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ПРИ ФРУ РОЗПОЧИНАЄ РОБОТУ 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАДРОКОРИСТУ-

ВАННЯ  

27 липня в Федерації відбудеться перше засідання Коміте-
ту з питань користування надрами. Разом з топ-
менеджментом і представниками членських підприємств 
ФРУ, бізнес-асоціаціями та керівництвом Мінприроди і  
Держгеонадр ми розглянемо актуальні питання діяльності 
надрокористувачів.  

В епіцентрі розгляду будуть пропозиції з вирішення актуальних  
проблем користування надрами та ініціативи з реформування  
законодавства і системи державного управління, а також внесення 
змін, що стосуються  скасування обов'язкової переоцінки запасів  
корисних копалин 1 раз на 5 років до урядової постанови №865 «Про 
затвердження Положення про порядок проведення державної  
експертизи та оцінки запасів корисних копалин». 

Реєстрація участі у засіданні Комітету є обов’язковою. 

 
 
 

ФЕДЕРАЦІЯ І ДАБІ ПРАЦЮВАТИМУТЬ  

РАЗОМ НАД СПРОЩЕННЯМ  

БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЦЕДУР 

В Федерації роботодавців України відбулась зустріч бізнесу 
з головою Державної архітектурно-будівельної інспекції  
Олексієм Кудрявцевим та головою Державного агентства з 
питань електронного урядування Олександром Риженком. 

У найближчих планах спільної роботи ФРУ та ДАБІ створення робо-
чої групи для опрацювання змін до профільного законодавства. 
Адже, за словами Олексія Кудрявцева, пропозиції від бізнесу будуть 
корисними при підготовці таких змін вже восени цього року. 

Взяти участь Детальніше Обговорити в Facebook 

http://fru.ua/ua/events/business-events/2882-zasidannia-komitetu-fru-z-pytan-korystuvannia-nadramy
http://fru.ua/ua/events/business-events/sproshchennia-budivelnykh-protsedur-federatsiia-i-derzhavna-arkhitekturno-budivelna-inspektsiia-ukrainy-pratsiuvatymut-razom
https://www.facebook.com/UkrainianEmployers/posts/1355337711181158
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ДО ПЕРЕВІРОК З ПИТАНЬ ПРАЦІ 

ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯ-

ДУВАННЯ НЕ МОЖНА  

ДОПУСКАТИ 

 

 
ФРУ звернулась до голови парламентсь-
кого Комітету з питань промислової полі-
тики та підприємництва Віктора Галасюка 
з проханням врахувати при підготовці до 
другого читання законопроекту №6489 
позицію Федерації про позбавлення  
інспекторів праці виконкомів і об'єднаних 
громад права проводити перевірки. 
 

 
Федерація отримує звернення бізнесу, з 
яких видно, що покладення на органи міс-
цевого самоврядування контрольних  
функцій вже призвело до зловживання 
останніми повноваженнями.  
На сьогодні при органах місцевого само-
врядування створюються цілі департа-
менти муніципального контролю за  
додержанням законодавства про працю, 
які діють на власний розсуд. Так, за  
відсутність фотокартки на особовому  
листку кадрів накладають штраф у 3200 
грн., кількість малочисельних порушень 
помножують на чисельність працюючих, 
та стягують мільйонні штрафи з бізнесу. 

Детальніше 

Обговорити в Facebook 

ПІДТРИМУЮЧИ ЗАКОН ПРО  

ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ  

КІБЕРАТАКИ, ФЕДЕРАЦІЯ  

ВИСТУПАЄ ЗА ОСТАТОЧНЕ   

РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ 

 

Президент підписав закон про звільнення 
бізнесу від штрафів через кібератаки. За-
коном №2143-VIII платники податків звіль-
няються від штрафних санкцій за несвоє-
часну реєстрацію податкових та акцизних 
накладних, розрахунків коригувань, скла-
дених у період з 1 по 30 червня 2017 року 
у Єдиному державному реєстрі податко-
вих накладних.  
 
