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Роман Ващук
бізнес-омбудсмен

У третьому кварталі нашої роботи з 
українським бізнесом, що відновлюється, 
і стійкими українськими державними та 
місцевими органами влади, команда Ради 
бізнес-омбудсмена намагалася отримати 
максимум від нашого тимчасового формату 
лінії підтримки бізнесу, а також поліпшити 
наші більш традиційні інструменти системи 
управління кейсами для перезавантаження в 
четвертому кварталі.

Ми також мали можливість максимально 
використати призупинення звичайної 
діяльності через війну, та озирнувшись 
на минулий досвід, поглянути на наші 
пріоритети та процедури як на рівні 
колективу, так і Наглядової ради, зокрема те, 
як їх потрібно оновити. Минуло більше семи 
років з початку діяльності нашої установи, 
і є потреба у  перезавантаженні її окремих 
елементів. Потрясіння, спричинене війною, 
також нагадало нам про необхідність бути 
гнучкішими та швидше пристосовуватись до 
змін, а також про потенціал для оптимізації 
рутинної роботи, щоб звільнити час і 
приділити увагу викликам відновлення після 
перемоги.

У напружений тиждень перед Днем 
незалежності України 2022 року я був 
радий знову поспілкуватися з Першою 
віцепрем’єр-міністеркою та Міністеркою 
економіки Юлією Свириденко, а також її 
колегою з питань європейської інтеграції 
Ольгою Стефанішиною. Їхні слова визнання 
та підтримки ролі, яку наша команда відіграє 
у захисті прав бізнесу, зміцнюють нашу 
рішучість покращити cвою роботу.

I наостанок – згідно з рішенням Кабінету 
Міністрів наприкінці цього кварталу, ми 
прощаємося з одним із засновників нашої 
РБО – заступником бізнес-омбудсмена 
Ярославом Грегірчаком. Пан Грегірчак 
відіграв ключову роль у розробці багатьох 
внутрішніх інструментів, які дуже стали 
нам у пригоді, а також керував написанням 
системних звітів, які сформували нове 
законодавство та нормативні акти в 
адміністративному праві та кримінальному 
судочинстві. Ми бажаємо йому успіхів у 
майбутніх починаннях.

Вступне слово
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Бізнес-омбудсмен
 вправно керує 

командою РБО,
 визначає стратегічні 

напрямки і 
пріоритети роботи,

 вирішує бюджетні та 
кадрові питання.

Формат роботи  
у воєнний час

У липні-вересні 2022 року Рада бізнес-омбудсмена продовжила вирішувати проблеми 
українських підприємців. Більшість співробітників установи повернулася до Києва.  

Установа 
безперешкодно 
функціонує, 
незважаючи 
на виклики 
воєнного часу.

У Кракові, Польща, далі діє  
Тимчасове представництво РБО,  
відкрите на початку повномасштабного 
вторгнення рф за сприяння Бюро 
польського Речника у справах малого 
та середнього бізнесу. Додатковий офіс 
за межами країни дозволяє ефективно 
адресувати транскордонні питання 
підприємців, а також і підтримувати 
безпосередні зв’язки з тимчасовим 
офісом ЄБРР у Варшаві та іншими 
стейкголдерами.

Офіси Ради 
у двох локаціях:

Гібридний формат  
роботи

Краків

Київ

1

Команда Ради працює  
у гібридному форматі, що  
дозволяє проводити як особисті, 
так і дистанційні зустрічі.

Співробітники Ради 
тримають контакт 
завдяки регулярним 
онлайн-зустрічам, де 
вони розглядають 
нагальні робочі 
питання та 
координують 
спільні дії задля їх 
розв’язання.
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48 

запитів на  
юридичну  
допомогу

Від початку запуску 
хелплайну загалом 
до РБО надійшло  
від підприємців  
632 звернення.

успішно  
опрацювала

В межах лінії підтримки (хелплайну) інспектори Ради 
безкоштовно консультують та супроводжують бізнес 
у вирішенні питань, які виникли у зв’язку із введенням 
воєнного стану в Україні та у взаємодії з органами 
державної влади та місцевого самоврядування.

з 1 липня по 
 30 вересня 2022 року 

Не пізніше 

годин або раніше  
кожен заявник отримав  
зворотний зв’язок від  
інспектора РБО.

Результати  
роботи Лінії  
підтримки РБО

308 146

2

З березня 2022 року РБО надає бізнесу оперативну допомогу 
через Лінію підтримки підприємців. Ми заснували цей 
сервіс, аби відповідати на проблемні питання підприємців, 
що виникли у зв’язку із запровадженням воєнного стану.

Рада отримала



6

2.1. Тенденції звернень на хелплайн

У третьому кварталі 2022 року ми 
спостерігали зміни в тенденціях звернень до 
установи.

Так, підприємців вже майже не турбувало 
питання розширення переліку товарів 
критичного імпорту – Уряд скасував валютні 
обмеження на більшість категорій товарів у 
червні 2022 року.

