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Рада бізнес-омбудсмена 
фінансується через 
мультидонорський рахунок 
Європейського банку реконструкції 
та розвитку, відкритий у 2014 році 
задля створення сприятливих умов 
ведення бізнесу  
для українських підприємців. 
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Нідерланди Швейцарія 
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США 





5Адвокат бізнесу перед державними органами

ЗМІСТ

Вступне слово бізнес-омбудсмена 6

Тенденції скарг 8
1.1. Кількість та характер отриманих скарг 8
1.2. Часові рамки попереднього вивчення скарг 10
1.3. Кількість проведених розглядів та причини залишення скарг без руху 11
1.4. Часові рамки проведення розглядів 14
1.5. Державні органи, на які скаржилися найчастіше 15
1.6. Географія отриманих скарг 16
1.7. Портрет скаржників 17
1.8. Відгуки 19

Огляд розслідувань та рекомендації державним органам 20
2.1.  Системні проблеми, виявлені у звітному періоді 20
2.2.  Закриті справи та надані рекомендації 21
2.3.  Огляд важливих розслідувань 28
2.4.  Нові системні рекомендації до уваги Уряду України  36

Співпраця зі стейкхолдерами 37
3.1.  Робочі поїздки 37
3.2.  Співпраця з державними органами 38
3.2.  Зв’язки з громадськістю 40

Зміст

1

2

3

Скорочення «РБО», «Рада» використовуються по тексту звіту для позначення Ради бізнес-омбудсмена



6 www.boi.org.ua

ВСТУПНЕ СЛОВО БІЗНЕС-ОМБУДСМЕНА

Альгірдас Шемета 
бізнес-омбудсмен України
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ВСТУПНЕ СЛОВО БІЗНЕС-ОМБУДСМЕНА

Шановні друзі, колеги та партнери,

Я радий представити вашій увазі звіт Ради 
бізнес-омбудсмена за другий квартал 
2016 року. 

У цьому кварталі ми отримали майже вдвічі 
більше скарг, ніж у попередньому звітному 
періоді – 213. Звітний квартал виявився 
одним з найактивніших за кількістю 
надісланих нам скарг. 

Основним джерелом звернень (78% скарг) 
залишилися представники малого та 
середнього бізнесу, що працюють у сферах 
промисловості, сільського господарства, 
оптової торгівлі та гірничого видобування, 
бізнес-послуг. Багато скарг ми отримали від 
підприємців-фізичних осіб. 

У цьому кварталі ми ініціювали 
105 розслідувань із 213 отриманих скарг 
(49%). Це один з найвищих показників з 
початку нашої діяльності у 2015 році. При 
цьому я радий відзначити, що відсоток 
відхилених скарг зменшується – очевидно, 
що обізнаність скаржників про критерії 
прийому скарг зростає. Ми успішно закрили 
146 справ. Прямий фінансовий вплив 
нашої діяльності у цьому кварталі сягнув 
529 мільйонів гривень.

У цьому кварталі Рада підписала п’ятий 
Меморандум про партнерство та співпрацю – 
з Міністерством екології та природних 
ресурсів. Ми докладатимемо зусиль, аби 
поліпшити співпрацю між державними 
органами та підприємцями, що працюють 
у сфері охорони навколишнього природного 
середовища. 

31 травня у Верховній Раді було схвалено 
у першому читанні Проект Закону України 

«Про Установу бізнес-омбудсмена» № 4591. 
Метою законопроекту є введення на 
законодавчому рівні в Україні інституту бізнес-
омбудсмена як недержавної неприбуткової 
організації, статус якої визначається 
спеціальним законом. Ми сподіваємося, що 
Закон буде прийнятий восени.

Фахівці Ради підготували новий пакет 
системних рекомендацій до уваги Уряду 
України, присвячений залученню інвестицій 
у будівельну галузь. Надмірне регулювання, 
бюрократичні перепони, дозволи на 
реалізацію будівельних проектів призводять 
до поширення корупції, що не сприяє 
залученню інвестицій в економіку. Ми 
підготували предметні пропозиції щодо 
боротьби з подібними практиками.

У цьому кварталі я відвідав з робочими 
візитами Сумську, Тернопільську та 
Хмельницьку області, де зустрівся з 
підприємцями та керівниками обласних 
державних адміністрацій. За рік роботи я 
побував у 12 регіонах України і маю намір 
відвідати усі регіони України, де є потреба 
в нашій експертизі з налагодження діалогу і 
поліпшення інвестиційного клімату.

Коли я згадую, як рік тому ми починали 
нашу діяльність в Україні, я бачу, що наша 
експертиза, правова допомога та відкритість 
до діалогу змінюють діловий клімат України 
на краще. Ми раді, що змогли віднайти свій 
голос у діловій спільноті країни, а нашу думку 
не тільки чують, а й поважають. Ми й надалі 
невпинно працюватимемо над тим, щоб 
допомогти усе більшій кількості компаній, які 
звертаються до нас, аби потрібні Україні зміни 
ставали неминучими.
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Отримано з початку 
діяльності РБО 

Тенденції скарг

1.1. Кількість та характер отриманих скарг
(пункт Регламенту 5.3.1 (а))

1

213
СКАРГ

172
197

216 

139 

скарг
937

23412
квартал квартал квартал квартал квартал 

20152015201520162016

Кількість скарг, що надходять до Ради бізнес-
омбудсмена, невпинно зростає. Після традиційного 
уповільнення ділової активності на початку року 
кількість звернень підприємців збільшилася майже 
вдвічі протягом останніх трьох місяців.

У звітному кварталі
Рада бізнес-омбудсмена 
отримала на розгляд
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ТЕНДЕНЦІЇ СКАРГ

96

28

11

14

10 9

8

5

8

7

ТОП-10 ПРЕДМЕТІВ СКАРГ  
У ДРУГОМУ КВАРТАЛІ 
2016 РОКУ

ПОДАТКОВІ ПИТАННЯ

ЗАПИТИ ЩОДО ЗАКОНОПРОЕКТІВ ТА ЗМІН ДО НИХ

ДІЇ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

ДІЇ ДЕРЖАВНИХ РЕГУЛЯТОРІВ

ДІЇ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ МИТНІ ПИТАННЯ

ДІЇ ДЕРЖАВНИХ КОМПАНІЙ

ДІЇ МІНІСТЕРСТВА 
ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ДІЇ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ДІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ 
РЕГУЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ

 21  Електронне адміністрування ПДВ
 20  Затримка з поверненням ПДВ 
 18  Податкові перевірки
 12  Кримінальні провадження проти бізнесу з боку ДФС 
 25 Інші податкові питання

