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У Києві відбулося розширене засідання
Ради Торгово-промислової палати України

Ï³ä ÷àñ çàãàëüíîïàëàò³âñüêîãî ç³áðàí-
íÿ, ùî ïðîõîäèëî â ÒÏÏ Óêðà¿íè 18 áå-
ðåçíÿ, ÷ëåíè Ðàäè ÒÏÏÓ ðîçãëÿíóëè 
çâ³ò ïðî ðîáîòó Ïðåçèä³¿ ÒÏÏÓ çà 2013 
ð³ê òà ïëàíîâ³ çàâäàííÿ ³ ïîêàçíèêè íà 
ð³ê ïîòî÷íèé. 
Ó çàõîä³ áðàëè ó÷àñòü ì³í³ñòð åêîíî-

ì³÷íîãî ðîçâèòêó ³ òîðã³âë³ Ïàâëî Øå-
ðåìåòà òà íàðîäíèé äåïóòàò, çàñòóï-
íèê ãîëîâè êîì³òåòó Âåðõîâíî¿ Ðàäè 
ç ïèòàíü åêîíîì³÷íî¿ ïîë³òèêè Êñåí³ÿ 
Ëÿï³íà. 
Çàêàðïàòñüêó òîðãîâî-ïðîìèñëîâó ïà-

ëàòó ïðåäñòàâëÿâ ïðåçèäåíò ÇÒÏÏ 
Îòòî Êîâ÷àð.

На перспективних напрямах діяльності національ-
ної та регіональних палат увагу присутніх акцен-
тував президент ТПП України Геннадій Чижиков. 
Виклики, що ми покликані спільно долати, мають 
складний і багатосторонній характер, наголосив він. 
На часі головні питання: які конкретні дії необхідні 
для швидкого й ефективного зростання українського 
експорту і як Палата може сприяти вітчизняному біз-
несу в активізації цього процесу.
Президент ТПП України зазначив, що й національ-

на, й регіональні палати сьогодні мають наполегливо 
працювати за двома основними напрямами – ство-
рення сприятливого бізнес-середовища для розвитку 
підприємництва та сприяння активізації діяльності 
господарюючих суб'єктів на зарубіжних ринках, зо-
крема шляхом інформаційного забезпечення та по-
шуку партнерів для співпраці.
За словами Геннадія Чижикова, важливим чинни-

ком розвитку зовнішньоекономічної діяльності стає 
визначений чіткий курс України на європейську ін-
теграцію, що надалі створюватиме сприятливі умови 
для експорту на ринок Євросоюзу. Наразі малий і се-
редній бізнес потребує інформацію щодо наявних тех-
нічних регламентів і стандартів продукції, яка пла-
нується для експорту до країн ЄС, а також умов робо-
ти на їх ринках. Із метою забезпечення вітчизняних 
виробників необхідною інформацією в системі ТПП 
України ефективно працює центр "Мережа європей-
ських підприємств", інтегрований у міжнародну си-
стему сприяння бізнесу. Практичним інструментом 
супроводу діяльності підприємств-експортерів стала 
інтернет-платформа "Export UA". Невдовзі в Палаті 
планується створити й окремий підрозділ з питань 
європейської інтеграції.
У національної та регіональних палат є всі можли-

вості для реального сприяння бізнесу в провадженні 
діяльності на зарубіжних ринках, вважає Геннадій 
Чижиков. ТПП України – член Міжнародної торгової 
палати та Асоціації європейських торгово-промисло-
вих палат. Із партнерськими організаціями з 90 кра-
їн укладено угоди про співробітництво, з палатами 
із 25 країн створено спільні дорадчі органи – ділові 

ради. Представники ТПП України входять до складу 
близько 70 міжурядових комісій і робочих груп з пи-
тань торговельно-економічного співробітництва.
Успішно розвивається і навчальна діяльність з ме-

тою здобуття представниками українського бізнесу 
навичок роботи за міжнародними нормами та стан-
дартами. В системі ТПП України реалізуються спеці-
альні програми, організовуються семінари й тренін-
ги. Прикладом співпраці з європейськими партнера-
ми в цьому напрямі можна назвати спільні проекти 
"East Invest" та "Плато Україна".
Учасники засідання також відзначали, що, незва-

жаючи на неймовірні внутрішні та зовнішні виклики 
й загрози сьогодення, майбутнє України – європей-
ське. І альтернативи цьому насправді немає. Очіку-
ване підписання політичної частини Угоди про асо-
ціацію з Європейським Союзом – хоч і перший, зате 
важливий крок до повноправного членства України 
в ЄС. До того ж, передбачуване одностороннє введен-
ня торговельних заходів з боку Євросоюзу, зокрема 
відкриття його ринку для українських товарів, дасть 
серйозний поштовх для розвитку української еконо-
міки. Своєю чергою це сприятиме припливу прямих 
іноземних інвестицій у перспективні галузі.
Торгово-промислові палати в Україні у змозі до-

стукатися до широкого кола представників бізнесу, 
наголосила під час виступу народний депутат, за-
ступник голови комітету ВР з питань економічної 
політики Ксенія Ляпіна. Вони покликані стати своє-
рідним майданчиком, через який українські підпри-
ємці доноситимуть свої проблеми до уряду, справж-
нім рупором пропозицій бізнесу та засобом контролю 
за прийнятими рішеннями. Відрадно, що нині ТПП 
України задіює всі можливі інструменти, спрямова-
ні на розвиток міжнародної співпраці. Фактично на 
загальнодержавному й регіональному рівнях Пала-
ті немає рівних у питаннях бізнес-дипломатії, тобто 
взаємодії з іноземними представниками задля спри-
яння залученню інвестицій в економіку України, за-
значила вона.
Народний депутат закликала всіх учасників під-

приємницької, зовнішньоекономічної, інвестиційної 
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діяльності активно ініціювати зміни у законодавстві, 
заявивши, що уряд сьогодні відкритий для конструк-
тивних пропозицій щодо таких змін. Відтак важливі 
не лише зміни у законах, а й зворотний зв'язок: як 
ці закони працюють на практиці, втілюються в жит-
тя чи ігноруються. Реформи не можна імітувати, їх 
треба справді запроваджувати, тому від ініціативи 
та контролю з боку підприємницького загалу багато 
що залежить. Із огляду на це важливо, аби при ТПП 
України та регіональних палатах створювалися такі 
дерегуляційні комітети, які б виступали "голосом 
бізнесу" не тільки щодо вже існуючих законів, а й 
ініційованих нових, спрямованих на поліпшення біз-
нес-клімату в Україні. Те ж стосується і вироблення 
рівних, чітких і прозорих правил гри для бізнесу.
На думку Ксенії Ляпіної, зараз надзвичайно не-

обхідна реформа акціонерного управління, що має 
захистити як українського, так і західного інвесто-
ра. Разом із тим, уряд спільно з правниками відпра-
цьовує відповідний законопроект, спрямований на 
кардинальне реформування правил управління під-
приємствами в статусі товариства з обмеженою від-
повідальністю, яких у країні налічується понад 80%. 
Бізнес-кола теж можуть долучитися до законотворчої 
діяльності, адже на порядку денному стоїть важливе 
завдання, яке стосується насамперед захисту приват-
ної власності.
Про роль уряду в активізації діяльності тих біз-

несових структур, які створюють нові робочі місця, 
ішлося у виступі міністра економічного розвитку і 
торгівлі Павла Шеремета. За його словами, держава 
щонайменше протягом року не створюватиме робочі 
місця, а навпаки – буде їх скорочувати. Єдина сфера, 
де може відбуватися зростання, – підприємництво. 
Якщо у компанії збільшується попит на товари чи 
послуги, зростає і кількість зайнятих на виробництві. 
Наразі існують два шляхи для створення робочих 
місць – перемога в конкуренції або розподіл бюдже-
ту. Уряд намагається зменшити можливості другого 
варіанту, отже, залишається завдання – перемагати 
у конкуренції. Конкуренція ж нині – глобальна. Це 
факт, який вимагає перебудови діяльності уряду й 
усього бізнесу. Причому і по вертикалі, і по горизон-
талі суспільства.

Нині країна перебуває зовсім в інших економічних 
і політичних умовах, наголосив Павло Шеремета. 
Тому уряд покладає великі надії на Торгово-промис-
лову палату України та сподівається, що найбільше 
об'єднання вітчизняного підприємництва стане піо-
нером та локомотивом змін, які потрібні бізнесу і в 
бізнесі. Насамперед необхідно переорієнтувати під-
приємства і підприємців – членів Палати на сучасні 
реалії ведення бізнесу в умовах глобальної конку-
ренції.
Робота уряду і бізнесу – двосторонній процес. Ми 

вже продемонстрували світу, що маємо характер і мо-
жемо відстоювати свої інтереси, підкреслив міністр 
та висловив упевненість, що спільними зусиллями 
зможемо довести і нашу здатність витримати гло-
бальну конкуренцію та досягти успіхів у бізнесі. Крім 
швидкого залучення інвестиційних ресурсів в Укра-
їну, уряд сьогодні має ще два важливі пріоритети. 
Перший – удосконалення закону про державні заку-
півлі, тобто очищення його від величезної кількості 
існуючих винятків з метою досягнення відкритості й 
прозорості здійснення держзакупівель. Другий – на-
рощування людського капіталу в Україні, через те, 
що у XXI столітті торгувати й перемагати можна не 
тільки чорноземом чи газом, а й інтелектом, якого 
у нашій державі вдосталь. Водночас слід запобігати 
"витоку мізків" за кордон. Учених і фахівців треба 
заохочувати залишатися в Україні, створювати робо-
чі місця та перемагати у глобальній конкуренції.
Торгово-промислова палата України – як виразник 

інтересів вітчизняного бізнесу – підтримує зусилля 
керівництва країни щодо збереження її цілісності та 
незалежності, стабілізації соціально-економічної си-
туації у державі. Члени Ради ТПП України прийня-
ли звернення до уряду з конкретними пропозиціями 
підприємців стосовно поліпшення бізнес-середови-
ща. Національна й регіональні ТПП готові всіляко 
сприяти державним органам у здійсненні запропо-
нованих першочергових заходів, слугувати надійним 
"містком" між бізнесом і владою в інтересах розвит-
ку єдиної Української держави.

За інф. департаменту зв'язків із громадськістю
ТПП України.
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Îãëÿä ä³ÿëüíîñò³ Çàêàðïàòñüêî¿ òîðãîâî-
ïðîìèñëîâî¿ ïàëàòè ó 2013 ðîö³

Ó â³äïîâ³äíîñò³ ³ç Çàêîíîì "Ïðî òîðãî-
âî-ïðîìèñëîâ³ ïàëàòè â Óêðà¿í³" é ³íøè-
ìè íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè àêòàìè, Ñòàòóòîì 
ÇÒÏÏ ³ ð³øåííÿìè Ïðåçèä³¿ ÇÒÏÏ çóñèëëÿ 
êîëåêòèâó Ïàëàòè ó 2013 ðîö³ ñïðÿìîâóâà-
ëèñÿ íàñàìïåðåä íà øèðîêå ïðåäñòàâëåííÿ 
³ çàõèñò ³íòåðåñ³â ï³äïðèºìíèöòâà êðàþ íà 
äåðæàâíîìó é ì³æíàðîäíîìó ð³âíÿõ, íà-
äàííÿ ñóá'ºêòàì ãîñïîäàðþâàííÿ âñ³õ ôîðì 
âëàñíîñò³ ïðàêòè÷íî¿ äîïîìîãè ó âèð³øåíí³ 
çàâäàíü ùîäî ðîçâèòêó ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³-
ÿëüíîñò³, ï³äâèùåííÿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíî-
ñò³ ïðîäóêö³¿ òà ïðîñóâàííÿ ¿¿ íà â³ò÷èçíÿ-
íèé ³ çàðóá³æíèé ðèíêè.

Çàêàðïàòñüêà ÒÏÏ, ÿêà îá'ºäíóº ï³äïðèºì-
ñòâà òà îðãàí³çàö³¿, ùî ïðåäñòàâëÿþòü îñíîâ-
í³ ñôåðè åêîíîì³êè êðàþ, ò³ñíî ñï³âïðàöþº 
â ìåæàõ ñòàòóòíèõ çàâäàíü òà çàêîíîäàâ÷î 
çàêð³ïëåíèõ ïîâíîâàæåíü ³ç öåíòðàëüíèìè 
³ ì³ñöåâèìè äåðæàâíèìè òà ñàìîâðÿäíèìè 
îðãàíàìè âëàäè, òîðãîâî-åêîíîì³÷íèìè ï³ä-
ðîçä³ëàìè ïîñîëüñòâ ³ êîíñóëüñòâ Óêðà¿íè çà 
êîðäîíîì òà ³íîçåìíèõ äèïëîìàòè÷íèõ ïðåä-
ñòàâíèöòâ ó íàø³é äåðæàâ³.

Áàãàòîð³÷íà ñï³âïðàöÿ Ïàëàòè ç³ ñïîð³äíå-
íèìè çàðóá³æíèìè îðãàí³çàö³ÿìè é ï³äïðè-
ºìíèöüêèìè îá'ºäíàííÿìè, ï³äêð³ïëåíà ïîíàä 
50-ìà â³äïîâ³äíèìè óãîäàìè òà ïðîòîêîëàìè 
íàì³ð³â, ñïðèÿº ðîçâèòêó ì³æíàðîäíèõ âçà-
ºìèí, âàæëèâèì ïðîÿâîì ÿêèõ º ðåàë³çàö³ÿ 
ñï³ëüíèõ ïðîãðàì âäîñêîíàëåííÿ ãîñïîäàð-
ñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñóá'ºêò³â ìàëîãî é ñåðåäíüî-
ãî á³çíåñó.
Îñîáëèâó ðîëü ó öüîìó ïðîöåñ³ â³ä³ãðàº 

Ðàäà òîðãîâî-ïðîìèñëîâèõ ïàëàò Êàðïàò-
ñüêîãî ðåã³îíó, ÿêó ç êâ³òíÿ 2011-ãî î÷îëþº 
óêðà¿íñüêèé ïðåäñòàâíèê – â³öå-ïðåçèäåíò 
ÒÏÏ Óêðà¿íè, ïðåçèäåíò ÇÒÏÏ Îòòî Êîâ÷àð. 
Ñòâîðåíà ùå â 1993 ðîö³ çà ³í³ö³àòèâè Çàêàð-
ïàòñüêî¿ ÒÏÏ ç ìåòîþ àêóìóëþâàííÿ çàïè-
ò³â ³ ïðîïîçèö³é ï³äïðèºìíèöüêèõ ñòðóêòóð, 

ëîá³þâàííÿ ¿õ ³íòåðåñ³â ó ºâðîïåéñüêèõ ì³æ-
íàðîäíèõ ³íñòèòóö³ÿõ òà îðãàíàõ äåðæàâíî¿ 
âëàäè êðà¿í-ó÷àñíèöü, Ðàäà ÒÏÏ Êàðïàò-
ñüêîãî ðåã³îíó íèí³ íå ïðîñòî àêòèâ³çóº ïàëà-
ò³âñüêó ä³ÿëüí³ñòü íà ì³æíàðîäíîìó ð³âí³, à é 
âàãîìî âïëèâàº íà ïðîöåñè ðîçâèòêó òðàíñ-
êîðäîííîãî ñï³âðîá³òíèöòâà Óêðà¿íè, Ñëî-
âà÷÷èíè, Óãîðùèíè, Ðóìóí³¿, Ïîëüù³.

Íà ï³äñòàâ³ óãîäè ïðî ñï³âïðàöþ ì³æ ðå-
ã³îíàëüíèìè ÒÏÏ êðà¿í Êàðïàòñüêîãî ðåã³î-
íó âïðîäîâæ ðîêó îðãàí³çîâóâàëèñÿ ñï³ëüí³ 
ì³æíàðîäí³ ä³ëîâ³ çàõîäè ç ìåòîþ ðîçøè-
ðåííÿ ãåîãðàô³¿ âèðîáíè÷èõ ³ òîðãîâåëüíèõ 
çâ'ÿçê³â ï³äïðèºìñòâ òà îðãàí³çàö³é, ïîæâàâ-
ëåííÿ ¿õ çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ òà ³ííîâàö³é-
íî-³íâåñòèö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Çîêðåìà ñï³ëüíèìè çóñèëëÿìè ïàðòíåð-

ñüêèõ ïàëàò áóëî ïðîâåäåíî:
20-22 áåðåçíÿ â ì. Í³ðåäüãàçà (Óãîðùèíà) 

óãîðñüêî-óêðà¿íñüêó ä³ëîâó çóñòð³÷ ñóá'ºêò³â 
ìàëîãî ³ ñåðåäíüîãî ï³äïðèºìíèöòâà;

29-30 òðàâíÿ, 28-29 æîâòíÿ â ì. Ì³øêîëüö 
(Óãîðùèíà) ì³æíàðîäíó êîíôåðåíö³þ òà ä³-
ëîâó çóñòð³÷ çà ó÷àñòþ ïðåäñòàâíèê³â á³çíå-
ñîâèõ ê³ë Êàðïàòñüêîãî ðåã³îíó;

10 æîâòíÿ ó ì. Ïðÿø³â (Ñëîâà÷÷èíà) ì³æ-
íàðîäíó êîíôåðåíö³þ, îðãàí³çîâàíó òîðãî-
âî-ïðîìèñëîâèìè ïàëàòàìè Ñëîâà÷÷èíè, Í³-
ìå÷÷èíè, Àâñòð³¿ òà Óêðà¿íè;

16 æîâòíÿ ó ì. Áðàòèñëàâà (Ñëîâà÷÷èíà) ñå-
ì³íàð ùîäî óìîâ çä³éñíåííÿ çîâí³øíüîåêîíî-
ì³÷íî¿ òà ³íâåñòèö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â Óêðà¿í³;
10-11 ãðóäíÿ â ì. Ì³øêîëüö (Óãîðùèíà) 

ì³æíàðîäíó êîíôåðåíö³þ òà ä³ëîâó çóñòð³÷ 
"Ïåðñïåêòèâè ðîçâèòêó ìàëèõ ³ ñåðåäí³õ ï³ä-
ïðèºìñòâ".

Çà ï³äòðèìêè óãîðñüêèõ êîëåã Çàêàðïàò-
ñüêà ÒÏÏ îðãàí³çóâàëà òàêîæ ïî¿çäêè íà âè-
ñòàâêîâî-ÿðìàðêîâ³ çàõîäè äî Óãîðùèíè:

29-31 ñ³÷íÿ – íà ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêó âè-
ñòàâêó "Àãðîìàø" ó ì. Áóäàïåøò;
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10-12 ëèïíÿ – íà ÕVII ñ³ëüñüêîãîñïîäàð-
ñüêó âèñòàâêó-ôåñòèâàëü "Áè÷à Êðîâ" ó 
ì. Åãåð;

18-20 ñåðïíÿ – íà ÕX²I ì³æíàðîäíó ñ³ëü-
ñüêîãîñïîäàðñüêó âèñòàâêó "Farmer-Expo" ó 
ì. Äåáðåöåí;
1-3 æîâòíÿ – íà ÕÕVI ì³æíàðîäíó âèñòàâ-

êó ïàêóâàëüíî¿ òåõí³êè "BudaTranspack" ó 
ì. Áóäàïåøò.

Ñï³ëüíî ç ÒÏÏ ïîâ³òó Ìàðàìóðåø Çàêàð-
ïàòñüêà ÒÏÏ îðãàí³çóâàëà ïðîâåäåííÿ 27-28 
âåðåñíÿ ó ì. Áàÿ-Ìàðå (Ðóìóí³ÿ) ÷åðãîâîãî 
çàñ³äàííÿ Ðàäè òîðãîâî-ïðîìèñëîâèõ ïàëàò 
Êàðïàòñüêîãî ðåã³îíó òà Êîì³ñ³¿ ç ðîçâèòêó 
òîðã³âë³ Êàðïàòñüêîãî ªâðîðåã³îíó.

