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КІБЕРАТАКА: ЯК ДОПОМОГТИ БІЗНЕСУ 

ЗАРАЗ ТА ЗАХИСТИТИ НА МАЙБУТНЄ 

Завдяки тиску бізнесу та Федерації, в тому числі, минулого тижня 
Мінфін підготував, а Кабмін оперативно схвалив законопроект 
про незастосування штрафних санкцій до платників податків, які 
постраждали від кібератаки 27 червня. Але цього мало, оскільки 
ніхто не знає, чи не повториться подібне в майбутньому. 

Тому 7 липня ФРУ звернулася до Президента, Прем'єр-міністра та 
Голови Верховної Ради з пропозицією терміново внести конкретні 
зміни в законодавство для локалізації наслідків майбутніх кібератак 
та інших форс-мажорів. Пропонується, по-перше, внести в Податко-
вий кодекс норму прямої дії про незастосування штрафних санкцій за 
несвоєчасну реєстрацію податкових накладних у зв'язку з кібератака-
ми та іншими форс-мажорами, незалежно від часу їх виникнення. 
По-друге, ФРУ пропонує делегувати Кабміну право приймати рішен-
ня про незастосування штрафних санкцій у випадках форс-мажору. 
По-третє, ФРУ наполягає на внесенні змін до чинного законодавства, 
згідно з якими суб'єкти господарювання звільняються від будь-яких 
штрафних санкцій за порушення умов договорів та контрактів, які 
виникли внаслідок кібератак. 

ФЕДЕРАЦІЯ ГОТОВА СПРИЯТИ  

КІБЕРПОЛІЦІЇ У РОЗВ’ЯЗАННІ ПРОБЛЕМ, 

ПОВ’ЯЗАНИХ З КІБЕРАТАКОЮ 

4 липня ФРУ звернулася до директора департаменту кібер-
поліції Національної поліції України Сергія Демедюка з про-
позиціями вжити негайних спільних дій для врегулювання 
ситуації, що склалася внаслідок кібератаки. 

Ми отримали чисельні звернення від своїх компаній-членів, які свід-
чать про те, що внаслідок цієї атаки чимала кількість українських  
підприємств втратила можливість своєчасно зареєструвати податко-
ві накладні, подати податкову звітність та сплатити податки у червні. 
Крім того, підприємства зазнали прямих господарських втрат через 
втрату інформації з баз даних. 

Тому Федерація готова співпрацювати з кіберполіцією відносно про-
цедур фіксацій вірусної атаки та неможливості своєчасного подання 
податкових декларацій. 

. 
 
 

Обговорити в Facebook Детальніше Обговорити в Facebook Детальніше 

https://www.facebook.com/UkrainianEmployers/photos/a.389165437798395.85891.319550311426575/1349316508449945/?type=3&theater
http://fru.ua/ua/events/business-events/fru-hotova-spryiaty-kiberpolitsii-u-rozv-iazanni-problem-pov-iazanykh-z-kiberatakoiu-na-mynulomu-tyzhni
https://www.facebook.com/UkrainianEmployers/photos/a.389165437798395.85891.319550311426575/1346558602059069/?type=3&theater
http://fru.ua/ua/events/business-events/zvernennia-fru-z-pryvodu-likvidatsii-naslidkiv-masshtabnoi-kiberataky
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МІНАГРОПРОД ЗРИВАЄ ЗАПУСК 20%-ОЇ 

КОМПЕНСАЦІЇ АГРАРІЯМ ВАРТОСТІ 

СІЛЬГОСПТЕХНІКИ  

Аграрії, починаючи з 2017 року, мають отримувати через банки 
часткову компенсацію при купівлі сільськогосподарської техніки в 
розмірі 20% її вартості за умови, що рівень локалізації виробницт-
ва складної техніки в Україні перевищує 35%. У бюджеті на 2017 
рік на зазначену програму передбачено близько 550 млн грн. 

Список 40 «щасливчиків», їх техніки та обладнання для АПК, прид-
бання якої підлягає 20%-й компенсації, був сформований Комісією 
під керівництвом Степана Кубіва та оприлюднений на сайті  
Мінекономрозвитку ще 2 червня. Гроші з бюджету на компенсацію 
виділені. Однак жоден аграрій компенсацію за придбання техніки  
вітчизняного виробництва, до сих пір не отримав. 

