ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ АКТИВНО ЛОБІЮЄ ІНТЕРЕСИ
УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ У ВІДПОВІДНИХ СТРУКТУРАХ ЄВРОСОЮЗУ

У столиці Бельгії – Брюсселі 9 вересня проходило чергове засідання представників національних
торгово-промислових палат – асоційованих (афілійованих) членів та членів-кореспондентів Асоціації
європейських ТПП (Європалати).
Серед учасників – віце-президент Європалати, голова Союзу торгових палат і товарних бірж
Туреччини Ріфат Хісарчікліоглу, генеральний секретар Європалати Арнальдо Абруцціні, керівники палат
Албанії, Азербайджану, Вірменії, Боснії і Герцеговини, Грузії, Македонії, Монтенегро, Косово, Сербії та ін.
Інтерес до заходу проявили й представники ТПП однієї з ключових країн-членів Євросоюзу – Німеччини.
Український бізнес представляли президент ТПП України Геннадій Чижиков та віце-президент і представник Палати в Німеччині Валентина Суржикова.
Основною темою цьогорічного засідання стало обговорення актуального сьогодні питання: чи
європейська інтеграція ще залишається потужним каталізатором демократизації й модернізації на
теренах Європи. Із приводу цього колишній віце-президент Єврокомісії Гюнтер Ферхойген зокрема
зауважив, що наразі замість ставити питання – чи потрібно зробити Європу ширшою, варто подумати –
як зробити Європу кращою?
Учасники засідання обговорили також перспективні проекти Європалати, в яких будуть задіяні національні торгово-промислові палати як країн-членів Євросоюзу, так і асоційованих членів ЄС.
Пройшли і чергові перевибори, під час яких президента ТПП України Геннадія Чижикова було обрано
до Ради директорів Європалати.
А вже в жовтні цього року пройде черговий конгрес Європалати – найбільше представницьке зібрання
За інф. ТПП України.
національних і регіональних палат Європи.
Довідка.
Асоціація європейських торгово-промислових палат – міжнародна організація зі штаб-квартирою в
Брюсселі створена у 1958 році. Сьогодні Європалата є найбільшою бізнес-асоціацією, що об'єднує 43 національні, 2 транснаціональні палати, мережу 1700 регіональних і місцевих палат, у складі яких налічується
понад 20 млн. підприємств.
Офіційні цілі й завдання організації полягають у розробці узгодженої позиції її членів щодо проблем
європейської інтеграції та доведення її до відома основних інститутів Європейського Союзу, перш за все щодо питань
промислової і торгової політики та сфери послуг.
Європалата як лобіююча організація бере участь у роботі консультативних комітетів у рамках Комісії ЄС та
спеціалізованих комісій Європарламенту, вона представлена у Раді Європи зі статусом неурядової організації.
Члени Європалати розподіляються на три категорії: країни-члени ЄС; асоційовані (афілійовані) члени, серед
яких Україна, Росія, Білорусь, Молдова, Грузія, Вірменія, Азербайджан; члени-кореспонденти – країни, які в
перспективі можуть бути прийняті до цієї організації.
Торгово-промислова палата України набула членства в Асоціації європейських ТПП 1 січня 2003 року.
Відповідне рішення ухвалене 10 жовтня 2002 року на пленарному засіданні організації. До складу Ради директорів
Європалати входить президент ТПП України Геннадій Чижиков.
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ВЛАДА ТА БІЗНЕС: ВІДКРИТИЙ ДІАЛОГ ТРИВАЄ
Друга після цьогорічного Національного форуму з підтримки експорту зустріч представників уряду та
бізнесу, ініційована Торгово-промисловою палатою України, відбулася 12 липня у приміщенні Клубу
Кабінету Міністрів. Головна мета цього зібрання – розгляд системних проблем, що стосуються порушення
прав суб'єктів господарювання.
За урядовою статистикою, яку озвучив сам Прем'єр-міністр Володимир Гройсман, лише впродовж
попереднього місяця від підприємців надійшло на "гарячу лінію" більше 1000 скарг щодо порушення їхніх
прав, причому 460 із них стосувалися саме роботи податкових і митних органів (перевищення повноважень,
неправомірні перевірки, безпідставне порушення кримінальних справ).
Голова уряду наголосив, що розвиток українського бізнесу, залучення інвестицій, створення належних
умов підприємництва є запорукою зростання національної економіки. Тож має бути вибудована чітка
позиція, що полягає у партнерстві відкритого, публічного, чесного бізнесу та контролюючих структур, які
покликані представляти і забезпечувати інтереси держави, наголосив він.
Володимир Гройсман рішуче заявив присутнім на зустрічі керівникам контролюючих органів, що не
буде миритися з будь-якими проявами тиску на бізнес. Водночас він наголосив на важливості зворотного
руху з боку національного бізнесу в процесі вирішення питань покращення умов для ведення господарської,
в т.ч. зовнішньоекономічної діяльності. Зокрема, розраховуючи на дерегуляцію й підтримку від держави,
підприємцям слід усвідомлювати важливість провадження чесного бізнесу та чесної сплати податків, що
особливо актуально в такий складний для країни час.
Серед низки питань, які порушували учасники зустрічі, – безпідставне ініціювання, ведення чи
продовження кримінального провадження проти скаржника, незважаючи на рішення суду на його користь,
необгрунтоване коригування заявленої митної вартості та відмови повертати переплати, донарахування
податкових зобов'язань у великих розмірах, системні проблеми адміністрування податків та ін.
Окремо розглядалися питання, пов'язані з порушенням кримінальних проваджень податковими
органами. На думку бізнес-омбудсмена Альгідраса Шемети, Державній фіскальній службі необхідно
терміново підготувати зміни до відповідних методологічних рекомендацій, аби кримінальне право проти
бізнесу не використовувалося поки триває процедура адміністративного оскарження.
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Втретє урядовці зустрічалися з підприємцями для обговорення системних порушень їхніх прав
13 вересня. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман цього разу прямо закликав правоохоронні органи
захистити бізнес від надмірного тиску контролюючих структур. Він підкреслив, що силові відомства мають
бути об'єднані на те, аби бізнес у нормальних умовах без будь-якого тиску виробляв національний продукт
чи послугу, мав можливість її продати на внутрішньому або на зовнішніх ринках і в результаті – вчасно
сплатити відповідні податки і збори, які є важливим джерелом доходів бюджетів різних рівнів.
Виступаючи за створення належних умов ведення бізнесу в Україні, Володимир Гройсман водночас
вважає необхідним підвищувати відповідальність за несплату податків. Він зокрема зауважив, що в Україні
поряд із "білими компаніями", що прозоро працюють та сумлінно сплачують податки, наразі ведуть бізнес
компанії, які використовують тіньові схеми мінімізації, використовуючи так звані "податкові ями" та
корумпуючи у тому числі правоохоронну систему. Також Прем'єр-міністр підтримує посилення заходів,
спрямованих на підвищення відповідальності за контрабанду. Наше завдання – дати відсіч контрабанді,
заниженій митній вартості й іншим схемам, що не дають українським підприємцям успішно розвиватися,
підкреслив він.
Голова уряду нагадав, що рівно 60 днів тому під час зустрічі з підприємцями було визначено
перелік нагальних проблем, з якими стикається бізнес в Україні, та поставлено завдання урядовцям
спільно з офісом бізнес-омбудсмена розглянути конкретні випадки та напрацювати пропозиції щодо змін
до законодавства. За результатом розгляду порушених проблемних питань були прийняті відповідні
урядові рішення, в т.ч. – кадрові. До речі, уряд скасував "сумнозвісний" наказ №22, згідно з яким
контролюючі органи за результатами перевірки, образно кажучи "без суду і слідства", порушували
кримінальні справи проти бізнесу.
Подібні зустрічі урядовців із підприємцями надалі стануть систематичними, заявив Володимир
Гройсман, принаймні, доки не буде наведемо порядок у взаємодії контролюючих структур і бізнесу. Він дав
чіткий сигнал, що готовий працювати над проблемами підприємців, робити все, аби їм було комфортно
працювати в Україні.
У свою чергу представники вітчизняного бізнесу, щиро розраховуючи на силу слова Прем'єр-міністра,
сподіваються, що вже найближчим часом відчують реальні результати задекларованих урядом реформ
у сфері регулювання бізнесу. А чи можливе насправді відновлення повної довіри до влади та чи матимуть
місце позитивні зміни у бізнес-середовищі – покаже час.
За повідомленнями інформаційних агентств.
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Відкритий діалог між іноземними дипломатами, акредитованими в Україні, представниками закарпатського туристичного бізнесу і керівництвом краю, демонстрація інвестиційного потенціалу в сфері туризму та
супутніх галузях, а також готових конкурентоспроможних туристичних продуктів
області стали метою міжнародного інвестиційного туристичного форуму "Закарпаття – бізнес у центрі Європи", що проходив в Ужгороді 24-25 вересня 2016 року.
Послів із Алжиру, Білорусі, Бразилії, В'єтнаму, Грузії, Естонії, Індії, Італії, Казахстану, Китаю, Кореї,
Лівану, Литви, Малайзії, Марокко, Мексики, Молдови, Пакистану, Палестини, Португалії, Сирії, Словаччини,
Угорщини, Словенії, Судану, Таджикистану, Узбекистану, Хорватії, Чорногорії, Швеції, Японії, інших країн та
представницький корпус ОБСЄ особисто запросив голова Закарпатської обласної державної адміністрації
Геннадій Москаль, а їхнє перебування в області забезпечила Генеральна дирекція з обслуговування
іноземних представництв Державного управління справами Адміністрації Президента України. Візит
диппредставників до нашого краю збігся з відкриттям у Закарпатті філії ДП "Генеральна дирекція з
обслуговування іноземних представництв".
Важливим моментом найбільшої інвестиційної події в краї стало й те, що літак "Боїнг", на якому
прибула представницька делегація, приземлився саме в аеропорту нашого міста. Організатори
міжнародного заходу – Закарпатська облдержадміністрація та облрада – подбали про гідну зустріч
іноземних дипломатів: їх вітали хлібом-сіллю перші керівники краю та Ужгорода, Закарпатський народний
хор, камерний оркестр, інші творчі колективи області. В атріумі облдержадміністрації для них працювала
виставка інвестиційного потенціалу кожного району Закарпаття, підприємств агропромислового комплексу,
деревообробки, харчової, виноробної та інших галузей.
Крім дипломатів у заході брали участь представники виконавчих та самоврядних органів краю,
депутати різних рівнів, офіційні делегації з країн-сусідів – Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії,
представники багатьох областей України, науковці, митці, громадськість, журналісти.
Відкриваючи форум, голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль, голова обласної
ради Михайло Рівіс, Ужгородський міський голова Богдан Андріїв побажали учасникам плідної роботи,
позитивних напрацювань у сфері залучення інвестицій, а зарубіжним гостям – позитивних емоцій від
перебування в нашому краї та гарного відпочинку.
У своїх виступах вони зокрема відзначали, що поки існує проблема неприйняття європейського
вектору розвитку, саме Закарпаттю судилося стати своєрідним об'єднувальним майданчиком для
демонстрації європейських цінностей і можливостей. Адже наш край – не тільки географічний центр Європи.
За індексом людського розвитку він входить до п'ятірки кращих в Україні. Наймолодша, найзахідніша
область України межує з чотирма східноєвропейськими державами та є постійним учасником програм
сусідства Європейського Союзу. Справжнім прикладом цивілізованого та прагматичного співробітництва
можна назвати її плідну взаємодію з окремими регіонами країн ЄС, зокрема з областями Угорщини,
Словаччини, Чехії, Румунії, Польщі, Німеччини, Італії, Австрії, Хорватії, ряду інших європейських держав.
Закарпаття – край яскравої багатонаціональності, де вдало поєднуються впливи східної й західної
культур і понад двох десятків держав. Край "зеленого золота", так звана "Українська Швейцарія" – з
найбільшою біорізноманітністю, значним природно-ресурсним потенціалом, високим рівнем збереженості
дикої природи. Край, у надрах якого сконцентровані стратегічні запаси золота, срібла, цинку, свинцю і
германію, найбільші у світі родовища цеолітів, колосальний сировинний потенціал для оздоблення та
будівництва, виявлено понад 700 джерел мінеральних цілющих джерел, достатньо гідроенергетичних
ресурсів тощо. Всі комунікації – чи то транспортні, фінансові, чи обмін інформацією – тут відбуваються
надзвичайно інтенсивно. В економіці чільне місце займають такі види господарської діяльності, як заготівля
й переробка деревини, харчова та легка промисловість, машинобудування, санаторно-курортне
обслуговування і туризм, сільгоспвиробництво.
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Закарпаття – безпрограшний варіант для інвестування. Тим більше, що у нас давно напрацьовано
позитивний досвід успішної діяльності підприємств з іноземним капіталом, які не мають жодних проблем ні з
податковою, ні з владою та почуваються комфортно, бо їм створено теплий інвестиційний клімат. Не дивно,
що значна частина інвесторів, присутніх у краї, представляють великий міжнародний бізнес. Наразі
облдержадміністрація та облрада роблять все можливе для залучення інвестицій у розбудову краю, аби
закарпатці працювали та заробляли на свої сім'ї вдома й не шукали щастя за кордоном.
Під час виступів керівники краю висловлювали вдячність послам країн, уряди яких надавали й
надають дієву допомогу в процесі реалізації у Закарпатті спільних інвестиційних проектів, у першу чергу в
соціальній сфері.
Від дипломатичного корпусу учасників форуму вітав Надзвичайний і Поважний Посол Республіки
Узбекистан в Україні Алішер Абдуалієв, зауваживши, що серед завдань, які дипломатичні представництва
виконують в Україні, є також залучення бізнесових структур своїх країн в її економіку, розвиток та зміцнення
двосторонніх відносин у сферах торгівлі, інвестицій, туризму.
Відтак зарубіжних учасників знайомили з інвестиційними пріоритетами Закарпаття. Директор департаменту економічного розвитку і торгівлі ЗОДА Денис Ман провів загальну презентацію інвестиційного
потенціалу в туристичній галузі Закарпаття. Перший заступник міського голови Ужгорода Іштван Цап
продемонстрував інвестиційний проект щодо будівництва Aquatic Center Uzhgorod – рекреаційнооздоровчого спортивного та розважального комплексу на геотермальних джерелах міста, що дасть змогу
Ужгороду приймати змагання європейського рівня з водних видів спорту. За попередніми оцінками, за умови
побудови цього комплексу Ужгород відвідуватиме близько 1 мільйона туристів щорічно.