Ïðåäñòàâíèêè Ïàëàòè ïðîòÿãîì 2013 ðîêó 
áðàëè ó÷àñòü ó íèçö³ ì³æíàðîäíèõ çàõîä³â, 
ùî ïðîâîäèëèñÿ â Óêðà¿í³ òà çà êîðäîíîì, 
ñåðåä ÿêèõ:

óêðà¿íñüêî-ñëîâàöüêèé á³çíåñ-ôîðóì, îðãà-
í³çîâàíèé Ñëîâàöüêèì àãåíòñòâîì ç ³íâåñòè-
ö³é ³ ðîçâèòêó òîðã³âë³ – SARIO çà ñïðèÿííÿ 
Ì³í³ñòåðñòâà åêîíîì³êè ³ Ì³í³ñòåðñòâà çàêîð-
äîííèõ ñïðàâ òà ºâðîïåéñüêèõ ïèòàíü Ñëî-
âà÷÷èíè, Ïîñîëüñòâà Óêðà¿íè â Ñëîâàöüê³é 
Ðåñïóáë³ö³, Ïîñîëüñòâà Ñëîâà÷÷èíè â Óêðà-
¿í³ òà Ãåíåðàëüíîãî êîíñóëüñòâà ÑÐ â Óæãî-
ðîä³ (6 ÷åðâíÿ, Áðàòèñëàâà, Ñëîâà÷÷èíà);
ñåðáñüêî-óêðà¿íñüêèé á³çíåñ-ôîðóì çà 

ó÷àñòþ  ïðåçèäåíò³â  Ñåðá³¿  òà  Óêðà¿íè 
(7 ÷åðâíÿ, Áåëãðàä, Ñåðá³ÿ);
ñåì³íàð "Äîñâ³ä ðîáîòè Ôåäåðàëüíî¿ ïà-

ëàòè åêîíîì³êè Àâñòð³¿" òà àâñòð³éñüêî- 
óêðà¿íñüêèé åêîíîì³÷íèé ôîðóì "Óêðà¿íà. 
B2B-ïëàòôîðìà", ÿê³ â³äáóëèñÿ çà îðãàí³çà-
ö³éíî¿ ï³äòðèìêè Ïîñîëüñòâà Óêðà¿íè â Àâ-
ñòð³¿ òà Ôåäåðàëüíî¿ ïàëàòè åêîíîì³êè Àâ-
ñòð³¿ (10-11 ÷åðâíÿ, Â³äåíü, Àâñòð³ÿ);

êîíôåðåíö³ÿ "Çîâí³øíüîåêîíîì³÷íà ä³ÿëü-
í³ñòü: íîâ³ øëÿõè ïàðòíåðñòâà á³çíåñó ³ âëà-
äè", îðãàí³çîâàíà Òîðãîâî-ïðîìèñëîâîþ ïà-
ëàòîþ Óêðà¿íè â ðàìêàõ ïåðøî¿ ì³æíàðîäíî¿ 
á³çíåñ-êîíôåðåíö³¿ "ÀÂÑ: Ukraine&Partners" 
çà ñïðèÿííÿ Ì³í³ñòåðñòâà åêîíîì³÷íîãî ðîç-
âèòêó ³ òîðã³âë³, Ì³í³ñòåðñòâà äîõîä³â ³ çáî-
ð³â, Äåðæàâíîãî åêñïîðòíî-³ìïîðòíîãî áàíêó 
Óêðà¿íè (13 ÷åðâíÿ, Êè¿â);

çóñòð³÷ ó ÒÏÏ Óêðà¿íè ç ãîëîâîþ Âñåñâ³ò-
íüî¿ ôåäåðàö³¿ ïàëàò Ì³æíàðîäíî¿ òîðãîâî¿ 
ïàëàòè, ïðåçèäåíòîì Ñëîâàöüêî¿ ÒÏÏ Ïåòå-
ðîì Ì³ãîêîì (5 âåðåñíÿ, Êè¿â);
á³çíåñ-ôîðóì, îðãàí³çîâàíèé ÒÏÏ Óêðà¿íè 

â ðàìêàõ îô³ö³éíîãî â³çèòó â Óêðà¿íó ïðå-
çèäåíòà ×åñüêî¿ Ðåñïóáë³êè Ì³ëîøà Çåìàíà 
(21 æîâòíÿ, Êè¿â);
óêðà¿íñüêî-õîðâàòñüêèé á³çíåñ ôîðóì ó 

ÒÏÏ Óêðà¿íè (5 ëèñòîïàäà, Êè¿â);
VII ñëîâàöüêà êîîïåðàö³éíà á³ðæà, îðãàí³-

çîâàíà Ñëîâàöüêèì àãåíòñòâîì ç ðîçâèòêó 
³íâåñòèö³é ³ òîðã³âë³ "SARIO" ³ ïðîâåäåíà 
ï³ä ïàòðîíàòîì Ì³í³ñòåðñòâà åêîíîì³êè Ñëî-
âà÷÷èíè (20 ëèñòîïàäà, Áðàòèñëàâà, Ñëîâà÷-
÷èíà);

á³çíåñ-ôîðóì, îðãàí³çîâàíèé Òîðãîâî-ïðî-
ìèñëîâîþ ïàëàòîþ Óêðà¿íè, Ïîñîëüñòâîì 
Óêðà¿íè â Àâñòð³¿ òà Ôåäåðàëüíîþ ïàëàòîþ 
åêîíîì³êè Àâñòð³¿ (21 ëèñòîïàäà, Â³äåíü, Àâ-
ñòð³ÿ);
ô³íàëüíà êîíôåðåíö³ÿ "Ñõ³äíîãî àëüÿí-

ñó", ùî ðåàë³çîâóâàâ ïðîåêò "East Invest", 
òà ì³æíàðîäíèé ôîðóì "Á³çíåñ áåç êîðäîí³â" 
(27 ëèñòîïàäà, Â³ëüíþñ, Ëèòâà).
Ïðåçèäåíò ÇÒÏÏ Îòòî Êîâ÷àð 2-3 âåðåñíÿ 

áðàâ ó÷àñòü ó ÷åòâåðòîìó çàñ³äàíí³ Ì³æóðÿ-
äîâî¿ óêðà¿íñüêî-ñëîâàöüêî¿ êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü 
åêîíîì³÷íîãî, ïðîìèñëîâîãî ³ íàóêîâî-òåõ-
í³÷íîãî ñï³âðîá³òíèöòâà ó ì. Áðàòèñëàâà, à 
16-17 ãðóäíÿ – ó òðåòüîìó çàñ³äàíí³ Ñï³ëü-
íî¿ ì³æóðÿäîâî¿ óêðà¿íñüêî-óãîðñüêî¿ êîì³-
ñ³¿ ç ïèòàíü åêîíîì³÷íîãî ñï³âðîá³òíèöòâà ó 
ì. Áóäàïåøò.

Çàêàðïàòñüêó ÒÏÏ íå îìèíàëè ñâîºþ óâà-
ãîþ é ³íîçåìí³ äèïëîìàòè, ÿê³ ïåðåáóâàëè ç 
îô³ö³éíèìè â³çèòàìè ó íàøîìó êðà¿.

Òàê, 22 òðàâíÿ â ðàìêàõ â³çèòó Íàäçâè-
÷àéíîãî ³ Ïîâíîâàæíîãî Ïîñëà Ô³íëÿíä³¿ â 
Óêðà¿í³ Àð'¿ Ìàêêîíåí äî Çàêàðïàòòÿ áóëî 
îðãàí³çîâàíî çóñòð³÷ ì³ñöåâèõ ï³äïðèºìö³â ³ç 
ïðåäñòàâíèêàìè ô³íñüêèõ êîìïàí³é, ó òîìó 
÷èñë³ òèõ, ùî âæå ïðàöþþòü â Óêðà¿í³. 
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Íà ïî÷àòêó ëèïíÿ ó Çàêàðïàòñüê³é ÒÏÏ 
ïîáóâàëà ç â³çèòîì ïàðëàìåíòñüêà äåëåãàö³ÿ, 
î÷îëþâàíà ãîëîâîþ ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Ñåíàòó 
×åñüêî¿ Ðåñïóáë³êè ó ñïðàâàõ ñï³ââ³ò÷èçíè-
ê³â, ÿê³ ïðîæèâàþòü çà êîðäîíîì, ñåíàòîðîì 
Òîìàøîì Ãðóë³õîì òà ñóïðîâîäæóâàíà Ãåíå-
ðàëüíèì êîíñóëîì ×Ð ó Ëüâîâ³ Äàâ³äîì Ïàâ-
ë³òîþ.

Ïàëàòó â³äâ³äàâ ³ òîðãîâèé ðàäíèê Ïîñîëü-
ñòâà Àâñòð³éñüêî¿ Ðåñïóáë³êè â Óêðà¿í³ Ãðå-
ãîð Ïîñòëü, ÿêèé ó ïåðø³ äí³ ëèïíÿ ïåðåáó-
âàâ ç ðîáî÷èì â³çèòîì ó Çàêàðïàòò³.
Ï³ä ÷àñ â³çèòó äî îáëàñò³ Çàêàðïàòñüêó 

ÒÏÏ 1 æîâòíÿ â³äâ³äàëà Ãåíåðàëüíèé êîíñóë 
Ðóìóí³¿ ó ×åðí³âöÿõ Åëåîíîðà Ìîëäîâàí, 
ÿêó ñóïðîâîäæóâàëè çàñòóïíèê ïðåçèäåíòà 
ç òîðãîâåëüíèõ â³äíîñèí ÒÏÏ Ðóìóí³ÿ-Óêðà-
¿íà ç ì. Ñó÷àâà Ì³õàé ×åðíèøîâ, ãåíåðàëü-
íèé äèðåêòîð Òîðãîâî-ïðîìèñëîâî¿ òà ñ³ëü-
ñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïàëàòè ïîâ³òó Ñàòó-Ìàðå 
Äàí³åëà Êóë³ê.

Íîâîïðèçíà÷åíèé Ãåíåðàëüíèé êîíñóë ×åñü-
êî¿ Ðåñïóáë³êè ó Ëüâîâ³ Ì³ðîñëàâ Êë³ìà, ðîç-
ïî÷àâøè  ñâ³é  ïåðøèé  â³çèò  ³ç  Çàêàðïàòòÿ, 
19 ëèñòîïàäà òàêîæ ìàâ çóñòð³÷ ³ç êåð³âíèö-
òâîì Ïàëàòè òà ÷ëåíàìè Çàêàðïàòñüêîãî òî-
âàðèñòâà ÷åñüêî¿ êóëüòóðè, îô³ñ ÿêîãî ðîçòà-
øîâàíî ó ïðèì³ùåíí³ ÇÒÏÏ.
Ñåðåä îðãàí³çîâàíèõ ä³ëîâèõ çàõîä³â â 

Óæãîðîä³ ñë³ä â³äçíà÷èòè òðàäèö³éí³ á³ç-
íåñ-ôîðóìè "Ì³æíàðîäí³ êîíòàêòí³ äí³", ÿê³ 
ïðîâîäÿòüñÿ Çàêàðïàòñüêîþ ÒÏÏ âæå 17 ðî-
ê³â ³ âèêëèêàþòü äåäàë³ á³ëüøèé ³íòåðåñ òà 
ï³äòðèìêó ç áîêó â³ò÷èçíÿíîãî é çàðóá³æíîãî 
ï³äïðèºìíèöòâà. Àäæå, òåìè, çà ÿêèìè âîíè 
ïðîõîäÿòü, – àêòóàëüí³ íå ò³ëüêè äëÿ íàøîãî 
ðåã³îíó.
"ÌÊÄ" 20-21 ëþòîãî. Òåìà – ñ³ëüñüêîãî-

ñïîäàðñüêà ïðîäóêö³ÿ ³ ïðîäóêòè ïåðåðîáêè, 
ñ³ëüãîñïòåõí³êà òà îáëàäíàííÿ, âèðîáíèöòâî 
ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ, óïàêîâêà òà ïàêó-
âàëüíà òåõí³êà. Ó÷àñíèêè – 7 ³íîçåìíèõ ô³ðì 
ç Óãîðùèíè, Ñëîâà÷÷èíè, Õîðâàò³¿, Àâñòð³¿ 
òà ïîíàä 25 óêðà¿íñüêèõ ï³äïðèºìñòâ ç Êè-

¿âñüêî¿, Ëóãàíñüêî¿, Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñò³ é ð³ç-
íèõ ðàéîí³â Çàêàðïàòòÿ.

"ÌÊÄ" 20-21 áåðåçíÿ. Òåìà – ë³ñîâå ãîñïî-
äàðñòâî, ë³ñîçàãîò³âëÿ; äåðåâîîáðîáêà, îáëàä-
íàííÿ ³ òåõíîëîã³¿; âèãîòîâëåííÿ ìåáë³â, âè-
ðîá³â ³ç äåðåâèíè. Ó÷àñíèêè – 13 ³íîçåìíèõ 
ô³ðì (ñëîâàöüêèõ, óãîðñüêèõ, àâñòð³éñüêèõ, 
åñòîíñüêèõ, ïîëüñüêèõ), ïîíàä 30 óêðà¿í-
ñüêèõ ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ ïðåäñòàâëÿëè Êè¿â-
ñüêó, Âîëèíñüêó, ²âàíî-Ôðàíê³âñüêó, Õìåëü-
íèöüêó, Äîíåöüêó òà Çàêàðïàòñüêó îáëàñò³.

"ÌÊÄ" 22-23 òðàâíÿ. Òåìà – ìåòàëîîáðîáêà, 
âèãîòîâëåííÿ ìåòàëîâèðîá³â; òîðã³âëÿ ìåòà-
ëîïðîäóêö³ºþ. Ó÷àñíèêè – 24 ³íîçåìí³ ô³ðìè 
(Ñëîâà÷÷èíà, Óãîðùèíà, Àâñòð³ÿ) òà ïîíàä 20 
óêðà¿íñüêèõ ï³äïðèºìñòâ ç Êè¿âñüêî¿, Ëüâ³â-
ñüêî¿, Õàðê³âñüêî¿, Çàêàðïàòñüêî¿ îáëàñòåé. 

"ÌÊÄ" 13-14 ëèñòîïàäà. Òåìà – áóä³âåëüí³ 
òà îçäîáëþâàëüí³ ìàòåð³àëè; ïðîåêòóâàííÿ ³ 
òåõíîëîã³¿ áóä³âíèöòâà; îáëàäíàííÿ ñàíòåõ-
í³÷íå, îïàëþâàëüíå, âåíòèëÿö³éíå, îñâ³òëþ-
âàëüíå; ïðåäìåòè ³íòåð'ºðó; ìåáë³ òà ôóð-
í³òóðà; ñòîëÿðí³ âèðîáè; áóä³âåëüíà õ³ì³ÿ. 
Ó÷àñíèêè – 24 ³íîçåìí³ ô³ðìè ç Óãîðùèíè, 
Àâñòð³¿, Ðóìóí³¿ òà ïîíàä 20 óêðà¿íñüêèõ 
ï³äïðèºìñòâ (Êè¿âñüêà, ²âàíî-Ôðàíê³âñüêà, 
Õàðê³âñüêà, Çàêàðïàòñüêà îáëàñò³).

Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ìàêñèìàëüíîãî ïðåçåí-
òàö³éíîãî åôåêòó ó÷àñíèêè "Ì³æíàðîäíèõ 
êîíòàêòíèõ äí³â" ìàëè çìîãó ðîçì³ñòèòè ³ëþ-
ñòðîâàíó ðåêëàìó ï³äïðèºìñòâà íà ñòîð³íêàõ 
îô³ö³éíîãî êàòàëîãó. Òàêîæ íàäàíîþ îðãàí³-
çàòîðàìè ìîæëèâ³ñòþ îáëàøòóâàòè ³íäèâ³äó-
àëüíó âèñòàâêîâó åêñïîçèö³þ ï³ä ÷àñ çàõîä³â 
ñêîðèñòàëèñÿ çàãàëîì áëèçüêî 70 ó÷àñíèê³â.

²íîçåìí³ êîìïàí³¿, çàö³êàâëåí³ ó âñòàíîâ-
ëåíí³ çâ'ÿçê³â ç âèðîáíèêàìè, òîðãîâèìè 
îðãàí³çàö³ÿìè íàøî¿ òà ³íøèõ îáëàñòåé Çà-
õ³äíîãî ðåã³îíó Óêðà¿íè, ìàëè çìîãó çà ïîñå-
ðåäíèöòâà Çàêàðïàòñüêî¿ ÒÏÏ ïðîâîäèòè â 
Óæãîðîä³ ïðåçåíòàö³¿ ñâî¿õ òîâàð³â ³ ïîñëóã. 
Óïðîäîâæ ðîêó â Ïàëàò³ ïðîäîâæóâàëà ïðà-
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öþâàòè ³ ïîñò³éíî ä³þ÷à âèñòàâêà ïðîäóêö³¿ 
çàêàðïàòñüêèõ ï³äïðèºìñòâ. 

Ï³äòðèìóþ÷è ïàðòíåðñüê³ âçàºìèíè ç äåð-
æàâíèìè ³ êîìåðö³éíèìè ñòðóêòóðàìè â 
Óêðà¿í³ òà çà êîðäîíîì, êîëåêòèâ Çàêàðïàò-
ñüêî¿ ÒÏÏ, äîòðèìóºòüñÿ ïðèíöèï³â â³äêðè-
òîñò³, äèíàì³çìó é êîìïåòåíòíîñò³. Ïàëàòà 
îïåðàòèâíî ðåàãóº íà çàïèòè ³ ïðîïîçèö³¿ 
óêðà¿íñüêèõ òà ³íîçåìíèõ êîìïàí³é, ïîºä-
íóþ÷è ïðåäñòàâíèöüê³ ôóíêö³¿ ç íàäàííÿì 
øèðîêîãî ñïåêòðà ïðîôåñ³éíèõ ïîñëóã. Ñå-
ðåä íèõ – êîíñóëüòàö³¿ ç ïèòàíü êîìåðö³éíî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ â Óêðà¿í³ é çà êîðäîíîì, çä³éñ-
íåííÿ ì³æíàðîäíèõ ìàðêåòèíãîâèõ äîñë³-
äæåíü, ñïðèÿííÿ óêðà¿íñüêèì òà ³íîçåìíèì 
êîìïàí³ÿì ó ïîøóêó á³çíåñ-ïàðòíåð³â, þðè-
äè÷íî-ïðàâîâå çàáåçïå÷åííÿ ãîñïîäàðñüêî¿, â 
òîìó ÷èñë³ çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ òà ³ííîâà-
ö³éíî-³íâåñòèö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³.

Óïðîäîâæ 2013 ðîêó ñïåö³àë³ñòè Çàêàðïàò-
ñüêî¿ ÒÏÏ, çã³äíî ç ïîñàäîâèìè ³íñòðóêö³ÿ-
ìè, ïðîâîäèëè åêñïåðòèçè â³ò÷èçíÿíèõ òà 
³ìïîðòíèõ òîâàð³â. Çàãàëîì çà ð³ê ïðîâåäåíî 
4059 åêñïåðòèç, ó ò.÷. òîâàðîçíàâ ÷èõ – 199, 
åêñïåðòèç, ïîâ'ÿçàíèõ ³ç îïåðàö³ÿìè ç äà-
âàëüíèöüêîþ ñèðîâèíîþ – 2231, åêñïåðòèç 
ïîõîäæåííÿ òîâàð³â – 1525, ³íøèõ âèä³â åêñ-
ïåðòèç – 104. 
Ïàëàòà òàêîæ îòðèìóâàëà çàìîâëåííÿ íà 

çàñâ³ä÷åííÿ ñåðòèô³êàò³â ïîõîäæåííÿ óêðà-
¿íñüêèõ òîâàð³â. Óñüîãî áóëî âèäàíî 7903 ñåð-
òèô³êàòè, ó òîìó ÷èñë³ çà ôîðìîþ "À" – 4462. 
Ê³ëüê³ñòü âèñíîâê³â ïðî ïîõîäæåííÿ òîâàð³â 
ñêëàëà 1525 îäèíèöü, çàïèò³â ïðî âåðèô³êà-
ö³þ – 3.

Çàêàðïàòñüêó ÒÏÏ âíåñåíî äî Äåðæàâíîãî 
ðåºñòðó îö³íþâà÷³â, à âèäàíèé Ôîíäîì äåð-
æàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè ñåðòèô³êàò ñóá'ºêòà 
îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, äàº ¿é ïîâíîâàæåííÿ íà 
ïðîâåäåííÿ ðîá³ò ³ç îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ â³ä-
ïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî îö³íêó ìàé-
íà, ìàéíîâèõ ïðàâ òà ïðîôåñ³éíó îö³íî÷íó 

ä³ÿëüí³ñòü â Óêðà¿í³". Ó ñâîþ ÷åðãó, ë³öåíç³ÿ 
Äåðæàâíîãî êîì³òåòó ³ç çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â 
íàäàº Ïàëàò³ ïðàâî íà ïðîâåäåííÿ çåìëåîö³-
íî÷íèõ ðîá³ò. 
Òîð³ê ñïåö³àë³ñòàìè ïàëàòè âèêîíàíî 245 

çàÿâîê ç îö³íêè ìàéíà, â òîìó ÷èñë³: íåðó-
õîìîñò³ – 130, äîðîæíüî-òðàíñïîðòíèõ çà-
ñîá³â – 27, îáëàäíàííÿ – 45, òîâàð³â – 29, 
çáèòê³â – 8, ³íøèõ – 6.

²ç 1997 ðîêó Çàêàðïàòñüêà ÒÏÏ íà îñíîâ³ 
äâîñòîðîííüî¿ óãîäè – ºäèíèé óïîâíîâàæå-
íèé ïðåäñòàâíèê Àñîö³àö³¿ òîâàðíî¿ íóìåðàö³¿ 
Óêðà¿íè "ªÀÍ Óêðà¿íà" (ç 2007 ðîêó – "GS1 
Óêðà¿íà"). Çà çàÿâêàìè ï³äïðèºìñòâ òà îðãà-
í³çàö³é îáëàñò³ ðåã³îíàëüíèì öåíòðîì "GS1 
Óêðà¿íà" òîð³ê óêëàäåíî 12 äîãîâîð³â, îôîðì-
ëåíî 319 çàÿâîê íà îäåðæàííÿ ñâ³äîöòâ íà 
øòðèõ-êîäè.

Ñóá'ºêòàì ãîñïîäàðþâàííÿ íàäàâàëèñÿ òà-
êîæ êîíñóëüòàö³¿ ñòîñîâíî ïîðÿäêó ïðèñâî-
ºííÿ ³äåíòèô³êàö³éíèõ íîìåð³â "EAN/UCC" 
òîâàðàì, ùî âèðîáëÿþòüñÿ òà ðåàë³çóþòüñÿ 
â Óêðà¿í³; âïðîâàäæåííÿ ì³æíàðîäíèõ ñòàí-
äàðò³â øòðèõîâîãî êîäóâàííÿ ó âèðîáíèöòâ³, 
ïîñòà÷àíí³ é òîðã³âë³; âèêîðèñòàííÿ âñåñâ³ò-
íüîãî åëåêòðîííîãî ðåºñòðó ó÷àñíèê³â ñèñòå-
ìè "GS1" – "GEPI", Íàö³îíàëüíîãî êàòàëîãó 
òîâàð³â çì³ííî¿ ê³ëüêîñò³ òà Äåïîçèòàð³þ (íà-
ö³îíàëüíîãî åëåêòðîííîãî êàòàëîãó òîâàð³â).
Çàòðåáóâàíèìè çàëèøàþòüñÿ ³ ïîñëóãè ç 

ïèñüìîâîãî ïåðåêëàäó ç ³íîçåìíèõ ìîâ òà 
³íîçåìíèìè ìîâàìè. Çà ð³ê ïåðåêëàäà÷àìè 
Çàêàðïàòñüêî¿ ÒÏÏ âèêîíàíî 5052 çàìîâëåí-
íÿ, ç ÿêèõ äëÿ ï³äïðèºìñòâ òà îðãàí³çàö³é – 
385, ó ò.÷. äëÿ ÷ëåí³â Ïàëàòè – 57 çàìîâëåíü. 

²ç âèêîíàíèõ ïåðåêëàäàöüêèõ ðîá³ò ïîíàä 
15% ïðèïàäàº íà ïåðåêëàä ç ³íîçåìíèõ ìîâ 
óêðà¿íñüêîþ òà áëèçüêî 85% – ç óêðà¿íñüêî¿ 
³íîçåìíèìè ìîâàìè. Ñåðåä ³íøèõ ïîì³òíî 
äîì³íóþòü óãîðñüêà, àíãë³éñüêà, í³ìåöüêà, 
÷åñüêà ìîâè. 