Водночас питання бронювання працівників, 
що було гострим в перші місяці війни у 
зв’язку з мобілізацією, відійшло на другий 
план. На сьогодні співробітники компаній 
як і самі компанії визначились із власним 
фронтом боротьби проти агресора.

Чимало компаній, які опинилися у 
зоні бойових дій та/або на тимчасово 
непідконтрольних територіях, перевезли 
свій бізнес у безпечініші регіони України 
або закордон ще у перші місяці війни. Разом 
з тим, із стабілізацією ситуації на фронті та 
адаптацією підприємців до викликів війни, на 
зміну релокації прийшли нові рішення, серед 
яких перепрофілювання компаній та вихід на 
нові ринки.

У липні 2022 знову запрацювала система 
реєстрації та збору ПДВ. Таким чином, у 
липні-вересні ми спостерігали повернення 
бізнесу до традиційних проблем, що були 
притаманні довоєнному періоду. 

Податкові питання вийшли 
на перше місце серед 
найпоширеніших предметів 
звернень до РБО, склавши дві 
третини скарг у третьому кварталі. 
Бізнес просив Раду допомогти 
із реєстрацією накладних, 
виключенням з переліку ризикових 
платників та виконанням судових 
рішень. Зростання кількості 
звернень з податкової тематики 
викликали нагальну потребу 
відновлення та інтенсифікації 
регулярних засідань експертної 
групи з Державною податковою 
службою України. 

Аби вирішити податкові проблеми 
бізнесу, РБО та ДПС домовились 
проводити засідання спільної 
експертної групи щомісяця.

У третьому кварталі РБО та ДПС 
провели три таких засідання. За 
результатами плідної роботи у 
тандемі з податківцями, податкова 
служба виконала майже дві 
сотні судових рішень у справах 
заявників. Ця цифра постепенно 
зростає.

Дії правоохоронних органів стали другою 
розповсюдженою категорією звернень на 
Лінію підтримки Ради. Звернення підприємців 
стосувалися неефективності досудового 
розслідування у кримінальному провадженні, 
неповернення вилученого майна, процесуальних 
зловживань та тиску з боку правоохоронних 
органів на бізнес.

Реагувати на зростаючу кількість проблем бізнесу 
з правоохоронної тематики ми вирішили у форматі 
Експертної групи з Офісом Генерального прокурора 
України. Під час 33-го засідання Експертної групи 
з ОГП у вересні 2022 року РБО винесла на розгляд 
28 проблемних скарг заявників. Спілкування з 
ОГП дозволило зрушити з місця чимало давніх 
звернень підприємців: активізовано хід досудового 
розслідування у справах, домовлено про 
повернення вилученого майна скаржникам Ради.

Топ-3 категорії звернень: 

Податкові 
питання

Дії 
правоохоронних 
органів

Зміни в 
законодавстві

210 

13

6

68%

4%

2%
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Всі категорії звернень

Податкові питання 210

Правоохоронні органи 13

Зміни в законодавстві 6

Приватно-правові спори 6

Зовнішньоекономічні питання 3

Критичний імпорт 2

Валютне регулювання 2

Перетин кордону 2

Мобілізація і бронювання 
працівників 2

Фінансування та гранти 2

Логістика в межах України 1

Переведення бізнесу закордон 1

Функціонування державних 
реєстрів та реєстраційні дії 1

Звернення в процесі 
опрацювання 19

Інші питання 35

Всього 308
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2.2 Приклади закритих розслідувань та наданих консультацій

Податкова визнала 
доручення про 
стягнення боргу 
помилковим
 
Підприємство повідомило РБО, що ГУ 
ДПС в м.Києві не враховувало рішення 
суду про списання податкового боргу 
компанії, яке набрало законної сили ще у 
листопаді 2021 року. Зокрема, наприкінці 
травня та на початку червня 2022 року 
ГУ ДПС в м.Києві почало надсилати 
до обслуговуючого банку компанії 
інкасаційні доручення на примусове 
стягнення боргу. 

Інспектор РБО провів конференц-дзвінок 
із представниками ГУ ДПС в м. Києві 
та заявником. В ході обговорення із 
компанією за посередництва РБО, 
податкова підтвердила, що зафіксувала 
для себе рішення суду, підкріпивши 
його до матеріалів справи. Податкова 
визнала, що інкасаційні доручення 
були помилковими, та запевнила, що 
незабаром буде прийнято формальне 
рішення про списання обліковуваного 
боргу.

ДПС виключила 
харківське підприємство 
з переліку ризикових
 
Створене улітку у розпал війни 
підприємство з Харківщини, що 
займається виготовленням макаронних 
виробів, поскаржилося до Ради бізнес-
омбудсмена. Компанія повідомила, що 
одразу після початку її роботи, податкова 
заблокувала податкові накладні та внесла 
підприємство до переліку ризикових 
платників. І хоча заявник намагався 
самостійно надати пояснення щодо 
своєї «неризиковості» податковій, цього 
виявилося недостатньо.

Звернувшись по допомогу до РБО, 
підприємство отримало консультацію 
щодо порядку та переліку документів, які 
необхідно подати до податкової служби 
для виключення його з ризикових. 

