


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, семінарів.
 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.
 Представлення продукції і послуг суб'єктів 

господарювання у розділі "Інтернет-виставка 
підприємств Закарпаття" на веб-сайті ЗТПП.
 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.
 Експертиза і сертифікація продукції на 

відповідність вимогам нормативно-технічної 
документації, оформлення сертифікатів 
відповідності та їх реєстрація у системі 
добровільної сертифікації "CERTEX".
 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.
 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.
 Підготовка документів на реєстрацію 

знаків для товарів і послуг у Держдепартаменті 
інтелектуальної власності. 
 Оформлення та видача Авторських 

сертифікатів на вироби образотворчого                
і декоративно-прикладного мистецтва                
та їх реєстрація в Єдиному міжнародному 
електронному реєстрі.
 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 УКТЗЕД.
 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.
 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.
 Забезпечення рекламної кампанії 

підприємств та організацій в Україні й за 
кордоном за допомогою друкованих та 
електронних засобів системи ТПП України              
і зарубіжних держав.
 Видання інформаційно-рекламного 

бюлетеня "Діловий вісник".
 Розміщення у "Діловому віснику" 

ілюстрованих інформаційно-рекламних 
матеріалів підприємств та організацій.
 Виготовлення  каталогів ділових заходів, 

рекламних буклетів, проспектів, брошур та ін.  
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Â Óêðà¿í³ âïåðøå ç îô³ö³éíèì â³çèòîì
ïåðåáóâàâ ãîëîâà Âñåñâ³òíüî¿ ôåäåðàö³¿ ïàëàò

Ì³æíàðîäíî¿ òîðãîâî¿ ïàëàòè
Ïåðåáóâàþ÷è íà ïî÷àòêó âåðåñíÿ 

â ñòîëèö³ Óêðà¿íè, ãîëîâà Âñåñâ³ò-
íüî¿ ôåäåðàö³¿ ïàëàò (ÂÔÏ) Ì³æ-
íàðîäíî¿ òîðãîâî¿ ïàëàòè (ÌÒÏ), 
ïðåçèäåíò Ñëîâàöüêî¿ ÒÏÏ Ïåòåð 
Ì³ãîê ìàâ çîêðåìà çóñòð³÷³ ç ïðå-
çèäåíòîì ÒÏÏ Óêðà¿íè Ãåííàä³ºì 
×èæèêîâèì, ðàäíèêîì Ïðåçèäåí-
òà Óêðà¿íè, êåð³âíèêîì Ãîëîâíîãî 
óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü ì³æíàðîäíèõ 
â³äíîñèí Àäì³í³ñòðàö³¿ Ïðåçèäåí-
òà Àíäð³ºì Ãîí÷àðóêîì, ì³í³ñòðîì 
åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ³ òîðã³âë³ 
²ãîðåì Ïðàñîëîâèì, ì³í³ñòðîì äî-
õîä³â ³ çáîð³â Îëåêñàíäðîì Êëè-
ìåíêîì. 

Ó Òîðãîâî-ïðîìèñëîâ³é ïàëàò³ 
Óê ðà¿íè Ïåòåð Ì³ãîê âèñòóïèâ ïå-
ðåä ïðåäñòàâíèêàìè ðåã³îíàëüíèõ 
ÒÏÏ, ãàëóçåâèõ êîì³òåò³â ï³äïðè-

áåðå ï³ä ñâîþ îï³êó ¿õ ä³ÿëüí³ñòü 
ó öüîìó íàïðÿìêó", –  ï³äêðåñëèâ 
Ïåòåð Ì³ãîê. Âîäíî÷àñ, â³í â³äçíà-
÷èâ áåçäîãàííó ðîáîòó âñ³º¿ ñèñ-
òåìè ÒÏÏ Óêðà¿íè ç îôîðìëåí-
íÿ ñåðòèô³êàò³â, íàãîëîñèâøè, ùî 
ÂÔÏ íå ìàº æîäíèõ â³äîìîñòåé 
ïðî áóäü-ÿê³ íàð³êàííÿ ùîäî ö³º¿ 
ñôåðè ïàëàò³âñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³.

"Ñèëüí³é åêîíîì³ö³ ïîòð³áíà ñèëü-
íà ï³äïðèºìíèöüêà ñòðóêòóðà", – 
ï³äñóìóâàâ ãîëîâà ÂÔÏ, ï³äêðåñ-
ëþþ÷è âàæëèâ³ñòü äëÿ óêðà¿íñüêî¿ 
åêîíîì³êè ³ñíóâàííÿ â êðà¿í³ òàêèõ 
âïëèâîâèõ îðãàí³çàö³é, ÿê òîðãî-
âî-ïðîìèñëîâ³ ïàëàòè, ùî çàõèùà-
þòü ³íòåðåñè á³çíåñó, îñîáëèâî ñå-
ðåäíüîãî ³ ìàëîãî.

Ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ â Àäì³í³ñòðàö³¿ 
Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè Ïåòåð Ì³ãîê 

ºìö³â, á³çíåñîâèõ îá'ºäíàíü, ïðîâ³ä-
íèõ ï³äïðèºìñòâ, ìàñ-ìåä³à. Äåëå-
ãàö³þ Çàêàðïàòñüêî¿ ÒÏÏ î÷îëþâàâ 
â³öå-ïðåçèäåíò ÒÏÏ Óêðà¿íè, ãîëî-
âà Ðàäè ÒÏÏ Êàðïàòñüêîãî ðåã³îíó, 
ïðåçèäåíò ÇÒÏÏ Îòòî Êîâ÷àð.

Çâåðòàþ÷èñü äî ä³ëîâîãî ç³áðàí-
íÿ, ãîëîâà ÂÔÏ â³äçíà÷èâ âàæëèâó 
ðîëü ÒÏÏ Óêðà¿íè ó ïðåäñòàâëåíí³ 
³íòåðåñ³â óêðà¿íñüêîãî á³çíåñó. Çà 
éîãî ñëîâàìè, âåëèêå çíà÷åííÿ ìàº 
ïë³äíà âçàºìîä³ÿ òîðãîâî-ïðîìèñ-
ëîâèõ ïàëàò ºâðîïåéñüêèõ êðà¿í 
³ç íàö³îíàëüíîþ òà ðåã³îíàëüíèìè 
ÒÏÏ â Óêðà¿í³, îñîáëèâî ó ñôå-
ð³ çîâí³øíüîåêîíîì³÷íèõ çâ'ÿçê³â, 
âèäà÷³ ñåðòèô³êàò³â ïîõîäæåííÿ 
òîâàð³â, óí³ô³êîâàíèõ ì³æíàðîä-
íèõ ìèòíèõ äîêóìåíò³â – êàðíå-
ò³â ÀÒÀ.

"Ñåðòèô³êàòè ïîõîäæåííÿ òîâà-
ð³â º ïðåðîãàòèâîþ òîðãîâî-ïðî-
ìèñëîâèõ ïàëàò ó á³ëüøîñò³ êðà¿í 
ñâ³òó, ³ Âñåñâ³òíÿ ôåäåðàö³ÿ ïàëàò 

ïî³íôîðìóâàâ êåð³âíèêà Ãîëîâíîãî 
óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü ì³æíàðîäíèõ 
â³äíîñèí Àíäð³ÿ Ãîí÷àðóêà ïðî 
ä³ÿëüí³ñòü Âñåñâ³òíüî¿ ôåäåðàö³¿ 
ïàëàò òà Ì³æíàðîäíî¿ òîðãîâî¿ ïà-
ëàòè, ïðî ìîæëèâîñò³ ðîçáóäîâè 
âçàºìîâèã³äíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà 
ç óêðà¿íñüêîþ ñòîðîíîþ íà âñ³õ 
ð³âíÿõ. Òàêîæ áóëî îáãîâîðåíî ïî-
òî÷íèé ñòàí ³ ïåðñïåêòèâè óêðà¿í-
ñüêî-ñëîâàöüêî¿ ñï³âïðàö³ â òîðãî-
âåëüíî-åêîíîì³÷í³é, åíåðãåòè÷í³é, 
òðàíñïîðòí³é ñôåðàõ, ìîæëèâîñò³ 
ïîæâàâëåííÿ ³íâåñòèö³éíî¿ âçàºìî-
ä³¿ ³ç çàëó÷åííÿì ìåõàí³çì³â ÂÔÏ 
òà ÌÒÏ, íàö³îíàëüíèõ ÒÏÏ Óêðà-
¿íè ³ Ñëîâà÷÷èíè. Êð³ì òîãî, â³ä-
áóâñÿ îáì³í äóìêàìè ùîäî ä³ëîâîãî 
êë³ìàòó â Óêðà¿í³, ä³ÿëüíîñò³ Ðàäè 
â³ò÷èçíÿíèõ òà ³íîçåìíèõ ³íâåñòî-
ð³â ïðè Ïðåçèäåíòîâ³ Óêðà¿íè.

Íà íåîáõ³äíîñò³ ïîäàëüøîãî ðîç-
âèòêó ñï³âïðàö³ ì³æ ÒÏÏ Óêðà¿íè 
òà ì³æíàðîäíèìè îðãàí³çàö³ÿìè 

á³çíåñó íàãîëîøóâàâ ï³ä ÷àñ çó-
ñòð³÷³ ç ãîëîâîþ ÂÔÏ ì³í³ñòð åêî-
íîì³÷íîãî ðîçâèòêó ³ òîðã³âë³ ²ãîð 
Ïðàñîëîâ.

"Óêðà¿íñüêèé óðÿä çàö³êàâëåíèé 
ó ðîçâèòêó â³ò÷èçíÿíîãî ï³äïðè-
ºìíèöòâà ³ ðîçãëÿäàº Òîðãîâî-ïðî-
ìèñëîâó ïàëàòó Óêðà¿íè ÿê îäèí 
³ç åôåêòèâíèõ âàæåë³â ðåàë³çà -
ö³¿ çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ïîë³òèêè 
äåð æàâè. Òîìó Ì³íåêîíîìðîçâèòêó 
ï³äòðèìóº ¿¿ ïðàãíåííÿ ³ çóñèëëÿ 
ó ðîçðîáö³ íîâèõ ï³äõîä³â äî íà-
ëàãîäæåííÿ âçàºìîâèã³äíèõ â³äíî-
ñèí ì³æ âëàäîþ ³ á³çíåñîì, à òàêîæ 
ãîòîâå âñ³ëÿêî ñïðèÿòè, â ìåæàõ  
êîìïåòåíö³¿, ðîçâèòêó ñï³âïðàö³ 
ì³æ ÒÏÏ Óêðà¿íè òà ì³æíàðîä-
íèìè îðãàí³çàö³ÿìè, íàñàìïåðåä ³ç 
Ì³æíàðîäíîþ òîðãîâîþ ïàëàòîþ ³ 
Âñåñâ³òíüîþ ôåäåðàö³ºþ ïàëàò", – 
çàçíà÷èâ ì³í³ñòð.

Öüîãî ðîêó ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ïî-
ì³òíà àêòèâ³çàö³ÿ íå ò³ëüêè â ðîáîò³ 
ñàìî¿ ÒÏÏ Óêðà¿íè ³ ðåã³îíàëüíèõ 
ïàëàò, à é ó íàëàãîäæåíí³ ¿õ ïë³ä-
íî¿ âçàºìîä³¿ ç îðãàíàìè äåðæàâíî¿ 
âëàäè, íàãîëîñèâ ²ãîð Ïðàñîëîâ. Íà-
äàë³ çä³éñíåííþ â³äïîâ³äíèõ ñï³ëü-
íèõ çàõîä³â, ó òîìó ÷èñë³ íà ì³æíà-
ðîäíîìó ð³âí³, ïîêëèêàíà ñïðèÿòè 
íîâà Óãîäà ïðî ñï³âðîá³ò íèöòâî ì³æ 
Ì³íåêîíîìðîçâèòêó ³ ÒÏÏ Óêðà¿íè, 
óêëàäåíà â ëèïí³ öüî ãî ðîêó íà çà-
ì³íó óãîäè 2002-ãî.

Ãîëîâíîþ òåìîþ çóñòð³÷³ Ïåòåðà 
Ì³ãîêà ç ì³í³ñòðîì äîõîä³â ³ çáîð³â 
Îëåêñàíäðîì Êëèìåíêîì, ñòàëî îá-
ãîâîðåííÿ ñòàíó ðåàë³çàö³¿ ìèòíèõ 
òà ïîäàòêîâèõ ðåôîðì, ïåðåäáà÷å-
íèõ Óãîäîþ ïðî àñîö³àö³þ ç ªâðî-
ïåéñüêèì Ñîþçîì. "Ìè íàëàøòîâà-
í³ ðåàë³çóâàòè óâåñü ïîòåíö³àë ïî-
ãëèáëåíî¿ ñï³âïðàö³ ç ªÑ. Ì³íäîõî-
ä³â ïðàöþº íàä óäîñêîíàëåííÿì òà 
ñïðîùåííÿì ïîäàòêîâîãî é ìèòíîãî 
çàêîíîäàâñòâà, àäàïòàö³ºþ éîãî äî 
ïðèíöèï³â ³ äèðåêòèâ ªÑ òà íîðì 
ÑÎÒ", – ï³äêðåñëèâ ì³í³ñòð.

Äî ïð³îðèòåò³â ïîðÿäêó äåííî-
ãî ó ìèòíîìó ñï³âðîá³òíèöòâ³ ç ªÑ 
â³í çàðàõóâàâ ñòâîðåííÿ áåçïåðå-
øêîäíèõ óìîâ äëÿ âåäåííÿ ì³æíà-
ðîäíî¿ òîðã³âë³, çîêðåìà çàïðîâà-
äæåííÿ ³íñòèòóòó óïîâíîâàæåíîãî 
åêîíîì³÷íîãî îïåðàòîðà. Çíà÷íó 
óâàãó Ì³íäîõîä³â òàêîæ ïðèä³ëÿº 
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ïîáóäîâ³ åôåêòèâíî¿ ñèñòåìè àíà-
ë³çó ðèçèê³â äëÿ áîðîòüáè ³ç ïðà-
âîïîðóøåííÿìè, ðîçâèòêó ìèòíî¿ 
³íôðàñòðóêòóðè, â³äêðèòòþ íîâèõ 
ïóíêò³â ïðîïóñêó íà êîðäîí³ ç ªâ-
ðîñîþçîì.

Ó÷àñíèêè çóñòð³÷³ íå îáìèíóëè 
ñâîºþ óâàãîþ ³ ïèòàííÿ ñåðòèô³-
êàö³¿ ïîõîäæåííÿ òîâàð³â. Çà ñëî-
âàìè Îëåêñàíäðà Êëèìåíêà, âñ³ 
çì³íè, ÿê³ ïðèéìàòèìóòüñÿ ó ö³é 
ñèñòåì³, ìàþòü áóòè îð³ºíòîâàí³, 
ïåðø çà âñå, íà ³íòåðåñè ïëàòíè-
ê³â ïîäàòê³â. Ì³íäîõîä³â ãîòîâå äî 
ñï³âïðàö³ ç ó÷àñíèêàìè ðèíêó ³ 
Òîðãîâî-ïðîìèñëîâîþ ïàëàòîþ ó 
ïèòàíí³ ñïðîùåííÿ ïðîöåäóðè âè-
äà÷³ ñåðòèô³êàò³â. Ùîäî âçàºìîä³¿ 
ó ôóíêö³îíóâàíí³ ñèñòåìè êàðíåò³â 
ÀÒÀ â Óêðà¿í, òî ¿õ ðåãëàìåíòóâà-
òèìå óêëàäåíà â ÷åðâí³ öüîãî ðîêó 
â³äïîâ³äíà Óãîäà ïðî ñï³âïðàöþ 
ì³æ ÒÏÏ Óêðà¿íè ³ Ì³íäîõîä³â, ïî-
êëèêàíà ñïðèÿòè çàõèñòó åêîíîì³÷-
íèõ ³íòåðåñ³â äåðæàâè â³ä íàñë³äê³â 
ìîæëèâèõ ìèòíèõ ïîðóøåíü, ðîç-
âèòêó ñï³âðîá³òíèöòâà ì³æ ðåã³î-
íàëüíèìè ìèòíèöÿìè ³ ðåã³îíàëü-
íèìè ïàëàòàìè.

