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УльтиматУм
Ігнорування проблем економіки коштуватиме країні 
1 млн. робочих місць

Роботодавці, промисловці та підприємці змушені 
виступити із ультиматумом до Уряду та лідерів 

парламентських фракцій. Роботодавці та трудові 
колективи будуть ініціювати розгляд питання про 
відповідальність уряду та парламенту за шкоду, 
заподіяну українській економіці, у разі продовжен-
ня свідомого ігнорування владою економічних про-
блем в Україні. Крім подальшого відтоку інвестицій 
з України, бізнес прогнозує масове закриття 
підприємств та скорочення робочих місць. Про це 
представники галузевих об’єднань роботодавців за-
явили 5 лютого на прес-конференції у Києві.

Своє обурення руйнівними кроками з боку вла-
ди представники бізнесу виклали у відкритому 
зверненні, адресованому Прем’єр-міністру та 
лідерам парламентських фракцій. Документ 
підписали лідери 19 об’єднань бізнесу, що представ-
ляють 17 тисяч підприємств та дають роботу понад 
2,5 мільйонам людей. 

У зазначеному зверненні бізнес вимагає 
термінового проведення зустрічі представників 
всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців 
із Президентом, Прем’єр-міністром та членами Уря-
ду України. Крім того, влада повинна відмовитись 
від практики кулуарного та хаотичного прийняття 
рішень, які завдають шкоду економіці, а також забез-
печити ведення прогнозованої економічної політики і 
повернутись до чіткого економічного планування. 

Навіть конфлікт на Сході України, який влада 
використовує для маскування своїх непрофесійних 
дій, завдає меншої шкоди економіці. “Майже 1 млн. 
робітників по всій Україні незабаром можуть втратити 
роботу через зупинку роботи підприємств. Внаслідок 
бойових дій на Донбасі без роботи залишились що-
найменше 150 тис. людей. Нинішні дії влади інакше 
як діями ліквідаційної комісії промисловості назвати 
не можна”, – зазначив під час прес-конференції го-
лова Об’єднання організацій роботодавців Херсон-
щини Олександр Олійник. 

“Зрозуміло, що коли війна – не час для 
ультиматумів. Але, відверто кажучи, влада цим 
успішно користується, маскуючи свої непрофесійні 
дії конфліктом на Сході України”, – зауважив пре-
зидент Всеукраїнського об’єднання роботодавців 
легкої промисловості “Укрлегпром” Олександр Соко-
ловський. “Бізнесмени не політики. Ми наповнюємо 
бюджет і хочемо, щоб кошти ефективно викори-
стовувалися. Тому наш заклик до уряду простий 
– перейти від колективної безвідповідальністі до 
персональної відповідальності за стан економіки”, – 
додав президент “Укрлегпрому”. 

Голова Федерації роботодавців автомобільної 
галузі Олег Боярин відзначив, що гарантією 
незалежності України має бути здорова економіка. 
“За останній рік ми чули від уряду і парламенту дуже 
багато обіцянок провести економічні реформи. В 
реальності відбувається лише імітація якихось дій, 

Майже 1 млн. робітників по всій Україні незабаром 
можуть втратити роботу через зупинку роботи 
підприємств - голова Об’єднання організацій 
роботодавців Херсонщини Олександр Олійник

Президент “Укрлегпром” Олександр Соколовський: 
влада використовує конфлікт на сході для 
маскування своїх непрофесійних дій
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які завдають значної шкоди реальному виробницт-
ву. Фактично, економіка Україна стала заручником 
нелогічних і безвідповідальних дій уряду”, – ска-
зав Олег Боярин. За словами голови Федерації 
роботодавців машинобудівної промисловості 
Григорія Дашутіна в “заручниках” опинились понад 

Гарантією незалежності України має бути здорова 
економіка - голова Федерації роботодавців 
автомобільної галузі Олег Боярин

За економікою стоять конкретні робочі місця - 
голова Федерації роботодавців машинобудівної 
промисловості Григорій Дашутін

15 млн. робітників. 
“За економікою стоять конкретні робочі місця. Лю-

дина не хоче подачок від держави. Вона хоче отри-
мати чесно зароблені кошти”, – резюмував Григорій 
Дашутін.

http://dobreff.com
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ВІДКРИТЕ ЗВЕРНЕННЯ 
Роботодавці, промисловці 

та підприємці України, під 
управлінням яких знаходиться 
17 тисяч підприємств та працю-
ють понад 2,5 мільйона найманих 
працівників, змушені виступити із 
відкритим зверненням до влади та 
суспільства.

 
Ми:
• усвідомлюємо виклики, що стоять перед 

Україною у зв’язку із агресивною політикою 
Росії, конфліктом та бойовими діями на Сході 
України;

• із розумінням ставимося до необхідності 
концентрації зусиль та ресурсів держави у 
цьому зв’язку;

• від самого початку конфлікту брали і готові 
продовжувати брати активну участь у 
підвищенні боєздатності української армії, 
шляхом підтримки волонтерського руху та 
відповідних відрахувань.

У той же час роботодавці не можуть погодитись 
із тим, що влада прикриває зазначеним конфліктом 
свої непрофесійні дії, які призводять до деградації 
української економіки, ліквідації виробництв, скоро-
чення робочих місць, зубожіння населення, а отже 
- до подальшого посилення соціальної напруги у 
суспільстві. 

Без сильної національної економіки неможли-
во зберегти незалежну державу.

Тому роботодавці змушені заявити про:
• створення абсолютно неефективної та 

відверто недієвої системи державного 
управління; 

• непрогнозованість економічної та соціальної 
політики, їх безпідставну політизацію;

• відсутність стратегії проведення реформ та 
підміну реформ їх бюрократичною імітацією;

• кулуарне та хаотичне прийняття владою 
необґрунтованих рішень, що наносять шкоду 
економіці;

• відверте та систематичне порушення владою 
принципів соціального діалогу, самоусунення 
влади від будь-якого діалогу із бізнесом.

Бізнес та суспільство на сьогодні поставлені 
в умови, коли їх цілком усунено від системи при-
йняття економічних рішень, включаючи прийняття 
соціально-економічних законів та навіть Державно-
го бюджету. При цьому критично важливі для країни 
рішення приймаються за принципом продукування 
їх текстів за одну ніч – всупереч чинним законам, 
без будь-якого висвітлення проблематики на рівні 
бізнесу та громадськості, без реального обговорен-
ня на фаховому рівні з представниками експертного 
середовища.

Ми констатуємо, що за 2 місяці, які прийшли з 
моменту підписання Коаліційної угоди, влада не ви-
конала жодної обіцянки щодо економічних перетво-
рень, а окремі рішення прямо суперечать взятим на 
себе зобов’язанням.

На сьогодні саме непрофесійні дії влади за своїм 
руйнівним ефектом для економіки є найголовнішим 
чинником, що перевищує навіть шкоду, яку нано-
сить країні конфлікт на Сході України. Більше того, 
зазначений конфлікт використовується владою для 
маскування своїх непрофесійних та шкідливих дій у 
економіці, тоді як справжній тягар проблем у будь-
якому випадку несуть саме бізнес та усе суспільство.

У зв’язку із викладеним, роботодавці звертають-
ся до влади із наступними вимогами:

• терміново провести зустріч представників 
всеукраїнських об’єднань організацій 
роботодавців із Президентом, Прем’єр-
міністром та членами Уряду України з ме-
тою пошуку порозуміння та досягнення 
компромісу у ключових питаннях економічної 
та соціальної політики;

• негайно повернутися до реального діалогу з 
українським бізнесом та суспільством;

• відмовитись від практики кулуарного, хаотич-
ного прийняття рішень, які наносять шкоду 
економіці;

• забезпечити ведення прогнозованої 
економічної політики, а також повернення до 
чіткого економічного планування;

• зупинити дію рішень, які спрямовані на зни-
ження купівельної спроможності населення 
та вимивання коштів з реального сектору 
економіки.

 У разі невиконання зазначених вимог нас 
чекає:

1. Падіння економіки та скорочення робочих 
місць, і відповідальність за це ляже на діючий уряд.

http://fru.org.ua/ua/media-center/positions/vidkryte-zvernennia
http://elit-taxi.ua
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2. Роботодавці та трудові колективи будуть 
змушені ініціювати винесення на обговорення 
суспільства питання про відповідальність уряду за 
шкоду, заподіяну українській економіці.

Звернення підписали
Федерація роботодавців України, Конфедерація 

роботодавців України, Всеукраїнська асоціація 
роботодавців, Об’єднання організацій роботодавців, 
Всеукраїнське об’єднання обласних організацій 
роботодавців в сфері телекомунікаційних та 
інформаційних технологій, Федерація металургів 
України, Федерація роботодавців автомобільної 
галузі, Всеукраїнське галузеве об’єднання 
організацій роботодавців хімічної промисловості, 
Федерація роботодавців машинобудівної 

промисловості, Федерація роботодавців транс-
порту України, Федерація залізничників України, 
Всеукраїнське об’єднання організацій роботодавців 
автомобільного транспорту “Укравтотранс”, 
Об’єднання  організацій роботодавців медичної 
та мікробіологічної промисловості України, 
Всеукраїнське об’єднання обласних організацій 
роботодавців підприємств легкої промисловості “Ук-
рлегпром”, Федерація роботодавців гірників України, 
Всеукраїнське об’єднання організацій роботодавців 
в сфері будівництва, проектування та архітектури, 
Федерація роботодавців скляної промисловості 
України, Всеукраїнська спілка підприємців індустрії 
розваг, Українська Федерація роботодавців охорони 
здоров’я.

http://elit-taxi.ua
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РОЗМІСТИТИ РЕКЛАМУ 

БЕЗКОШТОВНО

МОЖЕ КОЖНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО

Для безкоштовного розміщення рекламного оголошення в журналі «Голос бізнесу» необхідно 
відправити електронного листа на адресу press@fru.org.ua із зазначенням назви підприємства, 
Вашого імені та номера контактного телефону. Компанії, що входять в систему Федерації 
роботодавців України*, отримують можливість безкоштовно розмістити рекламні макети в шести 
випусках журналу протягом року. 
Компанії, які не входять в систему Федерації роботодавців України, можуть претендувати на 
безкоштовне розміщення рекламних макетів в трьох номерах протягом року.

* Є членами 
галузевих або регіональних 
організаций роботодавців, 

а також Комітету стратегічцих інициатив 
при Федерації роботодавців України
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ДОРОГОЦІННІ НАДРА

Роботодавці ГМК попереджають про втрату 
десятків тисяч робочих місць, якщо влада не 

припинить підвищувати податки за користування 
надрами при видобуванні залізної руди. 

З цим Федерація роботодавців металургів України 
та Федерація роботодавців гірників України зверну-
лися до Президента, Прем’єр-міністра України, а та-
кож да Міністра економрозвитку, Міністра фінансів 
та Голови ДФС України. 

На сьогоднішній день частка гірничо-
металургійного комплексу у ВВП України 
складає понад 15% і забезпечує понад 10% по-
даткових надходжень до бюджетів всіх рівнів 
та близько 45% надходження валюти в країну. 
На підприємствах ГМК працює 350 тис. чоловік, 
близько половини з яких можуть втрати свою ро-

боту, і це без врахування зайнятих працівників у 
суміжних галузях. 