В результаті негативні тенденції на ринку наростають, а ідея держ-
підтримки сільгоспмашинобудівників – дискредитується. 

ДРАКОНІВСЬКІ ПОВНОВАЖЕННЯ  

ПЕРЕВІРЯЮЧИХ З ПРАЦІ ХОЧЕМО  

ОБМЕЖИТИ ЧЕРЕЗ РАДУ 

В останній, напередодні літніх канікул, пленарний тиждень Пар-
ламент планує розглянути законопроект №6489 про внесення 
змін до законодавства щодо запобігання надмірного тиску на  
суб'єктів господарювання заходів держнагляду та контролю за 
дотриманням законодавства про працю та зайнятість населення. 

З метою «попередження тиску» народні депутати хочуть відібрати у 
місцевих виконкомів і об'єднаних територіальних громад повнова-
ження інспекцій Держпраці. Ідея правильна. Біда в тому, що її збира-
ються реалізувати в неповному варіанті.  

Оскільки законопроект №6489 включений до порядку денного роботи 
парламенту 12-14 липня, ФРУ звернулась до народних депутатів з 
проханням з голосу внести правку в документ, виключивши зі ст.34 
Закону про місцеве самоврядування норму про наділення органів 
місцевого самоврядування повноваженнями з проведення перевірок 
в сфері трудового законодавства. 

Обговорити в Facebook Детальніше Обговорити в Facebook Детальніше 

https://www.facebook.com/UkrainianEmployers/photos/a.389165437798395.85891.319550311426575/1347662615282001/?type=3&theater
http://fru.ua/ua/events/business-events/perevirky-biznesu-drakonivski-povnovazhennia-fiskaliv-z-pratsi-khochut-obmezhyty-v-radi
https://www.facebook.com/UkrainianEmployers/photos/a.389165437798395.85891.319550311426575/1352109834837279/?type=3&theater
http://fru.ua/ua/events/business-events/minahroprod-zryvaie-zapusk-20protsent-oi-kompensatsii-ahrariiam-vartosti-silhosptekhniky


УКРАЇНА ОЧИМА СВІТУ 

У ЦИФРАХ 

Україна посіла 64-те місце за рівнем життя серед 128 країн світу, 
увійшовши до групи країн із соціальним розвитком вищим за серед-
ній. Про це повідомили у компанії Deloitte з посиланням на підсумки 
щорічного дослідження «Індекс соціального розвитку» за 2017 рік.  
Найвищі бали, як і минулого року, Україна отримала за позиціями 
«харчування і базове медичне обслуговування» та «доступ до базо-
вої освіти».  

Автори документа відзначають, що всі показники соціального розвит-
ку України залишилися переважно на рівні минулого року, проте є 
незначне покращення позицій щодо доступу до інформації та комуні-
кацій, свободи вибору і особистої свободи, а також доступу до вищої 
освіти.  

Разом з тим дещо погіршилися показники «особиста безпека» і 
«толерантність». Найнижчі показники – за позиціями «толерантність» 
і «якість навколишнього середовища». 

Лідером за рівнем життя стала Данія, далі в рейтингу йдуть сканди-
навські країни, Канада, Нідерланди, Австралія, Англія і Німеччина. 
 

Україна через агресію Росії втратила більше 16% ВВП –  
Володимир Гройсман 

Україна протягом січня-червня 2017 року експортувала 3,1  
мільйона тонн соняшникової олії на $2,35 мільярда – ДФС 

НЕ ПРОПУСТІТЬ НА ЦЬОМУ ТИЖНІ 

Федерація роботодавців України запрошує бізнес та бізнес-
об'єднання на зустріч з Головою Державної архітектурно-будівельної 
інспекції Олексієм Кудрявцевим. 

На зустрічі відбудеться презентація нового електронного сервісу в 
містобудівній сфері - Декларації про готовність об'єкта до експлуата-
ції. Зазначений сервіс позиціонується як електронна послуга, яка  
надає можливість як почати, так і завершити будівництво об'єктів  
I - III категорії в режимі онлайн через портал ДАБІ, а також Єдиний 
державний портал адміністративних послуг. 