Після опрацювання інспектором 
звернення, підприємство повторно 
подало пакет необхідних документів. В 
результаті податкова служба виключила 
підприємство з переліку ризикових. 
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Податкова виключила 
неузгоджений борг з 
інтегрованої картки 
платника
 
Підприємство поскаржилося до 
Ради бізнес-омбудсмена на те, що в 
його інтегрованій картці платника 
відображені податкові зобов’язання, які 
є неузгодженими. Раніше в результаті 
перевірки податкова нарахувала компанії 
майже 3 млн. грн. основного платежу з 
ПДВ, штрафні санкції на суму 700 тис. грн. 
та зменшила вiд’ємне значення ПДВ на 
суму 9 млн. грн. 

РБО звернулася до податкової служби та 
просила виключити з інтегрованої картки 
платника неузгоджений податковий борг. 

Рада нагадала, що з дня подання 
скарги до дня закінчення процедури 
адміністративного оскарження платник не 
має виконувати податкові зобов’язання. 
Протягом цього періоду сума грошового 
зобов’язання вважається неузгодженою.

Після втручання РБО податкова служба 
виправила суми з неузгодженим боргом в 
інтегрованій картці платника.

Слідчі повернули майно 
виробнику кормів для 
тварин
 
Виробник кормів для тварин поскаржився 
до Ради бізнес-омбудсмена на те, що 
правоохоронці не повертали вилучене 
майно.

Відомо, що слідчі провели обшук на 
території офісного центру, де заявник 
орендував приміщення. Причиною таких 
дій стало розслідування справи щодо 
незаконного поводження зі зброєю, 
бойовими припасами або вибуховими 
речовинами, які нібито незаконно 
зберігалися в офісному центрі. Попри 
те, що компанія-заявник не мала 
жодного відношення до кримінального 
провадження, правоохоронці вилучили її 
майно і не повертали. Компанія намагалася 
оскаржити дії слідчих, але безрезультатно. 
Підприємству до останнього не було 
відомо чи існувала взагалі постанова про 
накладання арешту на її майно.

Рада провела власне розслідування у справі 
та винесла скаргу компанії на розгляд 
Експертної групи між РБО та Офісом 
Генерального прокурора. Завдяки медіації 
Ради ОГП погодилась повернути вилучене 
майно підприємству, що заявник зрештою й 
підтвердив.
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Тиск на компанію з боку 
місцевої ОВА припинився
 
Робоча група, створена ОВА, ініціювала 
перевірки щодо якості води у ставках, в 
яких велике підприємство Хмельниччини, 
яке до того ж було активним волонтером 
ЗСУ, розводить рибу. Відповідно до її 
висновків, стан води у водоймах був 
незадовільним. Хоча власне лабораторне 
дослідження води компанії свідчило 
протилежне.

Водночас Робоча група також  ініціювала 
перевірку сплати підприємством до 
бюджету орендної плати та земельного 
податку. Компанія вважала одночасне 
ініціювання проти неї декількох перевірок 
проявом тиску на бізнес.

У спілкуванні із заступником начальника 
ОВА Рада звернула його увагу на Постанову 
Кабміну щодо припинення перевірок 
під час воєнного стану. ОВА повідомила 
Раду, що вона не уповноважувала Робочу 
групу перевіряти підприємство. Заявник 
підтвердив, що після втручання РБО тиск на 
його бізнес припинився.

Практичні поради 
щодо дій у зв’язку із 
знищенням майна
 
Одеська компанія за попереднім 
замовленням своїх контрагентів закупила 
будівельні матеріали та розмістила на 
тимчасове зберігання на складах під Києвом. 
Внаслідок воєнних дій у лютому склади 
та імпортовані будівельні матеріали були 
знищені. Контрагенти заявника почали 
вимагати від нього повернення сплачених 
коштів за непоставлені знищені військовими 
рф будівельні матеріали. Але ж компанія 
опинилася у скрутному фінансовому 
становищі.

Інспектор проконсультував заявника, пояснив 
суть норм, затверджених КМУ у Постанові 
№326, та надав практичні поради щодо фіксації 
спричинених йому збитків.

Рада також рекомендувала підприємству 
отримати в Торгово-промислової палати 
України сертифікат на підтвердження 
того, що порушення зобов’язань 
перед контрагентом сталися внаслідок 
непереборної сили. Сертифікат ТПП надасть 
змогу підтвердити факт непереборної сили 
та уникнути заявникові відповідальності за 
порушення зобов’язань за договором перед 
контрагентами.

Надані Радою письмові та усні консультації 
дозволили підприємству продовжити 
перемовини з його контрагентами задля 
пошуку обопільно вигідного рішення у 
обставинах, що виникли внаслідок форс-
мажору.
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2.3 Системні проблеми, виявлені у кейсах

Недоліки в сфері державного регулювання – 
ще одна важлива категорія, яка опинилася 
в трійці лідерів звернень підприємців у 
звітному кварталі. 