 3  Виділення земельних ділянок 
 8 Інші дії 

 4  Процесуальні зловживання
 1 Бездіяльність
 5 Інші дії

 3  Митне оформлення (затримка, відмова)
 1 Оцінка митної вартості
 5 Інші дії

 6  Виконавча служба
 2 Реєстраційна служба

 5  Дії НКРЕКП
 1 Бездіяльність НБУ
 1 Інші дії

 2  Відкриття кримінальних проваджень
 1 Процесуальні зловживання
 2 Інші дії

У цьому кварталі 
кількість запитів щодо 
змін до законопроектів 
значно виросла в 
порівнянні з минулим 
кварталом. За останні 
три місяці ми отримали 
багато звернень на дії 
державних компаній 
та дії національних 
регулюючих органів, 
зокрема НБУ або 
НКРЕКП.
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ТЕНДЕНЦІЇ СКАРГ

1.2. Часові рамки попереднього вивчення скарг
 (пункт Регламенту 5.3.1 (b))

11
ДНІВ

Скарги, які отримує команда РБО, стали 
більш складними. Не завжди очевидно, 
чи можуть її взяти в роботу фахівці РБО 
згідно з Регламентом, чи ні. У таких 
випадках необхідний додатковий час 
для аналізу усіх даних та отримання 
додаткових документів від скаржників.

Середній час  
для попереднього 
розгляду скарги 



11Адвокат бізнесу перед державними органами

ТЕНДЕНЦІЇ СКАРГ

1.3. Кількість проведених розглядів та причини  
залишення скарг без руху
 (пункт Регламенту 5.3.1 (с))

213
СКАРГ

105
49%

40%

19%

68

40

Розслідування

Відхилені скарги

Скарги, що перебували на 
стадії попереднього розгляду

Отримано з початку 
діяльності РБО 

105 81

107

154

80

23412
квартал квартал квартал квартал квартал 

20152015201520162016

Це один з 
найвищих 
показників 
з початку 
діяльності РБО.

У звітному кварталі
Рада бізнес-омбудсмена 
відкрила розслідувань:
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ТЕНДЕНЦІЇ СКАРГ

ЧАСТКА ВІДХИЛЕНИХ СКАРГ:

19%

21%

37%

32%

31%

2

1

4

3

2

квартал 

квартал 

квартал 

квартал 

квартал 

2016

2016

2015

2015

2015
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ТЕНДЕНЦІЇ СКАРГ

ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ВІДХИЛЕННЯ  
СКАРГ У ДРУГОМУ КВАРТАЛІ 2016

10

8

7

3

3

3

2

2

1

1

Скарги в рамках господарських відносин між суб’єктами 
господарювання приватної форми власності

Скарги, що є предметом будь-якого судового провадження  
або арбітражного розгляду, або щодо яких було винесене судове,  
арбітражне або будь-яке інше подібне рішення

Скарги, розгляд яких не відноситься  
до компетенції бізнес-омбудсмена

На думку бізнес-омбудсмена, скаржник  
не виявив достатній рівень співпраці

Інші обставини, за яких на думку бізнес-омбудсмена  
розслідування скарги не є обов’язковим 

Скарги у зв’язку із законністю та/або дійсністю  
будь-яких рішень, постанов та ухвал судів

Невідповідність вимогам  
щодо форми скарги

Скарга безпідставна, або інші установи або організації  
вже були задіяні в розслідуванні цієї справи

Сторона, яка зазнала впливу недобросовісної 
поведінки, не вичерпала принаймні однієї інстанції 
адміністративного оскарження 

Повторювані скарги

У попередньому 
та поточному 
звітному кварталах 
відхилено 
найменше скарг. 
Тенденція свідчить 
про те, що 
поінформованість 
скаржників про 
критерії прийому 
скарг в роботу 
зростає. 
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ТЕНДЕНЦІЇ СКАРГ

1.4. Часові рамки проведення розглядів
(пункт Регламенту 5.3.1 (d))

Середній час на розслідування:

У звітному періоді РБО закрила 

30–90 днів:  
46 справ

91–120 днів:  
61 справа

121–180 днів:  
32 справи

Понад 180 днів:  
7 справ

РБО скоротила час на 
розслідування на 18 днів 
у порівнянні з попереднім 
кварталом (раніше час 
розслідування складав 122 дні). 
Більшу частину скарг (42%) 
РБО закрила протягом 91-120 
днів. Подовження періоду 
розслідування в основному 
спричинене затримкою із 
отриманням відповіді на 
наші запити як зі сторони 
скаржників, так і зі сторони 
державних органів, а також 
складністю самих розслідувань 
(зокрема, необхідністю 
проаналізувати додаткові 
документи та факти справи, 
провести низку телефонних 
розмов та організовувати 
численні зустрічі з 
посадовцями). 

104 дні

146 справ
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ТЕНДЕНЦІЇ СКАРГ

1.5. Державні органи, на які скаржилися найчастіше

ТОП-12

4

4

3

3

3

3

4

6

8

9

31

107

Служба безпеки України

Господарські та інші суди

Міністерство соціальної політики України

Державні фонди

Міністерство екології та природних ресурсів України

Міністерство регіонального розвитку України

Міністерство юстиції України

Прокуратура України

Органи місцевого самоврядування 

Державна фіскальна служба України

Національна поліція України

Міністерство внутрішніх справ України

Державна фіскальна 
служба України 
(включаючи Державну 
податкову інспекцію 
України та Митну службу 
України), а також силові 
структури (включаючи 
Прокуратуру, Національну 
поліцію, Службу безпеки 
та Міністерство внутрішніх 
справ України) стабільно 
очолюють антирейтинг 
державних органів, на 
які надходять скарги. У 
цьому кварталі значно 
зросла кількість скарг 
на органи місцевого 
самоврядування. Серед 
нових об’єктів скарг в 
нашому антирейтингу 
з’явилися Міністерство 
регіонального розвитку 
України, Національна 
поліція України, 
Міністерство соціальної 
політики України. 

ДЕРЖАВНИХ
ОРГАНІВ
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1.6. Географія отриманих скарг

НАЙБІЛЬША
КІЛЬКІСТЬ СКАРГ
надійшла, як і в 
попередніх звітних 
кварталах, з Києва (95). 
Скарги також надійшли 
від підприємців 
Київської (21), 
Харківської (11), 
Одеської (11) та 
Дніпропетровської (9) 
областей. 

НАЙМЕНШУ 
КІЛЬКІСТЬ СКАРГ  
ми отримали з 
Чернівецької, 
Рівненської та 
Вінницької областей  
(по 1 скарзі з області). 

НЕ НАДІЙШЛО 
СКАРГ
з Чернігівської області 
та Криму.