Далі йшлося про будівництво комплексу "Боржава", проекти "Рахівські велодрезини", "Українськопольський центр розведення та популяризації коней гуцульської породи", про розбудову курорту ПилипецьПодобовець та інших важливих для області туристичних об'єктів.
Під час форуму відбулося підписання рамкової угоди про співробітництво між дирекціями Національного парку "Хортобадь" (Угорщина) та Національного природного парку "Синевир" (Україна).
Дипломатичні представники побували також на екскурсії Ужгородом, що саме святкував 1123-тю
річницю із дня першої письмової згадки про нього, відвідали щорічну міжнародну виставку-ярмарок
"ТурЄвроЦентр-Закарпаття 2016", яка проходила у відреставрованому історико-культурному центрі
"Совине гніздо". А вже наступного дня вони на власні очі могли побачити туристичні об'єкти краю, про
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розбудову яких ішлося в ході форуму.
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"ТурЄвроЦентр - Закарпаття 2016":
XV МІЖНАРОДНА ТУРИСТИЧНА
ВИСТАВКА-ЯРМАРОК В УЖГОРОДІ
Узявши гарний старт 2002 року, міжнародна туристична
виставка-ярмарок "ТурЄвроЦентр - Закарпаття" сьогодні впевнено утвердилася серед подібних міжнародних заходів на теренах Центрально-Східної Європи. Цьогоріч вона вп'ятнадцяте
об'єднала зусилля всіх, хто зацікавлений у розбудові туристичної галузі та готовий працювати над підвищенням якості
надання туристичних послуг з метою створення комфортних
умов перебування гостей у Закарпатті та Україні загалом.
Масштабне представлення туристичного потенціалу краю, а також одинадцяти областей України
та окремих регіонів Чехії і Словаччини розпочалося з урочистої церемонії, в якій брали участь голова
Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль, голова обласної ради Михайло
Рівіс, міський голова Ужгорода Богдан Андріїв, директор департаменту економічного розвитку і торгівлі
ЗОДА Денис Ман.
На урочистості завітали й гості з країн Карпатського регіону, в їх числі – партнери із польського міста
Ярослав, без допомоги яких реконструювати історико-культурний комплекс "Совине гніздо" ("Богольвар"),
де, власне, і проходив масштабний міжнародний захід, навряд чи вдалося б.
У вітальних виступах традиційно називалися цифри і факти, які характеризували позитивні зміни, що
сталися в туристично-рекреаційній сфері краю. Лише за перше півріччя нинішнього року, згідно з даними
райдержадміністрацій та міськвиконкомів, суб'єктів підприємницької діяльності, національних парків та
музеїв, у Закарпатті побувало понад 480 тисяч гостей. У порівнянні з даними попереднього року зростання
суттєве. Зокрема кількість туристів, що зупинялися в готелях та закладах санаторного типу, збільшилась на
22,5%. Відрахування до бюджетів усіх рівнів зросли на 137% (склали 50 млн. 104 тис. грн.). За січеньчервень цього року туристичний збір, який є місцевим податком і зараховується до відповідного міського чи
сільського бюджету, склав 877,5 тис. грн. (зростання проти 2015-го – 55%), причім найбільші його суми
надійшли до бюджету Свалявщини (201 тис. грн.), Берегівщини (88 тис. грн.), Воловеччини (62 тис. грн.),
Рахівщини (40 тис. грн.).
За інформацією Державної прикордонної служби, кордон із Закарпаттям найчастіше пересікали
туристи з Угорщини, Словаччини, Румунії, Сербії, Німеччини, а також Білорусі. Взагалі, за шість місяців
нинішнього року сплата з надання послуг суб'єктами туристичного ринку до бюджету області зросла
порівняно з відповідним періодом минулого року на 55%, тобто на 311 тис. грн. Як засвідчили результати
травневого дослідження, проведеного управлінням туризму та курортів ЗОДА, найбільшою популярністю
серед туристів користуються екскурсії та фестивалі, оздоровчо-рекреаційний і сімейний види туризму,
відпочинок біля термальних джерел.
Промовистішими за статистику були стенди виставки-ярмарку. Вони компактно розмістилися в
історико-культурному комплексі "Совине гніздо", що віддавна вважався візитівкою Ужгорода. Будівля зі
складами та винним льохом була зведена у 1871 році. У 1889-му новий власник розташував на місці складів
готель, який отримав назву "Совине гніздо", а в першій половині ХХ-го століття у підвальних приміщеннях
відкрили ще й винний льох.
Вельми колоритні експозиції приємно вабили зір розмаїттям туристичних пропозицій експонентів, що
представляли всі райони Закарпаття, кожен із яких зберіг свою автентичність й унікальні природні принади.
Перечинщина, з-поміж іншого, демонструвала найпомітніший експонат – турбазу відпочинку з форелевими
ставками "Воєводино". Мальовнича Долина нарцисів кликала у мандрівку на Хустщину, родзинками якої є
також теплі лікувальні води, оленяча та буйволяча ферми, цілющі шаянські мінеральні джерела. Лисичово
на Іршавщині мало змогу похвалитися єдиною в Європі пам'яткою ковальського мистецтва та побуту наших
предків – діючою водяною кузнею-музеєм під назвою "Гамора".
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Туристична Свалявщина запрошувала на оздоровлення у відомі санаторії, що працюють на базі
родовищ мінеральних вод. Берегівщина, перш за все, вабила басейнами із термальними водами: комплекси
"Жайворонок", "Косино", "Закарпаття" знані не тільки в усій Україні, а й далеко за її межами. Те саме можна
сказати й про виноробство – берегівські вина мало назвати неперевершеними, ними краще насолоджуватися. На Іршавщині термальні води використовують у санаторії "Боржава", куди оздоровитись
приїжджають численні гості й із-за кордону. А вина іршавські за своїм смаком та якістю нічим не поступаються знаменитим токайським.
Виноградівщина, попри своє туристично-рекреаційне багатство та різноманіття, відома й тим, що саме
на її території знайдені перші стоянки людей і саме тут, у 1401 році переписали "Королівське Євангеліє".
Виноградів мав статус королівського міста. Тут донині збереглися руїни замків та історичних будівель.
Палац Перені вважається взірцем палацової архітектури Підкарпатської Русі, руїни замку Канків височіють
біля Чорної гори і мають загальнонаціональний статус пам'ятки архітектури. Славиться район Боржавською
вузькоколійкою, що регулярно здійснює рейси, унікальним Успенським храмом ХVII ст. – дерев'яною
церквою, зробленою без єдиного цвяха, в якій збережено внутрішній розпис по дереву. Працюють тут і нові
туристичні маршрути, зокрема, шляхами легендарного опришка Пинті. Відтак Виноградівщина – найтепліший регіон краю, тому має сприятливий клімат для вирощування винограду. У Виноградові традиційно
проходить фестиваль "Угочанська лоза", де разом із презентацією вина та продуктів виноробства свою
етнічну культуру – угорську, ромську, волоську – демонструють мешканці навколишніх сіл.
Подолати найвищу гірську вершину України – Говерлу, помандрувати верхи на коні гуцульської
породи Карпатами, побувати у географічному Центрі Європи, скуштувати "квасної" води з мінеральних
джерел, поласувати смачнющою овечою бринзою і вурдою, окунутися у кришталеві озера, побачити
пам'ятки дерев'яної архітектури та неповторні пейзажі запрошувала Рахівщина.
Живописними краєвидами чарівного Синевирського озера, голосними струмочками й водоспадами,
численними унікальними музеями (в т. ч. під відкритим небом) у гірській Колочаві зачаровувала Міжгірщина.
Саме тут у 30-х роках минулого століття творив відомий чеський письменник, публіцист, сценарист Іван
Ольбрахт, який, за словами свого співвітчизника – літературознавця Рудольфа Гавела, "розказав чеському
читачеві про Закарпаття більше, ніж усі державницькі газети й журнали за попередні понад десять років".
Чимала частина території Закарпаття складає природно-заповідний фонд, до якого з-поміж інших
входять Карпатський біосферний заповідник, Ужанський національний парк, Національний природний парк
"Синевир", регіональний ландшафтний парк "Зачарований край". Його природні ресурси – чи не найважливіше джерело рекреаційної діяльності, особливо туристсько-екскурсійної і лікувально-оздоровчої.
Власне, саме природоохоронні установи мають великий потенціал для розвитку туризму, тому значною
мірою від них залежить майбутнє галузі. Ось чому представлення на виставці-ярмарку найбільших
заповідних територій області визначило ще один її тематичний розділ.
Окрім районів, окремих підприємств та освітніх закладів туристичного напряму Закарпаття, на
виставці-ярмарку свій туристичний продукт широко демонстрували й інші регіони України – Київщина,
Харківщина, Волинь, Сумщина, Одещина, Тернопільщина, Львівщина, Івано-Франківщина, Полтавщина, а
також партнери зі Словаччини, Чехії, Польщі.
Тож, як і в попередні роки, "ТурЄвроЦентр - Закарпаття" став місцем зустрічі з потенційними
партнерами та клієнтами, професійного інформаційного обміну між фахівцями туристично-рекреаційної
галузі, налагодження взаємовигідних ділових контактів. Сприяв цьому й конструктивний діалог, який
відбувся в ході міжнародної виставки-ярмарку між учасниками ділової зустрічі, проведеної Закарпатською
торгово-промисловою палатою.
А ще під час заходу нагороджували переможців обласного конкурсу "10 цінностей Закарпаття
туристичного" з визначення найкращих об'єктів у номінаціях "Природна цінність", "Архітектурна цінність",
"Культурна цінність", організованого Закарпатською облрадою, Агентством регіонального розвитку і
транскордонного співробітництва "Закарпаття", управлінням туризму та курортів Закарпатської облдержадміністрації, туристично-інформаційним центром "Турінформ Закарпаття". Конкурс проводився у
рамках проекту "Підтримка економіки Закарпатської області через розвиток і промоцію її туристичного
потенціалу" (грантова угода 2014/343-149) з метою популяризації історичної, культурної та природної
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ЄДНАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДЕРЖАВ І НАРОДІВ,
або Пріоритети головування Словаччини в Раді Європейського Союзу
Із 1 липня по 31 грудня нинішнього року Словаччина головує у Раді Європейського Союзу. Цю посаду
держави – члени ЄС обіймають по черзі упродовж шести місяців. Іншими словами, країни, одна за одною,
беруть на себе зобов'язання щодо організації роботи Ради Євросоюзу, контролю за виконанням її
функціональних завдань, сприяння ухваленню політичних і правових рішень, здійснення посередницьких
функцій між членами ЄС, іншими країнами та міжнародними організаціями.
Протягом півроку представники Словаччини організовуватимуть дискусії щодо удосконалення
європейського законодавства, зовнішньої політики та політики безпеки ЄС, ініціюватимуть обговорення
поточних політичних, економічних, фінансових, енергетичних, екологічних, соціальних, гуманітарних та
багатьох інших питань. Водночас, серед головних завдань країни, що головує в Раді Євросоюзу, залишається,
як і раніше, пошук компромісних рішень між країнами ЄС з урахуванням національних інтересів, а також
тісна взаємодія з Єврокомісією і Європарламентом.
Відтак у програмі дій словацького уряду викладені основні пріоритети головування в Раді ЄС –
економічне зростання Європи, створення Єдиного цифрового ринку ЄС, зміцнення Енергетичного союзу,
вирішення питань міграції та розширення Євросоюзу. Що стосується міграційних проблем, то Словаччина
відстоюватиме інтереси шенгенської зони, охорони її кордонів, а також зовнішніх рубежів ЄС. Задля посилення
конкурентоспроможності Євросоюзу країна має намір підтримувати Економічний і валютний союз.
Однією із важливих тем другого півріччя буде обговорення проекту бюджету ЄС на 2017 рік і робота
над створенням єдиного Союзу ринків капіталу в ЄС. Міністерство зовнішніх справ Словаччини тісно
співпрацюватиме із Секретаріатом Ради Євросоюзу та Постійним представництвом СР у Брюсселі. За
даними прес-служби МЗС СР, витрати на головування в Раді ЄС не перевищать 70 мільйонів євро, що є
найскромнішою сумою серед того, що потратили інші країни Вишеградської групи – Польща, Чехія та
Угорщина, які вже займали цей пост.
Із метою створення Єдиного європейського цифрового ринку здійснюватиметься робота з усунення
бар'єрів у сфері цифрової економіки, спрощення та доступність електронних послуг. Вже працює офіційний
веб-сайт www.eu2016.sk – один із ключових каналів комунікації Словаччини як головуючої країни в Раді ЄС.
Сайт має сучасне оформлення, респонсивний дизайн і пропонує своїм відвідувачам багато практичної та
цікавої інформації. Він доступний чотирма мовами: словацькою, англійською, французькою, німецькою та
призначений для використання засобами масової інформації, політиками, державними службовцями, міжнародними експертами, неурядовими організаціями та широкими колами громадськості. Крім останніх новин,
на сайті розміщуватиметься інформація про програми, пріоритети, бюджет та про місця проведення заходів.
Складовою сайту є кілька розділів з презентаціями – наприклад, "Відвідайте Словаччину" та "Візуальна
презентація".
Подія, що є визначною не тільки для Словаччини, а й для її сусідки – України та, власне, для всієї
євроспільноти, стала темою брифінгу, проведеного 29 червня в Ужгороді Генеральним консульством
Словацької Республіки спільно з Національним інститутом стратегічних досліджень за сприяння
Закарпатської обласної держадміністрації.
Про неабияку значимість заходу свідчила участь у ньому, крім Генерального консула Словаччини в
Ужгороді Янки Буріанової, заступника голови Закарпатської ОДА Олександра Петіка, радника при дирекції
Національного інституту стратегічних досліджень Світлани Мітряєвої, представника Міністерства
закордонних справ України в Ужгороді Галини Гороховської, Почесного консула Чеської Республіки в
Ужгороді, співголови Українсько-словацької Ділової ради Отто Ковчара, директора Словацько-українського
інституту гуманітарних ініціатив Ярослава Джоганіка, директора Центру досліджень регіональних проблем
міжнародного співробітництва (м. Львів) Володимира Гулими, директора Інституту євроінтеграційних
досліджень Ужгородського національного університету, кандидата історичних наук, професора Івана
Артьомова, завідувача кафедри словацької філології УжНУ Світлани Пахомової, інших представників
наукових та експертних кіл краю, органів державної влади й місцевого самоврядування, громадських
організацій, ЗМІ.