Виходячи зі скарг, отриманих на лінію 
підтримки РБО, ми виявили потребу 
невідкладного усунення прогалин 
законодавства в сфері регулювання 

діяльності учасників медіаринку, а також 
необхідність правового регулювання на 
територіях, що були і залишаються під 
прицілом війська агресора.

Попри активну комунікацію Ради з 
державними органами з приводу розв’язання 
цих питань, по жодному з кейсів нам не 
вдалося досягнути прогресу.

Нижче пропонуємо ознайомитись з цими історіями.

Ще на другому місяці війни до Ради бізнес-
омбудсмена звернулися телеканали 
espreso.tv, Телеканал «Прямий» і 5 канал  
через примусове припинення їх мовлення 
в багатоканальній цифровій телемережі Т2. 
Разом з тим, усі три телеканали не могли 
приєднатися до виробництва цілодобового 
інформаційного телемарафону «Єдині 
новини #UAразом”, що суттєво обмежило їх 
присутність на медіаринку.

РБО встановила, що припинення мовлення 
відбулось без якого-небудь формалізованого 
рішення державних органів.

Спершу Рада звернулася до Міністерства 
культури та інформаційної політики і 
Національної ради з питань телебачення 
та радіомовлення. Згодом Раді вдалось 
з’ясувати, що телеканали не можуть стати 
учасниками єдиного телемарафону, оскільки 
у законодавстві відсутні норми, які б 
регулювали функціонування телемарафону 
та порядок входження до його складу нових 
учасників.

У подальшому зверненні до Голови 
Верховної Ради України РБО рекомендувала 
оформити основні засади функціонування 
телемарафону на законодавчому рівні. 
Розроблення критеріїв та порядку 

Справа трьох телеканалів
входження нових учасників до виробництва 
телемарафону дозволило б усунути правовий 
вакуум,  створити рівні умови доступу до 
телемарафону для всіх гравців медіаринку та 
зрештою відійти від нинішнього формату гри 
у вигляді «закритого клубу» учасників.

Крім цього, у листі до Офісу Президента 
України РБО звернула увагу на тривалу 
відсутність конструктивного діалогу між усіма 
зацікавленими стейкхолдерами єдиного 
телемарафону.

Хоча в третьому кварталі 2022 року зі складу 
учасників телемарафону добровільно 
вийшла одна велика медіагрупа, а Україна 
в рамках євроінтеграційного процесу 
зобов’язалась прийняти оновлений 
закон про медіа, проблема з примусовим 
відключенням телеканалів не зрушила з 
місця за ці місяці. 

Станом на кінець звітного кварталу, Рада не 
отримувала зворотного зв’язку ані від Офісу 
Президента України, ані від Верховної Ради 
України на наші поновні звернення щодо 
врегулювання законодавчої прогалини 
та повернення телеканалів в мережу 
мовлення Т2. Ми продовжуємо комунікацію 
з уповноваженими державними органами 
в межах розслідування та сподіваємось на 
поступове зрушення у справі.

https://www.facebook.com/espreso.tv/?__cft__%5b0%5d=AZVj21n5PC-8JZOui-BLWdj0LTQ6bXET10uB27Ll7LD2H9afavVZ-sYyUomH3pEwlUIdjKMd7jH8-EduX9JGEuoZ4Molq_irT4c7DcC8PkDHPqcKo4I-YD-PRbt-Hl8z54Ly777DXC5BUDfNO5dLFuQjs82tABEl1yy1reus30qMlPocBkGhMwqZII_0O3LptIg&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/pryamiy/?__cft__%5b0%5d=AZVj21n5PC-8JZOui-BLWdj0LTQ6bXET10uB27Ll7LD2H9afavVZ-sYyUomH3pEwlUIdjKMd7jH8-EduX9JGEuoZ4Molq_irT4c7DcC8PkDHPqcKo4I-YD-PRbt-Hl8z54Ly777DXC5BUDfNO5dLFuQjs82tABEl1yy1reus30qMlPocBkGhMwqZII_0O3LptIg&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/5kanal/?__cft__%5b0%5d=AZVj21n5PC-8JZOui-BLWdj0LTQ6bXET10uB27Ll7LD2H9afavVZ-sYyUomH3pEwlUIdjKMd7jH8-EduX9JGEuoZ4Molq_irT4c7DcC8PkDHPqcKo4I-YD-PRbt-Hl8z54Ly777DXC5BUDfNO5dLFuQjs82tABEl1yy1reus30qMlPocBkGhMwqZII_0O3LptIg&__tn__=kK-R
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Вже понад пів року українсько-російській 
війні, проте доcі держава офіційно не 
визначила перелік територій, де ведуться 
(велися) бойові дії, та територій, тимчасово 
окупованих збройними формуваннями рф 
(перелік територій). З цією проблемою до 
РБО звернулися одразу декілька підприємств, 
зокрема –  з Чернігівщини та Харківщини. 
Проблема полягає у тому, що без такого 
переліку компанії не можуть скористатися 
низкою податкових пільг. 

