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НАШІ ВИРОБНИКИ ВРАЖАЮТЬ 

Минулого тижня перший такий красень зійшов з конвеєру. А почало 
випускати його підприємство зі 135-річною історією - Херсонський 
машинобудівний завод. Це єдине в Україні підприємство, що спеціа-
лізується на виробництві складної сільськогосподарської техніки.  

Комбайн простий в технічному та експлуатаційному обслуговуванні і 
оснащений потужним дизельним двигуном. Відрізняється він також 
дбайливою обробкою зібраної сільськогосподарської сировини та 
мінімальними технологічними втратами.  

Skif 280 Superior має технічні характеристики імпортних аналогів, але 
буде коштувати майже удвічі дешевше. Так, якщо в Україні заявлена 
вартість комбайну становить майже 135 тис євро, то європейський 
аналог обійдеться у майже 200 тис євро.  

Поки що у планах Херсонмашу виробляти по 10 таких машин на  
місяць, на рік – 150. Але вже за 5 років завод планує вийти на  
виробництво мінімум 500 комбайнів на рік.  

 

Засновник компаній SpaceX і PayPal, глава Tesla Motors Ілон Маск 
визнав українську ракету-носій «Зеніт», що виробляється на дніпро-
петровському заводі ВО «Південмаш», кращою після своїх. Про це 
він сказав в ефірі американського каналу CNN. 

«Зеніт». Вона, напевно, найкраща після наших», - відповів Ілон Маск 
на запитання ведучої про улюблену ракету. 

Найкраща ракета, після моєї, це «Зеніт» –  

Ілон Маск 

  

В Україні розпочали випуск високофункціонального, 

зернозбирального комбайну останнього  

5-го покоління – SKIF 280 SUPERIOR 

http://khersonmash.com.ua/ua
http://khersonmash.com.ua/ua
https://www.youtube.com/watch?v=xM1LdAZ9syo
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СКОРОЧУЄМО «НЕБЕЗПЕЧНІ»  

ДОЗВОЛИ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ 

Минулого тижня, на нараді в ФРУ, представники з понад 30 
великих промислових підприємств, галузевих бізнес-
об’єднань разом з головою Держслужби з питань праці  
Романом Чернегою та посадовцями з Мінсоцполітики  
дискутували з приводу скорочення переліку дозволів на  
виконання робіт та на експлуатацію машин і устаткування 
підвищеної небезпеки.  

ПЕНСІЙНА РЕФОРМА: МОЖЛИВІ  

НАСЛІДКИ ДЛЯ РОБОТОДАВЦІВ  

22 червня у Верховній Раді зареєстровано пакет законо-
проектів про пенсійну реформу, попередньо схвалений на 
засіданні Кабміну. Основним з цього пакету є законопроект 
про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо підвищення пенсій. 

Профільні експерти Федерації роботодавців України звертають увагу 
бізнесу на основних положеннях документу. Нагадуємо: у разі прий-
няття Верховною Радою пенсійного пакету, зміни до законодавства 
набудуть чинності 1 жовтня 2017 року. 

 

Детальніше Обговорити в Facebook 

Порядок видачі і переліки дозволів був затверджений постановою 
Кабміну №1107 ще 26 жовтня 2011 року. Тому, зрозуміло, що він  
потребує коректив. Наразі Мінсоцполітики готує новий проект  
відповідної постанови і всі пропозиції промисловців, зібрані на нара-
ді, ФРУ направить до зазначеного міністерства.  

До речі, у цьому проекті перелік видів робіт підвищеної небезпеки, 
що потребують дозволів, складається з 16 позицій проти існуючих 
26, перелік машин й механізмів - з 11 проти існуючої 21 позиції. 

  

Детальніше Обговорити в Facebook 

http://fru.ua/ua/events/business-events/pensiina-reforma-mozhlyvi-naslidky-dlia-robotodavtsiv
https://www.facebook.com/UkrainianEmployers/photos/a.389165437798395.85891.319550311426575/1338136002901329/?type=3&theater
http://fru.ua/ua/events/business-events/fru-stala-maidanchykom-dlia-dyskusii-vidnosno-skorochennia-nebezpechnykh-dozvoliv-dlia-pidpryiemstv
https://www.facebook.com/UkrainianEmployers/photos/a.389165437798395.85891.319550311426575/1333237296724533/?type=3&theater
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БЛОКУВАННЯ РОБОТИ ПІДПРИ-

ЄМСТВ, НЕМОЖЛИВІСТЬ ДЛЯ  

БІЗНЕСУ ЗАХИЩАТИСЯ ТА УЗА-

КОНЕННЯ РЕЙДЕРСТВА – ВСЕ 

ЦЕ В ОДНОМУ ЗАКОНОПРОЕКТІ 

 
В кінці травня на сайті Верховної Ради 
був оприлюднений законопроект №6482, 
автори якого пропонують доповнити  
Кримінальний процесуальний Кодекс нор-
мою, згідно з якою за клопотанням слід-
чих і прокурорів слідчі судді призначають 
позапланові податкові перевірки і ревізії в 
ході кримінального провадження.  
 