Останнім часом рентабельність цієї галузі знач-
но поступається показникам інших країн. Гірники 
та металурги відзначають, що значний надлишок 
гірничодобувних та металургійних потужностей у 
світі, й без того, призвів до рекордного зниження ціни 
на залізну руду: з початку 2014 року вона знизила-
ся майже вдвічі. Натомість собівартість української 
залізної руди постійно зростає, однією з головних 
причин чому є значне збільшення плати за користу-
вання надрами. 

Таким чином, ціни на продукцію українських 
підприємств ГМК виявляються затиснутими з одно-
го боку падінням цін на світових ринках, а з іншого 
боку – постійно зростаючою собівартістю. До цьо-
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го також додається тиск на собівартість продукції з 
боку природних монополій через зростання цін на 
енергоносії, а також тарифів на залізничні переве-
зення. 

 “Новий механізм визна-
чення вартості видобутої 
залізної руди абсолютно не 
враховує багатьох факторів, 
притаманних українським 
добувним підприємствам. 
Гірничо-геологічні умови 

видобутку залізної руди в Україні істотно складніші, 
ніж у найбільших світових виробників з Австралії 
та Бразилії. Наші підприємства вимушені нести 
додаткові витрати на розкриття, буро-вибухові і 
збагачувальні роботи, щоб отримати продукцію 
порівняної із конкурентами якості”, - наголошує Го-
лова Федерації роботодавців металургів України 
Сергій Біленький. – “Навіть наші найближчі конку-
ренти з Росії, у яких схожі із українськими гірничо-
геологічні умови, виграють за рахунок більш низьких 
цін на енергоносії та меншого податкового наванта-
ження. Відтак посилання наших представників вла-
ди на досвід інших країн, які нібито отримують знач-

но більшу плату за користування надрами, просто 
неприпустимі”. 

“Тільки за останні дев’ять 
місяців двічі вносились 
зміни до Податкового ко-
дексу в бік збільшення ста-
вок плати за користуван-
ня надрами при видобутку 
залізних руд. У підсумку, 

ставки збільшилися у 5 разів, і не факт, що не ви-
ростуть ще більше”, - обурений Голова Федерації 
роботодавців гірників України Сергій Сторчак. Він 
також зазначає, що це вже призвело до вилучення 
з обігу підприємств ГМК близько 1,5 млрд. грн., що, 
фактично, звело нанівець всі інвестиційні проекти з 
модернізації на гірничорудних підприємствах. 

У своєму зверненні Федерація роботодавців 
металургів України та Федерація роботодавців 
гірників України звернулися до влади з прохан-
ням знизити плату за користування надрами при 
видобуванні залізної руди. 

Сергій Сторчак, 
Голова Федерації 
роботодавців гірників 
України

Сергій Біленький, 
Голова Федерації 
роботодавців металургів 
України
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Федерація роботодавців України через три роки 
запеклих дискусій із органами влади виборола ска-
сування платного моніторингу та наукового супро-
водження у сфері надрокористування. Цей шлях 
ФРУ пройшла разом із своїми членами – Федерацією 
роботодавців гірників України, Асоціацією виробників 
будівельних матеріалів та відомими в Україні 
підприємствами-надрокористувачами. 

10 лютого 2015 року Кабінет міністрів України 
опублікував постанову №42, яка скасовує ряд про-
цедур, що створювали суттєвий адміністративний 
тиск та корупційне навантаження на підприємців у 
цій сфері. Ці процедури здійснювались на платній 
основі і коштували бізнесу від 60 тис. грн. до 2 млн. 
грн. за одне родовище корисних копалин щорічно. 

За оцінками експертів ФРУ, обме-
ження кількості перевірок у сфері над-
рокористування дозволить заощадити 
бізнесу від 1 до 3 млрд. грн., які можна 
спрямувати на створення нових робочих 

ФРУ ВИБОРОЛА СКАСУВАННЯ ПЛАТНОГО МОНІТОРИНГУ 
ТА НАУКОВОГО СУПРОВОДЖЕННЯ У СФЕРІ 
НАДРОКОРИСТУВАННЯ  

місць та оновлення виробництва. 
Легалізована необхідність сплачувати величезні 

кошти за віртуальні послуги викликала обурення та 
чисельні нарікання з боку надрокористувачів. Витра-
ти з проведення моніторингу та наукового супровод-
ження надрокористування збільшували собівартість 
продукції та знижували її конкурентоздатність на 
ринку. 

За даними Держгеонадр на сьогоднішній день 
діє понад 3700 спеціальних дозволів на користуван-
ня надрами. В кожному випадку спеціальний дозвіл 
передбачав обов’язковість проведення моніторингу 
і наукового супроводження, який насправді є ку-
пою не потрібних ані державі, ані надрокористувачу 
паперів. Ця схема була ще побудована у 2011 році 
тодішнім керівництвом Мінприроди та Держгеонадр. 

До того, ж подальше використання цих коштів 
спеціалізованими державними підприємствами, що 
знаходяться в сфері управління Держгеонадр, й досі 
залишається невідомим.
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Інструменти для 
бІзнесу
як повернути ліцензію у разі її ануляції

У Федерації роботодавців України запевняють: 
зменшити кількість перевірок українського бізнесу 
необхідно, як мінімум на третину. Незважаючи 
навіть на рішення Кабінету міністрів про мораторій 
на  проведення перевірок підприємницької 
діяльності, контролюючі органи все одно продовжу-
ють ревізувати українських бізнесменів. 

- За останні півроку ми витримали три позапла-
нових перевірки перевірку ліцензійних умов. У нас 
повністю новий рухомий склад. Але перевіряючи 
органи під час третьої перевірки знайшли, що у 
медичних книжках трьох водіїв медики колись не 
поставили підписи. Це стало причиною позбавлен-
ня нас ліцензії, - розповідає генеральний директор 
компанії з перевезення пасажирів «Тракер» Тетяна 
Прокопець.

У розвинених країнах повноваження контро-
люючих органів чітко визначені, тоді як в Україні 
перевіряючи часто перевищують свої повноважен-
ня. 

- Суб’єкти господарювання часто не знають 
своїх прав. У випадку компанії «Тракер» можна 
було не допускати на цю перевірку. Тому що кож-
на позапланова перевірка проводиться за згодою 
центрального органу виконавчої влади, а цього не 
було, – пояснює директор департаменту дерегуляції 
підприємницької діяльності Федерації роботодавців 
України, член Експертно-апеляційної ради при 
Держкомпідприємництва Наталя Гостєва. 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Тракер» проводить пасажирські перевезення в 

Керівник компанії-перевізника підозрює змову 
конкурентів та правоохоронних органів

Києві уже чотирнадцять років, однак влітку 2014-
го контролюючі органи твердо вирішили забра-
ти у компанії ліцензію на перевезення пасажирів 
автомобільним транспортом. 

Керівник «Тракеру» відзначає, що перевірки но-

сять замовний характер. «Чому замовний? Тому 
що дуже велика конкуренція у Києві. Підстав для 
перевірки немає. Думаю, наші конкуренти зверта-
ються до УБЕПовців, і ті проводять перевірки», – 
розповідає Тетяна Прокопець.

Незважаючи на відсутність підстав, контролери 
забирають ліцензію у перевізника. Аби продовжити 
свою діяльність, «Тракеру» доводиться звернутись 
по допомогу Федерації роботодавців України. Ди-
ректор департаменту дерегуляції підприємницької 
діяльності ФРУ Наталя Гостєва є членом Експертно-
апеляційної ради при Державній регуляторній службі. 
Фактично це єдиний орган при центральному органі 
виконавчої влади, який виконує функції досудового 
врегулювання спору.  

- В журналі виїздів з автопарку не було запису 
про те, що водії пройшли перед рейсовий медич-
ний огляд. Але журнал не може бути підставою і 
доказом того, що водії насправді не пройшли цього 
огляду, – пояснює Наталя Гостєва. - Була проведе-
на позапланова перевірка за постановою слідчого 
правоохоронного органу. Насправді, наскільки ми 
зрозуміли на засіданні Експертно-апеляційної ради, 
«Тракер» просто намагалися витіснити з ринку. Всі 
члени Експертно-апеляційної ради одноголосно при-
йняли рішення про те, що орган ліцензування не 

Експерт ФРУ Наталя Гостєва: Суб’єкти 
господарювання часто не знають своїх прав
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мав підстав для того, щоб проводити таку позапла-
нову перевірку, і рішення про анулювання ліцензії 
було скасовано, розповіла директор  департаменту 
дерегуляції підприємницької діяльності Федерації 
роботодавців України, член Експертно-апеляційної 
ради при Державній регуляторній службі Наталя 
Гостєва.

В Експертно-апеляційній раді відзначають, 
що найбільші порушники прав підприємців – це 
УкрТрансІнспекція. Здебільшого бізнесмени скар-
жаться на анулювання ліцензії з внутрішніх переве-
зень пасажирів автомобільним транспортом. Однак 
найбільша проблема в тому, що перевіряючі органи 
часто діють у корупційній згоді із правоохоронцями. 

- Я почала захищати своє підприємство, і про-
ти «Тракера» і мене особисто було порушено 
кримінальну справу. мене звинуватили у тому, що 
я нібито підробила якісь документи. Слідчий ні разу 
мене не визвав, ні разу ніякого документу не витре-
бував. У мене просто немає слів, – розповідає гене-
ральний директор компанії «Тракер».

Наталя Гостєва підтвердила, що на сьогоднішній 
день органи прокуратури і правоохоронні органи за-
лишаються тим інструментом, завдяки якому мож-
на забрати ліцензію. Щоб врятуватися від тиску з 
боку державних перевіряючих органів, у Федерації 
роботодавців радять підприємцям звертатися по до-
помогу до Експертно-апеляційної ради. Федерація 
роботодавців України може надати методично-
консультаційну допомогу і представляти інтереси 
підприємства на засіданнях ради. 

- У разі безпідставного анулювання ліцензій, 
дуже великі шанси, що Експертно-апеляційна рада 
підтримає підприємство. Тому що близько 50% членів 
ради – це представники громадськості, це ті люди, 
які представляють бізнес і знають проблеми цьо-
го бізнесу, – пояснює Наталя Гостєва. – Федерація 
роботодавців України при раді має широке пред-
ставництво, і ми робимо все можливе для того, щоб 

відстояти інтереси тих компаній, які звернулись до 
нас за допомогою. Ми виступили, відстояли інтереси 
наших членів і домоглися задоволення скарги.  

Експертно-апеляційна рада є колегіальним ор-
ганом, створеним при спеціально уповноваже-
ному органі з питань ліцензування – Державній 
регуляторній службі Україні. Рішення Експертно-
апеляційної ради з питань звернень (апеляцій) є 
підставою для видання Службою розпоряджен-
ня про усунення порушень законодавства у сфері 
ліцензування, допущених органом ліцензування, яке 
є обов’язковим для виконання.

Федерація роботодавців України має представ-
ництво у складі 3-х фахівців, які мають можливість 
здійснювати захист інтересів суб’єктів господарю-
вання, що звертаються зі скаргами. 