Відповідно до змін до Податкового кодексу, 
що набрали чинності у березні-квітні 2022 
року, на період воєнного стану і протягом 
деякого часу після його завершення 
платники можуть бути тимчасово звільнені 
від нарахування податків на нерухоме майно, 
землю та екологічного податку. Проте ці 
норми застосовуються до підприємств, 
що розміщені на територіях, на яких 
ведуться або велися раніше бойові дії, та/
або на територіях, тимчасово окупованих 
збройними формуваннями рф.

Платники з таких територій (зокрема, 
з уже деокупованих нині Чернігівської, 
Житомирської, Київської, Харківської та 

Території, де ведуться бойові дії –  
перелік «невизначено»

інших областей) мають право частково 
відкоригувати раніше нараховані суми та 
у поточному році платити менше податків 
до бюджету. Проте на заваді цьому стала 
відсутніть визначеного переліку територій.

РБО зверталася до Прем’єр-міністра України, 
Міністерства з питань реінтеграції тимчасово 
окупованих територій та Міністерства 
фінансів як до відповідальних за розробку 
проєкту переліку територій. Рада встановила, 
що навесні підготовкою проєкту переліку 
територій мало займатися Міністерство 
оборони, а на початку осені - Міністерство з 
питань реінтеграції тимчасово окупованих 
територій. Наразі ж питання колективно 
опрацьовують Міністерство оборони, 
Міністерство внутрішних справ, Міністерство 
фінансів та Міністерство розвитку громад та 
територій.

Рада наголошує, що відсутність переліку 
територій є перепоною для застосування 
бізнесом податкових пільг у воєнний час. У 
жовтні 2022 року бізнес-омбудсмен повторно 
адресує звернення Прем’єр-міністру України 
задля врегулювання ситуації.
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2.4 Географія звернень

Київська
область

Чернігівська
область

Сумська область
Рівненська

область

Волинська
область

Львівська
область

Тернопільська
область

Хмельницька
область

Вінницька
область

Черкаська
область

Полтавська
область

Харківська
область

Луганська
область

Донецька
область

Запорізька
область

Дніпропетровська
область

Херсонська
область

Крим

Миколаївська
область

Кіровоградська
область

Одеська
область

Чернівецька
область

Івано-
Франківська

областьЗакарпатська
область

Житомирська
область

Київ

66
16

5

6

6

88

10

4

10

5 14

14

14

20

50

1

2

2

2

33

4

5

Загальноукраїнські 
питання
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Аналіз змін  
законодавства  
та їх вплив  
на бізнес

3

Рада бізнес-омбудсмена регулярно відслідковує зміни українського 
законодавства, аналізує їх вплив на бізнес та готує дорожні карти для 
підприємців, аби допомогти їм зорієнтуватися у нових непередбачуваних 
умовах та зберегти свій бізнес.

У третьому кварталі 2022 року фахівці РБО підготували та 
поширили такі інформаційні продукти для підтримки бізнесу:

Брошура «Бізнес у блокаді»

Брошура «Програми підтримки 
бізнесу під час військових дій»

Брошура охоплює перелік рекомендацій 
РБО для бізнесу, що перебуває на тимчасово 
непідконтрольних територіях, щодо збереження 
та захисту майнових прав, взаємодії з найманими 
працівниками, контрагентами, податковими органами, 
а також містить алгоритм дій у випадку настання форс-
мажору та при примусі до взаємодії з представниками 
окупаційних адміністрацій.

Автори: Юлія Михайлюк, Олена Куцай, Олена Чорна, Наталя Дасюк, Максим Дятель

Автори: Юлія Михайлюк, Олена Куцай, Олена Чорна, Максим Дятель

Брошура містить перелік ініціатив підтримки 
підприємців під час війни. Серед них —  програми 
мікро- і макропідтримки бізнесу (державні програми 
та гранти проєктів міжнародно-технічної допомоги), 
можливості для консультування та розвитку бізнес-
партнерства.

Внаслідок повномасштабної збройної агресії 

російської федерації майже 20% території України 

виявились фактично заблокованими. При цьому, 

якщо червоні лінії для бізнесу, який потрапив під 

«першу хвилю» окупації іще у 2014 році, тепер 

відносно окреслені в національному законодавстві, 

межі дозволеного на «новоокупованих» територіях 

багато в чому залишаються незвіданими.

Насамперед важливо розуміти, що залишаючись 

на де-факто тимчасово окупованій території (ТОТ), 

підприємець волею-неволею бере на себе усі ризики, 

пов’язані зі знаходженням у місці, де не діють 

українські закони і немає легітимних органів влади. 

Таким чином, на практиці можливості і перешкоди 

окремо взятого підприємця на ТОТ великою мірою 

залежатимуть від поведінки місцевих окупантів.

Отже, перед кожним бізнесом із захоплених 

регіонів постає питання:  «Чи можливе легальне 

продовження діяльності?» Звичайно, першою 

на думку спадає відповідь «ні», – необхідно 

негайно релокуватися. Втім, значну частину 

економіки заблокованих нині регіонів складає 

агропромисловий комплекс: такі підприємства у 

більшості випадків не можуть бути переміщені на 

іншу територію із зрозумілих причин. Також діють 

підприємства критичної інфраструктури (аптеки, 

транспорт, житлово-комунальні послуги тощо), 

які виконують насамперед соціальну функцію і 

забезпечують мінімальні потреби громадян.