Ïåòåð Ì³ãîê, ï³äòðèìóþ÷è ºâðî-
³íòåãðàö³éí³ íàì³ðè Óêðà¿íè, â³ä-
çíà÷èâ åôåêòèâíó ä³ÿëüí³ñòü Ì³í-
äîõîä³â ó ñôåð³ àäì³í³ñòðóâàííÿ 
ïîäàòêîâèõ ïëàòåæ³â ³ ìèòíèõ çáî-
ð³â. Ðàçîì ³ç òèì ãîëîâà ÂÔÏ çà-
êëèêàâ óêðà¿íñüêèõ óðÿäîâö³â äî 

ïîñèëåííÿ çàõîä³â ùîäî äåò³í³çà-
ö³¿ åêîíîì³êè, îñê³ëüêè öå áåçïî-
ñåðåäíüî âïëèâàº íà êîíêóðåíòî-
ñïðîìîæí³ñòü äåðæàâè: "Ïîäàòêè 
ìàþòü ïëàòèòè âñ³, îñê³ëüêè ò³, õòî 
íå ïëàòèòü – ðóéíóþòü á³çíåñ ÷åñ-
íèõ ï³äïðèºìö³â. Âñåñâ³òíÿ ôåäå-
ðàö³ÿ ïàëàò Ì³æíàðîäíî¿ òîðãîâî¿ 
ïàëàòè ãîòîâà äîïîìîãòè Óêðà¿í³ ó 
ñòâîðåíí³ åôåêòèâíî¿ ñèñòåìè, ÿêà 
á ñïðèÿëà çàëó÷åííþ êîøò³â äî 
äåðæàâíî¿ êàçíè. Òàêà ïðîçîðà ñè-
ñòåìà ÿêíàéêðàùå ñòèìóëþâàëà á 
àêòèâí³ñòü ³íîçåìíèõ ³íâåñòîð³â òà, 
íàéãîëîâí³øå, – ä³ÿëüí³ñòü óêðà¿í-
ñüêèõ ï³äïðèºìñòâ".

Отто Ковчар,
віце-президент ТПП України,

президент Закарпатської ТПП.

МІЖНАРОДНА ТОРГОВА ПАЛАТА 
(МТП) – єдиний представницький ор-
ган національних об'єднань підпри-
ємств і підприємців із понад 140 країн 
світу – відома як "законодавець" за-
гальноприйнятих правил і стандар-
тів, котрими керується бізнес в умо-
вах міжнародної економічної інтегра-
ції та кооперації, заснована 1919 року 
в Парижі.
МТП має дорадчий статус найви-

щого рівня при ООН, є постійним 
консультантом Світової організації 
торгівлі з питань лібералізації торго-
вельної та інвестиційної діяльності, 
відстежує виконання домовленостей 
СОТ із позицій ділових кіл та впли-
ває на формування порядку денного 
Конференцій міністрів СОТ, форумів 
МВФ та Світового банку, а також ре-
комендує підходи щодо розв'язання 
пріоритетних економічних проблем, 
оприлюднюючи авторитетні заяви на  
адресу глав держав та урядів, перед-
усім учасників СОТ.

ВСЕСВІТНЯ ФЕДЕРАЦІЯ ПАЛАТ 
(ВФП) – автономний орган Міжнарод-
ної торгової палати, створений у 2001 
році як правонаступник Міжнародно-
го бюро торгових палат. ВФП безпо-
середньо координує діяльність понад 
12 тисяч національних торгово-про-
мислових палат по всьому світу. Фе-
дерація представлена в ООН, у Міжна-
родній організації економічного спів-
робітництва та розвитку, в численних 
інституціях Європейського Союзу. 
Раз у два роки ВФП організовує Все-
світні конгреси торгових палат.

ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА 
УКРАЇНИ створена у 1972 році на базі 
відділення ТПП СРСР. Відповідно до 
Закону "Про торгово-промислові па-
лати в Україні", прийнятого в грудні 
1997-го, ТПП України – недержавна не-
прибуткова самоврядна організація, 
яка на добровільних засадах об'єд-
нує юридичних осіб і громадян Укра-
їни, зареєстрованих як підприємці, 
а також їх об'єднання. ТПП України є 
членом Міжнародної торгової палати 
і Всесвітньої федерації палат, Асоці-
ації торгово-промислових палат Єв-
ропи, Ділової ради Чорноморського 
економічного співтовариства, Асоці-
ації ТПП Центральної європейської 
ініціативи.

World
Chambers
Federation

International
Chamber
of Commerce



6 № 7-9 (207-209) 2013 р.

Ôîðóì òîðãîâî-ïðîìèñëîâèõ ïàëàò Êàðïàòñüêîãî ðåã³îíó:
âçàºìîä³ÿ çàðàäè åêîíîì³÷íîãî çðîñòàííÿ òà ñóñï³ëüíîãî äîáðîáóòó

Із метою акумулювання запитів і пропозицій підприємниць-
ких структур, лобіювання їх інтересів у європейських міжна-
родних інституціях та в органах державної влади країн-учас-
ниць у 1993 році була заснована Рада торгово-промислових 
палат Карпатського регіону. У квітні 2011-го вперше її очолив 
український представник – віце-президент ТПП України, пре-
зидент Закарпатської ТПП Отто Ковчар.
Також за ініціативи ТПП країн КР у 1993 році в рамках Кар-

патського Єврорегіону почала працювати Комісія з розвитку 
торгівлі, яку очолює президент ТПП повіту Марамуреш (м. Бая-Ма-
ре, Румунія) Георге Маркаш, а також Комітет експертів у скла-
ді повноважних представників регіонів-учасників з України, 
Румунії, Угорщини, Словаччини та Польщі. Від Закарпатської 
торгово-промислової палати для роботи в цьому органі з 2013 
року делегований представник Закарпатської ТПП при Торго-
во-промисловій палаті України Роман Ковчар.
Цьогоріч спільне засідання Ради торгово-промислових палат 

Карпатського регіону та Комісії з розвитку торгівлі Карпатсько-
го Єврорегіону проходило у Бая-Маре 27-28 вересня. Представ-
ники сторін проаналізували стан розвитку міжрегіональних 
зв'язків на фоні глобалізаційних та євроінтеграційних процесів, 
діяльність Комісії з розвитку торгівлі, спрямованої насамперед 
на реалізацію базових європейських свобод – вільного пересу-
вання громадян, переміщення товарів, послуг і капіталу.
Усталені традиції та багаторічний досвід співпраці палат 

Карпатського регіону вагомо впливають на процеси розвитку 
транскордонного співробітництва України, Угорщини, Румунії, 
Словаччини та Польщі. Найважливішим проявом розширення 
міжпалатівських взаємин є реалізація спільних проектів і про-
грам вдосконалення господарської діяльності суб'єктів малого 
й середнього бізнесу.
До прикладу, за програмою транскордонного співробітництва 

"Румунія–Україна" Закарпатська ТПП ще у 2006 році виступи-
ла партнером палат повітів Ботошань, Марамуреш і Сату-Маре 
(Румунія). Спільні проекти передбачали проведення економіч-
них місій, виставкових заходів з метою активізації двосторон-
ніх відносин на регіональному рівні.
Упродовж кількох років Закарпатська ТПП спільно з ТПП 

області Саболч-Сатмар-Берег (Угорщина) реалізовувала спільні 
проекти за програмою "Плато-Закарпаття", що здійснювалася 
за підтримки  Міністерства економіки і транспорту Угорщини 
і спрямовувалася на розвиток  діяльності підприємств та орга-
нізацій шляхом узагальнення і впровадження передового євро-
пейського досвіду роботи в сучасних умовах. Згодом географія 
цієї програми вже під назвою "Плато-Україна" поширилася да-
леко за межі нашого краю.
Разом із Підкарпатською господарчою палатою (м. Кросно, 

Польща) Закарпатська ТПП за підтримки Європейського фонду 
регіонального розвитку в рамках Програми сусідства "Поль-
ща-Білорусь-Україна "INTERREG III A/TACIS CBC" засну-
вала 2006-го року міжнародну торгову інтернет-платформу 
"Е-КАРПАТИ".
Одним із заходів, що здійснювалися Кошицькою, Тренчин-

ською (Словаччина) та Закарпатською торгово-промисловими 
палатами в рамках спільного словацько-українсько-фламанд-
ського проекту "E-PLATOn: Slovakia, Ukraine and Flanders", теж 
стало створення інтернет-платформи для сприяння розбудові 

торговельно-економічних взаємин між бізнесовими структура-
ми регіонів – учасників проекту.
Ще один спільний проект під назвою "Розвиток підприєм-

ництва – шлях до економічної розбудови Закарпатської області 
та Підкарпатського воєводства" був реалізований разом із Аген-
цією регіонального розвитку "МАRR" (м. Мєлец, Польща) за 
сприяння Фонду малих єврорегіональних проектів за програ-
мою "PHARE 2003" та за підтримки Міжрегіональної асоціації 
"Карпатський Єврорегіон".
У 2008 році Закарпатська ТПП стала партнером палат по-

вітів Марамуреш і Сату-Маре (Румунія) в реалізації спільних 
проектів транскордонного співробітництва. Серед них – проект 
"RURCED: центр регіонального економічного розвитку Руму-
нія–Україна". Під час організованих заходів представники ре-
гіональних державних органів влади і торгово-промислових 
палат розглядали існуючі проблеми розвитку транскордонного 
співробітництва та методи їх вирішення, а суб'єкти господар-
ської діяльності регіонів мали змогу провести індивідуальні 
переговори. Також за міжпалатівським проектом "Підтримка 
інвестицій у прикордонних зонах Сату-Маре – Закарпаття" у 
2007 році був виданий довідник "Гід інвестора".
У рамках іншого проекту Закарпатської ТПП і ТПП Мара-

муреш "RU – ECONdb CLUS – Romania–Ukraine joint economic 
dATA bASE and clusters identifi cation" уповноваженими пред-
ставниками сторін розглядалася можливість створення міжна-
родних кластерів. Зокрема учасники проекту мали змогу озна-
йомитися з кластерними моделями організації спільної госпо-
дарської діяльності, які широко впроваджуються в країнах Єв-
ропи задля підвищення конкурентоспроможності національних 
підприємств.
Один із масштабних спільних проектів, реалізованих у рам-

ках роботи Комісії з розвитку торгівлі Карпатського Євроре-
гіону, стало проектування і створення інтернет-платформи для 
бізнесу – "TRADECARP.COM".
Цього року в рамках міжпалатівської співпраці реалізовано 

проект "E-JOBGUIDE", спрямований на розробку нових транс-
кордонних мереж із метою розширення доступу громадян до 
джерел інформації про ринки праці, проекти Євросоюзу, об-
міну досвідом соціальних партнерів, проведення відповідних 
досліджень. Інший проект під назвою "DECC – Supporting the 
development of the economy, of culture and creativity in the cross-
border region Hungary–Romania–Ukraine" реалізується для під-
тримки розвитку економіки, культури і творчості у прикордон-
них  регіонах Угорщини, Румунії та України.
Загалом учасники засідання Ради ТПП Карпатського регіону 

та Комісії з розвитку торгівлі Карпатського Єврорегіону конста-
тували недостатність використання наявного потенціалу торго-
во-промислових палат у процесі розширення торговельно-еко-
номічних зв'язків прикордонних регіонів і покращення їх інвес-
тиційної привабливості, усунення перешкод на шляху розвитку 
малого й середнього бізнесу та поглиблення його співпраці із 
зарубіжними партнерами.
Найкращою відповіддю на новітні виклики та загрози укра-

їнські представники вважають координацію зусиль навколо 
реальних завдань та орієнтирів сьогодення. Регіональні ТПП 
України не раз виступали ініціаторами щодо активізації взаємо-
дії торгово-промислових палат в Карпатському регіоні, зокрема 
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спільної участі в реалізації міжнародних програм і проектів, 
розробки концепції оптимізації міжрегіонального та прикор-
донного співробітництва, вироблення практичних рекоменда-
цій суб'єктам регіонального управління, проведення економіч-
них місій, виставкових заходів, презентацій окремих регіонів та 
їх пріоритетних галузей, удосконалення інформаційно-консуль-
таційної роботи серед підприємців.
Саме в цьому аспекті міжпалатівська співпраця вбачається 

перспективною, адже вона втілюється у конкретні та прийнят-
ні для всіх сторін результати, які в цілому мають позитивний 
вплив і на загальний розвиток прикордонних територій, і на ак-
тивізацію співробітництва окремих суб'єктів господарювання.
Символічно, що дата проведення засідання Ради торгово-про-

мислових палат Карпатського регіону та Комісії з розвитку тор-
гівлі Карпатського Єврорегіону співпала з виставкою-ярмарком 
"Rivulus Dominarum". Вперше організована у 1992 році за ініці-
ативи органів влади повіту Марамуреш, Марамурешської ТПП, 
громадських організацій, фінансових установ, вона згодом от-
римала статус міжнародної і нині збирає промислові й торгові 
компанії, приватних підприємців, майстрів народних ремесел 
не тільки з Румунії, а й із сусідніх країн.
Із 27 по 29 вересня в Регіональному учбовому та маркетинго-

вому центрі Марамуреша працювали традиційні, проте доволі 
різноманітні експозиції: винахідництво та промислові іннова-
ції, проектування і будівництво, архітектура та дизайн, віднов-
лювальні джерела енергії, продукція хімічної промисловості, 
медтехніка і медичні препарати, вироби харчової та переробної 
галузей, авто- й сільгосптехніка, побутова електроніка та елек-

тротехніка, одяг і взуття, сувенірні та побутові вироби ручної 
роботи, господарчі товари, ювелірні прикраси та біжутерія, 
косметика і галантерея, банківська й страхова справа, туризм і 
рекреація, рекламні та інші послуги.
Приємне враження на відвідувачів виставкового заходу 

справляло характерне поєднання збережених та відроджених 
народних традицій і промислів із сучасними винаходами і тех-
нологіями, масштабними інноваційними проектами, розробле-
ними для впровадження у різних сферах економіки.

Роман Ковчар,
представник Закарпатської ТПП при ТПП України.

МЕРЕЖА ІНСТИТУЦІЙ РЕГІОНАЛЬНОГО ТА МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ РОЗБУДОВУЄТЬСЯ

Асоціація органів місцевого самоврядування 
"Єврорегіон Карпати – Україна", яка об'єднує са-
моврядні органи понад 60 адміністративно-терито-
ріальних одиниць різних категорій, була створена 
у 2007 році з метою сприяння розвитку територій 
Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, 
Чернівецької областей, що входять до Карпат-
ського Єврорегіону, координації та систематизації 
діяльності місцевих громад у рамках розширення 
транскордонного співробітництва та пожвавлення 
міжлюдських контактів.

Асоціація в листопаді 2008 року набула статусу 
Національного представництва України в Карпат-
ському Єврорегіоні, з 2009-го стала членом Коор-
динаційно-дорадчої ради з питань транскордонного 
співробітництва і розвитку єврорегіонів при Мініс-
терстві регіонального розвитку та будівництва Укра-
їни, а в 2010-му спільно з усіма українськими єв-
рорегіонами виступила співзасновником Асамблеї 
українських прикордонних регіонів та єврорегіонів.

Мета діяльності організації полягає у створенні 
можливостей для довготривалої дво- та багатосто-
ронньої співпраці в рамках Карпатського Євро-
регіону, розширення кола учасників, включених у 

транскордонне співробітництво, позаяк ефективна 
взаємодія регіонів можлива тільки за умови визна-
чення чітких пріоритетів, принципових цілей, сфер 
активності та очікуваних вигод.

Асоціація підтримує ініціативи місцевих громад 
країн КЄ, особливо у таких сферах, як туризм, куль-
тура, соціальні послуги, охорона довкілля, енерго-
збереження, розвиток людських ресурсів, бізнес 
та інновації; сприяє розробці та реалізації проектів, 
що мають транскордонний ефект, у тому числі тих, 
які фінансуються в рамках спільних операційних 
програм Євросоюзу; ініціює утворення й інституціо-
налізацію мереж транскордонної співпраці та готує 
пропозиції щодо покращення умов її здійснення міс-
цевим і центральним органам виконавчої влади; реа-
лізує промоційні заходи в межах української частини 
Карпатського Єврорегіону, організовує інформацій-
но-консультаційні заходи за участю представників 
органів місцевого самоврядування.

Один із важливих напрямів роботи організації – 
зміцнення ролі неурядових організацій у вирішенні 
питань регіонального розвитку і транскордонного 
співробітництва. Саме на це спрямований проект 
"Мережа місцевого розвитку Карпатського Євро-
регіону – можливості для України 2013-2014", який 
реалізується Асоціацією органів місцевого самовря-
дування "Єврорегіон Карпати – Україна" у партнерстві 
з організаціями держав Вишеградської гру пи – това-
риством "Єврорегіон Карпатський Польща" (Польща), 
Агенцією регіонального розвитку Свидника (Словач-

чина) та Агенцією регіонального розвитку (Чехія) 
за фінансової підтримки Міжнародного вишеград-
ського фонду.

Шляхом використання напрацьованого досві-
ду прикордонних регіонів країн Вишеградської 
групи передбачено проведення у Закарпатській, 
Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій 
областях семінарів-тренінгів з питань створення і 
функціонування агенцій регіонального (місцевого) 
розвитку, стратегічного планування, проектного 
менеджменту,  налагодження партнерських зв'яз-
ків, упровадження громадських ініціатив. Учасники 
мережі можуть також розраховувати на надання 
підтримки (технічної, адміністративної, фінансової) 
для розробки своїх стратегічних планів та реалізації 
ініціатив.

