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Спілка українських підприємців, як об’єднання успішних бізнесменів, які
будували свій бізнес з нуля, рішуче засуджує будь-яке намагання держави
блокувати роботу та розвиток успішних українських компаній.
Будь-які претензії з боку контролюючих та правоохоронних органів до
власників та керівників бізнес-проектів в Україні, на наше переконання, не
повинні впливати на роботу бізнесу і мають вирішуватися виключно
цивілізованим шляхом.
Ми з великим занепокоєнням відстежуємо тенденцію до залякування бізнесу із
застосуванням нецивілізованих силових методів. Обшуки і блокування роботи в
інноваційних компаніях України, які мають значний авторитет в світі,
негативно впливають на імідж українського бізнесу, як в середині країни, так і
серед потенційних міжнародних інвесторів.
Ми закликаємо державні органи, відповідальні за перешкоджання законній
роботі українських компаній, залишити в минулому радянські каральні методи
спілкування з підприємцями та переходити до відкритої та публічної співпраці.
Також, Спілка українських підприємців закликає власників бізнесу будь-якого
масштабу негайно повідомляти до Комітету Корпоративної Безпеки та захисту
бізнесу СУП про необґрунтовані дії державних та силових структур щодо
порушення прав підприємців на вільну реалізацію своїх проектів:
необґрунтовані перевірки, блокування роботи, незаконні обшуки, корупційні
вимоги тощо.
Випадки проведення слідчих дій, яких стає дедалі більше, із залученням
озброєних спецпідрозділів з грубим нехтуванням прав підприємців не лише
викликає справедливе обурення громадянського суспільства, але і негативно
позначаються на інвестиційному кліматі і бізнес активності в країні.
Очевидно, що існуюча в Україні практика проведення «масок-шоу», вкрай
негативно впливає на її інвестиційну привабливість.
Розуміючи це, СУП як організація, основна місія якої є захист і розвиток
підприємництва в Україні, заявляє про необхідність швидкої зміни підходу до
проведення слідчих дій за участю озброєних спецпідрозділів.
Настав час представникам громадянського суспільства, підприємцям, народним
депутатам об'єднається для швидкого законодавчого врегулювання таких
конфліктних ситуацій з метою досягнення балансу інтересів і недопущення
обмеження прав підприємців при проведення слідчих дій.

Спілка українських підприємців (СУП) була зареєстрована 29 січня 2016
року. Це перша найбільша об’єднана сила українських підприємців, яка
створена за межами політичних інтересів з метою формування сприятливого
бізнес-середовища, захисту інтересів та популяризації інновацій серед
представників малого, середнього та великого бізнесу України. СУП об'єднує,
представляє та захищає інтереси незалежних українських підприємців,
незважаючи на масштаб, галузь та географію їхньої діяльності. СУП прагне
об’єднати понад 100 тис українських підприємців.
Веб-сайт СУП: www.sup.org.ua
https://www.facebook.com/sup.org.ua/
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