Раді бізнес-омбудсмена (РБО) відомо, що станом на 

липень 2022 року Уряд працює над законопроєктами, 

які мають на меті врегулювати ризики притягнення 

підприємців до кримінальної відповідальності за 

колабораціонізм, визначивши дозволені види 

діяльності на ТОТ. Однак такі проєкти законів поки що 

не були зареєстровані у Верховній Раді України, а тому 

не доступні для широкого загалу.

І поки законотворець визначається зі своїми 

підходами, а бізнесу потрібно діяти тут і зараз, РБО 

вирішила підготувати власну збірку практичних 

порад, що можуть стати в нагоді бізнесу. 

Зібрані у цій брошурі поради ґрунтуються на законодавстві,  

чинному в Україні станом на 25 липня 2022 року.

Поточний статус ТОТ
Автономній Республіці Крим  

та місту Севастополю –  

з 20 лютого 2014 року
Окремим територіям України, що входять до складу Донецької та 

Луганської областей (перелік таких районів, міст, селищ і сіл, частин їх 

територій наведений тут) – з 7 квітня 2014 року

Офіційний статус ТОТ Україна надала:
Важливо! В умовах воєнного стану РНБО уповноважена визнавати нові території тимчасово окупованими. 

Але починаючи з 24 лютого 2022 року подібні рішення не приймалися РНБО і не вводилися у дію Президентом 

України. Отже, населені пункти Донецької і Луганської областей за межами ОРДЛО, Херсонської, 

Запорізької, Харківської та інших областей (поки що) не мають правового режиму ТОТ, а тому встановлені 

законом обмеження на провадження економічної діяльності 1  на ці території зараз не поширюються. Втім, у 

випадку надання цим територіям офіційного статусу ТОТ Кабінет Міністрів України зможе запровадити на них 

ті ж заборони, що діють сьогодні для Криму і Донбасу, – від визнання правочинів нікчемними і продовження 

легальної господарської діяльності лише після перереєстрації адреси місцезнаходження/проживання до 

визнання господарських операцій із суб’єктами на таких територіях контрольованими і необхідності утримання 

податку з приватних підприємців при нарахуванні їм доходу. Отже, якщо ви не змінювали адреси своєї податкової 

реєстрації, необхідно уважно слідкувати за можливою зміною правового статусу вашої території із 

підконтрольної Україні на тимчасово окуповану.

Довідково. Нещодавно Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України спільно з Міністерством цифрової трансформації України 

запустили цифрову платформу, де в режимі реального часу відображаються території, які є тимчасово окупованими, а також ті, що знаходяться в оточенні 

(блокуванні) та на яких ведуться активні бойові дії. Цей ресурс не можна вважати напряму застосовним для підприємців (зокрема, для податкових цілей), однак, 

за необхідності, цей портал можна використовувати як допоміжний.

1  Див. статті 13, 13-1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України».

БІЗНЕС  
У БЛОКАДІ
практичні поради

Зображення карти України — з ресурсу  

https://map.edopomoga.gov.ua/  

станом на 2.08.2022

Подивитись брошури

https://boi.org.ua/brochures-infographics/#
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Внесок РБО в 
інтеграцію України 
до ЄС та післявоєнне 
відновлення

4

З моменту свого започаткування Рада бізнес-омбудсмена пліч-о-пліч працює з Урядом 
України, надаючи свою консультаційну підтримку та системні рекомендації в сфері 
покращення бізнес-клімату та адаптації українського законодавства до права ЄС, а також 
практично втілюючи приниципи верховенства права.

Майже всі рекомендації Ради, представлені у 18 системних звітах, були спрямовані на 
виконання Україною її євроінтеграційних зобов’язань задля її скорішого наближення до 
Європейського Союзу.

Подивитись системні звіти

https://boi.org.ua/publications/systemicreports/
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Ще навесні Рада підтримала Уряд в роботі над 
Опитувальником Європейської Комісії, що було 
важливим кроком на шляху до здобуття Україною 
23 червня 2022 року довгоочікуваного статусу 
кандидата в члени ЄС. 

Отримання Україною статусу кандидата на вступ до 
ЄС на фоні триваючої повномасштабної російської 
агресії дозволило також Уряду провести колосальну 
роботу з міжнародними партнерами та експертним 
середовищем та доопрацювати проєкт Плану 
відновлення. 

До підготовки Плану доклалася й Рада бізнес-
омбудсмена, яка безпосередньо брала участь в 
оформленні окремих розділів плану, зокрема в 
частині фінансової та антикорупційної політик, 
а також підтримки розвитку МСП. Дотримання 
принципів чесності, прозорості та підзвітності 
покладено в основу процесів ефективної відбудови 
країни відповідно до міжнародних стандартів та 
зобов’язань України перед ЄС.