Упродовж вересня семінари за участю представ-
ників агенцій регіонального  розвитку, створених 
міськими, районним та іншими територіальними  
громадами, проходили у Львові, Ужгороді, Івано- 
Франківську. Фахівці зі споріднених організацій Че-
хії, Словаччини та Польщі ділилися з українсь кими 
колегами досвідом у підготовці проектів  роз  витку, 
пошуку фінансових та інтелектуальних ресурсів, 
реалізації транскордонних програм для вирішення 
соціальних проблем своїх регіонів. У рамках про-
екту заплановано також проведення в листопаді 
навчальних візитів до Підкарпатського воєводства 
Польщі та Пряшівського краю Словаччини.

Інф. "ДВ" ЗТПП.
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Çóñòð³÷ 
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ªâðîïàëàòè

Посилення ролі Асоціації європей-
ських торгово-промислових палат – 
Європалати та її сприяння інтеграції 
економік країн – не членів ЄС у євро-
пейський економічний простір, поглиб-
лення їх співробітництва з Євросоюзом 
було головним предметом перемовин 
учасників засідання Комітету асоційо-
ваних (афілійованих) членів Європала-
ти, що відбулося 6 вересня в турецько-
му місті Анкара.
Від Торгово-промислової палати Ук-

раїни участь у заході взяли президент 
ТППУ Геннадій Чижиков та віце-пре-
зидент, представник ТППУ в Німеччи-
ні Валентина Суржикова.

Дискусії учасників засвідчили їхні 
прагнення в умовах трансформації єв-
ропейського та євроазійського геопо-
літичного простору до подальшої кон-
солідації навколо сучасної концепції 
розвитку країн – не членів ЄС, реалі-
зації ефективних заходів, спрямованих 
на подолання соціально-економічних 
наслідків світової кризи на національ-
них і регіональних рівнях.
Про це говорили у своїх доповідях 

і президент Європалати Алессандро 
Барберіс, і його заступник, президент 
Союзу торгових палат і товарних бірж 
Туреччини Ріфат Хісарджиклиоглу.
Стан відносин між Європейським 

Союзом і країнами Європи – не чле-
нами ЄС та перспективи їх подальшої 
євроінтеграції детально проаналізу-
вав екс-заступник голови Єврокомісії 
Гюнтер Ферхойген, який зокрема оха-
рактеризував Україну як ключову дер-
жаву для всієї євроспільноти з огляду 
на великий потенціал і привабливі 
перспективи довгострокового співро-
бітництва з нею.
На засіданні розглядався також стан 

виконання проекту Європалати East-
Invest, у якому разом з торгово-промис-
ловими палатами інших європейських 

країн активну участь бере національ-
на та регіональні ТПП України. Зва-
жаючи на його успішну реалізацію у 
2011-2013 роках, Європейська Комісія 
вже затвердила проект East-Invest-II 
на 2014–2016 роки, – підкреслив ди-
ректор міжнародного відділу Європа-
лати Дірк Вантігем.
Цього дня відбулися і попередні ви-

бори членів Ради директорів Європа-
лати з числа її асоційованих членів. 
Серед семи кандидатів, які брали 
участь у закритому голосуванні, пере-
могу отримав президент ТПП України 
Геннадій Чижиков. Остаточні вибори 
відбудуться 17 жовтня цього року в 
Стамбулі на Пленарній асамблеї Євро-
палати за участю її дійсних і асоційо-
ваних членів.
Перебуваючи в Анкарі, Геннадій 

Чижиков також скористався нагодою 
провести перемовини з Ріфатом Хісар-
джиклиоглу стосовно стану україн-
сько-турецького економічного спів-
робітництва та можливих напрямів 
спільної роботи Торгово-промислової 
палати України і Союзу торгових па-
лат і товарних бірж Туреччини з метою 
сприяння його подальшому розвитку.

За інф. ТПП України.

Àñîö³àö³ÿ ºâðîïåéñüêèõ òîðãîâî-ïðîìèñëîâèõ ïàëàò 
(Eurochambres - ªâðîïàëàòà) – ì³æíàðîäíà îðãàí³çà-
ö³ÿ, ñòâîðåíà â 1958 ðîö³, ÷åðåç ð³ê ï³ñëÿ çàñíóâàí-
íÿ ªâðîïåéñüêîãî åêîíîì³÷íîãî ñï³âòîâàðèñòâà. Íèí³ 
ìåðå æà ªâðîïàëàòè, øòàá-êâàðòèðà ÿêî¿ ðîçòàøîâàíà 
ó ñòîëèö³ Áåëüã³¿ – Áðþññåë³, íàë³÷óº 43 íàö³îíàëüí³ 
á³çíåñ-àñîö³àö³¿ (ó ¿õ ï³äïîðÿäêóâàíí³ –1700 ðåã³îíàëü-
íèõ ³ ì³ñöåâèõ) òà 2 òðàíñíàö³îíàëüí³. Öÿ ì³æíàðîäíà 
îðãàí³çàö³ÿ çàãàëîì îá'ºäíóº ïîíàä 20 ì³ëüéîí³â ï³ä-
ïðèºìñòâ, äå ïðàöþþòü á³ëüø ÿê 120 ì³ëüéîí³â ÷îëîâ³ê.

Îô³ö³éí³ ö³ë³ ªâðîïàëàòè ïîëÿãàþòü ó ðîçðîáö³ 
óçãîäæåíî¿ ïîçèö³¿ ¿¿ ÷ëåí³â ùîäî ïðîáëåì ºâðîïåé-
ñüêî¿ ³íòåãðàö³¿ òà äîâåäåííÿ ¿¿ äî â³äîìà îñíîâíèõ 
³íñòèòóò³â ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó, ïåðø çà âñå ùîäî 
ïèòàíü ïðîìèñëîâî¿ ³ òîðãîâî¿ ïîë³òèêè òà ñôåðè ïî-

ñëóã. ßê ëîá³þþ÷à îðãàí³çàö³ÿ ªâðîïàëàòà áåðå ó÷àñòü 
ó ðîáîò³ êîíñóëüòàòèâíèõ êîì³òåò³â ó ðàìêàõ Êîì³ñ³¿ 
ªÑ òà ñïåö³àë³çîâàíèõ êîì³ñ³é ªâðîïàðëàìåíòó, âîíà 
ïðåäñòàâëåíà ó Ðàä³ ªâðîïè ç³ ñòàòóñîì íåóðÿäîâî¿ îð-
ãàí³çàö³¿.

×ëåíè ªâðîïàëàòè ðîçïîä³ëÿþòüñÿ íà òðè êàòåãîð³¿: 
ÒÏÏ êðà¿í-÷ëåí³â ªÑ; àñîö³éîâàí³ (àô³ë³éîâàí³) ÷ëåíè, 
ñåðåä ÿêèõ ÒÏÏ äåðæàâ ÑÍÄ – Óêðà¿íè, Ðîñ³¿, Á³ëîðó-
ñ³, Ìîëäîâè, Ãðóç³¿, Â³ðìåí³¿, Àçåðáàéäæàíó; ÷ëåíè-êî-
ðåñïîíäåíòè – ÒÏÏ êðà¿í, ÿê³ â ïåðñïåêòèâ³ ìîæóòü 
áóòè ïðèéíÿò³ äî ö³º¿ ì³æíàðîäíî¿ îðãàí³çàö³¿. Òîðãî-
âî-ïðîìèñëîâà ïàëàòà Óêðà¿íè íàáóëà ÷ëåíñòâà â Àñî-
ö³àö³¿ ºâðîïåéñüêèõ ÒÏÏ ó ñ³÷í³ 2003 ðîêó. Â³äïîâ³äíå 
ð³øåííÿ áóëî óõâàëåíå â æîâòí³ 2002-ãî íà ïëåíàðíîìó 
çàñ³äàíí³ ªâðîïàëàòè.
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Àâñòð³éñüêèé á³çíåñ ïðîÿâëÿº ³íòåðåñ äî ³íâåñòóâàííÿ óêðà¿íñüêî¿ åêîíîì³êè

Òîðãîâèé ðàäíèê Ïîñîëüñòâà Àâ-
ñòð³éñüêî¿ Ðåñïóáë³êè â Óêðà¿í³ Ãðå-
ãîð Ïîñòëü íà ïî÷àòêó ëèïíÿ ïåðåáó-
âàâ ç ðîáî÷èì â³çèòîì ó Çàêàðïàòò³ 
ç ìåòîþ âèâ÷åííÿ ìîæëèâîñòåé ïî-
äàëüøî¿ ñï³âïðàö³ ç îáëàñòþ â åêîíî-
ì³÷íîìó ñåêòîð³.

Ñüîãîäí³ Àâñòð³ÿ âõîäèòü ó äåñÿòêó 
êðà¿í, ç ÿêèõ â åêîíîì³êó Çàêàðïàòòÿ 
íàä³éøëè íàéá³ëüø³ îáñÿãè ïðÿìèõ 
³íîçåìíèõ ³íâåñòèö³é. Íà òåðèòîð³¿ 
êðàþ ïðàöþº áëèçüêî 30 ï³äïðèºìñòâ 
³ç àâñòð³éñüêèì êàï³òàëîì.

"Àâñòð³éñüêà ñòîðîíà çàäîâîëåíà 
óìîâàìè ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, 
ùî ïðîïîíóþòüñÿ â Çàêàðïàòñüê³é 
îáëàñò³. Òîìó, ñïîä³âàºìîñÿ íà ïî-
äàëüøó òà ùå á³ëüø ïë³äíó ñï³âïðà-
öþ, ÿêà áóäå âèã³äíîþ ³ äëÿ Àâñòð³¿, 
³ äëÿ Çàêàðïàòòÿ", – íàãîëîñèâ Ãðå-
ãîð Ïîñòëü ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ ç ãîëîâîþ 
îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Îëåêñàíäðîì 
Ëåäèäîþ.

Ó ñâîþ ÷åðãó, î÷³ëüíèê êðàþ çà-
óâàæèâ: "Ì³ñöåâà âëàäà ïðàöþº íàä 
ñòâîðåííÿì ðîáî÷èõ ì³ñöü, íàä çà-
ëó÷åííÿì ³íâåñòèö³é – öå äàº çìîãó 
çíà÷íî ï³äâèùèòè ð³âåíü ðîçâèòêó 
åêîíîì³êè òà, â³äïîâ³äíî, áëàãîïî-
ëó÷÷ÿ ì³ñöåâèõ æèòåë³â. Ñüîãîäí³ íå 
ò³ëüêè â îáëàñò³, à é çàãàëîì â Óêðà-
¿í³ ïð³îðèòåòîì ðîáîòè êåð³âíèöòâà º 

ñòâîðåííÿ ñïðèÿòëèâîãî ³íâåñòèö³é-
íîãî êë³ìàòó çàäëÿ ðîçâèòêó ìàëîãî 
³ ñåðåäíüîãî á³çíåñó. Òàê³ çàâäàííÿ 
ñòàâèòü ³ Ãëàâà äåðæàâè. Òîìó ìè ö³-
íóºìî íàøó ñï³âïðàöþ òà, ïåðåêîíà-
íèé, ïðèìíîæóâàòèìåìî íàø³ ñï³ëüí³ 
çäîáóòêè".

Ñåðåä áàãàòüîõ ïèòàíü åêîíîì³÷-
íîãî õàðàêòåðó, ÿêèìè ö³êàâèâñÿ 
àâ ñòð³éñüêèé äèïëîìàò, – ðåàëüí³ 
ìîæëèâîñò³ ñï³âïðàö³ Çàêàðïàòòÿ òà 
Àâñòð³¿ ó ãàëóçÿõ, äå íàø êðàé ìàº 
ñüîãîäí³ íàéá³ëüøèé ïîòåíö³àë, çî-
êðåìà ó ïðîìèñëîâîñò³, ñ³ëüñüêîìó 
ãîñïîäàðñòâ³, ïåðåðîáí³é ãàëóç³, òó-
ðèñòè÷íî-ðåêðåàö³éí³é ñôåð³ òà ³í.

Íàäàþ÷è îñîáëèâîãî çíà÷åííÿ ðîç-
âèòêó äâîñòîðîííüî¿ âçàºìîä³¿ áåç-
ïîñåðåäíüî ì³æ àâñòð³éñüêèìè òà 
çà êàðïàòñüêèìè ï³äïðèºìöÿìè, Ãðå-
ãîð Ïîñòëü íå îìèíóâ ñâîºþ óâàãîþ ³ 
ä³ÿëüí³ñòü ðåã³îíàëüíî¿ òîðãîâî-ïðî-
ìèñëîâî¿ ïàëàòè. 

Â õîä³ çóñòð³÷³ ç â³öå-ïðåçèäåíòîì 
ÒÏÏ Óêðà¿íè, ãîëîâîþ Ðàäè ÒÏÏ 
Êàðïàòñüêîãî ðåã³îíó, ïðåçèäåíòîì 
Çàêàðïàòñüêî¿ ÒÏÏ Îòòî Êîâ÷àðîì 
äèïëîìàò â³äçíà÷èâ ñïðèÿòëèâ³ñòü 
óìîâ äëÿ ³íâåñòèö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â 
Çàêàðïàòò³ é âîäíî÷àñ íàãîëîñèâ íà 
íåîáõ³äíîñò³ ïîãëèáëåííÿ àâñòð³é-

ñüêî-óêðà¿íñüêîãî ñï³âðîá³òíèöòâà 
íà ð³âí³ íàö³îíàëüíèõ ³ ðåã³îíàëüíèõ 
ïàëàò – áåçïîñåðåäí³õ âèðàçíèê³â ³í-
òåðåñ³â á³çíåñó.

Îòòî Êîâ÷àð ðîçïîâ³â ïîâàæíî-
ìó ãîñòþ ïðî îðãàí³çàö³éí³ é ôóíê-
ö³îíàëüí³ îñîáëèâîñò³ ñèñòåìè ÒÏÏ 
Óêðà¿íè â ö³ëîìó òà ïðî ä³ÿëüí³ñòü 
Çàêàðïàòñüêî¿ ÒÏÏ çîêðåìà. Â³í íà-
ãîëîñèâ, ùî Ïàëàòà, ï³äòðèìóþ÷è 
ïàðòíåðñüê³ âçàºìèíè ç äåðæàâíè-
ìè òà êîìåðö³éíèìè ñòðóêòóðàìè â 
Óêðà¿í³ é çà êîðäîíîì, íàìàãàºòüñÿ  
îïåðàòèâíî ðåàãóâàòè íà âèêëèêè 
ñüîãîäåííÿ, ïîºäíóþ÷è ïðåäñòàâ-
íèöüê³ ôóíêö³¿ ç íàäàííÿì øèðîêîãî 
ñïåêòðà ïðîôåñ³éíèõ ïîñëóã óêðà¿í-
ñüêèì òà ³íîçåìíèì êîìïàí³ÿì.

Ãðåãîð Ïîñòëü ïðîÿâèâ ³íòåðåñ ³ 
äî ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâ – ÷ëåí³â 
Çàêàðïàòñüêî¿ ÒÏÏ, ÿê³ ïðåäñòàâëÿ-
þòü îñíîâí³ ãàëóç³ ³ ñôåðè åêîíîì³êè 
êðàþ. Ïåðåáóâàþ÷è íà Çàêàðïàòò³, 
â³í ìàâ çìîãó îçíàéîìèòèñÿ ç ¿õ âè-
ðîáíè÷èìè ïîòóæíîñòÿìè òà ïåðåêî-
íàòèñÿ, ùî ï³äïðèºìñòâà Çàêàðïàòòÿ 
ãîòîâ³ äî ñï³âïðàö³ ç ïîòåíö³éíèìè 
àâñòð³éñüêèìè ³íâåñòîðàìè, ìàþòü 
äëÿ öüîãî íåîáõ³äíèé âèðîáíè÷èé ³ 
êàäðîâèé ïîòåíö³àë.

Ольга Ян, "ДВ" ЗТПП.

Шляхи розширення українсько-ав-
стрійського ділового співробітництва 
було розглянуто на початку вересня під 
час зустрічі президента ТПП України 
Геннадія Чижикова з торговим радни-
ком Посольства Австрії в Україні Гре-
гором Постльом та його наступником 
Германом Ортнером.
Геннадій Чижиков розповів зокрема 

про реформи, які нині відбуваються у 
системі торгово-промислових палат 
в Україні, зазначивши, що було б ко-
рисно ближче ознайомитися з австрій-
ським досвідом управління. Він також 
порушив питання щодо організації 
спільних міжнародних ділових заходів, 
стажування працівників палат та біз-
несових структур в Австрії.
Підкресливши, що австрійський біз-

нес не втрачає інтересу до інвестування 
перспективних сфер економіки Укра-
їни, Грегор Постль висловив надію на 
підписання цього року угоди про асо-
ціацію між Україною та Європейським 

Союзом, яка сприятиме зміцненню ба-
гатосторонніх зв'язків з країнами Єв-
ропи, стане додатковим стимулом для 
пришвидшення в країні економічних 
реформ. "Україна дуже зміцніла і в по-
літичному, і в економічному сенсі. Вона 
завжди була привабливою для Австрії 
як економічний партнер", – наголосив 
він. "За останні роки ваша країна по-
вернула собі звання "житниці Євро-
пи", тож австрійський бізнес почав ак-
тивно інвестувати в українську аграр-
ну галузь. Спостерігається традиційно 
висока присутність австрійських ком-
паній в українській фінансово-банків-
ській сфері, машинобудуванні, турис-
тичному бізнесі. До прикладу, Австрія 
готова поділитися досвідом в облашту-
ванні гірськолижних трас у разі задо-
волення заявки України на проведення 
зимових олімпійських ігор 2022 року".
Герман Ортнер у свою чергу зазна-

чив, що раніше (2000-2006 рр.) працю-
вав на відповідній посаді у Болгарії і 

навів концептуальні паралелі у по-
ступальному економічному розвитку 
між цією і нашою країнами. Стосовно 
свого призначення торговим радником 
Посольства Австрії в Україні він за-
явив: "Я дуже радий, що працювати-
му у вашій країні, яка є важливою для 
австрійського бізнесу. І хотів би своєю 
роботою всіляко сприяти підвищен-
ню експортного потенціалу австрій-
ських компаній в Україні, розширенню 
двосторонніх відносин, у тому числі – 
на регіональному рівні".