За словами Янки Буріанової, головування в Раді ЄС – третій за статусом із семи інституцій Євросоюзу –
серйозний політичний виклик для Словаччини, можливість для просування ключових пріоритетів зовнішньої
політики в рамках ЄС, спрямованої на розбудову економічно сильної Європи, модернізацію європейського
ринку, контрольовану міграцію та ін.
За непростих для Європейського Співтовариства часів, спричинених терористичними загрозами,
економічною кризою та безробіттям, зниженням довіри до ЄС, Словаччина намагатиметься зламати наявні
бар'єри, згуртувати євроспільноту, запобігаючи фрагментації Євросоюзу. Офіційна Братислава закликає всіх
європейців зосередитися на об'єднавчих процесах та спільних цінностях, серед яких – людська гідність,
безпека, процвітання, свобода, мир, демократія, добробут громадян.
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Водночас, сприяючи поширенню загальноєвропейських цінностей, Словаччина приділятиме увагу
всебічній підтримці та дієвій допомозі східним партнерам ЄС, особливо Україні. Генконсул підкреслила, що
словацький уряд і надалі підтримуватиме нашу країну не тільки в політичному, а й в економічному вимірі,
зокрема залишатиметься надійним партнером у сфері енергетики, забезпечуючи реверсні поставки природного
газу, та ін. Водночас, як і раніше, особлива увага Словаччини під час головування в Раді ЄС буде приділятися
активізації процесів системного реформування в Україні у контексті її подальшої євроінтеграції.
На важливості цієї події для України та зокрема Закарпаття наголосив під час брифінгу заступник
голови Закарпатської ОДА Олександр Петік. Можливі переваги від словацького головування в Раді ЄС
стосуються в першу чергу нашої області, яка є західними "воротами" України. Закарпатці спільно зі
словаками, як і з іншими сусідами, втілили багато транскордонних проектів в економічній, культурній,
освітній, соціальній, екологічній, туристичній та інших сферах, активно впроваджуючи основні європейські засади співробітництва і правової культури. Узагальнення й поширення набутого позитивного
досвіду міжрегіональної співпраці, винесення спільних напрацювань на розсуд європейських націй
сприятиме покращенню транскордонного співробітництва, поглибленню європейської інтеграції, що
приноситиме країнам-учасникам та їх окремим регіонам вагомі взаємовигідні результати при правильній
диференціації і розподілу відповідних завдань. З приводу цього варто зазначити, що в Закарпатті на
регіональному рівні цей дієвий механізм міжнародної взаємодії і кооперації налагоджений значно краще,
ніж в інших регіонах нашої держави.
Інф. ЗТПП.

Україна і Словаччина працюють над активізацією транскордонного співробітництва
Однією з основних операційних цілей державної регіональної політики є розширення
транскордонного співробітництва, насамперед — із країнами-сусідами, зокрема зі Словаччиною. У цьому напрямі актуальним залишається розвиток прикордонної інфраструктури,
реконструкція діючих та розбудова нових пунктів пропуску через державний кордон, здійснення
спільного прикордонно-митного контролю, забезпечення функціонування малого прикордонного руху, спрощення процедури і скорочення часу митного оформлення.
Ці та інші питання розглядали учасники XII засідання Міжурядової українсько-словацької
комісії з питань транскордонного співробітництва, яке проходило 12-13 вересня в Ужгороді.
Українську сторону представляла директор Департаменту з питань регіонального розвитку Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України Олена Кучеренко, словацьку — Державний секретар Міністерства внутрішніх справ
Словацької Республіки Рудольф Урбановіч.
Представники сторін обговорили можливість оптимізації консульськими установами Словаччини в Україні порядку прийому українських громадян з питань видачі віз та дозволів на
місцевий прикордонних рух. Досягнуто домовленості якнайшвидше внести відповідні зміни до
двосторонніх угод про місцевий прикордонний рух, про спільний контроль та визначення
переліку пунктів пропуску.
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Також на засіданні були розглянуті питання розвитку прикордонної інфраструктури на
українсько-словацькому кордоні, модернізації і реконструкції окремих пунктів пропуску,
зокрема продовження розбудови пункту пропуску "Ужгород — Вишнє Нємецке", будівництво
нового автодорожнього пункту пропуску "Соломоново—Чієрна" та під'їзної дороги до нього,
визначення шляхів розвитку пункту пропуску "Уліч—Забродь".
Сторони домовились сприяти розвитку співробітництва з питань запобігання забрудненню
та очищенню води в річках, запобіганню паводків, попередженню природних надзвичайних
ситуацій та надання взаємної допомоги у надзвичайних ситуаціях, а також щодо реалізації
інших спільних проектів в рамках нової програми прикордонного співробітництва "Україна —
Угорщина — Словаччина — Румунія" Європейського інструменту сусідства на 2014—2020 роки
та Стратегії ЄС для Дунайського регіону.
Серед іншого, комісія заслухала інформацію про проблеми і перспективи розвитку міжнародного аеропорту "Ужгород" та про спільну діяльність, що підтримується словацьким урядом
для розвитку прикордонного співробітництва в рамках Норвезьких грантів.
За інф. Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.
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В Ужгороді з робочим візитом
перебував Генеральний консул Чеської
Республіки у Львові Мірослав Кліма
Черговий візит Генконсула Чехії до нашого краю відбувся 19 серпня і цього разу
був зумовлений закінченням каденції на відповідальній посаді, яку він обіймав із жовтня 2013 року.
У Закарпатській обласній державній адміністрації Мірослав Кліма мав зустріч із головою ЗОДА Геннадієм Москалем, першим
заступником голови Закарпатської обласної
ради Петром Грициком, Ужгородським міським головою Богданом Андріївим.
Генерального консула cупроводжував Почесний консул Чеської Республіки в Ужгороді, віце-президент
Торгово-промислової палати України, президент Закарпатської ТПП Отто Ковчар.
Геннадій Москаль висловив вдячність чеському дипломату за вагомий особистий внесок у розширення чесько-українського партнерства на міжрегіональному рівні, за сприяння в налагоджені
конструктивних контактів між громадами Закарпаття та чеських країв Височіна, Пардубіце, Устець. Спільно
із чеськими партнерами в області уже реалізовано понад 120 інвестиційних проектів у галузі освіти, туризму,
екології, медицини, в соціальній сфері. Їх основне спрямування – реконструкція дитячих закладів,
загальноосвітніх шкіл, медичних установ, соціально-реабілітаційних центрів. Крім того, втілено цілу низку
проектів гуманітарно-культурного спрямування.
Своєю чергою, Мірослав Кліма подякував керівникам крайових органів влади за успішну спільну
роботу, спрямовану на налагодження найбільш ефективних форм договірних взаємовідносин між Закарпаттям та краями Чехії, в т.ч. – на рівні територіальних громад районів, міст і сіл, між окремими
державними й бізнесовими структурами, закладами охорони здоров'я і соціального забезпечення,
установами освіти, науки, культури і мистецтва. Його щира вдячність стосувалася й всебічної підтримки
діяльності чеських підприємців, які працюють на території краю.
Ішлося під час зустрічі і про закарпатців-заробітчан, які, за словами Геннадія Москаля, нині є чи не
найголовнішими інвесторами в Закарпаття. Мірослав Кліма зокрема повідомив, що Генконсульство Чехії у
Львові передбачає поступлення найближчим часом близько 4 тис. заявок українських громадян на
отримання чеських робочих віз. Буде запроваджена нова система, яка дозволить заробітчанам
працевлаштовуватися без посередників. Чеський роботодавець сам подаватиме заявки щодо необхідності
робочої сили, зазначаючи кількість робочих місць, і сам знаходитиме в Україні потенційних працівників через
відповідні структури диппредставництв.
Того ж дня у Закарпатській торгово-промисловій палаті, за участі Почесного консула Чехії в Ужгороді
Отто Ковчара, відбулася зустріч Генерального консула Чехії у Львові Мірослава Кліми із членами
Закарпатського товариства чеської культури. Його голова – кандидат історичних наук, старший науковий
співробітник Науково-дослідного інституту Центральної Європи Ужгородського національного університету
Тетяна Сергієнко вручила чеському дипломату Подяку за всебічне сприяння у роботі громадської організації
та з нагоди п'ятиріччя утворення Закарпатського товариства чеської культури.
За інф. Почесного консульства Чеської Республіки в Ужгороді.
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УЖГОРОДСЬКЕ ВІДЛУННЯ
МІЖНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЮ
ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КІНО "ЇГЛАВА"
Чеський центр при Посольстві Чехії в Україні за
сприяння дирекції одного з найбільших і найпопулярніших
фестивалів документального кіно в Центральній і Східній
Європі "Їглава" організував у червні показ стрічок в
Ужгороді на соціальну тематику в рамках культурномистецького заходу "Відлуння XIX міжнародного фестивалю документального кіно "Їглава".
Творчі
роботи
документалістів,
що
вирізнялися
інноваційним підходом до режисури, гостротою й актуальністю
викладу, яскравими операторськими рішеннями, були представлені в шести конкурсних номінаціях: "Opus bonum" —
фільми з усього світу, "Між морями" — фільми із Центральної та
Східної Європи, "Чеська радість" — найкращі чеські фільми,
"Прем'єра" — дебютні проекти, "Fascinace" — експериментальні
фільми, "Коротка радість" — найкращі короткометражки.
Данський режисер Владімір Томіч виніс на суд глядачів кінострічку, що отримала найвищі
нагороди на "Берлінале", — "Флотель "Європа" (2015), змонтовану винятково з архівних
матеріалів. Їхнє джерело — відеолисти додому, які на початку 90-х записали біженці із Боснії і
Герцеговини. Тікаючи від війни, завдяки Червоному Хресту десятки сімей знайшли тимчасовий
прихисток у кімнатах пароплава "Європа", пришвартованому в каналі Копенгагена. Один із
героїв цих відеопослань, 9-річний Владімір — режисер фільму. Для його родини флотель
"Європа" став місцем життя на цілих два роки. На ньому відбувалися різноманітні сімейні
драми, тут створювалися музичні й танцювальні колективи, закохувалися, помирали і народжувалися нові люди. Ця зворушлива, але позбавлена драматизму, стрічка — відеолист
цілого покоління людей, що в умовах антисанітарії, але в солідарності таки знайшли свою
маленьку каюту на великому континенті.
У досконале життя в досконалій країні, де під вічним сяйвом променів сонця — символу
великого народного вождя Кім Ір Сена мешкають досконалі громадяни ідеального суспільства,
переніс поціновувачів неігрового кіно фільм російського режисера, який народився у Львові,
Віталія Манського "У променях сонця" (2015). Тут зображено цілий народ, дбайливо
ізольований з волі доброго вождя не лише від усіх зовнішніх небезпек, а й у першу чергу від
самих себе. Брехня, піднесена до культу. Світ — мильна бульбашка (яка чомусь не лопається).
Люди — функції, народжені лише для того, аби бути експонатами на фейковому святі життя.
Зарубіжні документалісти звернулися і до теми сучасної України На фестивалі
демонстрували стрічку нідерландського режисера Жан Куне "Дзвінок в Україну" (2015), в центрі
якого — літня жінка — мешканка Латвії регулярно телефонує по Skype своїй сестрі та дочці,
котрі застрягли в зоні бойових дій на сході України, та безпорадно слухає про їхні страждання.
Не байдужа ситуація у нашій державі й відомому чеському режисеру та оператору Філіпу
Ремунді, який неодноразово об'їздив Україну та стежив за подіями на Майдані. Глядачів
підкорила його стрічка, викладена в формі подорожнього журналу "Чеський журнал. Близький
далекий схід" (2015), в основі якого — війна в Україні, життя між руїнами, роздуми і пісні в зоні
АТО та непочуті скарги переселенців. Своїм фільмом автор прагнув наблизити Україну до
зарубіжних глядачів, щоб і вони відчули, близькою чи далекою є для них українська земля.
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Кожен фільм програми "Відлуння XIX Міжнародного фестивалю документального кіно
"Їглава" отримав достатньо уваги ужгородців, кожен показ був важливою подією і підтверджував завдання започаткованого Чеським центром у Києві проекту: донести і поширити
ідеї важливості документального кіно, його величезної ролі у формуванні суспільної свідомості,
а також у налагодженні спільних культурних мостів між українцями та європейцями, що
допоможуть нашій країні впевнено рухатися вперед не тільки в культурно-мистецькому, а й
громадсько-політичному та соціально-економічному напрямах.
За інф. Закарпатського товариства чеської культури.

Довідка.

Чеський центр у Києві входить до складу Управління чеських центрів і є частиною Міністерства закордонних справ Чеської Республіки. До мережі Чеських центрів належать 22 державні установи по всьому світу. Вони як додаткова ланка дипломатичних структур всебічно
репрезентують Чехію за кордоном.
Основні напрями діяльності Чеського центру – культура та освіта. Його діяльність у
галузі культури не обмежується традиційними напрямами у музиці, кіно, театральному чи
образотворчому мистецтві, а й спрямована на розвиток нових тенденцій та альтернативних пошуків.
Чеський центр організовує та підтримує культурні й освітні акції, які створюють цілісне
враження про Чеську Республіку як про країну, що прагне до інтеграції з найрозвинутішими
державами світу. Співпраця на міждержавному рівні засновується на принципі, що добра
взаємна поінформованість сприятиме розвиткові дружніх стосунків між країнами.
В освітній сфері Чеський центр пропонує навчання на мовних курсах, а також надає
інформацію щодо можливостей навчання у чеських ВУЗах. Курси чеської мови організовуються
як для дітей, так і для дорослих, від початкового рівня до вільного володіння мовою.
Чеський центр при Посольстві Чеської Республіки в Україні у 2015 році спільно із
дирекцією Міжнародного фестивалю документального кіно "Їглава" (МФДК "Їглава") започаткували проект "Майстерня талантів", у рамках якого 15 молодих українських режисерів,
журналістів та продюсерів мали змогу взяти участь у фестивалі, реалізувати свої проекти,
обмінятися досвідом і набути нових контактів.
Третій рік поспіль Чеський центр співпрацює з МФДК "Їглава" в рамках проекту
"Відлуння Міжнародного фестивалю документального кіно "Їглава". Ця акція набула популярності серед української публіки, вона традиційно проходить в Ужгороді, а цьогоріч
відкрила для себе нове місто – Вінницю.