Îñòàíí³ìè ðîêàìè ïîïóëÿðíîñò³ ñåðåä ä³-
ëîâî¿ ñï³ëüíîòè íàáóëè ñåì³íàðè ç àêòóàëü-
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íèõ ïèòàíü ìèòíîãî, ïîäàòêîâîãî, ñòðàõîâîãî, 
áàíê³âñüêîãî çàêîíîäàâñòâà, ùî Çàêàðïàò-
ñüêà ÒÏÏ ðàçîì ³ç â³äïîâ³äíèìè äåðæàâ-
íèìè ñëóæáàìè é óñòàíîâàìè ïðîâîäèòü ç 
ìåòîþ ³íôîðìàö³éíî-êîíñóëüòàö³éíî¿ ï³ä-
òðèìêè ñóá'ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ. Ïðîòÿãîì 
ðîêó â³äáóëèñÿ ñåì³íàðè â Óæãîðîä³ òà Ìó-
êà÷åâ³, â ÿêèõ çàãàëîì âçÿëè ó÷àñòü ïîíàä 
200 ôàõ³âö³â çàêàðïàòñüêèõ ï³äïðèºìñòâ. 
Òàêîæ ïðîäîâæóºòüñÿ ïðàêòèêà ïðîâåäåííÿ 
íàâ÷àëüíèõ êóðñ³â ç ïèòàíü çä³éñíåííÿ äåð-
æàâíèõ çàêóï³âåëü â Óêðà¿í³.

Çâàæàþ÷è íà òå, ùî ðîçâèòîê ä³ÿëüíîñò³ 
Çàêàðïàòñüêî¿ ÒÏÏ áåçïîñåðåäíüî ïîâ'ÿçà-
íèé ç åêîíîì³÷íèì áëàãîïîëó÷÷ÿì ñóá'ºêò³â 
ãîñïîäàðþâàííÿ, êîëåêòèâ Ïàëàòè ïîñò³é-
íî ïðàöþº íàä ðîçøèðåííÿì ñïåêòðó ïî-
ñëóã, ÿê³ íàäàþòüñÿ ï³äïðèºìñòâàì – ÷ëåíàì 
ÇÒÏÏ íà ï³ëüãîâèõ óìîâàõ. Íàëåæíà óâàãà 
ïðèä³ëÿºòüñÿ ³ ñòâîðåííþ êàäðîâîãî ðåçåð-
âó – åêñïåðò³â, îö³íþâà÷³â, ïåðåêëàäà÷³â òà 
³íøèõ ñïåö³àë³ñò³â ç ð³çíèõ íàïðÿì³â ä³ÿëü-
íîñò³. Äëÿ á³ëüø åôåêòèâíîãî çàáåçïå÷åííÿ 
ï³äïðèºìö³â ïàëàò³âñüêèìè ïîñëóãàìè áåçïî-

ñåðåäíüî â ðàéîíàõ óñï³øíî ôóíêö³îíóþòü 
Ìóêà÷³âñüêå òà Õóñòñüêå â³ää³ëåííÿ ÇÒÏÏ.

Ñòðàòåã³÷íîþ ìåòîþ ä³ÿëüíîñò³ Çàêàðïàò-
ñüêî¿ ÒÏÏ, â³äïîâ³äíî äî "Êîíöåïö³¿ ïåðñïåê-
òèâíîãî ðîçâèòêó ä³ÿëüíîñò³ ÒÏÏ Óêðà¿íè", ³ 
íàäàë³ çàëèøàºòüñÿ ï³äâèùåííÿ ðîë³ é çíà-
÷åííÿ ñèñòåìè òîðãîâî-ïðîìèñëîâèõ ïàëàò ó 
âèð³øåíí³ ïðîáëåì, ùî ïåðåøêîäæàþòü ðîç-
âèòêó ï³äïðèºìíèöòâà, ïðåäñòàâëåííÿ ³íòå-
ðåñ³â ñóá'ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ êðàþ íà âñ³õ 
ð³âíÿõ, ñòâîðåííÿ ñïðèÿòëèâèõ óìîâ äëÿ ï³ä-
ïðèºìíèöüêî¿, ä³ÿëüíîñò³, ó ïåðøó ÷åðãó – 
÷ëåí³â ÇÒÏÏ.

Ïàëàòà é íàäàë³ âèêîðèñòîâóâàòèìå íàÿâ-
í³ ìîæëèâîñò³ é ïîòåíö³àë äëÿ ïîäàëüøîãî 
ðîçâèòêó âçàºìîâèã³äíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà 
â³ò ÷èçíÿíèõ òà ³íîçåìíèõ ï³äïðèºìö³â, ïî-
øóêó  ïîòåíö³éíèõ  ïàðòíåð³â  é  ³íâåñòîð³â,  
íàäàâàòèìå  çîâí³øíüîåêîíîì³÷í³  òà  ïðàâî-
â³  êîíñóëüòàö³¿, çä³éñíþâàòèìå äîâ³äêîâî-³í-
ôîðìàö³éíå çàáåçïå÷åííÿ, âïðîâàäæóâàòèìå 
ïåðñïåêòèâí³ âèäè ïðîôåñ³éíèõ ïîñëóã.

Отто Ковчар,
президент Закарпатської ТПП.
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ЕКОНОМІКА .
ТОРГІВЛЯ .

ІНВЕСТИЦІЇ

ÇÀÊÀÐÏÀÒÒß – 2013

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ 
РОЗВИТОК

Основні показники роботи господарського комплек-
су Закарпаття у минулому році загалом свідчать про 
часткове покращення економічного та соціального роз-
витку області.
Водночас обсяги випуску промислової продукції 

скоротилися у порівнянні з 2012 р. на 4,1% (по Україні 
спад на 4,7%). У добувній промисловості і розробленні 
кар'єрів спостерігалося зростання на 8,9%, скорочення 
виробництва на 4,4% допущено у переробній промис-
ловості області, на 2,1% – на підприємствах із поста-
чання електроенергії, газу, пари та кондиційованого 
повітря.
Високі темпи приросту випуску продукції досягну-

то у таких галузях переробної промисловості, як ви-
робництво хімічних речовин і хімічної продукції (у 1,5 
разу), металургійне виробництво, виробництво гото-
вих металевих виробів, крім виробництва машин та 
устаткування (на 48,4%).
Загальний обсяг реалізованої продукції у відпускних 

цінах підприємств за січень-листопад 2013 р. становив 
8406,5 млн. грн. проти 7884,1 млн. грн. за відповідний 
період попереднього року, тобто збільшився на 522,4 
млн. грн.
У структурі реалізованої промислової продукції за 

видами діяльності найбільшу питому вагу (82,8%) за-
ймає продукція переробної промисловості, в т.ч. під-
приємств машинобудування – 48,8%; 15,7% – поста-
чання електроенергії, газу, пари та кондиційованого 
повітря; 1,0% й 0,5% припадає на добувну промисло-
вість, розроблення кар'єрів та забір, очищення, поста-
чання води відповідно.
Індекс обсягів сільськогосподарського виробництва 

у всіх категоріях господарств становив за минулий 
рік 102,5%, у т.ч. на сільськогосподарських підприєм-
ствах – 96,4%, в господарствах населення – 102,8%.
За 2013 р. у галузі тваринництва вироблено 86,5 тис. 

тонн м'яса в живій вазі, 410,4 тис. тонн молока та 336,6 
млн. штук яєць, що в порівнянні з попереднім роком 
більше на 0,2%, 2,3% та 1,2% відповідно. Збiльшилося 
поголiв'я великої рогатої худоби на 0,5%, свиней – на 
1,5%, овець і кіз – на 0,9% та птиці – на 0,1%.
У розвиток економіки області за січень-вересень 

2013 р. спрямовано 1643,1 млн. грн. капітальних інвес-
тицій, їх обсяг скоротився проти відповідного періоду 
2012-го на 16,0%. У загальному обсязі інвестицій 98,9% 

становили інвестиції в матеріальні активи. В структурі 
капітальних інвестицій у матеріальні активи частка ін-
вестицій у житлові будівлі склала 46,5%, у нежитлові – 
13,2%, інженерні споруди – 10,0%. Основним джерелом 
фінансування були кошти населення на індивідуальне 
житлове будівництво, на які припадає 40,5% усіх вкла-
день, власні кошти підприємств та організацій (33,2%), 
кредити банків та інші позики (10,2%), інші джерела фі-
нансування (8,7%).
За 2013 р. індекс будівельної продукції зменшився до 

попереднього року на 13,3%. Підприємствами й організа-
ціями області виконано будівельних робіт на суму 352,3 
млн. грн. проти 379,5 млн. грн. за підсумками 2012 р. За 
січень-вересень 2013-го введено в експлуатацію 264,2 
тис. кв. м загальної площі житла, що на 6,6% більше як за 
відповідний період попереднього року.
Транспортними організаціями області за рік перевезе-

но 4,9 млн. тонн вантажів, що більше на 10,6%, та 51,9 
млн. пасажирів, що на 3,8% менше, у порівнянні з 2012 р. 
При цьому обсяг вантажообороту становив 6763,6 млн. 
тонно-кілометрів, пасажирообороту – 1319,9 млн. паса-
жиро-кілометрів, що у відсотковому відношенні більше 
на 12,4% та менше на 8,5% відповідно.
Доходи від надання послуг зв'язку за січень-листо-

пад 2013 р. склали 631,9 млн. грн., із яких оплачено на-
селенням 454,8 млн. грн. або 72,0%.
За січень-листопад 2013 р. обсяг послуг, реалізова-

них споживачам підприємствами сфери послуг, стано-
вив 2125,2 млн. грн. Із загального обсягу реалізовано 
послуг населенню на 512,3 млн. грн. або 24,1%.
За розрахунковими даними, обсяг обороту роздріб-

ної торгівлі, що включає продаж товарів на ринках та 
підприємцями-фізичними особами, за рік збільшився 
на 9,3% і склав 17394,5 млн. грн. Товарообіг підпри-
ємств роздрібної торгівлі та ресторанного господар-
ства становив 8040,5 млн. грн., що перевищує показ-
ники 2012 р. на 4,2%.
Індекс споживчих цін (інфляції) по області у грудні 

2013-го у порівнянні з попереднім місяцем становив 
100,2%, а за січень-грудень до аналогічного періоду 
2012-го – 99,7%.
Фінансовий результат суб'єктів господарювання від 

звичайної діяльності до оподаткування за січень-вере-
сень 2013 р. склав 158,6 млн. грн. прибутків проти 114,9 
млн. грн. за відповідний період минулого року. При-
бутковими підприємствами отримано 473,1 млн. грн. 
прибутку. Питома вага збиткових підприємств – 34,0% 
(показник 2012 р. – 38,3%). Обсяг допущених збитків 
збільшився проти минулорічного періоду на 68,6% і 
становить 314,5 млн. грн.
За 2013 р. на території області мобілізовано податків 

і зборів (обов'язкових платежів та митних надходжень) 
до державного і місцевих бюджетів без відшкодування 
податку на додану вартість, включаючи власні надхо-
дження бюджетних установ, у сумі 4236,0 млн. грн., що 
становить 106,1% до показників 2012-го.
Надходження власних коштів до бюджету Пенсійно-

го фонду (без врахування єдиного внеску на загально-
обов'язкове державне соціальне страхування) упро-
довж 2013 р. знизились у порівнянні з попереднім  ро-
ком на 11,2% і склали 20,1 млн. грн. Рівень виконання 
річного завдання по надходженнях становив 106,5%.
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Номінальна середньомісячна зарплата штатного 
працівника, зайнятого в галузях економіки регіону, за 
грудень 2013 р. склала 2906 грн., що на 7,8% більше 
ніж відповідного місяця попереднього року. Заробіт-
на плата по області перевищила рівень законодавчо 
встановленого розміру мінімальної зарплати для пра-
цездатних осіб (1218 грн.) у 2,4 разу. 
На обліку в державній службі зайнятості Станом на 

1 січня 2014 р. перебувало 8719 безробітних, що на 
36,5% менше, ніж на відповідну дату минулого року. За 
січень-грудень 2013 р. працевлаштовано 22239 осіб, 
з них 52,4% мали статус безробітних. За рік створено 
21800 нових робочих місць, що становить 117,5% річ-
ного завдання за Програмою зайнятості населення За-
карпатської області.

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ
У 2013 році обсяги зовнішньої торгівлі товарами 

склали 3 млрд. 362,4 млн. дол. США і були менші за 
обсяги 2012-го на 0,9%. Частка області в загальному 
обсязі зовнішньоторговельного обороту України ста-
новила 2,4%. 
Закарпатські підприємці здійснювали зовнішньотор-

говельні операції з партнерами 92 країн світу. Експорт-
ні поставки склали 1 млрд. 300 млн. дол. США. що на 
6,1% менше за обсяги 2012-го. За 2013 р. імпортовано 
товарів на суму 2 млрд. 62,4 млн. дол. США, що на 2,7% 
перевищує фактичні обсяги попереднього року. 
Від'ємне сальдо зовнішньоторговельного балансу 

становило у 2013 р. 762,4 млн. дол. США. У порівнянні 
з попереднім роком сума негативного сальдо зросла 
на 22,2%. Основними складовими від'ємного сальдо 
були обсяги зовнішньої торгівлі за наступними то-
варними позиціями:  нафта і продукти її переробки 
(від'ємне сальдо склало 655,6 млн. дол. США), полі-
мерні матеріали (107,8 млн. дол. США), транспортні за-
соби (163,1 млн. дол. США), недорогоцінні метали (43,6 
млн. дол. США).
Як і в попередні роки, основними торговельними 

партнерами Закарпаття залишилися підприємці єв-
ропейських країн, обсяги торгівлі з якими становили 
56,8% обсягів загальнообласного обороту, з них: із 
Угорщиною – 20,6%, Німеччиною – 8,4%, Чехією – 6,2%, 
Австрією – 4,0%. Суттєву частку, а саме 13,0% у за-
гальному обсязі зовнішньої торгівлі області, займає 
торгівля з Російською Федерацією, 14,0% – торгівля з 
країнами Азії.  
Найвищою впродовж 2013 р. була динаміка роз витку 

зовнішньої торгівлі з Польщею – 142,2%, Білоруссю – 
191,2%, Хорватією – 133,1%, Великою Бри та нією – 124,0%, 
Францією – 120,1%. Відтак із багать ма основними краї-
нами-партнерами по зовнішній торгівлі товарами обсяги 
торгівлі порівняно з 2012 р. зменшилися: з Угорщиною 
на 17,4%, Румунією на 32,7%, Чехією на 11,5%, Данією на 
42,9%.
Продовжує зменшуватися питома вага експорту в 

загальному обсязі зовнішньої торгівлі товарами – з 
40,8% за 2012 р. до 38,7% за  2013-ий.      
За рік експортна продукція області надійшла у 65 кра-

їн світу. Найбільші поставки здійснювалися до Угорщи-

ни – 41,4% від загальнообласного обсягу, Російської 
Федерації – 14,0%, Австрії – 7,1%,  Словаччини – 7,0%, 
Німеччини – 6,4%.
Імпортовано товарів до Закарпаття з 83 країн світу. 

Найбільшу питому вагу в загальному обсязі імпорту 
мали: Білорусь – 20,4%, Російська Федерація – 11,5%, 
Німеччина – 10,0%, Китай – 8,7%, Чехія – 8,7%, Угорщи-
на – 7,2%.
Структура експорту товарів за 2013 р. переважно 

охоплювала:
- механічне та електротехнічне обладнання – 63,8% 

від загального обсягу експорту;
- текстиль і текстильні вироби – 9,1%;
- деревину й вироби з неї – 6,0%;
- іграшки та спортінвентар – 4,4%;
- взуття –   2,2%;
- готові  харчові  продукти –  1,4%.
Високі темпи зростання обсягів експорту в 2013 р. 

у порівнянні з попереднім роком простежуються за 
такими товарними позиціями, як їстівні плоди й горі-
хи – на 31,9%, нафта та продукти її перегонки – в 28,6 
разу, продукція хімічної промисловості – на 56,2%, 
вироби з каміння, гіпсу, цементу – в 5,4 разу, засоби 
транспорту – в 3,9 разу, прилади та апарати – в 2,4 
разу, меб лі – на 51,5%.
Відбулося однак і суттєве зниження темпів зовніш-

ньої торгівлі товарами, виробництво яких є пріори-
тетним для краю. Це текстиль і текстильні вироби (на 
1,8% менше), взуття (на 5,2%), недорогоцінні метали та 
вироби з них (на 19,2%), механічні машини та електро-
обладнання (на 11,3%).   
В імпорті товарів минулого року переважали:
- механічне та електротехнічне обладнання – 34,6% 

від загального обсягу імпорту;
- мінеральні продукти – 32,0%;
- транспортні засоби – 8,0%;
- текстиль та допоміжні матеріали як давальницька 

сировина для швейного виробництва –  5,7%;
- пластмаси й каучук –  5,5%;
- готові харчові продукти – 4,1%.
Високі темпи зростання імпорту спостерігалися за 

такими товарними групами, як живі тварини та продук-
ція тваринного походження – 198,9%,  продукти рос-
линного походження – 120,9%, готові харчові продук-
ти – 127,8%, мінеральні продукти – 145,9%, продукція 
хімічної промисловості – 130,7%.  
Менше ніж у 2012 р. завозилося механічних машин 

та електрообладнання – на 16,3%, засобів транспор-
ту – на 24,2%, меблів – на 58,3%, іграшок – на 9,7%, 
жирів та олій – на 13,8%.
В обсягах експорту та імпорту товарів вагому частку 

займає давальницька сировина та продукція, вироб-
лена з неї. Торік завезено сировини на 906,5 млн. дол. 
США. Частка імпортованої давальницької сировини в 
загальному обсязі імпорту в область складала 44,0%. 
Основні надходження давальницької сировини здійс-
нювалися з Німеччини, Угорщини, Китаю, Австрії, Че-
хії, Італії, Бельгії, Тайваню. 
Обсяг експорту готової продукції, виготовленої з 

іноземної давальницької сировини, становив 1046,9 
млн. дол. США або 80,5% від загального обсягу екс-
порту. Основні споживачі готової продукції, виготов-
леної з цієї сировини, – Угорщина, Австрія, Німеччина, 
Польща, Італія та Румунія.
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МІЖНАРОДНЕ ІНВЕСТУВАННЯ
Cтаном на 1 січня 2014 р. з початку інвестування в 

економіку Закарпаття залучено 447,4 млн. дол. США. 
Збільшення сукупного обсягу іноземного капіталу 
(з урахуванням курсової різниці) за рік склало 41,0 
млн. дол. США. 
У розрахунку на одну особу обсяг прямих іноземних 

інвестицій становив 357,1 дол. США. За цим показни-
ком область займає 16 місце серед регіонів України.
Інвестиції країн-членів Європейського Союзу скла-

дають 317,0 млн. дол. США або 70,8% від загально-
обласних обсягів. Із 27 країн ЄС інвестують економіку 
області 26, за рік обсяги інвестицій з них зросли на 29,0 
млн. дол. США. 
Із країн СНД у 2013 р. надійшло інвестицій на суму 

2,8 млн. дол. США, основна частка інвестиційних кош-
тів походить з Росії (2,3 млн. дол. США – 82,9%), Вір-
менії – 13,2%, Казахстану – 1,5%, незначна сума інвес-
тицій припадає на Молдову та Білорусь. 
З початку інвестування з країн Вишеградської групи 

(ВГ) залучено інвестицій на суму 89,8 млн. дол. США  
(20,1% до загальних обсягів), із країн Карпатського Єв-
рорегіону (КЄ) – на суму 82,4 млн. дол. США (18,4%). 
Обсяги інвестицій за рік збільшилися по країнах ВГ 
на 3,5 млн. дол. США, по країнах КЄ – на 1,2 млн. дол. 
США.
Рух інвестиційних коштів впродовж 2013 року вигля-

дає наступним чином.
Збільшення капіталу нерезидентів у цілому склало 

65 млн. 142,4 тис. дол. США, в тому числі за рахунок: 
- грошових внесків – 57 млн. 471,5 тис. дол. США;
- у вигляді інвестицій за договорами про спільну ін-

вестиційну діяльність – 3 млн. 862,7 тис. дол. США; 
- у вигляді рухомого й нерухомого майна – 2 млн. 

651,0 тис. дол. США;
- іншого вкладеного капіталу – 1 млн. 157,2 тис. дол. 

США.
У той же час відбулося зменшення іноземного капі-

талу на суму 16 млн. 161,9 тис. дол. США за рахунок:
- вилучення грошових внесків – 9 млн. 712,2 тис. 

дол. США;
- вилучення цінних паперів – 499,4 тис. дол. США;
- вилучення рухомого і нерухомого майна – 381,5 тис. 

дол. США;
- інвестицій за договорами про спільну інвестиційну 

діяльність – 3 млн. 782,0 тис. дол. США;
- відмови від права власності на капітал на користь 

резидента – 1 млн. 786,8 тис. дол. США.
Зменшення капіталу нерезидентів з інших причин 

(наприклад – змін у діяльності) становило 16 млн. 
428,0 тис. дол. США.
На 1 січня 2014 р. в області функціонувало 888 під-

приємств з прямими іноземними інвестиціями. 
Інвестування економіки здійснювали суб'єкти 59 кра-

їн світу. 
З початку інвестування найбільші обсяги вкладено 

суб'єктами:
- Японії –  65,3 млн. дол. США (14,6% до загального 

обсягу);

- Кіпру – 48,8 млн. дол. США (10,9%);
- Польщі – 39,2 млн. дол. США (8,8%);
- Німеччини – 36,9 млн. дол. США (8,3%);
- Сполучених Штатів Америки – 35,8 млн. дол. США 

(8,0%);
- Угорщини – 29,3 млн. дол. США (6,5%).
На зазначені країни припадає майже 60% загального 

обсягу прямих іноземних інвестицій.
За  2013 р. найбільші обсяги інвестицій надійшли з 

таких країн:
- Нідерланди – 19,9 млн. дол. США;
- Люксембург – 4,2 млн. дол. США;
- Фінляндія – 3,2 млн. дол. США;
- Чехія – 2,3 млн. дол. США;
- Ірландія – 2,1 млн. дол. США;
- Франція – 1,2 млн. дол. США.
За видами економічної діяльності, рахуючи з почат-

ку реєстрації, іноземні інвестиції розміщені наступним 
чином:

- промисловість – 334,0 млн. дол. США (74,7% від за-
гального обсягу);

- операції з нерухомим майном –  16,7 млн. дол. США 
(3,7%);

- транспорт і зв'язок – 29,5 млн. дол. США (6,6%);
- торгівля та ремонтні роботи – 27,1 млн. дол. США 

(6,1%);
- тимчасове розміщення та організація харчування – 

19,3 млн. дол. США (4,3%);
- будівництво – 4,2 млн. дол. США (0,9%);
- сільське господарство та мисливство – 5,1 млн. 

