
Економічний розвиток краю — пе-
редумова зростання добробуту на-
селення. Це аксіома. Бо якщо люди 
мають місце роботи, отримують 
заробітну плату, а казна — податки, 
то і область розвиватиметься, і в 
кожному домі буде благополуччя. 
Тому добропорядному бізнесу має 
бути «зелена дорога», бо ефектив-
но працювати в режимі постійних 
перевірок практично неможливо. 

Надмірний інтерес із боку ор-
ганів контролю — це те, на що на-
рікали підприємці. Мовляв, не раз 
структури, що покликані здійсню-
вати перевірки, фактично дублюють 
функції одна одної. Цілком імовірно, 
що невдовзі ситуація зміниться до-
корінно. Перші кроки, зокрема і на 
Волині, зроблено: в усіх районах і 
містах області працюють над ство-
ренням центрів надання адміністра-
тивних послуг, уже функціонують 
дозвільні центри. А все тому, що 
правильну позицію обрала держава. 

Президент України Віктор Яну-
кович, виступаючи на засіданні 
Українсько-кіпрського бізнес-фору-
му в Нікосії, заявив: одним із клю-
чових напрямів програми реформ 
у державі є створення сприятливих 
умов для розвитку підприємництва, 
покращення ділового й інвестицій-
ного клімату. Завдяки цьому суттє-
во вдосконалено регуляторне серед-
овище й помітно зменшено кількість 
документів дозвільного характеру, а 
отже, і впорядковано стосунки між 
суб’єктами підприємницької ді-
яльності й органами контролю. Зо-
крема, Віктор Федорович сказав: 
«У рамках податкової реформи за-
тверджено низку преференцій для 
інвесторів, зокрема щодо поступо-
вого зниження податку на прибуток, 
автоматичного відшкодування ПДВ, 
встановлено пільгові умови оподат-
кування прибутку підприємства в 
окремих сферах діяльності». 

Давно пора, кажуть бізнесмени, 
бо покращення ділового клімату 
передбачає підвищення соціальних 
стандартів. Що ж до Волині, то вико-
навча влада краю стабільно та систе-
матично працює в царині реалізації 

загальнонаціональної Програми 
економічних реформ на 2010–2014 
роки. 

— Нині в Україні увага Прези-
дента й уряду прикута до рефор-
мування системи надання адміні-
стративних послуг на всіх рівнях, 
— зауважив голова облдержадміні-
страції Борис Клімчук під час спіль-
ного засідання обласного комітету 
економічних реформ і Регіональної 
ради підприємців області. — І це 
правильно, адже спрощення меха-
нізмів отримання різноманітних 
довідок і документів для громадян, 
зокрема представників бізнесу, є 
одним із важливих напрямків еко-
номічних реформ. До того ж це ще 
й важливий аспект подолання ко-
рупційних явищ. Волинь, як і інші 
регіони, долучилася до цієї роботи. 

Голова облдержадміністрації на-
голосив: неприпустимим є продо-
вження практики необґрунтованих 
позапланових перевірок підпри-
ємців, окрім випадків, коли таке 
передбачено рішенням суду. Тож у 
результаті впровадження реформ 
права органів контролю необхідно 
скоротити до мінімуму, щоб бізне-
сові структури нарешті звільнилися 
від тягаря зайвих перевірок. Мовляв, 
такої ситуації, коли одне відомство 
дублює функції іншого й проводить 
ті ж самі дослідження, бути не може. 

З дня на день на Волині запрацює 
інтернет-ресурс, де розміщувати-
меться інформація про заплановані 
перевірки. Кожен суб’єкт підпри-
ємницької діяльності без зайвих 
перешкод і бюрократичної тяганини 
зможе ознайомитися з графіком. Це 
елемент стабільності, адже роботі 
підприємств нічого не перешкоджа-
тиме. Кредо волинської влади — 
«Менше перевірок — більше надхо-
джень». І сперечатися не варто, адже 
за два останні роки «ініціативність» 
органів контролю зменшилася втри-
чі. Як наслідок — помітно зросли 
обсяги сплачених податків! Якщо ж 
говорити мовою цифр, то за перший 
квартал 2013-го на Волині до бюдже-
тів усіх рівнів надійшло 523 мільйо-
ни гривень. 

