5 млн. дол. США). Інвестиції надійшли із 46 держав: з країн ЄС – 235,8 млн. дол. США (75,7%
загального обсягу акціонерного капіталу), з інших держав світу – 75,7 млн. дол. США (24,3%).
Заступник голови Закарпатської ОДА Віктор Микулін під час виступу зауважив, що можливості нашого
краю великі й перспективні, а тим, хто вкладає свої ресурси у розвиток області й готовий працювати,
створюючи нові робочі місця, виробляючи продукцію та сплачуючи податки, влада готова всіляко сприяти.
Тим більше, що іноземним партнерам наразі пропонується ціла низка цікавих інвестиційних проектів.
В ході зустрічі понад 50 представників закарпатських підприємств й організацій скористалися
можливістю безпосередньо поспілкуватися з іноземними дипломатами, зокрема з Австрії, Австралії,
Азербайджану, Аргентини, Бельгії, Ізраїлю, Китаю, Литви, Німеччини, Польщі, Румунії, Словаччини,
Швейцарії, а також з представниками Європейського банку реконструкції та розвитку.
У фойє облдержадміністрації члени Міжнародного трейд-клубу мали змогу побачити твори
образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва Закарпаття – кераміку, вишивку, бісероплетіння тощо.
Інф. "ДВ" ЗТПП.
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На Закарпатті з робочим візитом перебував
президент Торгово-промислової палати України

Геннадій Чижиков, разом із президентом Закарпатської ТПП Отто Ковчаром, 9 червня мав зустріч із
головою Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадієм Москалем.
Основні питання перемовин стосувалися соціально-економічного розвитку регіону з особливим
акцентом на зовнішньоекономічній діяльності, у тому числі – на експорті деревини та проведенні
товарознавчої експертизи лісоматеріалів. Ішлося й про підтримку малого і середнього підприємництва,
координацію дій влади та бізнесу задля розвитку всіх видів господарювання, залучення іноземних інвестицій
в інноваційний розвиток промислових підприємств.
За словами очільника Закарпатської ОДА, нині вкрай потрібна якісна експертна оцінка лісу, в першу
чергу для того, аби протистояти нещадному вирубуванню карпатських лісів, вивезенню за кордон ділової
деревини під виглядом дров.
Із цього приводу Геннадій Чижиков запевнив Геннадія Москаля, в тім, що Торгово-промислова палата
України – єдина структура, яка професійно здійснює незалежну товарознавчу експертизу лісоматеріалів, –
завжди готова надати допомогу та сприяти органам державної влади. Враховуючи загострення ситуації на
ринку експорту деревини, у системі ТПП України в найкоротший термін буде розроблено уніфікований підхід
та форму експертного висновку, проведено навчання й підвищення кваліфікації експертів відповідного
профілю. Так уже цього місяця на базі Закарпатської ТПП відбудеться навчально-практичний семінар на
тему "Експертиза лісоматеріалів".
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Учасники зустрічі також домовилися сконцентрувати спільні зусилля для розширення співробітництва
із найближчими західними сусідами – Румунією, Угорщиною, Словаччиною, Польщею, а також Чехією,
Австрією, Німеччиною, Балканськими країнами. Крім того було відпрацьовано спільні заходи, які дозволять
посилити державно-приватне партнерство та сприятимуть зміцненню позицій національного виробника на
внутрішньому й зовнішніх ринках.
Під час візиту президент ТПП України Геннадій Чижиков та віце-президент ТПП України Микола
Гавриленко мали змогу відвідати ряд успішно працюючих вітчизняних підприємств і підприємств з
іноземними інвестиціями – членів Закарпатської ТПП.
Cеред них чільне місце займає ПрАТ "Єврокар" – офіційний виробник автомобілів марок VW Group
(Škoda, Volkswagen, Seat) в Україні (генеральний директор Ігор Царенко).
Того ж дня Геннадій Чижиков провів робочу нараду з працівниками Закарпатської торговопромислової палати. Зокрема він поділився враженнями від перебування у нашому краї, наголосивши, що
Закарпаття, яке межує з чотирма країнами Європейського Союзу і розташоване на перетині транзитних
міжнародних автомобільних, залізничних та авіаційних шляхів, має великий потенціал для успішного
розвитку зовнішньоекономічної, інноваційно-інвестиційної діяльності.
Президента ТПП України приємно вразила оперативність, з якою голова ЗОДА Геннадій Москаль,
попри велику зайнятість, знайшов можливість зустрітися й поділитися планами і перспективами подальшого
соціально-економічного розвитку Закарпаття. А ще те, як очільник краю оцінює роботу Закарпатської ТПП,
щиро цікавиться палатівськими справами, завжди в курсі подій, що відбуваються не тільки в регіональній
Палаті, а й у системі національної ТПП в цілому. Обговорені в ході зустрічі поточні питання, серед яких –
взаємодія з органами влади при вирішенні питань щодо експорту лісоматеріалів, сприятимуть
удосконаленню роботи незалежних експертів, навчання яких за ініціативи Закарпатської ТПП проходитиме в
нашій області.
Серед інших питань, про які йшлося на нараді, – спрямування зусиль на подальший розвиток
торговельно-економічних зв'язків із партнерами з інших областей України та з-за кордону; просування
інтересів вітчизняного бізнесу на зовнішніх ринках з урахуванням відкритого характеру економіки, яку будує
наша країна, та нових можливостей і ризиків, що відкрилися із запровадженням Зони вільної торгівлі з ЄС;
сприяння у залученні іноземних інвестицій, надання консультативної підтримки підприємцям; впровадження
нових напрямів діяльності, поліпшення кількісного і якісного складу палатівських послуг; знаходження нових
підходів у вирішенні важливих завдань непростого сьогодення.
На завершення президент Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков побажав
закарпатським колегам і надалі наполегливо й продуктивно працювати заради розбудови свого краю,
незалежної української держави, вітчизняної системи торгово-промислових палат.
Інф. "ДВ" ЗТПП.
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БІЗНЕС-ЗУСТРІЧ "МІЖНАРОДНІ КОНТАКТНІ ДНІ" В УЖГОРОДІ

МЕТАЛООБРОБКА – ТЕХНОЛОГІЇ, ОБЛАДНАННЯ, ВИРОБИ
Як складова комплексної машинобудівної галузі, металообробка займає ключову позицію у сфері
промислового виробництва, оскільки постачає виробничі технології й забезпечує випуск устаткування
для багатьох галузей, тим самим забезпечуючи технічне переозброєння національної економіки,
інтенсифікацію і підвищення ефективності виробничо-господарської, в тому числі – зовнішньоекономічної
діяльності.
Враховуючи необхідність висвітлення наявних проблем і перспектив у сфері металообробки,
орієнтуючись на пошук партнерів та інвесторів для вітчизняних машинобудівних і металообробних
підприємств, налаштованих на розвиток науково-промислового потенціалу, нарощення й модернізацію
виробничих потужностей, впровадження енерго- і ресурсозберігаючих технологій, Закарпатська торговопромислова палата щороку проводить в Ужгороді бізнес-зустріч за тематикою "металообробка:
технології, обладнання, вироби".
І цьогоріч, 27 травня, виставкова зала Палати перетворилася в ефективний майданчик для
спілкування виробників і постачальників металовиробів та обладнання для обробки металу.
"Міжнародні контактні дні" об'єднали представників підприємств-виробників, торгових і
посередницьких організацій, підприємницьких об'єднань із Австрії, Сербії, Словаччини, Угорщини, Чехії, а
також із Закарпатської, Запорізької, Київської, Львівської областей України.
Відкрив зустріч підприємців віце-президент Торгово-промислової палати України, голова Ради ТПП
Карпатського регіону, президент Закарпатської ТПП, Почесний консул Чеської Республіки в Ужгороді
Отто Ковчар. Він привітав бізнесове зібрання, підкресливши значимість металообробної галузі, без якої
неможливе проведення модернізації промисловості, і висловив упевненість, що міжнародний захід
сприятиме подальшому розвитку вітчизняних металообробних підприємств, поступовому підвищенню їх
конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості.
До учасників звернулися присутні на зустрічі консули – Генконсульства Угорщини в Ужгороді Тріеб
Гергель та Генконсульства Чеської Республіки у Львові Валерія Фюлеова, виконавчий директор
Кошицької регіональної торгово-промислової палати (Словацька Республіка) Мілоша Клімова. Промовці
зокрема підкреслювали важливе значення міжнародного заходу та його позитивну роль не лише для
розвитку конкретної галузі, а й для промисловості в цілому, позаяк бізнес-зустріч дає можливість для
діалогу та подальшої плідної взаємодії між професіоналами галузі й ринку – як вітчизняними, так і
зарубіжними.
Загалом відвідувачі заходу представляли цільову аудиторію, а безпосередні переговори учасників
зустрічі проходили за традиційною програмою. Усталена практика попереднього підбору потенційних
партнерів з української сторони, який здійснюють фахівці Закарпатської ТПП, надала ефективності
діалогу, сприяла його предметності й конструктивності, що, безперечно, наближує вітчизняних
підприємців до їхніх зарубіжних колег.
Інф. "ДВ" ЗТПП.
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Наступні бізнес-зустрічі в Ужгороді:
23-25 вересня. Туризм внутрішній, міжнародний, сільський, спеціалізований. Екстремальні види
відпочинку, гірськолижні центри. Туристсько-спортивне спорядження і обладнання, супутні товари.
Туристичні й оздоровчі заклади;
17-18 листопада. Будівництво - проекти і технології. Будівельна техніка і матеріали. Обладнання
сантехнічне, опалювальне, вентиляційне, освітлювальне. Предмети інтер'єру житлових та офісних
приміщень. Будівельна хімія.
Конт. тел.: (0312) 66-94-62. Eл. пошта: exib@tpp.uzhgorod.ua
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Торгово-промислові палати України й Угорщини виступають
за розширення торговельно-економічного співробітництва
Реальним кроком у цьому напрямі стало урочисте відкриття 26 квітня в Києві Представництва
Угорсько-української торгово-промислової палати за участю Надзвичайного і Повноважного Посла Угорщини
в Україні Ерно Кешкеня, урядового уповноваженого кабінету прем'єр-міністра Угорщини Іштвана Грежа,
президента ТПП Угорщини Ласло Паррага, президента ТПП України Геннадія Чижикова, керівників
Угорсько-української ТПП – президента Шандора Гелба та виконавчого директора Дьордя Кота.
У церемонії брав участь віце-президент ТПП України, голова Ради ТПП Карпатського регіону,
президент Закарпатської ТПП Отто Ковчар.
Відкриття Представництва Угорсько-української ТПП – реальна можливість для вітчизняних
підприємців встановити корисні контакти вже сьогодні та вже завтра провести переговори з потенційними
партнерами щодо спільного ведення бізнесу, прокоментував подію Геннадій Чижиков.
Угорщина, як і Україна, пройшла шлях декомунізації і теж заново відкривала для себе вікно в Європу –
шукала свою нішу на європейських ринках, адаптувала законодавство і якість продукції до європейських
стандартів. Сьогодні ця країна відповідає за розвиток малого і середнього бізнесу у "Вишеградській групі".
Тож дуже важливо, що вона готова виступити експертом та партнером для України в цьому напрямі.
Завдяки співпраці з Угорщиною український бізнес зможе вирішити низку актуальних проблем – від
отримання доступу до європейських кредитних ресурсів, ставка за якими суттєво нижча, ніж в українських
банках, до вирішення питань стандартизації і сертифікації нашої продукції в ЄС.
Своєю чергою Ласло Парраг, зауважив, що спільна мета торгово-промислових палат Угорщини й
України – розвивати подальшу співпрацю між державами, окремими регіонами та, безпосередньо, між
суб'єктами господарювання. Головним завданням Представництва Угорсько-української ТПП є сприяння
малим і середнім підприємствам у доступі до зовнішніх ринків, формування партнерських зв'язків, практична
допомога в налагодженні виробничо-торговельних взаємовідносин.
Новостворена організація уже готова надавати українським компаніям допомогу в пошуку
угорських партнерів, у передачі європейського досвіду ведення бізнесу, в розробці фінансових
інструментів для малого і середнього підприємництва. Розроблені та впроваджуються відповідні
механізми залучення інвестицій і контролю за ними. Налагоджується співпраця з юридичними та
аудиторськими компаніями в Україні, адже жоден інвестиційний проект неможливий без професійної
експертизи юристів та фінансистів.
Загалом відкриття Представництва Угорсько-української ТПП в Києві можна вважати проявом того, що
угорський бізнес серйозно ставиться до євроінтеграційних прагнень України і саме в них вбачає
невичерпний потенціал для реалізації нових спільних проектів. Угорці високо оцінюють перспективи нашої
країни і готові виходити на український ринок як партнери та інвестори. Зрештою, це має принести користь і
Україні, і Угорщині.
За інф. ТПП України.
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Представників ТПП Угорщини приймали в МЗС України
Перебуваючи з візитом у Києві, президент Торгово-промислової палати Угорщини Ласло
Парраг та президент Угорсько-української торгово-промислової палати Шандор Гелб 25 квітня
мали зустріч із головою Ради експортерів та інвесторів при МЗС України, начальником
Управління економічного співробітництва МЗС України Олександром Данилейком.
У зустрічі брав участь віце-президент ТПП України, голова Ради ТПП Карпатського
регіону, президент Закарпатської ТПП Отто Ковчар.
Перемовини були присвячені обговоренню шляхів розширення співробітництва між
діловими колами України та Угорщини, а також вивчення досвіду співпраці торговопромислових палат Угорщини з урядовими структурами цієї країни в контексті сприяння бізнесу
у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.
Олександр Данилейко поінформував угорських гостей про діяльність Ради експортерів та
інвесторів при МЗС України та запевнив у всебічній підтримці спільних українсько-угорських
бізнес-проектів із залученням усіх можливих механізмів та інструментів.
Наразі для української сторони особливий інтерес представляє угорський досвід успішної
підтримки національних експортерів, який заслуговує на вивчення та впровадження в Україні.
Угорській стороні пропонується виокремити найбільш перспективні кластери двостороннього торговельно-економічного співробітництва і сконцентруватися на активізації
діяльності в їх межах, зокрема з метою компенсації збитків українського й угорського бізнесу
від втрати російського ринку.
На думку представників ТПП Угорщини найбільш перспективними для двостороннього
співробітництва нині є хімічна промисловість ІТ-сектор, автомобілебудування, металургія та
сільське господарство. Вони підтвердили значний інтерес угорського бізнесу до розширення ділових взаємин з українськими партнерами, свідченням чого можна вважати відЗа інф. МЗС України.
криття представництва Угорсько-української ТПП в Києві.