Платникам податків надано можливість 
зареєструвати податкові та акцизні накла-
дні до 31 липня 2017 року. Федерація під-
тримує прийнятий Закон. Водночас, з 
огляду на потенційні загрози нових  
кібератак, вважає, що і він, не є панаце-
єю. Адже необхідно не реагувати на кож-
ний випадок форс-мажору окремим зако-
ном, а заздалегідь забезпечити мініміза-
цію наслідків майбутніх кібератак. Тому 
ще на початку липня ФРУ звернулася до 
Президента, Верховної Ради і Прем'єр-
міністра з пропозиціями. 

Детальніше 

ВИМАГАЄМО ТЕРМІНОВО  

НАВЕСТИ ЛАД В ПУБЛІЧНИХ  

ЗАКУПІВЛЯХ 

 

 

 
Федерація вимагає від Уряду, контролюю-
чих та правоохоронних органів створити 
максимально сприятливі умови для залу-
чення до державних закупівель саме  
національних виробників. 
 

 

 

 
Як свідчать чисельні звернення до ФРУ, 
під час здійснення процедур закупівель, і 
особливо державних монополій, викорис-
товуються схеми, що гальмують тендери 
та мають на меті відсторонити вітчизня-
них виробників від виконання держзамов-
лень. Для цього використовуються так 
звані фірми-«прокладки», що мають сум-
нівну репутацію та не є виробниками або 
офіційними дилерами. 
 

Детальніше 

Обговорити в Facebook Обговорити в Facebook 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61864
http://fru.ua/ua/events/business-events/do-perevirok-z-pitan-pratsi-organi-mistsevogo-samovryaduvannya-ne-mozhna-dopuskati
https://www.facebook.com/UkrainianEmployers/photos/a.389165437798395.85891.319550311426575/1359936957387900/?type=3&theater
http://fru.ua/ua/events/business-events/zvernennia-fru-z-pryvodu-likvidatsii-naslidkiv-masshtabnoi-kiberataky
http://fru.ua/ua/events/business-events/zvernennia-fru-z-pryvodu-likvidatsii-naslidkiv-masshtabnoi-kiberataky
http://fru.ua/ua/events/business-events/zvernennia-fru-z-pryvodu-likvidatsii-naslidkiv-masshtabnoi-kiberataky
http://fru.ua/ua/events/business-events/zvernennia-fru-z-pryvodu-likvidatsii-naslidkiv-masshtabnoi-kiberataky
http://fru.ua/ua/events/business-events/pidtrymuiuchy-zakon-pro-podolannia-naslidkiv-kiberataky-federatsiia-vystupaie-za-ostatochne-rozv-iazannia-problemy
http://fru.ua/ua/events/business-events/federatsiia-vymahaie-terminovo-navesty-lad-v-publichnykh-zakupivliakh
https://www.facebook.com/UkrainianEmployers/photos/a.389165437798395.85891.319550311426575/1362869750427954/?type=3&theater
https://www.facebook.com/UkrainianEmployers/photos/a.389165437798395.85891.319550311426575/1356056427775953/?type=3&theater


УКРАЇНА ОЧИМА СВІТУ 

У ЦИФРАХ 

Україна зайняла 44 місце в рейтингу за Індексом управління ресур-

сами. Рейтинг очолили такі країни: Норвегія, Чилі, Великобританія, 

Канада і США. Як зазначається, за цим Індексом, Україна перебуває 

на четвертому місці серед дев’яти країн євразійського регіону − після 

Монголії, Казахстану та Киргизької Республіки. 

Показники України є найкращими в компоненті використання ресурс-

ного потенціалу із задовільною оцінкою і найгіршими в контексті  

управління доходами. Сприятливе середовище як компонент в Украї-

ні оцінюється у 45 зі 100 балів, що обумовлюється політичною неста-

більністю та відсутністю результатів у боротьбі з корупцією. 