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Із цієї нагоди дипломатична установа, розташована в солідній триповерховій будівлі на Православній набережній в Ужгороді, 13 серпня приймала
гостей – представників державних і самоврядних органів, громадських організацій, дипломатичних представництв, наукових установ, ділових кіл, засобів масової інформації.
Зранку в Генконсульстві розпочався День відкритих дверей. У холі будівлі дипустанови гостей щиро
зустрічав особисто господар – Генеральний консул Йожеф Бугайло. Він та його колеги терпляче давали
інтерв'ю мас-медійникам, відповідали на запитання громадян, люб'язно фотографувалися з ними. Консули
особисто проводили екскурсії приміщеннями, куди, зазвичай, стороннім вхід заборонено, наочно
демонструючи організацію роботи закладу.
Упродовж дня у внутрішньому дворику виступали народні вокальні й танцювальні колективи, а в
презентаційних залах проходила дегустація угорських національних страв і напоїв. Родзинкою свята стала
виставка майстрів із Угорщини, що виготовляють унікальні вироби з мережива.
Вже увечері відбувся офіційний прийом, хоча традиційних промов на ньому не виголошували.
Представники крайової влади і громади, користуючись нагодою, висловлювали вдячність Генконсульству
Угорщини за багаторічну плідну співпрацю, яка сприяє зміцненню усталених добросусідських взаємин,
розширенню зв'язків Закарпаття з угорськими областями у різних сферах життєдіяльності.

ДОВІДКА. Літопис діяльності угорського дипломатичного представництва на Закарпатті ведеться з 10 серпня 1991 року,
коли тодішній міністр закордонних справ Угорщини Гейза Єсенскі відкрив в Ужгороді представництво Генерального консульства
Угорської Республіки в Києві, яке 6 грудня того ж року отримало статус Посольства. Ужгородське представництво із 2 червня
1993-го продовжувало працювати вже у статусі Генконсульства. У серпні 1991-го в диппредставництві працювала всього одна
людина. Сьогодні Генконсульство в Ужгороді є одним із найбільших угорських консульських установ за кордоном зі штатом
більше 50-ти співробітників. За рік тут видають близько 50 тисяч віз та 15 тисяч дозволів місцевого прикордонного руху.
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КАРПАТСЬКИЙ ЄВРОРЕГІОН - 2020:
проект стратегії розвитку співробітництва
країн-учасниць презентували в Ужгороді
Міжнародна група експертів у співпраці з регіональними державними й самоврядними органами, партнерськими організаціями
прикордонних регіонів України, Угорщини, Словаччини, Румунії,
Польщі завершила роботу над проектом "Стратегії Карпатського
Єврорегіону - 2020". Активну участь у розробці документа брали
Закарпатська обласна державна адміністрація та обласна рада.
Із цього приводу 19 серпня в Ужгороді відбулася прес-конференція на тему "Сучасний стан і перспективи розвитку співпраці
Закарпатської області із сусідніми прикордонними регіонами ЄС –
членами Карпатського Єврорегіону" за участю заступника голови
Закарпатської облдержадміністрації Віктора Мікуліна та керуючого
справами виконавчого апарату облради Юрія Гузинця.

Проект презентували Наталія Носа – керівник Міжнародної асоціації інституцій регіонального
розвитку "МАІРР" та Олег Лукша – голова правління Агентства місцевого розвитку та інформаційних
ресурсів "Європоліс".
За словами Віктора Мікуліна, публікація проекту на українській, угорській, словацькій, румунській та
англійській мовах знаменує фінальний етап тривалого процесу експертного і громадського обговорення.
Вперше ідея про необхідність розробки нової стратегії подальшої співпраці країн-учасниць КЄ в нових
геополітичних умовах була висловлена на засіданні керівників регіональних органів влади та місцевого
самоврядування у 2010 році. Проте реально робота над документом розпочалася лише 2013-го й
продовжується донині, зазначив він.
Юрій Гузинець нагадав учасникам прес-конференції про нещодавнє переобрання керівного складу
Міжрегіональної Асоціації "Карпатський Єврорегіон" і висловив сподівання, що це сприятиме більш
активній співпраці країн-учасниць КЄ на міжрегіональному рівні та залученню міжнародної технічної
допомоги. Для розвитку нашого регіону вкрай необхідним є максимальне використання дієвих механізмів,
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правових і фінансових інструментів транскордонного співробітництва, наголосив він. Саме через інституції
Карпатського Єврорегіону Закарпаття може відігравати дедалі значимішу роль у процесі втілення
євроінтеграційних устремлінь України.
Про проведену роботу експертів від Закарпаття, які активно долучилися до розробки "Стратегії
Карпатського Єврорегіону - 2020", співпрацюючи як із українською, так і з міжнародною групою фахівців
країн-учасниць КЄ, говорив під час виступу Олег Лукша. За його словами, це перший повноцінний і
консолідований документ, у якому прописано план дій з реалізації проектів стратегічного значення у
вигляді погодженого переліку, що суттєво збільшує шанси на їх реалізацію.
Після завершального етапу обговорень, внесення пропозицій і коректив, проект мають ратифікувати
та затвердити регіональні органи місцевого самоврядування п'яти країн-учасниць КЄ. Відтак розроблятиметься вже узгоджений план заходів з реалізації "Стратегії Карпатського Єврорегіону - 2020".
За інф. прес-служби Закарпатської облдержадміністрації.

Довідка.
Карпатський Єврорегіон, розташований у Центральній Європі вздовж Карпатських гір, утворений
в лютому 1993 року, коли в угорському місті Дебрецен міністри закордонних справ України, Польщі та
Угорщини підписали відповідний договір.
Нині Карпатський Єврорегіон об'єднує 19 прикордонних адміністративно-територіальних одиниць:
України – Львівську, Івано-Франківську, Закарпатську, Чернівецьку області;
Польщі – Підкарпатське воєводство;
Словаччини – Кошицький та Пряшівський краї;
Угорщини – медьє Боршод-Абауй-Земплен, Гайду-Бігар, Гевеш, Яс-Надькун-Солнок, СаболчСатмар-Берег;
Румунії – повіти Біхор, Селаж, Сату-Маре, Марамуреш, Харгіта, Сучава, Ботошань.
Площа Карпатського Єврорегіону становить понад 148 тис. км кв., сумарне населення перевищує
16 мільйонів осіб.
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ПРЕДСТАВНИКИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ РОЗГЛЯНУЛИ
ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В КАРПАТАХ

Робоча зустріч, ініційована Львівською облдержадміністрацією та облрадою за сприяння Асоціації
органів місцевого самоврядування "Єврорегіон Карпати – Україна", проходила 10-11 серпня у місті
Трускавець, що на Львівщині.
Від організаторів з української сторони у зустрічі брали участь голови облдержадміністрації й облради
Львівщини Олег Синютка та Олександр Ганущин, виконавчий директор АОМС "Єврорегіон Карпати –
Україна" Галина Литвин, заступник начальника управління фізичної культури і спорту ЛОДА Оксана Вацеба,
заступник міського голови міста Трускавець Олександр Ткаченко.
Також на зустріч були запрошені керівники обласних рад Закарпатської, Чернівецької та ІваноФранківської областей Михайло Рівіс, Іван Мунтян і Олександр Сич, заступник голови комітету Верховної
Ради з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту і туризму Микола Величкович, голова підкомітету з питань
регіонального і транскордонного співробітництва між Україною та країнами ЄС комітету ВР з питань
європейської інтеграції Оксана Юринець, директор департаменту Міністерства економічного розвитку і
торгівлі Іван Ліптуга та ін.
До складу польської делегації увійшли заступник міністра спорту і туризму Республіки Польща Давід
Лясек, голова комісії з питань фізичної культури, спорту і туризму Сейму РП Іренеуш Рась, голова постійної
підкомісії з питань туризму комісії з питань фізичної культури, спорту і туризму Сейму РП Гжегож Янік,
депутат Сейму РП Богдан Жоньца, маршалок Підкарпатського воєводства Владислав Ортиль, директор
представництва Польської туристичної організації в Україні Влодзімєж Щурек, Генеральний консул Польщі у
Львові Вєслав Мазур.
Під час зустрічі представники сторін обговорили можливі спільні дії та заходи задля підвищення
туристичної привабливості Карпатського регіону й ефективного використання його географічних,
інфраструктурних, рекреаційних, бальнеологічних, аграрних, історико-культурних та інших ресурсів.
Ішлося і про спільне використання фінансових інструментів Європейського Союзу для розбудови
туристичної інфраструктури, зокрема за програмою транскордонного співробітництва "Польща-БілорусьУкраїна", про Карпатську Конвенцію та роль Карпатського Єврорегіону в розвитку туризму у Карпатах, про
створення Дому карпатських брендів. Разом із Польщею українська сторона сподівається залучити
додаткові фінанси та розробити консолідовану стратегію розвитку рекреаційних зон туристичного
призначення у регіоні Карпат.
Карпатські регіони України – Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська й Чернівецька області та
Польщі – Підкарпатське воєводство володіють величезним потенціалом розвитку туризму, переконаний
голова Львівської облради Олександр Ганущин. Із огляду на покращення стану дорожньо-транспортної
інфраструктури туристична привабливість регіонів лише зростатиме. Тож він висловив сподівання, що
сторонами буде досягнуто розуміння необхідності спільного розвитку туризму, оскільки Карпатський регіон є
спільним для України та Польщі.
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Його підтримав і голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка, який наголосив, що ця зустріч
як черговий раунд переговорів українських і польських партнерів щодо співпраці в розвитку туризму та
просуванні турпродукту стане дієвим інструментом для досягнення реальних спільних результатів. Він також
повідомив, що на Львівщині нині вибудовується туристичний трикутник: Трускавець – Східниця – Славське –
Волосянка – Турка, який буде об'єднаний якісною інфраструктурою. Наразі одна лише дорога від траси
Київ–Чоп до Славського і Волосянки практично на 100% завантажує всі потужності. На переконання Олега
Синютки, дорога на Старий Самбір і на Турку абсолютно відкриє регіон, який сьогодні представлений лише
однією базою параолімпійського спорту. Він вважає це найбільш перспективною відправною точкою для
подальшого розвитку туристичної інфраструктури в регіоні.
Немає жодних сумнівів, що Польща й Україна спільно будують майбутнє, зокрема і в сфері туризму,
заявив під час зустрічі заступник міністра спорту і туризму Польщі Давід Лясек. Спільними зусиллями можна
створити комплексний туристичний пакет, який реально сприяв би заохоченню громадян різних країн світу
до подорожі в Карпати. Він також пообіцяв ініціювати звернення від імені польського уряду і парламенту до
відповідних структур Євросоюзу про виділення коштів на розбудову туристичної інфраструктури
Карпатського регіону, на збереження та відновлення об'єктів спільної природно-заповідної та культурноісторичної спадщини.
На зустрічі виступив і голова Закарпатської облради Михайло Рівіс, який зазначив, що необхідність її
проведення назрівала давно. Ще у 2010 році Конгрес місцевих і регіональних влад Ради Європи
спеціальними резолюцією та рекомендаціями щодо сталого розвитку гірських регіонів на прикладі
Карпатських гір закликав місцеві й регіональні органи влади Карпатського регіону визнати, що стійкий
розвиток гірських регіонів не може бути досягнутий в ізоляції, він потребує розширення і поглиблення
офіційного й неофіційного, транскордонного і міжрегіонального співробітництва. У розробленій на виконання
цих документів стратегії розвитку Карпатського регіону туризм визначений як пріоритетний напрям для
стимулювання місцевої економіки. Позаяк ця галузь володіє великим потенціалом, може принести користь
для гірських мешканців, зробити їх території привабливими на основі поваги до їхніх традицій та
навколишнього середовища. Органи влади й самоврядування Закарпатської області взяли ці настанови на
озброєння і намагаються ефективно використати наявний туристично-рекреаційний потенціал у комплексі
заходів економічного і соціального розвитку.
Акцентуючи увагу учасників зустрічі на унікальності географічного розташування Закарпаття,
великому природно-рекреаційному та курортному потенціалу, самобутній історії і культурі, розгалуженості
мережі туристично-рекреаційних, санаторно-курортних і готельних закладів, голова облради підкреслив, що
в області діє ряд регіональних програм з розвитку галузі, проводиться постійна робота щодо покращення
дорожнього і транспортного сполучення, облаштування автостоянок, будівництва закладів розміщення та
харчування поблизу туристичних та рекреаційних об'єктів.
На жаль, розвиток туристично-рекреаційної галузі, яка на Закарпатті серед пріоритетних, стримується
багатьма факторами і проблемами, вирішення яких значною мірою залежить від центральних органів
виконавчої влади та законотворців, наголосив Михайло Рівіс. Наразі недостатньо фінансується розбудова
дорожньої інфраструктури. На загальнодержавному рівні невирішеним залишається питання видачі
дозволів для здійснення туристичного супроводу. Термінового вирішення потребує і питання щодо
легалізації виноробства та пивоварства на території Закарпаття.
Для розвитку іноземного туризму дуже важливо усунути бар'єри на кордоні. Донині доводиться долати
сотні кілометрів обхідних шляхів через існуючі пункти пропуску на українсько-польському та українськословацькому кордонах аби потрапити, скажімо, до унікальних Ужанського парку України та Бещадського
парку Польщі. Відкриття пункту пропуску "Лубня–Волосате" на українсько-польському кордоні, про який
ідеться не один рік на різних рівнях, сприятиме соціально-економічному розвитку прикордонних територій
обох країн, поліпшенню їх інвестиційної привабливості, насамперед – у сфері туризму. Це, зокрема, реальна
можливість для ефективного використання прикордонних оздоровчих, туристичних і спортивних закладів
повіту Леско та Великоберезнянського району.
Слід зауважити, що обласна влада неодноразово зверталася до українського уряду з пропозицією
узгодження на українсько-польській міжурядовій комісії питання про відкриття переходу "Лубня–Волосате".
Про те, що вже настав час братися за справу, не раз заявляли і польські високопосадовці. Тим паче,
відповідна підготовча робота вже проведена. Уповноважена комісія підтвердила, що стан інфраструктури й
місцевості дозволяє організувати провадження робіт із будівництва пункту пропуску на визначеній
українсько-польській ділянці державного кордону. Сторонами досягнуто і компромісного рішення щодо
статусу переходу як міжнародного пішохідного, розроблено і схему генплану та визначено орієнтовну
кошторисну вартість будівництва. Залишається лише головне – прикласти спільні зусилля сторін для того,
аби ця наболіла тема була нарешті закрита.