Отримати консультацію щодо захисту інтересів 
підприємств через Екюспертно-апеляційну раду 
можна у директора департаменту дерегуляції 
підприємницької діяльності, члена ради Наталі 
Гостєвою, тел. (044) 251-70-21, e-mail: ddb@fru.org.
ua.

Федерація роботодавців України може домогтися 
відновлення дії ліцензії

http://fru.org.ua/ua/events/business-events/instrumenty-fru-yak-pidpryiemstvu-povernuty-litsenziiu
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РОЗМІСТИТИ РЕКЛАМУ 

БЕЗКОШТОВНО

МОЖЕ КОЖНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО

Для безкоштовного розміщення рекламного оголошення в журналі «Голос бізнесу» необхідно 
відправити електронного листа на адресу press@fru.org.ua із зазначенням назви підприємства, 
Вашого імені та номера контактного телефону. Компанії, що входять в систему Федерації 
роботодавців України*, отримують можливість безкоштовно розмістити рекламні макети в шести 
випусках журналу протягом року. 
Компанії, які не входять в систему Федерації роботодавців України, можуть претендувати на 
безкоштовне розміщення рекламних макетів в трьох номерах протягом року.

* Є членами 
галузевих або регіональних 
організаций роботодавців, 

а також Комітету стратегічцих інициатив 
при Федерації роботодавців України

http://sk.inter.ua/
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україна-2020
Президент затвердив 62 реформи розвитку україни до 
2020 року

12 січня 2015 року Президент Петро 
Порошенко підписав указ “Про Стратегію 

сталого розвитку “Україна-2020”

Стратегія сталого розвитку України на період до 
2020 року визначає цілі та показники їх досяг-

нення, а також напрями і пріоритети розвитку країни. 
Метою реформ визначено досягнення європейських 
стандартів життя та гідного місця України у світі. 
“Стратегія-2020” включає 62 реформи. З них 
пріоритетними визначено 8 реформ і 2 програми. 
Визначено 25 ключових показників успішності роз-
витку країни.

Як першочергові названо реформу системи 
національної безпеки і оборони, оновлення влади 
та антикорупційна реформа, судова та реформа 
правоохоронної системи, децентралізація та рефор-
ма державного управління, дерегуляція та розвиток 
підприємництва, реформа системи охорони здоров’я 
і податкова реформа. Серед пріоритетів також 

реалізація двох програм – енергонезалежності та 
популяризації України у світі та просування інтересів 
держави у світовому інформаційному просторі.

Чисті надходження прямих іноземних інвестицій 
до 2020 року мають становити понад 40 млрд доларів 
США, витрати на національну безпеку і оборону – не 
менш ніж 3% ВВП. За індексом сприйняття корупції, 
який розраховує Transparency International, Україна 
має увійти до 50 найкращих держав світу.

Головною передумовою реалізації 
Стратегії є суспільний договір між 
владою, бізнесом і громадянським 
суспільством, де кожна сторона має 
свою зону відповідальності.

Згідно з указом, Кабінет Міністрів України має 
щороку до 15 лютого затверджувати план дій щодо 
реалізації положень Стратегії та щоквартально 
інформувати про стан виконання плану дій щодо 
реалізації положень Стратегії.
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Вашого імені та номера контактного телефону. Компанії, що входять в систему Федерації 
роботодавців України*, отримують можливість безкоштовно розмістити рекламні макети в шести 
випусках журналу протягом року. 
Компанії, які не входять в систему Федерації роботодавців України, можуть претендувати на 
безкоштовне розміщення рекламних макетів в трьох номерах протягом року.

* Є членами 
галузевих або регіональних 
організаций роботодавців, 

а також Комітету стратегічцих інициатив 
при Федерації роботодавців України

http://tk-textile.com
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ПОДАТКОВА  
ПСЕВДОРЕФОРМА 

НАПЕРЕДОДНІ НОВОРІЧНИх СВЯТ 
ВЕРхОВНА РАДА ПРИйНЯЛА ЦІЛИй 
РЯД АБСОЛЮТНО шКІДЛИВИх ДЛЯ 
ЕКОНОМІКИ ПОДАТКОВИх ЗАКОНІВ 
 

Запропонована урядом “податко-
ва реформа” остаточно знищить 

економіку і середній клас в Україні. 
На цьому у своєму публічному звер-
ненні до влади 24 грудня 2014 року 
наголосила Федерація роботодавців 
України. 

Як відзначалося у зверненні ФРУ, задеклароване 
урядовою реформою скорочення кількості податків 
насправді є фікцією, оскільки більша частина подат-
ків просто механічно об’єднується в меншу кількість. 

“Нічого більш 
катастрофічного 
в українському 

податковому законодавстві, ніж запропонована уря-
дом “податкова псевдореформа” ще не приймалося. 
Українська економіка з такими “новаціями” посяде 
місце сировинного придатку”, - відзначив Дмитро 
Олійник. 

Біда в тому, що всі закладені у податковій рефор-
мі норми, які мають збільшувати надходження до 
державного бюджету, абсолютно не пов’язуються з 
можливостями самих підприємств, з їх економічни-
ми досягненнями. 

Так широкій критиці з боку бізнес-середовища 
піддалися законодавчі ініціативи влади почати опо-
датковувати комерційну нерухомість, як житлову так 
і нежитлову, на рівні до 2% розміру мінімальної за-
робітної плати (на сьогодні це 24,36 грн.) за 1 кв. м 
загальної площі на рік. 

Дмитро Олійник, 
Заступник Голови 
Ради Федерації 
роботодавців 
України

“По суті, це пропози-
ція стягувати податок 
зі збитків підприємств”, 
- зазначив голова Прав-
ління ТОВ НВП “Херсон-
ський машинобудівний 
завод” Олександр Олій-
ник. За його словами, 
якщо буде реалізована 
ця податкова ініціатива, 

у першу чергу, постраждають високотехнологічні ви-
робничі компанії, як такі, що мають великі виробничі 
площі. 

Федерація роботодавців України висловила обу-
рення відносно запропонованого у “податковій ре-
формі” методу контролю за витратами і доходами 
фізосіб при визначенні зобов’язань з ПДФО. Серед 
наслідків в Федерації називають, остаточне розв’я-
зування рук фіскалам для корупції, припинення дії 
презумпції невинності, а також те, що механізм пе-
редбачає елементи експропріації активів фізичних 
осіб. 

Абсолютно поза межами здорового глузду в ФРУ 
називають надання фіскальній службі права безак-
цептного списання коштів з рахунків платників по-
датків без рішення суду, а також вилучення у них 
готівки, у разі наявності податкового боргу. 

“Україна відмови-
лася від безакцепт-

ного списання у 2001 році, оскільки цей механізм 
сприяв корупції, свавіллю податківців, а також поси-
лював кризу неплатежів. У разі прийняття цієї зміни 
буде простимульований корупційний розгул для кон-
тролюючих органів”, - наголосив генеральний дирек-

Олександр Олійник, 
Голова правління ТОВ 
НДП «Херсонський 
машинобудівний завод»

Володимир 
Цибульський,
Генеральний 
директор АТ “СКФ 
Україна”
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тор АТ “СКФ Україна” Володимир Цибульський. 
Не витримує критики і підвищення ставок акци-

зів майже на всі підакцизні товари. Як зауважують 
в ФРУ, це тільки заохотить до виготовлення контра-
факту. Натомість легально працюючі підприємства 
отримають додаткове фіскальне навантаження. 
Введення ж додаткового “роздрібного” акцизу вза-
галі суперечить принципам оподаткування. 

Незрозумілою залишається для бізнесу і ідея 
продовження на рік терміну застосування необґрун-
товано підвищених ставок плати за користування 
надрами для видобутку газу, що суперечить реко-
мендаціям МВФ та є взагалі незрозумілим в умовах 
дефіциту газу в Україні. 

З 1 січня 2015 року в Україні, тимчасо-
во, строком на 12 місяців,  запровадже-
ний додатковий імпортний збір 5% і 10%. 
Мета полягає у необхідності оперативно-
го реагування на поточне негативне саль-
до платіжного балансу України, значне 
скорочення золотовалютних резервів 
НБУ, а також у ймовірності збільшення 
дохідної частини держбюджету у 2015 
році майже на 17,6 млрд. грн. 

 На переконання бізнесу, результат 
буде абсолютно протилежним – держбюд-
жет більше втратить, ніж отримає. Введен-
ня додаткового імпортного збору в Україні 
призведе лише до проблем у зовнішній 
торгівлі. На цьому у своїх зверненнях до 
парламентарів 26 грудня 2014 року наголо-
шувала Федерація роботодавців України до 
парламентарів. 

Зокрема, реакцією на зазначене рішення може 
бути відмова ЄС від режиму преференційної торгівлі 
з Україною – як мінімум, відносно несировинного ек-
спорту. На позитивний же результат перемовин щодо 
збільшення або скасування квот для українських 
товарів, які встановлені за низкою позицій, взагалі 
сподіватися не приходиться. Головне ж, Україна 
зарекомендує себе у відносинах з ЄС як ненадійний 
та непередбачуваний партнер, зазначають в ФРУ. 

Інша проблема введення зазначеного тариф-
ного регулювання полягає у тому, що тим самим 
Україна, фактично, в односторонньому порядку 
вийде з режиму вільної торгівлі з країнами СНД, 
на яку за 10 місяців 2014 року приходиться 57% ек-
спорту продукції машинобудування або 3,7 млрд. 

дол. Зазначений односторонній вихід з режиму 
вільної торгівлі беззаперечно призведе до впровад-
ження аналогічних заходів до українських товарів 
у відповідь, що загрожує мільярдними втратами 
українським виробникам. 
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РОЗМІСТИТИ РЕКЛАМУ 

БЕЗКОШТОВНО

МОЖЕ КОЖНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО

Для безкоштовного розміщення рекламного оголошення в журналі «Голос бізнесу» необхідно 
відправити електронного листа на адресу press@fru.org.ua із зазначенням назви підприємства, 
Вашого імені та номера контактного телефону. Компанії, що входять в систему Федерації 
роботодавців України*, отримують можливість безкоштовно розмістити рекламні макети в шести 
випусках журналу протягом року. 
Компанії, які не входять в систему Федерації роботодавців України, можуть претендувати на 
безкоштовне розміщення рекламних макетів в трьох номерах протягом року.

* Є членами 
галузевих або регіональних 
організаций роботодавців, 

а також Комітету стратегічцих інициатив 
при Федерації роботодавців України

http://steelay.com
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РОЗМІСТИТИ РЕКЛАМУ 

БЕЗКОШТОВНО

МОЖЕ КОЖНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО

Для безкоштовного розміщення рекламного оголошення в журналі «Голос бізнесу» необхідно 
відправити електронного листа на адресу press@fru.org.ua із зазначенням назви підприємства, 
Вашого імені та номера контактного телефону. Компанії, що входять в систему Федерації 
роботодавців України*, отримують можливість безкоштовно розмістити рекламні макети в шести 
випусках журналу протягом року. 
Компанії, які не входять в систему Федерації роботодавців України, можуть претендувати на 
безкоштовне розміщення рекламних макетів в трьох номерах протягом року.