За інф. ТПП України.
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Ñï³âïðàöÿ â ïðîìèñëîâî-åêîíîì³÷í³é, íàóêîâî-òåõí³÷í³é ñôåðàõ
ó ïîë³ çîðó óêðà¿íñüêî-ñëîâàöüêî¿ ì³æóðÿäîâî¿ êîì³ñ³¿

Четверте засідання Міжурядової ук-
раїнсько-словацької комісії з питань 
економічного, промислового і науко-
во-технічного співробітництва прохо-
дило 2-3 вересня в Братиславі під голо-
вуванням міністра економіки Словач-
чини Томаша Малатінського та міністра 
інфраструктури України Володимира 
Козака.
Учасники засідання розглянули ре-

альний стан і перспективи розвитку 
двостороннього торговельно-економіч-
ного, інноваційно-інвестиційного, нау-
ково-технічного співробітництва, в то-
му числі – на регіональному рівні, мож-
ливості співпраці у сферах енергетики, 
енергоефективності, енергозбережен-
ня та відновлюваних джерел енергії, 
в галузях стандартизації, метрології, 
оцінки відповідності та захисту прав 
споживачів, в аграрній, транспортній і 
туристичній сферах.

Томаш Малатінський і Володимир 
Козак охарактеризували соціально-еко-
номічний стан у своїх країнах, висло-
вивши взаємну зацікавленість сторін 
у задіянні невикористаного потенціа-
лу та інтенсифікації міжвідомчого й 
міжрегіонального діалогу, в поглиб-
ленні взаємодії між національними й 
регіональними торгово-промисловими 
палатами.
Члени Комісії обговорили й актуаль-

ні питання, що стосуються євроінте-
грації України. Українською стороною 
зокрема було висловлено вдячність 
за підтримку з боку урядових, ділових 
кіл, громадськості Словаччини євро-
інтеграційного курсу нашої держави, 
відзначено велику практичну допо-
могу в реалізації реформ в Україні та 
гармонізації національного законодав-
ства до європейських норм і стандар-
тів. Зі словацької сторони прозвучало 

підтвердження наміру дотримуватися 
послідовного й незмінного зовнішньо-
політичного курсу щодо України, нада-
вати дієву підтримку в процесі інтенси-
фікації взаємин України з Євросоюзом.
Черговим кроком у розширенні взає-

мин між міністерствами та відомствами 
України і Словаччини стало підписан-
ня угоди про співробітництво у сфері 
стандартизації, метрології та оцінки 
відповідності між Міністерством еконо-
мічного розвитку і торгівлі України та 
Управлінням зі стандартизації, метро-
логії і випробувань Словаччини, Ме-
морандуму про взаєморозуміння щодо 
вдосконалення співробітництва у сфе-
рі підтримки малого і середнього бізне-
су між Державною службою України з 

питань регуляторної політики і розвит-
ку підприємництва та Національним 
агентством Словацької Республіки з 
розвитку малого та середнього підпри-
ємництва.
У Братиславі 2 вересня відбулася та-

кож презентація інвестиційного потен-
ціалу і національних проектів України, 
організована Державним агентством з 
інвестицій та управління національни-
ми проектами України за сприяння Сло-
вацького агентства з розвитку інвести-
цій і торгівлі "SARIO". Представники 
агентств обмінялися досвідом у сфері 
залучення інвестицій та реалізації про-
ектів, зокрема щодо створення і функ-
ціонування індустріальних парків.

Отто Ковчар,
співголова Українсько-словацької

Ділової ради.

У чеському місті Пардубіце 14 вересня керівники трьох 
країв – Пряшівського (Словаччина), Пардубіцького (Чехія) та 
Закарпаття підписали Меморандум про розвиток тристоронніх 
відносин і співробітництва.
Ідея офіційного скріплення зв'язків обумовлена насамперед 

глибокими iсторичними, господарськими, культурними і на-
віть родинними зв'язками жителів регіонів трьох країн, а та-
кож важливістю розвитку міжрегіональної співпраці на фоні 
поглиб лення інтеграційних процесів на теренах Європи.
Підписи під документом поставили голова Закарпатської 

облдержадміністрації Олександр Ледида, голова Пряшівського 
самоврядного краю Петер Худік та голова Пардубіцького краю 
Мартін Нетоліцкі.
Сторони домовились активізувати тристоронню взаємодію 

у сфері регіонального економічного розвитку та підтримки 
малого і середнього бізнесу, в туристичній і транспортній га-
лузях. Належна увага приділятиметься й освіті, культурі та 
спорту. Окрім традиційного обміну досвідом та інформацією, 

меморандум передбачає використання фінансових ресурсів у 
рамках програм Європейського Союзу та Вишеградського між-
народного фонду.
Підписання меморандуму з Пряшівським та Пардубіцьким 

краями відкриває для Закарпаття нові можливості, вважає 
Олександр Ледида. Це стосується перш за все пожвавлення в 
економіці та культурному житті кожного з регіонів.
За словами Мартіна Нетоліцкі, угоду цілковито підтримує 

уряд Чеської Республіки. Президент Чехії Мілош Земан, пере-
буваючи нещодавно з робочим візитом у Пардубіце, теж висло-
вив підтримку тристоронніх домовленостей.
На пожвавлення фінансового співробітництва трьох регіонів 

через використання можливостей грантових програм ЄС споді-
вається і Петер Худік. На його думку, підписання меморандуму 
є, без перебільшення, знаковим, адже відкриває безліч нових 
форм і можливостей для розробки і реалізації спільних, а го-
ловне – корисних проектів.

Інф. "ДВ" ЗТПП.

Çàêàðïàòòÿ íà òðèñòîðîííüîìó ð³âí³ ðîçâèâàòèìå â³äíîñèíè ç ðåã³îíàìè Ñëîâà÷÷èíè òà ×åõ³¿
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Ужгород з візитом відвідали чеські сенатори і дипломати
Ïàðëàìåíòñüêà äåëåãàö³ÿ ó ñêëàä³ ãîëîâè ïîñò³éíî¿ 

êîì³ñ³¿ Ñåíàòó ×åñüêî¿ Ðåñïóáë³êè ó ñïðàâàõ ñï³ââ³ò-
÷èçíèê³â, ÿê³ æèâóòü çà êîðäîíîì, ñåíàòîðà Òîìàøà 
Ãðóë³õà, ñåíàòîð³â ¯ðæ³ Á³ñà, ßðîñëàâà Äîóáðàâè, Ïà-
âåëà Òðïàêà, ñåêðåòàðÿ ²âàíà Ïîäºáðàäñüêà, ñóïðîâî-
äæóâàíà Ãåíåðàëüíèì êîíñóëîì ×Ð ó Ëüâîâ³ Äàâ³äîì 
Ïàâë³òîþ, íà ïî÷àòêó ëèïíÿ ïåðåáóâàëà â îáëàñíîìó 
öåíòð³ Çàêàðïàòòÿ.

Ï³ñëÿ ïîêëàäàííÿ êâ³ò³â äî ïàì'ÿòíèêà âèäàòíîìó 
÷åñüêîìó äåðæàâíîìó ä³ÿ÷ó, ïåðøîìó ïðåçèäåíòó ×åõî-
ñëîâàöüêî¿ Ðåñïóáë³êè Òîìàøó Ìàñàðèêó òà â³äâ³ äàííÿ 
êîëèøíüîãî ãàðí³çîííîãî öâèíòàðþ ÷åõîñëîâàöüêî¿ 
àðì³¿ ç ÷àñ³â Ïåðøî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè, ÷ëåíè äåëåãàö³¿ 
çóñòð³ëèñÿ ç ºïèñêîïîì Ìóêà÷³âñüêî¿ ãðåêî-êàòîëèöü-
êî¿ ºïàðõ³¿, ïðåîñâÿùåííèì âëàäèêîþ Ì³ëàíîì Øà-
ø³êîì, ç àêòèâîì Çàêàðïàòñüêîãî òîâàðèñòâà ÷åñüêî¿ 
êóëüòóðè, îçíàéîìèëèñÿ ç ðîáîòîþ ðÿäó ï³äïðèºìñòâ, 
ùî ïðàöþþòü çà ó÷àñòþ ÷åñüêîãî êàï³òàëó.

Ñåíàòîðè é äèïëîìàòè òàêîæ áóëè ãîñòÿìè Çàêàð-
ïàòñüêî¿ òîðãîâî-ïðîìèñëîâî¿ ïàëàòè. Ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ 
ç â³öå-ïðåçèäåíòîì ÒÏÏ Óêðà¿íè, ãîëîâîþ Ðàäè òîð-
ãîâî-ïðîìèñëîâèõ ïàëàò Êàðïàòñüêîãî ðåã³îíó, ïðåçè-
äåíòîì ÇÒÏÏ Îòòî Êîâ÷àðîì âîíè çîêðåìà çàçíà÷àëè, 
ùî ñï³âïðàöÿ ì³æ êðà¿íàìè òà ðåã³îíàìè ïîñë³äîâíî 
ðîçâèâàºòüñÿ â óñ³õ ñôåðàõ. Âàæëèâîþ ïðàâîâîþ îñ-
íîâîþ ñëóãóþòü äîñÿãíóò³ äîìîâëåíîñò³ íà ð³âí³ ãëàâ 
äåðæàâ òà óðÿä³â.

Íàãëÿäíèì ïðèêëàäîì º ñï³âðîá³òíèöòâî ì³æ óêðà-
¿íñüêèì Çàêàðïàòòÿì òà ÷åñüêîþ Âèñî÷³íîþ. Çà ðîêè 
ïàðòíåðñòâà â îêðåìèõ ðàéîíàõ íàøîãî êðàþ íà ïàðè-
òåòíèõ çàñàäàõ ô³íàíñóâàííÿ ðåàë³çîâàíî 35 ïðîåêò³â 
³ç åíåðãîçáåðåæåííÿ òà ðåêîíñòðóêö³¿ îá'ºêò³â ñîö³-
àëüíî-êóëüòóðíî¿ ñôåðè çàãàëüíîþ âàðò³ñòþ ïîíàä 25 
ì³ëüéîí³â ãðèâåíü.

Íèí³ ×åõ³ÿ ïîñ³äàº 11 ì³ñöå çà îáñÿãàìè ïðÿìèõ 
³íî çåìíèõ ³íâåñòèö³é â åêîíîì³êó Çàêàðïàòòÿ. Â êðà¿ 
ïðàöþþòü ïîíàä 60 óêðà¿íñüêî-÷åñüêèõ ï³äïðèºìñòâ. 

Çàêàðïàòòÿ ³ ×åõ³þ ºäíàþòü òàêîæ ñï³ëüíà ³ñòîð³ÿ òà 
êóëüòóðí³ çâ'ÿçêè.

Êóðñ íà ïîäàëüøèé ðîçâèòîê ñï³âïðàö³ ³ç Çàêàðïàò-
òÿì â åêîíîì³÷í³é, ñîö³àëüí³é, êóëüòóðí³é ñôåðàõ ìàº 
çíà÷íó ïîë³òè÷íó ï³äòðèìêó ç áîêó Ñåíàòó ×åñüêî¿ 
Ðåñïóáë³êè, äå ñòâîðåíî Àñîö³àö³þ äðóç³â Çàêàðïàòòÿ. 

×åñüê³ ãîñò³ ïîä³ëèëèñÿ ñâî¿ìè äóìêàìè ïðî ñüî-
ãîäí³øí³é ñòàí ³ ïåðñïåêòèâè âçàºìîçâ'ÿçê³â ó òîðãî-
âåëüíî-åêîíîì³÷í³é ïëîùèí³. Îêðåìî àêöåíòóâàëîñÿ 
íà åôåêòèâíîñò³ áåçïîñåðåäíüî¿ âçàºìîä³¿ ÷åñüêèõ ³ 
çàêàðïàòñüêèõ ï³äïðèºìö³â, çàëó÷åíí³ ¿õ äî îðãàí³çà-
ö³¿ òà ïðîâåäåííÿ ñï³ëüíèõ ì³æíàðîäíèõ çàõîä³â, ÷îìó 
àêòèâíî ñïðèÿº Çàêàðïàòñüêà ÒÏÏ.

Тетяна Сергієнко,
співголова Закарпатського товариства чеської культури.

Ó Çàêàðïàòò³ çíîâó çâó÷àëî Êîëî÷àâñüêå â³äëóííÿ Òåðåáëÿíñüêî¿ äîëèíè
Ідеться про фольклорно-етнографічний фестиваль україн-

сько-чеської дружби, який щороку, першої неділі серпня, прохо-
дить у гірському селі на Міжгірщині. Із Колочавою пов'язано ім'я 
відомого чеського письменника й публіциста Івана Ольбрахта, 
який у 20-30 роках минулого століття саме тут черпав натхнен-
ня для своєї творчості. Завдяки історії про останнього опришка 
Карпат, увіковіченого в його романі "Микола Шугай – розбійник" 
про цей віддалений куточок Закарпаття, про нелегке життя вер-
ховинців знають по всьому світі. А гості з Чехії приїжджають сюди 
за доброю традицією: і шану віддати своєму митцю, і збагатитися 
новими зв'язками.
Цьогоріч учасників святкового дійства вітали Генеральний кон-

сул Чеської Республіки у Львові Давід Павліта, мер чеського міста 
Семіли Ян Фарскі, голова Міжгірської районної ради Іван Ярема, 
заступник голови Міжгірської райдержадміністрації Володимир 
Голодняк, сільський голова Колочави Василь Худинець, дирек-
тор Національного природного парку "Синевир" Микола Дербак 
і, звичайно, керівник шкільного музею Івана Ольбрахта Наталія 
Тумарець, яка, власне, й ініціювала майже два десятиліття тому 
проведення фестивалю "Колочавське відлуння Тереблянської 
долини".
Урочистою подією стало підписання першими особами Колоча-

ви і Семіли угоди про співробітництво, яка, на переконання дого-
вірних сторін, стане ще одним кроком до зміцнення економічних, 
соціальних і культурних зв'язків між громадами.

Щорічний фестиваль перетворив Колочаву на своєрідний центр 
дружби, символ єднання наших народів і культур. Попри непрості 
реалії сьогодення, позитивні уроки спільної історії стимулюють 
поглиблення транскордонної співпраці Закарпаття з краями Чехії. 
На знак глибокої вдячності за плідну співпрацю Іван Ярема вру-
чив Генконсулу Чехії Давіду Павліті відзнаку Міжгірської райради.
По завершенні офіційної частини глядачів радували аматор-

ські колективи і вокалісти села Колочава та міста Семіли. Свої 
не повторні пісні гостям і краянам дарував спеціальний гість фес-
тивалю – народний артист України Павло Дворський. Колориту 
святу додали актори-аматори відомого музею-скансену "Старе 
село", які яскраво інсценізували побут і звичаї колочавців тридця-
тих років ХХ століття, "ожививши" героїв творів Івана Ольбрахта.

Інф. "ДВ" ЗТПП.
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У Закарпатській ТПП відбулася зустріч
з Генеральним консулом Румунії в Чернівцях
Åëåîíîðà Ìîëäîâàí ïðè¿õàëà äî 

Çàêàðïàòòÿ ç ðîáî÷èì â³çèòîì îñ-
òàííüîãî äíÿ âåðåñíÿ ç ìåòîþ îá-
ãîâîðåííÿ ìîæëèâîñòåé àêòèâ³çàö³¿ 
ñï³âïðàö³ íàøî¿ îáëàñò³ ç Ðóìóí³ºþ. 
Ó ïî¿çäö³ ¿¿ ñóïðîâîäæóâàëè ðàä íèê-
ïîñëàííèê Ãåíêîíñóëüñòâà Ðóìó í³¿ 
â ×åðí³âöÿõ ²âàí Éîíåë, çàñòóïíèê 
ïðåçèäåíòà ç òîðãîâåëüíèõ â³äíîñèí 
ÒÏÏ Ðóìóí³ÿ-Óêðà¿íà ç ì. Ñó÷àâà 
Ì³õà³ ×åðíèøîâ, ãåíåðàëüíèé äè-
ðåêòîð Òîðãîâî-ïðîìèñëîâî¿ òà ñ³ëü-
ñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïàëàòè ïîâ³òó Ñà-
òó-Ìàðå Äàí³åëà Êóë³ê òà þðèñò ö³º¿ 
ïàëàòè Àë³í Áóêóðåøòÿí.