№ 4-6 (240-242) 2016 р.

Стор. 14

ЇХ ОБ'ЄДНУЄ ТИСА.
Регіональні самоврядні органи
Угорщини, Румунії та Сербії
уклали угоди про співпрацю
В угорському місті Солнок 12 травня керівники обласних рад – Закарпаття (Україна), Марамуреша і
Сату-Маре (Румунія), Воєводини (Сербія) та семи областей Угорщини: Саболч-Сатмар-Берег, Яс-НадькунСолнок, Гевеш, Чонград, Бач-Кішкун, Боршод-Абауй-Земплен та Гайду-Бігар підписали угоди про співробітництво територіальних органів місцевого самоврядування в басейні річки Тиса.
Українську сторону на зустрічі представляли голова Закарпатської обласної ради Михайло Рівіс та
начальник відділу зовнішніх зв'язків, міжнародної технічної допомоги і протоколу Василь Маковський.
Перед підписанням цих важливих документів до присутніх звернувся голова Загальних зборів області
Яс-Надькун-Солнок Шандор Ковач. Велична, проте непередбачувана Тиса, що здатна спричинити як засуху,
так і масштабні повені, перетинає території Угорщини, Румунії, Словаччини, України, Сербії, створюючи
однакові проблеми для цих країн. І вирішити їх не можна на рівні однієї області чи населеного пункту. Тому
всі ми зібралися тут, аби спільними діями створити умови для сталого розвитку Тисянського регіону,
наголосив він.
Присутній на урочистій церемонії підписання угод радник голови Держуправління водного
господарства Угорщини, міжнародний координатор Ласло Пергер зазначив, що в рамках Дунайської
стратегії передбачається моніторинг водного господарства п'яти країн. Він також зауважив, що співпраця з
надання оперативної інформації добре налагоджена з Україною, де існує сучасна система моніторингу та
прогнозування паводків. За його словами, вирішення спільних проблем долини річки Тиса, що охоплює
східну частину Карпатського басейну і вздовж якої проживає близько 14 млн. людей, можливе лише в
рамках її розгляду як єдиної системи.
Імре Гоффманн, заступник Державного секретаря з питань зайнятості та водного господарства МВС
Угорщини, відзначив позитивну взаємодію водників Угорщини й України в оперативному прийнятті
обгрунтованих і правильних рішень з маневрування гідроспорудами, зменшення величини паводкової хвилі,
використовуючи для цього і шлюзи, і автомобільні дороги, і мости на них.
Відтак, уповноважені регіональні представники країн Тисянського басейну в урочистій обстановці
підписали угоди, в яких прописана програма спільних дій, та домовились про подальші скоординовані
зусилля, пов'язані з інтегрованими планами розвитку водного господарства басейну Тиси, збереження та
відтворення водних ресурсів.
На завершення зустрічі відбулася прес-конференція, на якій одному з перших надали слово голові
Закарпатської облради Михайлу Рівісу. Нас об'єднує Богом дана чудова природа та річка Тиса. Впродовж
багатьох років наші пращури та й ми мали змогу відчути, як вона може нас карати за халатне ставлення,
зокрема, людське втручання у навколишнє середовище та інтенсивне вирубування Карпатських лісів, де
свій початок бере Тиса.
Нам потрібно навчитися слухати Тису, аби отримувати всі блага від неї, але, в першу чергу, слід
змінити своє ставлення до навколишнього середовища. Об'єднавшись, ми зможемо протистояти водним
стихіям, розбудовувати інфраструктуру вздовж басейну Тиси, і головне – подати при потребі один одному
дружню руку допомоги, наголосив він.
Про це говорили й інші представники обласних рад, які зокрема зазначали, що, спираючись на вже
сформовані у регіонах водогосподарські практики та налагоджене фахове співробітництво, вони прагнуть
досягнути посилення економічної ролі Тисянського басейну та закласти основи істотного збільшення
суспільного добробуту, реалізувавши конкретні економічні, транспортні, екологічні, водогосподарські й
інфраструктурні проекти, створивши збалансований транскордонний екорегіон "Тиса".
За інф. прес-служби Закарпатської облради.
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ДНІ УКРАЇНИ В СЛОВАЧЧИНІ
СЛОВАЦЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС-ФОРУМ
Дні України цього року тривали з 19 по 28 квітня у другому по значимості місті Словаччини – Кошице,
яке знаходиться за 100 кілометрів від Ужгорода. Головними організаторами виступили міська управа
Кошице, місцевий культурний центр "К13" та об'єднання соціокультурного розвитку "FEMAN".
Впродовж десяти днів було проведено низку культурно-масових та офіційно-ділових заходів, у яких від
України брали участь понад 250 учасників, зокрема із Закарпаття, Києва, Харкова, Кривого Рога, Запоріжжя,
Львова, Івано-Франківська, Тернополя, Одеси.
Як і минулого року, центральною подією Днів України став проведений 26-28 квітня Словацькоукраїнський бізнес-форум "SUF 2016", на якому йшлося про промислові парки, енергетику, інвестиції та
загалом про майбутнє словацько-українських торговельно-економічних відносин.
За програмою першого дня роботи форуму пріоритетною темою для обговорення було обрано
створення і функціонування регіональних індустріальних парків у Східній Словаччині та Україні.
Серед представлених словаками презентацій великий інтерес викликала презентація Кошицького
технічного університету, зокрема, наукового-технічного інкубатора, а серед українських – презентація
індустріального парку "Соломоново".
Представляючи можливості свого дітища, генеральний директор ТОВ "СТС", директор ТОВ
"Сезпарксервіс", член наглядової ради ПрАТ "Єврокар" Володимир Панов, наголошував, що пріоритетом
парку є, насамперед, його вигідне розташування та розбудована інфраструктура. Парк має потужний
потенціал і готовий для інвестиційних вливань. В цілому для Закарпаття найбільш оптимальним варіантом є
створення потужного автомобільного бізнес-кластеру, адже на території області вже діють кілька великих
міжнародних інвестиційних проектів, спрямованих на автомобільну індустрію.
Інвестиційні можливості Мукачева наглядно представив його мер Андрій Балога. Серед успішно
працюючих підприємств, які попри кризу навпаки нарощують виробничі потужності, він назвав одного з
найбільших у світі виробників електроніки – компанію "Flex", що вклала понад 24 млн. дол. США у виробничі
потужності на Закарпатті. Також активно працює компанія "Fisher", яка в Мукачеві виробляє понад 80% своєї
лижної продукції, та компанія "Точприлад".
Наступного дня відбулася міжнародна конференція щодо перспектив розвитку словацько-українських
міждержавних та міжрегіональних взаємовідносин. А на третій день організатори запланували проведення
екскурсій у промислові парки Східної Словаччини, а також зустрічей у форматі B2B, проще кажучи –
двосторонніх переговорів між учасниками форуму.
У роботі Словацько-українського бізнес-форуму "SUF 2016" брав участь і голова Закарпатської
обласної державної адміністрації Геннадій Москаль, який закликав закордонних інвесторів не
боятися інвестувати в Закарпаття, гарантуючи їм широку підтримку з боку державних і самоврядних
органів краю.
За повідомленнями інформаційних агентств.

№ 4-6 (240-242) 2016 р.