II квартал 2016

Загальний

Київська 
область

Житомирська область

Чернігівська область

Дніпропетровська область

Запорізька область

Херсонська область

Полтавська область

Сумська область

Вінницька область

Тернопільська 
область

Львівська 
область

Івано-
Франківська 
     область

Чернівецька 
область

Закарпатська 
область

Кіровоградська область

Черкаська область

Київ

Сімферополь 

Хмельницька 
область

Рівненська 
область

Волинська 
область

Миколаївська 
область

Одеська 
область

Харківська область

Донецька область

Луганська 
область

21 (76)

0 (8)

2 (12)

6 (25)
1 (9)

 2 (5)2 (9)
8 (29)

3 (12)

1 (5)
4 (15)

6 (24)
1 (6)

4 (15)

9 (51)

4 (30)

0 (1)

4 (19)

3 (20)

4 (24)

4 (11)

11 (37)

11 (68)

5 (20)

2 (11)

95 (395)
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ТЕНДЕНЦІЇ СКАРГ

1.7. Портрет скаржників

ТОП-6
ОСНОВНИХ ІНДУСТРІЙ, 
ЩО СКАРЖИЛИСЯ  
ДО РБО

ІНШІ ІНДУСТРІЇ 
ВКЛЮЧАЮТЬ:

Сільське господарство 
і гірничодобувна 
промисловість

Оптова 
торгівля

Промислове 
виробництво 

Бізнес-
послуги

Фізичні особи-
підприємці

Нерухомість та 
будівництво

Нафта і газ  5
Енергетика і комунальне  
господарство 5
Фермерство 5
Громадські організації  5
Фінансові послуги 5
Роздрібна торгівля 4
Служби доставки 3
Транспортування і зберігання 3
Програмне забезпечення  
та Інтернет 2
Здоров’я, фармацевтика  
та біотехнології 2
Технічні випробування 
та дослідження 2
Засоби масової інформації  
та розваги 1
Інвестиційні компанії 1
Подорожі та дозвілля 1
Рибальські послуги 1

44

17

43

10

31

8

У цьому звітному періоді ми 
проаналізували, який бізнес 
найчастіше скаржиться бізнес-
омбудсмену. Найактивнішим 
за нашими даними є бізнес, 
що працює в таких індустріях, 
як промислове виробництво, 
оптова торгівля, бізнес-
послуги, сільське господарство і 
гірничодобувна промисловість. 
Ми отримали багато скарг від 
фізичних осіб-підприємців.
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ТЕНДЕНЦІЇ СКАРГ

46
Великий 

бізнес

Середній /
малий 
бізнес

16

РОЗМІР  
БІЗНЕСУ ЛОКАЛЬНИЙ /  

ІНОЗЕМНИЙ БІЗНЕС

Основним джерелом 
звернень до РБО 
залишається малий 
та середній бізнес 
(78%), хоча РБО не 
надає жодних переваг 
скаржникам, виходячи 
з розміру їх бізнесу або 
сфери діяльності.  

Український 
бізнес

Іноземний 
бізнес

82%

18%
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ТЕНДЕНЦІЇ СКАРГ

СКАРЖНИКИ ОЦІНЮВАЛИ 
НАШУ РОБОТУ  
ПО ДЕКІЛЬКОХ КРИТЕРІЯХ: 

Клієнтська підтримка та увага до питання

Розуміння суті скарги

Якість результатів роботи

Також вони відзначали, чим вони були  
найбільше задоволені в роботі з нами,  
і які моменти потребували покращення. 

82
94%

АНКЕТИ
СКАРЖНИКІВ

У звітному  
періоді ми отримали

з відгуками від  
наших скаржників.

відзначили, що вони  
задоволені/дуже задоволені 
роботою з нами. 

1.8. Відгуки
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Огляд розслідувань та рекомендації державним органам 2

2.1. Системні проблеми, виявлені у звітному періоді

Питання взаємодії бізнесу 
з фіскальними органами 
стабільно залишаються 
найпроблематичнішими. 
Вони включають перевірки 
з боку фіскальних органів, 
електронне адміністрування 
ПДВ, затримки із 
відшкодуванням ПДВ, а також 
кримінальні провадження, 
ініційовані ДФС про бізнесу. 
Можна лише відзначити, що 
більшість  рішень приймається 
не на центральному, а 
на регіональному рівні. 
Варто відзначити, що РБО 
майже не отримала скарг 
стосовно відшкодування 
ПДВ за поточний період. 
Більшість скарг стосується 
відшкодування за попередні 
періоди (2014-2015). 

Актуальними залишаються 
складні відносини бізнесу 
з органами місцевого 
самоврядування. Спектр 
проблемних рішень цих 
органів стосується земельних 
питань та регулювання роботи 
малого бізнесу в регіонах.  

Слабкою ланкою є відносини 
з силовими структурами, 
пов’язані з перевищенням 
повноважень під час обшуків 
або з відкриттям кримінальних 
проваджень з метою 
здійснення тиску на бізнес. 

Протягом кварталу залишались незмінними загальні тренди, що 
виявились у попередніх кварталах. Зокрема:

До позитивних тенденцій можна віднести 
зменшення кількості скарг щодо реєстрації 
бізнесу та прав власності. Це можна 
пояснити успішною реалізацією реформи 
реєстраційних послуг. Ми також бачимо, що 
зменшилася кількість скарг на отримання 
дозволів та ліцензій. 

Слід відзначити продуктивний діалог РБО з державними 
органами: частка виконаних рекомендацій РБО зросла з 64% у 
першому кварталі до 70% у поточному кварталі.

ОГЛЯД РОЗСЛІДУВАНЬ  
ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЕРЖАВНИМ ОРГАНАМ 
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2.2. Закриті справи та надані рекомендацій

Закрито з початку  
діяльності

5

119
123

146

433 справи

2 4 1 2
квартал квартал квартал квартал 

2015 2015 2016 2016

У цьому звітному періоді ми закрили 
найбільше справ з початку діяльності 
Офісу – з відчутним фінансовим або 
нефінансовим ефектом для скаржників.