* Є членами 
галузевих або регіональних 
організаций роботодавців, 

а також Комітету стратегічцих інициатив 
при Федерації роботодавців України

Украина 01001 ГСП 601,  г. Киев, ул. Эспланадная, 20
e-mail: office@un.ua    тел. +38 (044) 494-31-60

un.ua un.uaukranews.com ukrafoto.com

http://un.ua
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У ВЕЛИКОМУ БОРГУ ПЕРЕД 
БІЗНЕСОМ
Реальна заборгованість держави перед бізнесом вже 
перевищила 90 млрд. грн.

Украина 01001 ГСП 601,  г. Киев, ул. Эспланадная, 20
e-mail: office@un.ua    тел. +38 (044) 494-31-60

un.ua un.uaukranews.com ukrafoto.com

Федерація роботодавців України заявляє, що ре-
альна заборгованість держави перед бізнесом 

за два місяці зросла на 1,8 млрд. гривень (2%) до 
90,5 млрд. грн. По суті, це сума, на яку сьогодні 
бізнес кредитує державний бюджет. 

Станом на 1 січня 2015 року офіційна цифра 
заборгованості держави з відшкодування ПДВ на 
поточні рахунки склала 19,3 млрд. грн. За 2014 рік ця 
сума збільшилася на 4,4 млрд. грн. і це при тому, що 
6,8 млрд. грн. держава відшкодувала бізнесу ПДВ-
облігаціями. Це також борг, термін відшкодування 
якого, фактично, перенесений у часі. Таким чином 
заборгованість за рік збільшилася на 11,2 млрд. грн. 
і перевищила вже 26 млрд. грн. Cума колосальна 
для підприємств, які не тільки позбавлені обігових 
коштів, а й вимушені вже скорочувати робочі місця. 
Навіть ті підприємства, які мають безперервний цикл 
виробництва, починають хоча б частково зупиняти 
свої виробничі лінії. 

В ФРУ також зазначають, що ПДВ, заявлений до 
відшкодування в рахунок майбутніх платежів на по-
чаток поточного року склав – 14,7 млрд. грн. Пере-
вищення податкового кредиту над зобов’язаннями 
становить 14,2 млрд. грн., збільшившись з початку 
2014 року на 6,5 млрд. грн. Переплати до держбюд-
жету складають 35,5 млрд. грн., збільшившись з по-
чатку року на 8,5 млрд. грн. 

З грудня 2014 року відшкодування податку 
на додану вартість взагалі майже заблокова-
но. Зокрема, у грудні було відшкодовано лише 
1,2 млрд. грн. при запланованих 4,9 млрд. грн. – 
інформують в ФРУ. Не відбувалося відшкодування 
навіть тим підприємствам, які згідно із законодав-
ством відповідають всім необхідним вимогам, що 
пред’являються для автоматичного відшкодування 
податку на додану вартість. Ситуація продовжується, 
і вже у січні 2015 року підприємства, які потра-
пили до реєстру на автоматичне відшкодування 
ПДВ, виключаються з нього після певних дзвінків із 
Києва. Всі прекрасно розуміють, що не буде ніякого 
відшкодування, якщо ти не потрапив у “коло своїх”. 

Ще однією значною проблемою в Федерації 
роботодавців України називають повну закритість 
з боку Державної фіскальної служби. Узагальнена 
інформація по заборгованості з ПДВ є суспільно 
значимою і не має жодного грифу обмеженого до-
ступу. Але попри всі обіцянки керівництва ДФС ста-
ти “відкритими”, відомство послідовно продовжує 
приховувати цю інформацію. Більше того, у самій 
системі ДФС прийнята низка заходів для того, аби 
не допустити витоку цих даних у відкритий доступ. 
У свою чергу підприємства, крім неможливості от-
римати правдиву інформацію, позбавлені будь-якої 
можливості повернути ПДВ, навіть за рішенням суду, 
адже ті просто не виконуються.

Факт
За три місяці обсяг боргу держави пе-
ред бізнесомзріс на 11,3 млрд. гривень  

http://un.ua
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Експерт на ринку сучасних тканин для 
спеціального та корпоративного одягу

Центральний офіс та склад:
Україна, м. Київ, 03680, 
б-р І. Лепсе, 8, (корп. 48)
(044) 455 43 43; 
mailbox@teksika.com

Регіональні склади:
Дніпропетровськ, вул. Савченка, 17 
Донецьк, пр. Ілліча, 72
Львів, вул. Зелена , 149 б
Одеса, вул. Базова, 11
Харків, вул. Вагнера, 9 а
Хмельницький, Львівське шосе, 14/1

(056) 740-35-46
(062) 387-67-47
(032) 240-50-48
(048) 770-24-90
(057) 755-88-61
(0382) 66-50-58

Торговельні марки:

Рішення для усіх галузей 
промисловості:
тканини для робочого 
одягу

тканини для 
корпоративного одягу

вогнезахисні тканини 

тканини для 
сфери обслуговування

Ми бачимо Україну 
зразком культури 
землеробства

Разом з аграріями ми розробляємо ефективні 
моделі застосування добрив для досягнення 
найкращих результатів землеробства і 
підвищення врожайності. Обмінюючись знаннями 
та досвідом, ми піклуємося про збереження 
балансу природної родючості української землі.

http://teksika.com
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ВідшкодуВання ПдВ
Прикриваючи “корупційну лавку”, уряд створив нові 
проблеми

Запровадженням системи електронного 
адміністрування ПДВ уряд хотів, перш за все, 

зруйнувати корупційні схеми при відшкодуванні по-
датку. Однак при цьому створив значні проблеми і 
для легального бізнесу. 

З 1 лютого в Україні запроваджено систему елек-
тронного адміністрування податку на додану вартість. 
Спроба уряду за допомогою “нових технологій” на-
вести лад у сплаті та відшкодуванні, за словами 
прем’єра Арсенія Яценюка, “найкорупційнішого у 
країні податку”, може стати певним тестом щодо 
здатності нової команди здійснювати необхідні ре-
форми. 

Хронічна заборгованість держави з 
відшкодування ПДВ вважається чи не однією з го-
ловних перешкод для діяльності іноземних інвесторів 
в Україні та, відповідно, притоку інвестицій в країну. 
А тому вирішення урядом цього питання повинно 
довести перед міжнародними кредиторами його ба-
жання не лише на словах боротися з корупцією та 
бюрократією. 

 
“Податкова яма у 20 мільярдів” 

Прем’єр Арсеній Яценюк у липні минулого року не 
без пафосу заявив: “Нам вдалось переконати парла-
мент, що треба закривати корупційну лавку з ПДВ”. 
Саме боротьба з незаконним відшкодуванням по-

датку - так званими 
“податковими яма-
ми”, а також усу-

нення пере-
думов для 

корупції 

та шахрайства були метою ухваленого тоді Верхов-
ною Радою закону про введення з 1 січня 2015 року 
електронного адміністрування ПДВ. Прем’єр на-
звав і цифру – 20 мільярдів гривень на рік, які нібито 
“відмивалися” через незаконне відшкодування ПДВ. 
У Державній фіскальній службі України наголосили, 
що нова система адміністрування повинна “унемож-
ливити формування фіктивного кредиту та отриман-
ня неправомірного відшкодування ПДВ з бюджету”. 
Серед інших переваг, за твердженням податківців, 
- зменшення кількості обтяжливих для бізнесу 
перевірок “по всьому ланцюгу постачань до вироб-
ника або імпортера”, а також скорочення термінів 
відшкодування. 

Іноземних аналогів немає 
Утім, бізнес-спільнота не оцінила турботу уряду 

про “чесних платників”. Чи не одразу після ухвалення 
закон різко розкритикували. Серед недоліків, на які 
вказували, зокрема, Європейська бізнес-асоціація 
(ЄБА) та Федерація роботодавців України (ФРУ) 
– заморожування обігових коштів підприємств, 
нез’ясованість долі залишків, які підприємства за-
являли до відшкодування раніше, порядок повер-
нення коштів, перерахованих до системи електрон-
ного адміністрування ПДВ. Наголошували вони і на 
необхідності тривалішого підготовчого періоду. 

“Система електронного адміністрування ПДВ, яку 
планують запровадити в Україні, ще не має аналогів 
практичного застосування в інших країнах. Ми в 
Європейській бізнес-асоціації неодноразово казали 
про те, що запропонований механізм електронно-
го адміністрування ПДВ є недосконалим, є безліч 
нормативних та технічних питань, які ще потрібно 
вирішити”, - зауважила виконавчий директор ЄБА 
Анна Дерев’янко. 

Кроки назустріч бізнесу Уряд частково погодив-
ся з критикою бізнесу. Як зазначив Сергій Салівон 
з Федерації роботодавців України, у грудні при 
внесенні змін до законодавства врахували три мо-

менти: перший - право включати в розрахунок 
ПДВ той податковий кредит, який був накопиче-
ний до введення електронного адміністрування; 
другий - послаблення щодо термінів реєстрації 
податкових накладних; третій - перенесення 

http://teksika.com
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термінів впровадження частково на півроку: систему 
вирішили запровадити з 1 лютого по 1 липня у тесто-
вому режимі. 

Анна Дерев’янко з ЄБА вважає запровадження 
тестового режиму певним порозумінням між вла-
дою та бізнесом: “Ми вважаємо, що тестовий ре-
жим є частково тим компромісом, який дасть змо-
гу зрозуміти, як працюватиме цей механізм та які 
наслідки він матиме для бізнесу та економіки”. 

Утім, фінансовий директор компанії Otten 
Consulting Наталія Шевченко зауважує, що для ба-
гатьох підприємств відстрочки в один місяць - недо-
статньо. “За один місяць багато платників технічно 
не спроможні змінити своє програмне забезпечення, 
налаштувати по-новому бізнес процеси. Не кажучи 
вже про податкове планування”, - зазначила вона 
у коментарі DW. Тестування “немов на мишах”? Не 
схильна Наталія Шевченко також і переоцінювати 
значення тестового режиму. “Він відрізняється тільки 
тим, що на цей період не застосовуються штрафи 
за запізнення із реєстрацією податкових наклад-
них та можна не авансувати ПДВ-рахунок (...). Все 
ж інше вже буде працювати. Тобто тестовий режим 

– це не для платників, а для держави. ДФС буде те-
стувати систему на платниках”, - наголосила вона. 
До того ж, за її словами, є багато нарікань з боку 
бухгалтерів, що система працює некоректно. Тобто, 
платники можуть постраждати за те, що обладнан-
ня податкових органів працює неналежним чином. 
А Сергія Салівона обурив той факт, що практично 
не передбачено можливості внесення змін на основі 
аналізу роботи системи. Мовляв, закон вводить си-
стему в дію з 1 липня в повному обсязі незалежно 
від висновків щодо тестового режиму. 