— Контролюючі органи краю 

повинні діяти так, щоб не створю-
вати перешкод для роботи бізнесу, 
— наголосив Борис Клімчук. — Під-
приємці мають знати про перевірку, 
щоб спокійно планувати свою ро-
боту. Постійні візити контролерів 
дають протилежний результат, зму-
шують шукати шляхів виходу, які не 
завжди легальні. А державі потрібен 
чесний бізнес із робочими місцями 
та наповненням бюджетів. 

Про те, що виконавча влада краю 
не просто балакає на тему, а докла-
дає максимум зусиль задля норма-
лізації ділової погоди на території 
області, свідчить хоча б те, що воли-
няни одними з перших запустили в 
роботу такі структури, як дозвільні 
центри. Згодом вони увійдуть до 
складу центрів надання адміністра-
тивних послуг, які працюватимуть 
у всіх містах обласного значення та 
райцентрах. Зокрема, у Луцьку від-
криття ЦНАПу заплановане на дру-
гу декаду травня цього року. 

— У Луцьку під Центр надан-
ня адмінпослуг реконструйовано 
п’ятиповерхове приміщення в цен-
тральній частині міста, — розповів 
директор департаменту економіч-

ного розвитку та торгівлі облдер-
жадміністрації Олександр Блащук. 
— Нині завершується облаштуван-
ня офісною технікою та необхідним 
устаткуванням. 

Пріоритет — стимулювання 
інвестиційної діяльності завдяки 
впровадженню економічних реформ 
і покращенню умов ведення бізнесу. 
Діловий клімат на Волині має бути 
стабільним, щоб у розвиток підпри-
ємств вкладалися кошти. Що маємо 
сьогодні? Упродовж 2012 року на 
розвиток волинської економіки піш-
ло 3 мільярди 200 мільйонів гривень 
капітальних інвестицій від суб’єктів 
господарювання та з різних дже-
рел фінансування. Головне джерело 
—власні кошти підприємств і ор-
ганізацій. А це свідчить про те, що 
обраний курс на скорочення поза-
планових і необґрунтованих переві-
рок правильний, а головне — дієвий. 

Такої ж думки дотримуються 
місцеві підприємці. Представники 
волинського бізнесу наголошують: 
їм комфортно працювати у відпо-
відних умовах, адже вдається дійти 
консенсусу з владою. Один із інстру-
ментів налагодження предметного 
діалогу — Регіональна рада підпри-
ємців, яку очолює Петро Пилипюк, 
генеральний директор компанії 
СП «Модерн-Експо». 

— В останні роки волинські 
підприємці мають сприяння та під-
тримку з боку влади, — сказав Пе-
тро Павлович у ході засідання. — 
Завдяки роботі ради підприємців 
в області вдалося багато зробити, 
зокрема внести зміни до низки ре-
гуляторних актів. Спрощено перелік 
документів на перереєстрацію, бо 
введено в дію новий Податковий ко-
декс. Ми зверталися до Києва, щоб 
враховували інтереси та можливості 
позичальників у програмах житло-
вої іпотеки. Рада домоглася, щоб під 
час перевірок підприємство не при-
пиняло роботу, як було раніше. 

Тож остерігатися негоди волин-
ському бізнесу не варто. Діловий 
клімат поступово налагоджується. А 
це важлива передумова стабільного 
розвитку держави. 

Ольга МАРТИНЕЦЬ 

Секретар РНБО Андрій Клюєв 
упевнений, що необхідні для 

підписання Угоди про асоціацію 
Україна — ЄС умови будуть вико-
нані. 

