Відбулася презентація СУП у м. Харків
25 листопада 2016 року

Харків

25 листопада Спілка Українських Підприємців (СУП) відвідала Харків.
Під час візиту у Харків відбулася презентація Спілки Українських
Підприємців для місцевої бізнес-спільноти. На зустріч з Радою директорів
СУП зібралося понад 80 підприємців.
Віце-президент СУП Олександр Почкун, члени Ради директорів СУП
Ігор Гуменний, Сергій Бартощук, Наталія Єрємєєва, Валерій Кондрук
розповіли про основні принципи, цілі та досягнення СУП та відповіли на
питання харківської бізнес-спільноти.
Говорили про необхідність покращення умов ведення бізнесу в Україні
для підвищення інвестиційної привабливості. Члени ради директорів СУП
розповіли про можливості СУП у цьому напрямі. В першу чергу це
прямий діалог з владою. Об’єднавшись, підприємці отримують
суб’єктність, і їх вже не можна ігнорувати. Тому лише разом бізнес може
зробити реальні зміни.

Окрему увагу приділили захисту підприємництва в Україні. На
запрошення СУП до Харкова приїхала заступник бізнес-омбудсмена
Тетяна Коротка.
Пані Коротка розповіла, що найбільше скарг від бізнесу надходить на
адресу Державної фіскальної служби, в тому числі митної, на адресу та
правоохоронних органів. 75% скарг отримано від малого та середнього
бізнесу.
СУП націлена на розвиток та популяризацію підприємництва в Україні. З
цією метою члени Ради директорів СУП провели лекцію для студентів
Харківського національного економічного університету імені Семена
Кузнеця.
Олександр Почкун, віце-президент і керуючий партнер Baker Tilly
Ukraine, виступив на тему «Випускник завтра: яким він має бути, щоби
відповідати вимогам та очікуванням роботодавця».
Наталія Єрємєєва, співвласник і керівник компанії Stekloplast, прочитала
лекцію «Бути підприємцем – з чого почати: 7 простих кроків від Наталії
Єрємєєвої».
Також члени СУП продовжують ділитися практичними знаннями. В
рамках візиту до Харкова пройшов Сompany Visit на виробництво UBC
Cool, власником якого є член Ради директорів СУП Ігор Гуменний.
UBC Cool є світовим лідером по виробництву охолоджувачів. На заводі
працює 900 співробітників, а продукція постачається у 600 компаній.
Серед них Pepsi, Coca-Cola, Nestle, InBev, Heineken, Efes-Pilsner, Molson
Coors, «Оболонь».
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 бізнессередовища, 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 тисяч
українських підприємців.
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