Стор. 16

УЖГОРОДСЬКІ ЗУСТРІЧІ СЛОВАЦЬКОГО ЄВРОДЕПУТАТА
Візит до Ужгорода депутата Європейського парламенту від Словацької
Республіки, члена Комісії з питань співпраці ЄС із Україною Івана Штефанця
розпочався 27 травня з його участі у святі
останнього дзвоника в Ужгородській ЗОШ
№ 4 – єдиній в Україні школі, де поглиблено вивчають словацьку мову.
Затим євродепутат зустрівся з головою Закарпатської обласної держадміністрації Геннадієм Москалем. Їх перемовини стосувалися зокрема необхідності розбудови додаткової прикордонної інфраструктури на українськословацькому кордоні, що сприятиме розвитку малого прикордонного руху та розвантажить діючі прикордонні пункти перетину після запровадження безвізового
режиму з ЄС.
Геннадій Москаль також поінформував євродепутата, що вже направив звернення до центральних
органів влади з проханням посприяти у відкритті на кордоні Закарпаття зі Словаччиною додаткових пунктів
пропуску. Він також зауважив, що Словаччина, як член Євросоюзу, може порушити питання про виділення
грантів ЄС на реалізацію програми розвитку транскордонного співробітництва Словаччини з Україною.
Під час відвідин Ужгородського національного університету Іван Штефанець мав розмову з його
ректором, доктором медичних наук, професором Володимиром Смоланкою, який зазначив, що УжНУ
вже має налагоджені тісні взаємини з Кошицьким технічним університетом, Пряшівським університетом
ім. Й. Шафарика, вузами Братислави, використовує їх досвід створення технопарків, "інкубаторів ідей",
розробки бізнес-проектів.
Нині серйозною підмогою для розвитку наукової й освітньої бази УжНУ є участь у різних грантових
проектах. На думку Володимира Смоланки, словацькі ВУЗи в цьому сенсі можуть передавати українським
колегам не лише власний досвід, але й бути партнерами в реалізації спільних проектів.
На завершення депутат Європарламенту прочитав студентам УжНУ лекцію та повідомив їм про
можливість отримання трьох стипендій для ознайомчої практики в Єврокомісії у Брюсселі.
Того ж дня по обіді в ужгородському готельно-ресторанному комплексі "Олд Континент" відбулася
зустріч Івана Штефанця з представниками органів державної влади й місцевого самоврядування, наукових,
експертних, бізнесових кіл краю, громадських організацій, засобів масової інформації.
Модератором зустрічі, що проходила у
форматі "Чай з євродепутатом", виступила
радник при дирекції Національного інституту
стратегічних досліджень, заслужений діяч
науки і техніки України, перший заступник
голови представництва Міжнародної місії
народної дипломатії "Європейська Україна" в
Закарпатській області Світлана Мітряєва.
Зі словацької сторони учасниками заходу були Генеральний консул Словаччини в
Ужгороді Янка Буріанова, Почесний консул
Словацької Республіки у Великому Березному Олег Адамчук, асистенти європарламентаря Рената Бзділова, Міхал Дурман та Владислав Штефанець.
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У дискусії на тему "Європейське майбутнє України" з української сторони брали участь проректор з
науково-педагогічної роботи УжНУ, доктор політичних наук, професор, директор НДІ Центральної Європи
УжНУ Мирослава Лендєл, декан факультету міжнародних відносин УжНУ, доктор історичних наук, професор
Микола Палінчак, професор кафедри історії України УжНУ Сергій Федака, завідувач кафедри міжнародних
економічних відносин факультету міжнародних відносин УжНУ, доктор економічних наук, професор
Володимир Приходько, директор Центру міжнародної безпеки та євроатлантичної інтеграції УжНУ,
професор Ігор Тодоров, експерт НДІ Центральної Європи УжНУ, кандидат історичних наук, голова
Закарпатського товариства чеської культури Тетяна Сергієнко, віце-президент Торгово-промислової палати
України, президент Закарпатської ТПП, співголова Українсько-словацької Ділової ради, Почесний консул
Чеської Республіки в Ужгороді Отто Ковчар, представник Міністерства закордонних справ України в
Ужгороді Галина Гороховська, заступник директора департаменту туризму і курортів Міністерства
економічного
розвитку
і
торгівлі
України
Віталіна
Мартиновська,
начальник
управління
зовнішньоекономічних зв'язків, інвестицій і транскордонного співробітництва Закарпатської ОДА Рената
Мойш-Шимон, директор департаменту економічного розвитку і торгівлі Закарпатської ОДА, депутат
Закарпатської облради Денис Ман, голова благодійного фонду "Громадські ініціативи", депутат
Закарпатської облради Андрій Вишняк.
За повідомленнями інформагентств.
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УКРАЇНА – ЧЕХІЯ: ГЕОГРАФІЯ МІЖРЕГІОНАЛЬНОЇ СПІВПРАЦІ РОЗШИРЮЄТЬСЯ
ЗАКАРПАТТЯ – УСТЕЦЬКИЙ КРАЙ
На запрошення гетьмана Устецького краю Чеської Республіки Олдржіха Бубенічека офіційна
делегація на чолі з головою Закарпатської облради Михайлом Рівісом 10 травня перебувала з робочим
візитом у місті Усті-над-Лабем, де провела переговори з представниками Крайового уряду щодо
можливостей співпраці на рівні двох регіонів.

Ми дуже раді, що закарпатська делегація відвідала Устецький край, адже маємо намір започаткувати
конструктивний діалог щодо налагодження взаємовигідних контактів. Ми повністю підтримуємо євроінтеграційні прагнення України й, зокрема, Закарпаття, підтвердженням чого має стати активний розвиток
партнерських взаємин між нашими регіонами, підкреслив під час зустрічі гетьман краю.
Оскільки це перший візит закарпатських депутатів до Устецького краю, Олдржіх Бубенічек розпочав
перемовини з розповіді про регіон, що розташований в історичній області Богемія та межує з чотирма
чеськими краями: Ліберецьким, Центральночеським, Пльзенським і Карловарським, а також із федеральною
землею Німеччини – Саксонією.
Вздовж кордону з ФРН розкинулися Рудні гори з найвищою вершиною Клиновець (1244 м). Майже
30% земель краю вкрито лісами, 50% території відведено для сільськогосподарських угідь.
Устецький край славиться на всю Європу своїми цілющими джерелами мінеральних вод. До регіону,
де проживає майже мільйон людей, входить 7 округів, у яких налічується понад 420 населених пунктів.
Найбільшими за чисельністю населення є міста Усті-над-Лабем, Мост, Тепліце, Дечин, Хомутов, Літвінов,
Літомержіце, Їрков, Жатець, Лоуни.
Розповідаючи про економіку регіону, гетьман зауважив, що вона є специфічною для різних районів.
Для низинних округів, зокрема, Літомержіце та Лоуни притаманний високий рівень розвитку сільського
господарства. Тут чехи вирощують овочі, хміль, фрукти, виноград, з якого потім виробляють різні сорти
вина. А от для гірських районів, де розташовані Рудні та Доуповські гори, Чеське узвишшя, характерний
високий рівень промислового розвитку. Найбільш розвиненими галузями є важка, гірничодобувна
(видобуток вугілля, піску, будівельного каменю), хімічна, машинобудівна, скляна, виробництво
електроенергії.
Також Устецький край має щільну залізничну мережу. Уздовж Ельби проходить важливий міжнародний залізничний шлях Берлін - Дрезден - Усті-над-Лабем - Прага - Брно - Відень - Будапешт, який є
частиною IV європейського транспортного коридору. Інша значуща залізнична лінія перетинає регіон уздовж
Рудних гір. Річкові перевезення здійснюються по Ельбі, яка на всій території краю є судноплавною і дає
можливість прямого водного сполучення до самого Північного моря.
Коли мова зайшла про наплив туристів до Устецького краю, Олдржіх Бубенічек підкреслив, що тут
досить велика кількість історичних пам'яток, до яких щорічно навідуються туристи з різних куточків світу. До
найвідоміших належать романська ротонда на горі Ржіп, готична церква в місті Мост, замок Духцов у стилі
"бароко", монастирі Осєк і Доксані, середньовічні замки Плосковіце, Лібоховіце, старі квартали міст Уштєк,
Рудніце-над-Лабем і єпископського міста Лайтмериця.
Незважаючи на високий рівень індустріалізації, регіон має ряд заповідних природних об'єктів, серед
яких – національний парк "Богемська Швейцарія", ландшафтні заповідники "Лабске пісковце", Лужицькі гори,
регіональний ландшафтний парк "Кокоржінско", а також 136 природних заповідників і пам'яток. В Рудних і
Лужицьких горах добре розвинені зимові види спорту.
Подякувавши Олдржіху Бубенічеку за об'ємну інформацію про Устецький край, Михайло Рівіс від
імені депутатського корпусу облради запросив його відвідати Закарпаття, аби на власні очі пересвідчитися у його неповторних краєвидах, гостинності краян, ознайомитися з потенціалом регіональної
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економіки, природно-рекреаційними ресурсами та, зрештою, переконатися в інноваційно-інвестиційній
привабливості нашого краю.
Нині Закарпатська область має усталені дружні взаємини і партнерські зв'язки з шістнадцятьма
регіонами країн Євросоюзу, насамперед – із країнами-сусідами. Наразі найактивнішим можна назвати
співробітництво з чеськими краями Височина і Пардубіце. Багаторічна плідна співпраця сприяє зміцненню
міждержавних відносин та вирішенню регіональних проблем.
Спільно з чеськими партнерами в області вже реалізовано понад 120 інвестиційних проектів у галузі
освіти, туризму, екології, медицини, в соціальній сфері. Їх основне спрямування – реконструкція дитячих
закладів, загальноосвітніх шкіл, медичних установ, центрів соціальної реабілітації. Крім того, реалізовано
низку гуманітарно-культурних проектів.
Голова облради підтвердив зацікавленість крайових органів влади у налагодженні найбільш
ефективних форм договірних взаємовідносин та взаємодії між Закарпатською областю та Устецьким краєм,
в тому числі – на рівні територіальних громад районів, міст і сіл, а також між окремими державними й
бізнесовими структурами, закладами охорони здоров'я і соціального забезпечення, установами освіти,
науки, культури, мистецтва.

ЗАКАРПАТТЯ – ПАРДУБІЦЬКИЙ КРАЙ
До Ужгорода 24 травня з робочим візитом прибула представницька делегація Пардубіцького
краю Чеської Республіки на чолі з гетьманом Мартіном Нетоліцки. В її складі – голова Крайового уряду
Ярослав Фолпрехт, депутат Парламенту Чехії, голова контрольної комісії Крайового представництва
Вацлав Сноупек, староста міста Чеська Тршебова Ярослав Зеднік, представники органів місцевого
самоврядування ряду міст і сіл регіону.

Чеські гості зустрілися з головою облради Михайлом Рівісом та представниками постійних комісій і
фракцій облради. У ході перемовин сторони підвели підсумки виконання підписаного торік Меморандуму
про поглиблення співпраці між Закарпатською обласною радою і Пардубіцьким краєм та окреслили плани на
перспективу.
У зустрічі брав участь Почесний консул Чеської Республіки в Ужгороді, віце-президент Торговопромислової палати України, голова Ради ТПП Карпатського регіону, президент Закарпатської ТПП
Отто Ковчар.
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Представники сторін відзначали, що географія співробітництва між самоврядними громадами двох
країв дедалі ширшає. Мартін Нетоліцки, який перебуває на Закарпатті вже вп'яте, зокрема наголосив, що всі
його візити до нашого краю приносять тільки позитивні результати.
Водночас гетьман Пардубіцького краю зауважив: незалежно від результатів виборів до Крайової ради,
що відбудуться на початку жовтня, він і всі члени делегації, серед яких представники різних політичних сил,
урядові керівники, старости міст, зроблять все для того, аби спільні перспективні проекти й надалі успішно
реалізовувалися.
Михайло Рівіс зі свого боку зазначив, що обласна влада приділяє особливу увагу розширенню
географії транскордонних і прикордонних зв'язків з метою соціально-економічного розвитку області,
поліпшення інвестиційного клімату, особливо у контексті децентралізації влади, завдяки якій органи
місцевого самоврядування набувають додаткових повноважень. Це реальний шанс для прискорення
розбудови Закарпаття, покращення умов життя громадян краю.
Наступного дня члени чеської делегації, разом із головою облради Михайлом Рівісом та директором
благодійного фонду "ВіЗа" Володимиром Чубірком, інспектували спільні інвестиційні проекти в
Ужгородському, Перечинському та Великоберезнянському районах. Серед них – реконструкція котелень
загальноосвітніх шкіл у с. Пацканьово Ужгородського району та с. Сімерки Перечинського району,
реконструкція водогону до дошкільного навчального закладу у с. Лінці Ужгородського району.
Об'їжджаючи населені пункти вище названих районів, представники сторін вивчали можливості
реалізації нових спільних проектів, зокрема з капітального ремонту ДНЗ в Коритнянах Ужгородського
району, утеплення стін ЗОШ у Порошкові Перечинського району.
Також під час візиту чеські партнери зустрічалися з головами ряду міст і сіл, які виявили бажання
співпрацювати з місцевими громадами Пардубіцького краю. В результаті відповідну угоду вже підписали
керівники громад селища міського типу Великий Березний та селища Долні Чермна.

ЗАКАРПАТТЯ – КРАЙ ВИСОЧІНА
Черговий візит делегації партнерського краю Височіна Чеської Республіки до Закарпаття відбувся 16
червня. До складу делегації, очолюваної гетьманом краю, членом Палати депутатів Парламенту Чехії Їржі
Бєгоунеком, увійшли заступник гетьмана, член Постійної крайової конференції Владімір Новотни, голова
Крайового уряду, голова благодійного фонду "ViZa", член Постійної крайової конференції Зденек Кадлец,
крайові депутати, старости окремих самоврядних територіальних громад. В організованих за програмою
заходах брав участь Генеральний консул Чеської Республіки у Львові Мірослав Кліма.