Важелі тиску на бізнес залишаються 
Вказує Сергій Салівон і на недоліки, які залиши-

лися у законодавстві попри враховані зауваження. 
За його словами, “як і раніше передбачено жорсткий 
варіант відтягнення обігових коштів на ПДВ-рахунки. 
До однієї шостої своїх обігових коштів платники ПДВ 
будуть втрачати по суті безповоротно. Не передба-
чена можливість переказу коштів з ПДВ-рахунків 
на поточні рахунки підприємств”. Також, стверджує 
Салівон, “залишено право анулювання реєстрації 
платника ПДВ з боку фіскальної служби з по-
дальшим списанням всіх коштів, які накопичені на 
ПДВ-рахунку, на користь бюджету”. Застереження 
щодо незахищеності бізнесу від неправомірних дій 
фіскальних органів висловила і Анна Дерев’янко з 
ЄБА. “Члени Асоціації і досі побоюються зловжи-
вань у вигляді самовільного розпорядження кош-
тами компаній, що розміщуватимуться на казна-
чейських рахунках, і продовжують обговорювати 
можливість надання певних гарантій, які захистять 
їх від фіскального тиску держави на бізнес, який мав 
місце у минулому”, - зауважила вона. 

Проблема заборгованості не вирішується 
Представники організацій, які відстоюють 

інтереси бізнесу, звертають увагу і на те, що уряду, 
попри обіцянки, упродовж минулого року не вдало-
ся суттєво покращити ситуацію із відшкодуванням 
ПДВ експортерам. Оприлюднення Державною 
казначейською службою кожного місяця переліку 
фірм, які отримали відшкодування ПДВ, із зазна-
ченими сумами, є радше бажанням уряду проде-
монструвати громадськості “прозорість” роботи 
фіскальних органів. “Варто зазначити, що тенденція 
несвоєчасного відшкодування ПДВ зберігалася про-
тягом всього 2014 року. Для деяких компаній така 
ситуація була надзвичайно критичною і призводила 
навіть до закриття виробництва в Україні. Врятува-
ти ситуацію вдавалось лише шляхом систематичних 
звернень до Державної фіскальної служби”, - наго-

Анна Дерев’янко:
запропонований механізм електронного 
адміністрування ПДВ є недосконалим

Сергій Салівон: 
до однієї шостої своїх обігових коштів платники 
ПДВ будуть втрачати, по суті, безповоротно
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лосила виконавчий директор ЄБА Анна Дерев’янко. 
А Сергій Салівон з ФРУ зауважив, що в грудні 

минулого року відшкодування ПДВ було фактич-
но заблоковано - експортерам повернули лише 1,2 
мільярда гривень. Щоправда, за січень цього року 
Держказначейство відзвітувало про відшкодування 
4,8 мільярда, що, за словами Салівона, є “нор-
мальним” обсягом. Однак загалом за минулий 
рік, стверджує він, заборгованість держави з 
відшкодування ПДВ зросла на 11,3 мільярда гри-
вень - до 26,2 мільярда, адже 6,9 мільярда уряд 
відшкодував ПДВ-облігаціями, що фактично означає 
перенесення боргу держави на більш пізній термін. І, 
як зазначив голова ДФС України Ігор Білоус у січні 
цього року, уряд у 2015-му вочевидь продовжить 
практику повернення ПДВ облігаціями, оскільки “це 
краще, ніж нічого”, зазначив Білоус. 

Факт
В грудні минулого року відшкодуван-
ня ПДВ було фактично заблоковано 
- експортерам повернули лише 1,2 
мільярда гривень  

Головна мета - побороти корупцію 
Утім, попри ускладнення, які введення 

автоматизованої системи адміністрування ПДВ 
може створити для бізнесу, не варто забувати про 
головний мотив прийняття закону - боротьбу з не-
законним відшкодуванням податку та ліквідацію 
відповідних корупційних схем. І саме за цим ре-
зультатом оцінюватимуть ефективність впровад-
ження системи, вважає виконавчий директор ЄБА 
Анна Дерев’янко. “Система спрямована на бороть-
бу з такими схемами і у випадку збереження таких 
можливостей це означатиме її неефективність в 
цілому”, - зауважила вона. Водночас Сергій Салівон 
з ФРУ щодо подолання схем “відмивання” коштів на-
лаштований радше скептично: “Я думаю, що зали-
шаться “податкові ями”, які будуть діяти під “дахом” 
фіскальної служби. Тобто вони вб’ють “партизанів” 
так званих, а ті, хто діє під “дахом” - ті будуть діяти”.

За матеріалами DW

Голова ДФС Ігор Білоус: уряд у 2015-му продовжить 
практику повернення ПДВ облігаціями, оскільки “це 
краще, ніж нічого”
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РОЗМІСТИТИ РЕКЛАМУ 

БЕЗКОШТОВНО

МОЖЕ КОЖНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО

Для безкоштовного розміщення рекламного оголошення в журналі «Голос бізнесу» необхідно 
відправити електронного листа на адресу press@fru.org.ua із зазначенням назви підприємства, 
Вашого імені та номера контактного телефону. Компанії, що входять в систему Федерації 
роботодавців України*, отримують можливість безкоштовно розмістити рекламні макети в шести 
випусках журналу протягом року. 
Компанії, які не входять в систему Федерації роботодавців України, можуть претендувати на 
безкоштовне розміщення рекламних макетів в трьох номерах протягом року.

* Є членами 
галузевих або регіональних 
організаций роботодавців, 

а також Комітету стратегічцих інициатив 
при Федерації роботодавців України

ЗАСОБИ АВТОМАТИЗАЦІЇ 
                ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

• PLC контролери

• PID регулятори

• Модулi вводу-виводу

• GSM маршрутизатори

• Лiчильники, таймери, тахометри

• Iндикатори

• Блоки ручного керування

• Реле-регулятори

• Реле контроля рiвня рiдини

• Реле захисту двигунiв

• Реле контролю фаз

• Прилади технологiчної сигналiзацiї
• Блоки комутацiї

• Нормуючi перетворювачi: 
температури, напруги, струму, тиску, 
iндуктивностi, тензодавачiв

• Аналiтичнi прилади (pH, REDOX)

• Блоки перетворення iнтерфейсiв

• Блоки гальванiчноiї розв’язки

• Блоки живлення

ТОВ МIКРОЛ
вул. Автоливмашiвська 5

м.Iвано-Франкiвськ
Україна, 76495

WWW.MICROL.UA
e-mail: microl@microl.ua
тел. +38(0342) 502 701

факс +38(0342) 502 705

Лінк на
скачування

КАТАЛОГА

• Програмне забезпечення:

- SCADA система Visual Intellect

- Редактор FBD-программ АЛЬФА

- МИК-Конфигуратор

- МИК-Регистратор

- MODBUS OPC Server

http://microl.ua
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УЯВНЕ ЗНИЖЕННЯ ЄСВ

На жаль, поки що немає реальних 
умов для зростання економіки, які, 

на думку прем’єра, зобов’язане на-
стати у 2016 році. Складається так, 
що останнім часом думка бізнесу 
взагалі не цікава і не потрібна владі. 
Навіщо останній чути тих, за рахунок 
кого зростає база доходів в країні, 
створюються та утримуються робочі 
місця? 

Зі всіх трибун прем’єр хизується 
тим, на яку велику поступку для 
бізнесу  пішов уряд, знизивши єдиний 
соціальний внесок з 41% до 16,4%. 
Але при цьому уряд поставив завдан-
ня, щоб надходження від цього пода-
тку не впали. Попередив прем’єр і про 
те, що в разі, якщо буде недобір, все 
повернеться назад. Чітко  зрозуміло, 
що ті, хто “сидить у тіні” не буде мати 
жодної мотивації для виходу із неї. А 
раптом, покажеш реальну суму, а тут 
візьмуть і повернуться до старих “пра-
вил гри”.

Для отримання права на змен-
шення ставки ЄСВ у задекларовані 
Прем’єром 2.5, підприємство повинно 
виконати кілька умов. 

Перша – збільшити у 2,5 разу 
середньомісячний фонд оплати праці 
у порівнянні з минулим роком. Якщо 
ж ця умова не виконується, то і змен-
шувальний коефіцієнт пропорційно 
збільшується. Відтак і скорочення ЄСВ 
буде суттєво меншим. Наприклад, 
якщо збільшити ФОП лише у півтори 
рази, ЄСВ становитиме вже не 16,4%, 
а 27,3%. 

Друга обов’язкова умова для засто-
сування зменшувального коефіцієнта 
– середня зарплата у 2015 році повин-
на мінімум на 30% перевищувати се-

В УКРАЇНІ БУТИ ЧЕСНИМ ТА ВІДПОВІДАЛьНИМ 
БІЗНЕСМЕНОМ ПОКИ щО НЕ ВИГІДНО

Дмитро Олійник, 
Заступник Голови Ради Федерації 
роботодавців України
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редню зарплату по підприємству у 2014 році.
Третя вимога - середній платіж на одну застра-

ховану особу після застосування зменшувального 
коефіцієнта повинен складати не менше ніж 700 
гривень. Це означає, що для того, щоб до ЄСВ був 
застосований задекларований зменшувальний 
коефіцієнт 0.4, тобто зменшення у 2.5 рази, тре-
ба щоб середньомісячна зарплата для більшості 
підприємств складала не менше 4000 грн.

Четверта обов’язкова умова - середня заробітна 
плата по підприємству має складати не менше трьох 
мінімальних заробітних плат. Тобто середньомісячна 
зарплата у січні-листопаді 2015 року має складати 
не менше 3654 грн., а з грудня 2015 року – 4134 грн.

Тому виглядає вся ця картинка скоріше наступ-
ним чином. 

Уявіть, що єдиний соціальний внесок знижено.
Між тим, зниження ЄСВ скоріше відбулося для тих 
компаній, які до цього були “в тіні”. Але, що робити 
тим чесним та відповідальним роботодавцям, які 
багато років “по-білому” платять зарплати на своїх 
підприємствах? Виявляється, що вони залиши-
лись без стимулів і для них так і не запропоновані 
можливості для розвитку та збільшення прибутку. 
Адже компанії, які платили зарплати не у конвер-
тах, навряд чи в умовах економічної кризи змо-
жуть підвищити заробітну плату працівникам до 
необхідних 30%. А значить, вони не зможуть у цьо-
му році знизити ставки ЄСВ. Тому, скоріше за все, 
“відбілюючий зарплатний ефект” буде зворотним - в 
тінь поховаються усі, хто ще досі намагався “грати з 

державою” чесно і так чекав обіцяного пом’якшення. 
До речі, підприємства, які будуть створені у 2015 

році також не зможуть скористатись “зменшен-
ням”, оскільки не мають бази попереднього року 
для порівняння та виконання визначених в законі 
обов’язкових умов. То ж, напевно, не варто очікувати 
черг інвесторів і підприємців, які забажають започат-
кувати бізнес в Україні.

А якщо додати до цього ще і природнє бажання 
фіскальних органів втрутитись у процес застосу-
вання норм щодо зменшення ЄСВ і “не допустити 
шахрайства та безладу”, то купу проблем для тих, 
хто забажає все ж таки скористатись “зменшенням”, 
фактично, можна вважати гарантованими.