дол. США (1,1%);
- діяльність у сфері адміністративного й допоміжно-

го обслуговування – 10,2 млн. дол. США (2,3%);
- інші види діяльності – 1,3 млн. дол. США (0,3%).
За галузями промисловості найбільшу зацікавле-

ність іноземного інвестора викликають наступні на-
прями:

- виробництво меблів та іншої продукції; ремонт і 
монтаж машин та устаткування – 26,1% від загального 
обсягу залучених інвестицій;

- виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюно-
вих виробів –  12,2%;

- виробництво автотранспортних засобів – 12,0%;
- виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної 

продукції – 11,2%;
- текстильне виробництво, виготовлення одягу – 

4,5%;
- оброблення деревини та виготовлення виробів із 

неї (крім меблів) –  3,8%;
- машинобудування –  1,4%;
- хімічна галузь – 1,3%;
- металургія –  0,5%.
За  2013 рік в економіку області іноземними інвесто-

рами вкладено 41,0 млн. дол. США прямих іноземних 
інвестицій, пріоритетним спрямуванням яких була 
промисловість – 31,9 млн. дол. США (77,8% до за-
гального обсягу річних інвестицій). Підприємствами з 
іноземними інвестиціями впродовж року реалізовано 
продукції на суму 7 млрд. 242,2 млн. грн., що склало 
77,9% від загальнообласного показника.

За інф. Головного управління статистики в Закарпатській області
підготувала Алла Соловйова, ЗТПП.
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"Ì²ÆÍÀÐÎÄÍ²
ÊÎÍÒÀÊÒÍ² ÄÍ²"

Бізнес-зустріч аграріїв, 
харчовиків та переробників

Ì³öíèé ôóíäàìåíò äëÿ ïîäàëüøî¿ ðîáîòè àãðàð-
íîãî ñåêòîðà òà éîãî ðîçâèòêó, çàêëàäåíèé òîð³ê, 
êîëè îáñÿã ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà ó 
ïîð³âíÿíí³ ç 2012 ðîêîì çá³ëüøèâñÿ íà 13,7%, çà-
ãðîæóº ïîõèòíóòè ñêëàäíà ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íà 
ñèòóàö³ÿ, ÿêà ñêëàëàñÿ ó íàø³é äåðæàâ³. Ì³í³ñòåð-
ñòâî àãðàðíî¿ ïîë³òèêè òà ïðîäîâîëüñòâà Óêðà¿íè 
âèñëîâëþº ïîáîþâàííÿ, ùî ïîä³¿, ÿê³ ìè ñüîãîäí³ 
ñïîñòåð³ãàºìî, ìîæóòü âïëèíóòè íà ³ì³äæ àãðî-
ïðîìèñëîâîãî êîìïëåêñó íà çîâí³øíüîìó ðèíêó, ³ 
íàø³ ïàðòíåðè ïî÷íóòü çàìèñëþâàòèñÿ íàä òèì, ÷è 
óêëàäàòè óãîäè, ÷è áóäóòü â³ò÷èçíÿí³ ñ³ëüãîñïâè-
ðîáíèêè òà òðåéäåðè ñïðîìîæí³ âèêîíàòè óìîâè 
êîíòðàêò³â.

Ïðîòå åêîíîì³÷íî åôåêòèâí³ òåõíîëîã³¿ ó â³ò÷èç-
íÿíîìó ñ³ëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâ³, âèñîêà ïðîäóê-
òèâí³ñòü ïðàö³ óêðà¿íñüêèõ àãðàð³¿â, à òàêîæ ¿õíÿ 
çàö³êàâëåí³ñòü ó ðîçøèðåíí³ ðèíê³â çáóòó ïðî-
äóêö³¿ íå çóïèíÿþòü çàðóá³æíèõ ó÷àñíèê³â ðèíêó 
ðîçãëÿäàòè íàøó äåðæàâó ÿê îäíîãî ç ïåðñïåêòèâ-
íèõ ïàðòíåð³â. Öå ÿñêðàâî ï³äòâåðäèëà îðãàí³çîâà-
íà Çàêàðïàòñüêîþ òîðãîâî-ïðîìèñëîâîþ ïàëàòîþ 

÷åðãîâà á³çíåñ-çóñòð³÷ "Ì³æíàðîäí³ êîíòàêòí³ äí³", 
ùî 20 ëþòîãî ïðîõîäèëà â Óæãîðîä³.

Àãðàð³¿â, ïðåäñòàâíèê³â ï³äïðèºìñòâ õàð÷îâî¿ òà 
ïåðåðîáíî¿ ïðîìèñëîâîñò³ Çàêàðïàòòÿ, Õàðê³âùè-
íè, Ëüâ³âùèíè, à òàêîæ ãîñïîäàðíèê³â ç Àâñòð³¿, 
Óãîðùèíè, Ñëîâà÷÷èíè ñïîíóêàëà íà òðàäèö³éíó 
çóñòð³÷ íå ò³ëüêè àêòèâíà ï³äãîòîâêà äî âåñíÿ-
íî-ïîëüîâèõ ðîá³ò. Âîíè ç³áðàëèñÿ, àáè âèñëîâèòè 
ï³äòðèìêó îäíå îäíîìó, çàÿâèòè ïðî ñâî¿ íàì³ðè 
íà ïîäàëüøó ñï³âïðàöþ, çàêëþ÷èòè âçàºìîâèã³äí³ 
êîíòðàêòè ùîäî ïðîäàæó âëàñíî¿ ïðîäóêö³¿, îðãà-
í³çàö³¿ ñï³ëüíîãî âèðîáíèöòâà, ïîøóêó íîâèõ ñïî-
æèâà÷³â ³ ñèðîâèííèõ ðåñóðñ³â. 

² õî÷à íåïðîñòà ñèòóàö³ÿ â äåðæàâ³ çàâàäèëà 
ïðè¿õàòè äî Óæãîðîäà ïðåäñòàâíèêàì àãðàðíîãî 
ñåêòîðó ç äåÿêèõ ðåã³îí³â Óêðà¿íè, à òàêîæ çàðó-
á³æíèõ êðà¿í, ùî çàçâè÷àé áåðóòü ó÷àñòü ó íàøèõ 
á³çíåñ-çàõîäàõ, ÷èñåëüí³ñòü òà ä³ëîâà àêòèâí³ñòü 
ó÷àñíèê³â öüîãîð³÷íî¿ çóñòð³÷³ ìàéæå íå çíèçèëà-
ñÿ. À íàïðàöüîâàíèé ðîêàìè ñöåíàð³é, ùî âêëþ÷àâ 
îô³ö³éíå ïðåäñòàâëåííÿ ãîñòåé, ñåðåä ÿêèõ áóëè 
ïðàö³âíèêè ³íîçåìíèõ äèïëîìàòè÷íèõ óñòàíîâ, 
Óãîðñüêî-óêðà¿íñüêî¿ òîðãîâî¿ ïàëàòè, Àâñòð³é-
ñüêîãî òîðãîâîãî îô³ñó ó Ëüâîâ³, à òàêîæ áåçïîñå-
ðåäíüî ñàìèõ ó÷àñíèê³â, ñëóãóâàâ ïëàòôîðìîþ äëÿ 
ïë³äíî¿ ä³ëîâî¿ êîìóí³êàö³¿.

Â³öå-ïðåçèäåíò ÒÏÏ Óêðà¿íè, ãîëîâà Ðàäè ÒÏÏ 
Êàðïàòñüêîãî ðåã³îíó, ïðåçèäåíò Çàêàðïàòñüêî¿ 
ÒÏÏ Îòòî Êîâ÷àð ïîäÿêóâàâ ó÷àñíèêàì çà òå, ùî 
âîíè, íåçâàæàþ÷è íà ñêëàäíó ñîö³àëüíî-ïîë³òè÷-
íó ñèòóàö³þ â Óêðà¿í³, óñâ³äîìëþþòü åôåêòèâ-
í³ñòü ó÷àñò³ ó ì³æíàðîäíîìó ïàëàò³âñüêîìó çàõîä³ 
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çàäëÿ  ðîçáóäîâè  äîâãîñòðîêîâî¿  ñòðàòåã³¿  ñâî¿õ  
á³çíåñ-ïðîöåñ³â.

Ï³äòðèìêó ó÷àñíèêàì çóñòð³÷³ âèñëîâèëè êîíñóë 
Ãåíêîíñóëüñòâà Óãîðùèíè â Óæãîðîä³ Òð³åá Ãåð-
ãåëü òà ïåðøèé ñåêðåòàð Ãåíêîíñóëüñòâà Ñëîâà÷-
÷èíè â Óæãîðîä³ Àëåêñàíäåð Øêóðëà, çàïåâíèâøè 
ïðèñóòí³õ ó òîìó, ùî ¿õí³ äåðæàâè íåçì³ííî âè-
ñòóïàþòü çà àêòèâ³çàö³þ âçàºìîâèã³äíî¿ ñï³âïðàö³ 
ç ñóñ³äàìè-óêðà¿íöÿìè ó ïðîìèñëîâ³é òà àãðàðí³é 
ñôåðàõ ³ âèÿâëÿþòü ãîòîâí³ñòü äî ïîäàëüøîãî êîí-
ñòðóêòèâíîãî ä³àëîãó.

Ó õîä³ á³çíåñ-ôîðóìó òðèâàâ îáì³í ³íôîðìàö³ºþ òà 
äóìêàìè, ùî ñòîñóþòüñÿ ðåàëüíîãî ñòàíó ³ ñòðà-
òåã³¿ ðîçâèòêó àãðàðíî¿, ïåðåðîáíî¿ òà õàð÷îâî¿ 
ãàëóçåé, ïðîõîäèëè ³íäèâ³äóàëüí³ ïåðåãîâîðè ç 
êîíêðåòíèõ ïåðñïåêòèâíèõ íàïðÿì³â ñï³ëüíî¿, â 
òîìó ÷èñë³ – ³ííîâàö³éíî-³íâåñòèö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ 
ñóá'ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî ñòàíîâëÿòü âçàºìíèé 
³íòåðåñ äëÿ ñòîð³í.

Îêð³ì ïðåäñòàâíèê³â ôåðìåðñüêèõ ãîñïîäàðñòâ, 
ó çàõîä³ áðàëè ó÷àñòü âèðîáíèêè ñ³ëüãîñïòåõí³êè, 
ïåðåðîáíîãî îáëàäíàííÿ, ïàêóâàëüíî¿ ïðîäóêö³¿, 
áäæîëÿð³. Àãðàð³¿ çîêðåìà äåìîíñòðóâàëè åôåê-
òèâí³ çàñîáè çàõèñòó ðîñëèí, áàãàòèé íàñ³ííºâèé 
ìàòåð³àë, íîâ³òí³ òåõíîëîã³¿ âèðîùóâàííÿ ð³çíî-
ìàí³òíèõ ñ³ëüãîñïêóëüòóð. ²øëîñÿ ³ ïðî òâàðèííè-
öòâî, îðãàí³çàö³þ ñï³âïðàö³ ç ðîçâèòêó ñåëåêö³éíî¿ 
òà ïëåì³ííî¿ ðîáîòè.

Îðãàí³çàòîðè "Ì³æíàðîäíèõ êîíòàêòíèõ äí³â" 
ïîäáàëè é ïðî òå, àáè â³ò÷èçíÿí³ òà ³íîçåìí³ ó÷àñ-
íèêè, çàäëÿ äîñÿãíåííÿ ìàêñèìàëüíîãî ïðåçåíòà-
ö³éíîãî åôåêòó, ìàëè çìîãó ðîçì³ñòèòè ³ëþñòðî-
âàíó ðåêëàìó ï³äïðèºìñòâà, òîâàð³â ³ ïîñëóã íà 
ñòîð³íêàõ îô³ö³éíîãî êàòàëîãó á³çíåñ-çóñòð³÷³, à 
òàêîæ îáëàøòóâàòè ³íäèâ³äóàëüíó âèñòàâêîâó 
åêñïîçèö³þ.

Зустріч представників
лісопромислового бізнесу

Ä³ëîâà çóñòð³÷ "Ì³æíàðîäí³ êîíòàêòí³ äí³" íà 
ë³ñîïðîìèñëîâó òåìàòèêó íàðàç³ º îäíèì ³ç íàé-
ïîïóëÿðí³øèõ, ðåàë³çîâàíèõ Çàêàðïàòñüêîþ òîð-
ãîâî-ïðîìèñëîâîþ ïàëàòîþ ïðîåêò³â, ÿêèé ùîðîêó 
îá'ºäíóº â³ò÷èçíÿíèõ ³ çàðóá³æíèõ ï³äïðèºìö³â, 

ôàõ³âö³â ãàëóç³, åêîíîì³ñò³â, ó÷åíèõ, ìåíåäæåð³â 
çàäëÿ ñïðèÿííÿ ðîçâèòêó ì³æãàëóçåâèõ, ì³æðå-
ã³îíàëüíèõ çâ'ÿçê³â ó ë³ñîïðîìèñëîâîìó êîìïëåê-
ñ³, äåìîíñòðàö³¿ ³íâåñòèö³éíîãî ïîòåíö³àëó ðåã³îí³â, 
îáì³íó äóìêàìè, îòðèìàííÿ àêòóàëüíî¿ ³íôîðìàö³¿ 
ïðî ðîçâèòîê ðèíêó ë³ñîâî¿ òà äåðåâîîáðîáíî¿ ïðî-
äóêö³¿ ÿê óñåðåäèí³ êðà¿íè, òàê ³ íà ì³æíàðîäíîìó 
ð³âí³.

Òðàäèö³éíî ïîºäíàâøè ä³ëîâó òà âèñòàâêîâó ïðî-
ãðàìè, öüîãîð³÷íèé çàõ³ä, ùî â³äáóâñÿ 27 áåðåçíÿ 
â Óæãîðîä³, ïðèâàáèâ ï³äïðèºìö³â, ÿê³ ïðàöþþòü 
çà áàãàòüìà íàïðÿìàìè ë³ñîïðîìèñëîâîãî êîìï-
ëåêñó, à òàêîæ ãàëóçÿìè åêîíîì³êè, òåõíîëîã³÷íî 
ïîâ'ÿçàíèìè ç âèðîáíè÷èì öèêëîì ë³ñïðîìó, ³ç 
Çàêàðïàòòÿ, Êè¿âùèíè, Ëüâ³âùèíè, Ð³âíåíùèíè, 
Òåðíîï³ëüùèíè, Õìåëüíè÷÷èíè. Ìàëè ùî çàïðîïî-
íóâàòè ñâî¿ì óêðà¿íñüêèì ïîòåíö³éíèì ïàðòíåðàì 
³ ïðåäñòàâíèêè ãàëóçåâèõ îá'ºäíàíü, ôàõ³âö³ ë³ñî-
ïðîìèñëîâèõ ô³ðì, òîðãîâ³ ïðåäñòàâíèêè êîìïàí³é, 
ÿê³ âèðîáëÿþòü òåõí³êó ³ îáëàäíàííÿ äëÿ ë³ñîâî¿ òà 
äåðåâîïåðåðîáíî¿ ïðîìèñëîâîñò³, ç Àâñòð³¿, Á³ëî-
ðóñ³, Åñòîí³¿, Ñëîâà÷÷èíè, Óãîðùèíè. ²íøèìè ñëî-
âàìè, á³çíåñ-çóñòð³÷ âèñâ³òëèëà á³ëüø³ñòü íàïðÿì³â 
ë³ñîâî¿ ãàëóç³: â³ä òåõíîëîã³é, îáëàäíàííÿ, ³íñòðó-
ìåíòó äëÿ äåðåâîîáðîáíî¿ ³ ìåáëåâî¿ ïðîìèñëîâîñ-
ò³ äî óñòàòêóâàííÿ, òðàíñïîðòíîãî é ñêëàäñüêîãî 
çàáåçïå÷åííÿ, ³íâåñòèö³éíèõ ³ ë³çèíãîâèõ ñòðóêòóð. 
Äî ä³àëîãó ç ë³ñ³âíèêàìè äîëó÷èëèñÿ ïðåäñòàâíè-
êè áóä³âåëüíî¿, ìàøèíîáóä³âíî¿, ã³ðíè÷îâèäîáóâíî¿ 
ïðîìèñëîâîñòåé, ñôåðè òîðã³âë³ òà ³í.

Ó÷àñíèê³â ³ ãîñòåé ïðèâ³òàâ â³öå-ïðåçèäåíò ÒÏÏ 
Óêðà¿íè, ãîëîâà Ðàäè ÒÏÏ Êàðïàòñüêîãî ðåã³îíó, 
ïðåçèäåíò Çàêàðïàòñüêî¿ ÒÏÏ Îòòî Êîâ÷àð. Â³í 
êîíñòàòóâàâ, ùî çóñòð³÷ ïðîõîäèòü ó âàæêèé äëÿ 
óêðà¿íö³â ÷àñ. Óêðà¿íà äîðîãîþ ö³íîþ çàïëàòèëà 
çà øàíñ ñòàòè íåçàëåæíîþ ³ ñóâåðåííîþ, ñïðàâä³ 
ºâðîïåéñüêîþ äåðæàâîþ. Ñïîâíþº îïòèì³çìîì òîé 
ôàêò, ùî íàø³ ³ñòèííî ºâðîïåéñüê³ ïðàãíåííÿ, íàø 
ºâðîïåéñüêèé âèá³ð ïî÷óòèé ªâðîïîþ. Öå ï³äòâåð-
äæóº ï³äïèñàííÿ ïîë³òè÷íî¿ ÷àñòèíè Óãîäè ïðî 
àñîö³àö³þ ç ªÑ. Ñòâîðåííÿ ºäèíî¿ çîíè â³ëüíî¿ òîð-
ã³âë³ ³ ºäèíîãî ðèíêó, ùî ïåðåäáà÷àº ºâðîïåéñüêó 
³íòåãðàö³þ, â³äêðèº íîâó ñòîð³íêó â åêîíîì³÷íîìó 
ðîçâèòêó íàøî¿ äåðæàâè, ïåðåêîíàíèé ïðåçèäåíò 
ÇÒÏÏ.
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Ïðèñóòí³é íà çóñòð³÷³ çàñòóïíèê ãîëîâè Çàêàð-
ïàòñüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè Àíäð³é Ñåðáàéëî ðîçïîâ³â 
ïðî ðåàë³çàö³þ â êðà¿ ïðîãðàì ï³äòðèìêè ì³ñöåâîãî 
òîâàðîâèðîáíèêà, ðîçâèòêó òðàíñêîðäîííîãî ñï³â-
ðîá³òíèöòâà, à òàêîæ ïðî ðîëü îáëðàäè â çàëó÷åíí³ 
³íîçåìíèõ ³íâåñòèö³éíèõ êîøò³â ó åêîíîì³êó Çà-
êàðïàòòÿ. ²øëîñÿ ³ ïðî ìàéáóòí³é ñòàòóñ îðãàí³â 
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ÿê³ â ïðîöåñ³ ºâðî³íòå-
ãðàö³¿, à â³äòàê é îíîâëåííÿ êðà¿íè ìàþòü íàáóòè 
íîâîãî, çíà÷íî ÿê³ñí³øîãî çì³ñòó.

Ãîòîâí³ñòü ïîä³ëèòèñÿ ç Óêðà¿íîþ äîñâ³äîì âñòó-
ïó ñâîº¿ äåðæàâè äî ªâðîñîþçó âèñëîâèâ ïåðøèé 
ñåêðåòàð Ãåíêîíñóëüñòâà Ñëîâà÷÷èíè â Óæãîðîä³ 
Àëåêñàíäåð Øêóðëà. Â³í â³òàâ êðîêè óêðà¿íñüêîãî 
óðÿäó, ùî âêëþ÷àþòü ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü òà ðîç-
ðîáêó çàêîíîïðîåêò³â, íåîáõ³äíèõ äëÿ çàâåðøåííÿ 
ïåðøî¿ òà ïåðåõîäó äî äðóãî¿ ôàçè Ïëàíó ä³é ç ë³-
áåðàë³çàö³¿ â³çîâîãî ðåæèìó ì³æ Óêðà¿íîþ ³ ªÑ. Íà 
äóìêó ñëîâàöüêîãî äèïëîìàòà, âàæëèâå çíà÷åííÿ 
äëÿ óêðà¿íñüêèõ ï³äïðèºìö³â, ÿê³ çä³éñíþþòü çîâ-
í³øíüîåêîíîì³÷íó ä³ÿëüí³ñòü, ìàòèìå âèäà÷à á³î-
ìåòðè÷íèõ ïàñïîðò³â, ùî ðîçïî÷íåòüñÿ âæå íèí³ø-
íüîãî ðîêó. 

Ïðåäñòàâëÿþ÷è ñëîâàöüêèõ ó÷àñíèê³â, ÿê³ ïðè-
¿õàëè íà çóñòð³÷ ³ç êîìåðö³éíèìè ïðîïîçèö³ÿìè 
ñòîñîâíî ðîçðîáêè ïðîãðåñèâíèõ òåõíîëîã³é äëÿ 
âèðîáíèöòâà òåïëîâî¿ òà åëåêòðîåíåðã³¿, Àëåêñàí-
äåð Øêóðëà çâåðíóâ óâàãó íà íåîáõ³äí³ñòü â³äíàé-
äåííÿ â Óêðà¿í³ àëüòåðíàòèâíèõ äæåðåë åíåðã³¿ 
òà ñòâîðåííÿ åêîíîì³÷íî åôåêòèâíèõ òåõíîëîã³é 
âèðîáíèöòâà á³îïàëèâà ç ð³çíèõ âèä³â á³îëîã³÷íî¿ 
ñèðîâèíè. Ç îãëÿäó íà öå, ë³ñ ³ â³äõîäè ë³ñîïåðåðîá-
êè ïðåäñòàâëÿþòü îñîáëèâèé ³íòåðåñ, ïåðåêîíàíèé 
â³í. Ó ïåðøó ÷åðãó, ìîâà éäå ïðî ñó÷àñí³ âèñîêî-
òåõíîëîã³÷í³ ìåòîäè ãëèáîêî¿ ïåðåðîáêè íèçüêî-
ÿê³ñíî¿ äåðåâèíè. 