Вітаючи гостей у Закарпатській облраді Михайло Рівіс зазначив, що багаторічна плідна співпраця
Закарпаття з Височіною слугує взірцем транскордонного співробітництва між регіонами України та країн
Європейського Союзу. Ми цим дуже пишаємося, наголосив він та висловив велику подяку чеським
партнерам за ту допомогу, що надається області в процесі реалізації програм соціального розвитку місцевих
громад.
Підписана між Закарпатською областю і краєм Височіна угода про співробітництво сприяє не тільки
розвитку контактів між громадами наших міст і сіл, а й реалізації низки спільних інвестиційних проектів у
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сфері освіти, культури, туризму, екології, охорони здоров'я, в соціальній сфері, зауважив голова облради.
Загалом за 9 років співпраці спільними зусиллями вдалося реалізувати майже 80 проектів, до яких
нинішнього року додалися ще 15.
У контексті євроінтеграційних процесів, що відбуваються в Україні, для Закарпаття нині дуже цінним є
досвід проведення реформ у Чехії, зокрема досвід у реформуванні місцевого самоврядування. У цьому
плані обласна влада й надалі всіляко заохочуватиме розвиток зв'язків територіальних громад. Наразі велике
бажання знайти у Височині партнерів виявляють міста Хуст і Берегово, селище Великий Бичків та село
Велика Копаня.
Заслуговує на увагу обох сторін і неабиякий інтерес закарпатців до чеської мови. Насамперед
активізації потребують зв'язки між навчальними закладами. Сьогодні вивченням чеської мови як другої
іноземної (за відповідними програмами Міністерства освіти і науки) в трьох школах охоплено понад 350
дітей. З наступного навчального року її бажають вивчати ще в ряді шкіл краю. Тож дуже доречною є
допомога краю Височіна у забезпеченні підручниками чеської мови.
Водночас залишається невирішеною проблема педагогічних кадрів, хоча Ужгородський національний
університет уже розпочав їх підготовку. Однак викладати вони зможуть лише через рік-два. Крім того,
кафедра богемістики сама потребує кадрового підсилення науковцями – справжніми носіями чеської мови, а
також допомоги у технічному обладнанні лінгафонного кабінету. Доречним вбачається сприяння чеських
партнерів у наданні бази для проведення навчальних практик для студентів кафедри богемістики УжНУ.
Частковому вирішенню проблеми підготовки педагогічних кадрів сприяло б і налагодження взаємного обміну
відповідними вчителями-мовниками між школами.
Під час зустрічі Їржі Бєгоунек дякував закарпатцям за теплий прийом та багаторічну успішну
співпрацю, якою охоплені практично всі райони області. Таке партнерство він назвав рівноцінним, адже воно
працює на благо громад обох регіонів. Загалом на паритетних засадах фінансування, починаючи з 2008
року, край Височіна інвестував у соціальну сферу Закарпаття 39 млн. 500 тис. чеських крон.
За словами гетьмана Височіни, сьогодні життя ставить нові актуальні завдання. До прикладу, зараз
вже не достатньо дарувати підручники закарпатським школярам на чеській мові. Потрібно шукати фахівців
та направляти їх в зацікавлені у вивченні чеської мови освітні заклади. Щодо сфери охорони здоров'я
населення, то тут слід допомагати медичним обладнанням, якого так потребують гірські амбулаторії та
лікарні, наголосив він.
Про стан реалізації спільних інвестиційних проектів учасників зустрічі інформував директор
благодійного фонду "ВіЗа" Володимир Чубірко. Загалом у 2016 році передбачено реалізувати 15 проектів у
соціальній сфері загальною вартістю понад 14 мільйонів гривень. Для їх виконання проведена відповідна
організаційна робота, виділено 4 325 тис. грн. з обласного бюджету та понад 3 мільйони гривень із бюджетів
міст і районів. Також від краю Височіна надійшло 4,6 млн. чеських крон. Процес реалізації всіх проектів
знаходиться на постійному контролі виконавчого апарату та депутатів обласної ради. До 1 вересня ц.р.
більшість проектів планується завершити.
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Відрадно, що представники країв висловили взаємне бажання наступного року урочисто відзначити
10-річчя співпраці Закарпаття з Височіною. Домовлено, що перелік конкретних заходів вони будуть
обговорювати під час наступного візиту закарпатської делегації до краю Височіна, запланованого на
середину серпня ц.р.
Того дня чеська делегація відвідала ЗОШ №3 в Ужгороді (Масарикову школу), де в рамках співпраці
проведена часткова реконструкція будівлі, зокрема зовнішнього фасаду з відновленням відповідного напису
часів першої Чехословацької Республіки, а також обладнано клас для вивчення чеської мови.
Побували чехи і в Ужгородському національному університеті, де нинішнього року реалізовано один із
проектів з енергозбереження, зокрема із заміни вікон на факультеті міжнародних відносин. У ректораті УжНУ
за участі ректора Володимира Смоланки та професорсько-викладацького складу університету відбулася
предметна розмова про перспективи співробітництва між ВУЗами двох регіонів та конкретні завдання,
вирішенню яких може посприяти влада краю Височіна. Зокрема йдеться про облаштування аудиторії для
вивчення чеської мови, зміцнення викладацького складу лектором – носієм чеської мови, сприяння у
проведенні літньої практики студентів УжНУ в Чехії.
За інф. прес-служби Закарпатської облради.

ДЕНЬ БОГЕМІСТИКИ І СЛОВАКІСТИКИ В ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Під патронатом Генеральних консульств — Чеської Республіки у
Львові та Словацької Республіки в Ужгороді, а також Почесних
консулів — Чеської Республіки в Ужгороді й Словацької Республіки у
Великому Березному, 27 травня Закарпатське товариство чеської
культури і Товариство словаків Закарпаття ім. Л. Штура вперше
провели святкування чеської і словацької культур і традицій — "День
богемістики і словакістики в Закарпатській області".
Захід організований з метою створення платформи для
досліджень й інновацій у галузях богемістики та словакістики,
поширення інформації про Чехію і Словаччину, пропаганди чеської і
словацької культур, духовності, традицій, звичаїв, підтримки вивчення
та поширення чеської і словацької мов.
До участі у святкуванні були запрошені представники дипломатичного корпусу, органів
державної влади й місцевого самоврядування, науковці, експерти, творча інтелігенція, молодь.
У Почесному консульстві Чеської Республіки в Ужгороді учасники й гості мали змогу
ознайомитися зі стендами "Чеська Республіка" й "Словацька Республіка", на яких були представлені
рекламні, публіцистично-документальні матеріали щодо історичного розвитку, економіки, культури
чеських і словацьких земель, сучасних соціально-політичних реалій Чехії і Словаччини, еволюції та
перспектив українсько-чеських й українсько-словацьких зв'язків.
Унікальна книжкова виставка з фондів Наукової бібліотеки Ужгородського національного
університету розгорнулася у виставковій залі. Вона демонструвала раритетні видання 20—30-х років
минулого століття — часів Чехословацької Республіки, а також літературу, присвячену збереженню
культурної спадщини чехів і словаків у Закарпатті.
Ще одна виставка — "Ужгород очима дітей. Сакура" представляла таланти наймолодших
учасників, а фото-презентація — діяльність Закарпатського товариства чеської культури.
У відкритті заходу взяли участь Почесний консул Чеської Республіки в Ужгороді, віцепрезидент Торгово-промислової палати України, президент Закарпатської ТПП Отто Ковчар,
голова Закарпатського товариства чеської культури, кандидат історичних наук, старший науковий
співробітник Науково-дослідного інституту Центральної Європи УжНУ Тетяна Сергієнко.
Учасників і гостей привітали перший заступник голови Закарпатської обласної ради Йосип
Борто, консул Генконсульства Чеської Республіки у Львові Валерія Фюлеова.
Впродовж святкування проходили презентації: "Богемістика і словакістика", "AJODA" — мовна
школа", "Uzhorodsky ples", "VACLAV-fest" та відбувся круглий стіл на тему "Богемістика і
словакістика в Закарпатській області: спільне й особливе".
Перед учасниками й гостями свята виступав народний вокально-хореографічний ансамбль
"Словенка" (художній керівник Софія Симочко, балетмейстер-постановник Оксана Хижун, керівник
оркестру Оксана Галаді).
Також під час заходу працював імпровізований дитячий майданчик, де малюки могли
бавитися, малювати, ліпити, виготовляти корону "Король Карл IV", а згодом — скуштувати смачного
торту, пряників, цукерок та інших солодощів.
Інф. Закарпатського товариства чеської культури.
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Відкриття Консульства Румунії в Закарпатті –
важливий крок до подальшого розвитку
міждержавних та міжрегіональних стосунків
У закарпатському селищі Солотвино 6 травня відбулася непересічна подія – офіційне відкриття Консульства Румунії. Її з нетерпінням очікували насамперед мешканці Тячівського та Рахівського
району, які проживають у 50-ти кілометровій прикордонній зоні.
Із приводу цього до Солотвина приїхали міністри закордонні справ України і Румунії – Павло
Клімкін та Лазар Коменеску. Участь у церемонії взяли Генеральний консул Румунії в Чернівцях
Елеонора Молдован, голова Закарпатської обласної держадміністрації Геннадій Москаль, голова
Тячівської РДА Василь Дем'янчук, селищний голова Солотвина Юрій Ухаль, інші представники державних і самоврядних органів, громадських організацій, засобів масової інформації з обох сторін.
Не менш важливим моментом урочистостей стало
підписання Павлом Клімкіним і Лазарем Коменеску Угоди
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Румунії про
скасування оплати за оформлення довготермінових
(національних) віз, завдяки якій українці й румуни зможуть
безкоштовно отримувати дозволи на в'їзд та перебування
в країнах строком понад 90 днів.
Зустріч урядовців стала нагодою для обговорення
широкого кола питань двостороннього співробітництва,
зокрема, шляхів реалізації домовленостей, досягнутих 21
квітня цього року в ході візиту Президента України Петра
Порошенка до Бухареста на запрошення Президента
Румунії Клауса Йоханніса.
Особлива увага була приділена питанням транскордонної та регіональної співпраці, розвитку інфраструктури українсько-румунського державного кордону, вирішенню освітніх і культурних проблем української національної меншини в Румунії та румунської в
Україні.
Очільники зовнішньополітичних відомств особисто
вручили присутнім на церемонії підписання нової
міжурядової угоди громадянам двох країн спеціальні
дозволи на перетин державного кордону в рамках
діючої з 14 травня 2015 року Угоди між Кабінетом
Міністрів України та Урядом Румунії про місцевий прикордонний рух.
Під час зустрічі з представниками румунської
спільноти Закарпаття, Лазар Коменеску зокрема зазначив,
що відкриття Консульства Румунії є результатом плідного
розвитку відносин, розширення співпраці між Румунією та
Україною на високому рівні, проявом впевненості у
подальших сталих зв'язках і добросусідських взаєминах
між румунами та українцями по обидва боки Тиси.
Привітав закарпатців з важливою подією і голова
Закарпатської ОДА Геннадій Москаль. Він відзначив, що
це вже четверте консульство у нашому краї: словацьке
працює в Ужгороді, а угорські – в Ужгороді та Берегові.
Успішно працюють у Закарпатті й почесні консульства –
Чеської Республіки в Ужгороді та Словацької Республіки у
Великому Березному.
З відкриттям дипустанови в Солотвині, де компактно проживає румуномовне населення, громадяни
отримують реальну можливість вирішувати питання щодо
оформлення віз та дозволів малого прикордонного руху
на місці, без необхідності виїзду в Чернівці. Також, на
переконання очільника ЗОДА, це дасть значний поштовх
до активізації прикордонної торгівлі, інтенсифікації наукових, освітніх, культурних, мистецьких обмінів на міжрегіональному рівні.
За інф. "Тячів NEWS" та "Рахів NEWS".
№ 4-6 (240-242) 2016 р.

