Заява Спілки українських підприємців (СУП) з приводу обшуків в компанії ТІС
Спілку українських підприємців дуже стривожив факт проведення низки слідчих дій на
підприємствах портового сектору, зокрема, у компанії «Трансінвестсервіс» (ТІС) та
поведінка представників правоохоронних органів під час проведення цих дій. СУП рішуче
засуджує будь-яке намагання держави блокувати роботу та розвиток успішних українських
компаній.
Безумовно, правоохоронні органи мають право проводити оперативні та слідчі заходи, які
необхідні для встановлення об’єктивної істини у кримінальному провадженні. Але необхідно
зазначити, що в першу чергу правоохоронні органи повинні бути гарантами дотримання
норм Конституції України та Кримінально-процесуального законодавства.
За інформацію з першоджерел, доступ адвокатів до місця проведення слідчих дій у компанії
«Трансінвестсервіс» був обмежений. А це вважається прямим порушенням ст. 59 Основного
Закону, де зазначено, що «…кожен має право на професійну правову допомогу».
Спілка українських підприємців закликає правоохоронні органи дотримуватися
процесуального законодавства, прав і гарантій громадян, спираючись на зміст ст. 62
Конституції, зокрема, на те, що «ніхто не зобов’язаний доводити свою невинуватість у
вчиненні злочину» і «всі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь».
Крім того, подібні дії з боку силових органів негативно впливають на імідж держави. Наразі,
українська економіка критично потребує додаткових інвестицій. Україна знаходиться лише
на 83-му місці у світовому рейтингу легкості ведення підприємницької діяльності
Doing Business. Уряд задекларував намір покращити умови ведення бізнесу в країні та увійти
у топ-30 рейтингу уже у 2018 році. Але будь яке блокування роботи підприємств з боку
держави чи інших осіб вкрай негативно відображається на інвестиційній привабливості
країни і лише відштовхує потенційних інвесторів.
Ми, незалежні українські підприємці, прагнемо рівних, чесних та прозорих умов ведення
бізнесу. Лише в такому випадку ми зможемо розраховувати на залучення внутрішніх і
зовнішніх інвестицій та досягти стабільного економічного зростання.
Довідково: 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.
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