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Шановпцй О.пексдпдрс Олексанлровпч"ч!

Торгово Пропrис-rова I]MaTa Укра'ilrи вис]rовлюс Вам cBoro повагу та звертасться з
пролозицiсю шодо llастчпного питы{ня,

llлдIоt"t прiоритетних лiй Урялу на 2016 piK. затвердженим розпорялженням Кабiнсту
MiHicTpiB УкраiЪи Bi.l27 травпя 20lб р, ]ф;118-р, було передбачепо захроваджепня протягоN,
III KBJplал) :0lб рок} лроце_I}ри llс_tiацii пtд час роllляlу cKapt t..tаtникiв пo.tatKiB r
,Щсржавпiй фiскальнiй службi Украiни,

I]рмов!ючи це та вбачаючи у розвитку медiачii ефективних способiв улр:влitrtя
конф:riктами. здатний зЕачЕо покрашити }ltови пtдпри(мництвд та iнвестицiйIlий KJIival'B
YKpaiHi, ТIIЛ Украiни за пiдтриItки Партнсрського rrpoeKTy з Дсоцiацiсю ТПП НiN{еччиЕи
(DlIlK) cTBoploe: мережу ueHTpiB бiзнес-медiацi'i в систепri 'I'IIП, проводить спrльнt з
партЕераNtи заходи за участю пlitрокого кола зацiкавлеЕих осiб, Так, на ocTaHHbolty эахолi -
<Медiацiя. як одив iз ефективних засобiв розв'язаfiня фiскапьних crropiB та побчдови
[ар,rхерських cтocyпKiB Nliж вIалою та бiзнесом>, кули бу"rи запрошеп] .]ержавнi орIани,
профiлыri MiHicTepcTBa( MiBicTepcTBo фiнансiв. MiпicTepcTBo юстицii, l]ФС Украiни),
професiйна cTti--lbHoTa медiаторiв, науковцi. украIнський бiзпес, було презеItT,оtsаfiо бачеЕЕя
експертiв шоло моlк_TивоI моделi та дилеlr rtедiацiJ у фiскапьнiй сферi в УкраiЪi, За

результатаvlr круIлого стол! учасниками пiдLотовлено Резолюцiю, в якiй вiдображевi
KoHKpeTHi пропозицi]i ц{оло впровадження пrелiацii у фiскапьнiй сферi в YKpaTHi,

Шаrовший Олександре Олександровичу, враховуючи вище зазначене) пропоriусNlо
найблиr{чим часоI( 11ровести спi-rьл5 робоч5 нпрад\, ]а вашиN1 керiв}lицlъом або

уповноваяiеЕоi ваI\{и особи, з зм)чецня]\I широкого кола стейкхо-Iдерiв, щодо обговорення
перспектив впрова/чжеЕЕя iнституту плелiачii в фiска"rьнiй сферi. Пропозицii щодо
впровiцження медiацii у фiскацьяiй сферi в YKpaiiri, викладенi в Резо;тюцiii. направля€мо для
опгацювdння 1.1 обl оворення в pavKul робочоi'нара iи.

,Щля чзтолжспяя питаЕвя пропоя)tllо зверIаTи(я .]о KoHTiжTHo'i особи- НестrIреЕко
Любовi. ра,rника з правовLlх питань офiсу ПрезидеЕта ТПП Yкpaliltr: теjIефов 067 624 0976.
епаil: nla-larv@ ucci,org.ua.
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