Стор. 25

ГЕНКОНСУЛ ПОЛЬЩІ ЗНАЙОМИВСЯ ІЗ ЗАКАРПАТТЯМ
В Ужгороді 27 квітня з ознайомчим
візитом перебував Генеральний консул
Республіки Польща у Львові Вєслав
Мазур, який наприкінці жовтня минулого
року замінив Ярослава Дрозда – очільника польського диппредставництва у
2011-2015 роках. У рамках візиту він
провів зустрічі з головою Закарпатської
облради Михайлом Рівісом, головою
Закарпатської облдержадміністрації Геннадієм Москалем, міським головою Ужгорода Богданом Андріївим.
Під час перемовин Вєслава Мазура
з Михайлом Рівісом ішлося про поглиблення й активізацію співпраці воєводств
Польщі та районів Закарпатської області,
насамперед – між якими укладені відповідні угоди про співробітництво.
Генконсул Польщі розповів про найближчі плани роботи дипломатичної установи, наголошуючи на
своїх щирих намірах зробити все можливе для подальшого зміцнення добросусідства та міжрегіонального
партнерства із Закарпаттям.
Михайло Рівіс зі свого боку поінформував польського дипломата про стан і перспективи соціальноекономічного розвитку Закарпаття, про діяльність обласної ради, для якої найбільш пріоритетними є
питання соціального захисту громадян, розвитку медицини, освіти, науки, культури, туризму, спорту,
налагодження міжрегіональних зв'язків і на цій основі – залучення додаткових джерел для соціального
розвитку територіальних громад та інвестицій у розбудову економіки краю.
Депутатський корпус крок за кроком втілює в життя європейські ідеї та цінності, налагоджуючи
партнерство з органами місцевого самоврядування і громадами прикордонних регіонів сусідніх
європейських країн, зокрема Румунії, Угорщини, Словаччини, Польщі, а також Чехії, Австрії, Німеччини та ін.
Голова облради розповів поважному гостю і про нещодавню поїздку делегації Закарпаття до
Брюсселя, де було презентовано Європейське об'єднання територіального співробітництва "ТИСА"
(European Grouping of Territorial Cooperation – EGTC). Це перше міжрегіональне об'єднання, створене між
країною-членом ЄС і третьою країною, що по суті стало прецедентом на теренах Європи. Відрадно, що саме
Закарпаття є першим регіоном за межами Європейського Союзу, який включено у мережу EGTC. Зокрема
це дозволить безперешкодно долучатися до грантів ЄС, спрямованих на регіональний розвиток.
Торкаючись теми розширення співробітництва з окремими регіонами Польщі, Михайло Рівіс зазначив, що Закарпаття є сусідом Підкарпатського воєводства, з яким підтримує партнерські
відносини на основі двосторонньої угоди
вже не один рік. На жаль, останнім часом співпраця не відзначається такою
активністю, як раніше.
Досі немає і прямого сполучення з
воєводством, бо на закарпатській ділянці
українсько-польського кордону немає
жодного пункту пропуску. Як населення
краю, так і туристи змушені для перетину
кордону долати відстань у 100 км до
найближчого пункту в сусідній Львівській
області, або здійснювати транзитний
маршрут через Словаччину.
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Із приводу цього варто зауважити, що про наміри збудувати відповідний пункт пропуску в
Закарпатті вперше було заявлено під час зустрічі офіційних представників Радянського Союзу та
Польської Народної Республіки у далекому 1969 році. З того часу й донині це насущне питання
порушувалось багато разів і українською, і польською сторонами.
Зокрема про необхідність вирішення болючої для області проблеми неодноразово ішлося на
засіданні Комісії з питань транскордонного співробітництва Українсько-польської міжурядової
координаційної ради з питань міжрегіонального співробітництва.
Як відомо, уповноваженими представниками сторін підтверджено, що стан інфраструктури та
місцевості дозволяє організувати провадження робіт із будівництва пункту пропуску на українськопольській ділянці державного кордону в районі населених пунктів Лубня (Україна) та Волосате
(Польща). Також досягнуто компромісного рішення щодо статусу переходу як міжнародного
пішохідного, розроблено схему генплану та визначено орієнтовну кошторисну вартість будівництва.
На переконання голови облради, відкриття пункту пропуску "Лубня-Волосате" на Великоберезнянщині дасть змогу не тільки створити умови для розвитку взаємовигідного міжрегіонального
співробітництва в різних сферах і напрямах, а й відкрити для світу тристоронній українсько-польськословацький міжнародний біосферний резерват "Східні Карпати", який включено до Світової мережі
біосферних резерватів ЮНЕСКО. Позаяк саме тут судилося прописатися Ужанському національному
парку України, Бещадському природному парку Польщі та "Східним Бескидам" Словаччини.
Про необхідність і можливість відкриття прикордонного переходу на українсько-польському
кордоні в межах Закарпаття говорив під час зустрічі з Генконсулом Польщі Вєславом Мазуром і
голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль.
Він також підняв питання про відновлення проведення Днів добросусідства між Закарпатською
областю та Підкарпатським воєводством. Багаторічна практика організації традиційних форумів
дружби на кордонах Закарпаття і сусідніх держав свідчить, що вони сприяють підтримці усталених
добросусідських, партнерських відносин між громадами. Під час святкових заходів у неформальній
обстановці зустрічаються представники органів державної влади, територіальних громад, бізнесових
структур, закладів освіти, культури, мистецтва. Дні добросусідства проходять в атмосфері
гостинності, взаємної довіри і порозуміння між громадянами сусідніх регіонів.
Польський дипломат обіцяв посприяти у вирішенні всіх піднятих під час перемовин в облраді та
облдержадміністрації питань. У тому числі – передати запрошення Геннадія Москаля воєводі
Підкарпатського воєводства відвідати Ужгород, аби обговорити можливі напрями подальшої
співпраці сусідніх регіонів.
Того ж дня Вєслав Мазур
зустрівся з міським головою Ужгорода Богданом Андріївим, який
поділився результатами співпраці
обласного центру Закарпаття з
польськими містами-побратимами – Кросно та Ярославом, зокрема в реалізації спільних грантових проектів ЄС. Серед них –
проект зі спорудження на території ужгородської ЗОШ №5 Центру
розвитку велотуризму, реалізований у співпраці з містом Кросно,
реконструкція спільно з партнерами із Ярослава унікального архітектурного комплексу XVIII століття під назвою "Совине гніздо".
За інф. прес-служб
Закарпатської облради,
Закарпатської облдержадміністрації
та Ужгородської міськради.
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РЕГІОНАЛЬНІ НОВИНИ ЕКОНОМІКИ ТА БІЗНЕСУ
За період інвестування в економіку Закарпаття
залучено майже 312 мільйонів доларів
Цього року в січні–березні в економіку області іноземними
інвесторами вкладено 5,1 млн. дол. США прямих іноземних інвестицій
(акціонерного капіталу). Зменшення за цей період становить – 8,4 млн.
дол. США (у т.ч. за рахунок курсової різниці – 2,9 млн. дол. США),
повідомляє Головне управління статистики в Закарпатській області.
Загальний обсяг залучених з початку інвестування в Закарпаття інвестиційних коштів, які надходили із
48 країн світу, становив на 1 квітня 2016-го 311,9 млн. дол. США. Іноземні інвестиції в розрахунку на одну
особу склали 248,2 дол. США.
Із країн ЄС внесено 236,9 млн. дол. США інвестицій, з інших країн – 75,0 млн. дол. США. До основних
країн-інвесторів, на які припадає 69,3% загального обсягу прямих інвестицій, входять Нідерланди,
Німеччина, Австрія, Польща, Японія та США.
На підприємствах промисловості загалом зосереджено 252,5 млн. дол. США (80,9%), у т.ч. переробної – 247,6 млн. дол. США, добувної промисловості і розроблення кар'єрів – 1,0 млн. дол. США, на
підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 2,8 млн. дол. США, з
водопостачання, каналізації, поводження з відходами – 1,1 млн. дол. США.
У підприємства з виробництва автотранспортних засобів внесено 150,0 млн. дол. США, у ремонт та
монтаж машин і устатковання – 38,2 млн. дол. США, в текстильне виробництво, виготовлення одягу, виробів
зі шкіри та інших матеріалів – 23,7 млн. дол. США, у виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу
та поліграфічної продукції – 15,6 млн. дол. США, у виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових
виробів – 12,6 млн. дол. США.
В транспорті, складському господарстві, поштовій та кур'єрській діяльності акумульовано 21,3 млн.
дол. США, в операціях з нерухомим майном – 13,0 млн. дол. США, в організації тимчасового проживання і
харчування – 8,8 млн. дол. США.

Зовнішньоекономічну діяльність у Закарпатті
здійснюють близько півтори тисячі підприємців
Станом на 25 травня ц.р., за інформацією Головного
управління Державної фіскальної служби в Закарпатській області,
на обліку в Закарпатській митниці ДФС перебувало 3643 особи,
які здійснюють операції з товарами.
Зовнішньоекономічну діяльність у січні-травні здійснювали 1490 суб'єктів господарювання. Впродовж
п'яти місяців ними оформлено переміщених товарів через митний кордон України у зоні діяльності
Закарпатської митниці ДФС на суму понад 7,5 млрд. грн. Із цієї кількості імпортовано товарів на суму більше
4,8 млрд. грн., експортовано на понад 2,7 млрд. грн.
За п'ять місяців оформлено 53716 митних декларацій, з яких 33,9% – в режимі імпорту та 42,5% – в
режимі експорту. Варто зазначити, що Закарпатська митниця ДФС входить у трійку митниць України, в яких
процедура оформлення декларацій на імпорт відбувається найшвидше – 1 год. 16 хв. Також у пунктах
пропуску забезпечено на 100% оформлення митних декларацій з використанням процедури електронного
декларування.
Щодо імпорту товарів у зону діяльності Закарпатської митниці ДФС, то він здійснювався в основному з
Угорщини, Австрії, Чехії. Серед основних імпортних товарів – машини автоматичного оброблення
інформації та їх блоки, вироби з пластмаси для транспортування та пакування, друкарське обладнання,
легкові автомобілі.
Експорт товарів за п'ять місяців здійснювався зокрема в Угорщину, Словаччину, Німеччину.
Основними експортними товарами були лісоматеріали оброблені, вугілля кам'яне, антрацит, вугілля
деревне, вироби столярні, будівельні деталі.
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Закарпаття цього року стало більше продавати
товарів за кордон, аніж купувати
За інформацією Головного управління статистики в Закарпатській
області, позитивне сальдо зовнішньої торгівлі за чотири місяці 2016
року склало 13,2 млн. дол. США.
У січні–квітні експорт товарів становив 361,0 млн. дол. США,
імпорт – 347,8 млн. дол. США.
Порівняно з аналогічним періодом 2015-го експорт зріс на 0,1% (на 34,0 млн. дол. США), імпорт – на
13,4% (на 16,2 млн. дол. США). Позитивне сальдо становило 13,2 млн. дол. США (минулого року – 50,2 млн.
дол. США). Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 1,04 (у 2015-му – 1,15).
Зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами із 95 країн світу. Найбільше
експортувалося товарів до Угорщини – 49,5%, Німеччини – 8,5%, Словаччини – 7,0%, Австрії – 5,5% та
Польщі – 5,1%. Загалом експорт товарів до країн Європейського Союзу становив 335,5 млн. дол. США, або
92,9% від загального обсягу експорту.
Основу товарної структури експорту складали машини, обладнання та механізми, електротехнічне
обладнання – 221,7 млн. дол. США або 61,4%, текстильні матеріали і вироби – 38,8 млн. дол. США (10,8%),
промислові товари – 27,3 млн. дол. США (7,6%), деревина і вироби з неї – 25,2 млн. дол. США (6,9%).
Імпорт товарів із країн ЄС становив 212,3 млн. дол. США, або 61,0% від загального обсягу. Найбільші
імпортні поставки товарів були з Німеччини – 15,1%, Китаю –14,6%, Угорщини – 12,0% та Чехії – 9,0%.
В імпортних поставках переважали машини, обладнання і механізми, електротехнічне обладнання –
49,2% загального обсягу, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них – 10,5%, текстильні матеріали і
вироби – 10,3%, мінеральні продукти – 10,3%, недорогоцінні метали та вироби з них – 5,0%.