Çóñòð³÷ î÷³ëüíèêà ðóìóíñüêîãî 
äèï  ëîìàòè÷íîãî ïðåäñòàâíèöòâà ç 
êåð³âíèöòâîì Çàêàðïàòñüêî¿ òîðãî-
âî-ïðîìèñëîâî¿ ïàëàòè, ÿêà â³äáóëà-
ñÿ 1 æîâòíÿ, ñòàëà ðåàëüíèì êðîêîì, 
ùî ñïðèÿòèìå ðîçáóäîâ³ òà ïîæâàâ-
ëåííþ âçàºìîâèã³äíèõ â³äíîñèí ì³æ 
ï³äïðèºìíèöüêèìè ñòðóêòóðàìè Çà-
êàðïàòòÿ òà ñóñ³äíüî¿ Ðóìóí³¿.

Ó÷àñíèêè çàõîäó ïðîàíàë³çóâàëè 
ïîòî÷íèé ñòàí äâîñòîðîííüîãî òîð-
ãîâåëüíî-åêîíîì³÷íîãî ñï³âðîá³òíèö-
òâà, â³äçíà÷àþ÷è çíèæåííÿ îáñÿã³â 
òîâàðîîáîðîòó ì³æ êðà¿íàìè. Ðîç-
ãëÿíóëè âîíè é ìîæëèâîñò³ ì³æðå-
ã³îíàëüíî¿ ñï³âïðàö³ â åêîíîì³÷í³é, 
îñâ³òí³é, êóëüòóðí³é, òóðèñòè÷í³é 
ñôåðàõ, ó ðåàë³çàö³¿ ³íâåñòïðîåêò³â, 
çîêðåìà â ë³ñîïåðåðîáí³é ãàëóç³.

Çàãàëüíà ñóìà ïðÿìèõ ³íâåñòèö³é 
ç Ðóìóí³¿ â åêîíîì³êó íàøîãî êðàþ 
ñêëàäàº áëèçüêî 2 ìëí. äîë. ÑØÀ – 
á³ëüøà ÷àñòêà ¿õ âêëàäåíà ó ïåðå-
ðîáíó ïðîìèñëîâ³ñòü ³ òåêñòèëüíå 
âèðîáíèöòâî. Íèí³ â îáëàñò³ ïðàöþº 
9 ï³äïðèºìñòâ ç ðóìóíñüêèì êàï³òà-
ëîì. Çà ìèíóëèé ð³ê îáñÿã çîâí³øíüî¿ 
òîðã³âë³ òîâàðàìè ì³æ Çàêàðïàòòÿì 
òà Ðóìóí³ºþ çð³ñ íà 8,6% ïîð³âíÿíî 
ç 2011 ðîêîì ³ ñòàíîâèâ 51 ìëí. äîë. 
ÑØÀ. Ïèòîìà âàãà ö³º¿ êðà¿íè â çà-
ãàëüíîìó îáñÿç³ çîâí³øíüî¿ òîðã³âë³ 
îáëàñò³ ñêëàäàº 1,5%, â îáîðîò³ ç êðà-
¿íàìè ªÑ – 2,5%, ç êðà¿íàìè Êàðïàò-
ñüêîãî ªâðîðåã³îíó – 4,7%.

Ó êîíòåêñò³ ðîçâèòêó ì³æäåðæàâ-
íèõ òà ì³æðåã³îíàëüíèõ çâ'ÿçê³â 
ïðåä ñòàâíèêè ñòîð³í ï³äêðåñëþâàëè 
âàæëèâó ðîëü òîðãîâî-ïðîìèñëîâèõ 
ïàëàò ó ðîçáóäîâ³ ö³ë³ñíî¿ ñèñòåìè 

ì³æïàëàò³âñüêîãî ñï³âðîá³òíèöòâà, 
ùî âêëþ÷àº âçàºìîä³þ ¿õ ð³çíîìà-
í³òíèõ ñòðóêòóðíèõ åëåìåíò³â íà íà-
ö³îíàëüíîìó é ðåã³îíàëüíîìó ð³âíÿõ, 
à òàêîæ ïðîâ³äíèõ ï³äïðèºìñòâ – 
÷ëåí³â ÒÏÏ òà øèðîêîãî êîëà ³íøèõ 
ó÷àñíèê³â çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³-
ÿëüíîñò³.

Äâàäöÿòü ðîê³â ä³ºâèì ìåõàí³çìîì 
ïðàêòè÷íîãî ðîçâèòêó òðàíñêîðäîí-
íî¿ ñï³âïðàö³ º Ðàäà òîðãîâî-ïðîìèñ-
ëîâèõ ïàëàò Êàðïàòñüêîãî ðåã³îíó, 
ãîëîâîþ ÿêî¿ â 2011 ðîö³ áóëî îáðàíî 
ïðåçèäåíòà Çàêàðïàòñüêî¿ ÒÏÏ Îòòî 
Êîâ÷àðà. Ðàçîì ³ç Çàêàðïàòñüêîþ, 
²âàíî-Ôðàíê³âñüêîþ, Ëüâ³âñüêîþ òà 
×åðí³âåöüêîþ ÒÏÏ (Óêðà¿íà), Æå-
øóâñüêîþ òà Ï³äêàðïàòñüêîþ ãîñïî-
äàð÷èìè ïàëàòàìè (Ðåñïóáë³êà Ïîëü-
ùà), ÒÏÏ îáëàñò³ Áîðøîä- Àáàóé-
Çåìïëåí (Óãîðùèíà), Êîøèöüêîþ 
ÒÏÏ (Ñëîâàöüêà Ðåñïóá ë³êà) Ðàäà 
ÒÏÏ Êàðïàòñüêîãî Ðåã³îíó îá'ºäíóº ³ 
òîðãîâî-ïðîìèñëîâ³ òà ñ³ëüñüêîãîñïî-
äàðñüê³ ïàëàòè ïîâ³ò³â Ìàðàìóðåø, 
Ñàòó-Ìàðå, Á³ãîð, Õàðäæ³òà ³ Ñó÷àâà 
(Ðóìóí³ÿ).

Äîâîë³ óñï³øí³ ôîðìè âçàºìîä³¿ 
Çàêàðïàòñüêà ÒÏÏ âæå íàïðàöþ-
âàëà ³ç ïàëàòàìè ðóìóíñüêèõ ïîâ³-
ò³â Ñàòó-Ìàðå òà Ìàðàìóðåø, ùî 
ïðîÿâèëèñÿ, çîêðåìà, ó ðåàë³çàö³¿ 
ñï³ëüíèõ åêîíîì³÷íèõ, òóðèñòè÷íèõ, 
åêîëîã³÷íèõ òà êóëüòóðíèõ ïðîåêò³â 
ïî îáèäâà áîêè êîðäîíó. Íàðàç³ íà 
ïîâíîìàñøòàáíå ïàðòíåðñòâî ç íàìè 
íàëàøòîâàí³ êîëåãè ³ç ÒÏÏ ïîâ³òó 
Ñó÷àâà: çà ï³äãîòîâêó òà ï³äïèñàí-
íÿ ïðîòîêîëó íàì³ð³â ïðî ñï³âðîá³ò-
íèöòâî íà çóñòð³÷³ âèñëîâëþâàëèñÿ 
ïðåäñòàâíèêè îáîõ ïàëàò. 

²øëîñÿ ³ ïðî ñï³ëüí³ íåãàðàçäè, ùî 
çàâàæàþòü íàëàãîäæåííþ òà çì³ö-
íåííþ âçàºìîâèã³äíèõ â³äíîñèí ï³ä-
ïðèºìö³â, ðîçä³ëåíèõ êîðäîíîì. Íà 
ïîãëÿä ³ óêðà¿íñüêî¿, ³ ðóìóíñüêî¿ 
ñòîð³í ïðîáëåìíèìè çàëèøàþòüñÿ ïè-
òàííÿ ùîäî ðîçáóäîâè ìåðåæ³ ïóíêò³â 
ïðîïóñêó ì³æ äåðæàâàìè.  

Äîðå÷íî íàãàäàòè, ùî íàéäîâøèé 
ºâðîïåéñüêèé êîðäîí Çàêàðïàòòÿ 
ìàº ñàìå ç Ðóìóí³ºþ – 203,9 êì, äå 
çàðàç ä³þòü ò³ëüêè 2 ïóíêòè ïðîïóñ-
êó: "Äÿêîâå – Õàëìåó" (îêðåìî äëÿ 
àâòîìîá³ëüíîãî òà çàë³çíè÷íîãî ñïî-

ëó÷åííÿ) ³ "Ñîëîòâèíî – Ñ³ãåòó-Ìàð-
ìàö³ºé".

Âåëèêå íàâàíòàæåííÿ íà ôóíêö³î-
íóþ÷³ ïóíêòè ïðîïóñêó óñêëàäíþº 
ðåàë³çàö³þ ñï³ëüíèõ á³çíåñ-ïðîåêò³â 
òà ïðèâàòí³ ïî¿çäêè ìåøêàíö³â ïðè-
êîðäîííèõ òåðèòîð³é. Íåîäíîðàçîâî 
ï³äí³ìàëîñÿ ïèòàííÿ çîêðåìà ïðî 
â³äíîâëåííÿ ðîáîòè ÊÏÏ ó çàêàð-
ïàòñüêèõ ñåëàõ Òåðåñâà, Ä³ëîâå òà 
Õèæà: â äâîõ ïåðøèõ – ïîíîâëåííÿ 
çàë³çíè÷íîãî ñïîëó÷åííÿ, â îñòàííüî-
ìó – ï³øîõ³äíîãî. Cüîãîäí³ ìîâà éäå ³ 
ïðî â³äêðèòòÿ íîâèõ óêðà¿íñüêî-ðó-
ìóíñüêèõ ïóíêò³â ïåðåòèíó êîðäîíó 
"Á³ëà Öåðêâà–Ñ³ãåò" ³ "ßáëóí³âêà–
Ðåìåòå". Íà ÷àñ³ é çâåäåííÿ òðàíñ-
ïîðòíîãî ìîñòó ÷åðåç Òèñó, ÿêèé 
ç'ºäíóâàòèìå ðóìóíñüêå ì³ñòî Ñ³ãåò 
òà çàêàðïàòñüêå ñåëèùå Á³ëà Öåðêâà 
íà Ðàõ³âùèí³. Ïîòðåáóº ïîêðàùåííÿ 
³ çàáåçïå÷åííÿ íàä³éíîãî òà áåç çà-
òðèìîê ðóõó âàíòàæ³â ÷åðåç êîðäîí.

²ç ïðèâîäó âèùåñêàçàíîãî Ãåíêîí-
ñóë Ðóìóí³¿ íàãîëîñèëà, ùî âëàäà 
îáîõ ðåã³îí³â ìàº íàì³ð çâåðíóòèñÿ 
äî óðÿä³â êðà¿í, àäæå ð³øåííÿ ùîäî 
ðîçáóäîâè ïðèêîðäîííî¿ ³íôðàñòðóê-
òóðè ïðèéìàþòüñÿ íà ì³æäåðæàâíî-
ìó ð³âí³.

Àêòóàëüíèì äëÿ ï³äïðèºìö³â çà-
ëèøàºòüñÿ ³ ïèòàííÿ ñïðîùåííÿ â³-
çîâèõ áàð'ºð³â. Åëåîíîðà Ìîëäîâàí 
³íôîðìóâàëà, ùî ðóìóíñüêîþ ñòîðî-
íîþ ââåäåíî íîâèé ïîðÿäîê ïîäàííÿ 
äîêóìåíò³â íà îòðèìàííÿ ðóìóíñüêî¿ 
â³çè þðèäè÷íèìè îñîáàìè, ÿêèé ïå-
ðåäáà÷àº íàäñèëàííÿ ïîïåðåäíüîãî 
ïîâ³äîìëåííÿ åëåêòðîííîþ ïîøòîþ 
³ç çàçíà÷åííÿì êîíòàêòíèõ äàíèõ, ó 
ò.÷. ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó, ï³ñëÿ ÷îãî 
ïðåäñòàâíèêè Ãåíêîíñóëüñòâà çâ'ÿ-
æóòüñÿ ³ç çàÿâíèêîì ³ ïðèçíà÷àòü 
éîìó êîíêðåòíèé äåíü òà ÷àñ, êîëè 
â³í ìàº ïðèáóòè òóäè ç íåîáõ³äíèìè 
äîêóìåíòàìè. Á³ëüøå òîãî, ðóìóíñüê³ 
äèïëîìàòè ï³øëè íàçóñòð³÷ çàêàð-
ïàòöÿì: ó æîâòí³ ïîòî÷íîãî ðîêó â 
ñìò Ñîëîòâèíî Ðàõ³âñüêîãî ðàéîíó 
çàïðàöþº âè¿çíå ïðåäñòàâíèöòâî 
Ãåíêîíñóëüñòâà Ðóìóí³¿ â ×åðí³â-
öÿõ, êóäè ùîòèæíÿ ïðè¿æäæàòè-
ìóòü óïîâíîâàæåí³ ïðåäñòàâíèêè 
äèïëîìàòè÷íî¿ óñòàíîâè äëÿ íàäàí-
íÿ êîíñóëüñüêèõ ïîñëóã.

Ольга Ян, "ДВ" ЗТПП.
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Çàêàðïàòñüêèé äîñâ³ä ðåàë³çàö³¿ äåðæàâíî¿ 
ïîë³òèêè ó ñôåð³ ì³æíàö³îíàëüíèõ â³äíîñèí 

âèâ÷àëè íàðîäí³ äåïóòàòè Óêðà¿íè

Наш край для проведення виїзного засідання Комітету Верховної Ради України 
з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин було об-
рано не випадково. В Закарпатті століттями в мирі і злагоді живуть представники 
понад ста національностей. Нині тут діють 66 національно-культурних товариств з 
обласним статусом, у тому числі 13 – угорської, 18 – ромської, 4 – словацької, 5 – ро-
сійської, 11 – русинської, 4 – румунської, 3 – єврейської, 2 – німецької та по одному 
польської, чеської, вірменської, білоруської, азербайджанської і грецької спільнот. 
В області функціонують 95 дитячих садочків та 114 шкіл, де ведеться викладання і 
виховання учнів та дошкільнят мовами нацменшин, 5 русинських, 3 ромські, 2 єв-
рейські, 1 польська суботньо-недільні школи, 5 приватних ліцеїв, де шкільні предме-
ти викладаються угорською мовою. Також національними меншинами сформовано 
понад 340 релігійних громад. 

Задля підвищення рівня етнокультурних потреб нацменшин, розвитку їх освіти 
облрадою прийнято ряд обласних програм. Серед них – Програма забезпечення 
розвитку освіти, культури, традицій національних меншин області на 2011-2015 роки, 
програма "Центр культур національних меншин Закарпаття" на 2011-2015 роки та 
програма "Ромське населення Закарпаття" на 2012-2015 роки.

Отож народні обранці прибули 1 жовтня до Ужгорода, аби безпосередньо на місці 
ознайомитися з напрацьованим регіональним досвідом роботи з питань забезпе-
чення умов життя, освітніх, мовних, культурно-мистецьких, інформаційних та інших 
потреб національних меншин Закарпаття, відчути реальний стан справ у цій сфері, 
проаналізувати проблеми, які сьогодні викликають стурбованість громадських орга-
нізацій і представників нацменшин, окреслити основні питання для подальшої зако-
нотворчої діяльності в цьому напрямі.

Учасників засідання вітали заступник Голови Верховної Ради України Руслан 
Кошулинський, голова Комітету ВР з питань прав людини, національних меншин і 
міжна ціональних відносин Валерій Пацкан, голова Закарпатської обласної держадмі-
ністрації Олександр Ледида, голова Закарпатської облради Іван Балога та Високопре-
освященніший Феодор – керуючий Мукачівською єпархією Української православної 
церкви, архієпископ Мукачівський і Ужгородський.

"Під час засідання плануємо виробити пропозиції із врегулювання життєдіяльності 
національних меншин", – повідомив представникам ЗМІ Валерій Пацкан. "Ми хочемо 
використати досвід Закарпатської області в цьому питанні та сподіваємося, що робо-
та Комітету Верховної Ради у вашому краї буде плідною в плані детального вивчення 
проблем міжнаціональних відносин та ініціювання вдосконалення відповідної законо-
давчої бази". На його думку, вкрай необхідним для України з її поліетнічним складом 
населення є прийняття Концепції державної етнонаціональної політики як основи для 
формування соціальної правової держави відповідно до сучасних світових і європей-
ських стандартів у сфері захисту прав і свобод людини, утвердження в українському 
суспільстві засад гуманізму і демократії, забезпечення всебічного розвитку кожної 
окремої особи та етнічних спільнот.

