
Дорогі друзі, колеги та партнери,
У грудні 2021 року Кабінет Міністрів підтримав рішення 
Наглядової Ради РБО про моє призначення бізнес-омбудсменом 
в Україні з 1 січня 2022 року. Я щиро дякую своєму попереднику 
Марчіну Свєнчіцькому за відмінну роботу та керівництво такою 
важливою для країни, бізнесу та суспільства антикорупційною 
установою у ці турбулентні часи.
Цього місяця РБО отримала 197 скарг бізнесу на порушення 
держслужбовців та завершила 172 розслідування. Примітно, що 
2021 рік виявився для установи рекордним за кількістю скарг 
бізнесу – 2182.
У грудні був опублікований 18-й системний звіт РБО 
«Зловживання та тиск правоохоронців на бізнес», підготовлений 
командою під керівництвом мого заступника Ярослава Грегірчака. 
В ньому ми представили 27 системних рекомендацій Міністерству 
юстиції, Міністерству внутрішніх справ та Офісу Генерального 
прокурора щодо того, як подолати проблеми у взаємовідносинах 
між правоохоронцями та бізнесом.
Вірю, що мої знання про Україну і українців, накопичені протягом 
десятиліть, допоможуть сформувати розумні системні рішення на 
майбутнє.
Мої вітання з Новим роком та Різдвом Христовим!

Роман Ващук

грудень 2021 року
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Кабінет Міністрів 
затвердив рішення 
Наглядової Ради РБО про 
призначення Романа 
Ващука новим бізнес-
омбудсменом в Україні

НОВИНИ

https://boi.org.ua/files/wv/rx/zlovzhivannya-%D0%86-tisk-pravoohoronc%D0%86v-na-b%D0%86znes (1).pdf
https://boi.org.ua/files/wv/rx/zlovzhivannya-%D0%86-tisk-pravoohoronc%D0%86v-na-b%D0%86znes (1).pdf
https://www.facebook.com/BusinessOmbudsmanUkraine/posts/3150726358483950


Тетяна Коротка про досвід РБО 
в енергетичному секторі під час 
заходу ОЕСР щодо презентації 
Антикорупційного огляду 
енергетичного сектору України

Олена Куцай про проблеми 
бізнесу під час пандемії на заході 
Vox Ukraine

Ярослав Грегірчак зустрівся з 
керівництвом Інституту бізнес-
омбудсмена та представниками 
Генеральної прокуратури 
Киргизької Республіки в 
межах програми Ради Європи 
з верховенства права в 
Центральній Азії

Ярослав Грегірчак про 
ефективність омбудсмена як 
оптимального механізму ADR на 
II Arbitration Forum Юридичної 
практики

Ярослав Грегірчак представив 
системні рекомендації РБО щодо 
зменшення тиску та зловживань 
правоохоронців на бізнес під 
час Форуму ААУ з кримінального 
права та процесу

Олексій Співак про запуск БЕБ під 
час онлайн-засідання Комітету 
ААУ з питань захисту бізнесу, 
активів та прав інвесторів

Марчін Свєнчіцький про системні 
рекомендації РБО в сфері 
енергетики під час дискусії ОЕСР

Ярослав Грегірчак виступив 
модератором  панелі 
«Боротьба з контрабандою і 
шахрайством» на Міжнародному 
форумі з питань клептократії 
та незаконних фінансових 
потоків, організований Офісом 
Генерального прокурора

Марчін Свєнчіцький про 
співробітництво з УСПП з його 
президентом Анатолієм Кінахом

Бізнес-омбудсмен Марчін 
Свєнчіцький про бізнес-клімат  
в Україні під час експертної 
дискусії EBA

Марчін Свєнчіцький та Роман 
Ващук зустрілися з польським 
бізнесом

НОВИНИ

https://www.facebook.com/tatiana.korotka/posts/4641443652598167
https://www.facebook.com/elena.litvinova.718/posts/6678205832221399
https://www.facebook.com/iaroslav.gregirchak/posts/5533066293376407
https://www.facebook.com/iaroslav.gregirchak/posts/5451780444838326
https://www.facebook.com/iaroslav.gregirchak/posts/5480591841957186
https://www.facebook.com/oleksiy.spivak/posts/6718423598228064
https://www.facebook.com/BusinessOmbudsmanUkraine/posts/3155305621359357
https://www.facebook.com/BusinessOmbudsmanUkraine/posts/3155214131368506
https://www.facebook.com/BusinessOmbudsmanUkraine/posts/3156701864553066
https://www.facebook.com/BusinessOmbudsmanUkraine/posts/3151414148415171
https://www.facebook.com/BusinessOmbudsmanUkraine/posts/3151310255092227
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СКАРГ
СПРАВ млн. грн.

ДЕЯКІ ПРИКЛАДИ КЕЙСІВ

СТАТИСТИКА ЗА ГРУДЕНЬ 2021 РОКУ

ОНЛАЙН ЗАХОДИ

РЕЄСТРАЦІЯ

Більше кейсів тут

ЯК ПОДАТИ СКАРГУ Слідкуйте за анонсами подій  
на сторінці РБО у Facebook!
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Допомогли бізнесу  
повернути та 
заощадити

проти грудня  
2020 року

проти грудня  
2020 року

Олена Чорна та Олена Куцай 
про проблеми агробізнесу на 
вебінарі спільно з Національною 
асоціацією адвокатів України 
(НААУ)

1,7 млн. грн. вилучених коштів 
повернуто мережі зоомагазинів

«Усе через квадратні дужки»: 
виявлена технічна помилка, 
через яку імпортер втрачав 
гроші при розмитненні

Київська Нацполіція займеться 
справою виробника рибних 
консервів 

СИСТЕМНІ ПЕРЕМОГИ
ДПС України забезпечила технічну можливість перенесення узгодженої за результатами документальної 
перевірки реєстраційної суми у СЕА ПДВ від одного платника ПДВ до іншого в разі реорганізації 
юридичних осіб за умови подання юридичною особою, що реорганізується, додатку 4 до податкової 
декларації з ПДВ із заповненою таблицею 4, а її правонаступником – із заповненою таблицею 5.
 
Вирішення проблеми було підтверджено на практиці на прикладі двох скаржників Ради, суми 
перенесеного реєстраційного ліміту яких становили 39,6 млн. грн. та 4 млн. грн. відповідно.

https://docs.google.com/forms/d/1tAnhVChSOk8nlhBE9Qp7C4LFJZmQMqqay4Xm_37Y9Zk/viewform?edit_requested=true&fbclid=IwAR3bekynTmbFzm-wJ-8pOJRWWNatKQohD6qFAnz-y-3V_S7UsIdRBPWKu78&edit_requested=true#responses
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/499-1-7-mln-grn-viluchenih-koshtiv-povernuto-merezhi-zoomagaziniv/
https://boi.org.ua/case-studies/500-use-cherez-kvadratni-duzhki-viyavlena-teh-nichna-pomilka-cherez-yaku-importer-vtrachav-groshi-pri-rozmitnenni/
https://boi.org.ua/case-studies/502-kiyivska-nacpoliciya-zajmetsya-spravoyu-virobnikiv-ribnih-konserviv/