Порівняно з минулим роком експорт послуг
із Закарпаття зменшився на третину
Про це йдеться у статистичному експрес-випуску Головного
управління статистики в Закарпатській області.
У січні–березні ц.р. експорт послуг становив 38,1 млн. дол.
США, імпорт – 5,0 млн. дол. США. Порівняно з аналогічним
періодом 2015-го, експорт скоротився на 33,6% (на 19,3 млн. дол.
США), імпорт збільшився на 19,7% (на 0,8 млн. дол. США).
Позитивне сальдо становило 33,1 млн. дол. США (за І кв. минулого року – 53,2 млн. дол. США).
Коефіцієнт покриття експортом імпорту послуг за три місяці склав 7,60 (за цей період у 2015-му – 13,70).
Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами з 70 країн світу. Частка експорту послуг
країнами ЄС зросла на 12,4 в.п. і становила 94,6% від загального обсягу експорту, частка імпорту
скоротилася на 7,0 в.п. і склала 78,6%.
Найбільші обсяги експорту послуг припали на Угорщину (31,0%), Австрію (14,0%), Німеччину (13,8%),
Італію (9,2%), Великобританію (6,2%), Чехію (4,8%), Румунію (4,0%) та Словаччину (3,7%).
У структурі експорту переважали послуги з переробки матеріальних ресурсів – 76,3% від загального
обсягу, транспортні – 17,4%, послуги бізнесу – 2,8%.
Головними партнерами в імпорті послуг були Німеччина (17,4%), США (15,6%), Словаччина (13,1%),
Італія (12,3%), Кіпр (10,4%), Австрія (8,6%) та Угорщина (8,0%).
Основу структури імпорту послуг склали транспортні послуги – 37,1%, послуги бізнесу – 25,6%,
послуги у сфері телекомунікації, комп'ютерні та інформаційні послуги – 20,4%.

Закарпатські підприємства та організації освоїли
понад півмільярда гривень капітальних інвестицій
У січні-березні 2016-го підприємствами та організаціями за
рахунок усіх джерел фінансування освоєно 535,8 млн. грн. капітальних
інвестицій, що на 4,3% менше від обсягу капітальних інвестицій за
відповідний період минулого року.
Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та
організацій, за рахунок яких освоєно 52,9% загального обсягу. Частка коштів населення на будівництво
житла становила 36,8%. За рахунок державного та місцевих бюджетів освоєно 3,4% капітальних інвестицій.
Найвагомішу частку капітальних інвестицій (99,4% загального обсягу) освоєно у матеріальні активи, з
яких у будівлі та споруди – 57,3% усіх інвестицій, у машини, обладнання, інвентар, транспортні засоби –
37,7%. В розрахунку на одну особу за перший квартал по області освоєно 426,4 грн. капітальних інвестицій,
повідомляє Головне управління статистики в Закарпатській області.
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ДІЛОВІ НОВИНИ ЗАКАРПАТСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Корпорація "Jabil" має намір нарощувати
свої виробничі потужності на Закарпатті
Представники ТОВ "Джейбіл Сьоркіт Юкрейн Лімітед" на початку червня презентували у Закарпатській
облдержадміністрації інвестиційний проект корпорації "Jabil" зі значного розширення виробництва в
Ужгородському районі Закарпаття, яке включає створення додаткових виробничих потужностей та
працевлаштування кількох тисяч людей.
Загальна сума коштів, які будуть вкладені корпорацією "Jabil" протягом трьох років, – 55 млрд. дол.
США. На сьогодні це найбільший інвестиційний проект в Україні. До кінця цього року поблизу працюючого
заводу планують побудувати ще один, а загальна кількість працівників має зрости від теперішніх 2-х тисяч
до 4,5–5 тисяч.
Це варто врахувати при підготовці професійно-технічних та інженерних кадрів в області, вважає
голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль, який одразу ж дав доручення департаменту
освіти і науки в стислі терміни вирішити питання з керівниками профтехучилищ і вищих навчальних закладів
краю та, за необхідності, здійснити перепрофілювання відповідно до затребуваних корпорацією "Jabil"
спеціальностей.
За інформацією прес-служби облдержадміністрації, Геннадій Москаль жорстко попередив представників силових і контролюючих органів (особливо регіональні представництва центральних
структур, не підпорядкованих Закарпатській облдержадміністрації) про недопустимість можливих штучних перепон у реалізації проекту, застеріг від будь-яких спроб затягнути процес чи, тим паче, якимось
чином намагатися заробити на ньому.
Це найбільший інвестиційний проект на Закарпатті за останнє десятиліття, наголосив голова
ЗОДА. Він має бути реалізований у стислі терміни та з максимальним сприянням з боку всіх державних
структур. Успішність реалізації проекту стане сигналом для інших інвесторів про те, що на Закарпатті
можна працювати успішно і прозоро, що в області дійсно роблять все можливе для забезпечення
ефективного вкладення інвестиційних коштів.

Для довідки. Створена у 1966 році в Детройті (США) корпорація "Jabil Circuit, Inc." входить у трійку
найбільших контрактних виробників електроніки у світі з річним оборотом у понад 18 млрд. дол. США. На
понад 100 заводах по всьому світі працюють близько 80 тисяч чоловік. Підприємства надають широкий
спектр послуг із розробки дизайну, конструювання, виробництва електронних виробів та управління
продуктом, гарантійного й післягарантійного обслуговування, виконуючи замовлення всесвітньо відомих
компаній у різних галузях і сферах. Це – авіакосмічна та оборонна промисловість, комп'ютери і пристрої
зберігання інформації, цифрова побутова техніка, медичне устаткування, засоби мобільного зв'язку,
мережеве та телекомунікаційне обладнання, техніка на сонячній енергії та ін.
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На Закарпатті ТОВ "Джейбіл Сьоркіт Юкрейн Лімітед" працює вже більше 10 років. Середня
зарплата працівників на заводі – 4 тисячі грн. (плюс соціальний пакет, який включає транспортне
забезпечення, харчування, медичне страхування, умови для фізкультурно-оздоровчих занять і відпочинку та ін.). Зарплата інженера становить від 8 до 30 тисяч грн.

"Єврокар" впевнено демонструє
зростання виробничих показників
За інформацією асоціації автовиробників "Укравтопром", у травні, порівняно з квітнем цього року,
завод "Єврокар" збільшив виробництво автомобілів у 2,5 раза, або від 188 до 473 автомобілів. У січні-травні,
порівняно з аналогічним періодом минулого року, зростання зафіксовано на рівні 81,1% (на 559 автомобілів
більше), Загалом за п'ять місяців з конвеєра зійшло 1 тис. 248 авто.
Нині, попри надзвичайно складну ситуацію в українській економіці, яка, фактично, не дає шансів для
виробничого росту, "Єврокар" продовжує зберігати лідируючі позиції в Україні. Хоча, на жаль, підприємство
поки що не в змозі повернутися до колишніх обсягів виробництва.
Ще кілька років тому, у 2013 році, завод випустив 11,5 тис. автомобілів. не кажучи про 2008 рік, коли з
конвеєра зійшло 35,9 тис. авто.
У 2015-му випустили всього 2030 авто. Тобто загалом виробництво зменшилося майже у 18 разів.
Відповідно скоротилася й кількість робочих місць. Це притому, що річні потужності підприємства складають
50 тис. автомобілів з повномасштабним способом виробництва та 30 тис. – зі складання авто.
У цілому, проблеми заводу є яскравою демонстрацією катастрофічної ситуації, що склалася на
ринку автомобілебудування в Україні, зауважує генеральний директор ПрАТ "Єврокар" Ігор Царенко.
Наразі всі українські автомобілебудівники перебувають у режимі очікування. Про можливість якогось
значного розвитку мова не йде. Зараз головне завдання для всіх підприємств – хоча б на наявному
рівні зберегти діяльність і робочі місця.
Та, попри все і за будь яких умов, "Єврокар" має намір і надалі дотримуватися взятих на себе
зобов'язань, досягати поставлених цілей, долаючи нові виклики сьогодення.
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Переконливим прикладом можна назвати початок виробництва у березні цього року нових моделей
автомобілів – ŠKODA Superb B8 версії 4х4 та ŠKODA Octavia A7 із сучасним дизельним двигуном.
Завдяки приводу 4×4, Superb B8 об'єднує виняткові якості Superb з усіма перевагами, які може
запропонувати повноприводний автомобіль. Поєднання потужних двигунів і повного приводу, засноване на електронному управлінні багатодискового зчеплення, забезпечує чудові ходові характеристики і широкий вибір опцій для підвищення комфорту в експлуатації. Новий автомобіль тепер
доступний із двигунами 2.0 TSI / 206 kW і 2.0 TDI / 140 kW, які оптимально поєднуються з автоматичною
коробкою перемикання передач DSG.
Своєю чергою нова дизельна версія ŠKODA Octavia A7 з екологічно чистим двигуном Euro 5 2,0 / 110
kW TDI забезпечує високоекономічний рівень споживання палива (від 3,7 л / 100 км в заміському циклі, до
5,9 л / 100 км у міському циклі).
Варто зазначити: ŠKODA Superb став автомобілем 2015 року в Україні, що дуже важливо для бренду
в цілому. У нової модифікації – нові можливості, зауважує Марина Яковлєва – генеральний директор ТОВ
"Єврокар", який є офіційним постачальником автомобілів ŠKODA в Україні. Запуск нової модифікації Superb
дозволяє розширити не лише лінійку двигунів, а й можливості експлуатації повноприводного авто. Тож
виробники і дитсриб'ютори розраховують на те, що частка продажів ŠKODA Superb в Україні складе не
менше 10% від загального обсягу реалізації. Наразі автомобіль посідає третє місце у загальній структурі
продажів модельної лінійки ŠKODA.
Для довідки.
ПрАТ "Єврокар" – офіційний виробник автомобілів марок VW Group (Škoda, Volkswagen, Seat) в
Україні – входить до складу групи компаній "Атолл Холдинг". Завод розташований в Ужгородському районі
Закарпатської області. Технічний пуск підприємства відбувся в грудні 2001 року.
Завод "Єврокар" сертифікований за міжнародними стандартами ISO 9001, OHSAS 18001, його
визнано унікальним Greenfield проектом, спрямованим на реалізацію в Україні високотехнологічного
автомобільного виробництва. За роки діяльності на підприємстві налагоджено повномасштабне
виробництво автомобілів, що включає такі основні виробничі процеси як зварювання, фарбування, монтаж.
ТОВ "Єврокар" – офіційний постачальник автомобілів ŠKODA в Україні. Товариство працює з березня
2002 року, надає послуги через одну з найбільших в Україні дилерську мережу, має відповідний сертифікат
компанії "ŠKODA Auto as.". Мережа "Єврокар" визнана кращою в Європі у сфері організації сервісної роботи
та рівня оснащеності станцій технічного обслуговування автомобілів.