ЗАКРИТІ СПРАВИ

146
СПРАВ

40

3
квартал 

2015

68

29 49

Справи, закриті з 
результатом

Справ, закриті з 
рекомендаціями

Справ, розгляд 
яких припинено

ОГЛЯД РОЗСЛІДУВАНЬ  
ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЕРЖАВНИМ ОРГАНАМ 
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ОСНОВНІ 
ПРЕДМЕТИ 
ЗАКРИТИХ 
СПРАВ  
У ДРУГОМУ 
КВАРТАЛІ  
2016 РОКУ

25

16

8

6

5

5

3

2

1

21

14

7

5

5

4

2

1

1

Запити щодо законопроектів та змін до них

Перевірки фіскальних органів

Дії державних компаній

Кримінальні провадження проти бізнесу з боку ДФС

Дії виконавчої служби Міністерства юстиції України

Дії органів місцевого самоврядування/ мерів

Дозволи та ліцензії

Дії природних монополій

Дії реєстраційної служби Міністерства юстиції України

Електронне адміністрування ПДВ

Затримка із поверненням ПДВ

Дії національних регуляторних агенцій

Дії Прокуратури України

Дії митної служби України

Дії Міністерства внутрішніх справ України

Дії Служби Безпеки України

Дії державних регуляторів

Інші податкові питання

ОГЛЯД РОЗСЛІДУВАНЬ  
ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЕРЖАВНИМ ОРГАНАМ 
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ПРЯМИЙ ФІНАНСОВИЙ 
ВПЛИВ ВІД ДІЯЛЬНОСТІ  
РБО З 20 ТРАВНЯ 2015  
ПО 30 ЧЕРВНЯ 2016:

3 461 016 781
ГРИВЕНЬ

529 643 564
ФІНАНСОВИЙ ВПЛИВ У 
ДРУГОМУ КВАРТАЛІ 2016:  

Перевірки  
фіскальних органів

Електронне  
адміністрування ПДВ

Повернення ПДВ

85%

10%

3%

ГРИВЕНЬ

ОГЛЯД РОЗСЛІДУВАНЬ  
ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЕРЖАВНИМ ОРГАНАМ 
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НЕФІНАНСОВИЙ ВПЛИВ  
У ДРУГОМУ КВАРТАЛІ 2016:

Узгодження/прийняття податкової звітності

Отримання дозволів/ ліцензій/ висновків

Зміни/прийняття законодавства; покращення процедури

Відклик претензій та штрафних санкцій проти Скаржника  

Контракт, підписаний із державним органом

Порушення кримінальної справи проти  
державного службовця/3ї особи

Закриття кримінальної справи, порушеної проти Скаржника; 
звільнення майна/рахунків з-під арешту

Припинення зловживань службовим  
становищем державним органом, на який скаржаться

9

7

4

3

2

1

1

1

ОГЛЯД РОЗСЛІДУВАНЬ  
ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЕРЖАВНИМ ОРГАНАМ 
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НАДАНІ  
РЕКОМЕНДАЦІЇ 

93

75

89

47 3

II квартал | 2016

IV квартал | 2015 III квартал | 2015 II квартал | 2015

I квартал | 2016

ВСЬОГО НАДАНО РЕКОМЕНДАЦІЙ  
З ПОЧАТКУ ДІЯЛЬНОСТІ В ТРАВНІ 2015:

307РЕКОМЕНДАЦІЙ  
ВИКОНАНО: 

ОГЛЯД РОЗСЛІДУВАНЬ  
ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЕРЖАВНИМ ОРГАНАМ 

214
70%
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76%

83%

69%

62%

42%

57%

100%

100%

42%

100%

Державна фіскальна служба України

Міністерство юстиції України

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Органи місцевого самоврядування та мери

Міністерство внутрішніх справ України

Прокуратура України

Міністерство екології та природних ресурсів України

Державні підприємства

Парламент, Кабінет Міністрів, Президент України

Міністерство регіонального розвитку України

Співвідношення 
наданих/ 

винонаних 

ТОП-10
ВІДОМСТВ, ЯКИМ РБО НАДАЛА 
РЕКОМЕНДАЦІЇ В 2015-2016 РОКАХ, ТА 
ЧАСТКА ВИКОНАНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ

120

19

8

9

8

8

6

6

5

3

157

23

13

13

19

14

12

Всього рекомендацій 
виконано

Всього рекомендацій 
надано

ОГЛЯД РОЗСЛІДУВАНЬ  
ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЕРЖАВНИМ ОРГАНАМ 
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ОГЛЯД РОЗСЛІДУВАНЬ  
ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЕРЖАВНИМ ОРГАНАМ 

Державна фіскальна служба, Міністерство 
юстиції та Міністерство економічного 
розвитку і торгівлі України дещо покращили 
рівень співпраці з РБО у порівнянні з 
попереднім періодом та були відкритими до 
спільної роботи (у попередньому кварталі 
відповідно 72%, 76% та 67% рекомендацій 
виконано наприкінці першого кварталу). 
Органи місцевого самоврядування та мери, 
а також Прокуратура України стали більш 
відкритими до співпраця з РБО (наприкінці 
першого кварталу виконано відповідно 46% 
та 18% рекомендацій). Міністерство екології 
та природних ресурсів України, державні 
підприємства та Міністерство регіонального 
розвитку України виконали 100% рекомендацій. 
Однак Міністерство внутрішніх справ України 
так само як і Парламент, Кабінет Міністрів 
та Президент України не продемонстрували 
значного прогресу в порівнянні з попередніми 
періодами.
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2.3. Огляд розслідувань

#1 
Скасовано податкові 
повідомлення-рішення 
на суму 387 752 514 грн.

Об’єкти скарги:
Державна фіскальна 
служба (ДФС), Державна 
Податкова Інспекція 
Дніпровського району м. 
Києва

Суть скарги:
У лютому 2016 року РБО отримала скаргу від компанії, що 
здійснює свою діяльність у сфері автомобільного транспорту. 
У скарзі йшлося про податкову перевірку 2015 року, в 
результаті якої було незаконно нараховано додаткові суми 
податків та штрафів. Сума додатково нарахованого податку 
разом зі штрафами склала близько 380 млн. грн. Скаржник, 
не погоджуючись з результатом податкової перевірки, 
подав скаргу до місцевої податкової служби. Однак це не 
дало результату. Після цього Скаржник подав скаргу до 
ДФС та попросив допомоги РБО у скасуванні вищевказаних 
податкових нарахувань та штрафів.

Вжиті заходи:
Під час розслідування скарги РБО виявила, що ДФС не 
мала підстав для податкових нарахувань та штрафів та 
рекомендувала фіскальній службі переглянути рішення. 
Експерти РБО разом з представниками Скаржника також 
взяли участь в розгляді адміністративного оскарження 
Державною фіскальною службою.

Результат:
У квітні 2016 року РБО отримала лист від ДФС, який 
підтверджував, що адміністративну скаргу задовільнено, 
а податкові повідомлення-рішення скасовано. Прямий 
фінансовий ефект склав 387,752,514 грн.

У цьому розділі можна ознайомитися з ілюстраціями наданих РБО 
рекомендацій різним державним органам та результатами втілення цих 
рекомендацій.