За інф. прес-служб Львівської і Закарпатської обласних рад та Львівської облдержадміністрації.
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Представництво ООН в Україні спільно з Продовольчою і сільськогосподарською організацією
ООН у партнерстві із Закарпатською обласною державною адміністрацією та Закарпатською торговопромисловою палатою згідно з Програмою розвитку ООН організувало проведення в Ужгороді
обговорення стратегічних Цілей сталого розвитку України й, зокрема, Закарпаття.

Після проголошення незалежності нашої держави Організація Об'єднаних Націй (ООН) стала однією
з перших міжнародних організацій, які підтримали її у демократичних перетвореннях. Офіс ООН відкрили
в Україні у 1992 році, у червні 1999-го йому було надано статус Представництва ООН. У цілому, діяльність
ООН у нашій країні спрямована на підтримку її соціально-економічного розвитку, забезпечення сталого
людського розвитку та прискорення просування до світових стандартів демократії.
В Україні працюють наступні установи ООН: Програма розвитку ООН, Дитячий фонд ООН, Фонд
народонаселення ООН, Міжнародне агентство з атомної енергетики, Міжнародна організація з міграції,
Управління верховного комісара ООН у справах біженців, Всесвітня організація охорони здоров'я,
Міжнародна організація праці, Об'єднана програма ООН з ВІЛ/СНІДу. Також діють асоційовані організації
ООН, такі як Міжнародний валютний фонд, Світовий банк, Управління ООН з наркотиків та злочинності,
Міжнародна фінансова корпорація. Установи ООН працюють в різних сферах і мають власні стратегії
допомоги нашій державі, та їх об'єднує загальна стратегічна ціль: допомогти народу України розбудовувати
краще майбутнє.
Декларація тисячоліття Організації Об'єднаних Націй, прийнята у 2000 році на сесії Генеральної
Асамблеї ООН і затверджена 189 державами світу, започаткувала процес досягнення світовою спільнотою
визначених до 2015 року цілей у тих сферах, де нерівномірність глобального людського розвитку виявилася
найгострішою. Відтак, 1 січня 2016 року, офіційно вступили в силу 17 Цілей сталого розвитку (ЦСР), що є
частиною Порядку денного в сфері розвитку на період до 2030 року, прийнятого світовими лідерами на
Саміті ООН у вересні 2015-го. Цілі ці стосуються всіх людей, і з ними впродовж наступних п'ятнадцяти
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років країни спрямовуватимуть свої зусилля на подолання бідності, боротьбу з нерівністю та усунення
негативних проявів кліматичних змін.
Наразі локалізація Цілей сталого розвитку, їх імплементація та моніторинг проходять за принципом
відкритості. Щоб залучити якомога більше сторін до цього процесу, ООН ініціював проведення заходів на
державному рівні з метою обговорення та консультування з різними зацікавленими особами, групами та
організаціями. Особливо актуальні консультації в регіонах, оскільки адаптація ЦСР та їх подальше
досягнення до 2030-го року має відбуватися з урахуванням думок місцевих громад та орієнтуватись, у тому
числі, на потреби українських міст, селищ, сіл з метою забезпечення справедливого соціального розвитку.
У рамках програми "Консультація щодо адаптації та локалізації Порядку денного розвитку до
2030 року та Цілей сталого розвитку в Україні" 26 вересня у Закарпатській торгово-промисловій палаті
відбулося обговорення стратегічних напрямів довгострокового розвитку в розрізі 17 цілей та 169 завдань, згрупованих за економічним, екологічним, соціальним та управлінським критеріями.
Учасників – представників органів державної влади, громадських організацій, установ та організацій,
науковців – привітав національний координатор проектів ЄС/ФАО з підтримки і розвитку Михайло
Малков. Захід спрямований на те, щоб почути, вивчити думку експертів та громадськості про пріоритетні
цілі розвитку як для регіону, в якому вони проживають, так і для України загалом, наголосив він. І хоча
Цілі сталого розвитку не носять юридично зобов'язуючого характеру, уряд разом з бізнес-колами та
громадським сектором мають створити умови для повноцінного їх досягнення. Позаяк стосуються вони
всіх галузей життя людини: економіки, гуманітарної та соціальної сфер (охорони здоров'я, освіти, праці,
соціального захисту населення, гендерної рівності), розвитку сільського господарства, промисловості,
екології тощо.
Його підтримав науковець, дипломат, політичний і громадський діяч краю Сергій Устич, підкресливши, що для досягнення глобальних цілей важливою є консолідація зусиль трьох складових
суспільства – влади, бізнесу і громадськості. Встановлення партнерських відносин між владою та бізнесом,
активізація діалогу між державою і суспільством є запорукою прогресу, спрямованого на досягнення цих
цілей, додав він та побажав успішної роботи учасникам заходу, висловивши сподівання, що регіональні
консультації, які відбуваються за участі представників Системи ООН і регіональних фахівців –
представників важливих сфер життя краю, допоможуть визначити, які ж Цілі сталого розвитку пріоритетні
для Закарпаття й наскільки реалістичним є їх досягнення.
Із виступу національного менеджера проектів ЄС/ФАО в Україні Юрія Нестерова учасники детальніше дізналися про розроблені основні Цілі розвитку тисячоліття, шляхи їх досягнення та незавершені
питання, а також про процес адаптації Цілей сталого розвитку в Україні.
Далі консультація проходила у форматі World Cafe, під час якого в ході п'яти раундів
брейнстормингу (від англ. brain storming – мозковий штурм) учасники окремих груп визначали: які Цілі
сталого розвитку є найбільш ревалентними (відповідними) для України; які є пріоритетними в контексті
області й наскільки вони досяжні; які дії, проекти (програми) потрібні для успішного виконання
пріоритетних ЦСР в краї; як забезпечити врахування потреб найуразливіших категорій населення та
гендерну рівність й уповноваження жінок при впровадженні пріоритетних ЦСР; хто ключові гравці та хто
може виконувати функції лідера при виконанні цих програм. У результаті обговорення учасниками було
напрацьовано й представлено пріоритетні Цілі сталого розвитку як для України в цілому, так і для
Закарпатської області зокрема.
Найбільш пріоритетними для України із 17 стратегічних ЦСР визначені: ціль 8 (гідна праця та
економічне зростання); ціль 9 (промисловість, інновації та інфраструктура); ціль 16 (мир, справедливість та
сильні інститути); ціль 3 (міцне здоров'я, благополуччя); ціль 11 (сталий розвиток міст і громад); ціль 15
(захист та відновлення екосистем суші); ціль 1 (подолання бідності); ціль 4 (якісна освіта); ціль 17
(партнерство заради сталого розвитку).
Основними для Закарпаття стали наступні цілі. Ціль 8 – гідна праця та економічне зростання.
Ціль 11 – сталий розвиток міст і громад. Ціль 15 – захист та відновлення екосистем суші. Ціль 9 –
промисловість, інновації та інфраструктура. Ціль 3 – міцне здоров'я, благополуччя. Ціль 10 –
скорочення нерівності. Ціль 12 – відповідальне споживання та виробництво. Ціль 17 – партнерство
Інф. "ДВ" ЗТПП.
заради сталого розвитку.
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СЕМІНАР З ПОДАТКОВОГО ТА МИТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В УЖГОРОДІ
Черговий семінар для платників податків, організований Територіальним відділенням Всеукраїнської громадської
організації "Асоціація платників податків України" спільно з
Головним управлінням Державної фіскальної служби в Закарпатській області та у співпраці із Закарпатською торговопромисловою палатою, відбувся 22 вересня.
Представників підприємств, організацій, приватних підприємців привітав заступник начальника
ГУ ДФС у Закарпатській області Юрій Сакалош, який наголосив, що органи Державної фіскальної
служби України проваджують ідеологію партнерських відносин із суб'єктами господарської, у тому
числі зовнішньоекономічної діяльності, зокрема шляхом широкого інформування їх про законодавчонормативні нововведення.
Голова Ради ТВ ВГО "Асоціація платників податків України" в Закарпатській області Марта Волощук
представила доповідачів – радника президента АППУ Ганну Білоцерківську, керівника відділу розробки
перспективних напрямків діяльності АППУ Ірину Білотіл та заступника керівника управління захисту прав
платників податків АППУ Катерину Гривнак.

У заході брав участь віце-президент Торгово-промислової палати України, президент Закарпатської
ТПП, член Ради ТВ ВГО "Асоціація платників податків України" Отто Ковчар, який ознайомив учасників з
основними видами палатівської діяльності та фахових послуг, а також запросив їх до участі у міжнародних
бізнесових заходах в Україні та за кордоном.
Серед основних питань, що розглядалися під час семінару, – електронне адміністрування податку на
додану вартість, особливості справляння податку на доходи фізичних осіб, спрощена система
оподаткування для сільськогосподарських товаровиробників, порядок контролю за досягненням фізособами-підприємцями – платниками єдиного податку ІІ, ІІІ груп граничного обсягу доходу, акцизний податок
та електронне адміністрування реалізації пального, особливості плати за землю та ін.
Неабиякий інтерес учасників викликали й пропозиції щодо подальшого вдосконалення податкового
законодавства за версією Міністерства фінансів України.
За інф. Головного управління ДФС у Закарпатській області.
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ПАЛАТІВСЬКІ ФАХІВЦІ ДІЛИЛИСЯ ДОСВІДОМ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ЛІСОМАТЕРІАЛІВ

Торгово-промислова палата України організувала проведення 5-7 липня на базі Закарпатської
ТПП навчально-практичного семінару "Експертиза лісоматеріалів".
Для участі в заході, що проходив за підтримки голови Закарпатської обласної державної
адміністрації Геннадія Москаля, до Ужгорода прибули фахівці з дев'ятнадцяти регіональних торговопромислових палат, які займаються проведенням товарознавчої експертизи лісоматеріалів.
У числі учасників – директор департаменту експертиз і сертифікації походження товарів ТПП
України Неоніла Ткаченко та начальник відділу методичної роботи з товарознавчої експертизи і
сертифікації походження Катерина Нестерук.
Основними лекторами з актуальних питань стандартизації в лісовій і деревообробній галузі у
відповідності з міжнародними та європейськими стандартами, в т.ч. особливостей сортування лісоі пиломатеріалів та призначення продукції, визначення норм витрат сировини при контрольних
розпилюваннях, проведення товарознавчих експертиз та оформлення експертних висновків виступили
науковці Київського національного університету – доценти Сергій Зражва і Наталія Марченко.
До роботи семінару долучилися представники обласних управлінь лісового і мисливського
господарства, зокрема Київського, Хмельницького, Закарпатського, та фахівці Ужгородського
відділення Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи і досліджень Державної фіскальної
служби України.
Програмою було передбачено і практичні заняття для учасників семінару, зокрема проведення
експертних досліджень з контрольного розпилювання деревини на підприємствах Закарпаття, а також
відвідання митного поста "Залізничний" Закарпатської митниці ДФС та здійснення разом із митниками
поглибленого митного огляду й контрольного виміру затриманої на кордоні деревини.
Серед інших проведених у рамках семінару заходів – ознайомлення учасників із передовими
технологіями бережливого використання деревини у виробництві на одному з провідних підприємств
Інф. ЗТПП.
краю – українсько-австрійському ТОВ "Фішер-Мукачево".
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ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ СПРОЩЕННЯ МИТНИХ ПРОЦЕДУР
Із метою пришвидшення оформлення експортно-імпортних операцій
1 серпня ц.р. на пунктах митного контролю запрацювала автоматизована
система "Єдине вікно". Власне, це – електронна база даних, що дозволяє
різним службам контролю і митницям Державної фіскальної служби в
автоматичному режимі обмінюватись інформацією про вантаж, який проходить через кордон України, та про результати його державного контролю, у випадку здійснення електронного декларування.
Постановою КМУ №364 від 25.05.2016 р. зокрема передбачено, що для проходження видів державного
контролю підприємство з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем подає скановані копії
документів, передбачені Митним кодексом України, разом із електронним повідомленням з дотриманням вимог
застосування електронно-цифрового підпису.
Документи надсилаються до інформаційної системи для здійснення відповідного виду державного
контролю до моменту прибуття товарів у митницю призначення або після їх прибуття. В електронному
повідомленні підприємство зазначає реквізити попередньої декларації та дату і час, коли товари у митниці
прибуття можуть бути пред'явлені (в присутності представника підприємства) відповідному контролюючому
органу для огляду (за умови прийняття такого рішення контролюючим органом).
Після отримання від підприємства електронного повідомлення і сканованих копій документів
автоматизована система перевіряє його електронний цифровий підпис та (у разі позитивного результату
перевірки) зберігає отримані повідомлення і документи. Затим інформація про їх надходження передається до
відповідного контролюючого органу та (за наявності даних в інформаційній системі) надсилається лист на
електронну пошту уповноваженої посадової особи органу за місцезнаходженням митниці призначення.
Про дату і час надсилання повідомлення та документів контролюючому органу для проведення відповідного виду державного контролю, а також про негативні результати перевірки електронного цифрового
підпису чи помилки у реквізитах попередньої митної декларації інформується і підприємство.
Уповноважена посадова особа контролюючого органу впродовж чотирьох робочих годин з моменту
отримання електронного повідомлення i сканованих документів повинна прийняти рішення про завершення
відповідного державного контролю або про необхідність проведення додаткового огляду чи інших дій.
У випадку відсутності будь-яких рішень та дій контролюючих органів впродовж чотирьох годин після
отримання від підприємства електронного повідомлення i сканованих копій документів система автоматично
формує рішення про здійснення відповідного виду державного контролю, яке є підставою для завершення
митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України.
На думку фахівців, "Єдине вікно" є одним із ефективних інструментів спрощення процедур при ввезенні
та вивезенні товарів через митну територію, адже уніфіковані дії всіх контролюючих органів, які беруть участь
у пропуску та декларуванні вантажів, налагодження ефективної комунікаційної платформи між сторонами та
спрощення процедури подачі документів сприяють прискоренню проходження митних процедур, а отже –
дозволяють бізнесу економити час і гроші при оформленні вантажів.
За інф. Державної фіскальної служби України.