«З десяти законів уже ухвале-
но чотири, два з яких — у першо-
му читанні. Я сподіваюся, що коли 
парламент повернеться з травне-
вих канікул, то до кінця місяця все 
інше також буде ухвалено», — ска-
зав Клюєв. 

«Я упевнений у тому, що 71 
пункт буде виконаний», — запев-
нив він. 

Розповідаючи про зустріч із 
єврокомісаром із питань торгівлі 
Карлом де Гухтом, секретар РНБО 
повідомив, що сторони домовили-

ся, що для вирішення проблемних 
питань до Брюсселя після травне-
вих свят поїде делегація експертів 
із числа групи СОТ під керівни-
цтвом Андрія Гончарука. 

У свою чергу комісар Євро-
союзу Фюле зазначив, що «пакет 
документів, ухвалений Україною 
для забезпечення гарантування 
європейської політики співпраці, 
відображає рішучість до підписан-
ня Угоди про асоціацію до саміту 
Східного партнерства». 

Разом із тим, за його словами, 
моніторинг українських заплано-
ваних дій свідчить, що деякі неви-
рішені питання вимагають додат-
кової уваги.
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Європейський суд визнав арешт Тимошенко незаконним Клюєв: «Україна виконає 71 пункт для 
«асоціації» з ЄС» 

Європейський суд із прав люди-
ни оголосив рішення за скаргою 

екс-прем’єра на незаконний арешт, 
політичні мотиви переслідування, 
нелюдське ставлення, тортури і не-
законність відеоспостереження за 
нею.

Суд вирішив, що арешт і утри-
мання Юлії Тимошенко під вартою 
є незаконним і політично мотиво-
ваним. 

«Суд одностайно визнав, що 
було порушення пунктів 1, 4, 5 стат-
ті 5 (Конвенції з прав людини. — 
Ред.), а також статті 18 Конвенції», 
— йдеться у рішенні ЄСПЛ, оголо-
шеному 30 квітня. 

Скарга, яку розглядав Європей-
ський суд із прав людини, стосуєть-
ся так званої «газової справи».

Захист Юлії Володимирівни по-

дав скаргу до ЄСПЛ 10 серпня 2011 
року. У зверненні зазначалося, що 
умови утримання під вартою під 
час досудового слідства у Києві 
(Лук’янівське СІЗО) та в Качанів-
ській виправній колонії в Харкові 
були неадекватними. При цьому 
Тимошенко не була забезпечена на-
лежна медична допомога після ви-
никнення проблем зі здоров’ям. 

У скарзі також зазначалося, що 
20 квітня 2012 року колишнього 
прем’єра без її згоди перевели до лі-
карні в Харкові, а під час транспор-
тування з колонії вона постражда-
ла, отримавши травми. При цьому 
захист Тимошенко висловив стур-
бованість із приводу того, що цей 
випадок не був належним чином 
розслідуваний. 

Також підкреслювалося, що лі-

дерка опозиції перебувала під ці-
лодобовим відеоспостереженням із 
подальшою публікацією відеомате-
ріалів. 

У скарзі також зазначено, що 
утримання екс-прем’єра під вартою 
після рішення Печерського райсуду 
Києва не мало будь-яких правових 
підстав, а також що вона була по-
збавлена можливості оскаржити за-
конність досудового утримання під 
вартою. 

Захисники Тимошенко у звер-
ненні до ЄСПЛ наголошували, що її 
утримання під вартою має політич-
ний характер. 15 березня 2012 року 
суд визнав забезпечення Україною 
належного лікування ув’язненої лі-
дерки опозиції, а публічні слухання 
у її справі в Страсбурзі розпочалися 
28 серпня 2012 року. 