Стан забезпечення прав національних меншин у Закарпатській області та шляхи 
вдосконалення адміністративно-правового регулювання у сфері міжнаціональних 
відносин були головною темою доповідей директора департаменту у справах релігій 
та національностей Міністерства культури Михайла Мошколи, заступника начальни-
ка відділу національностей та релігій Закарпатської ОДА Наталії Шутанич, наукового 
співробітника Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Світлани Фоміної, 
директора Закарпатського обласного центру зайнятості Юрія Фущича, представника 
Уповноваженого з питань прав людини, начальника управління з питань дотримання 
прав дитини, недискримінації та гендерної рівності Оксани Філіпішиної, Генерально-
го консула Румунії в Чернівцях Елеонори Молдован, Генерального консула Угорщини 
в Ужгороді Йожефа Бачкаі, народного депутата України Івана Бушка, голови Закар-
патського угорськомовного наукового товариства Петра Лизанця, голови обласної 
румунської спілки "Дачія" Івана Ботоша, голови обласної культурно-освітньої орга-
нізації "Матіца словенска" на Закарпатті Йосипа Гайніша, голови національної ради 
русинів Закарпаття Євгена Жупана, голови Товариства російської культури "Русский 
дом" Тетяни Романової, голови Товариства циган Закарпаття "Рома", голови Конгре-
су ромів Закарпаття "Праліпе" Йосипа Адама, директора програми "Верховенство 
права" Міжнародного фонду "Відродження" Романа Романова, голови Демократичної 
спілки угорців України Ласла Зубанича, народного депутата України Іштвана Гайдоша.

Із пропозицією вирішення нагальних питань фінансового наповнення задекларо-
ваних законодавчих ініціатив щодо забезпечення життєдіяльності та розвитку полі-

етнічних територіальних громад до депутатського корпусу звернувся голова облради 
Іван Балога. Маємо вже чимало декларативних документів, які не підтримуються 
фінансово, заявив він. У бюджеті слід закладати необхідні кошти на реалізацію націо-
нальної політики, адже представники нацменшин потребують реальної підтримки, 
спрямованої на задоволення їх культурних та освітніх потреб. Очільник органу регіо-
нального самоврядування вважає, що саме європейський досвід застосування прак-
тики вирішення питань захисту прав національних меншин кращий для нашої країни.

На цьому акцентував увагу присутніх і голова облдержадміністрації Олександр Ле-
дида, наголосивши, що в області здійснюються цілеспрямовані практичні заходи з ре-
алізації державної політики у сфері міжнаціональних відносин та забезпечення прав 
нацменшин. Наприклад, створюються відповідні умови для формування навчальної 
мотивації до вивчення як рідної, так і державної мов. У той же час, враховуючи євро-
інтеграційний курс нашої держави, деякі норми національного законодавства у сфері 
захисту прав людини слід привести у відповідність до європейських. Тому сьогодні 
важливо проаналізувати чинну законодавчу базу та внести конструктивні пропозиції 
щодо її вдосконалення.

Викласти всі прогресивні ідеї у нову редакцію Закону про національні меншини 
пропонує заступник Голови ВР України Руслан Кошулинський, який вважає, що на-
ціональне законодавство у цій царині носить декларативний характер і аж ніяк не 
сприяє поглибленню і збагаченню національної самобутності та ідентичності. Мину-
лого року на всі потреби нацменшин у держбюджеті було закладено всього близько 
52 мільйонів гривень, з яких 49 мільйонів використано на підручники, решта – на 
періодичні видання та культурно-мистецькі заходи. Нині, з огляду на світовий про-
цес глобалізації, питання міжнаціональних відносин стає дедалі гострішим. І коли 
власна держава недостатньо опікується своїми національними меншинами, то ними 
обов'язково почне опікуватися інша. Тому законодавчу базу слід наповнити новим 
якісним змістом, максимально використовуючи знання, напрацювання, думки гро-
мадських організацій і національних об'єднань.

Друге питання, що стосується практичного застосування законодавства України 
про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, у західних 
прикордонних областях, висвітлювали Іван Рибалко – начальник відділу організації 
роботи пунктів утримання біженців та інших категорій мігрантів Державної мігра-
ційної служби, Олександр Скігін – заступник начальника управління по роботі з іно-
земцями та адміністративного провадження Адміністрації Держприкордонслужби, 
Ігор Михайлишин – начальник Головного управління Державної міграційної служби 
в Закарпатській області, Ноель Калхун – старший регіональний радник з правових 
питань Регіонального представництва Управління Верховного Комісара ООН у справах 
біженців в Україні, Білорусі та Молдові, Оксана Філіпішина – представник Уповнова-
женого з питань прав людини, Андрій Шевченко – перший заступник голови Комітету 
ВР з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин, Богдан 
Бенюк – голова підкомітету з питань міграційної політики, громадянства, статусу іно-
земців та осіб без громадянства, біженців та у зв'язках з українцями, які проживають 
за кордоном.

Для Закарпаття, як прикордонної території, проблема нелегальної міграції залиша-
ється доволі актуальною, адже й досі на кордонах із Євросоюзом затримують чималу 
кількість мігрантів, які згодом мають право на отримання статусу біженця. Минулого 
року в пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, що не-
законно перебувають на території України, утримувалися 454 нелегальні мігранти, з 
яких 169 осіб подали до органів Державної міграційної служби заяви про надавання 
статусу біженця. Загалом по Україні у 2012 році про бажання отримати цей статус 
заявили 1573 іноземці. 

У рамках виїзного засідання члени Комітету Верховної Ради України з питань прав 
людини, національних меншин і міжнаціональних відносин побували у пункті тим-
часового розміщення біженців у Мукачеві з метою вивчення реального стану умов 
їх утримання. Депутати не оминули своєю увагою і проблеми адаптації та інтеграції 
ромів в українське суспільство, зважаючи на те, що значна частина представників 
ромської меншини проживає саме в Закарпатті. Зокрема вони відвідали місця ком-
пактного проживання ромів в Ужгороді та Берегові.

Програмою дводенних заходів також було заплановано відвідання Ужгородського 
національного університету для ознайомлення парламентарів з діяльністю вищого 
навчального закладу. Високо оцінивши стан забезпечення доступу до вищої освіти 
представників нацменшин Закарпаття, народні депутати обговорили з науковцями 
УжНУ проблеми вищої освіти й можливості унормування окремих питань на зако-
нодавчому рівні. Завітали вони і до Центру культур національних меншин в Ужгоро-
ді – державного культурно-інформаційного, організаційно-методичного закладу, і до 
Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці II, де мали зустріч не лише 
з викладачами та студентами, а й зі своїми колегами – членами Комітету національної 
єдності парламенту Угорщини, з якими обговорили широке коло питань, пов'язаних 
із забезпечення прав людини – одного з ключових критеріїв на шляху до підписання 
Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Юрій Чейпеш, "ДВ" ЗТПП.
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ПРО ВНУТРІШНЄ ТА ЗОВНІШНЄ СТАНОВИЩЕ 
УКРАЇНИ У 2013 РОЦІ ГОВОРИЛИ В УЖГОРОДІ

Регіональний філіал Національного 
інституту стратегічних досліджень в 
м. Ужгороді – базова науково-дослідна 
установа аналітико-прогнозного су-
проводу діяльності Президента Укра-
їни в регіоні та Закарпатська обласна 
державна адміністрація організували 
проведення 11 липня в малому залі 
ЗОДА презентації Послання Президен-
та України до Верховної Ради України 
"Про внутрішнє та зовнішнє станови-
ще України в 2013 році".
Підготовка щорічного Послання Пре-

зидента до Верховної Ради є вимогою 
Конституції України, а його презента-
ція – політичною традицією, доціль-
ність якої визначається кожного року, 
виходячи з особливостей процесу під-
готовки документу та політичної си-
туації в країні. Над підготовкою тек-
сту документа працював авторський 
колектив під керівництвом директора 
Національного інституту стратегічних 
досліджень Андрія Єрмолаєва. До його 
розробки були залучені загалом понад 
150 експертів, у тому числі – представ-
ники Закарпаття.

На презентацію були запрошені пред-
ставники дипломатичних установ, ак-
ре дитованих у Закарпатській області, 
місцевих органів влади, керівники пра-
воохоронних структур, ректори ВУЗів, 
представники бізнесу, громадських ор-
ганізацій, ЗМІ.
У заході брали участь голова облдерж-

адміністрації Олександр Ледида та його 
заступник Володимир Приходько, пер-
ший заступник голови облради Володи-

мир Закурений, в.о. заступника дирек-
тора Національного інституту страте-
гічних досліджень Оксана Маркеєва, 
директор Регіонального філіалу НІСД 
в м. Ужгороді Світлана Мітряєва. За-
карпатську торгово-промислову пала-
ту представляв президент ЗТПП Отто 
Ковчар.
Щорічне Послання Президента до 

Верховної Ради – один із небагатьох 
комплексних документів, який охоплює 
весь спектр питань, пов'язаних із фор-
муванням пріоритетів розвитку краї-
ни, зазначила у вступному слові Світ-
лана Мітряєва. Державні пріоритети 
розставлені у відповідній послідовності 
та з відповідними акцентами, позна-
ченими в законодавчо-нормативних і 
правових документах, що стосуються 
засад внутрішньої і зовнішньої політи-
ки України.
Олександр Ледида висловив переко-

нання, що спільними зусиллями можна 
виконати всі стратегічні цілі та завдан-
ня, поставлені Президентом України. 
Зокрема в економічному секторі Глава 
держави наголошує на необхідності роз-
будови агропромислового комплексу, 
транспортної мережі, підтримки ма-
лого та середнього бізнесу. Державним 
пріоритетом є також соціальний захист 
населення – зайнятість та забезпечення 
житлом. Щодо зовнішньої політики, то 
ключовим і незмінним для України, як 
і раніше, залишається євроінтеграцій-
ний курс.

Інф. "ДВ" ЗТПП.

Ðåã³îíàëüíèé ô³ë³àë Íàö³îíàëüíîãî ³íñòèòóòó ñòðàòå-
ã³÷íèõ äîñë³äæåíü â ì. Óæãîðîä³ (ÐÔ Í²ÑÄ) ñòâîðåíî 21 
ñåðïíÿ 1998 ðîêó ÿê áàçîâó íàóêîâî-äîñë³äíó óñòàíîâó 
àíàë³òèêî-ïðîãíîçíîãî ñóïðîâîäó ä³ÿëüíîñò³ Ïðåçèäåíòà 
Óêðà¿íè â ðåã³îí³.

Ìåòà ä³ÿëüíîñò³ ÐÔ Í²ÑÄ – íàóêîâ³ äîñë³äæåííÿ, ³í-
ôîðìàö³éíå, àíàë³òè÷íå, ïðîãíîçíå çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëü-
íîñò³ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ùîäî ðåã³îíàëüíèõ àñïåêò³â 
ñóñï³ëüíîãî ðîçâèòêó, òðàíñêîðäîííîãî ñï³âðîá³òíèöòâà ç 
êðà¿íàìè-ñóñ³äàìè â óìîâàõ àêòèâ³çàö³¿ ºâðî³íòåãðàö³é-
íèõ ïðîöåñ³â.

Îñíîâí³ çàâäàííÿ ÐÔ Í²ÑÄ â ðàìêàõ êîìïëåêñíèõ ïðî-
åêò³â Í²ÑÄ:

- ïðîâåäåííÿ íàóêîâî-àíàë³òè÷íèõ ³ ïðîãíîçíèõ äîñë³-
äæåíü ç ïèòàíü ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íîãî òà ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íîãî ðîçâèòêó ïðèêîðäîííèõ òåðèòîð³é êðà¿í Êàð-
ïàòñüêîãî ªâðîðåã³îíó, ºâðîïåéñüêîãî âèì³ðó çîâí³øíüî¿ 
ïîë³òèêè Óêðà¿íè, îñîáëèâîñòåé äâîñòîðîíí³õ â³äíîñèí 
Óêðà¿íè ç ºâðîïåéñüêèìè äåðæàâàìè, ïåðñïåêòèâ ïî-
äàëüøîãî ðîçâèòêó òðàíñêîðäîííîãî ñï³âðîá³òíèöòâà ç 
êðà¿íàìè Êª, â³çîâî¿ ïîë³òèêè ³ ïðàêòèêè êîíñóëüñüêèõ 
óñòàíîâ êðà¿í ªÑ íà òåðèòîð³¿ Çàêàðïàòñüêî¿ îáëàñò³, 

áåçïåêè é ³íòåãðîâàíîãî óïðàâë³ííÿ êîðäîíàìè â ðàìêàõ 
Êàðïàòñüêîãî ªâðîðåã³îíó;

- ó÷àñòü ó ï³äãîòîâö³ åêñïåðòíèõ äîïîâ³äåé Í²ÑÄ äëÿ 
ïðîåêò³â ùîð³÷íèõ ïîñëàíü Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè äî Âåð-
õîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè;

- ïðîïàãàíäà ³í³ö³àòèâ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè òà íàóêîâèõ 
ðîçðîáîê Í²ÑÄ â ðåã³îí³ ³ êðà¿íàõ-ñóñ³äàõ, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ 
ñòðàòåã³¿ âíóòð³øíüî¿ ³ çîâí³øíüî¿ ïîë³òèêè äåðæàâè;

- îðãàí³çàö³ÿ åêñïåðòíèõ äèñêóñ³é (ì³æíàðîäíèõ êîí-
ôåðåíö³é, êðóãëèõ ñòîë³â, ñåì³íàð³â) â Óêðà¿í³ òà êðà¿íàõ 
Êª ç êëþ÷îâèõ ïèòàíü íàóêîâî-àíàë³òè÷íèõ äîñë³äæåíü 
ç ìåòîþ ïîøóêó îïòèìàëüíèõ ï³äõîä³â äëÿ çä³éñíåííÿ 
åôåêòèâíî¿ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè;

- íàëàãîäæåííÿ òà ï³äòðèìàííÿ ñï³âðîá³òíèöòâà ç íà-
óêîâî-åêñïåðòíèìè óñòàíîâàìè Êàðïàòñüêîãî ªâðîðåã³î-
íó, ñòâîðåííÿ ñï³ëüíèõ íàóêîâèõ êîëåêòèâ³â òà îáì³í ðå-
çóëüòàòàìè äîñë³äæåíü.

Àäðåñà ÐÔ Í²ÑÄ â ì. Óæãîðîä³:
88017 Óæãîðîä,  âóë. Óí³âåðñèòåòñüêà, 21.
Êîíòàêòí³ òåëåôîíè: (0312) 644451, 644479.
E-mail: uf.niss@gmail.com
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Мале підприємництво – ресурс зростання добробуту громад Закарпаття

Враховуючи, що через історичні та геополітичні умови на Закарпатті відсутні 
великі індустріальні підприємства, на мале підприємництво припадає майже 95 
відсотків загальної кількості працюючих підприємств, які відіграють провідну 
роль у розв'язанні проблеми зайнятості населення, особливо в сільській міс-
цевості, а також у залученні до підприємницької діяльності слабо захищених 
верств населення. До того ж, малий і середній бізнес є ефективним інструмен-
том створення нових робочих місць та головною бюджетоутворюючою складо-
вою в бюджетах усіх територіальних громад краю.

Задля активізації процесів пошуку взаємопогоджених підходів до реалізації 
євроінтеграційної стратегії України та механізмів упровадження інвестиційних 
проектів у різних галузях економіки на території Закарпаття, Громадська рада 
ІІ скликання при Закарпатській обласній державній адміністрації у червні цього 
року підписала протокол намірів про співпрацю з Торгово-промисловою пала-
тою України.

Практичне втілення в області задекларованих сторонами домовленостей 
розпочалося вже на початку липня. Під час круглого столу з питань розвитку 
підприємництва, організованого за дорученням голови облдержадміністрації 
О.О. Ледиди, представники Громадської ради при ЗОДА ініціювали відпрацю-
вання в Закарпатті пілотної моделі співпраці Торгово-промислової палати Укра-
їни, Громадської ради при ЗОДА, регіонального відділення Українського союзу 

самперед мають стати розроблені рекомендації та законодавчі ініціативи, спря-
мовані на формування більш сприятливих умов для ведення бізнесу в Україні.

Загалом співпраця інститутів громадянського суспільства та органів вико-
навчої влади в запропонованому форматі може стати своєрідним прототипом  
інституту бізнес-омбудсмена, який вже існує зокрема в США, Росії та Грузії. 
До основних його завдань можна віднести в першу чергу розгляд скарг інвес-
торів на дії органів виконавчої влади у податковій, митній, земельній, анти-
монопольній сферах та надання експертних висновків, які враховуватимуться 
державними органами (в тому числі – адміністративними судами) при ухваленні 
рішень. Причому, така структура має бути неупередженою і об'єктивною, під-
тримуватися діловим співтовариством. Дискусії щодо імплементації інституту 
бізнес-омбудсмена в Україні ведуться вже не перший рік. Його створення віта-
ється підприємницьким середовищем, оскільки він покликаний стати цивілізо-
ваним інструментом вирішення конфліктів і суперечок між владою та бізнесом.

Сьогодні розглядаються умовно три основні моделі (філософії) створення та 
функціонування інституту бізнес-омбудсмена в державно-бізнесовій ієрархії.

