
Дорогі друзі, колеги та партнери,
Серпень та вересень 2021 року стали для Ради бізнес-омбудсмена рекордними 
за кількістю звернень підприємців. За два місяці ми отримали 429 скарг на 
рішення, дії та бездіяльність державних органів – найбільшу кількість за останні 
три роки. Якщо порівнювати з аналогічним періодом 2020 року, то у серпні-
вересні 2021 року підприємці подали на 40% більше звернень. В роботу ми 
взяли 262 скарги і завершили розслідування 253 справ – вполовину більше, 
ніж у серпні-вересні 2020 року. 

За ці два місяці я двічі зустрічався з польською спільнотою: у Варшаві 
на польсько-українському економічному форумі та в Києві на семінарі 
з представниками польського бізнесу, яким розповів про можливості РБО 
у захисті прав іноземних інвесторів в Україні. На запрошення Маріупольської 
міської ради та Офісу простих рішень та результатів я взяв участь у конференції 
«Маруполь-2030. Великі інвестиційні можливості», де обговорив з місцевою 
бізнес-спільнотою та органами влади проблеми підприємців та перспективи 
покращення бізнес-клімату в регіоні.

Ми розпочали осінній сезон практичних вебінарів для бізнесу та адвокатів 
з партнерами – Комітетом з питань митного та податкового права та Комітетом 
з земельного, аграрного та довкілевого права Національної Асоціації адвокатів 
України. На черзі заходи з Американською торговельною палатою в Україні, 
реєстрація на які вже відкрита.

Марчін Свєнчіцький

серпень-вересень 2021 року

НОВИН
РОЗСИЛКА 

Бізнес-омбудсмен 
Mарчін Свєнчіцький та 
Володимир Забудський 
зустрілися з польським 
бізнесом в офісі Закор-
донного торговельного 
бюро у Києві PAIH

Ярослав Грегірчак про 
актуальність системних 
рекомендацій Ради у 
сфері адміністрування 
податків та антитрасту 
на VI Міжнародному 
форумі  із захисту 
бізнесу

Можливості РБО на 
платформі для малого 
та середнього бізнесу 
від ЄБРР

Марчін Свєнчіцький 
взяв участь в Польсь-
ко-українському еко-
номічному форумі «Від 
суверенітету до конку-
рентоспроможності. 
30 років співпраці»

Тетяна Коротка про 
комплаєнс як перевагу 
відповідального бізнесу 
на заході UNIC

Марчін Свєнчіцький 
про роботу антикоруп-
ційного механізму в 
Україні під час дискусії 
“The Future of Ukraine” 
Аспен Інституту в Києві

Бізнес-омбудсмен про 
найпоширеніші про-
блеми підприємців на 
конференції «Маріу-
поль-2030. Великі інве-
стиційні можливості»

Тетяна Коротка на 
церемонії відкриття 
Південноукраїнського 
представництва Україн-
сько-Турецької Ділової 
Ради в Одесі

Бізнес-омбудсмен про 
проблеми підприємців 
в сфері зеленої енерге-
тики під час зустрічі з 
Solar Energy Association 
of Ukraine

Тетяна Коротка про 
перспективи інвестицій 
в зелену енергетику 
під час дискусії Atlantic 
Council 

НОВИНИ

https://www.facebook.com/BusinessOmbudsmanUkraine/posts/3083206555235931
https://www.facebook.com/BusinessOmbudsmanUkraine/posts/3080034455553141
https://businessguide.ebrd.com.ua/
https://www.facebook.com/BusinessOmbudsmanUkraine/posts/3062830517273535
https://www.facebook.com/UNIC2017/posts/813713685929267
https://www.facebook.com/BusinessOmbudsmanUkraine/posts/3090025497887370
https://www.facebook.com/watch/?v=230344155771621
https://www.haberler.com/ukrayna-daki-turk-sermayesi-toplamda-4-1-milyar-14423085-haberi/?fbclid=IwAR3FS3iJZ02kBPA0xuPbKaMVRqBPOPlIa2GukN8RbOi2jryWXsSaNfaNJPg
https://www.facebook.com/BusinessOmbudsmanUkraine/posts/3079114935645093
https://www.facebook.com/tatiana.korotka/posts/4330716470337555


РІЗКЕ ЗРОСТАННЯ КІЛЬКОСТІ ЗВЕРНЕНЬ
У СЕРПНІ-ВЕРЕСНІ 2021 

ВЕБІНАРИ РБО
З ПАРТНЕРАМИ

РЕЄСТРАЦІЯ

НААУ
АСС

Скарг 
отримано

серпень-
вересень

серпень-
вересень

Скарг взято  
в роботу

Кейсів 
закрито

ДЕЯКІ ПРИКЛАДИ КЕЙСІВ

ЗУСТРІЧІ ЕКСПЕРТНИХ ГРУП

Більше кейсів тут

ЯК ПОДАТИ СКАРГУ Слідкуйте за анонсами подій  
на сторінці РБО у Facebook!

Ярослав Грегірчак та Андрій Боднарчук зустрілися 
з керівництвом Національної поліції

Розглянуто 20 кейсів

Ярослав Грегірчак та Олексій Співак зустрілися 
з керівництвом Офісу Генерального прокурора 

Розглянуто 22 кейси

Тетяна Коротка, Володимир Куценко та Кирило Сластунов 
зустрілися з керівництвом Державної податкової служби

Виконано 70 судових рішень

Ярослав Грегірчак взяв участь у засіданні координаційної 
ради з питань розвитку підприємництва при Київській 
облдержадміністрації

Василь Суховий зустрівся з керівництвом ГУ ДПС у 
Київській області

Розглянуто 2 кейси

Справа іноземного 
інвестора зрушила з 
місця

Усунуто недоліки 
законодавства в сфері 
митних відносин

Центр підготовки 
моряків отримав 
необхідні документи

Як РБО допомогла 
«Зееландії»

2021

429

262

253

226

166

307

2020

https://docs.google.com/forms/u/1/d/1tAnhVChSOk8nlhBE9Qp7C4LFJZmQMqqay4Xm_37Y9Zk/edit
https://boi.org.ua/publications/news/1426-novij-proyekt-vebinariv-z-naau-startuye-ciyeyi-oseni
https://docs.google.com/forms/u/1/d/1tAnhVChSOk8nlhBE9Qp7C4LFJZmQMqqay4Xm_37Y9Zk/edit
https://boi.org.ua/case-studies/
https://boi.org.ua/complainttop/
https://boi.org.ua/complainttop/
https://www.facebook.com/BusinessOmbudsmanUkraine/
https://www.facebook.com/BusinessOmbudsmanUkraine
https://boi.org.ua/case-studies/487-sprava-inozemnogo-investora-zrushilas-z-miscya/
https://boi.org.ua/case-studies/482-usunuto-nedoliki-zakonodavstva-v-sferi-mitnih-vidnosin/
https://boi.org.ua/case-studies/481-pidpriyemstvo-otrimalo-protokol-pro-vidpovidnist-dlya-pidgotovki-moryakiv-1/
https://www.facebook.com/watch/?v=1117730262087408