При цьому не слід забувати, що загальне наван-
таження на зарплату, а це не тільки ЄСВ, досягає 
100%. Ніхто ж не відміняв ПДФО, військовий збір, 
ЄСВ працівника та збільшені розміри штрафів по 
ЄСВ, 5 днів лікарняних за рахунок роботодавця, 
норматив працевлаштування інвалідів, квоти на 
працевлаштування особливих категорій громадян, 
обов’язкові видатки на охорону праці, на культурно-
масову роботу, майже 2 десятки видів оплачуваних 
роботодавцем відпусток, соціальні гарантії по колек-
тивним договорам. І це не враховуючі всі “податкові 
привілеї”, якими так щедро уряд наділив бізнес 
останнім часом.

http://zhitomirgaz.com.ua
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мовчання контролерів
мораторій на перевірки бізнесу продовжено ще на пів 
року

В Україні ще на півроку продовжено мораторій на 
перевірки бізнесу перевіряючими та контролю-

ючими органами. Перевірки підприємств, установ 
та організацій, фізичних осіб - підприємців контро-
люючими органами, крім Державної фіскальної 
служби України та Державної фінансової інспекції 
України, здійснюються протягом січня - червня 
2015 року виключно з дозволу Кабміну або за за-
явкою суб’єкта господарювання. 

“Що стосується малого і середнього бізнесу, 
то ми ввели мораторій на проведення перевірок 
і дворазово зменшили оподаткування для малих 
підприємств. Ще на півроку продовжено мораторій 
на всі види перевірок, які проводяться контролюю-
чими органами України, крім Державної фіскальної 
служби та Державної фінансової інспекції”, - пояс-
нив прем’єр-міністр України. 

Напередодні, 18 грудня 2014 року 
Федерація роботодавців України закли-
кала уряд продовжити дію мораторію 
на проведення перевірок підприємств, 
установ, організацій та фізичних осіб-
підприємців на перше півріччя 2015 
року. Мораторій, який було запроваджено із 
серпня 2014 року, мав позитивний вплив на ро-
боту усіх без виключення підприємств. Продо-
вження дії заборони на проведення перевірок ще 
на півроку стане одним із факторів, який дозво-
лить підприємствам не припиняти роботу та збе-
регти робочі місця – наголошують в Федерації 
роботодавців України. 

ФРУ проводить системний моніторинг 
діяльності контролюючих органів та її вплив на 
роботу українських підприємств впродовж трьох 
років. У першому півріччі 2014 року у порівнянні 
з аналогічним періодом 2013 року регуляторне 
навантаження на бізнес практично не змінилось, 
а по деяких позиціях значно зросло. Як зазнача-
ють в ФРУ, кількість перевірок зменшилась лише 
на 9,2%. При цьому, майже вдвічі збільшено суму 
фінансових санкцій, накладених контролюючими 
органами на суб’єкти господарювання – до 2,3 
млрд. грн. До адміністративної відповідальності 

було притягнуто 561 тисячу осіб – це на 144% більше, 
ніж у першому півріччя 2013 року. 

Ще однією негативною тенденцією стало 
збільшення на 38% кількості проведених позапла-
нових перевірок за дорученням правоохоронних 
органів. 

Незмінними лідерами з проведення перевірок 
протягом 2012-першого півріччя 2014 року залиша-
ються Державна служба з надзвичайних ситуацій 
України, Державна санітарно-епідеміологічна служ-
ба України, Державна ветеринарна та фітосанітарна 
служба. 

КАБМІН ЗНОВУ УТВОРИВ ДЕРЖАВНУ 
РЕГУЛЯТОРНУ СЛУЖБУ

24 грудня 2014 року Кабінет міністрів України 
знову утворив Державну регуляторну службу, 
реорганізувавши Державну службу України з питань 
регуляторної політики та розвитку підприємництва. 
Про це йдеться у постанові Кабміну №724. Головою 
новоствореної Державної регуляторної служби уряд 
призначив депутата Верховної Ради Ксенію Ляпіну.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів планує оптимізувати 
регулювання економіки, дозвільну та ліцензійну 
системи у сфері господарської діяльності шляхом 
створення Державної регуляторної служби на базі 
Державної служби України з питань регуляторної 
політики та розвитку підприємництва.

Цілями діяльності Державної регуляторної служ-
би є реалізація державної регуляторної політики, 
державної політики у сфері ліцензування, дозвільної 
системи, нагляду (контролю) у сфері господарської 
діяльності; координація дій органів виконавчої 
влади, інститутів громадянського суспільства та 
підприємництва.

Водночас одним із головних завдань нового дер-
жавного органу поряд з контролем господарської 
діяльності через ліцензійну та дозвільну системи 
стане забезпечення дерегуляції економіки.
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Федерація роботодавців України і Державна 
регуляторна служба запроваджують проведення 
спільної експертизи законодавства з дерегуляції. 
Така домовленість була досягнута 30 січня 2015 
року, під час робочої зустрічі керівництва ФРУ, га-
лузевих організацій роботодавців та представників 
підприємств із головою ДРС Ксенією Ляпіною. 

Результати цієї спільної роботи, з конкретними 
розрахунками і загрозами для підприємців та держ-
бюджету, ДРС та ФРУ будуть представляти органам 
влади, зокрема, під час засідань Уряду та урядових 
комітетів. 

«Я не вірю в те, що бюрократія сама 
себе може реформувати. Тому служ-
ба буде, свого роду, послом або адво-
катом бізнесу у владі. Але саме бізнес-
середовище може допомогти нам 
провести таку необхідну фахово-експер-
тну роботу, сформувати об’єктивний 
погляд та надати якісну аналітичну 

інформацію», - сказала під час зустрічі 
Ксенія Ляпіна. 

«Контрольне та адміністративне навантаження 
на бізнес створює не менший тиск на бізнес, ніж 
податкове. У нас 16 міністерств і кожне має по 5-6 
невластивих їм контролюючих функцій, які повинні 
мати тільки інспекції», - наголосив заступник Голови 
Ради ФРУ Олексій Мірошниченко. 

Олексій Мірошниченко висловив готовність 
експертів ФРУ та галузевих об’єднань роботодавців 
активно співпрацювати із ДРС на рівні профільних 
робочих груп, створених при службі. Такі групи вже 
почали свою роботу за напрямками: санітарний, 
фітосанітарний та ветеринарний контроль, 
транспортні послуги, адміністрування податків і 
зборів, охорона праці та промислова безпека, по-
жежна безпека. 

Голова ДРС також підтримала ініціативу ФРУ 
сформувати ще додатково профільну робочу групу 
з природокористування.

ФРУ ТА ДРС БУДУТь СПІЛьНО ЗАхИщАТИ ПЕРЕД ОРГАНАМИ 
ВЛАДИ ВСІ ПИТАННЯ ДЕРЕГУЛЯЦІЇ



ЖУРНАЛ ФЕДЕРАЦІЇ РОБОТОДАВЦІВ УКРАЇНИ Січень 2015 32

 

КИЇВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ 

ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного 

Ліцензія МОНУ АЕ №285599  від 23.01.2014 

04071,Україна, Київ,ул. Фрунзе, 9 
Тел. (+38 044) 417-17-57, Fax: (+38 044) 463-74-70 

e-mail: academy@maritime.kiev.ua   Web: www.maritime.kiev.ua 
 

Академія здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», 
«спеціаліст», «магістр» за напрями підготовки: 

Напрям підготовки, 
спеціалізація 

Можливі посади 

Судноводіння Капітан, помічник капітана на морських та річкових суднах, керівні кадри в 
судноплавних, агентських, крюінгових, фрахтових компаніях 

Експлуатація суднових 
енергетичних установок 

Механік, помічник механіка на морських та річкових суднах, керівні кадри 
в морських та річкових портах, судноремонтних та суднобудівних заводах 

Експлуатація 
електрообладнання та 

автоматики суден 

Електромеханік на морських та річкових суднах, керівні кадри в морських 
та річкових портах, судноремонтних та суднобудівних заводах тощо 

Правознавство Юрист, адвокат, прокурор, судді, нотаріус 
Економіка підприємства Керівник різних рівнів, економіст різних напрямів діяльності, фінансист. 

Облік і аудит Бухгалтер, аудитор, керівник фінансових служб в банках, економіст, 
фінансист 

Маркетинг Маркетолог у транспортних та торговельно-виробничих компаніях, 
організаціях сфери послуг, PR- та рекламних агентствах, відділах 

маркетингу та реклами підприємств 
Транспортний менеджмент Керівник різних рівнів, менеджер різних напрямів діяльності, економіст, 
Менеджмент туристичного 

бізнесу 
Менеджер в готелях; менеджер з реклами, туристичний агент/дилер 

експорту та імпорту туристичної продукції 
Логістика Логіст; менеджер відділу логістики промислових, торговельних 

підприємств, транспортно-експедиційних компаній, митних терміналів, 
транспортно-логістичних і дистрибутивних центрів. 

Транспортні технології Керівник транспортних служб, експедитор, агент, стивідор в портах, 
інженер з організації перевезень, інспектор з міжнародних перевезень 

Комп’ютерні науки Програміст, менеджер/аналітик ІТ-проектів та програм, адміністратор 
комп'ютерних мереж; системний адміністратор, WEB-дизайнер, 

адміністратор баз дани 
Програмна інженерія Програміст, системний адміністратор, провайдер інформаційних технологій 

 
Форми навчання: - денна, заочна; -

за державним замовленням і контрактом. 
Академія надає можливість : 

- навчання на військовій кафедрі; 
- здобуття другої вищої освіти; 

- проживання в гуртожитку; 
- підготовки фахівців за 
скороченою програмою на базі  

освітньо-кваліфікаційного  рівня 
«молодший спеціаліст»; 

- навчання іноземних громадян. 
В Академії діє: 
-  аспірантура; 

- центр довузівської підготовки. 
 

 
Академія має такі відокремлені структурні підрозділи: 

 Коледж морського та річкового флоту (м. Київ); 
 Київський транспортно-технологічний коледж; 

 Київське вище професійне училище водного транспорту; 
 Миколаївське професійно-технічне училище “Морехідна 

школа”; 
 Ізмаїльське вище професійне училище; 

 Дунайський навчально-консультативний пункт в м. Кілія; 
 Миколаївський факультет морського та річкового транспорту; 
 Дунайський факультет морського та річкового транспорту (м. 

Ізмаїл); 
 Київський тренажерний центр підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації фахівців водного транспорту (м. Київ). 
 

 
 

www.maritime.kiev.ua
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ОБШИТИ АРМІЮ
В якому стані український легпром увійшов у 2015 рік

Тетяна Ізовіт,
Виконавчий директор Всеукраїнського об’єднання “Укрлегпром”

ГАЛУЗь, щО ОТРИМАЛА ДРУГЕ 
ДИхАННЯ ЗАВДЯКИ ЗАМОВЛЕННЯМ 
ВІД “ОБОРОНКИ”, ЗАЗНАє ЗБИТКІВ 

ЧЕРЕЗ ЕНЕРГЕТИЧНУ КРИЗУ

Точка зору, що легка промисловість – це “швей-
на машинка і швачка”, за довгі роки свого існування 
нівелювала значення однієї з головних галузей 
економіки будь-якої держави. На жаль, в Україні на 
нашу галузь звернули пильну увагу тільки після по-
чатку бойових дій на сході країни.

Легка промисловість включає в себе досить бага-
то підгалузей, причому досить високотехнологічних і 
небезпечних. Одна справа шити готові вироби, інша 
– виробництво текстильних тканин. Та ж перероб-

ка вовни – текстильники, виробництво трикотажу – 
передбачає відбілювання, фарбування, тобто засто-
сування хімії, шкіряні цехи – це глибока технологічна 
переробка тощо.