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА:
ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНІ НОВОВВЕДЕННЯ
ОБОВ'ЯЗКОВУ ДЕРЖРЕЄСТРАЦІЮ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ СКАСОВАНО
Внесено зміни до деяких законодавчих актів України щодо скасування обов'язковості державної реєстрації іноземних
інвестицій. Зокрема визначено, що підприємства з іноземними інвестиціями та установи банків подають статистичну звітність
про здійснення іноземних інвестицій відповідно до чинного законодавства.
Документи, подані до набрання чинності Законом №1390-VIII до органу держреєстрації для державної реєстрації
іноземних інвестицій та до органу Державної фіскальної служби для підтвердження інформаційних повідомлень про фактичне внесення іноземних інвестицій, повертаються іноземним інвесторам або уповноваженим ними особам без розгляду по
суті з повідомленням про підстави повернення документів.
Іноземні інвестиції, зареєстровані до набрання чинності Законом №1390-VIII, та іноземні інвестиції, не зареєстровані до
набрання чинності Законом №1390-VIII, мають рівне право на одержання пільг та гарантій, передбачених Законом "Про режим
іноземного інвестування".
Закон України від 31.05.1016 р. №1390-VIII чинний з 25.06.2016 р.
ПОДАТОК НА ПРИБУТОК НЕРЕЗИДЕНТІВ: НОВИЙ ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ
Із 29 липня ц.р. діє затверджений Міністерством фінансів новий Порядок розрахунку податку на прибуток
нерезидентів, які провадять діяльність на території України через постійне представництво.
Крім того, затверджено:
1) форму Розрахунку податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне
представництво, на підставі складення окремого балансу фінансово-господарської діяльності. Нерезидент, який провадить
свою діяльність в Україні та за її межами і при цьому не визначає прибуток від своєї діяльності, що ведеться ним через
постійне представництво в Україні, визначає суму прибутку, що підлягає оподаткуванню в Україні, на підставі складення
окремого балансу фінансово-господарської діяльності, погодженого з контролюючим органом за місцезнаходженням
постійного представництва, шляхом заповнення цього розрахунку;
2) форму Розрахунку податку на прибуток постійного представництва нерезидента, визначеного шляхом застосування
до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7. Розрахунок складають нерезиденти, які провадять діяльність на території
України через постійне представництво, та визначають прибуток шляхом застосування до суми отриманого доходу
коефіцієнта 0,7;
3) форму Відомостей про доходи (прибутки), що звільнені від оподаткування на підставі міжнародного договору
України. Її заповнюють і подають до контролюючого органу (разом із розрахунками) нерезиденти, які мають право на
звільнення від оподаткування відповідно до міжнародного договору України окремих видів доходів, що отримуються через
постійне представництво.
Наказ Міністерства фінансів України від 13.06.2016 р. №544.
СПРОЩЕНО КОНТРОЛЬ ЗА ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ
Національний банк затвердив зміни до Інструкції про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними
операціями. Відтепер банки можуть одночасно з паперовою формою використовувати електронну форму повідомлень для
обміну інформацією, необхідною для здійснення контролю за експортними, імпортними операціями резидентів.
Також банкам надано можливість контролювати експортні, імпортні операції, які здійснюються на підставі правочинів,
учинених в електронній формі. Скасовано обов'язкове надання клієнтами письмових підтверджень іноземного податкового
органу про суму сплачених податків (зазначене підтвердження надаватиметься резидентом лише на вимогу банку).
Крім того, встановлено, що у разі експорту чи імпорту послуг банк фіксує в журналі найменування імпортера,
експортера, країни контрагента-нерезидента, дату та номер договору, дату закінчення законодавчо встановлених строків
розрахунків, інформацію про одержані за цим договором висновки, суму коштів і дату їх перерахування або отримання, дату
підписання акта, інвойса чи іншого документа, що засвідчує виконання робіт, та суму коштів, зазначену в цьому акті, інвойсі,
іншому документі.
Постанова Національного банку України від 16.06.2016 р. №347.
ГРАНИЧНИЙ ТЕРМІН РОЗРАХУНКІВ ЗА ОПЕРАЦІЯМИ З ЕКСПОРТУ-ІМПОРТУ ПОДОВЖЕНО
Правлінням Національного банку внесено зміни до постанови від 7 червня 2016 р. №342 "Про врегулювання ситуації
на грошово-кредитному та валютному ринках України" в частині подовження граничних строків для розрахунків за
операціями з експорту та імпорту товарів із 90 до 120 днів.
Водночас, шляхом внесення змін до постанови від 23 лютого 2015 р. №124 "Про особливості здійснення деяких
валютних операцій", полегшено умови для здійснення платежів за імпортними контрактами клієнтів, у тому числі авансових
платежів. До внесення відповідних змін використовувалась виключно акредитивна форма розрахунків, якщо сума платежу
перевищувала 500 тис. дол. США. Відтепер така вимога розповсюджується лише на платежі на суму понад 1 млн. дол. США.
Постанова Національного банку України від 28.07.2016 р. № 361.
ВАЛЮТНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ІМПОРТНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ НА УМОВАХ ВІДСТРОЧЕННЯ ПОСТАВКИ
Імпортні операції резидентів, які здійснюються на умовах відстрочення поставки (коли відстрочення перевищує 180
календарних днів з моменту здійснення авансового платежу чи виставлення векселя на користь постачальника продукції
(робіт, послуг), що імпортується), потребують висновку центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну
політику у сфері економічного розвитку.
Відповідно до Інструкції №136, у разі імпорту товару з увезенням його на територію України банк знімає з контролю
таку операцію резидента після отримання інформації про цю операцію в реєстрі МД (типу ІМ-40 "Імпорт", ІМ-41 "Реімпорт",
ІМ-72 "Безмитна торгівля", ІМ-75 "Відмова на користь держави", ІМ-76 "Знищення або руйнування") – якщо для митного
оформлення продукції використовується МД.
Лист Державної фіскальної служби України від 19.08.2016 р. №18026/6/99-99-15-02-02-15.
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СУБ'ЄКТАМ ЗЕД ПРО НЮАНСИ ЗАПОВНЕННЯ ГРАФИ 47 МИТНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ
Державна фіскальна служба роз'яснює, що окремими рядками відображаються суми наступних митних платежів:
митні платежі, нараховані за тимчасовою, попередньою митною декларацією для випуску або митною декларацією,
заповненою у звичайному порядку;
митні платежі, нараховані за додатковою декларацією;
різниця між сумами платежів, нарахованих за тимчасовою, попередньою митною декларацією для випуску чи митною
декларацією, заповненою у звичайному порядку, та додатковою декларацією, що підлягає сплаті або поверненню, що
передбачено правилами заповнення графи 47 митної декларації, відповідно до Порядку №651.
Якщо підстав для перерахунку митних платежів не виникає, розрахунок сум митних платежів здійснюється одним
рядком у загальному порядку. При цьому у п'ятій колонці "Спосіб платежу" графи 47 митної декларації зазначається
визначений класифікатором способів розрахунку, затвердженим наказом Мінфіну №1011, код способу розрахунку "70".
Також у листі зазначається: коли сплата митних платежів не здійснюється, графа "В" митної декларації не
заповнюється.
Лист Державної фіскальної служби України від 1.07.2016 р. №14305/6/99-99-19-01-01-15.
ОНОВЛЕНО ФОРМУ ЗВІТУ ПРО ЕКСПОРТ-ІМПОРТ ПОСЛУГ
Державною службою статистики затверджено нову форму державного статистичного спостереження зі статистики
зовнішньої торгівлі послугами №9-ЗЕЗ (квартальна) "Звіт про експорт (імпорт) послуг".
Нова форма вводиться в дію, починаючи зі звіту за І квартал 2017 року. Подавати її необхідно юрособам – резидентам
України, які здійснюють операції з експорту та імпорту послуг.
Наказ Державної служби статистики України від 21.07.2016 р. №122.
РОЗ'ЯСНЕННЯ ПОДАТКІВЦІВ ПРО РАДІОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ НА МИТНИЦІ
Відповідно до Митного кодексу митний контроль та оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон
України, завершуються тільки після проведення встановлених законами України для кожного товару видів контролю.
Зокрема, при вивезенні товарів за межі митної території України радіологічний контроль може здійснюватися в
органах ДФС відправлення при завершенні митного оформлення або в пунктах пропуску через державний кордон України при
завершенні митного контролю товарів.
Засвідчення результатів радіологічного контролю товарів здійснюється у порядку, затвердженому наказом
Міністерства екології та природних ресурсів України від 19 березня 2012 року №162. Порядком встановлено, що штамп
"Радіологічний контроль – ввіз/вивіз дозволено" проставляється на товаросупровідних документах після проведення
радіологічного контролю і транспортного засобу, і вантажу за умови відсутності порушень вимог природоохоронного
законодавства, норм і правил радіаційної безпеки.
Головне управління ДФС у Закарпатській області.
ГРОМАДЯНАМ ПРО ПІДТВЕРДЖЕННЯ КРАЇНИ ПОХОДЖЕННЯ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
Товари за товарними позиціями 8701–8707, 8711, 8716 згідно з УКТЗЕД, які підлягають держреєстрації, при ввезенні
громадянами на митну територію України на адресу громадян у несупроводжуваному багажі або вантажних відправленнях
для вільного обігу, незалежно від їх вартості, підлягають письмовому декларуванню та митному оформленню.
Документи, які підтверджують країну походження товару, не вимагаються у разі, якщо товари ввозяться громадянами
та оподатковуються за єдиною ставкою мита.
У разі відсутності документа про походження товару в графі 34 митної декларації зазначаються "00", оскільки країна
походження товару (транспортного засобу) невідома.
При цьому відповідно до вимог Угоди про правила визначення походження товарів СОТ правила походження
використовуються при застосуванні:
режиму найбільшого сприяння згідно зі статтями І, II, ІІІ, ХІ та XIII ГАТТ 1994;
антидемпінгових та компенсаційних мит згідно зі статтею VI ГАТТ 1994;
захисних заходів згідно зі статтею XIX ГАТТ 1994;
вимог щодо маркування походження згідно зі статтею IX ГАТТ 1994;
будь-яких дискримінаційних кількісних обмежень або тарифних квот;
при державних закупівлях та у торговельній статистиці.
Лист Державної фіскальної служби України від 20.09.2016 р. №31001/7/99-99-19-03-17.
ЗАТВЕРДЖЕНО ПЕРЕЛІК ТОВАРІВ, ЩО МАЮТЬ БІРЖОВЕ КОТИРУВАННЯ
Кабінет Міністрів затвердив довгоочікуваний Перелік товарів, що мають біржове котирування, та світових товарних
бірж для встановлення відповідності умов контрольованих операцій принципу "витягнутої руки".
Перелік визначає групи товарів, які визнаються такими, що мають біржове котирування, та коди УКТЗЕД для кожної
групи товарів. Серед них "біржовими" вважаються: зерно (пшениця, ячмінь, овес, кукурудза, рис, соєві боби та ін.); олія
(соєва, пальмова); інші продукти харчування (цукор, кава та какао боби, деякі соки, спеції, заморожені креветки); велика
рогата худоба; товари нафтогазового сектору (вугілля кам'яне, нафта, газ, легкі та важкі дистиляти); руди та залізні
концентрати, а також відходи й брухт чорних металів; етиловий спирт; бавовна; деякі дорогоцінні метали (срібло, золото,
платина); інші метали (мідь, нікель, алюміній, свинець, цинк, олово та ін.).
Суттєвих змін зазнав і перелік світових бірж, дані яких мають застосовуватися для розрахунку діапазону цін. Зокрема
у переліку фігурують: Чиказька товарна біржа (США); Товарна біржа Осака Дожіма (Японія); Національна товарнодеривативна біржа (Індія); Міжконтинентальна біржа (Intercontinental Exchange, ІСЕ); Товарна біржа Даляня (Китай);
Малайзійська біржа (Bursa Malaysia, KLSE); Мультитоварна біржа Індії (Multi Commodity Exchange of India Limited, МСХ);
Європейська Енергетична Біржа (European Energy Exchange, EEX); Державна товарно-сировинна біржа Туркменістану;
Лондонська біржа металів (London Metal Exchange, LME).
Постанова Кабінету Міністрів України від 8.09.2016 р. №616.
ПРАВИЛА ПРОСТАВЛЕННЯ АПОСТИЛЯ НА ОФІЦІЙНИХ ДОКУМЕНТАХ ЗАЗНАЛИ ЗМІН
Спільним наказом Міністерства закордонних справ, Міністерства освіти і науки та Міністерства юстиції внесено зміни
до Правил проставлення апостиля на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав.
Якщо проставлення апостиля здійснюється посадовою особою компетентного органу шляхом унесення запису до
Реєстру про проставлений апостиль, посадова особа відповідного територіального органу візуалізує апостиль, сформований
за допомогою програмних засобів ведення Реєстру у формі електронного документа, безпосередньо на вільному від тексту
місці документа чи на його зворотному боці або на окремому аркуші. Відтепер у пункті 9 штампа апостиля проставляється
печатка компетентного органу за зразком та описом, визначеним цим органом (раніше прикріплялася марка апостиля).
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Коли візуалізація апостиля, сформованого за допомогою програмних засобів ведення Реєстру у формі електронного
документа, здійснюється на окремому аркуші, місце скріплення документа та аркуша з апостилем засвідчується підписом
посадової особи відповідного територіального органу та печаткою компетентного органу.
У наказі також зазначено, що використання наявного залишку марок апостиля визначається Міністерством юстиції.
Наказ Міністерства закордонних справ , Міністерства освіти і науки, Міністерства юстиції України від 05.07.2016 р. №199/783/1838/5.
НОВИЙ ПОРЯДОК НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ
Порядком надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та
громадських формувань зокрема передбачено, що відомості з ЄДР надаються за допомогою програмних засобів ведення
реєстру в паперовій чи електронній формі, що мають однакову юридичну силу та містять обов'язкове посилання на ЄДР, крім
документів, що містяться в реєстраційній справі та надаються у паперовій формі.
У паперовій формі надаються:
виписка з ЄДР, яка надається державним реєстратором територіального органу Мін'юсту, на аркушах формату А4 без
використання спеціальних бланків із проставлянням підпису та печатки держреєстратора;
витяг з ЄДР, який надається уповноваженою особою суб'єкта держреєстрації, центру надання адмінпослуг,
нотаріусом, на аркушах формату А4 без використання спеціальних бланків та без проставляння підпису і печатки;
документи, що містяться в реєстраційній справі відповідної юрособи, громадського формування, що не має статусу
юридичної, фізичної особи – підприємця, які надаються держреєстратором суб'єкта державної реєстрації, що відповідно до
закону уповноважений зберігати реєстраційні справи у паперовій формі, шляхом виготовлення копій таких документів з
проставлянням підпису та печатки держреєстратора на кожній сторінці.
