Відбувся візит СУП в Одесу
20-21 липня пройшов візит Спілки українських підприємців (СУП) в Одесу в рамках
Одеського міжнародного кінофестивалю.
20 липня відбулася презентація СУП для одеських підприємців. На заході були присутні
близько 100 бізнесменів.
Катерина Глазкова, виконавчий директор СУП, розповіла про діяльність, досягнення та
плани Спілки. «Сьогодні СУП об’єднує вже понад 500 компаній. Члени СУП сплатили
13,8 млрд грн податків та надали більше 125 000 робочих місць. Ми активно та
результативна співпрацюємо з владою», - зазначила Катерина Глазкова.
Співзасновники СУП, успішні підприємці Олександр Почкун, Наталія Єремєєва, Валерій
Кондрук, Тімур Бондарєввідповіли на запитання одеських бізнесменів про причини
створення Спілки, необхідність зміни умов ведення бізнесу та розвиток креативного
підприємництва в Україні.
Під час презентації Катерина Глазкова відрекомендувала Іллю Ведмідськогоофіційного
представника СУП в Одесі, співзасновника компанії Cappuccino. Офіційний представник
СУП буде всіляко підтримувати учасників Спілки у південному регіоні.
В рамках візиту СУП в Одесу учасники Спілки відвідали групу терміналів «ТІС» найбільшого приватного портового оператора в Україні. Сьогодні "ТІС" обробляє 20%
усіх морських вантажів, що проходять через Україну морем. Зараз ведеться
будівництво нового зернового терміналу Cargill та MV Cargo. Це найбільший
інвестиційний проект України за останні два роки, вартістю $150 млн. «Ми створюємо
умови для промисловості та виробництва, для того, щоб додаткова вартість залишалася в
Україні. Я вірю, що наше майбутнє саме у цьому”, - резюмував Андрій Ставніцер,
засновник та акціонер MV Cargo.
21 липня відбувся СУП КЛУБ з Вікторією Тігіпко, керуючим директором венчурного
фонду TA Venture, президентом Одеського міжнародного кінофестивалю.
Під час зустрічі підприємці обговорили інвестиції в інноваційні інтернет-проекти. "Ми в
TA Ventures інвестуємо в інноваційні інтернет-проекти. Саме вони показують значне
зростання в порівнянні з традиційними бізнесами - 7,5 раз " - зазначила Вікторія Тігіпко.
Довідково:
Спілка українських підприємців (СУП) - це перша найбільша об’єднана сила українських
підприємців, яка створена для захисту незалежного прозорого бізнесу. Спілка існує за
межами політичних інтересів та не має зв’язків з олігархічним капіталом. СУП об'єднує
більше 430 компаній з усієї України. У 2015 році члени СУП сплатили понад 13,8 млрд грн
податків до бюджетів всіх рівнів та надали більше 125 050робочих місць. За перший рік
роботи СУП підготувала 16 публічних запитів та звернень до органів влади, подала 12
законодавчих ініціатив, взяла участь більш ніж у 40 круглих столах, відвідала сім
обласних центрів для налагодження діалогу з місцевими підприємцями. У квітні 2017 року
СУП відкрила офіційні представництва у Дніпрі, Львові, Харкові та Одесі.