На сьогодні в зоні АТО ситуація жалюгідна: 
більшість підприємств просто стоїть, багато які після 
обстрілів виявилися зруйнованими. Одиниці змогли 
вивезти лінії устаткування. Зовнішньоекономічна 
діяльність у цих регіонах порушена, а зв’язок із 
внутрішнім ринком України підтримується на яки-
хось “підніжних кормах”: намагаються домовитися, 
вивезти, продати товар за старими напрацювання-
ми, зв’язками.

Деяка частина підприємств українського легпро-
му продовжує працювати на експорт, виконуючи кон-
тракти з давальницької сировини. Хоча значно впав 
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експорт до Росії, але за рахунок валютних стрибків 
чимало з цих підприємств ще якось залишаються 
на плаву. Загальне падіння по легпрому за 9 місяців 
2014 року становило 5,5% – це дещо менше, ніж у 
2013-му – тоді було - 6,2%.

Сьогодні багато підприємств України 
працюють на виконання волонтерсь-
ких і тендерних замовлень з пошиття 
продукції для зони АТО – обмундиру-
вання, одяг, військові аксесуари. На 
жаль, ситуація за цими замовленнями 
має вигляд броунівського руху. Жодної 
централізованої політики в тендерних 
закупівлях немає.

Волонтери увійшли в тендерні комітети, намага-
ються щось змінити, проконтролювати – це правиль-
но. Але поки виходить абсолютно непрофесійний 
підхід. Наприклад, нещодавно проводилась вистав-
ка Міноборони: підприємства запрошували брати 
участь у ній через “Фейсбук”, за телефонами, які зна-
ють. Інші ж підприємства нам дзвонять із запитан-
ням, що відбувається, а ми як “Укрлегпром” не може-
мо на це нічого відповісти, бо немає централізованої 
інформації.

Була ще інформація, що в Адміністрації прези-
дента відбудеться якась нарада тканевиків. Дзвони-
мо – підтвердження і відповідальних знайти не може-
мо. Ще в листопаді ми звернулися до Міністерства 
економіки як органу, відповідального за тендери з 
чинним законодавством, з пропозицією зібрати на-
раду легпрому з представниками Міноборони та всіх 
зацікавлених силових відомств, щоб обговорити 
нинішню ситуацію і плани на 2015 рік. Досі відповіді 
немає.

На тонкій нитці
Велика проблема з відключенням електрики. Га-

лузь повною мірою так і не пристосувалася до них. 
Швейним підприємствам, які працюють позмінно, 
трохи простіше, хоча й вони зазнають збитків. А що 
робити з глибокою переробкою? Якщо несподівано 
відключають електрику – летять верстати. Тут 
найбільше страждають килимарі, вовняники, тек-
стильники, чинбарі.

Безумовно, ми розуміємо ситуацію в країні. 
Ще у вересні ми провели нараду “Укрлегпрому”, 
за підсумками якої звернулися в “Укренерго” з 
пропозиціями щодо мінімізації збитку для галузі. 
Зі свого боку ми готові йти на зменшення спо-
живання електроенергії, але графіки необхідно 

відпрацьовувати з урахуванням виробничих 
технологічних особливостей, адже сьогодні вироб-
ництво – та соломинка, на якій тримається економіка 
нашої країни. Але нам встановили такі ліміти, з яки-
ми не можна забезпечити жодне виробництво. Адже 
зупинка технологічного процесу переробки дуже 
небезпечна. Наприклад, якщо в фарбувальній цеху 
відключили світло, ще й у вечірню зміну: що далі, в 
яку “хімію” може потрапити працівник?

З початку грудня керівництво підприємств не 
мало жодної інформації про графіки відключення, 
щоб самостійно приймати рішення про подальше 
функціонування. Обласна влада теж нічого певного 
відповісти не може, посилаються на Київ. Заводи на-
магаються пристосуватися, а до чого пристосовува-
тися – невідомо.

І от підприємства в очікуванні: вчора відключили 
в один час, а сьогодні – в інший. Наприклад, 
Київський шкіряний завод: об 11.30 світло вирубали, 
а коли підключать – не знають. Київське трикотажне 
підприємство, що виконує замовлення Міноборони: 
фарбувальний цех працює у три зміни цілодобово. 
До яких наслідків може привести його відключення?

Комунікація з місцевою владою складається по-
різному. У Богуславі, наприклад, суконні текстильні 
підприємства з глибокою переробкою спільно прий-
мають рішення. А в Димері відключення зроблені без 
попереджень: у підсумку – кроять з ліхтариками. В 
інших підприємств є котли з дровами – співробітники 
періодично бігають підкидати дрова. У Чернігові 
взагалі було три дні повного хаосу – відключали, 
коли хотіли, потім вивісили графіки відключення: 
6.00 – 8.00; 10.00 – 12.00; 14.00 – 16.00; 18.00 – 22.00. 
Питання: коли працювати?

У Житомирській області проведені відключення 
взуттєвих підприємств, але вони перебудувалися на 
прийнятні графіки. Західна Україна – дуже навіть не-
погано почувається, в тих же Чернівцях і так прак-
тикувалися нічні зміни. Підприємства підкоригували 
графік: на ранкову зміну, найосновнішу, вони прихо-
дять мало не о 6-7 ранку, на світловий день, ідуть о 
15-16 годині. Є й щасливчики. Наприклад, одне з на-
ших запорізьких підприємств живиться з підстанції 
“Запоріжсталі” – а їх не відключать.

У Стеблеві Черкаської області сукняне 
підприємство, яке виробляє ковдри, в тому числі для 
Міноборони і для АТО, відключили. Там вже частина 
верстатів вийшла з ладу. Хто за це відповідатиме?

З ініціативи Федерації роботодавців 
України в Міністерства енергетики 
та вугільної промисловості створе-
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на робоча група для відпрацювання 
ситуацій з аварійними відключеннями 
електроенергії з урахуванням виробни-
чих особливостей. Але ми поки не бачимо, 

щоб держоргани та 
обленерго з нами, або 
з найважливішими, 
с п е ц и ф і ч н и м и 
за технологією 
підприємствами опра-
цьовували конкретні 
варіанти та обгово-
рювали взаємовигідні 
рішення.

Дуже сподіваємося, 
що проблема з потуж-
ностями буде вирішена 
якомога швидше, бо до 
форс-мажорів наша енерго-
система виявилася не гото-

ва. А в результаті страждають і ті галузі, які могли б 
активно нарощувати виробництво.

FORBES.ua

Тенденція
Більше 90-та підприємств в Україні заявили про свої збитки у понад 20 млн. грн. тільки за 

один день відключень електропостачання

Такі дані Федерація роботодавців України 
оприлюднила 3 грудня 2014 року, яка починаючи з 
1 грудня 2014 року масово отримувала звернення 
від підприємств, що представляють машинобуду-
вання, виробництво будівельних матеріалів, дере-
вообробну промисловість, легку промисловість, 
фармацевтичну галузь, скловиробництво, хар-
чову промисловість, виробництво торгового об-
ладнання, виготовлення картону та пакувальної 
продукції. 

Найголовніше,  відключення проходили без 
будь-яких попереджень підприємств з боку об-
ленерго. Жоден з керівників 90-та вищезга-
даних підприємств не був поінформований 
заздалегідь, згідно вимог договорів та норматив-
них документів. Жодних телефонограм або попе-
реджень до керівництва цих промислових об’єктів 
не надходило – інформують в ФРУ. Крім того, 
самі підприємства зазначали, що замість анонсо-
ваних Укренерго відключень кожного споживача 
не більше ніж на дві години на день, відключення, 
по деяких підприємствах, тривали до 4-х годин. 
Більше того, відключення могли відбуватись до 
3-4-х разів на день. 

Як наслідок, наголошують в ФРУ, підприємства 
отримували вихід з ладу високовартісного облад-

нання, серйозні технічні поломки аж до повної зу-
пинки виробництв, непридатність сировини та ви-
робничих матеріалів, а також випуск бракованої 
продукції із-за порушення технологічних циклів. 
Крім того, після зупинки виробництва із-за 
відключення енергопостачання, для вводу в ро-
боту всього технологічного процесу витрати 
енергоносіїв вдвічі перевищували ті, що зазвичай 
здійснюються для його підтримки в нормальному 
режимі. 

«Промисловці розуміють, що Україна нині 
переживає енергетичну кризу, а тому практика 
відключення електроенергії скоріше за все може 
бути далеко не останньою Але ж і промисловці 
просять зрозуміти їх, адже у цей, й без того не-
простий час, вони продовжують працювати, 
інвестувати у виробництва та сплачувати подат-
ки» – наголосив заступник Голови Ради Федерації 
роботодавців України Дмитро Олійник. За його 
словами, аварійне або планове відключення 
електроенергії існує тільки на папері. «На практиці, 
це несанкціоновані вибіркові відключення промис-
лових споживачів без попередження, які можуть 
носити характер недобросовісної конкурентної 
боротьби та породжувати корупційні схеми», - до-
дав Дмитро Олійник. 
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МОБІЛІЗАЦІЯ: ЯКІ ОСНОВНІ ПИТАННЯ У 
РОБОТОДАВЦІВ

При формуванні військоматами мобілізаційних 
завдань до уваги не беруться потреби підприємств у 
забезпеченні безперервності виробничого процесу – 
відзначається у зверненнях Федерації роботодавців 
України на Прем’єр-міністра України, Секретаря 
РНБО та голови парламентського комітету з питань 
національної безпеки і оборони. 

Через це, зазначають у ФРУ, як і за минулих 
хвиль мобілізації, підприємства опиняються перед 
загрозою зупинки. Наслідками такої непродуманості 
підходів до складання планів мобілізації можуть ста-
ти ліквідація великої кількості робочих місць, ріст 
безробіття, зменшення надходжень від податків, 
зростання соціальної напруги в тилу, зниження 
купівельної спроможності населення та збільшення 
потреб у соціальній підтримці громадян.

“Бізнес прекрасно розуміє, що є військовий 
фронт, але є ще й економічний фронт, який також не 
менш важливий для економічної, соціальної і, зреш-
тою, національної безпеки держави” – зазначив у 
своєму коментарі телеканалу “Еспресо TV” заступ-
ник голови Ради ФРУ Олексій Мірошниченко.

Вирішити це питання, вважають в ФРУ, можна за 

рахунок системи бронювання працівників, які є важ-
ливими для збереження діяльності підприємства. 
При цьому, таке збереження не повинно залежати 
від наявності у такого підприємства мобілізаційного 
завдання. Також слід внести зміни, відповідно до 
реалій нинішнього часу та потреб економіки, до 
Інструкції щодо бронювання військовозобов’язаних 
за підприємствами, установами і організаціями на 
період мобілізації та воєнного часу. Крім того, важ-
ливо забезпечити її публічність, адже наразі зазна-
чена інструкція недоступна для підприємств. 