В електронній формі надаються:
відомості з ЄДР через портал електронних сервісів юросіб, фізосіб – підприємців та громадських формувань, що не
мають статусу юрособи;
відомості з ЄДР у форматі бази даних чи в іншому форматі у режимі реального часу на підставі договорів, укладених із
технічним адміністратором ЄДР.
Наказ Міністерства юстиції України від 10.06.2016 р. №1657/5.
НАЦБАНК ПОМ'ЯКШИВ ДЕЯКІ ОБМЕЖЕННЯ НА ВАЛЮТНОМУ РИНКУ
Затвердженою з метою врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України постановою
зокрема встановлено, що уповноважені банки зобов'язані обмежити видачу (отримання) готівкових коштів в іноземній валюті
або банківських металів з поточних і депозитних рахунків клієнтів через каси та банкомати в межах до 250 тис. грн. на добу на
одного клієнта в еквіваленті за офіційним курсом НБУ.
Компанії-резиденти, які отримали від нерезидентів кредити чи позики, можуть купувати іноземну валюту для
погашення заборгованості навіть за наявності на їх рахунках власних коштів в іноземній валюті на суму понад 25 тис.
дол. США. Проте, це можливо лише за умови, коли як придбані, так і наявні кошти використовуватимуться для погашення вищеназваних зобов'язань.
Також банкам заборонено перераховувати з інвестиційного рахунку кошти в гривнях з метою купівлі іноземним
інвестором державних облігацій України. Це обмеження не поширюється на операції з придбання іноземним інвестором
державних облігацій України, що здійснюються виключно за рахунок коштів, отриманих ним від продажу іноземної валюти за
гривні, та коштів, отриманих за операціями з продажу облігацій, виплати за ними доходу і їх погашення. Крім того, фізичним
особам заборонено здійснювати операції в готівковій формі на підставі індивідуальних ліцензій НБУ.
Постанова Національного банку України від 14.09.2016 р. №386 р.
МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ ПРО ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОГОВОРУ
Пропозиція укласти електронний договір (оферта) має містити істотні умови, передбачені законодавством для
відповідного договору, і виражати намір особи, яка її зробила, вважати себе зобов'язаною у разі її прийняття.
Якщо сторони домовилися укласти договір за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем, він вважається
укладеним у письмовій формі. При цьому у разі укладення договору поза торговельними або офісними приміщеннями та на
відстані покупець (замовник, споживач) товарів, робіт, послуг у сфері електронної комерції за обсягом своїх прав та
обов'язків прирівнюється до споживача.
Перед укладенням договору на відстані продавець повинен надати споживачеві інформацію про найменування
продавця, його місцезнаходження та порядок прийняття претензії; основні характеристики товару; ціну, включаючи плату за
доставку, та умови оплати; гарантійні зобов'язання та інші послуги, пов'язані з утриманням чи ремонтом товару; інші умови
поставки або виконання договору; мінімальну тривалість договору, якщо він передбачає періодичні поставки товару;
вартість телекомунікаційних послуг, якщо вона відрізняється від граничного тарифу; період прийняття пропозицій; порядок
розірвання договору.
Факт надання інформації має бути підтверджений письмово або за допомогою електронного повідомлення.
Інформація, підтверджена таким чином, не може бути змінена продавцем в односторонньому порядку.
Лист Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 15.07.2016 р. №3631-04/ 21819-07.
СПЛАТА ПОДАТКІВ У РАЗІ ЗМІНИ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРОСОБИ
Згідно зі статтею 63 Податкового кодексу у разі проведення державної реєстрації зміни місцезнаходження платника
податків, внаслідок якої змінюється адміністративно-територіальна одиниця та контролюючий орган, в якому на обліку
перебуває платник податків, а також у разі зміни податкової адреси платника податків, контролюючими органами за
попереднім та новим місцезнаходженням платника податків проводяться процедури відповідно зняття з обліку/взяття на
облік такого платника податків.
Водночас, відповідно до частини восьмої статті 45 Бюджетного кодексу, при зміні місцезнаходження суб'єктів
господарювання – платників податків сплата визначених законодавством податків і зборів після реєстрації здійснюється за
місцем попередньої реєстрації до закінчення поточного бюджетного періоду.
Таким чином, згідно з пунктом 10.13 розділу Х Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом
Міністерства фінансів від 9 грудня 2011 р. №1588, юридичні особи – платники податків до закінчення року обліковуються в
контролюючому органі за попереднім місцезнаходженням (неосновне місце обліку) з ознакою того, що вони є платником
податків до закінчення року, а в контролюючому органі за новим місцезнаходженням (основне місце обліку) – з ознакою того,
що вони є платниками податків з наступного року.
У контролюючому органі за неосновним місцем обліку платник податків сплачує всі податки і збори, які згідно
із законодавством мають сплачуватися на території адміністративно-територіальної одиниці (що відповідає неосновному місцю обліку), подає відповідні податкові декларації (розрахунки, звіти) та виконує інші обов'язки платника податків, а контролюючий орган стосовно платника податків здійснює адміністрування таких податків, зборів
(пункт 7.3 розділу VII Порядку).
Лист Державної фіскальної служби України від 07.09.2016 р. №19336/6/99-99-08-02-01-15.
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ПЕРЕХІД НА ЄДИНИЙ ПОДАТОК – ТЕРМІНИ ТА УМОВИ
Суб'єкт господарювання, який є платником інших податків може прийняти рішення про перехід на спрощену систему
оподаткування шляхом подання заяви до фіскального органу не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного
календарного кварталу.
Здійснити перехід на спрощену систему оподаткування можна один раз протягом календарного року за умови, що
впродовж календарного року, який передує періоду переходу на спрощену систему оподаткування, суб'єктом
господарювання дотримано вимоги, встановлені п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу, щодо кількості найманих осіб, обсягу
доходу та здійснення певних видів діяльності.
До поданої заяви додається розрахунок доходу за попередній календарний рік. Дохід за рік, що передує року переходу
на спрощену систему оподаткування, визначається на момент подання заяви із врахуванням запланованої суми отримання
доходу за період, що залишився до кінця року після подання заяви (п. 298.1.4 ст. 298 ПКУ).
Головне управління ДФС у Закарпатській області.
РЕЄСТРАЦІЯ ФІЗОСОБИ – ПЛАТНИКА ЄДИНОГО ПОДАТКУ
Відповідно до п. 299.1 ст. 299 Податкового кодексу реєстрація суб'єкта господарювання як платника єдиного податку
здійснюється шляхом внесення відповідних записів до реєстру платників єдиного податку.
Згідно з п.п. 5 п. 298.3 ст. 298 Податкового кодексу у заяві про застосування спрощеної системи оподаткування
зазначаються обрані суб'єктом господарювання види господарської діяльності згідно з Класифікацією видів економічної
діяльності (КВЕД ДК 009:2010), затвердженої наказом Держспоживстандарту від 11 жовтня 2010 р. №457. До реєстру платників
єдиного податку вносяться, зокрема відомості про види господарської діяльності (п. 299.7 ст. 299 ПКУ).
Враховуючи вищевикладене, на підставі поданої фізичною особою – підприємцем заяви про застосування спрощеної
системи оподаткування до реєстру платників єдиного податку вносяться відомості про види господарської діяльності, за
умови, що ці види діяльності дають право застосовувати спрощену систему оподаткування. При цьому Податковим кодексом
не передбачено обмежень для фізичних осіб – підприємців щодо кількості видів діяльності, які можуть бути внесені до
реєстру платників єдиного податку.
Головне управління ДФС у Закарпатській області.
ПЛАН-ГРАФІК ДОКУМЕНТАЛЬНИХ ПЛАНОВИХ ПЕРЕВІРОК – У НОВІЙ РЕДАКЦІЇ
Міністерство фінансів оновило Порядок формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок
платників податків. Зокрема відкориговано розділ І, який відтепер складається із двох підрозділів: підрозділ А. Платники
податків, які належать до кластерних об'єднань платників податків, та їх контрагенти; підрозділ Б. Інші платники податків.
Розділ IV поділяється на наступні групи:
І група – великі платники (платники податків – юридичні особи, які мають чисельність найманих працівників
понад 250 осіб);
II група – середні платники (платники податків – юридичні особи, які мають чисельність найманих працівників від 50 до 250 осіб);
Ill група – малі платники (платники податків – юридичні особи, які мають чисельність найманих працівників
менше 50 осіб).
У групах розділів I, II та IV розподіл платників – юридичних осіб проводиться за трьома категоріями: суб'єкти великого
підприємництва; суб'єкти середнього підприємництва; суб'єкти малого підприємництва.
Наказ Міністерства фінансів України від 4.08.2016 р. №723.
НЮАНСИ ПРОВЕДЕННЯ ЗУСТРІЧНИХ ЗВІРОК КОНТРОЛЮЮЧИМИ ОРГАНАМИ
Із метою отримання податкової інформації контролюючі органи мають право проводити зустрічні звірки даних
суб'єктів господарювання щодо платника податків (пункт 73.5 статті 73 ПКУ). Зустрічні звірки не є перевірками і проводяться
згідно із затвердженим постановою Кабінету Міністрів від 27 грудня 2010 р. №1232 Порядком проведення контролюючими
органами зустрічних звірок.
У разі встановлення фактів, що не дають змогу провести зустрічну звірку госпсуб'єкта у зв'язку зі зняттям із обліку,
встановленням відсутності госпсуб'єкта та/або його посадових осіб за місцезнаходженням, ненаданням інформації та
документів для проведення такої звірки, контролюючий орган складає акт про неможливість її проведення, який підписується
посадовими особами контролюючого органу.
Для інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності контролюючого органу використовується інформація про
фінансово-господарські операції платників податків, інформація, що надійшла від платників податків та податкових агентів,
інформація, що міститься у податкових деклараціях, розрахунках, звітах про використання доходів неприбуткової організації
(згідно п. 133.4 ПКУ), інших звітних документах, у наданих великими платниками податків в електронній формі копіях
документів з обліку доходів, витрат та інших показників, пов'язаних із визначенням об'єктів оподаткування, у первинних
документах, які ведуться в електронній формі, регістрах бухобліку, фінзвітності, інших документах, пов'язаних з обчисленням
та сплатою податків і зборів.
Лист Державної фіскальної служби України від 24.06.2016 р. №13885/6/99-99-14-03-03-15.
РОЗ'ЯСНЕННЯ ЩОДО ТЕРМІНІВ СПЛАТИ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
Декларація з ПДВ подається за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному місяцю, протягом
20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.
Сума податкового зобов'язання, зазначена платником у поданій ним декларації з ПДВ, підлягає сплаті протягом
10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого п. 203.1 ПКУ для
подання декларації.
Окремої норми щодо перенесення граничного терміну сплати податкового зобов'язання з ПДВ Податковим кодексом
не передбачено. При цьому, якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов'язання, він притягується до
відповідальності у вигляді штрафу:
при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового
зобов'язання, – у розмірі 10% погашеної суми податкового боргу;
при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання, –
у розмірі 20%.
Після закінчення встановлених Податковим кодексом строків погашення узгодженого грошового зобов'язання на суму
податкового боргу нараховується пеня.
Лист Державної фіскальної служби України від 5.09.2016 р. №19222/6/99-95-42-01-15.
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ПОВТОРНЕ ПОДАТКОВЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ: РОЗ'ЯСНЕННЯ ПОДАТКІВЦІВ
Неподання або несвоєчасне подання платником податків чи іншими особами, зобов'язаними нараховувати та
сплачувати податки, збори, податкових декларацій (розрахунків) тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 170 грн. за
кожне таке неподання або несвоєчасне подання. Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого впродовж року було
застосовано штраф за таке порушення, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 грн. за кожне таке неподання або
несвоєчасне подання.
Тобто повторним порушенням, за яке передбачено накладання штрафу в розмірі 1020 грн., вважається неподання або
несвоєчасне подання декларації платником податків незалежно від виду податку, за яке до такого платника протягом року
вже було застосовано штраф за неподання (несвоєчасне подання) декларації (розрахунку) та винесено податкове
повідомлення-рішення у річний період (до 365 днів або 366 днів – для високосного року).
Лист Головного управління ДФС у м. Києві від 12.07.2016 р. №15651/10/26-15-12-04-18.
УМОВИ ДЛЯ ВРАХУВАННЯ КОПІЙ ДОКУМЕНТІВ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ПЕРЕВІРКИ
Державна фіскальна служба надала роз'яснення щодо порядку врахування контролюючими органами при проведенні
перевірки копій документів, знятих з оригіналів, які були вилучені правоохоронними чи іншими органами.
У листі зокрема зазначається, що платник податків зобов'язаний надати посадовим (службовим) особам
контролюючих органів у повному обсязі всі документи, що належать або пов'язані з предметом перевірки. Такий обов'язок
виникає у платника податків після початку перевірки (пункт 85.2 статті 85 ПКУ).
Разом з тим відповідно до пункту 85.9 статті 85 Податкового кодексу у разі, коли до початку або під час проведення
перевірки оригінали первинних документів, облікових та інших регістрів, фінансової і статистичної звітності, інших
документів з питань обчислення і сплати податків та зборів були вилучені правоохоронними чи іншими органами,
зазначені органи зобов'язані надати для проведення перевірки контролюючому органу копії документів або забезпечити
доступ до їх перевірки.
Копії, засвідчені печаткою та підписами посадових (службових) осіб правоохоронних та інших органів, якими було
здійснено вилучення оригіналів документів, або яким було забезпечено доступ до перевірки вилучених документів, мають
бути надані протягом трьох робочих днів із дня отримання письмового запиту контролюючого органу.
У разі вилучення документів правоохоронними чи іншими органами, терміни проведення перевірки, у тому числі
розпочатої, переносяться до дати отримання копій документів або забезпечення доступу до них.
Лист Державної фіскальної служби України від 28.07.2016 р. №16292/6/99-99-14-03-03-15.
МАТЕРІАЛИ ПРО АДМІНПРАВОПОРУШЕННЯ ОФОРМЛЮВАТИМУТЬСЯ ПО-НОВОМУ
Новою Інструкцією з оформлення органами доходів і зборів матеріалів про адміністративні правопорушення зокрема
встановлено порядок складання протоколів, розгляду справ, ведення діловодства, а також розгляду скарг на постанови у
справах про адмінправопорушення.