Заробітчани є найбільшими 
іноземними інвесторами 
За останні шість років обсяг міжнародних пере-
казів від приватних осіб в Україну виріс на 34%. 
Про це пише журнал «Кореспондент». Минулого 
року він, за даними Світового банку, досяг солідних 
$6,9 мільярда, другий рік поспіль обганяючи прямі 
іноземні інвестиції у вітчизняну економіку, що, за 
даними Держкомстату, становлять $6 мільярдів. 
Цей факт надійно закріплює за заробітчанами ста-
тус найбільшого фінансового донора країни. 

Із вантажівок братимуть плату 
за користування дорогами 
Віце-прем’єр-міністр Олександр Вілкул виступає за вве-
дення плати за користування дорогами для вантажного 
транспорту, повідомляє прес-служба посадовця. В по-
відомленні наголошується, що 88% автодоріг в Україні 
спроектовані на 6 тонн навантаження на вісь. У той час 
як сучасний вантажний автотранспорт має 11,5 тонни 
навантаження на вісь. «За розрахунками експертів, рух 
великовантажного автотранспорту зменшує міжре-
монтні періоди автодоріг і мостів у два рази», — повідо-
мляє прес-служба віце-прем’єра. 

595
на стільки гривень МВС про-
понує штрафувати водіїв, які 
розмовляють по мобільному 
телефону без використання 
пристроїв, що дозволяють про-
вадити розмову без допомоги 
рук. 
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Події

Міністерство внутрішніх 
справ за результатами 

тендерів уклало низку угод на 
придбання одягу та взуття на 
53,4 мільйона гривень, пишуть 
«Наші гроші» з посиланням на 
«Вісник держзакупівель». 

Як зазначає видання, най-
дорожчими виявилися хромові 
чоботи по 2,465 тис. гривень за 
пару. За такі гроші можна при-
дбати лакові жіночі чобітки з на-
туральної шкіри з оздобленням. 

«Також у відкритих джерелах 
є дані про продаж хромових офі-
церських чобіт (від 30 пар) по 1,5 
тис. гривень, що з урахуванням 
ПДВ дає ціну 1,8 тис. гривень», 
— пише видання. 

Крім того, міністерство при-
дбало напіввовняні шкарпетки 
по 11,8 гривні за пару без ураху-
вання ПДВ. 

З українських доріг можуть 
зникнути даішники, яких за-

мінять «автоматизовані системи 
контролю безпеки на дорогах». 
Про це розповів керівник Цен-
тру безпеки дорожнього руху 
при МВС Сергій Будник. 

Зокрема, розповідаючи про 
боротьбу з хабарництвом серед 
працівників Державтоінспекції, 
міліціонер зазначив: «Дуже сер-
йозно працюємо над тим, щоб 
виключити суб’єктивний фак-
тор. Передбачена розробка зако-
нопроекту про запровадження 
автоматичної фіксації дорож-
нього руху». 

Нагадаємо, раніше МВС під-
готувало проект закону, що пе-
редбачає збільшення розмірів 
штрафів за порушення Правил 
дорожнього руху. Найбільше 
зросте грошове стягнення за не-
пристебнутий ремінь безпеки 
— з 51-85 гривень до 170-340, а 
також за «невиконання вимог 
посадових осіб МВС»: для зви-
чайних водіїв — до 1020 гривень, 
для посадових осіб — до 1700. 

На взуття й одяг 
МВС витратило 
понад 53 мільйони

Даішники скоро 
зникнуть із 
українських доріг 

Кредо волинської вла-
ди — «Менше перевірок 
— більше надходжень». 
І сперечатися не варто, 
адже за два останні роки 
«ініціативність» органів 
контролю зменшилася 
втричі. Як наслідок — 
помітно зросли обсяги 
сплачених податків! Якщо 
говорити мовою цифр, 
то за І квартал 2013-го на 
Волині до бюджетів усіх 
рівнів надійшло 523 міль-
йони гривень. 

Шторму не буде 
Ділова погода на Волині не передбачає катаклізмів! 