ОГЛЯД РОЗСЛІДУВАНЬ  
ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЕРЖАВНИМ ОРГАНАМ 
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#2 
Власність Скаржника 
незаконно 
утримувалася 
митницею

Об’єкт скарги:
Одеська митниця 
Державної фіскальної 
служби України, Слідчий 
Слідчого Управління 
Служби безпеки України в 
Одеській області 

#3 
Неукладання договору 
про визнання 
електронних 
документів 
фіскальним органом

Об’єкт скарги:
Державна податкова 
інспекція (ДПІ) 
Солом’янського району м. 
Києва

Суть скарги:
Скаржник оскаржував незаконне утримання своєї власності 
(вугілля загальною вартістю понад 200 тисяч доларів 
США) Одеською митницею. Власність утримувалась за 
клопотанням Служби безпеки України, яка розслідувала 
справу з фінансування тероризму. Скаржник стверджував про 
численні порушення процедур кримінального законодавства 
під час утримання вугілля. Одеська митниця та слідчий Служби 
безпеки також не надали офіційних відповідей на запити 
Скаржники ухвалити розмитнення вантажу.

Вжиті заходи:
РБО звернулась за роз’ясненнями причини утримання 
власності Скаржника до Одеської митниці. РБО звернула 
увагу Одеської митниці на численні процесуальні 
порушення, вчинені як Одеською митницею, так і слідчим 
Служби безпеки.

Результат:
У місячний термін після втручання РБО, вугілля, шо 
утримувалось, було розмитнено та завантажено на корабель 
для експорту.

Суть скарги:
Скаржник, будівельна компанія, подала скаргу на затримку в 
укладанні договору про визнання електронних документів. 
Через зазначену затримку Скаржник протягом тривалого часу 
був позбавлений можливості реєструвати податкові накладні в 
електронному вигляді. Відповідно до методичної інструкції ДФС 
«Про визнання електронних документів», розміщеної на веб-
сайті ДФС, загальний термін обробки договору податковою 
інспекцією не повинен перевищувати 5 робочих днів. Проте 
через місяць після звернення Скаржника в ДПІ договір досі 
не був активований. Численні звернення  Скаржника до 
посадових осіб ДПІ, участь у «робочих групах» не давали 
позитивного результату. Тому Скаржник вирішив звернутися з 
цією проблемою до РБО.

ОГЛЯД РОЗСЛІДУВАНЬ  
ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЕРЖАВНИМ ОРГАНАМ 
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ОГЛЯД РОЗСЛІДУВАНЬ  
ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЕРЖАВНИМ ОРГАНАМ 

Вжиті заходи:
Експерти РБО провели зустріч із заступником голови ДПІ 
Солом’янського району м. Києва з приводу зазначеного 
питання. Наші експерти просили повідомити, чи є чинним 
договір про визнання електронних документів, і пояснити 
причини затримки у його активації.  

Результат:
Незабаром після втручання РБО ДПІ Солом’янського району 
надала офіційну відповідь, що договір набув чинності. 
Скаржник підтвердив інформацію, і справа була підготовлена 
до закриття.

#4 
Відновлено реєстрацію 
платника податку

Об’єкт скарги:
Державна фіскальна 
служба (ДФС), Державна 
податкова інспекція (ДПІ) 
Солом’янського р-ну м. 
Києва

Суть скарги:
Скаржник, невелике виробниче підприємство, повідомив 
РБО про неможливість відновлення реєстрації платника ПДВ. 
Скаржник намагався відновити реєстрацію платника ПДВ 
декілька разів, однак безуспішно. Скаржник чекав більше двох 
місяців на розгляд заяв державними органами та врешті-
решт звернувся до РБО з проханням посприяти в отриманні 
відповідей від податкових органів і відновлення реєстрації 
ПДВ.

Вжиті заходи:
РБО звернулася до ДФС з листом-рекомендацією, забезпечити 
неупереджений і всебічний розгляду апеляції Скаржника на 
рішення ГУ ДФС у м. Києві.

Результат:
Після того, як РБО звернулася до ДФС України з проханням 
уважно розглянути скаргу, державний орган скасував рішення 
ГУ ДФС в м. Києві. Таким чином, реєстрація Скаржника 
платником ПДВ була відновлена, а справу було підготовлено 
до закриття.
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ОГЛЯД РОЗСЛІДУВАНЬ  
ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЕРЖАВНИМ ОРГАНАМ 

#5 
Закрито кримінальне 
провадження, що 
розслідувалось 
слідчим управлінням 
фінансових 
розслідувань ДФС

Об’єкт скарги:
Державна фіскальна 
служба України (ДФС), 
Слідче управління 
фінансових розслідувань 
Державної фіскальної 
служби України

Суть скарги:
Скаржник, компанія з управління активами, звернувся до РБО 
з проханням забезпечити дотримання його прав та законних 
інтересів при проведенні слідства в рамках кримінального 
провадження. У своєму зверненні Скаржник посилався на 
випадки непрофесійної поведінки слідчого, який вів цю справу 
в слідчому управлінні фінансових розслідувань. Скаржник 
повідомив, що в ході слідчих дій було проведено обшук в 
його офісних приміщеннях, в результаті чого слідчі вилучили 
комп’ютери та інше обладнання, що паралізувало нормальну 
діяльність Скаржника. Крім того, слідчі вилучили комп’ютери 
та різні носії інформації, які належали іншим юридичним 
особам. Скаржник стверджував, що слідчі зловживали 
своїми повноваженнями при проведенні процесуальних 
дій, та попросив РБО ретельно вивчити ситуацію і сприяти у 
відновленні своєї нормальної діяльності.

Вжиті заходи:
РБО рекомендувала ДФС перевірити законність дій слідчих, 
які ведуть цю справу в слідчому управлінні фінансових 
розслідувань та вжити відповідних заходів в кримінальному 
процесі.

Результат:
Менше ніж за два тижні після втручання РБО, ДФС України 
повідомило РБО, що було прийнято рішення про закриття 
кримінального провадження.

#6
Відновлено реєстрацію 
податкових накладних

Об’єкт скарги:
Державна фіскальна 
служба України (ДФС), 
Державна податкова 
інспекція (ДПІ) в 
Печерському районі м. 
Києва

Суть скарги:
У березні 2016 року Скаржник подав скаргу в інтересах двох 
юридичних осіб, зареєстрованих у Печерському районі 
міста Києва. Протягом березня 2016 року обидві компанії 
неодноразово мали проблеми з реєстрацією податкових 
накладних. При кожній спробі реєстрації ДПІ повідомляла, 
що виявлено помилки в податкових накладних і просила 
звернутися до інспекції для уточнення деталей. Проте жодних 
чітких пояснень представнику компанії озвучено не було. 
Господарська діяльність скаржників була фактично зупинена.  
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ОГЛЯД РОЗСЛІДУВАНЬ  
ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЕРЖАВНИМ ОРГАНАМ 

Вжиті заходи:
З метою якнайшвидшого урегулювання ситуації слідчий РБО 
провів телефонну розмову з першим заступником керівника 
Державної податкової інспекції в Печерському районі міста 
Києва. В ході розмови було з’ясовано, що жодних застережень 
щодо даних платників у ДПІ немає, як і немає підстав для 
блокування реєстрації податкових накладних. 