 
 
Документ викликав шквал негативної кри-
тики не тільки з боку захисників бізнесу, 
але й самих народних депутатів, що  
представляють, зокрема, Комітет ВРУ з 
питань податкової і митної політики. Про-
те автори законопроекту не поспішають 
його відкликати.  
Чому законопроект категорично не можна 
приймати? Експерти ФРУ наводять, як 
мінімум, три обставини. 
 

 

Детальніше 

Обговорити в Facebook 

ФРУ ВИСТУПАЄ ЗА МІНІМІЗАЦІЮ 

РИЗИКІВ АВТОМОТИЗОВАНОГО 

МОНІТОРИНГУ ПОДАТКОВИХ  

НАКЛАДНИХ 

 

 
Федерація роботодавців України спільно 
із Міносвіти, Мінсоцполітики та Європей-
ським фондом освіти розпочинає роботу 
над створенням національного порталу, 
на якому будуть концентруватися всі  
питання системи кваліфікацій та  
Національного реєстру кваліфікацій.  
 

 

 

Перш за все, необхідно мінімізувати ризи-
ки, які несе в собі можливе впровадження 
з 1 липня системи автоматизованого  
моніторингу відповідності податкових  
накладних/розрахунків коригування крите-
ріям оцінки ступеня ризиків, достатніх для 
зупинення реєстрації таких документів в 
Єдиному реєстрі податкових накладних. 
Від зазначеної процедури можуть  
постраждати сумлінні платники податків.  
На яких ще важливих моментах експерти 
Федерації акцентували увагу членів  
Інвестради? 
 
 

Детальніше 

В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО  

САМОВРЯДУВАННЯ НЕ БУДЕ  

ДЕРЖІНСПЕКЦІЙ ПРАЦІ? 

 
 
 
 
Парламентський комітет з питань соціаль-
ної політики на своєму останньому засі-
данні, що відбулось 21 червня, рекомен-
дував прийняти за основу проект Закону 
(№6489) про внесення змін деяких зако-
нодавчих актів України щодо запобігання 
надмірному тиску на суб'єктів господарю-
вання заходів державного нагляду 
(контролю) за додержанням законодавст-
ва про працю та зайнятість населення.  
  
Зазначений законопроект скасовує окремі 
норми про делегування органам місцево-
го самоврядування повноважень держ-
інспекцій праці, в першу чергу, з накла-
дання штрафів на суб'єктів господарюван-
ня за порушення. Крім того, він вносить 
зміни до порядку здійснення державного 
нагляду в цій сфері, які дещо зменшать 
тиск на бізнес.  
Які саме зміни може підтримати Верховна 
Рада і про які заздалегідь потрібно знати 
роботодавцям? 

 

Детальніше 

Обговорити в Facebook Обговорити в Facebook 

http://fru.ua/ua/events/business-events/pryznachennia-pozaplanovykh-revizii-i-perevirok-v-khodi-kryminalnoho-provadzhennia-vidkryvaie-mozhlyvosti-dlia-reiderstva-i-koruptsii
https://www.facebook.com/UkrainianEmployers/photos/a.389165437798395.85891.319550311426575/1333191736729089/?type=3&theater
http://fru.ua/ua/events/business-events/fru-vystupaie-za-minimizatsiiu-ryzykiv-avtomatyzovanoho-monitorynhu-podatkovykh-nakladnykh
http://fru.ua/ua/events/business-events/v-orhanakh-mistsevoho-samovriaduvannia-ne-bude-derzhinspektsii-pratsi
https://www.facebook.com/UkrainianEmployers/photos/a.389165437798395.85891.319550311426575/1338100246238238/?type=3&theater
https://www.facebook.com/UkrainianEmployers/photos/a.389165437798395.85891.319550311426575/1334010533313876/?type=3&theater


УКРАЇНА ОЧИМА СВІТУ 

У ЦИФРАХ 

Україна зайняла 64 місце в рейтингу соціального прогресу. Організа-
ція Social Progress Imperative опублікувала щорічний «Індекс  
соціального прогресу», в якому враховується якість життя громадян 
128 країн. Лідерами рейтингу традиційно стали скандинавські країни, 
відомі своїми етичними стандартами і толерантністю, а останні місця 
зайняли Афганістан і Чад. 

У рейтингу країни оцінюються за основними факторами добробуту 
населення. До них відносяться доступ до гігієни, житла, харчування, 
охорони здоров’я, інформації та освіти, а також дотримання прав і 
свобод людини і ступінь толерантності.  

В першу групу найбільш прогресивних країн потрапили Данія,  
Фінляндія, Ісландія і Норвегія. Також в цю категорію ввійшли Канада, 
Австралія, Німеччина, Великобританія і Нова Зеландія.  

Україна ж входить в третю групу з помірним ступенем соцрозвитку, 
будучи на 64 місці з 128. Найвищі показники наша країна демонструє 
в сфері доступу до базових знань, водопостачання та водовідведен-
ня, харчування та базової медичної допомоги, а також вільного  
доступу до інформації. 