Ç³ ñëîâàìè ï³äòðèìêè äî óêðà¿íñüêèõ ï³äïðèºì-
ö³â ó ñêðóòíèé äëÿ íèõ ïåð³îä çâåðíóâñÿ ïåðøèé 
ñåêðåòàð Ïîñîëüñòâà Óêðà¿íè â Á³ëîðóñ³ Âëàäè-
ñëàâ Ñì³ëü÷óê. Íàïåðåäîäí³ â³í áåçïîñåðåäíüî 
ñï³ëêóâàâñÿ ç ïðåçèäåíòîì Çàêàðïàòñüêî¿ ÒÏÏ 
ùîäî àêòèâ³çàö³¿ ñï³âïðàö³ ñóá'ºêò³â ãîñïîäàðþâàí-
íÿ äâîõ êðà¿í. Óïðîäîâæ îñòàííüîãî äåñÿòèð³÷÷ÿ 
ó ïðàêòèö³ âçàºìîä³¿ óêðà¿íñüêî¿ òà á³ëîðóñüêî¿ 

ñòîð³í ñêëàëèñÿ ñòàë³ é ðåãóëÿðí³ çâ'ÿçêè. Óêðà¿íà 
âõîäèòü äî ï'ÿò³ðêè äåðæàâ, ç ÿêèìè â Á³ëîðóñ³ 
íàéá³ëüøèé òîâàðîîáîðîò. Äèïëîìàò îçâó÷èâ ïðî-
ïîçèö³¿ á³ëîðóñüêèõ ï³äïðèºìö³â, ãîòîâèõ ñï³âïðà-
öþâàòè ó ë³ñîïðîìèñëîâ³é ³ áóä³âåëüí³é ñôåðàõ, òà 
çàïåâíèâ ó÷àñíèê³â çàõîäó â äîíåñåíí³ ¿õí³õ êî-
ìåðö³éíèõ çàïèò³â á³ëîðóñüê³é ñòîðîí³.

Íà çóñòð³÷³ áóëè ïðèñóòí³ ïðåäñòàâíèê Ãåí-
êîíñóëüñòâà Óãîðùèíè ó Áåðåãîâ³ ²ãíàö Íîäü, 
äèðåêòîð Óãîðñüêî-óêðà¿íñüêî¿ òîðãîâî¿ ïàëà-
òè Äüîðäü Êîòà, êåð³âíèê Àâñòð³éñüêîãî òîðãî-
âîãî îô³ñó ó Ëüâîâ³ Íàä³ÿ Áîãàòèðåíêî, êåðóþ-
÷èé îô³ñó Á³çíåñ-ìåðåæ³ Êàðïàòñüêîãî ðåã³îíó â 
Óæãîðîä³ Àðïàä Áàò³.

Äåïàðòàìåíò åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ³ òîðã³âë³ 
Çàêàðïàòñüêî¿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ïðåäñòàâëÿëè 
Ãàëèíà Ðóñíàê òà ²ííà Ëàçîðåíêî, óïðàâë³ííÿ çîâ-
í³øíüîåêîíîì³÷íèõ çâ'ÿçê³â, ³íâåñòèö³é ³ òðàíñêîð-
äîííîãî ñï³âðîá³òíèöòâà  ÇÎÄÀ – éîãî íà÷àëüíèê 
Ìèõàéëî Á³äç³ëÿ.

Ñë³ä äîäàòè, ùî êîðèñòóþ÷èñü ïîïóëÿðí³ñòþ, 
óæãîðîäñüê³ "Ì³æíàðîäí³ êîíòàêòí³ äí³" ìàþòü 
óæå òðàäèö³éíèõ ó÷àñíèê³â. Îäèí ³ç íèõ – ãðîìàä-
ñüêà îðãàí³çàö³ÿ "ÔÎÐÇÀ", ìåòîþ ä³ÿëüíîñò³ ÿêî¿ º 
ñïðèÿííÿ ñòàëîìó ðîçâèòêó Êàðïàòñüêîãî ðåã³îíó 
Óêðà¿íè øëÿõîì ðåàë³çàö³¿ ì³æíàðîäíèõ ïðîåêò³â 
³ç ðîçâèòêó ë³ñîâîãî ãîñïîäàðñòâà, çåëåíî¿ åêîíî-
ì³êè, çì³íè êë³ìàòó, ïîêðàùåííÿ åíåðãîåôåêòèâ-
íîñò³. Ó ïàêåò³ ïðîïîçèö³é, ç ÿêèì ïðåäñòàâíèêè 
ÃÎ "ÔÎÐÇÀ" ïðèéøëè íà çóñòð³÷, – îðãàí³çàö³ÿ òà 
ô³íàíñîâà é òåõí³÷íà ï³äòðèìêà (ó ïàðòíåðñòâ³ ç³ 
øâåéöàðñüêîþ ïðîãðàìîþ "SIPPO – Swiss Import 
Promotion Programme") ó÷àñò³ äåðåâîîáðîáíèõ 
ï³äïðèºìñòâ ó íàéá³ëüøèõ ãàëóçåâèõ âèñòàâêàõ – 
"Interzum", "Domotex", "ZOW", "BauMunich"; ïðî-
âåäåííÿ äëÿ ôàõ³âö³â ï³äïðèºìñòâ áåç êîøòîâíèõ 
ñåì³íàð³â-òðåí³íã³â ç åôåêòèâíîãî óïðàâë³ííÿ ñè-
ðîâèííèìè ðåñóðñàìè òà åêîëîã³÷íîãî ìåíåäæìåí-
òó;  îðãàí³çàö³ÿ íàâ÷àëüíèõ ïî¿çäîê óêðà¿íñüêèõ 
âèðîáíèê³â äëÿ îçíàéîìëåííÿ ç òåíäåíö³ÿìè é ³í-
íîâàö³ÿìè äåðåâîîáðîáíîãî ðèíêó Øâåéöàð³¿ òà 
á³çíåñ-ì³ñ³é øâåéöàðñüêèõ ï³äïðèºìö³â â Óêðà¿íó.

Ольга Ян, "ДВ" ЗТПП.
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Європейські дипломати висловили підтримку Україні на шляху до євроінтеграції
Представники консульських установ країн- 

членів Європейського Союзу, що межують з 
Україною, – дипломати з Угорщини, Словаччи-
ни, Польщі, Румунії, а також Чехії – 21 березня 
зустрілися з новообраним головою Закарпат-
ської обласної державної адміністрації Вале-
рієм Лунченком.
У ході зустрічі було обговорено ряд важливих 

питань, серед яких – прискорення євроінтегра-
ційного процесу в Україні, запровадження спро-
щеного візового режиму, розбудова пунктів про-
пуску на кордоні із Закарпаттям.
Сьогодні у Брюсселі було підписано політич-

ний пакет Угоди про асоціацію з Європейським 
Союзом, зазначив Валерій Лунченко. Вся про-
гресивна українська спільнота вважає це пер-
шим кроком до набуття Україною повноцінного 
членства в ЄС. Ми щиро вдячні тим європей-
ським державам і політикам, які впродовж ба-
гатьох років виявляли принциповість у питан-
нях підтримки нашої країни на шляху до Євро-
пи. Закарпаття – найзахідніша область України 
вже має чимало позитивних напрацювань у 
сфері транскордонного і прикордонного співро-
бітництва, які ми спільними зусиллями і надалі 
будемо лише примножувати. В цьому процесі 
дуже важливою є всебічна підтримка сусідніх 
європейських країн.
Керівник Закарпатської ОДА також висло-

вив особливу подяку представникам країн-чле-
нів ЄС за сприяння в лікуванні та реабілітації 
українців, що постраждали під час сутичок на 
Майдані.
З цього приводу Генеральний консул Румунії 

в Чернівцях Елеонора Молдован, повідомила, 
що до Бухареста вже відправлено на реабіліта-
цію більше десяти постраждалих, серед яких є і 
закарпатці. Вона висловила також сподівання, 
що найближчим часом в Ужгороді буде відкрито 

консульську установу Румунії для більш тісної 
співпраці із Закарпаттям. Наразі йдеться про 
впровадження видачі карток учасників малого 
прикордонного руху мешканцям чотирьох за-
карпатських районів.
Генеральний консул Угорщини в Ужгороді 

Йожеф Бачкаі привітав українську сторону з 
підписанням політичної частини Угоди про асо-
ціацію з ЄС та запевнив у цілковитій підтримці 
Угорщиною українського політичного євровек-
тору. Водночас він рішуче засудив дії Російської 
Федерації щодо України, спрямовані на пору-
шення суверенітету і територіальної цілісності 
держави.
Стосовно офіційної позиції Словацької Рес-

публіки Генеральний консул в Ужгороді Янка 
Буріанова наголосила, що її країна і надалі від-
крита для співпраці з Україною й зокрема – із 
Закарпаттям. Словацький дипломат також по-
відомила, що в Словаччині наразі приймають 
постраждалих на Майдані й готові продовжува-
ти надавати всю необхідну допомогу.
Про посилення економічних, культурних і со-

ціальних зв’язків, а також про можливість від-
криття пунктів пропуску на кордоні з Закарпат-
ською областю говорив консул Генерального 
консульства Республіки Польща у Львові Ма-
ріан Орліковський. Серед іншого він ауважив: 
задля європейської інтеграції Україна сьогодні 
мусить позбутися в першу чергу проявів коруп-
ції на всіх рівнях.
Валерія Фюлеова – консул Генерального 

консульства Чеської Республіки у Львові ви-
словила сподівання на подальшу тісну спів-
працю з нашим регіоном у різних сферах, у 
тому числі – в підтримці чеської громади об-
ласті та, відповідно, закарпатців, що сьогодні 
проживають у Чехії.

За інф. прес-служби Закарпатської облдержадміністрації. 
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×åõ³ÿ ³ íàäàë³ âñ³ëÿêî 
ï³äòðèìóâàòèìå Óêðà¿íó

Програму співпраці українського Закарпаття
з чеською Височіною розглянула обласна рада

У період, коли Україна переживає складну еко-
номічну, політичну й соціальну кризу, європей-
ські країни висловлюють їй свою солідарність, 
прагнення допомогти подолати труднощі. З та-
кими словами звернувся  Надзвичайний і Повно-
важний Посол Чеської Республіки в Україні Іван 
Почух до учасників зустрічі, що відбулася 18 бе-
резня в Закарпатській облдержадміністрації. 
На зустрічі були присутні голова ЗОДА Валерій 

Лунченко, заступник голови облради Андрій Сер-
байло, Генеральний консул Чехії у Львові Миро-
слав Кліма.
Валерій Лунченко подякував очільникам чесь-

ких диппредставництв за розуміння і послідовну 
та всебічну підтримку в усіх ключових питаннях, 
які стосуються розбудови європейської, незалеж-
ної та демократичної держави – України, і запев-
нив, що за нинішніх умов глибокої політичної, со-
ціальної та економічної кризи зовнішній вектор 
розвитку країни, направлений на євроспільно-
ту, залишається незмінним. Голова ЗОДА також 
підкреслив, що наразі співпраця саме із західни-
ми країнами-партнерами є пріоритетною як для 
України в цілому, так і для Закарпаття зокрема.
Своєю чергою Іван Почух висловив упевне-

ність, що Чехія й надалі підтримуватиме Україну, 
в тому числі – у контексті набуття нею асоційо-
ваного членства в Євросоюзі, створення поглиб-
леної і всеохоплюючої зони вільної торгівлі, лі-
бералізації візового режиму ЄС для українських 

громадян. Серед пріоритетів залишається розви-
ток інвестиційної діяльності в Україні, особливо 
в її західному регіоні. Важливим для обох сторін 
є подальше співробітництво в культурно-гумані-
тарній сфері.
Сьогодні в Україні – непроста ситуація, є багато 

проблем, які має вирішити нова влада, відзначив 
Посол Чехії. Перед лідерами, народженими Май-
даном, стоять непрості завдання, спрямовані на 
відновлення стабільності й забезпечення сталого 
економічного розвитку країни. Він переконаний, 
що нинішній владі вдасться врегулювати всі кон-
флікти і вивести державу із економічної та по-
літичної кризи. Тим самим втіливши у життя ті 
мрії, за які боролися українці на Майдані.

Інф. "ДВ" ЗТПП.

Çà ñ³ì ðîê³â ñï³âïðàö³ ³ç Çàêàðïàòòÿì ïå-
ðåêîíëèâèé ïðîÿâ íàä³éíîñò³ òà áðàòåðñòâà, 
çðîñòàþ÷î¿ ñèëè ì³æíàðîäíîãî ïàðòíåðñòâà 
³ òðàíñêîðäîííîãî ñï³âðîá³òíèöòâà ïðîäåìîí-
ñòðóâàâ êðàé Âèñî÷³íà ×åñüêî¿ Ðåñïóáë³êè.

Ó Çàêàðïàòñüê³é îáëàñí³é ðàä³ 2 êâ³òíÿ â³ä-
áóëàñÿ ðîçøèðåíà íàðàäà ç ïèòàíü ïîäàëü-
øî¿ ðåàë³çàö³¿ ñï³ëüíèõ ³ç Âèñî÷³íîþ ³íâåñ-
òèö³éíèõ ïðîåêò³â ó ñîö³àëüí³é ñôåð³ â 2014 
ðîö³.

Ñåðåä íèõ – ðåìîíò ³íòåð’ºðó â³ää³ëåííÿ îá-
ëàñíîãî åêîëîãî-ïðèðîäíè÷îãî öåíòðó â ñ. Ëà-

çåùèíà Ðàõ³âñüêîãî ðàéîíó, ðåìîíò äàõó ÇÎØ 
¹3 ì. Óæãîðîäà òà ðåìîíò ôàñàäó ÄÍÇ ¹1 
ñ. ²ëüíèöÿ ²ðøàâñüêîãî ðàéîíó, çàì³íà â³êîí ó 
äèòñàäêàõ – ñ. Çàëóææÿ òà ñ. Ñòàíîâî Ìóêà-
÷³âñüêîãî ðàéîíó, ñ. Äîðîáðàòîâî ²ðøàâñüêîãî 
ðàéîíó, ÇÎØ ²-²²² ñò. ¹8 ì. Âèíîãðàäîâî, ðå-
êîíñòðóêö³ÿ áóä³âë³ ÄÍÇ ñ. Æîðíàâà Âåëèêîáå-
ðåçíÿíñüêîãî ðàéîíó òà ³í. Íà ö³ ïîòðåáè ÷åðåç 
áëàãîä³éíèé ôîíä "Â³Çà" ÷åñüê³ ïàðòíåðè âèä³-
ëÿþòü  ïîíàä 3 ìëí. ãðí.

Â³äêðèâàþ÷è ç³áðàííÿ, ãîëîâà îáëðàäè ²âàí 
Áàëîãà ï³äêðåñëèâ, ùî ïåðøèé òðàíø êîøò³â 
â³ä Âèñî÷³íè ìàº íàä³éòè âæå â êâ³òí³. Â³í âè-
ñëîâèâ ñïîä³âàííÿ, ùî öüîãî ðîêó âñ³ ïðîåê-
òè áóäóòü âäàëî ðåàë³çîâàí³. Ïîòð³áíî âèãî-
òîâèòè ïðîåêòíî-êîøòîðèñíó äîêóìåíòàö³þ 
íà îá’ºêòè, äå áóäóòü ïðîâîäèòèñÿ ðîáîòè, òà 
âèçíà÷èòè ðîçì³ð ñï³âô³íàíñóâàííÿ ì³ñöåâèõ 
ðàä. Îáëàñíà ðàäà ìàº âèçíà÷èòè îá’ºêòè, 
ÿê³ áóäóòü ââåäåí³ â åêñïëóàòàö³þ âæå öüîãî 
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Óêðà¿íñüêèé ºâðîâåêòîð ï³äòðèìóºòüñÿ
ãðóïîþ äðóæáè ó ñëîâàöüêîìó ïàðëàìåíò³
Голова групи Національної Ради Словацької Рес-

публіки з міжпарламентської дружби із Україною 
Миколай Крайкович 14 березня перебував з візитом 
в Ужгороді. Разом із Генеральним консулом Сло-
ваччини Янкою Буріановою він мав зустріч з голо-
вою Закарпатської облдержадміністрації Валерієм 
Лунченком, під час якої обговорювалися ключові 
аспекти політичної та соціально-економічної ситуа-
ції в нашій державі та в нашому регіоні.
Нещодавно призначений голова ЗОДА подякував 

поважним гостям за дружній візит у перші дні його 
перебування на цій посаді, а також за прояв бра-
терської підтримки і cолідарності щодо втілення в 
життя ідей Майдану та політичного й економічного 
євровектору нашої держави.
Зі свого боку, Миколай Крайкович поінформував 

Валерія Лунченка, що в словацькому парламенті 
група дружби з Україною всіляко сприяє її євроін-
теграції, найскорішому підписанню Угоди про асо-
ціацію з ЄС. Він також зазначив, що Словаччина за-
цікавлена у вступі України до Євросоюзу, солідарна 
з нею і всіляко підтримує її як достойного партнера 
і друга. Словацький депутат висловив сподівання, 
що тісні контакти та добрі справи, в тому числі – 
на рівні прикордонних регіонів двох держав, мати-
муть логічне продовження і розвиток.
Керівник ЗОДА розповів представникам Словач-

чини про зацікавленість органів влади й місцево-
го самоврядування у подальшій співпраці в різних 
сферах з партнерами-сусідами та запевнив їх, що 
нова влада гарантуватиме стабільність інвестицій-
ної діяльності в краї. Зараз дуже важливо залучати 
якомога більше інвестицій в Україну для розвитку її 
економіки та зняття політичної й соціальної напру-
ги. Наша держава має лише один шлях – шлях ін-

теграції в Євроспільноту. Угода про асоціацію з ЄС 
відкриє широкі перспективи, в тому числі – для ак-
тивізації співробітництва України зі Словаччиною.
З приводу цього, Генконсул Словаччини Янка Бу-

ріанова висловила готовність cприяти закріпленню 
досягнутої раніше позитивної динаміки розвитку 
двосторонніх відносин, які набули ознак стратегіч-
них у багатьох сферах – політичній та візовій, тор-
говельно-економічній, енергетичній і транспортній, 
міжетнічній, культурній, освітній та ін. Вона пові-
домила також, що Словаччина готова прийняти з 
Німеччини, Австрії та Польщі госпіталізованих там 
євромайданівців для їх подальшої реабілітації у 
медичних закладах у Братиславі, Бардіїві та на 
Шіраві.
На завершення зустрічі Валерій Лунченко зазна-

чив, що високо цінує довіру словацьких партнерів і 
наголосив, що органи державної влади та місцево-
го самоврядування краю докладатимуть максимум 
зусиль для активізації євроінтеграційних процесів 
у нашій країні та зокрема на Закарпатті, яке вже має 
багатий досвід транскордонного і прикордонного 
співробітництва.

За інф. прес-служби Закарпатської облдержадміністрації. 

ðîêó, à ÿê³ – íàñòóïíîãî. ×åðãîâ³ñòü ô³íàíñó-
âàííÿ îá’ºêò³â âèçíà÷èòüñÿ ï³ñëÿ îòðèìàííÿ 
áëàãîä³éíèì ôîíäîì "Â³Çà" ïåðøîãî òðàíøó 
ô³íàíñóâàííÿ. ßê ³ â ïîïåðåäí³ ðîêè àêöåí-
òóâàòèìåòüñÿ óâàãà ³ íà ðåàë³çàö³¿ ïðîåêò³â ç 
åíåðãîçáåðåæåííÿ – íèí³ öÿ òåìà íàäçâè÷àé-
íî àêòóàëüíà.

Äèðåêòîð áëàãîä³éíîãî ôîíäó "Â³Çà", çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ îáëðàäè 
ç ïèòàíü áþäæåòó Âîëîäèìèð ×óá³ðêî íà-
ãîëîñèâ, ùî ïðîâåäåííÿ íàðàäè ïðåäñòàâ-
íèê³â îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ òà 
âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ÿê³ çàä³ÿí³ â ðåàë³çàö³¿ 
âèùåçàçíà÷åíèõ ïðîåêò³â, äóæå âàæëèâå â 
êîíòåêñò³ ñèñòåìíî¿ ðîáîòè ç ï³äãîòîâêè òà 
ðåàë³çàö³¿ ñï³ëüíèõ ³ç ÷åõàìè çàõîä³â, âèçíà-
÷åííÿ ïîðÿäêó ô³íàíñóâàííÿ çàô³êñîâàíèõ  
ñòîðîíàìè îá’ºêò³â, àíàë³çó ïðîáëåì òà ïî-
øóêó øëÿõ³â ¿õ âèð³øåííÿ.

Íà íàðàä³ éøëîñÿ ïðî ìîæëèâîñò³ òà óìîâè 
ñï³âô³íàíñóâàííÿ ç áîêó ðîçïîðÿäíèê³â êîø-
ò³â, ì³ñöåâèõ áþäæåò³â. Ó÷àñíèêè ç³áðàííÿ 
ïðîàíàë³çóâàëè ñòàí ï³äãîòîâêè ïðîåêòíî¿ 
äîêóìåíòàö³¿, óõâàëèëè ãðàô³ê ïðîâåäåííÿ 
ðîá³ò. ×åñüêà ñòîðîíà âèä³ëÿòèìå êîøòè ïî-
åòàïíî – äâîìà òðàíøàìè. Ùîäî óêðà¿íñüêî¿ 
÷àñòèíè êîøò³â, òî íà æàëü º ïðîáëåìè ³ç 
çàáîðãîâàí³ñòþ ï³äðÿäíèêàì ùå çà ìèíóëèé 
ð³ê, à öå – áëèçüêî 600 òèñ. ãðí.

Ïðî ñòàí ðåàë³çàö³¿ ïðîåêò³â íà ì³ñöÿõ íà 
íàðàä³ äîïîâ³äàëè ñ³ëüñüê³ ãîëîâè, íà÷àëü-
íèêè óïðàâë³íü îñâ³òè òà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ 
ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³é. Çîêðåìà íàãîëîøóâà-
ëîñÿ, ùî ðîáîòè íà ïðîåêòàõ ó ñôåð³ îñâ³òè 
äîâåäåòüñÿ ïðîâîäèòè ï³ä ÷àñ ë³òí³õ êàí³êóë, 
ïðîòå âîíè îäíîçíà÷íî ìàþòü áóòè çàê³í÷åí³ 
äî ïî÷àòêó íîâîãî íàâ÷àëüíîãî  ðîêó.