Посадові особи органів доходів і зборів мають право складати протоколи, зокрема у разі порушення порядку
проведення розрахунків, податкового обліку, утримання/перерахування ПДФО та подання декларації про доходи, неподання
(несвоєчасного подання) платіжних доручень на перерахування податків та зборів, а також к разі порушення законодавства
про збір та облік ЄСВ.
При вчиненні адміністративного правопорушення кількома особами протокол складається стосовно кожної особи
окремо, однією особою кількох порушень – окремо щодо кожного з вчинених порушень. Якщо особа вчинила кілька
адміністративних правопорушень, справи про які одночасно розглядаються одним і тим самим органом (посадовою особою),
стягнення накладається в межах санкції, встановленої за серйозніше правопорушення.
У протоколі обов'язково зазначається стаття Кодексу про адміністративні правопорушення, згідно з якою передбачено
адміністративну відповідальність. Крім того, зазначаються місце і час вчинення правопорушення, його суть, а також які саме
протиправні дії чи бездіяльність вчинила особа, стосовно якої складається протокол, та які положення законодавства
порушено. Постанову про накладення адміністративного стягнення може бути оскаржено до органу доходів і зборів вищого
рівня у порядку та строки, встановлені КУпАП, або до суду в порядку та строки, встановлені Кодексом адміністративного
судочинства України.
Наказ Міністерства фінансів України від 2.07.2016 р. №566.
ОДНЕ ПОДАТКОВЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ – ОДИН ВИД ШТРАФНОЇ САНКЦІЇ
Згідно із п. 116.2 ПКУ за одне податкове правопорушення контролюючий орган може застосувати тільки один вид
штрафної санкції, передбаченої ПКУ та іншими законами України. У разі притягнення платника податків до відповідальності у
вигляді штрафу за однією статтею Податкового кодексу виключається можливість притягнення його до відповідальності,
передбаченої іншими статтями, точніше – одне податкове правопорушення не може тягнути відповідальність за різними
статтями ПКУ. Водночас це правило не поширюється на випадки скасування рішення контролюючого органу, оскільки у
такому випадку немає повторності.
Застосування штрафної санкції, передбаченої Податковим кодексом, у разі скасування податкового повідомленнярішення у судовому порядку має здійснюватися виключно за умови наявності ознак складу податкового правопорушення у
діях (бездіяльності) платника податків. При цьому таке визначення суми грошового зобов'язання не вважатиметься
повторним, оскільки скасування акта суб'єкта владних повноважень як способу захисту порушеного права позивача
застосовується тоді, коли спірний акт не породжує жодних правових наслідків від моменту прийняття такого акта.
Лист Державної фіскальної служби України від 14.06.2016 р. №6414/П/99-99-10-02-14.
УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ НЕПРОДОВОЛЬЧОГО ТОВАРУ НАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ
Повернути або обміняти непродовольчий товар належної якості на інший, аналогічний, можна, якщо з моменту
придбання минуло не більше 14 днів; товар не використовувався; збережені товарний вигляд товару, його споживчі
властивості, пломби, ярлики тощо; зберігся розрахунковий документ, який споживач отримав разом із товаром; товар не
входить до переліку товарів, що не підлягають обміну (поверненню).
Якщо на момент обміну аналогічного товару немає у продажу, споживач має право або придбати будь-які інші товари з
наявного асортименту з відповідним перерахуванням вартості, або розірвати договір та одержати назад гроші у розмірі
вартості повернутого товару, або обміняти товар на аналогічний при першому ж надходженні відповідного товару в продаж.
При розірванні договору купівлі-продажу розрахунки зі споживачем провадяться виходячи з вартості товару на час
його купівлі. Гроші, сплачені за товар, повертаються споживачеві у день розірвання договору, а в разі неможливості
повернути гроші у день розірвання договору – в інший строк за домовленістю сторін, але не пізніше 7 днів.
Зазначене право споживачів на обмін непродовольчих товарів належної якості поширюється також під час укладення
договору на відстані, поза торговельними або офісними приміщеннями.
Лист Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 8.06.2016 р. №3631-04/17265-07.
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"БМЮ УКРАЇНА" – ефективні економічні й екологічні рішення
у сфері внутрішнього і зовнішнього світлодіодного освітлення
Фізичний ефект генерації світла напівпровідниковими структурами був виявлений
більше ста років тому. Приблизно в той же час Томас Едісон створив лампу розжарювання, яка понад століття служила людству, залишаючи в тіні "напівпровідникові
люмени" світлодіодів. Наше XXI століття поступово стає століттям саме світлодіодного світла,
світла ефективного, надійного, комфортного і доступного в усіх куточках земної кулі.
Перші промислові зразки світлодіодів були створені на початку 1960-х на основі фосфориду і арсеніду галію, що випромінювали червоне світло, а потім і зелене. До 1990-x виробники світлодіодів могли випускати лише червоні, жовті й зелені діоди. Однак тільки
комбінація синього, зеленого і червоного здатна давати чистий білий, а, отже, і всі відтінки
світлової гами. Дякувати за це треба японцю Сюдзі Накамуру, який зумів правильно проаналізувати і застосувати результати досліджень інших вчених. Не дивно, що Нобелівська
премія з фізики в 2014 році була вручена японським ученим Акасакі Ісаму, Амано Хіроші і
Накамурі Сюдзі за розробку "принципово нових екологічно чистих джерел світла".
Стрімке зростання ефективності світлодіодів дозволило протягом десятиліття наздогнати за таким показником як світловіддача найдосконаліші газорозрядні (люмінесцентні) лампи, не кажучи вже про старожилів галузі — лампи розжарювання.
Експерти прогнозують зростання ринку світлодіодів завдяки розвитку технологій і підтримки урядами різних країн енергозберігаючих продуктів і систем, тож у традиційних
джерел світла вже в найближчому майбутньому не залишиться шансів на "мирне
співіснування" зі світлодіодами.
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Відтак актуальність питання впровадження світлодіодного освітлення саме в тім, що воно
економно використовує енергію. Для порівняння: термін служби світлодіодних ламп у 50 разів
перевищує термін служби ламп розжарювання, в 4—16 разів більше, ніж у більшості люмінесцентних ламп, а також має низку інших технологічних та експлуатаційних переваг.
З огляду на це, й особливо з урахуванням постійного зростання вартості електроенергії в
країні, презентація шведсько-української компанії "БМЮ Україна" — виробника cучасних екологічних та економних світлодіодних ламп, світильників, модулів, систем освітлення, що відбулася
22 вересня в Закарпатській торгово-промисловій палаті, виявилася особливо доречною.
Як підкреслив, відкриваючи захід, директор ТОВ "БМЮ Україна" в Берегові Дмитро
Демченко, шведсько-українська компанія із 2014 року займається виробництвом, тестуванням,
продажем і гарантійним обслуговуванням світлодіодної продукції, успішно реалізує комплексні
рішення в галузі світлодіодного освітлення, здійснює утилізацію старих ламп, виконує на замовлення індивідуальні проекти тощо.
Власником компанії є фірма Stormbryggan AB, заснована в 2007 році групою шведських
компаній, що працюють у сфері механічної обробки сталі з 1944 року. І хоча виробники
світлодіодів наймолодші в цій групі, проте, безперечно, з дуже високим бізнес потенціалом.
Компанія легко конкурує з Китаєм щодо економії у вартості робочої сили та логістичних витрат
для клієнтів. Розміщення замовлень на "БМЮ Україна" дозволяє клієнтам не лише не переплачувати, а й бути більш конкурентоздатними на ринку Європи й інших країн.
Під час презентації інтерес аудиторії викликав виступ представника компанії — технічного
спеціаліста Ігоря Павлова. Питання, які він висвітлював, стосувалися енергоефективного освітлення як складової енергоефективності підприємства; особливостей підбору світлодіодного
освітлення у співвідношенні ціна — якість; терміну окупності й розрахунку економії в цифрах при
заміні люмінесцентних ламп на світлодіодне освітлення; розгляду помилок, які допускають при
виборі світлодіодної продукції; вигоди застосування світлодіодних джерел світла в офісах, на
робочих місцях, у виробничих і торгових приміщеннях, вуличному освітленні.
За допомогою продукції "БМЮ Україна" вже заощаджено кошти на освітлення таких
компаній, як ТОВ "Берег Кабель ГМБХ" (Німеччина—Україна), представництво шведської
компанії SKF в Україні (Київ), завод "Конвектор" (Ужгород), ТОВ "БАН Україна" (Угорщина—
Україна) та низки інших, — наголосив Ігор Павлов. До прикладу — економія ТОВ "Берег
Кабель ГМБХ" за місяць складає 64 тис. 512 грн.
У ході презентації було висвітлено широке коло питань, що безпосередньо стосуються
розробки й виробництва світлодіодних світильників і систем освітлення, а також представлені
всі світлодіодні новинки для офісного, торгового, складського, промислового, виробничого,
комунального, зовнішнього освітлення.
Увагу присутніх привернула ще одна незвичайна презентація світлодіодних фітосвітильників для тепличного освітлення — як сучасного енергоефективного аналогу традиційному
освітленню, з якою виступила керівник проектів компанії Наталія Сухіна. За її словами,
світлодіодне освітлення теплиць та оранжерей незабаром зможе повністю покрити потреби у
світловій енергії для зелених рослин. У тому, що інвестиції в сучасне інноваційне обладнання дуже швидко окупляться, вже переконалися чимало вітчизняних, у т.ч. закарпатських
сільгоспвиробників.
Робота фітоламп заснована на передачі світлової енергії рослинам. Найціннішими для
росту є синій і червоний колір у спектрі, саме вони володіють необхідною довжиною хвилі.
А ще вони наділені унікальною властивістю — підлаштовуватися під особливості саджанців і
рослин. Фітосвітильники сприяють посиленню росту плодів, нарощенню маси стебел, листя,
кількості квітів, тобто забезпечують швидкий і гармонійний розвиток рослин, збільшення
кіль-кості плодів та покращення їх якості.
Детальна інформація про діяльність компанії "БМЮ Україна",
її продукцію і послуги розміщена в мережі Інтернет за адресою:
http://bmukraine.eu/uk/led
http://bmukraine.prom.ua
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ОСНОВНІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПОСЛУГ
ЗАКАРПАТСЬКОЇ ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВОЇ ПАЛАТИ
 Консультації з питань підприємницької, зовнішньоекономічної, інвестиційної діяльності.
 Організація і проведення в Україні та за кордоном ділових місій, форумів, конференцій.
 Сприяння українським й іноземним компаніям у пошуку бізнес-партнерів, встановленні різних
форм співробітництва.
 Організація індивідуальних переговорів представників вітчизняних та іноземних підприємств.
 Проведення ділових зустрічей "Міжнародні контактні дні".
 Забезпечення функціонування постійно діючої виставки продукції закарпатських виробників.
 Організація поїздок на вітчизняні й зарубіжні виставки-ярмарки, бізнес-форуми, семінари,
конференції.
 Проведення презентацій українських та іноземних компаній.
 Маркетингові дослідження, інформування про кон'юнктуру внутрішнього і зовнішнього ринків.
 Експертиза якості, кількості, вартості, комплектності вітчизняних та імпортних товарів.
 Підтвердження норм витрат сировинних матеріалів, засвідчення відсоткового ступеня
використання сировини й рівня її вартості у загальній вартості готової продукції.
 Оцінка рухомого й нерухомого майна, земельних ділянок, майнових і немайнових прав, цінних
паперів, інтелектуальної власності, бізнесу.
 Оцінка та визначення технічного стану транспортних засобів, машин, обладнання, механізмів.
 Засвідчення сертифікатів про походження товарів, про належність продукції власному
виробництву.
 Надання консультацій з питань експертизи і сертифікації товарів.
 Оформлення карнетів АТА – уніфікованих митних документів для здійснення тимчасового
ввезення чи транзиту товарів до третіх країн без сплати мита й інших зборів і податків.
 Розробка й оцінка бізнес-планів та інвестиційних проектів.
 Надання юридично-правових послуг і консультацій у всіх сферах господарської діяльності.
 Розробка установчих документів для створення підприємств та організацій.
 Оформлення ліцензійних договорів про передачу прав на об'єкти інтелектуальної власності.
 Розробка і рецензування зовнішньоекономічних договорів (контрактів).
 Проведення експертизи документів і підтвердження настання форс-мажорних обставин.
 Послуги з оцінки збитків, понесених у результаті настання надзвичайних ситуацій.
 Юридичне забезпечення провадження інвестиційної діяльності.
 Засвідчення документів, пов'язаних із здійсненням зовнішньоекономічної діяльності (документів
комерційного характеру).
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 Консультації з питань міжнародного комерційного арбітражу, підготовка матеріалів до розгляду
та захист інтересів в МКАС при ТПП України.
 Розгляд і вирішення спорів постійно діючим Третейським судом при Закарпатській ТПП.
 Послуги з комерційної медіації – посередництва у процесі переговорів щодо врегулювання
спорів та розв'язання конфліктів.
 Організація і проведення в учбовому центрі Закарпатської ТПП навчальних курсів та семінарів з
питань підприємницької, в т.ч. зовнішньоекономічної діяльності, міжнародного комерційного
арбітражу, здійснення державних закупівель, експертизи та сертифікації товарів, оформлення
карнетів АТА, участі в системі товарної нумерації "GS1", із вивчення іноземних мов та ін.
 Підготовка документів на реєстрацію знаків для товарів і послуг у Держдепартаменті
інтелектуальної власності.
 Оформлення документації для вступу в члени Асоціації товарної нумерації України "GS1
Україна" та присвоєння товарам штрихових кодів.
 Надання довідок про ціни на вітчизняному й світових ринках.
 Класифікація товарів за УКТ ЗЕД.
 Підготовка довідкової інформації про ділові заходи в Україні та за кордоном.
 Надання адресних, фірмових і бізнес-довідок про українські й зарубіжні компанії.
 Внесення інформації про фірму до Недержавного реєстру українських підприємств у ТПП
України.
 Виконання письмових перекладів з іноземних мов та іноземними мовами, експертиза
ідентичності та завірення перекладів, забезпечення усного (синхронного) перекладу під час
різноманітних заходів (переговорів).
 Ксерокопіювання, завірення ксерокопій документів.
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