Уряд презентував План відновлення України на 
Конференції з питань відновлення на початку 
липня у Лугано, Швейцарія. Учасники конференції – 
а серед них були бізнес-омбудсмен Роман Ващук 
і його заступниця Тетяна Коротка – представники 
понад 40 країн світу та 20 міжнародних організацій, 
визнали проєкт Плану відновлення рамковим 
документом, що координуватиме участь сторін-
партнерів у відбудові країни від наслідків війни.

Ключовим у відновленні має стати успіх українців в Україні, який має 
заохотити іноземний бізнес більше інвестувати. РБО готова й надалі 
підтримувати та захищати підприємців від проявів недобросовісної 
поведінки державних органів та сприяти створенню сприятливого 
бізнес-клімату під час відбудови країни.
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4.1 Стратегування діяльності РБО

Виклики останніх років, зокрема початок повномасштабного вторгнення російської 
федерації, стали драйвером змін всередині Ради бізнес-омбудсмена та довкола її 
активностей. Відчувши нагальну потребу підвищити ефективність РБО, ми розпочали 
процес стратегування майбутньої діяльності з огляду на досвід минулих років та оновлення 
пріоритетних напрямків діяльності, які б відповідали новим реаліям.

У засіданні взяли участь: 

представники ЄБРР та ОЕСР

керівники провідних бізнес-асоціацій: 

Американської торговельної 
палати

Європейської Бізнес Асоціації

Української спілки 
промисловців  
і підприємців

Торгово-промислової палати

Федерації роботодавців України

На стратегічній сесії ми 
приділили увагу:

питанням інституційного 
позиціонування РБО

вдосконаленню її інструментарію

розвитку сталості установи 

реагуванню на воєнні і 
післявоєнні потреби бізнесу та 
країни загалом.

Робота в напрямку стратегування

Оптимізація робочих процесів

У третьому кварталі 2022 року Рада продовжила роботу в напрямку стратегування.  
У липні відбулася друга частина стратегічної сесії у форматі Наглядової ради РБО.

Ми виділили наступні пріоритети для подальшої роботи:

Поглиблення 
співпраці 
з бізнес-
асоціаціями 

Проактивне 
залучення до 
вирішення питань 
відновлення 
України та 
нагальних 
проблем бізнесу

Розроблення 
алгоритму 
розслідування 
однотипних справ, 
щоб звільнити 
ресурс для 
складніших завдань

Ініціювання власних 
розслідувань на 
основі повідомлень 
медіа та/або іншої 
публічно доступної 
інформації

РБО оновила і 
перезавантажила електронну 
систему розгляду скарг. 
Система запрацює в 
тестовому форматі вже з 
другої половини жовтня 
2022 року.

Рада спростила 
внутрішній документообіг, 
підсиливши спроможність 
установи проводити 
розслідування без 
зайвих бюрократичних 
процедур. 

Спрощення формальних 
підходів було 
продемонстроване в роботі 
Лінії підтримки підприємців, 
яка стала ефективним 
інструментом оперативної 
юридичної допомоги бізнесу 
протягом останніх пів року.
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Співпраця зі 
стейкхолдерами 5

Рада бізнес-омбудсмена стала партнером коаліції RISE 
Ukraine – Coalition for Reconstruction.

5.1 Партнерство з Rise Ukraine

5.2 Онлайн-заходи з партнерами

Коаліція RISE Ukraine є об’єднанням українських і міжнародних громадських організацій, 
ініціатив, державних установ та активістів, створене з метою підтримки доброчесної, сталої 
та ефективної відбудови та модернізації України після незаконного повномасштабного 
вторгнення росії шляхом конструктивного діалогу з владою та міжнародними партнерами.

В межах партнерства з RISE Ukraine фахівці Ради долучаться до робочих груп з пріоритетних 
напрямків: інституційної архітектури відбудови, електронної системи управління відбудовою 
та моніторингу і просування кращих практик, в яких працюватиме над пропозиціями щодо 
пріоритетних реформ та законопроєктів для ефективної відбудови та створення повноцінної 
електронної системи управління відбудовою.

У співпраці з Міжнародним товариством 
польських підприємців в Україні та ЮК 
«Альянс Ратушняк і Партнери» за сприяння 
Закордонного торговельного бюро у Києві АТ 
«Польська Агенція Інвестицій і Торгівлі»

Бізнес-сніданок «Трудові відносини  
і трудові спори під час воєнного стану» 
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5.3 Календар подій

У третьому кварталі 2022 року РБО 
продовжила співпрацю з ДПС України щодо 
підготовки нової серії онлайн-заходів для 
бізнес-спільноти. 

Наша мета – разом з податківцями давати 
відповіді на поширені податкові питання 
бізнесу, зокрема в контексті релокації 
підприємств та ведення бізнесу на тимчасово 
непідконтрольних територіях.

Враховуючи успіх літньої серії онлайн-
заходів, ми узгодили з ДПС новий проєкт 
вебінарів, що запланований на наступний 
квартал. Під час заходів ми плануємо охопити 
питання оподаткування на тимчасово 
окупованих територіях та функціонування 
СМКОР. 

