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Головним офісам
та представництвам в Україні
компаній – вендорів ІТ- товарів
Шановні партнери !
Останні події вплинули на ведення бізнесу багатьох компаній, що
працюють на ринку України, після того як частина української території була
незаконно приєднана до території Російської Федерації (РФ).
Нагадаємо головні події, які до цього призвели. 1 березня 2014
Президент Росії В. Путін вніс до Ради Федерації звернення про використання
збройних сил РФ на території України «до нормалізації суспільно-політичної
обстановки в цій країні». Хоча фактично російські війська без
розпізнавальних знаків і до цього були в Криму. Рада Федерації РФ на
позачерговому засіданні одноголосно прийняла цю постанову, давши згоду
на введення російських військ до Автономної Республіки Крим. Потім ця
частина території України фактично виявилася повністю окупованою
російськими військами.
Україна і міжнародне співтовариство охарактеризували ці дії з боку
Росії як військове вторгнення на територію незалежної держави і порушення
її територіальної цілісності.
16 березня був проведений референдум про статус Криму, який
суперечив Конституції України і не був визнаний європейським і світовим
співтовариством. Голосування проводилося на окупованій території, з
численними порушеннями. На підставі результатів референдуму вже 18
березня був підписаний договір про прийняття Криму в якості нового
суб'єкта РФ.
Більшість країн Європейського Союзу, Південної та Північної
Америки, Азії, а також представники впливових міжнародних організацій не
визнали референдум, який проходив в умовах військової окупації і з
численними порушеннями. Зараз ми бачимо, як міжнародне співтовариство
реагує введенням політичних і економічних санкцій.
Дійсні Члени АПІТУ: AMD, APC, ASBIS, ASUS, Cisco, Dell, ELKO, Epson, ERC, IBM, Intel, Lenovo, KMDISTI, Microsoft,
NIS, Oki, Panasonic, Samsung, SI BIS, АМІ, Ай-тодор, Бакотек, Діавест, Еверест, Лабораторія
Касперського, Литер, МТІ, МУК, Навігатор, Протон, Рома, Сітронікс, Софтпрес, Софтпром, Техніка для
бізнесу, Юг-Контракт
Асоційовані Члени АПІТУ: Complex Solutions, Diweave, E-consulting, GfK Ukraine, Hi-Tech, IT-Solutions, Soft Xpansion
Ukraine, TechExpert, Ай-Ленд Сервіс, Арт-мастер, Василь Кісіль і Партнери, Верна, КПМГ-Україна, Парк
Електроніки, Семантика плюс, Синергія, Троян, Укртранссервіс, Юрсофт, Юскутум, ЮСофт НТІ

Асоціація підприємств інформаційних технологій України (АПІТУ)
закликає представників бізнесу, постачальників програмного і апаратного
забезпечення не підтримувати антиконституційний режим і незаконне
відділення частини української території, не визнавати Крим частиною
Російської Федерації.
Для демонстрації підтримки боротьби українського народу за
побудову нової країни на засадах європейського та міжнародного права
в рамках конституційних меж закликаємо вас не підтримувати
діяльність російських дистриб'юторів на території Автономної
Республіки Крим та міста Севастополя.
Ми просимо вас не надавати російським дистриб'юторам прав на
логістику, продаж і сервісне обслуговування продуктів, виробниками
яких ви є, а також прав на проведення будь-яких маркетингових
активностей, спрямованих на ваші товари та послуги.
Відзначимо, що члени АПІТУ ефективно працюють по всій території
України. У компаній налагоджені бізнес відносини, створені представництва
і канали збуту, в тому числі на території Криму. Навіть під час загострення
ситуації, спровокованої присутністю в Криму російських військових
формувань, члени АПІТУ продовжували поставки і продажу товарів.
Українські компанії мають намір продовжувати роботу на
території АР Крим і далі. Для координації дій усіх учасників IT-ринку
України зараз нам вкрай важливо розуміти позицію вас, наших
партнерів, в даному питанні. Ми просимо вас до 1 травня цього року
поділитися баченням ситуації, що склалася і вашими планами щодо
подальшого ведення бізнесу на території АР Крим.
Дії Росії в центрі Європи в ХХІ столітті – це нонсенс і злочин. Ми
закликаємо вас підтримати українські IT-компанії в їх праві вести бізнес
згідно з нормами права та ділової етики.
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