За інф. прес-служби Закарпатської облради. 
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Óãîðùèíà â³òàº 
äåìîêðàòè÷í³ 
ïåðåòâîðåííÿ 

â Óêðà¿í³ òà 
ï³äòðèìóº ¿¿ 

ºâðî³íòåãðàö³éí³ 
ïðàãíåííÿ

Першого дня березня робочий візит міністра закор-
донних справ Угорщини Яноша Мартоні до Закарпаття 
розпочався з його участі у молебні за упокій загиблих в 
Києві та за мир, який було відправлено в Ужгородській 
католицькій церкві.
Затим очільник угорського зовнішньополітичного ві-

домства зустрівся з головою Закарпатської обласної ради 
Іваном Балогою.
З української сторони у зустрічі взяли участь заступ-

ник голови облради Андрій Сербайло, голова комісії з 
питань бюджету Василь Брензович, голова комісії з пи-
тань транскордонного співробітництва Михайло Кічков-
ський, керуючий справами виконавчого апарату облради 
Михайло Попович, з угорської – директор департаменту 
з політичних питань МЗС Угорщини Саболч Токач, ко-
місар МЗС Угорщини Ернев Кешкень, Надзвичайний і 
Повноважний Посол Угорщини в Україні Міхаль Баєр, 
генеральні консули Угорщини в Ужгороді Йожеф Бачкаі 
та в Берегові Іштван Тот.
Під час перемовин ішлося, насамперед, про суспіль-

но-політичну ситуацію в Україні, в тому числі – на За-
карпатті.
Вітаючи поважних гостей, Іван Балога подякував їм за 

те, що у важкі для країни дні вони знайшли можливість 
відвідати Закарпаття і цим самим продемонструвати со-
лідарність з українським  народом. Це ще раз засвідчує, 
що ми маємо щирих і вірних друзів, котрі вже не раз під-
тверджували нам свою підтримку, наголосив він.
Янош Мартоні, у свою чергу, відзначив: Угорщина ві-

тає демократичні зміни в нашій державі та створення 
нового уряду. Він також повідомив, що Вишеградська 
четвірка має намір негайно звернутися до країн Європей-
ського Союзу з пропозицією підписання угоди про асоці-
ацію України та ЄС та створення зони вільної торгівлі.
Стосовно ситуації на Закарпатті учасники зустрічі кон-

статували: у нашому краї вона була і залишається ста-
більною. Депутати облради на сесії прийняли звернення 

до парламенту щодо негайного підписання Угоди про асо-
ціацію з ЄС, адже саме зупинення процесу євроінтеграції 
восени минулого року спонукало українців до протестних 
акцій – Євромайдану. Громада Закарпаття виступає і за 
децентралізацію влади, перехід на європейську модель 
управління – тому депутати й звернулися в Київ із про-
позицією скасувати державні адміністрації, заявив Іван 
Балога.
Децентралізація влади, яку нині вимагають українці, – 

дуже на часі, вважає і керівник МЗС Угорщини. В Європі 
десятиліття діє система, коли керівників областей обира-
ють. Саме місцеві органи влади найбільше знають про 
потреби і проблеми громад, вони і мають їх вирішувати, 
наголосив він.
Серед іншого, члени угорської делегації говорили про 

можливість формування фінансового пакету допомоги 
для України. Янош Мартоні повідомив, що Угорщина іні-
ціює її термінове надання в рамках ЄС.  
Схвалює угорський дипломат й ідею відкриття пред-

ставництва Закарпаття в європейських місіях. Це додат-
кова можливість лобіювання інтересів вашої області, в 
першу чергу, щодо виділення технічної та фінансової до-
помоги для реалізації різноманітних проектів, вважає він.
На завершення зустрічі голова облради запевнив угор-

ських гостей, що Закарпаття завжди відкрите для спів-
праці в усіх сферах. Ми прагнемо до всебічного розши-
рення економічних зв’язків із сусідніми країнами і готові 
приймати інвестиції в економіку краю, наголосив Іван 
Балога і додав, що у вирішенні цих питань ми поклада-
ємось і на підтримку Угорщини.
Далі угорська делегація, відповідно до програми її пере-

бування на Закарпатті, попрямувала до Генконсульства 
Угорщини в Ужгороді, дорогою зупинившись на площі, 
що носить ім'я Шандора Петефі, аби покласти квіти до 
пам’ятника великому угорському поету-революціонеру. 
Побували угорці і в Закарпатському угорському інститу-
ті імені Ференца Ракоці II у Берегові.

За інф. прес-служби Закарпатської облради. 

Закарпатці активізують взаємодію з угорськими партнерами
В угорському місті Загонь 18 березня відбулася міжнарод-

на конференція "Загонь як стратегічна точка розвитку області 
Саболч-Сатмар-Берег", яка проходила в рамках проекту "Ре-
гіональний розвиток, планування та координація системи". 
Її організаторами виступили рада Саболч-Сатмар-Березької 
області, управління розвитку території Загонь та управління 
програми Сечені.
У заході взяли участь і представники Закарпаття – голова 

облради Іван Балога, його перший заступник Василь Брензо-
вич, керуючий справами виконавчого апарату облради Михай-
ло Попович. Учасників вітали Аттіла Тілкі – депутат угорського 
парламенту, Оскар Шестак – голова Загальних зборів області 
Саболч-Сатмар-Берег.
Ішлося на конференції про інвестиційну привабливість Заго-

ні та інноваційну активність. На думку учасників, це саме ті ва-
желі, від яких залежить розбудова інфраструктури, поліпшен-
ня соціально-економічної сфери, посилення міжрегіональних 
зв’язків і раціональне використання людського потенціалу.
Виступаючи перед поважним зібранням, Іван Балога від-

значив, що завдяки своєму геополітичному положенню Закар-
паття по праву вважається одним із лідерів євроінтеграційних 
процесів в Україні, тому співпраця з сусідніми державами і 
передусім з Угорщиною для нас є стратегічно важливою. Не 
менш важливою для розвитку регіону є і взаємодія з вико-
навчими структурами та органами місцевого самоврядування 
Угорщини, в тому числі – у плані розбудови дорожньої інфра-
структури. Це сприятиме створенню нових можливостей для 
гуманітарних та економічних контактів як між господарюючи-
ми суб’єктами, так і громадянами.
По завершенню конференції відбулася зустріч Івана Бало-

ги та Оскара Шестака, під час якої йшлося про долучення 
Закарпаття до розробки нових грантових проектів ЄС, активі-
зацію співпраці на регіональному рівні. Також голова Загаль-
них зборів області Саболч-Сатмар-Берег підтримав ініціати-
ву закарпатських депутатів щодо відкриття представництва 
області в Брюсселі, адже подібну ініціативу свого часу втіли-
ла й Угорщина.

Інф. "ДВ" ЗТПП.
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Çàêàðïàòòÿ ñï³âïðàöþº ç Óãîðùèíîþ
â ðàìêàõ ïðîãðàìè "Ñõ³äíå ïàðòíåðñòâî"

На Закарпатті 19 березня з робочим візитом перебував 
Державний секретар Міністерства закордонних справ 
Угорщини Жолт Неймет, якого супроводжували Надзви-
чайний і Повноважний посол Угорщини в Україні Міхаль 
Баєр, заступник держсекретаря з питань національної 
політики Міністерства державного управління та юстиції 
Жужанна Рейпаші, Генконсул Угорщини в Ужгороді Йожеф 
Бачкаі, Генконсул Угорщини в Берегові Іштван Тот.
Головна мета візиту до нашого краю офіційних осіб 

сусідньої держави – проведення перемовин із керівниц-
твом облради та облдержадміністрації стосовно ситуації 
в Україні у цілому та в Закарпатті зокрема.
Разом із тим, представники сторін мали на меті обго-

ворити практичні аспекти реалізації спільних проектів 
розвитку в рамках програми Євросоюзу "Східне партнер-
ство" та відповідно до діючої Угоди між Міністерством 
закордонних справ Угорщини і Закарпатською обласною 
радою.
Держсекретар МЗС Угорщини під час зустрічі в облраді 

висловив солідарність українському народові, наголо-
сивши, що Україна має право стати повноцінним членом 
Європейського Союзу, а Угорщина готова в цьому питан-
ні, як і в будь-яких інших, підкласти своє дружнє плече.
Ми – за суверенітет і неподільність України. Оскільки 

очевидно, що військові дії Росії не тільки порушують 
міжнародні правові норми, а й створюють небезпечний 
прецедент у новій Європі, наголосив Жолт Неймет. Єв-
росоюз має відповідно реагувати на вияв агресії з боку 
східного сусіда України та прискорити її долучення до єв-
ропейської спільноти. Угорщина виступає також за вве-
дення безвізового режиму для українців.
Водночас, за словами Держсекретаря МЗС Угорщини, 

варто мати на увазі, що Європа – це не матеріальні блага, 
це – стандарти життя. Майдан переможе лише тоді, коли 
в країні буде встановлена демократія. Лише тоді ваша ре-
волюція досягне мети, наголосив він.
Голова облради Іван Балога зі свого боку висловив 

вдячність керівництву Угорщини й зокрема Міністерству 
закордонних справ за фінансову та гуманітарну допомо-
гу, яка надається територіальним громадам Закарпаття, 
що безперечно укріплює дружні стосунки, притаманні 
добрим сусідам. Своїм візитом ви ще раз підтвердили 
незмінність позиції Угорщини щодо євроінтеграційного 
курсу України, засвідчили свою близькість і солідарність 
із нами у важкий для країни час, наголосив він.
Під час зустрічі представники сторін остаточно узго-

дили подальший діапазон співпраці та спільні проекти, 
фінансування яких здійснюватиметься на паритетних 
умовах. В результаті Іван Балога та Жолт Неймет підпи-
сали відповідний додаток до Угоди між Міністерством 

закордонних справ Угорщини і Закарпатською обласною 
радою, де відображено перелік об’єктів, у які будуть 
залучені інвестиції. Документ своїм підписом завірив й 
уповноважений представник Благодійного фонду Закар-
патського угорського педагогічного інституту, перший за-
ступник голови облради Василь Брензович.
Із приводу цього варто нагадати, що перший проект 

співпраці облради з угорським зовнішньополітичним 
відомством стартував у березні 2012-го. Спільними зу-
силлями впродовж 2012-2013 років було реалізовано 56 
проектів із енергозбереження, ремонту та реконструк-
ції об'єктів соціальної сфери – вузів, шкіл, дошкільних 
установ, будинків  культури. Вкладені інвестиційні кошти 
угорської сторони становили мільйон доларів США.
У грудні минулого року в Будапешті Іван Балога та Жолт 

Неймет підписали нову Угоду про співпрацю у виконан-
ні проектів розвитку, що здійснюються в рамках Східно-
го партнерства. Наразі йдеться про надання угорською 
стороною фінансової допомоги на їх виконання у сумі 
півмільйона доларів США. Проте, за словами Держсекре-
таря МЗС Угорщини, уряд країни має намір збільшити цю 
суму до мільйона доларів США.

*    *    *
Питання подальшого розвитку двосторонніх відносин 

поважні угорські гості цього дня обговорювали й під час 
зустрічі з головою Закарпатської облдержадміністрації. 
Валерій Лунченко, зокрема зазначив, що українське гро-
мадянське суспільство високо цінує всебічну підтримку 
Угорщини у складний період становлення демократії в 
нашій країні, та висловив сподівання, що дружня сусідня 
держава і в подальшому плідно співпрацюватиме з Укра-
їною, особливо в контексті її євроінтеграції. Угорщина – 
дуже важливий партнер, тож ми робитимемо все можли-
ве для зміцнення політичних, соціальних, економічних і 
культурних зв’язків між нашими країнами та регіонами, 
наголосив він.
Держсекретар Міністерства закордонних справ Угорщи-

ни Жолт Неймет у свою чергу запевнив, що Угорщина сто-
їть на стороні збереження суверенітету та національної 
єдності України. Останні події,  безперечно, сприятимуть 
прискоренню європейської інтеграції України, сказав він. 
І Закарпаття, як найзахідніший регіон, відіграватиме в 
цьому плані важливу роль. Зокрема йдеться про розбу-
дову пунктів пропуску на українсько-угорському кордоні.
Предметом перемовин під час зустрічі були й підсум-

ки першого етапу співпраці між Угорщиною та Закарпат-
ською областю в рамках програми ЄС "Східне партнер-
ство", а також окремі перспективні напрями подальшої 
взаємодії, серед яких – будівництво об’їзної дороги 
навколо міста Берегово.

Інф. "ДВ" ЗТПП.
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Установче засідання Комітету підприємців – 
виробників автомобілебудівної галузі

У Закарпатській торгово-промисловій палаті 20 бе-
резня відбулося установче засідання Комітету підпри-
ємців – виробників автомобілебудівної галузі за участю 
представників ПрАТ "Єврокар" (генеральний директор 
Ігор Царенко, член наглядової ради Олексій Ягічев), 
ТОВ "Сезпарксервіс" (заступник директора Марина Па-
ращинець), ТОВ "Ядзакі Україна" (заступник генераль-
ного директора Ігор Завізіон), Закарпатської обласної 
організації роботодавців у сфері автомобілебудування 
(голова Ігор Царенко), Закарпатської ТПП (президент 
Отто Ковчар). 
Серед основних завдань консультативно-дорадчого 

органу, що працюватиме при Закарпатській ТПП, – мо-
ніторинг стану, тенденцій і динаміки розвитку автомо-
білебудівної та споріднених галузей промисловості; 
аналіз соціально-економічних наслідків управлінських 
рішень в економічній політиці держави і регіону та 
факторів стримування вільного розвитку підприємниц-

тва; узагальнення пропозицій суб’єктів господарюван-
ня щодо покращення умов ведення бізнесу, розробка 
рекомендацій державним і самоврядним органам із 
вдосконалення економічної, податкової, митної по-
літики, забезпечення захисту інтересів і підвищення 
конкурентоспроможності вітчизняних товаровиробни-
ків на внут рішньому та зовнішньому ринках; участь у 
розробці цільових програм, спрямованих на підтримку 
і розвиток підприємницької, в тому числі інновацій-
но-інвестиційної діяльності в державі та регіоні.

В офіційній церемонії запуску виробництва авто-
мобілів четвертого і п’ятого поколінь “Spacebаck” 
та “Octavia” 18 березня брали участь Надзвичайний 
і Пов новажний Посол Чеської республіки в Україні 
Іван Почух, Генеральний Консул Чеської республіки у 
Львові Мірослав Кліма, голова Закарпатської облдерж-
адміністрації Валерій Лунченко, голова наглядової 
ради ПрАТ "Єврокар" Олег Боярин, генеральний ди-
ректор "Єврокару" Ігор Царенко, керівник Škoda Auto 
по регіону СНД Мирослав Крупа.
Аналізуючи роботу підприємства в сучасних еконо-

мічних умовах, голова наглядової ради ПрАТ "Євро-
кар" Олег Боярин зауважив: "Вижити можна лише тоді, 
коли розумієш, що у тебе є добре сформований план, 
при чому – на десятиліття. З одного боку сьогодні в 
країни – труднощі, а з іншого – неабиякі можливості. 
Якщо Україна розробить чіткий план модернізації еко-
номіки, то у нас буде прекрасна можливість збудувати 
насправді нову державу".
Посол Чеської республіки в Україні Іван Почух висо-

ко оцінив діяльність "Єврокару" у контексті співпраці 
України та Чехії, а також висловив сподівання щодо 
покращення в подальшому умов інвестиційній діяль-
ності іноземних підприємств у нашій державі.
У тому, що діяльність ПрАТ "Єврокар" обов’язково 

вийде на новий рівень, переконаний голова облдерж-
адміністрації Валерій Лунченко: "Підприємство є при-
кладом, як потрібно працювати навіть у складних еко-
номічних умовах". Щодо допомоги бізнесу та залучен-
ню інвесторів, то обласна влада готова якнайшвидше 
вживати необхідних заходів. "Наші цілі й мета направ-
лені виключно на пом’якшення інвестиційного клімату. 
Це буде серед пріоритетів економічного розвитку об-
ласті", – наголосив керівник ЗОДА.

Водночас, за словами Валерія Лунченка, Закарпат-
тя стане однією з перших областей, де найближчим 
часом будуть створені індустріальні парки, так звані 
вільні економічні зони, зі спрощеними умовами опо-
даткування та сприятливими умовами для залучення 
інвестицій.

*    *    *
ПрАТ "Єврокар" – офіційний виробник автомобілів марок 

VW Group в Україні, який входить до групи компаній "Атолл 
Холдінг". За даними Федерації роботодавців автомобіль-
ної галузі України, завод у 2013 році зайняв друге місце за 
обсягами виробництва легкових автомобілів, його частка в 
загальному обсязі по країні становить 25%. Нині повномас-
штабні виробничі потужності розраховані на випуск 50 тисяч 
автомобілів на рік, проте закладений потенціал модернізації 
дозволяє збільшити їх до 100 тисяч.
Завод "Єврокар" розташований в селі Соломоново Ужго-

родського району Закарпатської області, за два кілометри 
від кордону з Угорщиною та Словаччиною, поряд з індустрі-
альним парком "Соломоново". Виробничий майданчик має 
залізничний термінал, здатний виконувати транспортування 
до країн ЄС и СНД. Згідно з планами розвитку, "Соломоно-
во" має стати основою першого в Західній Україні автомо-
більного кластеру. Очікується, що значна частина компо-
нентів і комплектуючих, необхідних для SKD збірки легкових 
авто, буде проводитися резидентами індустріального парку.
Завод "Єврокар" – унікальний грін-філд проект, спрямо-

ваний на реалізацію в Україні високотехнологічного авто-
мобільного виробництва. Стратегічною метою проекту є 
глибока інтеграція в європейську автомобільну промисло-
вість. Підсумком дванадцятирічної діяльності підприємства 
в Україні стало створення повномасштабного виробництва 
автомобілів, яке включає основні виробничі процеси – зва-
рювання, фарбування і монтаж авто. 
Сьогодні "Єврокар" випускає майже весь модельний ряд 

автомобілів Škoda. У 2013 році з конвеєра заводу зійшли 
11494 авто, а загалом їх було реалізовано торік 11772. Мо-
делям Fabia, Superb і Octavia за продажами у своєму класі 
вдалося зайняти друге місце, моделі Rapid – третє.

Інф. "ДВ" ЗТПП.

Нові моделі
автомобілів
"ŠKODA"

складатимуть
на Закарпатті
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АНТИКРИЗОВІ ЗАКОНОДАВЧІ НОВАЦІЇ УРЯДУ ТОРКАЮТЬСЯ 

УСІХ СФЕР ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ СУСПІЛЬСТВА

Закон "Про запобігання фінансової катастрофи та створення 
передумов для економічного зростання в Україні" за №1166-VII 
Верховна Рада ухвалила 27 березня. Чисельні зміни, частково на-
ведені нижче, на думку розробників документа сприятимуть збіль-
шенню дохідної частини держбюджету, раціональному викорис-
танню державних коштів, врегулюванню окремих питань надання 
соціальної підтримки громадянам.
Введення у дію норм "антикризового" Закону №1166-VII здійс-

нюватиметься поетапно:
Із 1 квітня 2014 р.:
затверджено постійні основні ставки: податку на прибуток під-

приємств у розмірі 18%, податку на додану вартість (ПДВ) – 20%;
операції з постачання лікарських засобів та виробів медичного 

призначення (імпорт і постачання виробником) оподатковувати-
муться за ставкою 7%;
вартість неоподатковуваних ПДВ товарів, які пересилаються 

у міжнародних поштових відправленнях, зменшується із 300 до 
150 євро;
до 1 жовтня ц.р. продовжено пільгу з ПДВ по операціях із по-

стачання зернових і технічних культур сільськогосподарським 
підприємствами (крім підприємств, які придбали таку продукцію 
у виробників). Водночас виробники сільгосппродукції, вирощеної 
на землях, що перебувають у їх власності, при експорті продукції 
мають можливість реалізувати її за нульовою ставкою та відшко-
дувати податковий кредит;
ставки податків і зборів, окрім збору за спеціальне використан-

ня лісових ресурсів та екологічного податку з утилізації знятих із 
експлуатації транспортних засобів, визначених в абсолютних зна-
ченнях (крім євро), будуть коригуватися на індекс споживчих цін, 
індекс цін виробників промислової продукції;
ставка плати за користування надрами на газовий конденсат 

підвищена з 39% до 42%, на нафту збережена на попередньому 
рівні – 39%. Розширено коло платників збору у вигляді цільової 
надбавки до чинного тарифу на природний газ;
удвічі збільшено ставки збору за користування радіочастотним 

ресурсом України;
збільшено в два рази ставки акцизного податку на нові авто-

мобілі та мотоцикли з об'ємом двигуна понад 0,5 л, встановлено 
ставки акцизу на мотоцикли з об'ємом двигуна до 0,5 л на рівні 
0,06 євро за 1 куб. см. і підвищено удвічі ставки акцизного податку 
на автомобільні кузови;
встановлена єдина ставка акцизного податку на дизпаливо (98 

євро за 1000 кг) замість диференційованих ставок залежно від 
вмісту сірки (від 46 євро до 98 євро за 1000 кг). Введено оподатку-
вання альтернативного палива;
базою оподаткування податком на нерухомість встановлено 

загальну площу об'єкта житлової нерухомості замість житлової 
площі;
введено збір на обов'язкове державне пенсійне страхування 

за ставкою 0,5% при здійсненні операцій з купівлі юридичними і 
фізичними особами іноземної валюти в безготівковій та (або) го-
тівковій формі.
Із 1 травня 2014 р.:
збільшується ставка акцизного податку на пиво на 42,5%;
змінюються пропорції розподілу єдиного соціального внеску 

(ЄСВ) між фондами соціального страхування: на пенсійне стра-
хування збільшиться на 1,1%, на страхування на випадок безро-
біття зменшиться на 1,0%, на страхування у зв'язку з тимчасовою 
втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням 
зменшиться на 0,2%, на страхування від нещасного випадку на 
виробництві та професійного захворювання, які спричинили втра-
ту працездатності, збільшиться на 0,1%;
скасовується спеціальний порядок нарахування пенсій держ-

службовцям у розмірі 80% від зарплати. Для них встановлюється 
загальний принцип нарахування пенсій (70% від зарплати).
Із 1 липня 2014 р.:
оподаткування доходів у вигляді заробітної плати оподаткову-

ватиметься по старому за ставками 15% (17% від суми, що пе-
ревищує 10 розмірів мінімальних зарплат на 1 січня податкового 
року);
встановлюється прогресивна шкала оподаткування пасивних 

доходів за ставками: 15% (у 2014 р. дохід до 248,472 тис. грн.), 
20% (у 2014 р. дохід від 248,473 тис. грн. до 482,328 тис. грн.) і 
25% (у 2014 р. дохід понад 482,329 тис. грн.), а саме: дивідендів, 
відсотків, роялті, інвестиційного прибутку (з обов'язковим прове-
денням річного перерахунку нарахованого (утриманого) податку);
пенсійні виплати, розмір яких перевищує 10 тис. грн, будуть 

оподатковуватися за ставкою 15% (17%) із суми перевищення;

збільшуються ставки акцизного податку на тютюнові вироби на 
31,5%.
Із 1 вересня 2014 р. збільшуються ставки акцизного податку на 

спирт та алкогольні напої на 25%.
Із 1 січня 2015 р. буде здійснюватися індексація нормативної 

грошової оцінки земель для визначення бази оподаткування фік-
сованим сільськогосподарським податком.
Варто зауважити, що внаслідок прийняття Закону 1166-VII ви-

никли окремі неузгодженості норм чинного законодавства, тому 
найближчим часом слід очікувати подальших антикризових но-
вацій. Наприклад, Міністерство фінансів вже повідомило про 
"технічну помилку" – введення з 1 квітня 5% податку на доходи 
від депозитів, яку обіцяють виправити шляхом подачі до Верхов-
ної Ради законопроекту про призупинення в період із 1 квітня до 
1 липня ц.р. дії відповідних норм Податкового кодексу.

ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
У СФЕРІ ЗЕД – ШТРАФ 

 
До суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України або іно-

земних суб'єктів господарської діяльності за відповідні порушення  
законодавства України у сфері ЗЕД можуть бути застосовані такі 
спеціальні санкції:
накладення штрафів у випадках несвоєчасного виконання або 

невиконання суб'єктами ЗЕД та іноземними госпсуб'єктами своїх 
обов'язків пов'язаних із Законом "Про зовнішньоекономічну діяль-
ність". Розмір штрафів визначається відповідними положеннями 
законів та (або) рішеннями судових органів;
застосування до суб'єктів ЗЕД та іноземних госпсуб'єктів інди-

відуального режиму ліцензування, що встановлює певні заборо-
ни, обмеження або порядок здійснення зовнішньоекономічних 
операцій;
тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності, у ви-

падках проведення дій, які можуть зашкодити інтересам націо-
нальної економічної безпеки.
Зазначені спеціальні санкції передбачено статтею 37 Закону 

№959-ХІІ "Про зовнішньоекономічну діяльність".

ПРАВО НА АВТОМАТИЧНЕ БЮДЖЕТНЕ
ВІДШКОДУВАННЯ ПДВ: КРИТЕРІЇ ВІДПОВІДНОСТІ

За інформацією Міндоходів, для отримання права на автома-
тичне бюджетне відшкодування сум податку на додану вартість 
платники податку мають відповідати зокрема таким критеріям:
питома вага операцій, до яких застосовується нульова ставка, 

впродовж попередніх дванадцяти послідовних звітних податкових 
періодів (місяців) сукупно становить не менше 40% загального 
обсягу поставок;
загальна сума розбіжностей між податковим кредитом, сформо-

ваним платником податку за придбаними товарами (послугами), 
та податковими зобов'язаннями його контрагентів, у частині по-
стачання таких товарів (послуг), що виникла протягом попередніх 
трьох послідовних календарних місяців, не перевищує 10% заяв-
леної платником податків суми бюджетного відшкодування;
чисельність працівників, які перебувають у трудових відносинах 

із платниками податку, перевищує 20 осіб у кожному з останніх 
чотирьох звітних податкових періодів (кварталів);
середня заробітна плата працівників не менш ніж у два з по-

ловиною рази перевищує мінімальний встановлений законодав-
ством рівень у кожному з останніх чотирьох звітних податкових 
періодів (кварталів);
платник податку має основні фонди (починаючи зі звітності за 

II квартал 2011 року – основні засоби) для ведення задекларова-
ної діяльності, залишкова балансова вартість яких на звітну дату 
за даними податкового обліку перевищує суму податку, заявлену 
до відшкодування за попередні 12 календарних місяців;
платник податку не має податкового боргу.
Критерії оцінки платника, відповідність яким надає йому пра-

во на отримання автоматичного бюджетного відшкодування сум 
ПДВ, грунтуються на аналізі даних його звітних показників та на-
явної податкової інформації.

У ПОДАТКОВІЙ НАКЛАДНІЙ НА ПОСТАВКУ ТОВАРІВ 
ВКАЗУЄТЬСЯ КОД УКТЗЕД - 2012

З початку цього року при здійсненні операцій із реалізації това-
рів, які були ввезені на митну територію України, а також підакциз-
них товарів, у податкових накладних треба зазначати код УКТЗЕД 
(Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльно-
сті) версії 2012 року.
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Відповідно до п. 201.1 ст. 201 Податкового кодексу (ПКУ) плат-
ник податку зобов'язаний надати покупцю (отримувачу) на його 
вимогу підписану уповноваженою платником особою та скріплену 
печаткою податкову накладну, у якій зазначаються в окремих ряд-
ках визначені підпунктами "а"–"і" п. 201.1 ст. 201 розділу V ПКУ 
обов'язкові реквізити. Зокрема для підакцизних товарів і товарів, 
увезених на митну територію України, в податковій накладній має 
бути вказаний код товару згідно з УКТЗЕД.
Закон від 19.09.2013 р. №584-VII "Про Митний тариф України", 

товарна номенклатура якого відповідає Гармонізованій системі 
2012 року, набрав чинності 1 січня ц.р. Міндоходів наказом від 
22.01.2014 р. №54 затвердило перехідні таблиці від УКТЗЕД вер-
сії 2007 р. до УКТЗЕД версії 2012 р.
Отже, при здійсненні операцій з реалізації товарів, які були вве-

зені на митну територію України (як до, так і після 1 січня 2014 р.), 
а також підакцизних товарів, у податкових накладних слід зазна-
чити код УКТЗЕД - 2012. У разі необхідності співставлення кодів 
різних версій, слід використовувати перехідні таблиці, затвердже-
ні Міндоходів наказом №54.

МІНДОХОДІВ НАГАДУЄ ПРО ВИМОГИ МИТНОГО КОДЕКСУ 
ЩОДО ВИДАЧІ ФІНАНСОВИХ ГАРАНТІЙ

Після завершення митного оформлення товарів чи процедури 
транзитного перевезення товарів та за відсутності порушення 
особою зобов'язань зі сплати митних платежів фінансова гарантія 
повертається (вивільняється) не пізніше двох годин після того, як 
орган доходів і зборів отримає підтвердження фактичного вико-
нання зобов'язань, забезпечених цією гарантією.
При вивільненні (поверненні) індивідуальної (одноразової) фі-

нансової гарантії у паперовому вигляді органом доходів і зборів 
на всіх її примірниках проставляється відбиток відповідного мит-
ного забезпечення.

 
ВИРОБНИКУ-НЕРЕЗИДЕНТУ ПРО НАДАННЯ ДЕКЛАРАЦІЇ 

ВІДПОВІДНОСТІ ПІД ЧАС МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ ТОВАРІВ

Законом про стандарти, технічні регламенти та процедури оцін-
ки відповідності встановлено зобов'язання виробників і поста-
чальників, відповідно до яких виробник або його уповноважений 
представник в Україні повинні, зокрема, зберігати декларацію про 
відповідність та надавати її за запитом органів ринкового нагляду. 
Про це йдеться у листі Міндоходів від 18.02.2014 р. №4257/7/99-
99-24-01-10-17.
Водночас, якщо виробник не є резидентом України та відсутній 

його уповноважений представник в Україні, то постачальник зо-
бов'язаний забезпечити органи ринкового нагляду за їх запитом 
необхідною інформацією стосовно продукції, у тому числі копією 
декларації про відповідність.
У зв'язку з цим, виробник – нерезидент України повинен скла-

сти декларацію про відповідність, копію якої на запит органу рин-
кового нагляду має надати постачальник продукції у разі, якщо 
виробник не має свого уповноваженого представника на території  
України.
Таким чином, до митного оформлення надається декларація 

про відповідність продукції, складена виробником – нерезиден-
том України.

НЕРЕЗИДЕНТ МОЖЕ ЗДІЙСНИТИ РОЗРАХУНКИ
ЗА ПРИДБАНІ У РЕЗИДЕНТА АКЦІЇ В ГРИВНЯХ

Іноземні інвестиції можуть здійснюватися в іноземній валюті,  
валюті України та у формі придбання не забороненого законами 
України нерухомого чи рухомого майна, включаючи будинки, квар-
тири, приміщення, обладнання, транспортні засоби та інші об'єкти 
власності, шляхом прямого одержання майна та майнових комп-
лексів або у вигляді акцій, облігацій чи інших цінних паперів.
У разі здійснення інвестицій в Україну у грошовій формі іно-

земний інвестор має право відкрити інвестиційний рахунок та 
перерахувати на нього іноземну валюту з-за кордону, здійснюва-
ти продаж іноземної валюти з інвестиційного рахунку та зарахо-
вувати на інвестиційний рахунок кошти в гривнях, отримані від 
продажу іноземної валюти, для подальшого здійснення іноземної 
інвестиції.
Порядок іноземного інвестування встановлено положенням 

про порядок іноземного інвестування в Україну, затвердженим 
постановою правління НБУ від 10.08.2005 за №280.

ПОРЯДОК ОБЛІКУ ПДВ ПРИ ЗБІЛЬШЕННІ МИТНОЇ
ВАРТОСТІ ТОВАРІВ: РОЗ'ЯСНЕННЯ ПОДАТКІВЦІВ

Міндоходів розглянуло питання щодо включення до податково-
го кредиту сум ПДВ, сплачених митним органам у зв'язку зі збіль-
шенням митної вартості імпортних товарів.

У листі від 8.01.2014 р. №58/6/99-99-19-04-02-15 зокрема нага-
дується, що у разі зміни митної вартості імпортних товарів поса-
довою особою митного органу у строк, що не перевищує 10 робо-
чих днів із дня надходження інформації про доплату сум митних 
платежів або реєстрації заяви декларанта, складається аркуш 
коригування.
Таким чином, в звітному періоді, в якому відбулось оформлен-

ня аркуша коригування, платник податку має право включити до 
складу податкового кредиту суму ПДВ, яка зазначена в аркуші ко-
ригування та сплачена до бюджету.
Оскільки аркуш коригування є невід'ємною частиною відповід-

ної митної декларації, у розділі II реєстру виданих та отриманих 
податкових накладних зазначається: у графі 2 – дата отримання 
аркуша коригування до МД, у графі 3 – дата складання аркуша 
коригування до МД, у графі 4 – номер МД, до якої складено аркуш 
коригування, у графі 5 – вид документа "МДП" чи "МДЕ".
Якщо суми ПДВ, зазначені в аркуші коригування до МД, помил-

ково не були включені до складу податкового кредиту у визна-
чений період, то такою можливістю можна скористатися шляхом 
подання уточнюючого розрахунку.
Щодо включення збільшеної митної вартості до собівартості 

реалізованого товару, то платник податку на прибуток може ви-
правити допущену помилку шляхом коригування собівартості ре-
алізованих товарів у річній декларації з податку на прибуток під-
приємств, якщо помилка здійснена у звітному податковому році, 
або шляхом врахування у складі інших витрат, якщо помилка була 
здійснена в минулі звітні роки.

СПЛАТА МИТНИХ ПЛАТЕЖІВ
МОЖЕ ЗДІЙСНЮВАТИСЯ АВАНСОМ

Авансовими платежами є грошові кошти у валюті України, вне-
сені  за бажанням платника на рахунки органів доходів і зборів, як 
попередня сплата майбутніх митних платежів. Дана норма перед-
бачена ст. 299 Митного кодексу.
По завершенню митних формальностей кошти в сумі, на яку 

зроблено розпорядження, перераховуються органом доходів і 
зборів до державного бюджету. У разі відмови від завершення 
митних формальностей сума передоплати, на яку зроблено роз-
порядження, знову набуває статусу авансових платежів.
Суми авансових платежів, які перебувають на рахунку органу 

доходів і зборів без розпорядження про використання протягом 
1095 днів із дня їх внесення, підлягають перерахуванню до дер-
жавного бюджету.

ВИЗНАЧЕННЯ МИТНОЇ ВАРТОСТІ ІМПОРТОВАНИХ ТОВАРІВ – 
ОСНОВНИЙ ТА ДРУГОРЯДНІ МЕТОДИ

Митною вартістю товарів, які переміщуються через митний кор-
дон України, є вартість товарів, що використовується для митних 
цілей, яка базується на ціні, що фактично сплачена або підлягає 
сплаті за ці товари. Порядок визначення митної вартості товарів 
регулюється розділом ІІІ Митного кодексу (МКУ).
Визначення митної вартості товарів, які ввозяться в Україну від-

повідно до митного режиму імпорту, здійснюється за наступними 
методами.
Основний метод – за ціною договору (контракту) щодо товарів, 

які імпортуються (вартість операції).
Другорядні методи – за ціною договору щодо ідентичних това-

рів; за ціною договору щодо подібних (аналогічних) товарів; на 
основі віднімання вартості; на основі додавання вартості (обчис-
лена вартість), а також так званий резервний метод.
Зазвичай застосовується основний метод визначення митної 

вартості товарів  – за ціною договору (контракту). Кожний наступ-
ний метод застосовується, якщо митна вартість товарів не може 
бути визначена шляхом застосування попереднього методу від-
повідно до норм МКУ.

ОСНОВНІ УМОВИ ПОМІЩЕННЯ ТОВАРІВ
У МИТНИЙ РЕЖИМ ІМПОРТУ

Імпорт – митний режим, відповідно до якого іноземні товари піс-
ля сплати всіх митних платежів, встановлених законами України 
на імпорт цих товарів, та виконання усіх необхідних митних фор-
мальностей випускаються для вільного обігу на митній території 
України (ч.1 ст.74 Митного кодексу).
Для поміщення товарів у митний режим імпорту необхідно: 
подати органу доходів і зборів, що здійснює випуск товарів, до-

кументи на такі товари; 
сплатити митні платежі, якими відповідно до законів України об-

кладаються товари під час ввезення на митну територію України 
в режимі імпорту; 
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виконати встановлені відповідно до закону вимоги щодо захо-
дів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
Митний режим імпорту може бути застосований до товарів, що 

надходять на митну територію України, та до товарів, що зберіга-
ються під митним контролем або поміщені в інший митний режим, 
а також до продуктів переробки товарів, поміщених у митний ре-
жим переробки на митній території України.
Товари, поміщені у митний режим імпорту, набувають статусу 

українських товарів. Підтвердженням цього є митна декларація, 
за якою ці товари випущено у вільний обіг.

ЗАПОВНЕННЯ РЕЄСТРУ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ
ПРИ ЕКСПОРТІ ТОВАРІВ: РЕКОМЕНДАЦІЇ ПОДАТКІВЦІВ

 
Особливості заповнення деяких граф розділу I "Видані подат-

кові накладні" визначені у р. ІІІ Порядку ведення реєстру виданих 
та отриманих податкових накладних, затвердженого наказом Мін-
доходів від 25.11.2013 №708.
Так, при занесенні до р. І реєстру податкової накладної, складе-

ної за операціями з експорту товарів:
у графі 1 записується порядковий номер податкової накладної 

(порядковий номер накладної відповідає порядковому номеру за-
пису в реєстрі);
у графі 2 вказується дата складання податкової накладної, що 

відповідає даті вивезення, фактично підтвердженої оригіналом 
митної декларації (МД);
у графі 3 проставляється номер МД;
у графі 4 зазначається "МДП" – митна декларація, складена на 

паперових носіях або "МДЕ" – електронна митна декларація;
у графі 5 вказується найменування (прізвище, ім'я, по батько-

ві – для фізособи-підприємця) покупця;
у графі 6 – умовний ІПН "400000000000";
у графах 7, 12 відображається митна вартість експортованих 

товарів;
графи 8–11 та графа 13 не заповнюються.

РЕІМПОРТ: НЮАНСИ ЗВІЛЬНЕННЯ ТОВАРІВ
ВІД ОПОДАТКУВАННЯ

Згідно з п. 206.3 ст. 206 Податкового кодексу операції із ввезен-
ня товарів у митному режимі реімпорту звільняються від оподат-
кування, крім операцій із ввезення відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 78 
Митного кодексу (МКУ), що оподатковуються податком за основ-
ною ставкою.
Також п. 3 ч. 2 ст. 78 МКУ передбачено, що у митний режим 

реімпорту можуть бути поміщені товари, які були у митному ре-
жимі експорту (остаточного вивезення) і повертаються особі, яка 
їх експортувала, у зв'язку з невиконанням (неналежним виконан-
ням) умов зовнішньоекономічного договору, згідно з яким ці то-
вари поміщувалися у режим експорту, або з інших обставин, що 
перешкоджають виконанню договору, якщо ці товари:
повертаються на митну територію України у строк, що не пере-

вищує шести місяців з дати вивезення їх за межі цієї території у 
митному режимі експорту;
перебувають у такому ж стані, в якому вони оформлені у митний 

режим експорту, крім природних змін їх якісних та (або) кількісних 
характеристик (за нормальних умов транспортування, зберігання 
і використання (експлуатації), внаслідок чого були виявлені недо-
ліки, що спричинили реімпорт товарів.

ПОДАТКІВЦІ НАГАДУЮТЬ ПРО ТЕРМІНИ СПЛАТИ
МИТНИХ ПЛАТЕЖІВ

У разі ввезення товарів на митну територію України суми 
митних платежів, нараховані органом доходів і зборів, підляга-
ють сплаті до Державного бюджету. Митні платежі сплачуються 
платником податків до або в день подання податковому органу 
митної декларації для митного оформлення, крім випадків, якщо 
відповідно до Митного кодексу (МКУ) товари ввозяться на мит-
ну територію України із звільненням від оподаткування митними 
платежами (ст. 297 МКУ).
При розміщенні товарів на тимчасове зберігання митні платежі 

мають бути сплачені до закінчення строку тимчасового зберіган-
ня. Якщо до закінчення визначеного строку товари поміщуються 
в інший митний режим, що передбачає сплату митних платежів, 
вони сплачуються не пізніше випуску товарів вже відповідно до 
цього режиму.
У разі вивезення товарів із митної території України вивізне 

мито має бути сплачене не пізніше дня прийняття органом до-
ходів і зборів митної декларації для митного оформлення, якщо 
інше не встановлено МКУ. У разі зміни митного режиму платежі 
мають бути сплачені не пізніше дня випуску товарів у наступному 
митному режимі.
Строком сплати митних платежів вважається:
у разі використання товарів, ввезених на митну територію 

України з умовним звільненням від оподаткування митними пла-
тежами, в інших цілях, ніж ті, у зв'язку з якими було надано звіль-
нення, – перший день, коли особа порушила обмеження щодо 
користування та (або) розпорядження зазначеними товарами. 
Якщо такий день встановити неможливо, строком сплати митних 
платежів вважається день прийняття органом доходів і зборів 
митної декларації на такі товари для митного оформлення;
при порушенні вимог і умов митних режимів, що відповідно до 

МКУ тягне за собою виникнення обов'язку зі сплати митних пла-
тежів, – день вчинення такого порушення. Якщо такий день уста-
новити неможливо, строком сплати митних платежів вважається 
день початку дії відповідного митного режиму;
в інших випадках – день виникнення обов'язку зі сплати митних 

платежів.

ПЕРЕЛІК ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ НЕ ДОЗВОЛЯЮТЬ
СТАТИ ПІДПРИЄМЦЕМ-СПРОЩЕНЦЕМ

Згідно з пунктом 291.5 статті 291 Податкового кодексу (ПКУ) 
не можуть бути платниками єдиного податку фізичні особи – під-
приємці, які здійснюють:
діяльність з організації, проведення азартних ігор;
обмін іноземної валюти;
виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім 

роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях 
до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов'язаної з роздрібним 
продажем пива і столових вин);
видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і ка-

міння, у тому числі органогенного утворення (крім виробництва, 
постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів 
із дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного ка-
міння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння);
видобуток, реалізацію корисних копалин, крім реалізації корис-

них копалин місцевого значення;
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діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльно-
сті у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, 
визначеними Законом "Про страхування", сюрвейєрами, аварій-
ними комісарами та аджастерами, визначеними розділом III ПКУ;
діяльність з управління підприємствами;
діяльність із надання послуг пошти (крім кур'єрської діяльності) 

та зв'язку (крім діяльності, що не підлягає ліцензуванню);
діяльність із продажу предметів мистецтва та антикваріату, з 

організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами ко-
лекціонування або антикваріату;
діяльність з організації, проведення гастрольних заходів;
технічні випробування та дослідження (група 74.3 КВЕД ДК 

009:2005);
діяльність у сфері аудиту.
Також не можуть бути платниками єдиного податку:
фізичні особи - підприємці, які надають в оренду земельні ді-

лянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові при-
міщення та (або) їх частини, загальна площа яких перевищує 100 
кв. метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та (або) їх ча-
стини, загальна площа яких перевищує 300 кв. метрів;
страхові (перестрахові) брокери;
фізичні особи – нерезиденти;
суб'єкти господарювання, які на день подання заяви про ре-

єстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім 
безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин 
непереборної сили (форс-мажорних обставин).

КОНТРОЛЮЮЧІ ОРГАНИ МОЖУТЬ ЗВЕРТАТИСЯ ДО СУДУ 
ЩОДО ПРИПИНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Відповідно до абз. 5 ч. 1 ст. 51 Господарського кодексу (ГКУ) 
підприємницька діяльність припиняється на підставі рішення суду 
у випадках, передбачених ГКУ та іншими законами.
Органи державної влади та органи місцевого самоврядуван-

ня відповідно до своїх повноважень та у порядку, встановле-
ному законом, можуть застосовувати до суб'єктів господарю-
вання такі адміністративно-господарські санкції, як скасування 
державної реєстрації та ліквідація суб'єкта господарювання 
(абз. 12 ч. 1 ст. 239 ГКУ).
Підпунктом 20.1.37 ст. 20 Податкового кодексу визначено, що 

контролюючі органи мають право у випадках, встановлених за-
коном, звертатися до суду щодо припинення юридичної особи 
та припинення фізичною особою – підприємцем підприємниць-
кої діяльності та (або) про визнання недійсними установчих (за-
сновницьких) документів суб'єктів господарювання.
Згідно з Порядком обліку платників податків і зборів керівник 

податкового органу приймає рішення у вигляді розпорядження 
відносно платника податків про звернення до суду чи господар-
ського суду із заявою (позовною заявою) про винесення судового 
рішення щодо припинення юрособи чи підприємницької діяльно-
сті фізособи-підприємця, скасування державної реєстрації змін 
до установчих документів юридичної особи, якщо платник подат-
ків не має заборгованості перед бюджетом та у разі:
неподання протягом одного року в органи доходів і зборів по-

даткових декларацій, документів податкової звітності;
суперечності чинному законодавству установчих документів;
провадження діяльності, яка суперечить установчим докумен-

там та законодавству;
наявності в Єдиному державному реєстрі запису про відсут-

ність юридичної особи за вказаним її місцезнаходженням;
наявності в органі доходів і зборів передбачених законами ін-

ших підстав для постановлення судового рішення щодо припи-
нення (ліквідації) чи скасування державної реєстрації суб'єкта 
господарювання.