Мукачівський "Флекстронікс" складатиме кавомашини
бренду "Nespresso" у кольорах прапора України
Про це під час першого Мукачівського бізнес-форуму, що проходив у місті над Латорицею 18-20 травня, повідомив віце-президент
"Флекстронікс" в Україні Урі Порат. Вже у травні завод "Флекстронікс
ТзОВ" у Мукачеві випустить першу партію кавомашин "Nespresso" і
будуть вони кольору українського прапора, наголосив він.
На Мукачівському бізнес-форумі регіональний топ-менеджер
корпорації "Flextronics International Ltd.", нинішня назва якої – "Flex",
підтвердив бажання керівництва й надалі, у т.ч. в довгостроковій
перспективі, підтримувати й реалізовувати масштабний інвестиційний проект в Закарпатській області та висловив сподівання на
відкритий, конструктивний діалог з обласною і міською владою на
постійній основі.
Для довідки.
Мультинаціональна корпорація "Flex" (раніше – "Flextronics
International Ltd.") зі штаб-квартирою в Сінгапурі – один із світових
лідерів з контрактного виробництва електроніки (EMS business) –
працює з багатьма всесвітньо відомими вендорами (Ericsson,
Huawei, Cisco, Hewlett-Packard, Ford, Ibm, Intel, Microsoft, Apple). Для
них виробляється телекомунікаційне обладнання, мобільні засоби
зв'язку, обчислювальна техніка, побутові цифрові пристрої, технологічна продукція для промисловості, автомобільне, морське,
медичне обладнання і пристрої.
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Серед 200 тис. співробітників "Flex", які трудяться на понад 100 майданчиках над дизайном,
розробкою, виробництвом і логістикою в 30 країнах, є і близько 2-х тисяч українців. Усі вони працюють на
новітньому заводі ТзОВ "Флекстронікс" у Мукачеві, що випускає високотехнологічну продукцію для
європейських країн з маркуванням "Made in Ukraine".
В Україну корпорація "Flextronics International Ltd." прийшла у 2000 році. За 15 років вона вклала у
виробничі потужності на Закарпатті понад 24 млн. дол. США. Спочатку співпраця обмежувалася виробництвом електронних плат спільно з Берегівським радіозаводом. Незабаром до асортименту продукції
додалися принтери, сканери, кабельні джгути для Ford та комплектуючі для принтерів Epson.
Через три роки корпорація зважилася на великий інвестиційний проект – будівництво власного заводу
з виробництва комплектуючих для побутової й офісної техніки, електронної продукції в Мукачеві. Сума
запланованих інвестицій складала 21,3 млн. євро. Але з різних причин реалізація проекту кілька разів
переносилася.
Як відомо, у 2005 році Верховна Рада скасувала дію вільної економічної зони на Закарпатті, а через
три роки почалася світова економічна криза. Тому майже добудований мукачівський завод "Флекстронікс"
був законсервований.
У липні 2012-го в Мукачеві була запущена перша лінія на таки добудованому заводі "Флекстронікс
ТзОВ" загальною площею 24 тис. кв. метрів. За словами регіональних топ-менеджерів "Flex" в Україні, нині
підприємство – друге за потужністю на теренах Європи, де корпорація "Flex" представлена в 11-ти країнах,
включаючи сусідні – Польщу, Румунію та Угорщину.
Сьогодні мукачівський завод "Flex" спеціалізується на виробництві електроніки, від складання
друкованих плат до повної зборки телевізорів, телевізійних приставок, світлодіодних ламп, картриджів для
принтерів та інших продуктів. Основним ринком збуту підприємства є країни Європи, але частина продукції
постачається і в інші регіони, в тому числі – у США.
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА
ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНІ НОВОВВЕДЕННЯ
ВСІ МИТНИЦІ З ПОЧАТКУ СЕРПНЯ ЗОБОВ'ЯЗУЮТЬСЯ
ПРАЦЮВАТИ ЗА ПРИНЦИПОМ "ЄДИНОГО ВІКНА"
Кабінет Міністрів затвердив Порядок інформаційного обміну між органами доходів і зборів, іншими
державними органами та підприємствами за принципом "єдиного вікна" з використанням електронних
засобів передачі інформації. Це означає, що з 1 серпня ц.р. митне оформлення товарів і транспортних
засобів має здійснюватися виключно за допомогою ІТ-системи митниці.
Згідно з постановою, час на прийняття рішення контролюючим органом щодо здійснення відповідного
виду контролю становить 4 години. В іншому випадку застосовується принцип "мовчазної згоди", тобто ITсистема автоматично формує позитивне рішення про проведення контролю, яке є підставою для
завершення митного контролю та митного оформлення товарів. Крім того, огляд товарів проводиться
одночасно всіма контролюючими органами не пізніше ніж через 24 робочі години від запропонованого
підприємством часу.
Постанова КМУ від 25.05.2016 р. №364 набирає чинності 1.08.2016 р.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СУБ'ЄКТІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ –
ОТРИМУВАЧІВ СЕРТИФІКАТІВ EUR.1
Із 1 липня ц.р. року набирають чинності оновлені додаткові зразки відбитків печаток посадових осіб
митниць Державної фіскальної служби, якими засвідчуються сертифікати з перевезення форми EUR.1, а
також визначено додаткові місця видачі їх митницями ДФС. Сьогодні – це 173 пвдрозділи митниць, що
максимально наближені до потенційних експортерів/виробників, на яких повноваження видавати
сертифікати EUR.1 отримали 607 посадових осіб.
Також з метою підтримки експорту українських товарів та інформаційної підтримки суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності оновлено інформацію на веб-сайті Державної фіскальної служби: розділ
"Юридичним особам", підрозділ "Сертифікати з перевезення товарів з України за формою EUR.1".
Прес-служба Державної фіскальної служби України.

НА ЗАКАРПАТСЬКІЙ МИТНИЦІ ДФС ВИЗНАЧЕНІ ПІДРОЗДІЛИ
З ВИДАЧІ СЕРТИФІКАТІВ EUR.1
Для спрощення процедури видачі сертифікатів EUR.1, у зоні діяльності Закарпатської митниці ДФС
визначено 5 митних постів, відділів (секторів) митного оформлення, що є місцями видачі сертифікатів, які
максимально наближені до потенційних експортерів/виробників. Нижче наведено перелік та дислокацію
підрозділів.
1. МП "Ужгород – вантажний" (відділ МТР УАМП та МТР). Ужгородський район, с. В. Лази, вул. Східна, 3 (0312-66-05-42).
2. Відділ митного оформлення № 2 МП "Ужгород-вантажний". Ужгородський район, с. Минай, вул.
Туряниці, 7 (0312-42-90-94). Ужгородський район, с. Розівка, вул. Концівська, 40 (0312-64-91-32).
3. МП "Мукачеве". м. Мукачево, вул. Берегівська об'їзна,12а (03131-4-99-00).
4. Сектор митного оформлення (Хуст) МП "Тячів". м. Хуст, вул. Сливова, 40 (03142-5-51-65).
5. МП "Виноградів". м. Виноградів, вул. Північна, 25 (03143-2-15-67).
Відділ організації роботи Головного управління ДФС у Закарпатській області.

ПРО ВІДНОВЛЕННЯ ДО ТОВАРІВ РЕЖИМУ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ
В РАМКАХ УГОДИ УКРАЇНИ З ЄВРОСОЮЗОМ
Фахівці Закарпатської митниці ДФС роз'яснюють умови відновлення до товарів режиму вільної торгівлі
в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Так, до товарів може бути відновлено режим вільної
торгівлі за умови подання митниці: сертифіката з перевезення товарів EUR.1 протягом чотирьох місяців із
дати видачі його в країні-експорту, але не пізніше 1095 днів від дня виникнення надміру сплаченої суми;
декларації інвойс протягом чотирьох місяців з дати видачі її у країні-експорту, але не пізніше двох років після
ввезення товарів, яких вона стосується (від дня виникнення надміру сплаченої суми).
Про це йдеться у листі Державної фіскальної служби від 15.02.2016 р. за №5108/7/99-99-25-02-03-17.
Відділ комунікацій Головного управління ДФС у Закарпатській області.

УРЯД УТОЧНИВ ПЕРЕЛІК ПІДСТАВ
ДЛЯ ОГЛЯДУ ТОВАРІВ І ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ НА МИТНИЦІ
Кабінет Міністрів вніс зміни до вичерпного переліку підстав, за наявності яких може проводитись огляд
(переогляд) товарів, транспортних засобів комерційного призначення митними органами. Зокрема оновлено
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редакцію п. 14 зазначеного переліку "Одержання від правоохоронних органів письмових доручень у рамках
кримінального провадження, оперативно-розшукової або контррозвідувальної справи".
Уточнено, що такі доручення обов'язково мають містити: інформацію про підстави їх надсилання,
номер відповідного провадження (справи), строк виконання, відомості про товари, осіб, які їх переміщують,
та/або про транспортні засоби комерційного призначення, з використанням яких можуть бути вчинені
порушення законодавства з питань державної митної справи.
При відсутності у письмовому дорученні всієї інформації воно не є підставою для проведення огляду
(переогляду) товарів, транспортних засобів комерційного призначення органами ДФС, про що невідкладно
письмово інформується відповідний правоохоронний орган. У разі невиявлення порушень митних правил
огляд (переогляд) проводиться у строк, установлений ч. 1 ст. 255 Митного кодексу.
Постанова КМУ від 25.05.2016 р. №341 набирає чинності з 12.07.2016 р.

ЗМІНЕНО ПЕРЕЛІК ТОВАРІВ, ОБМЕЖЕНИХ ДЛЯ ПЕРЕМІЩЕННЯ
ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ
Постанова Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 року №142 "Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. №436" набрала чинності 24 березня ц.р.
Зокрема виключено з переліку товарів, зовнішньоекономічні операції з якими підлягають
ліцензуванню, диски для лазерних систем зчитування та матриці.
Відмінено обов'язкову сертифікацію під час переміщення через митний кордон України продуктів лову
та харчової продукції з нього. А документом, що підтверджуватиме якість таких же продуктів іноземного
виробництва, визначено ветеринарне свідоцтво.
Змінено і перелік валютних цінностей, на які встановлено обмеження щодо переміщення через
митний кордон України. Зокрема, до переліку включено цінні папери, а документом, що підтверджує
дотримання встановлених обмежень, є індивідуальна ліцензія на вивезення (пересилання).
Також затверджено нові переліки: насіння і садивного матеріалу, радіоактивних матеріалів,
радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення, на які встановлено
обмеження щодо переміщення через митний кордон України.
Водночас скорочено перелік товарів, які підлягають оцінці відповідності згідно з вимогами технічних
регламентів при перетині кордону.
Відділ комунікацій Головного управління ДФС у Закарпатській області.

СУБ'ЄКТАМ ЗЕД ПРО ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН
ДО МИТНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ У РАЗІ ВИЯВЛЕННЯ ПОМИЛКИ
Державна фіскальна служба повідомляє, що після завершення митного оформлення зміни до митної
декларації на бланку єдиного адміністративного документа можуть вноситися шляхом подання (з метою
продовження строку тимчасового ввезення товарів із частковим звільненням від оподаткування митними
платежами) декларантом чи уповноваженою ним особою додаткової митної декларації та оформлення її
органом ДФС, або шляхом заповнення та оформлення органом ДФС аркуша коригування.
Щодо аркуша коригування, то його оформлення можливе за умови отримання органом ДФС
інформації про перерахування декларантом до державного бюджету митних платежів у вигляді доплати або
підтвердження Казначейством факту повернення з державного бюджету коштів після закінчення митного
оформлення.
Лист ДФСУ від 27.04.2016 р. №9614/6/99-99-15-03- 02-15.

ПРИ ІМПОРТІ ТОВАРІВ МОЖЛИВІСТЬ СПЛАТИ ПДВ
З ЕЛЕКТРОННОГО РАХУНКУ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА
У листі Державної фіскальної служби ідеться зокрема про наступне. Із рахунку в системі електронного
адміністрування ПДВ платника перераховуються кошти до державного бюджету в сумі ПЗ з ПДВ, що
підлягає сплаті за наслідками звітного податкового періоду, а також на поточний рахунок платника податку
за його заявою, яка подається до контролюючого органу у складі звітності з ПДВ, у розмірі суми коштів, що
перевищує суму задекларованих як сплату до бюджету податкових зобов'язань, та суми податкового боргу з
податку. При цьому кошти, зараховані на електронний рахунок платника, є коштами, що використовуються
виключно у цілях, визначених п. 200-1.5 ПКУ, та для погашення податкового боргу з ПДВ.
Таким чином, перерахування (зарахування) коштів, сплачених на електронний рахунок платника, в
рахунок сплати ПДВ під час ввезення товарів на митну територію України податковим законодавством не
передбачено.
Лист ДФСУ від 25.02.2016 р. №4178/6/99-99-19-03- 02-15.

ЕКСПОРТЕРАМ ТА ІМПОРТЕРАМ:
РОЗПОДІЛ ТРАНСПОРТНИХ ВИТРАТ ДО І ПІСЛЯ ПЕРЕТИНУ КОРДОНУ
Витрати на транспортування товарів після їх ввезення на територію України не включаються до
митної вартості товарів за умови виділення цих витрат із ціни, що була фактично сплачена. Такі витрати
мають піддаватися обчисленню і бути документально підтвердженими.
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Враховуючи, що експедитор надає послуги на всій протяжності маршруту, витрати на транспортноекспедиційні послуги, понесені до і після перетину митного кордону, можуть бути розподілені безпосередньо
експедитором. Якщо ці витрати не розподілені, то вони включаються у повному обсязі до митної вартості
оцінюваних товарів, наголошується у листі Державної фіскальної служби.
Лист ДФСУ від 15.03.2016 р. №5591/6/99-99-19-03- 02-15.

