
DOING 
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В УКРАЇНІ

(прогрес у 2018)



ЗАПОЧАТКУВАННЯ БІЗНЕСУ

 РЕФОРМА №1: 
 Зменшено час на реєстрацію ТОВ державним 

реєстратором. Тепер тривалість цієї процедури 
складає 1 день (у порівнянні з 3 днями за 
минулорічними даними). Реєстрація також може 
бути здійснена онлайн

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» 

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо використання печаток юридичними 
особами та фізичними особами - підприємцями»

 РЕФОРМА №2: 
 Чиновники несуть адміністративну 

відповідальність за вимагання наявності 
відбитку печатки на документі. Печатка втратила 
статус необхідного реквізиту юридичної особи 
приватного права

-2 
дні

-200 
UAH

-1
процедура

-1 
день



ДОСТУП ДО ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ

+1 
бал

Постанова національної комісії, що здійснює державне регулювання 
у сферах енергетики та комунальних послуг «Про затвердження 
порядку забезпечення стандартів якості  надання послуг з 
електропостачання» 

 РЕФОРМА: 
 Електропередавальна організація зобов’язана 

сплатити компенсацію споживачеві у випадку, якщо 
перерва у електропостачання перевищує 24 години



РЕЄСТРАЦІЯ ВЛАСНОСТІ

 РЕФОРМА №1: 
 Ескпертна грошова оцінка 

земельної ділянки не потрібна 
для нотаріального посвідчення 
правочину між юридичними 
особами

 РЕФОРМА №2: 
 Нотаріуси отримали 

безпосередній доступ до 
Державного земельного 
кадастру

 РЕФОРМА №3: 
 Нотарусу більше не потрібно 

вносити інформацію про право 
власності продавця до Реєстру прав 
на нерухомість для нотаріального 
посвідчення відчуження такого 
права. До реєстру одразу вноситься 
інформація про право власності 
покупця-1000 

UAH
-1

процедура
-10
днів

-68 
UAH

-1
процедура

-10
днів

Лист Міністерства юстиції України

Закон України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень»

Постанова КМУ «Деякі питання надання 
нотаріусам доступу до Державного 
земельного кадастру» 

-1
крок



РЕЄСТРАЦІЯ ВЛАСНОСТІ

+0,5
балів

+0,5
балів

+0,5
балів

 РЕФОРМА №4: 
 Створено окремий механізм 

адміністративного оскарження 
дій державних реєстраторів

 РЕФОРМА №5: 
 Зроблено публічною офіційну 

статистику щодо кількості 
трансакцій з нерухомістю

Закон України «Про державну 
реєстрацію речових прав  
на нерухоме майно та їх обтяжень»

 РЕФОРМА №6: 
 Інформація про власників 

земельних ділянок доступна 
онлайн



ЗАХИСТ МІНОРІТАРНИХ ІНВЕСТОРІВ

 РЕФОРМА: 
 Встановлена обов’язковість публічного розкриття 

інформації щодо угоди із заінтересованістю

+1
бал

Рішення національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
«Про затвердження Змін до Положення про розкриття інформації 
емітентами цінних паперів» 



СПЛАТА ПОДАТКІВ

38,19%

22%

 РЕФОРМА: 
 Єдиний соціальний внесок було зменшено до 22%

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України 
та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення 
збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» 



МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ

 РЕФОРМА: 
 Перелік товарів подвійного використання істотно  

скорочено. У даний час істотна група товарів (у тому  
числі групи 8708, яка вимірюється методологією 
рейтингу) до такого Переліку не входить 
та не потребує дозвільних документів 
Держекспортконтролю

-1
процедура

-1
документ

Постанова КМУ «Про внесення змін у додатки до Порядку здійснення 
державного контролю за міжнародними передачами товарів 
подвійного використання»



ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛІВ 
НА БУДІВНИЦТВО

10% 2%

5% 1,8%

 РЕФОРМА №1: 
 Пайовий внесок у розвиток 

інфраструктури населеного 
пункту (у м. Києві) зменшено  
до 2% у порівнянні з 10%  
у минулому році

 РЕФОРМА №2: 
Функціонування порталу 
публічних закупівель Прозорро 
істотно знизило ринкову 
вартість послуг з технічного 
нагляду у будівництві. Тепер 
вартість таких послуг рідко 
перевищує 1,8%

 РЕФОРМА №3: 
 Скасовано необхідність 

отримання вихідних даних  
від ДСНС для проектування

Закон України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо 
поліпшення умов ведення будівельної 
діяльності»

-1
процедура

-19
днів



ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛІВ  
НА БУДІВНИЦТВО

+2 
бали

+4 
бали

+1 
бал

 РЕФОРМА №4: 
 Цивільна відповідальність 

розробника проекту 
будівництва та інженера 
технічного нагляду у більшості 
випадків застрахована

 РЕФОРМА №5: 
 Розробник проекту будівництва 

та інженер технічного нагляду 
зобов’язані мати вищу освіту

 РЕФОРМА №6: 
 Архітектурно-будівельний 

контроль проводитиме 
перевірки базуючись на ризик-
орієнтованому підході

Закон України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо 
поліпшення умов ведення будівельної 
діяльності»Стандарти саморегулівних організацій 

архітекторів та інженерів

Постанова КМУ «Про затвердження 
критеріїв, за якими оцінюється ступінь 
ризику від провадження господарської 
діяльності у сфері містобудівної 
діяльності...»



ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛІВ  
НА БУДІВНИЦТВО

-6
днів

-11 
днів

 РЕФОРМА №7: 
 Скасовано процедуру 

реєстрації декларацій

 РЕФОРМА №8: 
 Зменшено термін надання 

технічних умов

 РЕФОРМА №9: 
 Спрощено процедуру реєстрації 

права власності на об’єкт 
нерухомості

Закон України «Про регулювання 
містобудівної діяльності» Закон України «Про державну 

реєстрацію прав на нерухоме майно та 
їх обтяжень»

-1
процедура

-7 
днів

Закон України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України 
щодо удосконалення містобудівної 
діяльності»