ЗАТВЕРДЖЕНО НОВУ ФОРМУ ПОДАТКОВОЇ НАКЛАДНОЇ
ТА ПОРЯДОК ЇЇ ЗАПОВНЕННЯ

Наказом Міндоходів від 14.01.2014 р. №10 до податкової на-
кладної, яка застосовується з 1 березня ц.р., внесено зокрема 
такі зміни:
у верхній лівій частині податкової накладної слід зазначати 

форму її виписки (паперова чи електронна);
до реквізиту "Порядковий номер" додана ще одна графа, в якій 

буде відображатися код виду діяльності, що передбачає спеці-
альний режим оподаткування (2 – сільськогосподарські спецре-
жимники, 3 – сільгосппідприємства, які відповідають критерію 
спецрежим ників, але не обрали його, 4 – переробні підприєм-
ства). Якщо платник податку перебуває на загальному режимі 
оподаткування, то код діяльності не заповнюється.
Всі графи податкової накладної, що мають вартісні показники, 

заповнюються у гривнях з копійками. У новій формі накладної 
вилучені всі посилання на свідоцтво про реєстрацію платником 
ПДВ, оскільки з 1 січня ц.р. такі свідоцтва не видаються.

ЗА НЕСВОЄЧАСНУ СПЛАТУ ПОДАТКОВОГО БОРГУ –
ШТРАФ І ПЕНЯ

У разі надходження до контролюючого органу рішення суду, яке 
є підставою для розстрочення (відстрочення) сум заборгованості, 
та за умови відсутності факту його оскарження контролюючий 
орган складає і затверджує графік погашення розстрочених (від-
строчених) сум податкового боргу та повідомляє платника подат-
ків про граничні терміни погашення боргу, розстроченого згідно із 
судовим рішенням.
Якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового 

зобов'язання протягом строків, визначених Податковим кодексом 
(ПКУ), він притягується до відповідальності у вигляді штрафу, пе-
редбаченого ст. 126 ПКУ. А саме 10% суми боргу – при затримці 
до 30 календарних днів, 20% – при затримці більше 30 календар-
них днів.
Крім того, згідно зі ст. 129  ПКУ після закінчення встановлених 

строків погашення узгодженого грошового зобов'язання на суму 
податкового боргу нараховується пеня.

ПОДАТКОВИЙ БОРГ – ПІДСТАВА ДЛЯ ВІДМОВИ
В РЕЄСТРАЦІЇ ПЛАТНИКА ЄДИНОГО ПОДАТКУ

 
Міндоходів інформує підприємців, що підставами для прийнят-

тя контролюючим органом рішення про відмову у реєстрації 
суб'єкта господарювання як платника єдиного податку (ЄП) є:
невідповідність вимогам, встановленим ст. 291 Податкового ко-

дексу (ПКУ) для різних груп платників єдиного податку, зокрема 
недотримання умови щодо використання праці найманих осіб, 
перевищення обсягу доходу, встановленого для певної групи єди-
ноплатників, провадження діяльності, вид якої не передбачає за-
стосування спрощеної системи оподаткування;
наявність у суб'єкта господарювання, який утворюється у ре-

зультаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника 
податку, непогашених податкових зобов'язань чи податкового 
боргу, що виникли до реорганізації;
недотримання механізму переходу на спрощену систему опо-

даткування (подання заяви про перехід із порушенням встанов-
лених ПКУ термінів, неподання розрахунку доходу за попередній 
календарний рік).
У разі відмови в реєстрації платника ЄП контролюючий орган 

зобов'язаний надати протягом двох робочих днів із дня подання 
суб'єктом господарювання відповідної заяви письмову вмотиво-
вану відмову, яка може бути оскаржена у встановленому порядку.
Особливості застосування спрощеної системи оподаткування, 

обліку та звітності встановлено главою 1 розділу XIV ПКУ.
Стосовно непогашених податкових зобов'язань чи податкового 

боргу – одної з підстав відмови в реєстрації платника ЄП, вар-
то нагадати: діючий порядок заповнення документів на переказ у 
разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного 
внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану 
вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів, 
затверджено наказом Міндоходів від 22.10.2013 р. за №609.
При сплаті податків, зборів, митних платежів, єдиного соціаль-

ного внеску в рахунок погашення податкового боргу в розрахун-
ковому документі у полі "Призначення платежу" зазначається код 
виду платежу – 140 (надходження до бюджету коштів у рахунок 
погашення податкового боргу).

РОЗМІРИ СТАВОК ЗБОРУ ЗА СПЕЦВИКОРИСТАННЯ
ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ ЗРОСЛИ УДВІЧІ

Законом від 19 грудня 2013 р. №713-VII "Про внесення змін до 
Податкового кодексу щодо ставок окремих податків", який набрав 
чинності 1 січня ц.р., ставки збору за спеціальне використання лі-
сових ресурсів, визначені підпунктами 331.1 та 331.2 ст. 331 ПКУ, 
викладені у нових розмірах. Порівняно з діючими у попередньому 
році вони збільшилися у 2 рази.
Розрахунок лісового збору складається за формою, затвердже-

ною наказом Мінфіну від 21.12.2012 р. №1404, та подається до 
контролюючого органу за місцем розташування лісової ділянки. 
Граничні терміни подання звітності збору за спецвикористання лі-
сових ресурсів та сплати податкових зобов'язань у цьому році є:

I квартал – 12 травня та 20 травня 2014 р. відповідно;
півріччя – 11 серпня та 19 серпня 2014 р. відповідно;
три квартали – 10 листопада та 19 листопада 2014 р. відпо-

відно.
За 2014 рік звітуватися буде треба відповідно 9 лютого та 19 

лютого 2015 р.
Підготував Юрій Чейпеш, "ДВ" ЗТПП.
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Ãðîìàäñüê³ñòü Óæãîðîäà âøàíóâàëà ïàì’ÿòü Âåëèêîãî Êîáçàðÿ
Â ³ñòîð³¿ íàøî¿ äåðæàâè 9 áå-

ðåçíÿ – äåíü îñîáëèâèé. Äâà 
ñòîë³òòÿ òîìó öåé äåíü ÿâèâ 
ñâ³òîâ³ âåëèêîãî ñèíà âåëèêîãî 
íàðîäó – Òàðàñà Ãðèãîðîâè÷à 
Øåâ÷åíêà.

 Ñüîãîäí³ íåìîæëèâî ïåðå-
îö³íèòè âåëåòåíñüêèé âíåñîê 
âèäàòíîãî ïîåòà ³ õóäîæíèêà 
â ïðîáóäæåííÿ é ôîðìóâàí-

íÿ íàö³îíàëüíî¿ ñâ³äîìîñò³ óêðà¿íö³â, ó ðîç-
âèòîê óêðà¿íñüêî¿ òà ñâ³òîâî¿ êóëüòóðè. Ïå-
÷àòü Øåâ÷åíêîâîãî äóõó ëåæàëà ³ ëåæèòü íà 
âñ³õ ä³ëàõ ³ ä³ÿõ, íà âñ³õ ñòîðîíàõ ñóñï³ëüíîãî 
³ êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó óêðà¿íñüêîãî íàðîäó.

Ãåí³àëüíà òâîð÷³ñòü ³ æèòòºâèé øëÿõ, ÿêèé 
ñóäèëîñÿ ïðîéòè ìèòöþ â³ä êð³ïàêà äî àêà-
äåì³êà ãðàâþðè ³ìïåðàòîðñüêî¿ àêàäåì³¿ ìèñ-
òåöòâ, á³ëüøå òîãî – äî ðå÷íèêà åòíîíàö³î-
íàëüíîãî áóòòÿ òà êîíñîë³äàòîðà óêðà¿íñüêîãî 
åòíîñó, çðîáèëè éîãî ñèìâîëîì óêðà¿íñòâà ³ 
îäíèì ³ç íàéïîòóæí³øèõ ÷èííèê³â ó ôîðìó-
âàíí³ óêðà¿íñüêèõ äåðæàâíèöüêèõ ³íòåðåñ³â. 

Øèðîòà ïîë³òè÷íîãî ìèñëåííÿ, áîðîòüáà 
ïðîòè ñîö³àëüíî¿ íåïðàâäè ³ íåâîë³, ïðîòè 
áóäü-ÿêîãî íàñèëüñòâà íàä ëþäñüêèìè äó-
øàìè ï³äíåñëè Òàðàñà Øåâ÷åíêà äî âåðøèí 
ðå÷íèêà óêðà¿íñüêî¿ íàö³¿.  Ìîâîþ ñâî¿õ òâî-
ð³â â³í çàâåðøèâ ïðîöåñ ôîðìóâàííÿ çàãàëü-
íîóêðà¿íñüêîãî ë³òåðàòóðíîãî ìîâëåííÿ íà 
íàö³îíàëüí³é îñíîâ³. ßê õóäîæíº ÿâèùå ìîâà 

éîãî òâîð³â ñòàëà ðîäîíà÷àëüíîþ ìîâîþ íîâî¿ 
óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè. ²äå¿, äóìêè, âñÿ òâîð-
÷³ñòü Øåâ÷åíêîâîãî ãåí³ÿ, éîãî íàóêà ëþáîâ³ 
äî Óêðà¿íè â ïîºäíàíí³ ç ïîâàãîþ äî ³íøèõ 
íàðîä³â óâ³éøëè ó ñâ³äîì³ñòü íàñòóïíèõ ïî-
êîë³íü.

ßê ãóìàí³ñò Òàðàñ Øåâ÷åíêî îá³éìàâ ñåð-
öåì óñ³ íàðîäè – íåäàðåìíî éîãî ³ì'ÿ â³äî-
ìå â óñüîìó ñâ³ò³, éîãî òâîð÷³ñòü ëþáëÿòü ³ 
âèâ÷àþòü äàëåêî çà ìåæàìè Óêðà¿íè. Öüîãî-
ð³÷, êîëè âñÿ ñâ³òîâà ãðîìàäñüê³ñòü â³äçíà÷àº 
200-ð³÷÷ÿ äóõîâíîãî ïðîâ³äíèêà óêðà¿íö³â, ³ 
íà Áàòüê³âùèí³ ïîåòà, ³ çà êîðäîíîì ÷èòàþòü 
óðèâêè ç éîãî ïîåç³é ³ ïîåì ð³çíèìè ìîâà-
ìè, ãîâîðÿòü ïðî çíà÷åííÿ éîãî ë³òåðàòóðíî¿ 
ñïàäùèíè â äóõîâíîìó æèòò³ ñó÷àñíîãî ãðî-
ìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà.

Ç íàãîäè çíàìåííî¿ äàòè îô³ö³éí³ é êóëüòóð-
íî-ìèñòåöüê³ òà ïðîñâ³òíèöüê³ çàõîäè ³ç âøà-
íóâàííÿ ïàì'ÿò³ Âåëèêîãî Êîáçàðÿ ïðîõîäÿòü 
ó âñ³õ êóòî÷êàõ íàøî¿ äåðæàâè.

Â îáëàñíîìó öåíòð³ Çàêàðïàòòÿ Øåâ÷åíê³â-
ñüê³ äí³ ðîçïî÷àëèñÿ 18 ëþòîãî ç îðãàí³çîâà-
íî¿ Çàêàðïàòñüêèì ³íñòèòóòîì ï³ñëÿäèïëîìíî¿ 
ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè êîíôåðåíö³¿ íà òåìó "²äå¿ 
Òàðàñà Øåâ÷åíêà â äåìîêðàòè÷í³é îñâ³ò³ ñó-
÷àñíî¿ Óêðà¿íè" çà ó÷àñò³ âèêëàäà÷³â ³ ñòóäåí-
ò³â âèùèõ ó÷áîâèõ çàêëàä³â êðàþ.

25 ëþòîãî, â äåíü íàðîäæåííÿ Òàðàñà Øåâ-
÷åíêà çà ñòàðèì ñòèëåì, íà ô³ëîëîã³÷íîìó 
ôàêóëüòåò³ Óæãîðîäñüêîãî íàö³îíàëüíîãî 
óí³âåðñèòåòó â³äáóëàñÿ ì³æíàðîäíà íàóêî-
âà êîíôåðåíö³ÿ "Òàðàñ Øåâ÷åíêî – âîëîäàð 
ó öàðñòâ³ äóõà", íà ÿêó ç³áðàëèñÿ íàóêîâö³ 
ç ð³çíèõ îáëàñòåé Óêðà¿íè òà ñóñ³äí³õ êðà-
¿í. Ïåðåä ïî÷àòêîì çàõîäó ó÷í³ ë³íãâ³ñòè÷íî¿ 
ã³ìíàç³¿ ³ì. Ò.Ã. Øåâ÷åíêà ïðîäåìîíñòðóâàëè 
òåàòðàë³çîâàíå ä³éñòâî, äåêëàìóþ÷è â³ðø³ 
ïîåòà òà âèêîíóþ÷è êîìïîçèö³¿ çà ìîòèâàìè 
éîãî òâîð³â.

Øåâ÷åíê³âñüê³ ÷èòàííÿ, ïðèñâÿ÷åí³ þâ³ëåþ 
Âåëèêîãî Êîáçàðÿ, ïðîõîäèëè ó ïåðø³ äí³ áå-
ðåçíÿ ³ â Àðõåîëîã³÷íîìó ìóçå¿ ³ì. Å. Áàëàãó-
ð³. Äîïîâ³ä³ ïðî ïîñòàòü Òàðàñà Øåâ÷åíêà ó 
ñâ³òîâîìó âèì³ð³, éîãî ³ñòîðè÷í³ ïîãëÿäè, íà-
óêîâó ä³ÿëüí³ñòü, âïëèâ íà ñóñï³ëüíó äóìêó â 
Óêðà¿í³ é çîêðåìà â Çàêàðïàòò³ âèãîëîøóâàëè 
íàóêîâö³ òà ñòóäåíòè ³ñòîðè÷íîãî ôàêóëüòåòó 
Óæãîðîäñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó.

6 áåðåçíÿ â Çàêàðïàòñüêîìó îáëàñíîìó àêà-
äåì³÷íîìó òåàòð³ ëÿëüîê "Áàâêà" â³äáóëàñÿ 
ïðåì'ºðà âèñòàâè "Ñòîð³íêè ùîäåííèêà ïî-
åòà", â îñíîâó ÿêî¿ ëÿãëè óðèâêè ç ï'ºñ çà-
êàðïàòñüêîãî ïèñüìåííèêà Îëåêñàíäðà Ãàâ-
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ðîøà. Æàíð ïîñòàíîâêè 
ïðîâ³äíîãî àêòîðà òå-
àòðó Ìèêîëè Êàðïåí-
êà – åêñïåðèìåíòàëüíà 
õóäîæíüî-ïóáë³öèñòè÷íà 
âèñòàâà, ùî â³äòâîðþº 
ïåð³îä çàñëàííÿ ïîåòà, 
çàãëèáëþºòüñÿ ó âíóò-
ð³øí³é ñòàí ëþäèíè, ÿêà 
ïðè çàáîðîí³ ïèñàòè é 
ìàëþâàòè, âñå æ äóõîâ-

íî íå ëàìàºòüñÿ ³ òâîðèòü øåäåâðè. Íåâäîâç³ 
íàéìîëîäø³ ãëÿäà÷³ ïîáà÷àòü âèñòàâó "Êîáçà-
ðèê" çà â³ðøàìè Ò.Ã. Øåâ÷åíêà, íàä ÿêîþ ïðà-
öþº â³äîìèé ðåæèñåð Îëåêñàíäð Êóöèê.

²ç ìåòîþ ïîïóëÿðèçàö³¿ êðàùèõ íàäáàíü ë³-
òåðàòóðíî¿ ñïàäùèíè Âåëèêîãî Êîáçàðÿ Öåíò-
ðàëüíà ì³ñüêà á³áë³îòåêà îðãàí³çóâàëà ïðî-
âåäåííÿ 5 áåðåçíÿ  ë³òåðàòóðíî-ìóçè÷íîãî 
âå÷îðà ï³ä íàçâîþ "ß òàê í³æíî ¿õ ëþáèâ", à 
Öåíòðàëüíà äèòÿ÷à á³áë³îòåêà ï³äãîòóâàëà ë³-
òåðàòóðíî-ìóçè÷íó êîìïîçèö³þ "Øåâ÷åíêîâ³ 
äóìêè ïåðåæèâóòü â³êè".

Ïîåòè÷íèé ìàðàôîí ï³ä ãàñëîì "Ìàºø "Êîá-
çàð" – âèõîäü ó íàðîä" îðãàí³çóâàëè 9 áåðåç-
íÿ ïðàö³âíèêè Çàêàðïàòñüêî¿ îáëàñíî¿ óí³âåð-
ñàëüíî¿ íàóêîâî¿ á³áë³îòåêè ³ì. Ô. Ïîòóøíÿêà 
çà ó÷àñò³ êðàéîâîãî îñåðåäêó Íàö³îíàëüíî¿ 
ñï³ëêè ïèñüìåííèê³â Óêðà¿íè. Äî àêö³¿ ïðè-
ºäíàëîñÿ é ÷èìàëî óæãîðîäö³â, ÿê³ ç³ ñâî¿ ìè 
"Êîáçàðÿìè" ïðèéøëè äî ïàì'ÿòíèêà Òàðàñó 
Øåâ÷åíêó íà ïëîù³ Íàðîäí³é, äå äåêëàìóâàëè 
óëþáëåí³ â³ðø³ âåëèêîãî ïîåòà.
Öüîãî äíÿ â Óæãîðîä³ â³äáóëîñÿ ³ âåëåëþä-

íå íàðîäíå â³÷å çà ó÷àñòþ ãîëîâè Çàêàðïàò-
ñüêî¿ îáëðàäè ²âàíà Áàëîãè, ãîëîâè îáëäåðæ-
àäì³í³ñòðàö³¿ Âàëåð³ÿ Ëóí÷åíêà, êåð³âíèê³â 
îáëàñíèõ óñòàíîâ, ïðåäñòàâíèê³â ïîë³òè÷íèõ 
³ ãðîìàäñüêèõ îá'ºäíàíü, äåïóòàò³â ì³ñöåâèõ 
ðàä, íàóêîâö³â, ñòóäåíò³â, ìèòö³â, ñâÿùåíè-
ê³â, æóðíàë³ñò³â, ùî ðîçïî÷àëîñÿ ç öåðåìî-
í³¿ ïîêëàäàííÿ â³íê³â ³ êâ³ò³â äî ïàì'ÿòíèêà 
Ò.Ã. Øåâ÷åíêó.

Âêëîíèòèñü ñâ³òë³é ïàì'ÿò³ Âåëèêîãî Êîá-
çàðÿ ïðèéøëè ³ ïðåäñòàâíèêè Çàêàðïàòñüêî¿ 
òîðãîâî-ïðîìèñëîâî¿ ïàëàòè (ïðåçèäåíò Îòòî 
Êîâ÷àð) òà Çàêàðïàòüêîãî òîâàðèñòâà ÷åñüêî¿ 
êóëüòóðè (ñï³âãîëîâà Òåòÿíà Ñåðã³ºíêî).

Àòìîñôåðè óðî÷èñòîñò³ äîäàâàëî òåàòðà-
ë³çîâàíå ä³éñòâî, ï³äãîòîâëåíå Çàñëóæåíèì 
àêàäåì³÷íèì Çàêàðïàòñüêèì íàðîäíèì õî-
ðîì (õóäîæí³é êåð³âíèê ³ ãîëîâíèé äèðèãåíò 
Íàòàë³ÿ Ïåò³é-Ïîòàï÷óê), ó âèêîíàíí³ ÿêîãî 
ïðîçâó÷àëè "Äóìè ìî¿, äóìè..." òà "Ìîëèòâà 

çà Óêðà¿íó". Çãîäîì ó Çàêàðïàòñüêîìó îáëàñ-
íîìó ìóçè÷íî-äðàìàòè÷íîìó òåàòð³ â³äáóâñÿ 
ñâÿòêîâèé êîíöåðò "Â ñ³ì'¿ âîëüí³é, íîâ³é", äå 
çàêàðïàòñüê³ êîëåêòèâè âèêîíàëè ï³ñí³ íà â³ð-
ø³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà â ñó÷àñí³é îáðîáö³.

Óêðà¿íñüêèé ã³ìí-ñëàâåíü òà ìîëèòâà, âè-
ñîêîãî äóõó ïîåç³ÿ é ï³ñí³ Âåëèêîãî Êîáçàðÿ, 
ùî áóëè âèêîíàí³ â õîä³ óðî÷èñòèõ çàõîä³â, 
ëþáîâ ³ øàíà äî Ïðîðîêà íàö³¿ òà, âîäíî÷àñ, 
ñìóòîê çà Ãåðîÿìè Óêðà¿íè, ÿê³ ïîêëàëè æèò-
òÿ çà ¿¿ ñâîáîäó, ñïîíóêàëè çàêàðïàòö³â, ÿê ³ 
âñ³õ ñï³ââ³ò÷èçíèê³â, äî ºäíîñò³, çãóðòîâàíî-
ñò³, ïîñë³äîâíîñò³ çàäëÿ çàõèñòó ³ çáåðåæåííÿ 
ö³ë³ñíîñò³ íàøî¿ äåðæàâè òà ã³äíîãî æèòòÿ ¿¿ 
ãðîìàäÿí.

Íèí³, êîëè Óêðà¿íà äóõîâíî â³äðîäæóºòüñÿ, 
ïîñòàòü Òàðàñà Øåâ÷åíêà òà éîãî íåîö³íåííà 
ñïàäùèíà ñïðèéìàþòüñÿ ÿê óîñîáëåííÿ íåïå-
ðåáîðíî¿ ñèëè é åíåðã³¿ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó. 
Âåëèêèé Êîáçàð äèâèòüñÿ íà íàñ êð³çü åïîõè, 
ð³äíèòü òà îá'ºäíóº ó íåëåãêèé ÷àñ, çàêëèêàþ-
÷è ïðîÿâèòè íåçëàìíèé äóõ ³ âîëþ äî ðîçáó-
äîâè îìð³ÿíî¿ íèì Óêðà¿íè – ñóâåðåííî¿ é ñà-
ìîâðÿäíî¿, íåçàëåæíî¿ òà â³äêðèòî¿, ïðàâîâî¿ 
òà äåìîêðàòè÷íî¿ äåðæàâè â öåíòð³ ªâðîïè.

Ольга Ян, "ДВ" ЗТПП.



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.  