ЄБРР інвестує 30 млн дол. у малий і середній бізнес – ЄБРР 

Починаючи з 1 січня 2013 року по 31 травня 2017 року 344 268 
транспортних засобів в Україні були переоформлені в зв’язку з 
встановленням газоболонного обладнання – МВС України 

БІЗНЕС БЕЗ КОРДОНІВ 

Посольство України у Великій Британії представило План-календар 

проведення міжнародних виставково-ярмаркових заходів у Великоб-

ританії на 2018 рік.  

Календар виставок Великої Британії-2018 

За травень великі платники забезпечили надходжень до держ-
бюджету у розмірі 27,9 млрд грн. – ДФС України 

«Антонов» збирається щорічно випускати не менше 24 Ан-132 
– ДП «Антонов»  

Календар виставок Румунії-2018  

Посольство України в Румунії також представило План-календар 

найбільших міжнародних виставково-ярмаркових заходів, що прохо-

дитимуть у виставковому центрі ROMEXPO (м. Бухарест, Румунія) у 

2018 році.  

http://www.epravda.com.ua/news/2017/06/23/626378/
http://fru.ua/ua/media-center/positions/vystavky-u-velykii-brytanii-na-2018-rik
http://fru.ua/ua/media-center/positions/vystavky-u-velykii-brytanii-na-2018-rik
http://fru.ua/ua/media-center/positions/vystavky-u-velykii-brytanii-na-2018-rik
http://fru.ua/ua/media-center/positions/kalendar-vystavok-u-rumunii-2018
http://fru.ua/ua/media-center/positions/kalendar-vystavok-u-rumunii-2018
http://fru.ua/ua/media-center/positions/kalendar-vystavok-u-rumunii-2018
http://fru.ua/ua/media-center/positions/kalendar-vystavok-u-rumunii-2018
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Нас, на машинобудівному підприємстві, не лякає наявність у потен-
ційного працівника інвалідності. Ми готові брати і беремо на роботу 
осіб з обмеженими фізичними можливостями, як і будь-яке інше від-
повідальне, доброчесне підприємство. Чому б не взяти інваліда на 
роботу, якщо його загальний та фізичний стан дозволяють працюва-
ти на спеціально створеному для нього – інваліда, робочому місці? 
Тільки ж направте нам на роботу людину з інвалідністю! Адже обов'я-
зок підприємства лише створювати робочі місця, а не підбирати і шу-
кати роботу інвалідам. Ця функція покладена на органи працевлаш-
тування. 

Та, з іншого боку, незважаючи на наявність вакансії та спеціально 
обладнаного робочого місця не всі працездатні інваліди хочуть пра-
цювати. Ми постійно надаємо державній службі зайнятості інформа-
цію, необхідну для організації працевлаштування інвалідів на  
підприємстві, пропонуємо вакансії різного профілю, з різною освітою, 
з різним досвідом роботи ... Та мало хто приходить. За статистикою, 
близько 70% непрацюючих інвалідів не хочуть працювати, маючи 
пенсії, соціальні гарантії від держави та сформований певний життє-
вий уклад. 

 

Детальніше Обговорити в Facebook 

У квітні 2017 року промисловість України знову продемонструвала 
різке падіння, скоротивши виробництво на 6,1% порівняно з 2016  
роком. 

Результат за чотири місяці — мінус 2%, і це після зниження у 2015-
2016 роках на 17%. Погодьтеся, що очікувалося інше. 
Чекали на зростання. Нехай невелике, але зростання. Однак маємо, 
що маємо. Оздоровлення економіки відбувається неправильно. За 
фасадом макроекономічної стабільності прискорюється процес  
структурної деградації. 

Чи стали такі результати несподіванкою, і що означає, коли ВВП  
зростає завдяки сільському господарству, а переробна промисло-
вість скорочує свою частку? 

 

Детальніше Обговорити в Facebook 

«Бізнесмен має створювати робо-
чі місця для інвалідів, наповнювати 

їх - завдання влади» 
«Що означає чергове падіння  
промислового виробництва?» 

Олександр Олійник 

Голова правління Херсонського  
машинобудівного заводу,  
член Ради ФРУ 

Володимир Власюк 

Директор  
ДП «Укрпромзовнішекспертиза» 

http://fru.ua/ua/media-center/blogs/o-oliynyk/biznesmen-maie-stvoriuvaty-robochi-mistsia-dlia-invalidiv-napovniuvaty-ikh-zavdannia-vlady
https://www.facebook.com/UkrainianEmployers/photos/a.389165437798395.85891.319550311426575/1329265083788421/?type=3&theater
http://fru.ua/ua/media-center/blogs/vlasyuk/shcho-oznachaie-cherhove-padinnia-promyslovoho-vyrobnytstva
https://www.facebook.com/UkrainianEmployers/photos/a.389165437798395.85891.319550311426575/1333854849996111/?type=3&theater