Результат:
Після розмови ДПІ відновила реєстрацію податкових 
накладних обох компаній, які продовжують свої діяльність в 
звичному робочому режимі. Проблема була вирішена менш 
ніж за 2 тижні з моменту надходження скарги.

#7 
Прокуратура м. 
Києва відмовляється 
розслідувати 
зловживання 
незважаючи на 
рішення суду

Об’єкт скарги:
Прокуратура м. Києва, 
Відділ фінансових 
розслідувань у 
Дарницькому ДПІ м. Києва  
Солом’янського р-ну 
м. Києва

Суть скарги:
У березні 2016 року велика оптово-дистриб’юторська компанія 
подала скаргу до РБО. 12 січня 2016 року слідчий відділ 
фінансових розслідувань Державної податкової інспекції 
у Дарницькому районі в місті Києві провів обшук в офісах 
Скаржника. Скаржник посилався на численні порушення 
під час обшуку та повідомив про зловживання до Київської 
міської прокуратури. Проте позивач отримав офіційну 
відмову розпочати кримінальне провадження. У лютому 
Дарницький районний суд міста Києва зобов’язав Київську 
міську прокуратуру зареєструвати початок кримінального 
провадження на підставі повідомлення Скаржника в Єдиному 
реєстрі досудових розслідувань. Проте, за свідченнями 
Скаржника, офіс Київської міської прокуратури не виконав 
рішення суду.

Вжиті заходи:
Інспектор РБО визначив, що, відповідно до статті 214 
Кримінально-процесуального кодексу України, прокурор 
зобов’язаний зареєструвати повідомлення про злочин в 
Єдиному реєстрі досудових розслідувань протягом максимум 
24 годин з моменту його отримання. Таким чином, інспектор 
дійшов висновку, що відмова Управління Київської міської 
прокуратури зареєструвати повідомлення Скаржника про 
злочин була незаконною. РБО звернулася в прокуратуру м. 
Києва з проханням провести розслідування вищезгаданого 
зловживання службовим становищем в Управління Київської 
міської прокуратури та вжити всіх необхідних заходів для 
виконання судового рішення.
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ОГЛЯД РОЗСЛІДУВАНЬ  
ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЕРЖАВНИМ ОРГАНАМ 

#8 
Реєстратор не 
видавав дозвіл на 
надрокористування з 
2009 року

Об’єкт скарги:
Міністерство екології 
та природних ресурсів 
України, Державна служба 
геології та надр України

Суть скарги:
Скаржник,  надрокористувач у Закарпатській області, виграв 
аукціон на спеціальний дозвіл на користування надрами ще в 
2009 році. Проте аж до квітня 2016 року державний регулятор, 
Держгеонадра,  не надавав спеціальний дозвіл, аргументуючи 
це тим, що аукціон був проведений Міністерством екології 
України. Регулятор прийняв позицію, що він не зобов’язаний 
видавати цей спеціальний дозвіл. Проте Скаржникові 
вдалося отримати рішення Львівського адміністративного 
апеляційного суду, який зобов’язав державного регулятора 
видати спеціальний дозвіл. Державний регулюючий орган 
довгий час не виконував цієї постанови суду.

Вжиті заходи:
РБО донесла проблему офісу Державної геологічної служби, 
а також начальнику юридичного управління Державної 
геологічної служби. У результаті конструктивного діалогу 
Державна геологічна служба визнала існування цієї проблеми 
і пообіцяла усунути перешкоди найближчим часом. Це було 
зроблено протягом кількох днів.

Результат:
Через один тиждень після подачі скарги до Ради Скаржник 
отримав оригінал спеціального дозволу.

Результат:
Менш ніж за один місяць з моменту початку розслідування 
прокуратура в місті Києві повідомила РБО, що Київська міська 
прокуратура порушила два кримінальні провадження на 
підставі повідомлення Скаржника. Обидва було порушено за 
статтею 365 Кримінального кодексу України, яка передбачає 
відповідальність за зловживання службовим становищем 
співробітниками правоохоронних органів. В даний час 
кримінальні розслідування тривають.
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#9 
Скаржник отримав 
дозвіл після 2 років 
поневірянь

Об’єкт скарги:
Київська міська державна 
адміністрація (КМДА); 
Департамент екології та 
природних ресурсів

#10 
Проблему малого 
підприємства успішно 
вирішено

Об’єкт скарги:
НацПоліція і прокуратура 
у Броварах і Борисполі 
Київської області, 
сільський голова Великої 
Димерки, Державний 
виконавець ГУ юстиції у 
Київській області.

Суть скарги:
Рік тому до РБО звернулося приватне підприємство “Політон”. 
З кінця 2013 року Департамент екології та природних ресурсів 
КМДА не надавав компанії дозвіл на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря, висуваючи  численні 
зауваження до документів Скаржника та наполягаючи  на 
розробці нового обґрунтування обсягів викидів.

Вжиті заходи:
Фахівці РБО вивчили питання і дійшли висновку, що дозвіл 
необхідно подовжити на підставі вже поданих документів без 
розробки нового  обґрунтування. Експерти РБО провели низку 
зустрічей з керівництвом КМДА та Міністерством екології і 
природних ресурсів. Зазначене питання було піднято в ході 
зустрічі бізнес-омбудсмена із Київським міським головою 
Віталієм Кличком. 

Результат:
Завдяки зусиллям РБО в червні Скаржник отримав 
безстроковий дозвіл. Справу було закрито, і РБО отримала від 
Скаржника лист-подяку за проведену роботу.

Суть скарги:
В листопаді 2015 року РБО отримала другу скаргу від 
приватного підприємця (першу скаргу РБО отримала 
в червні 2015 року). Скаржник стверджував, що голова 
Великодимерської селищної ради (Броварський район, 
Київська область) видав рішення щодо обмеження 
транспортного руху шляхом встановлення на дорозі 
бетонних блоків, що перешкоджали вільному доступу до 
магазина Скаржника. Скаржник звернувся до місцевого 
суду, проте безуспішно. Після низки судових засідань скаргу 
врешті решт задовольнили й бетонні блоки усунули. Проте 
місцеві органи влади встановили шлагбаум. Таким чином, 
Скаржник констатував, що його права все ще не відновлені, а 
порушене кримінальне провадження проти сільського голови 
розслідувалось неефективно. 