Перша – функції бізнес-омбудсмена виконуються колективним органом, 
формально віддаленим від держави. Ним може бути, наприклад, одне з існу-
ючих бізнес-об'єднань – Федерація роботодавців, Асоціація платників податків, 
Європейська бізнес-асоціація, Американська торгова палата, Український союз 

промисловців та підприємців, регіонального представництва Українського на-
ціонального комітету Міжнародної торгової палати, представників регіональної 
влади (на рівні області, міст і районів), відповідних урядових структур і відомств, 
громадських об'єднань. 

Згодом ця ініціатива знайшла підтримку і в Уряді, внаслідок чого, за дору-
ченням Прем'єр-міністра України, до співпраці долучилися Державна служба 
України з питань регуляторної політики і розвитку підприємництва, з якою вже 
узгоджено план взаємодії, та ряд інших державних відомств, компетентних 
щодо вирішення проблемних питань у сфері підприємництва.

Першим кроком у цьому починанні стало підписання учасниками спільного 
засідання Меморандуму про співпрацю при реалізації пілотного проекту "Мале 
підприємництво – ресурс зростання добробуту громад  Закарпаття". Своє 
бачення співпраці в проекті висловили голова Громадської ради ІІ скликання 
при Закарпатській ОДА Ф.Г. Харута, віце-президент ТПП України, президент 
Закарпатської ТПП О.О. Ковчар, представник Держпідприємництва України в 
Закарпатській області Н.М. Ганусич, виконавчий директор Закарпатського РП 
УНК МТП, керівник Карпатського центру Європейської спілки транспортників 
України В.В. Пароконна, голова  правління РВ УСПП в Закарпатській області 
О.О. Кіндрат, голови комісій ГР при ЗОДА з питань законності і правопорядку 
Й.Й. Лазар, збереження довкілля В.Ю. Лобко та молодіжних ініціатив Д.М. Ман, 
керівники підрозділів департаменту економічного розвитку і торгівлі ЗОДА 
В.В. Папп та В.В. Міца, начальник управління інформаційної діяльності та кому-
нікацій із громадськістю  ЗОДА В.Р. Дупелич.

Для визначення напрямів спільної діяльності та організаційних заходів під 
час реалізації проекту учасники засідання створили робочу групу та обрали ко-
ординаторів проекту – заступника голови ГР при ЗОДА  В.В. Пароконну та голову 
комісії ГР з питань реформування податкової системи, захисту законних прав 
та інтересів платників податків М.Г. Волощук. Результатом спільної роботи на-

промисловців та підприємців, в тому числі на регіональному рівні – Громадська 
рада при ОДА. 

Друга – бізнес-омбудсменом є один із державних органів чи пов'язана з 
державою структура. Це може бути Мінекономрозвитку, Держкомпідприєм-
ництва чи Рада підприємців при Кабміні (її склад затверджує уряд з числа осіб, 
рекомендованих всеукраїнськими громадськими організаціями, організаціями 
роботодавців, громадськими радами при КМУ, міністерствами, іншими органа-
ми виконавчої влади).

Третя – статус бізнес-омбудсмена надається певній людині (з відповідним 
супровідним апаратом). Вона може бути номінально незалежною або підпоряд-
ковуватися, скажімо, певній раді бізнес-об'єднань чи держінституціям – Пре-
зиденту, Кабміну чи Верховній Раді (за аналогією з уповноваженим ВР із прав 
людини).

Один із можливих форматів діяльності бізнес-омбудсмена в Україні – це 
досвід 1997–1999 років. За словами екс-віце-прем'єра Романа Шпека цей ін-
ститут працював досить ефективно. До його складу входили десять українських 
арбітрів та десять іноземних (з Канади, США, Європи). Було розроблено поло-
ження і процедури, відбувалися слухання. Органи влади мали право захищати 
свої інтереси, проте, коли журі з трьох представників приймало рішення, воно 
було для них обов'язковим.

На жаль, навіть найкращий світовий досвід модернізації держави та економі-
ки може розбитися об своєрідну вітчизняну "специфіку". Однак це не означає, 
що не потрібно навіть намагатися щось зробити, – вважає голова Громадської 
ради при Закарпатській ОДА Ф.Г. Харута. Під час засідання він висловив споді-
вання, що спільними зусиллями влади і громадськості вдасться створити спри-
ятливіші умови на Закарпатті для розвитку підприємництва та досягти зміцнен-
ня конкурентоспроможності національного бізнесу.

За інф. Громадської ради
при Закарпатській обласній державній адміністрації.

Меморандум про співпрацю при реалізації пілотного проекту під такою назвою був підписаний 18 вересня під час спіль-
ного засідання представників інститутів  громадянського  суспільства та виконавчої влади області.
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При Закарпатському головному управлінні
Міндоходів і зборів створено Громадську раду

Після утворення Міністерства доходів 
і зборів України (шляхом реорганізації 
Державної податкової служби та Дер-
жавної митної служби) на нього та його 
територіальні органи були покладені 
функції з адміністрування податків, збо-
рів, митних платежів, єдиного внеску на 
загальнообов'язкове державне соціаль-
не страхування. Водночас виникла по-
треба у створенні єдиних громадських 

рад при територіальних органах Мін-
доходів, у тому числі – при Головному 
управлінні Міндоходів у Закарпатській 
області.
Установчі збори для формування 

складу Громадської ради відбулися в 
Ужгороді 19 вересня за участі 28 громад-
ських організацій, осередків, асоціацій 
та представників засобів масової інфор-
мації. Новостворений постійно діючий 

колегіальний виборний консультатив-
но-дорадчий орган очолив представник 
Територіального відділення Всеукраїн-
ської громадської організації "Асоціація 
платників податків України" в Закарпат-
ській області Володимир Суліма. Серед 
його заступників – віце-президент ТПП 
України, президент Закарпатської ТПП 
Отто Ковчар.
Основними завданнями Громадської 

ради визначено створення умов для ре-
алізації громадянами конституційного 
права на участь в управлінні державни-
ми справами, здійснення громадсько-
го контролю за діяльністю Головного 
управління Міндоходів у Закарпатській 
області та Чопської митниці Міндоходів, 
налагодження їх ефективної взаємодії 
з громадськістю та врахування громад-
ської думки під час формування і реалі-
зації державної політики.

Інф. "ДВ" ЗТПП.

Західні регіони України мають стати
драйверами економічної євроінтеграції

Таку думку висловив Міністр доходів і зборів Олек-
сандр Клименко під час зустрічі з представниками 
ділових кіл Західної України, що відбулася 4 жовтня 
в селі Барвінок Ужгородського району Закарпатської 
області. "Сьогодні з усіх регіонів України саме захід-
ні й, перш за все, Закарпаття мають досвід трива-
лого транскордонного співробітництва з країнами 
Євросоюзу. Місцевий бізнес активно використовує 
таку конкурентну перевагу, як наявність спільного 
кордону з ЄС. У рамках майбутньої зони вільної тор-
гівлі певна дифузія економіки України з економіка-
ми країн ЄС неминуча. Західний регіон – єдиний, де 
цей процес вже відбувається з об'єктивних причин. 
Наразі ваш досвід стане в нагоді бізнесменам усієї 
країни", – підкреслив міністр.

За його словами, у західних регіонах нині актив-
но розвивається підприємницька ініціатива. У трьох 
областях – Закарпатській, Івано-Франківській та 
Львівській – працюють майже 78 тисяч підприємств. 
Значна частина з них створена за участі іноземного 
капіталу. Зокрема в Закарпатті з іноземними інвес-
тиціями функціонують 893 підприємства. Інвесту-
вання в економіку області здійснюють суб'єкти го-
сподарювання з 56 країн світу. Найбільші обсяги ін-
вестицій надійшли з Японії, Кіпру, США, Німеччини, 
Польщі та Угорщини. За 9 місяців цього року їх обсяг 
склав 60,4 млн. дол. США, це сьомий результат серед 
регіонів України. Загальний обсяг прямих іноземних 
інвестицій станом на 1 жовтня склав 450,6 млн. дол. 
США, що на 10,9% більше порівняно з обсягами на 
початок року.

Олександр Клименко запевнив представників біз-
несу, що зусилля уряду спрямовані насамперед на 
розвиток підприємницької ініціативи та збільшення 
інвестицій. Міністерство доходів і зборів у своїй ро-
боті орієнтується на спрощення процедур адмініс-
трування податків і митних платежів, зниження до-
кументообігу, впровадження електронних сервісів.

Не менш важливим для підвищення конкурен-
тоспроможності українського бізнесу є позитивні 
тенденції щодо відшкодування ПДВ, у тому числі 
повернення заборгованості попередніх років. Під-
приємствам, що працюють у трьох західних облас-
тях, станом на 1 жовтня вже відшкодовано 2,5 млрд. 
грн. ПДВ при заявці 1,48 млрд. грн. При цьому 35,3% 
від загальної суми відшкодування бізнес отримав в 
автоматичному режимі за спрощеною процедурою.

Міністр підкреслив важливість збільшення кілько-
сті малих і середніх підприємств для економічного 
розвитку західних регіонів. "Переконаний, що син-
хронізація зусиль територіальних органів Міндо-
ходів, владних структур, громадських організацій 
щодо питань  підтримки малого бізнесу матиме 
позитивний ефект для розвитку підприємницької 
ініціативи", – відзначив він, додавши, що з метою 
активізації транскордонного співробітництва з ЄС 
створюються належні умови та відповідні спрощен-
ня митних процедур для безперешкодного й ком-
фортного перетину кордону товарів і громадян.

Під час робочого візиту до Закарпатської об-
ласті Олександр Клименко відвідав пункт пропуску 
"Чоп-Загонь" на українсько-угорському кордоні, 
проінспектував результати реконструкції митного 
посту "Тиса", поспілкувався з громадянами, що 
перетинають кордон. Його супроводжували голова 
Закарпатської ОДА Олександр Ледида, начальник 
ГУ Міндоходів у Закарпатській області Василь Іван-
чо, начальник Чопської митниці Сергій Харченко. 
Міністр детально ознайомився з процедурою при-
кордонного та митного оформлення документів, 
роботою кінологів, наявними технічними засобами 
контролю.  

Олександр Клименко високо оцінив рівень ін-
фраструктури на українсько-угорському кордоні. 
Завдяки проведеній у 2000-2002 роках реконструк-
ції пропускна спроможність пункту пропуску в Чопі 
складає 500 вантажних, до 5 тисяч – легкових авто 
та до 80 автобусів за добу. "Стан інфраструктури, 
рівень обслуговування і професіоналізм працівників 
кордону – перше, що бачать іноземні громадяни, 
які приїжджають в Україну. Тож приємно, що пункт 
пропуску "Тиса" розвивається. Ми зі свого боку, на 
центральному рівні, зробимо все, аби і надалі про-
довжувати розбудову українських кордонів", – за-
певнив міністр.

За інф. Головного управління Міністерства
 доходів і зборів у Закарпатській області.



17№ 7-9 (207-209) 2013 р.

ÇÀÊÎÍÎÄÀÂ×Î-ÍÎÐÌÀÒÈÂÍ² ÍÎÂÎÂÂÅÄÅÍÍß
 Верховною Радою внесено зміни до Податкового кодексу, які спрощують ре-

єстрацію осіб як платників податків. Законом визначено, що платники податку, які уклали 
з відповідним контролюючим органом договір про визнання електронних документів, 
можуть подати реєстраційну заяву про добровільну реєстрацію платником ПДВ засобами 
електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації елек-
тронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством. Крім того, пе-
редбачено, що реєстраційна заява про добровільну реєстрацію платником ПДВ та заява 
про обрання спрощеної системи оподаткування може бути подана державному реєстра-
тору як додаток до реєстраційної картки, що подається для проведення держреєстрації 
юр- чи фізособи – підприємця. Електронна копія заяви, виготовлена шляхом сканування, 
передається держреєстратором до контролюючих органів одночасно з відомостями із 
реєстраційної картки на проведення державної реєстрації підприємця згідно із Законом 
"Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців" (Закон від 
5.09.2013 р. №443-VII зі змінами від 24.10.2013 р. №657-VII).
Міністерство доходів і зборів нагадує: аби стати на облік, постійні представниц-

тва нерезидентів та представництва іноземних юридичних осіб зобов'язані звернутися 
впродовж 10 календарних днів із дня їх державної реєстрації (акредитації, легалізації) 
до податкового органу за своїм місцезнаходженням. Взяття на облік юридичних осіб як 
платників податків і зборів здійснюється за принципом "єдиного вікна" на підставі відо-
мостей з реєстраційної картки, наданих держреєстратором. Представництво іноземної 
компанії подає податковому органу заяву за формою №1-ОПП (для юридичних осіб та 
від окремлених підрозділів), а постійне представництво – заяву про реєстрацію як плат-
ника податку на прибуток за формою №1-РПП. Також необхідно подати копію документа, 
що підтверджує присвоєння коду ЄДРПОУ та копію документа про реєстрацію, легалі-
зацію, акредитацію представництва (лист від 6.08.2013 р. №14101/7/99-99-18-05-01-17).
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку затвердила положення 

про склад і структуру активів інституту спільного інвестування. Вимоги щодо структури 
активів застосовуються до пайового інвестиційного фонду через 6 місяців із дня ре-
єстрації проспекту емісії інвестиційних сертифікатів, а до корпоративного інвестицій-
ного фонду через 6 місяців із дня реєстрації регламенту фонду в НКЦПФР. Структура 
активів диверсифікованого інституту спільного інвестування має відповідати одночасно 
наступним вимогам: сумарна вартість цінних паперів одного емітента в активах IСI не 
перевищує 10% загального обсягу відповідного випуску цінних паперів емітента; сумарна 
вартість цінних паперів, які становлять активи IСI в обсязі, що перевищує 5% загального 
обсягу випуску цінних паперів, на момент їх придбання не перевищує 40% вартості чис-
тих активів (рішення від 10.09.2013 р. №1753).
 Міністерство доходів і зборів оприлюднило нижченаведені критерії відбору 

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, які здійснюють експорт товарів невласно-
го виробництва та не властивих їх основному виду діяльності. По перше, код ЄДРПОУ 
суб'єкта ЗЕД, зазначений у гр. 2 або в гр. 9 митної декларації, має бути відображений у 
переліках суб'єктів господарювання, що здійснили експортні операції з товарами (послу-
гами), не властивими їх основному виду діяльності, які оприлюднюються відповідними 
наказами Міндоходів про індикативні показники доходів (чи в рамках наказу Міндоходів 
від 5.07.2013 р. №245/ДСК "Про базову систему оперативного реагування та подолання 
проявів тіньової економіки"). Також суб'єкт ЗЕД має фактично здійснювати експорт 
товарів, не властивих основному виду його діяльності. Обсяги цих товарів за митною 
декларацією становлять не менше 3 тис. кг або 30 тис. дол. США. Про товар невласного 
виробництва свідчить відсутність в гр. 44 митної декларації коду типу контракту 4104 або 
наявність в МД інформації про виробника товару, відмінного від зазначеного у гр. 2 чи 
гр. 9 митної декларації (лист від 07.08.2013 р. №14219/7/99-99-24-05-17).
Кабінет Міністрів затвердив методику розробки критеріїв, за якими оцінюється 

ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність 
проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих 
форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) за-
ходів державного нагляду. З урахуванням критеріїв усі суб'єкти господарювання мають 
бути віднесені до одного із трьох ступенів ризику – високого, середнього або незначного. 
Критерії розробляються на підставі аналізу якісних та кількісних показників з урахуван-
ням масштабу і строку провадження діяльності у відповідній сфері, виду та обсягу випус-
ку продукції, виконаних робіт, наданих послуг, а також результатів попередніх перевірок. 
Враховуються й інші фактори, що можуть призвести до негативних наслідків, та можли-
вий розмір втрат у разі їх настання. Рекомендована періодичність проведення планових 
заходів держнагляду щодо суб'єктів господарювання із високим ступенем ризику – один 
раз на рік, із середнім – через кожні 3 роки, з незначним – кожні 5 років (постанова від 
28.08.2013 р. №752).
Міністерство доходів і зборів роз'яснило, що загальний строк накладення адмі-

ністративного стягнення за порушення митних правил становить 6 місяців із дня вчинен-
ня правопорушення. Митним кодексом передбачено відповідальність за перевищення 
строку доставки товарів, транспортних засобів комерційного призначення, митних або 
інших документів на ці товари більше ніж на 10 діб, а також за втрату цих товарів, транс-
порту, документів чи видачу їх без дозволу органу Міндоходів. Враховуючи, що в Митно-
му кодексі відсутній вичерпний перелік триваючих правопорушень, а є лише констатація 
належності до них, Міндоходів вважає обгрунтованим розгляд питання щодо накладення 
стягнення за порушення митних правил не пізніше 6 місяців із дня виявлення порушення 
(лист від 30.08.2013 р. №6666/7/99-99-24-03-09-17).
Верховна Рада прийняла Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо сплати судового збору. Відтепер при оскарженні постанов про адмінправо-
порушення треба сплачувати судовий збір за ставкою 34,41 грн. у разі ухвалення судом 
постанови про накладання адмінстягнення. Водночас, значно зросли ставки судового 
збору за подання до суду деяких позовних заяв. Наприклад, удвічі збільшено ставки за 

