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Потужний інвестиційний завод на Закарпатті готовий
стати пілотним проектом в Україні

Голова Закарпатської обласної ради Михайло Рівіс з робочим візитом
відвідав єдиний в Україні завод компанії – світового лідера виробництва електроніки – ТОВ
«Джейбіл Сьоркіт Юкрейн Лімітед», що знаходиться поблизу м.Ужгород.
Найперше очільник крайового парламенту ознайомився з роботою інвестиційного флагмана, де
виготовляють телекомунікаційне обладнання, споживчу електроніку, різну продукцію для
зберігання інформації та товари, які використовуються в автомобільній галузі.
Під зустрічі з керівництвом заводу йшлося про відновлення преференцій, які підприємства мали до
змін у статусі спеціальних економічних зон. Також обговорили питання, пов’язані з
оподаткуванням, митом та бюрократичною канцелярською тяганиною. Справа в тім, що торік завод
«Джейбіл» разом з іншими великими платниками податків та митних зборів Закарпаття передали на
обслуговування львівським фіскалам. Відтак анонсовані комфортні європейські умови для бізнесу,
запроваджені ДФС, нині працюють не на користь підприємств. Щоденна паперова переписка з
податковою потребує швидких реагувань. Керівництво заводу бідкається, що раніше, коли їх
обслуговували в Ужгороді, всі питання, з якими компанія зіштовхувалася в роботі, вирішувалися
оперативно в правовому полі. Зараз «зручність» обслуговування впирається у бюрократичний бар’єр
та велику відстань до Львова.
- Відновлення преференцій згідно закону про СЕЗ Закарпаття - це той позитивний сигнал, якого
очікують всі інвестори від нашої держави, - наголосив генеральний директор заводу «Джейбіл»
Анатолій Мікула. - Створення на території нашого заводу вільної митної зони промислового типу
та надання статусу уповноваженого економічного оператора дасть можливість оперативно реагувати
на запити замовників, зокрема дозволить негайно приймати критичні для виробництва компоненти.
Адже безперервний цикл виробництва – основний фактор довіри замовника.
За словами керівника заводу, ТОВ «Джейбіл Сьоркіт Юкрейн Лімітед», маючи всі необхідні ресурси
– інфраструктурні, матеріальні, операційні, готове стати пілотним проектом з впровадження УЕО в
Україні.
Крім того, відповідно до діючої Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом,
«Джейбіл» готовий очолити пілотний проект з видачі митними органами України сертифікатів
форми Євро-1 на товари, виготовлені на території підприємства.
- Запровадження вище зазначених проектів створить нові необхідні умови для
конкурентноздатності нашої компанії на ринку виробників електроніки у Східній Європі та
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позитивний імідж України серед світових інвесторів, - підкреслив Анатолій Мікула.
Михайло Рівіс запевнив керівництво заводу, що влада краю докладе максимум зусиль для всебічної
підтримки підприємства та його розвитку. Запропонована слушна ініціатива має однозначно
реалізуватися в життя. Відповідний лист-клопотання за підписом перших осіб Закарпаття буде
направлено на адресу уряду та винесено на розгляд обранців на найближчій сесії для депутатського
звернення у Верховну Раду України.
- Ми переконані, що у центральної влади є всі ресурси та важелі для створення інвесторам всіх
комфортних умов успішного ведення та розширення бізнесу, яке в свою чергу призведе до
збільшення робочих місць і, відповідно, надходжень до бюджету, - наголосив Михайло Рівіс.
Довідково: На сьогодні у розробці Міністерства фінансів України знаходяться механізм та правила
одержання статусу УЕО в рамках проекту наказу «Про надання підприємству статусу
уповноваженого економічного оператора», концептуальні засади функціонування якого визначені
Міжнародною конвенцією про спрощення і гармонізацію митних процедур та Рамковими
стандартами безпеки і полегшення світової торгівлі Всесвітньої митної організації ВМО.
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