Скаржник люб’язно погодився 
на розголошення свого імені у 
комунікаційних цілях

ОГЛЯД РОЗСЛІДУВАНЬ  
ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЕРЖАВНИМ ОРГАНАМ 
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Вжиті заходи:
Інспектор РБО взяв участь у судовому слуханні. Згодом 
Рада передала справу до розгляду на експертній групі  при 
Міністерстві юстиції. З допомогою РБО Прокуратура Київської 
області перевела розслідування кримінального провадження  
з Броварського до Бориспільського відділу поліції. На початку 
2016 року матеріали скарги були передані голові Національної 
поліції. У лютому 2016 року РБО видала рекомендації 
Прокурору Київської області та Голові Поліції Київської області 
з проханням організувати офіційне розслідування за фактом 
бездіяльності Бориспільського відділу поліції. В результаті, 
прокурора Броварського району в Київській області було 
притягнуто до дисциплінарного стягнення. РБО оприлюднила 
історію засобам масової інформації.

Результат:
Після року копіткої роботи ситуацію було остаточно 
врегулювано. Скаржник повернувся до нормального режиму 
діяльності. РБО отримала лист-подяку від Скаржника і 
підготувала справу до закриття.

ОГЛЯД РОЗСЛІДУВАНЬ  
ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЕРЖАВНИМ ОРГАНАМ 
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2.4. Нові системні рекомендації до уваги Уряду України 

Будівельний сектор та суміжні з ним сфери та бізнес-процеси традиційно є 
об’єктом пильної уваги органів державної влади. Однак надмірне регулювання 
сектору, адміністративні бар’єри і витрати, пов’язані з отриманням необхідних 
дозволів для здійснення будівельних проектів призводять як до обмеження 
ділової активності організацій, так і до поширеної корупційної практики, що 
не спряє залученню інвестицій в економіку. Саме цим питанням присвячений 
Системний звіт РБО «Зменшення корупційних ризиків і створення умов 
для залучення інвестицій в будівництві».

Звіт починається з аналізу 
проблем, безпосередньо 
пов’язаних з 
будівництвом на 
всіх етапах, зокрема, 
розглядаються питання 
(і) відсутності у бізнесу 
доступу до інформації з 
питань містобудування, 
архітектури та планування 
територій; (іі) внесення 
пайового внеску, який 
формально призначений 
для розвитку інфраструктури 
регіону, де будується 
об’єкт нерухомості, але 
нині створює серйозні 
корупційні перешкоди; 
(ііі) адаптації державних 
будівельних стандартів 
до норм ЄС; (іv) земельні 
відносини, пов’язані із 
будівництвом; (v) питання, 
що прямо впливають на 
місце України в рейтингу 
Doing Business (наприклад, 
присвоєння поштової 
адреси як новозбудованими, 
так і «реконструйованим» 
об’єктам будівництва). 

Окреме місце в 
рекомендаціях присвячено 
зловживанням 
повноваженнями в 
сфері державного 
архітектурно-
будівельного контролю 
і нагляду, які розглянуті 
з різних боків (і) 
ліцензування діяльності, 
пов’язаної із виконання 
будівельних робіт; (ii) 
недотримання строків 
реєстрації дозвільних 
документів; (ііі) зловживання 
Державною архітектурно- 
будівельною інспекцією  
при здійсненні архітектурно-
будівельного контролю; 
(іv) розглянуто проблеми із 
віднесенням будівництва 
до певної категорії 
складності і застосування 
декларативного принципу 
отримання дозволу на 
будівництво.

Важливе місце в усуненні 
корупційних проблем в 
сфері будівництва займає 
прозорість і громадський 
контроль. В першу чергу, 
це стосується публічних 
закупівель, пов’язаних 
із сферою будівництва. 
Важливим напрямком 
розвитку законодавства 
публічні закупівлі є його 
удосконалення в напрямку 
адаптації із нормами ЄС. В 
світлі суттєвого розвитку 
законодавства України, 
важливо створювати умови 
для запровадження нових 
форм співробітництва між 
державою та приватним 
бізнесом, в тому числі при 
здійсненні будівельних та 
інфраструктурних проектів.

ОГЛЯД РОЗСЛІДУВАНЬ  
ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЕРЖАВНИМ ОРГАНАМ 
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Співпраця зі стейкхолдерами3
Однією з ключових цілей Ради бізнес-омбудсмена є забезпечення ефективної системної 
комунікації бізнесу з владою, органами державної влади та місцевого самоврядування, а також 
підприємствами, які перебувають у державній власності або підпорядковані державним органам.

3.1. Робочі поїздки

У звітному періоді 
бізнес-омбудсмен 
здійснив робочі 
поїздки до Сумської, 
Тернопільської 
та Хмельницької 
областей, де 
зустрівся із Головами 
облдержадміністрацій, 
та предствниками 
громадського і бізнес-
середовища.

Зазначені поїздки є частиною 
програми візитів бізнес-
омбудсмена до регіонів 
України, де пан Шемета 
зустрічається з підприємцями 
та посадовцями та обговорює 
актуальні проблеми, пов’язані з 
веденням бізнесу в областях, а 
також можливості підвищення 
інвестиційного потенціалу 
регіонів. У попередньому 
звітному періоді бізнес-
омбудсмен вже побував у 
Чернігівській, Харківській, 
Львівській, Одеській, 
Дніпропетровській, Донецькій, 
Рівненській, Волинській, 
Черкаській та Житомирській 
областях.  

13 квітня

20 травня:

19 травня

Суми

Хмельницький

Тернопіль
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Міністр екології та природних ресурсів Остап 
Семерак: «Ми підписали Меморандум, аби 
поєднати зусилля зі зниження рівня корупції 
та запобігання недобросовісній поведінці 
стосовно суб’єктів підприємництва в Україні. 
Переконаний, подолання корупції сприятиме 
покращенню інвестиційного клімату в країні, 
економічному розвитку та подальшим 
реформам».

НАГАДУЄМО 

Раніше Рада бізнес-омбудсмена 
підписала меморандуми  
про співпрацю з 

Державною фіскальною службою України 

Державною регуляторною службою України 

Міністерством юстиції України

Національним Антикорупційним Бюро України

Відповідно до положень 
Меморандуму, 
Рада передаватиме 
Міністерству інформацію, 
яка може свідчити про 
порушення прав бізнесу 
у сфері використання 
природних ресурсів, якості 
атмосферного повітря, води 
та управління водними 
ресурсами, відходами, 
зміни клімату, природно-
заповідного фонду. 

3.2. Співпраця з державними органами

07 червня 2016 року Рада бізнес-омбудсмена підписала Меморандум про співпрацю та обмін 
інформацією з Міністерством екології та природних ресурсів.
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31 травня у Верховній Раді було схвалено у першому 
читанні Проект Закону України «Про Установу бізнес-
омбудсмена» № 4591.