Індексом управління ресурсами за 2017 рік оцінюється як кожна з 81 

країн, які багаті на природні ресурси, управляють своїми запасами 

нафти, газу та корисних копалин.  

Промвиробництво в Україні в червні виросло на 3,8%  –  

Держстат 

МВФ за 23 роки надав Україні $35,2 млрд кредитів – 3-й показ-
ник після Португалії та Греції – УНІАН  

Обсяги будівництва в Україні за 6 місяців зросли на 24,6% – 
Держстат 

41% українців готові емігрувати заради роботи за кордоном – 

ООН 

Олександр Соколовський 

Член Ради ФРУ, 
власник компанії «ТК-Group» 

«Що таке «економічний безвіз» і 10 
причин для його якнайшвидшого 
прийняття» 

Як не залишитися на березі зі своїм ментально застарілим човником, 
коли поруч ходять комфортні і зручні кораблі? Начебто в бізнесі бай-
дужих пофігистів і фаталістів бути не повинно. Підприємці вкладають 
свою працю та капітал, і звикли ризикувати в боротьбі за ефектив-
ність. Але якщо запитати сотню власників або директорів з приводу 
закону про податок на виведений капітал, знати буде від сили кілька 
людей. Тому не тільки владу треба переконувати в очевидних речах, 
а й суспільство! При цьому ефект від прийняття закону про податок 
на виведений капітал можна порівняти з економічним безвізом! 
 
10 основних причин, за якими потрібно Кабміну внести, а Верховній 
Раді прийняти закон про заміну податку на прибуток податком на  
виведений капітал… 

. 
 

Детальніше Обговорити в Facebook 

http://fru.ua/ua/media-center/blogs/sokolovsky/chto-takoe-ekonomicheskij-bezviz-i-10-prichin-ego-skorejshego-prinyatiya
https://www.facebook.com/UkrainianEmployers/photos/a.389165437798395.85891.319550311426575/1365650150149914/?type=3&theater


B2B 

Медична, фармацевтична та косметична компанія зі Стамбулу 

(понад 60 років на ринку) шукає українських виробників стерильних 

марлевих компресів. 

Характеристики товару: 

Гідрофільний абсорбент , 100% бавовни, плетіння warp+weft 20/см2, 

двох розмірів: 

 16-ти шаровий 10 см х 7,5 см (по 2 штуки в упаковці) (по 30х40 см 

кожна) загалом 30×80 см. 

 4-ох шаровий 7,5 см х 7,5 см (5 штук в упаковці). 

 2,5 млн одиниць кожного розміру. 

 

 

 

Фармацевтичним компаніям для експорту  

Детальніше 

Виробникам спорттоварів для експорту до Швеції 

Шведська компанія, що спеціалізується на спортивному/

гімнастичному обладнані для арен та шкіл і для професійного вико-

ристання, шукає виробників спортивного інвентаря та обладнання 

для забезпечення контрактів зі шведською громадою.  

Товари, що цікавлять:  

 гімнастичні лавки мати  

 спеціальне устаткування для підлоги  

 ворота та сітки  

 обладнання для стрибків у висоту  

 товари для гімнастики та спорту загалом 

 

Вимоги до сертифікації та маркування:  

– СЕ та EU маркування, якщо цього вимагає продукт 

– відома торгова марка – розглядається, як перевага, проте не є  

обов'язковою вимогою 

 – продукція, виготовлена з турботою про довкілля, – розглядається, 

як перевага, та не є обов'язковою вимогою. 

 

Детальніше 

http://fru.ua/ua/media-center/positions/farmatsevtichnim-kompanyyam-dlya-eksportu
http://fru.ua/ua/media-center/positions/rozshukuyutsya-virobniki-sporttovariv-dlya-eksportu-do-shvetsiji