подання позовних заяв на розірвання шлюбу та позовних заяв немайнового характеру 
при зверненні до місцевого суду. У спорах з податковими органами ставки зросли ще 
більш відчутно: при оскарженні податкових повідомлень-рішень доведеться сплатити 
2% від оскаржуваної суми, але не менше 1720,5 грн. та не більше 4588 грн. (раніше 
ставка становила 1% від оскаржуваної суми та не менше 114,70 грн. і не більше 2294 
грн.). При оскарженні дій посадових осіб розмір судового збору становить 68,82 грн. 
(раніше – 34,41 грн.). Законом запроваджено і новий порядок сплати судового збору 
за подання майнових позовів до адміністративних судів. Так, подання позовної заяви 
про оскарження податкового повідомлення-рішення коштуватиме платникові податків 
10% від зазначених вище розмірів судового збору. Решту суми буде стягнуто з позивача 
або відповідача пропорційно до задоволеної чи відхиленої частини вимоги (Закон від 
19.09.2013 р. №590-VII).
Міністерство доходів і зборів повідомляє, що відповідно до пп. 70.15.2 Податково-

го кодексу відомості з держреєстру фізосіб – платників податків вважаються інформа-
цією з обмеженим доступом. Вона збирається, формується, вноситься до інформацій-
них баз даних і використовується з урахуванням обмежень, передбачених для податкової 
інформації. Платник податків має право на нерозголошення контролюючим органом 
відомостей про нього без його письмової згоди. Своєю чергою, посадові особи органів 
податкової служби зобов'язані не допускати розголошення інформації з обмеженим 
доступом. Міндоходів розробило порядок, згідно з яким контролюючі органи надають 
на запити судів загальної юрисдикції інформацію про реєстраційні номери облікових 
карток платників податків – боржників та стягувачів на підставі судових рішень, які на-
брали законної сили, для внесення цих даних до виконавчого документа, що видається 
відповідно до вимог процесуального законодавства (лист від 11.09.2013 р. №4375/Д/99-
99-18-06-05-14).
Вищий адміністративний суд у зв'язку з виникненням у судовій практиці спірних 

питань, пов'язаних із застосуванням положень Закону "Про прокуратуру", роз'яснює 
наступне. Зі змісту статей 19-21 вбачається, що нагляд за додержанням і застосуванням 
законів здійснюється прокуратурою, зокрема шляхом проведення перевірок. Копія по-
станови про їх проведення надається представнику підприємства, установи, організації 
особисто чи до підрозділу, який здійснює реєстрацію вхідних документів об'єкта пере-
вірки, надсилається поштою або надається в будь-який інший спосіб. Доказом надання 
(одержання) копії постанови про проведення перевірки може бути розписка, реєстра-
ційний штамп, відмітка про ухилення представника об'єкта перевірки від особистого 
отримання постанови. Доказом отримання постанови, надісланої поштою, є документи, 
передбачені правилами надання послуг поштового зв'язку. Прокурор, який звертається 
до адмінсуду, в позовній заяві (поданні) самостійно визначає, в чому полягає порушення, 
та обгрунтовує необхідність захисту інтересів держави, а також зазначає орган, уповно-
важений здійснювати відповідні функції у спірних відносинах. У разі відсутності такого 
органу чи відсутності у нього повноважень щодо звернення до адмінсуду, прокурор за-
значає про це у позовній заяві. У такому випадку прокурор набуває статусу позивача. 
Відсутність у позовній заяві інформації про зміст порушення інтересів держави, наяв-
ності чи відсутності органу, уповноваженого державою здійснювати відповідні функції у 
спірних правовідносинах, вважається недоліком позовної заяви та законною підставою 
для залишення її без розгляду (лист від 11.09.2013 р. №1237/12/13-13).
Міністерство доходів і зборів наголошує: продукти переробки, залишки (відхо-

ди), виготовлені (одержані) під час здійснення операцій з переробки іноземних товарів, 
мають статус іноземних товарів та вважаються такими, що поміщені у митний режим 
переробки на митній території України. Таким чином, декларантом продуктів переробки 
іноземних товарів має виступати резидент, яким або від імені якого укладено зовніш-
ньоекономічний договір про здійснення переробки товарів. Однак при реалізації нере-
зидентом на митній території України продуктів переробки іншим особам, обов'язок з їх 
декларування для вільного обігу покладається на зареєстроване в Україні представництво 
нерезидента (лист від 15.07.2013 р. №11605/7/99-99-24-01-06-17).
 Національний банк нагадує, що готівкові розрахунки між фізичною особою та 

підприємством (підприємцем) за товари (роботи, послуги) не мають перевищувати 150 
тис. грн. Фізичні особи за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному 
посвідченню, також можуть розраховуватися між собою готівкою в розмірі не більше 
150 тис. грн. Гранична сума розрахунків готівкою між підприємствами протягом одного 
дня залишається незмінною і становить 10 тис. грн. Якщо впродовж дня готівкові пла-
тежі між підприємствами та (або) підприємствами і фізичними особами за одним чи 
кількома платіжними документами перевищують граничну суму, то вони проводяться 
виключно в безготівковій формі через банки або небанківські фінансові установи, які 
отримали ліцензію на переказ коштів без відкриття рахунку (лист від 16.08.2013 р. №11-
116/2874/10064).
 Міністерство доходів і зборів дало роз'яснення щодо переліку документів, які 

подаються юридичними та фізичними особами для отримання посиленого сертифіката 
ключа. Юрособа має подати: заповнену та підписану реєстраційну картку для юрособи 
(за потреби з додатком до розділу 2 реєстраційної картки) у двох примірниках; ори-
гінал статуту або його нотаріально засвідчену копію; документи, засвідчені печаткою 
та особис тим підписом керівника юрособи, що підтверджують повноваження керівника 
заявника, належність підписувача до юрособи-заявника та його повноваження; копії 
паспортів заявника та підписувачів (1–4 сторінки), засвідчені власноручними підписа-
ми власників паспортів; копію облікової картки платника податків, а в разі формування 
сертифікатів для керівника та бухгалтера – довідки про присвоєння їм ідентифікаційного 
коду ДРФО. Фізична особа для отримання посиленого сертифіката ключа подає заповне-
ну та підписану реєстраційну картку для фізичної особи чи фізособи-підприємця у двох 
примірниках; копію паспорта заявника, засвідчену власноручним підписом власника 
паспорта; копію облікової картки платника податків (роз'яснення від 10.09.2013 р.).

Підготував Юрій Чейпеш, "ДВ" ЗТПП.
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Âèñòàâêà-ÿðìàðîê "ÒóðªâðîÖåíòð-Çàêàðïàòòÿ".
Òóðèñòè÷íèé ôåñòèâàëü "ªâðî-Êàðïàòè"

Міжнародні дні туризму, які прово-
дяться дванадцятий рік поспіль, розпо-
чалися суботнього дня, 14 вересня, в об-
ласному центрі Закарпаття. Для участі в 
них до Ужгорода прибули представники 
туристично-рекреаційної галузі, фахівці 
з менеджменту і маркетингу в турінду-
стрії зі Словаччини, Угорщини, Чехії, 
Польщі, Румунії, Хорватії, Росії, Білору-
сі, а також з Київської, Львівської, За-
порізької, Одеської, Івано-Франківської 
областей України. Як і раніше, у розрізі 
міст і районів був широко представле-
ний туристичний та санаторно-курорт-
ний потенціал нашого краю.
Урочистості з нагоди визначної події 

не тільки для Закарпаття, а й усіх країн 
Карпатського регіону, відбулися в об-
ласному державному українському му-
зично-драматичному театрі імені братів 
Юрія-Августина та Євгена Шерегіїв за 
участі першого заступника голови Дер-
жавного агентства України з туризму 
та курортів Валентини Гордієнко, в.о. 
голови Закарпатської облдержадміні-
страції Ігоря Свища, заступника голови 

облради Андрія Сербайла, міського го-
лови Ужгорода Віктора Погорєлова.
Важливою складовою заходу стала 

міжнародна науково-практична  конфе-
ренція на тему "Шляхи оптимізації роз-
витку туризму в Карпатському регіоні", 
головним організатором якої виступив 
Східноєвропейський слов'янський уні-
верситет в Ужгороді (в.о. ректора – кан-
дидат історичних наук Людмила Не-
сух). Учасники конференції розглянули 
питання удосконалення управління у 
сфері туристичних послуг, покращення 
якості обслуговування туристів, під-
готовки відповідних кадрів, оптиміза-
ції фінансово-кредитного забезпечення 
ді яльності підприємств туристичної 
галузі, організації страхування та ре-
гулювання безпеки туристів, розвитку 
освітнього та етнотуризму, подолання 
мовних бар'єрів та ін.
Водночас у Закарпатській торгово- 

промисловій палаті учасники вистав-
ки-ярмарку "ТурЄвроЦентр-Закарпаття 
2013" мали змогу отримати актуальну 
інформацію про сучасні тенденції роз-
витку міжнародного туризму, оцінити 
стан ринку туристичних послуг, пре-
зентувати свою компанію та отримати 
відгуки і рекомендації від сьогоднішніх 
конкурентів, а в перспективі – потенцій-
них партнерів, провести індивідуальні 
переговори щодо реалізації спільних ін-
вестиційних проектів у туристично-ре-
креаційній сфері, в тому числі – поши-
реному нині реекспорті турпродукту, 
що полягає в реалізації іноземним тури-
стам на національному ринку послуг і 
товарів, споживання яких відбувається 
в третій країні.
Чисельними були й інші супровідні 

акції, проведені в рамках туристичного 

фестивалю "Євро-Карпати 2013", який 
розпочався з піднесення традиційного 
короваю на вишитому рушнику та ви-
ступу наймолодших учасників – вихо-
ванців Ужгородської дитячої музичної 
школи ім. П.І. Чайковського. Найбільш 
видовищними виявилися показові ви-
ступи майстрів спортивного туризму, 
концерти колективів художньої само-
діяльності, конкурси на кращий фільм 
і фотографію про туризм, презентації 
взірцевих закладів сфери сільського 
(зеленого) туризму, майстер-класи з 
приготування національних страв, ви-
готовлення виробів народних промис-
лів і, звичайно, дегустація вишуканих 
закарпатських вин та медопродуктів.
За окремою програмою учасники Днів 

туризму в Закарпатті та представники 
засобів масової інформації могли бра-
ти участь в інформаційно-рекламному 
турі визначними місцями нашого краю 
з відвіданням туристичних та оздоров-
чих центрів Закарпаття.

Юрій Чейпеш, "ДВ" ЗТПП.
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Çàêàðïàòñüêèé ñë³ä ñëîâàöüêîãî àðõ³òåêòîðà
Донедавна ім'я відомого в Словацькій Республіці архітектора 

Людовіта Оелшлагера (1896–1984) було знайоме небагатьом за-
карпатцям. А саме він – митець з великим творчим потенціалом 
та широкою ерудицією, чудовий фахівець будівельної справи у 
період міжвоєнної доби Чехословаччини (20-30 роки минулого 
століття) творив обличчя міст не тільки Словаччини, Угорщини, 
а й Закарпаття.

В обласному центрі до архітектурного доробку Л. Оелшла-
гера належать споруди Земського уряду Підкарпатської Русі, 
військового управління, поліцейської директорії, школи імені 
президента Чехословацької Республіки Т.Г. Масарика, управлін-
ня охорони здоров'я, центральної пошти, державної жіночої та 
ромської шкіл, аеродрому, кінотеатрів і книжкових магазинів, 
водоканалу, народного дому "Просвіта", Будинку охорони матері 
та дитини, Підкарпатських електростанцій, Будинку робітників, 
Руського народного дому, Дому Духновича, Єврейського дому із 
школою та чимало інших споруд. За проектами зодчого зведено 
будівлі Торгової академії, притулку для сиріт єврейської громади 
в Мукачеві, Громадського дому і житлового будинку для поліції у 
Виноградові.

Цього року знайомство із творчою спадщиною відомого май-
стра відбулося й у Закарпатті. За сприяння Посольства України 
в Словаччині, Генконсульства Словацької Республіки в Ужгороді, 
Генконсульства Угорщини в Ужгороді та Закарпатської організа-

ції Національної спілки художників України виставка, присвячена 
архітектору зі Словаччини, працювала в червні-липні у художній 
галереї "Ужгород" та Мукачівській міській картинній галереї.

В Ужгороді її відкриття уважили своєю присутністю Генконсул 
Словаччини в Ужгороді Янка Буріанова, провідний консул Ген-
консульства Угорщини в Ужгороді Янош Вішкі, заступник голови 
Закарпатської обласної ради Андрій Сербайло, начальник управ-
ління культури обласної держадміністрації Юрій Глеба, голова За-
карпатської організації Національної спілки художників України 
Борис Кузьма, академік Академії мистецтв України, народний 
художник України Володимир Микита та інші майстри пензля, 
представники громадськості, національно-культурних товариств, 
мас-медіа.

Тонке відчуття краси, фантазія справжнього художника й 
невичерпна енергія будівничого проглядали в кожному з пред-
ставлених авторських планшетів та макетів споруд. Попри вплив 
модерну, під який потрапили всі архітектори на початку ХХ століт-
тя, Л. Оелшлагер не втратив реалістичної основи своєї творчості, 
зберіг певну строгість в архітектурі, проявив високий художній 
смак. Від модерну він сприйняв і розвинув те, що було більш 
важливим і позитивним, – гострий подих сучасності, відчуття 
нових образів і стилів. Його споруди відзначалися оригінальністю 
архітектурних форм, доцільністю та виразністю окремих дета-
лей, що підкреслювали унікальний характер кожної будови, її 
конструктивні та функціональні особливості.

Спроектованим словацьким архітектором будівлям судилося й 
донині прикрашати вулиці та площі міст Словаччини, Угорщини, 
Закарпаття. Вони пережили кілька епох, уціліли в Другій світовій 
війні, вистояли за змін соціально-економічних формацій. У них 
продовжує жити їхній творець...

Ольга Ян, "ДВ" ЗТПП. 
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Використання  карнетів  ATA  хоч  і  не  є  обов'яз-
ковим, проте має суттєві переваги:
 не потрібно заповнювати митні докумен-

ти у пунктах пропуску через митний кордон, 
оскільки карнет АТА оформляється заздалегідь 
в організації, уповноваженій його видавати, 
і містить відривні аркуші для митних органів 
країн-учасниць системи АТА, митний кордон 
яких перетинається;
 власник карнета АТА при тимчасовому 

ввезенні товарів на термін до одного року 
звільняється від сплати ввізного мита, зборів 
і податків. Немає потреби надавати і грошову 
заста ву як забезпечення сплати митних пла-
тежів, позаяк сам карнет ATA є міжнародною 
гарантією. Оплачуються тільки послуги органі-
зації, що його видала;
 за одним карнетом АТА товар може бути 

оформлений для тимчасового ввезення (тран-
зиту) в (через) кілька країн-учасниць міжнарод-
ної системи АТА;
 товари, охоплені карнетом ATA, можуть 

вивозитися та повертатися однією чи кількома 
партіями.

Спростити митне оформлення, зменшити 
фінансові витрати при тимчасовому ввезенні 
чи транзиті товарів до третіх країн учасники 
зовнішньоекономічної діяльності можуть за 
допомогою карнета ATA – уніфікованого між-
народного митного документа, прийнятого від-
повідно до положень Конвенції про тимчасове 
ввезення, укладеної в Стамбулі 26 червня 1990 
року.

У співробітництві зі Всесвітньою митною 
організацією Міжнародна торгова палата, 
Всесвітня федерація палат та національні тор-
гово-промислові палати сприяють поширенню 
системи ATA в країнах світу, запровадженню 
обігу цих документів у звичайну практику між-
народних ділових стосунків.

Наша держава приєдналася до Стамбуль-
ської Конвенції у червні 2004 року згідно із За-
коном України від 24.03.2004 р. №1661-IV. Роз-
порядженням Кабінету Міністрів України від 
31.12.2004 р. №988-р. та "Порядком видачі кни-
жок (карнетів) ATA", затвердженим постановою 
КМУ від 29.11.2006 р. №1654, право виступати 
єдиною гарантуючою організацією, що видає 
в Україні карнети ATA, надане Торгово-промис-
ловій палаті України, рішенням Президії якої 
оформляти карнети АТА уповноважені регіо-
нальні ТПП.

За інформацією про умови та порядок оформлення карнетів АТА 
звертайтеся у Закарпатську торгово-промислову палату.
Конт. тел. в Ужгороді: (0312) 669476, 669455.
Ел. пошта: zed@tpp.uzhgorod.ua
                     budmil@tpp.uzhgorod.ua
Заявку на оформлення карнета ATA, інформацію щодо її запов-

нення розміщено на сайті Закарпатської ТПП за адресою:
http://www.tpp.uzhgorod.ua/ukr/part-96.html
Детальна інформація про карнет АТА та порядок його отриман-

ня міститься також на спеціалізованому сайті ТПП України:
http://ata.ucci.org.ua/ua/start