Метою законопроекту є 
введення на законодавчому 
рівні в Україні інституту 
бізнес-омбудсмена як 
недержавної неприбуткової 
організації, статус якої 
визначається спеціальним 
законом 

Законопроект вводить 
в законодавче поле 
поняття «подання бізнес-
омбудсмена». Подання 
буде офіційним документом 
від бізнес-омбудсмена 
з рекомендаціями, які 
державні органи зобов’язані 
прийняти до розгляду і 
дати на нього вмотивовану 
відповідь.

Законопроект не тільки 
передбачає обов’язок 
держаних органів 
розкривати службову 

інформацію, але й 
вводить адміністративну 
відповідальність за відмову 
у її розкритті. Крім того, 
бізнес-омбудсмен та його 
заступники отримають 
безперешкодний доступ до 
державних органів та право 
проводити співбесіди з 
держслужбовцями.

Передбачається 
також кримінальна 
відповідальність за 
втручання в діяльність 
бізнес-омбудсмена, його 
заступників і інспекторів, 
а також спеціальна 
процедура притягнення 
останніх до кримінальної 
відповідальності.

Очікуємо на прийняття 
закону восени.

Фото з uk.wikipedia.org
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Комунікації надзвичайно важливі для нашого офісу. Мі співпрацюємо з засобами масової 
інформації та використовуємо цифрові канали комунікації, аби забезпечити якнайширше 
інформування стейкхолдерів про нашу діяльність. 

3.3. Зв’язки з громадськістю

ВЕБ-САЙТ

У цьому звітному 
кварталі ми оновили 
наш веб-сайт
www.boi.org.ua, 
запущений 20 травня 
2015 року. 

Це ресурс, на якому можна:  
подати скаргу,  
продивитися звіти, статті,  
новини та інформацію про РБО,  
зв’язатися з нами через  
соціальні мережі.

Тепер користувачі можуть бачити актуальну 
статистику на головній сторінці сайту, яка 
оновлюється щодня, 

стежити за ключовими показниками нашої 
діяльності, як-от: 

кількість отриманих скарг,  
закриті розслідування,  
фінансовий ефект тощо – не лише 
по Україні в цілому, а й по окремих  
регіонах.

ОНОВЛЕННЯ

66
Відвідувачі заходили  
до нас із

країн  
світу. 

31 381
унікальних 
переглядів сторінок

За цей квартал на 
нашому сайті було 

згідно з даними 
Google Analytics
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СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ

УЧАСТЬ У ЗАХОДАХ

У цьому звітному кварталі кількість прихильників нашої сторінки у Facebook 
(https://www.facebook.com/BusinessOmbudsmanUkraine) перевищила 2000. 
Кожна публікація має в середньому 3000 переглядів. РБО не проводить жодних 
рекламних кампаній та фокусується на якісному контенті та залученні аудиторії в 
соціальних мережах.

Наші експерти були спікерами у низці важливих подій, а саме:

13-04  
Конференція «Україна – 
Австрія. Можливості для 
бізнесу та надійність 
інвестицій»

14-04  
Міжнародна конференція: 
«Інтеграція енергетичних 
систем України та ЄС: 
Реформи та співпраця з 
партнерами з Центральної 
Європи»

20-04 
Форум із захисту бізнесу

21-22-04  
Скандинавсько-Український 
Бізнес Форум «Nordic 
Business Day» в Одесі 

22-04  
«Український 
інфраструктурний форум ‘16»

27-04  
Другий національний форум 
з підтримки експорту  

17-05  
Міжнародна інвестиційна 
конференція  
«Нова Україна 2016»

19-05  
Міжнародний бізнес-
форум «Tернопільщина 
Invest-2016»

20-05  
Міжнародна конференція 
«Україна-ЄС: Перетворюючи 
виклики у можливості»

31-05  
Конференція по проекту 
«Стоп корупція»

07-06  
Другий бізнес-форум

13-06  
П’ятий Шведсько-
український бізнес-форум 

13-06  
Бізнес-форум «Білі 
починають і виграють»

16-06  
Програма Агентства США 
з міжнародного розвитку 
(USAID) конференція 
«Лідерство в економічному 
врядуванні»

17-06  
Засідання Міжнародної 
торгової палати у Івано-
Франківську
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Наш Офіс провів низку зустрічей з 
посадовими особами та членами 
дипломатичної спільноти, а саме:

Геннадієм  
ЗУБКОМ 

Віце-прем’єр-міністром 
України,  
Міністром регіонального 
розвитку, будівництва та 
ЖКГ України

Павлом  
РОЗЕНКОМ  

Віце-прем’єр-міністром

Олександром  
ДАНИЛЮКОМ  

Міністром фінансів України

Віталієм  
КЛИЧКОМ 

Мером Києва

У квітні ми приймали 
делегацію з Японії на чолі з 
екс-Міністром фінансів паном 
Масару Танака. Наш офіс також 
зустрічав французьких та 
німецьких дипломатів та місією 
Міжнародного Валютного 
Фонду.
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… а також з бізнес-
асоціаціями та навчальними 
закладами, а саме:

Членами Американської Торгівельної 
палати в Україні

Членами Американсько-Української 
Ділової Ради (US-Ukraine Business 
Council)

Студентами Міжнародного Інституту 
Менеджменту 
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3.3. Зв’язки з громадськістю

Наші інтерв’ю та статті були 
опубліковані у провідних 
українських ЗМІ:  
УНІАН, Українські новини, KyivPost, 
Новое Время, Delo.ua, Бізнес, 
Platforma, ЛігаБізнесінформ; Все 
про бухгалтерський облік, Ukraine 
Today.

Ми також були гостями 
телевізійних  
(Espresso TV, Громадське TV, ZIK)  
та радіо ефірів (Громадське радіо, 
Радіо Вісті).

РБО співпрацює зі ЗМІ на 
засадах інформаційного 
обміну і не надає фінансової 
компенсації видавцям або 
журналістам за згадування її 
діяльності або спікерів. 

4700+
разів

З початку роботи в 2015 
році, ЗМІ згадували 
про діяльність бізнес-
омбудсмена та Ради 
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99%
згадувань у медіа 
позитивні та конструктивні





www.facebook.com/
BusinessOmbudsmanUkraine

Слідкуйте за діяльністю РБО:



БЦ «Поділ Плаза»,  
вул. Спаська, 30А,  
Київ 04070, Україна  
(вхід зі сторони вул. Сковороди, 19)

Тел: +380 (44) 237-74-01 
Факс: +380 (44) 237-74-25
Електронна пошта: info@boi.org.ua

www.boi.org.ua
www.facebook.com/BusinessOmbudsmanUkraine