Ще одна проблема пов’язана з вилученням або 
відчуженням майна підприємств, зокрема, транс-
портних засобів, на забезпечення потреб військових 
формувань. Цей процес, як відзначають в ФРУ, є 
непрозорим, в тому числі, через відсутність чітких 
критеріїв визначення підприємств та транспорту, що 
вилучається. Найбільш нагальним на сьогодні пи-
танням також є відсутність порядку відшкодування 
вартості вилученого або відчуженого транспорту. 

Тим часом нині чимало підприємств охоче допома-
гають своїм мобілізованим працівникам в зоні АТО, 
як фінансово, так і забезпечують різноманітними ре-
чами та чекають на їхнє повернення на свої робочі 
місця.
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РОЗМІСТИТИ РЕКЛАМУ 

БЕЗКОШТОВНО

МОЖЕ КОЖНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО

Для безкоштовного розміщення рекламного оголошення в журналі «Голос бізнесу» необхідно 
відправити електронного листа на адресу press@fru.org.ua із зазначенням назви підприємства, 
Вашого імені та номера контактного телефону. Компанії, що входять в систему Федерації 
роботодавців України*, отримують можливість безкоштовно розмістити рекламні макети в шести 
випусках журналу протягом року. 
Компанії, які не входять в систему Федерації роботодавців України, можуть претендувати на 
безкоштовне розміщення рекламних макетів в трьох номерах протягом року.

* Є членами 
галузевих або регіональних 
організаций роботодавців, 

а також Комітету стратегічцих інициатив 
при Федерації роботодавців України
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КОРУПЦІЯ: без змІн
Transparency International: Україна - одна з найбільш
корумпованих країн світу 

Через рік після Революції гідності Україна 
залишається серед найбільш корумпованих країн 

світу, займаючи 142 місце зі 175. Про це свідчить 
дослідження Transparency International. 

Неурядова міжнародна організація з боротьби з 
корупцією Transparency International оприлюднила 
результати нового Індексу сприйняття корупції 2014. 
“26 балів зі 100 можливих і 142 місце з 175 позицій 
- такі показники України в нинішньому Індексі сприй-
няття корупції (Corruption Perceptions Index) від 
Transparency International. 

Україна в черговий раз опинилася на одному 
щаблі з Угандою і Коморськими островами як одна з 
найбільш корумпованих країн світу, - йдеться у звіті 
організації. Цього року Україна отримала лише один 
додатковий бал, порівняно з 2013 роком, і залиши-
лась в гурті тотально корумпованих держав. 

Такі невтішні результати, на думку міжнародної 
антикорупційної спільноти, викликані малопомітним 

кроком у руйнуванні корупційних схем, отрима-
них у спадок від всіх правлячих режимів часів 
незалежності України. Адже, незважаючи на “зміну 
фасаду”, Україна продовжує тупцювати на місці. Не-
щодавно прийняті закони поки не дали відчутних 
результатів в антикорупційній боротьбі. 

Росія в рейтингу корумпованості 
Transparency International займає місце 
на три рядки вище України - 136-е. Більше 
двох третин з 175 країн набрали в Індексі 
менше 50 балів. Лідером в 2014 році ста-
ла Данія з 92 балами - це найменш корум-
пована країна світу. Крім Данії в лідерах 
- Нова Зеландія, Фінляндія, швеція і 
Норвегія. Найвищий рівень корупції - в 
Афганістані, Судані, КНДР і Сомалі.

Zn.ua



ЖУРНАЛ ФЕДЕРАЦІЇ РОБОТОДАВЦІВ УКРАЇНИ Січень 2015 40

Кабмін затвердив бізнес-омбудсмена в 
Україні. Ним став колишній єврокомісар 

Альгірдас Шемета
 Кабінет міністрів України затвердив на посаді 

бізнес-омбудсмена, який представляє інтереси 
ділових кіл України і ділових кіл, що працюють в 
Україні, колишнього єврокомісара з питань оподатку-
вання, митних питань, статистики, аудиту і боротьби 
з шахрайством Альгірдаса Шемету. Про це йдеться 
в повідомленні Європейського банку реконструкції 
та розвитку. 

“Посада бізнес-омбудсмена є ключовим еле-
ментом Ініціативи, узгодженої в Меморандумі про 
взаєморозуміння між урядом України, міжнародними 
організаціями: ЄБРР, Організацією економічного 
співробітництва і розвитку (ОЕСР) і кількома 
українськими бізнес-асоціаціями, – говориться 
в повідомленні. - На посаду бізнес-омбудсмена 
керівний орган Ініціативи одностайно висунув, а 
Кабінет міністрів України затвердив колишнього 
комісара ЄС з питань оподаткування, митних пи-
тань, статистики, аудиту і боротьби з шахрайством 
Альгірдаса Шемету”. 

Коментуючи своє призначення, Шемета наголо-
сив, що своїм головним завданням він бачить ефек-
тивну боротьбу з корупцією. “Я глибоко перекона-
ний, що, погоджуючись на цю дуже складну роботу, 
я внесу позитивний і практичний вклад в поліпшення 
ділового клімату, боротьбу проти корупції і роз-
повсюдження передової міжнародної практики в 
Україні”, - цитує Шемету ЄБРР. 

У банку наголосили, що інститут бізнес-
омбудсмена дасть змогу підприємствам подавати 
претензії з приводу несправедливого ставлення і 
корупції. “Офіс бізнес-омбудсмена аналізуватиме 
такі претензії. У разі, якщо він дійде висновку, що 
твердження про неправомочні дії обґрунтовані, він 
зможе звернутися з вимогою про проведення до-
даткових розслідувань відповідними органами і 
забезпечити розгляд цих скарг державними ор-
ганами, - відзначили в ЄБРР. - Бізнес-омбудсмен 
періодично звітуватиме перед громадськістю і 
бізнес-співтовариством про досягнення в боротьбі з 
корупцією”. 

Раніше в Кабміні не виключали, що посаду бізнес-
омбудсмена може обійняти іноземець. Також Кабмін 
своїм рішенням створив Раду бізнес-омбудсмена, 
доручивши погоджувати положення про Раду і 
зобов’язав Міністерство економічного розвитку і 
торгівлі України до 20 березня 2015 року подати 
на розгляд Кабміну законопроект про створення 
установи бізнес-омбудсмена. Виконання доручен-

ня, як наголошувалося, продиктоване необхідністю 
зниження рівня корупції, боротьбою з нечесною 
конкуренцією, а також у зв’язку з реалізацією 
української антикорупційної стратегії, підписаної 
між Кабінетом міністрів, ЄБРР і провідними бізнес-
об’єднаннями. 

Альгірдас Шемета був міністром фінансів в 
уряді Литви з 1997 по 1999 рік і в 2008-2009 рр. 
Обіймаючи цю посаду, його було висунуто на по-
саду єврокомісара, спочатку з питань фінансового 
програмування і бюджету (2009-2010 рр.), а відтак — 
оподаткування, митних питань, статистики, аудиту і 
боротьби з шахрайством (2010- 2014 рр.). 

КМУ також своїм рішенням скасував громадські 
ради, створені при міністерствах та відомствах до 
22 лютого поточного року, і одночасно створив Раду 
бізнес-омбудсмена, завданням якого стане захист 
інтересів українського бізнесу та іноземного бізнесу, 
що працює в Україні. Відповідні розпорядження 
опубліковані на веб-порталі уряду. “Припинити по-
вноваження громадських рад при міністерствах, 
інших центральних органах виконавчої влади Ради 
міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, 
Київської та Севастопольської міських, районних у 
містах Києві та Севастополі адміністраціях, створе-
них до 22 лютого 2014 року”, - йдеться в постанові 
№688. У той же час, рішенням уряду місцеві 
адміністрації та центральні органи влади мають пра-
во сформувати нові склади громадських рад згідно 
з раніше затвердженим типовим положенням про 
громадські ради. Іншою постановою, №691, Кабмін 
створив Раду бізнес-омбудсмена, доручив узгоди-
ти положення про раду та зобов’язав Міністерство 
економічного розвитку і торгівлі України до 20 бе-
резня 2015 року подати на розгляд Кабміну законо-
проект про створення установи бізнес-омбудсмена. 

У лютому 2014 року Федерація 
роботодавців України заявила, що бізнес, 
тільки останніми роками, в залежності 
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від виду та напрямку діяльності, був 
змушений віддавати на хабарі до 50% 
від своїх оборотів. За оцінками ФРУ, за 
останні чотири роки обсяг корупції у 
національній економіці перевищив 500 
млрд. грн. національних багатств, а зна-
чить суспільство і національна економіка 
були позбавлені необхідних ресурсів для 
розвитку. 

ФРУ ТА БІЗНЕС-ОМБУДСМЕН В 
УКРАЇНІ АЛьГІРДАС шЕМЕТА ПРОВЕЛИ 

СПІЛьНУ РОБОЧУ ЗУСТРІЧ 
Бізнес-омбудсмен Альгірдас Шемета і особливий 

радник ЄБРР Юрай Страссер 28 січня 2015 року 
провели робочу зустріч з керівництвом Федерації 
роботодавців України, в якості сторони меморанду-
му про взаєморозуміння щодо підтримки української 
антикорупційної ініціативи, який був підписаний 12 
травня 2014 року між українським урядом, ЄБРР, 
ОЕСР та п’ятіркою бізнес-асоціацій. 

«Незважаючи на те, що консультаційний про-
цес створення цієї інституції триває вже більше 
двох років, у бізнесу все ще залишаються високі 
очікування, що в Україні з’явиться організація, 
здатна зменшити регуляторне навантаження і 
корупційний тиск на підприємців», - сказав під час 
зустрічі заступник Голови Федерації роботодавців 
України Дмитро Олійник. 

Дмитро Олійник також зазначив, що головними 
проблемами для бізнесу в Україні, як і раніше, за-
лишаються корупція і надмірний податковий тиск. 
«На жаль, рівень корупції в Україні залишається до-
сить високим. Останнім часом з’явилися нові кана-
ли корупційного тиску, а розмір «відкату» може до-
сягати до 70% від суми контракту», - додав Дмитро 
Олійник. 

«Кредит довіри бізнесу до влади вже практично 
вичерпаний. Тому для інституту бізнес-омбудсмена, 
створеного в конкурентному середовищі подібних 
інституцій, насамперед буде важлива робота на 
результат «, - підкреслив заступник голови ФРУ 
Олексій Мірошниченко. 

Сторони обговорили організаційні питання робо-
ти інституту. Як зазначалося під час зустрічі, фак-
тичну роботу інституція планує розпочати з другого 
кварталу 2015 року. Саме з цього моменту почнеть-
ся активна фаза прийому скарг від бізнесу. Цьому 
буде передувати затвердження Наглядовою радою 
Регламенту Ради бізнес-омбудсмена. Крім того, 
ще не затверджений закон про діяльність устано-
ви бізнес-омбудсмена, який в даний момент знахо-
диться на розробці в Мінекономрозвитку. Федерація 
роботодавців України передала Альгірдасу Шеметі 
свій законопроет, в якому посилені інструменти 
впливу бізнес-омбудсмена на органи влади. 

Також з 30 січня інститутом був оголошений 
публічний конкурс на обрання заступників бізнес-
омбудсмена, який триватиме до 15 лютого цього 
року.
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МОЖЕ КОЖНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО
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