Ми говоритимемо і про останні новації у сфері регулювання містобу-
дівної та архітектурної діяльності. Також в учасників наради буде  
нагода порушити безпосередньо перед очільником ДАБІ та керівни-
ками профільних департаментів проблемні питання ведення бізнесу 
при взаємодії з відомством. 

Зустріч проходитиме в Федерації роботодавців України, за адресою: 
м.Київ, вул. М.Коцюбинського,1, (конференц-зал, 4-й поверх). 

Реєстрація участі у заході обов'язкова.  

 

13 липня 2017 року об 11.00, Київ  

Взяти участь 
Від кібератаки 27 червня постраждало до 10% комп’ютерів в 
Україні – Дмитро Шимків 

14% дорослого населення планети (710 млн осіб) мріють змі-
нити країну проживання – УНІАН 

http://fru.ua/ua/events/business-events/2878-zustrich-federatsii-z-holovoiu-derzhavnoi-arkhitekturno-budivelnoi-inspektsii
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У червні проходила 106-а Сесія Міжнародної Конференції праці – 
головний форум трипартизму, який щороку відбувається у місті  
Женева. Головна тема цього року – розвиток «зеленої економіки» та 
її вплив на робочі місця. 

Серед важливих для роботодавців, профспілок та урядів тем, що 
дискутувались на Сесії, стан виконання в Україні конвенцій Міжнаро-
дної організації праці. Головним питанням, яке МОП визначила як 
проблему застосування імплементації в Україні Конвенцій №81 «Про 
інспекцію праці у промисловості й торгівлі» та №129 «Про інспекцію 
праці в сільському господарстві» був мораторій на перевірки інспекції 
праці, який вже не діє у 2017 році. 

В чому ж проблема і чому українські роботодавці винесли проблемні 
питання роботи інспекції праці аж на рівень представницького фору-
му ООН? 

 

 

Детальніше Обговорити в Facebook 

Вітчизняна керамічна промисловість має всі шанси для того, аби  
стати флагманом і драйвером української економіки. Для цього є всі 
можливості. Україна володіє вагомими запасами глини. Ми знаходи-
мося зовсім поруч з потужним за обсягами попиту і збуту європейсь-
ким ринком. При цьому наша країна здатна конкурувати з такими  
європейськими лідерами у цій галузі, як Іспанія, Італія, Польща.  
Потенційно країна може збільшити обсяги виробництва у десять  
разів, тобто довести потужність українських керамічних підприємств 
до 500 млн кв. м продукції на рік. За тих умов валовий національний 
продукт України може збільшитися на 8%, вже не кажучи про десятки 
тисяч новостворених робочих місць/ 

Як українському виробнику керамічної плитки, який є одним із лідерів 
на цьому ринку та має власну сировинну базу, сучасне енергозбері-
гаюче обладнання, власну дизайн-студію вдається постійно розвива-
тися і збільшувати свої виробничі потужності?  

Детальніше Обговорити в Facebook 

«Інспектори праці – передача пов-
новажень громадам чи знову вида-
ча ліцензії на полювання за бізне-
сом?» 

«Як українським виробникам  
плитки отримати 
«королівський» статус  
в Європі» 

Валентин Шеветовський 

Власник та керівник ПрАТ 

«Харківський плитковий завод» 

 

Олександр Яворський 

Директор департаменту конкуренто-
спроможності бізнесу 
Федерації роботодавців України  

http://fru.ua/ua/media-center/blogs/yavorskiy/inspektory-pratsi-peredacha-povnovazhen-hromadam-chy-znovu-vydacha-litsenzii-na-poliuvannia-za-biznesom
https://www.facebook.com/AA.Yavorsky/posts/10207402751746809?pnref=story
http://fru.ua/ua/media-center/blogs/shevetovsky/yak-ukrainskym-vyrobnykam-plytky-otrymaty-korolivskyi-status-v-yevropi
https://www.facebook.com/UkrainianEmployers/photos/a.389165437798395.85891.319550311426575/1342722429109353/?type=3&theater