ОФОРМЛЕННЯ ПОДАТКОВОГО КРЕДИТУ
ПРИ БЕЗОПЛАТНОМУ ОТРИМАННІ ТОВАРІВ ВІД НЕРЕЗИДЕНТА
У листі Державної фіскальної служби наголошується, що податок на додану вартість, сплачений при
розмитненні ввезених на митну територію України товарів у разі їх безоплатного отримання, включається до
складу податкового кредиту платника податку на підставі належним чином оформленої митної декларації.
У разі якщо такі товари призначаються для їх використання чи починають використовуватися в
неоподатковуваних операціях або не в господарській діяльності платника податку, то, згідно з п. 198.5 ПКУ,
він має нарахувати податкові зобов'язання та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового)
періоду і зареєструвати в Єдиному реєстрі зведену податкову накладну.
Відповідно до пп. 1 п. 4 розділу V Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на
додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів від 28.01.2016 № 21, до розділу II
"Податковий кредит" (рядки 10 та 11 декларації з ПДВ) включаються обсяги придбання з ПДВ (рядки 10.1 та
10.2) або без ПДВ (рядок 10.3) товарів/послуг, необоротних активів на митній території України, ввезених на
митну територію України товарів, необоротних активів (рядки 11.1 та 11.2), отриманих на митній території
України від нерезидента послуг (рядок 11.4).
Лист ДФСУ від 19.05.2016 р. №10964/6/99-95-42-01-15.

ПЕРЕВІЗНИК НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОШКОДЖЕНИЙ ТОВАР
ЛИШЕ ЗА ФОРС-МАЖОРНИХ ОБСТАВИН
У постанові Судової палати у цивільних справах Верховного Суду йдеться про те, що перевізник
відповідає за збереження вантажу, багажу, пошти з моменту прийняття їх до перевезення та до видачі
одержувачеві, якщо не доведе, що втрата, нестача, псування або пошкодження вантажу, багажу, пошти
сталися внаслідок обставин, яким перевізник не міг запобігти та усунення яких від нього не залежало. Тобто
обов'язок доводити наявність обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), що звільняють
зокрема від матеріальної відповідальності за незбереження вантажу, покладається на перевізника.
Постанова Судової палати у цивільних справах ВСУ від 23.03.2016 р. у справі №6-2086цс15.

ЮРОСОБАМ ТА ФІЗОСОБАМ – ПІДПРИЄМЦЯМ
ПРО НОВІ ФОРМИ ЗАЯВ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ БІЗНЕСУ
Міністерством юстиції внесено зміни до форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб,
фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, затверджених наказом №15/5. Зокрема, викладено
у новій редакції форми: заяви про держреєстрацію громадського формування, що не має статусу юрособи;
заяви про проведення держреєстрації змін до відомостей про фізособу-підприємця, що містяться в Єдиному
держреєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань; заяви про державну
реєстрацію фізичної особи – підприємця; заяви про проведення державної реєстрації припинення
підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця; заяви про проведення державної реєстрації
припинення юридичної особи в результаті її реорганізації; заяви про державну реєстрацію створення
юридичної особи; заяви про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її
ліквідації.
Крім цього, затверджено нові форми заяви про державну реєстрацію припинення відокремленого
підрозділу юридичної особи та заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про відокремлений
підрозділ юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб –
підприємців та громадських формувань.
Наказ Мін'юсту від 06.05.2016 р. №1327/5 чинний із 4.06.2016 р.

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА ПОВІДОМЛЯЄ
ПРО ПІДСТАВИ НЕДОПУЩЕННЯ ПОДАТКІВЦІВ ДО ПЕРЕВІРКИ
Посадові особи контролюючого органу мають право приступити до документальної виїзної перевірки,
фактичної перевірки за наявності підстав для їх проведення та за умови пред'явлення або надіслання
наступних документів.
1. Направлення на проведення перевірки, в якому зазначаються: дата видачі, найменування
контролюючого органу, реквізити наказу про проведення відповідної перевірки, найменування та реквізити
суб'єкта або об'єкта, перевірка якого проводиться, мета, вид, підстави, дата початку і тривалість перевірки,
посада та прізвище посадової (службової) особи, яка проводитиме перевірку. Направлення дійсне за
наявності підпису керівника контролюючого органу або його заступника, скріпленого печаткою.
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2. Копія наказу про проведення перевірки. Наказ є дійсним за наявності підпису керівника
контролюючого органу чи його заступника та за умови скріплення його печаткою.
3. Службове посвідчення осіб, які зазначені в направленні на проведення перевірки.
У листі ДФСУ зазначається, що непред'явлення або ненадіслання платнику податків цих документів
або пред'явлення документів, що оформлені з порушенням, є підставою для недопущення посадових осіб
контролюючого органу до проведення документальної виїзної або фактичної перевірки. Відмова платника
податків та/або посадових осіб платника податків від допуску до перевірки на інших підставах, ніж
вищезазначені, не дозволяється.
Лист ДФСУ від 11.04.2016 р. №8040/6/99-99-22-04- 02-15.

ДОКУМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ:
ОСНОВНІ ПІДСТАВИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ
Державна фіскальна служба роз'яснює: виявлення недостовірності даних, що містяться у податкових
деклараціях, ненадання платником податків пояснень і їх документальних підтверджень (протягом 10
робочих днів з дня отримання відповідного запиту) є підставою для проведення органом ДФС
документальної позапланової перевірки.
Крім того, перевірку може бути проведено при поданні скарги на платника податків, точніше – у разі
ненадання ним пояснень і документального підтвердження на запит контролюючого органу, в якому
зазначається інформація зі скарги щодо: ненадання податкової накладної покупцю чи допущення
продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов'язкових реквізитів податкової накладної та/або
порушення граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних; ненадання акцизної
накладної покупцю чи порушення порядку заповнення та/або порядку реєстрації акцизної накладної.
Лист ДФСУ від 15.03.2016 р. №5614/6/99-99-22-04-02-15.

КОРОТКО ПРО ТРАВНЕВІ ЗМІНИ
У ПОРЯДКУ ОБЛІКУ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ
Як відомо, з 10 травня набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 18 березня 2016 року
№375 "Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів", відповідно до якого внесено
зміни до наказу Міністерства фінансів України від 9 грудня 2011 року №1588 "Про затвердження Порядку
обліку платників податків і зборів".
Зокрема наказом №375 затверджено наступні зміни.
Запроваджено нові процедури та документи (відомості) органів ДФС про відсутність (наявність)
заборгованості зі сплати податків і зборів для проведення державної реєстрації припинення юридичної
особи за формою №30-ОПП та відомості про узгодження плану реорганізації юридичної особи за формою
№31-ОПП.
Виключена процедура формування та спрямування в Єдиний державний реєстр юридичних осіб,
фізичних осіб – підприємців та громадських формувань повідомлень про відсутність юридичної особи за
місцезнаходженням.
Розширено коло платників, а саме: платниками податків, місцезнаходженням (місцем проживання)
яких є тимчасово окупована територія України; відокремленими підрозділами, місцезнаходженням яких є
тимчасово окупована територія та які є відокремленими підрозділами тих юридичних осіб, що знаходяться
на іншій території України або перебувають на обліку в контролюючих органах, що здійснюють
супроводження великих платників податків, обліковуються в контролюючих органах за основним місцем
обліку відповідних юридичних осіб.
Відділ організації роботи Головного управління ДФС у Закарпатській області.

ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ
ПРО ВИЗНАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКУМЕНТІВ
Державна фіскальна служба нагадує, що платник податків укладає один договір про визнання
електронних документів з органом ДФС за основним місцем обліку. Це надає йому право подавати
електронні документи до будь-якого органу ДФС, у якому він перебуває на обліку.
Договір в електронному вигляді платник надсилає відповідно до затвердженого формату. На договір
накладаються посилені сертифікати відкритих ключів посадових осіб, що мають право підпису, шифрується
документ в електронному вигляді та надсилається до органу ДФС за основним місцем обліку.
Після надходження договору автоматизована система розшифровує його, здійснюються перевірки
електронного цифрового підпису, відповідності електронного документа затвердженому формату, наявності
в системі чинного договору при надходженні проекту нового договору та даних директора, в особі якого
укладається договір, даним ЄДР. За результатами таких перевірок формується перша квитанція про
збереження документа. А за результатами розгляду договору платнику надсилається друга квитанція.
Договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами та діє до закінчення строку чинності
посилених сертифікатів відкритих ключів. Якщо платник подає до органу ДФС нові посилені сертифікати
ЕЦП, цей договір вважається пролонгованим до закінчення терміну чинності нових посилених сертифікатів
ключів.

Лист ДФСУ від 13.04.2016 р. №8224/6/99-99-11-02-02-15.
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ПОСТАНОВОЮ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ
СКАСОВАНО НИЗКУ ВАЛЮТНИХ ОБМЕЖЕНЬ
Зокрема, з метою вдосконалення порядку проведення деяких валютних операцій, звільнено від
обов'язкового продажу кошти, що надходять для здійснення іноземних інвестицій в Україні, скорочено строк
резервування уповноваженими банками гривневих коштів для купівлі іноземної валюти за дорученням
клієнтів, змінено строк для операцій з перерахування коштів у гривнях на кореспондентські рахунки банківнерезидентів.
Також знято заборону на купівлю іноземної валюти за продукцію, імпортовану в Україну до 1 січня
2015 року, за договорами, за якими відбулася заміна боржника та/або кредитора у зобов'язанні. Цю
заборону скасовано і для перерахування коштів у гривнях на користь нерезидентів через кореспондентський
рахунок банку-нерезидента, відкритий в уповноваженому банку.
Постанова НБУ від 05.05.2016 р. №308 чинна з 11.05.2016 р.

З ПОЧАТКУ ТРАВНЯ ДІЄ НОВИЙ КЛАСИФІКАТОР
ІНОЗЕМНИХ ВАЛЮТ ТА БАНКІВСЬКИХ МЕТАЛІВ
Національний банк вніс зміни до Класифікатора іноземних валют та банківських металів, який
востаннє зазнав змін у 2005 році. Як і раніше, класифікатор передбачає поділ валют на 3 групи: 1 –
конвертовані валюти, які широко використовуються для здійснення платежів за міжнародними операціями,
валюти країн – членів Європейського Союзу та банківські метали; 2 – конвертовані валюти, які широко не
використовуються для здійснення платежів за міжнародними операціями; 3 – неконвертовані валюти.
Змінами удосконалено принципи, за якими валюти включаються до першої групи. Крім того,
передбачено вичерпний перелік валют. До переліку додано всі валюти країн – членів Європейського Союзу,
які не входять до зони євро. А ще до першої групи увійшли валюти, які активно торгуються на світових
торгових майданчиках, але раніше належали до інших груп. За інформацією НБУ, збільшення складових
першої групи розширить можливості з обміну валют на готівковому ринку і торгівлі іноземними валютами на
міжбанківському валютному ринку.
Постанова НБУ від 19.04.2016 р. №269 чинна з 4.05.2016 р.
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Інформаційно-рекламний бюлетень
Закарпатської торгово-промислової палати
"ДІЛОВИЙ ВІСНИК" ("BUSINESS HERALD")
№ 4-6 (240-242) 2016 р.
Свідоцтво про реєстрацію
Закарпатського обласного комітету в справах преси
та інформації: серія Зт, № 118 від 17 червня 1997 р.

Ел. пошта: tpp@tpp.uzhgorod.ua
Веб-сайт: http://www.tpp.uzhgorod.ua
Відповідальна за випуск – Ольга Якубець
З питань співпраці і розміщення інформаційно-рекламних
матеріалів звертатись за тел. (0312) 669466
Ел. пошта: info_tpp@tpp.uzhgorod.ua

Засновник – Закарпатська торгово-промислова палата
Президент – Отто Ковчар
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Тел.: (0312) 669450, тел./факс: (0312) 669460

За достовірність наведених фактів, цитат, власних назв
та інших відомостей відповідальність несуть автори публікацій,
рекламної інформації – рекламодавці

№ 4-6 (240-242) 2016 р.

Стор. 38