Переглянути записи вебінарів 

04-05.07.2022
Конференція з питань 
відновлення України
Організатор
Уряд України

14.07.2022
Презентація дослідження 
«Корупція в Україні 2021: 
розуміння, сприйняття, 
поширеність»
Організатор
Національне агентство з 
питань запобігання корупції

18.07.2022

Варшавська євроатлантична 
академія WEASA 
Організатор
Коледж Європи (Натолін, 
Польща)

21.07.2022
Засідання Антикризового 
штабу УСПП
Організатор
УСПП

28.07.2022

Зустріч з Надзвичайним 
і Повноважним Послом 
України в Республіці 
Польща Василем Зваричем 
та членами Асоціації 
українського бізнесу в 
Польщі.
Організатор
Посольство України в 
Республіці Польща

02.08.2022

Зустріч з в.о. заступника 
голови Державної податкової 
служби України Євгеном 
Сокуром
Організатор
Державна податкова служба 
України

10.08.2022
Зустріч з Генеральним 
секретарем ICC Світланою 
Переверзевою
Організатор
Міжнародна торговельна 
палата (ICC)

10.08.2022 
Зустріч з головою 
Transparency International в 
Україні Андрієм Боровиком
Організатор
Transparency International 
Ukraine

Вебінари з Державною  
податковою службою України

https://boi.org.ua/publications/news/1509-rbo-ta-dps-provedut-novu-seriyu-vebinariv-dlya-biznesu/
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11.08.2022

Зустріч з в.о. начальника 
Головного управління ДПС 
у Київській області Юліаною 
Козаченко
Організатор
Головне управління ДПС у 
Київській області

22.08.2022

Зустріч з віцепрем’єркою 
з питань європейської та 
євроатлантичної інтеграції 
Ольгою Стефанішиною 
Організатор
Офіс віцепрем’єрки з 
питань європейської та 
євроатлантичної інтеграції 
України

23.08.2022
Зустріч із заступником 
Міністра економіки  
Олександром Грибаном 
Організатор
Міністерство економіки 
України

25.08.2022

Зустріч з Першим віце-
прем’єр-міністром України - 
Міністром економіки України 
Юлією Свириденко
Організатор
Міністерство економіки 
України

26.08.2022
Зустріч з Головою 
аналітичного центру СУП 
Андрієм Єрашовим
Організатор
Спілка українських 
підприємців (СУП)

01.09.2022

Forum 2000 Conference 
Prague – Форум на честь 
України в Празі, Чехія 
Організатор
Center for International Private 
Enterprise (CIPE)

02.09.2022

Спільний захід Американської 
торговельної палати в 
Україні та та Американської 
торговельної палати в Чеській 
Республіці щодо реалій 
ведення бізнесу після шести 
місяців війни в Україні
Організатор
Амерканська торговельна 
палата в Україні та 
Американська торговельна 
палата в Чеській Республіці

07.09.2022
Зустріч із заступником 
керівника Офісу Президента 
Ростиславом Шурмою 
Офіс Президента України

07.09.2022 
31-ий Економічний Форум у 
Карпачі, Польща 
Організатор
CEE Economic Forum

09.09.2022
Зустріч з представниками 
SoftServe Inc. 
Організатор
SoftServe Inc.

12.09.2022
Зустріч з керівництвом Бюро 
економічної безпеки
Організатор
Бюро економічної безпеки

20.09.2022
SOE Anti-Corruption Day 
Організатор
OЕСР

27.09.2022
Зустріч з представниками 
West East Forum for Ethics and 
Compliance
Організатор
West East Forum for Ethics 
and Compliance (Боснія і 
Герцеговина)

27.09.2022

Круглий стіл: Business 
Integrity in Eastern Europe and 
Central Asia
Організатор
ОЕСР

30.09.2022
Круглий стіл: Incentives for 
promoting Business Integrity
Організатор
ОЕСР

30.09.2022 
Конференція «Зі стійкості до 
відновлення: ключова роль 
громадянського суспільства 
України»
Організатор
Міжнародний фонд 
«Відродження» 
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5.4 Взаємодія з медіа

У співпраці з медіа бізнес-омбудсмен та його команда висвітлюють діяльність РБО у воєнний 
час, діляться власним аналізом законодавчих змін, що впливають на бізнес-середовище, а 
також охоплюють геополітичні питання з огляду на триваючу війну.

У звітному кварталі співробітники РБО давали інтерв’ю українським та міжнарожним 
ЗМІ, брали участь у ТВ та радіо-ефірах.

Онлайн та друковані медіа
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ТВ та радіо



Незалежно.  
Конфіденційно. 
Безкоштовно.

#STANDWITHUKRAINE

www.boi.org.ua

https://www.linkedin.com/company/business-ombudsman-council
https://www.facebook.com/BusinessOmbudsmanUkraine
https://www.youtube.com/channel/UC_LbcYM4ggVqi0LXA20Swow

