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Верховна Рада ухвалила законопроект про підвищення якості будівельної продукції

Вітаємо ухвалення в другому читанні законопроекту №2698 «Про надання будівельної продукції 
на ринку». Експерти BRDO брали активну участь у його розробці. Законопроект гармонізує чинне 
українське законодавство з Регламентом ЄС (ЄС) №305/2011. Документом встановлюються чіткі 
вимоги до параметрів будівель протягом усього їхнього життєвого циклу (наприклад, міцність будівлі, 
пожежна та екологічна безпека). Зокрема, законопроект передбачає вимоги нормативних технічних 
специфікацій, включаючи національні стандарти та документи для визначення прийнятності, ідентичні 
європейським.

Які ризики для інвесторів несе 5-відсотковий ІТ-податок? 

Напередодні Дня Незалежності Офіс Президента опублікував відео Володимира Зеленського,  
у якому він закликає світ до партнерства з Україною. Президент зазначив, що в Україні діє «низький 
5-відсотковий податок для ІТ-бізнесу». На жаль, цей податок не настільки простий, як може здатися, 
що є перешкодою для інвесторів. Керівник сектору ІТ та телекомунікацій Ігор Самоходський пояснює,  
з якими інвестиційними ризиками стикається потенційний інвестор в Україні.

Чому дії Уряду в енергетичному секторі суперечать задекларованій стратегії? 

Одна з заявлених цілей розвитку Європейського Союзу зосереджена на декарбонізації економіки, 
тобто обмеженні використання викопного палива. ЄС підтримує та заохочує впровадження тієї самої 
політики декарбонізації в сусідніх та державах-партнерах. На жаль, український уряд, замість того, щоб 
подавати правильні сигнали про необхідність зменшення споживання вугілля та робити перші кроки 
до декарбонізації, робить заяви про посилення вуглецевої залежності. Керівник енергетичного сектору 
Антон Зоркін розповів про зміни в державній політиці.

Укрзалізниця більше не забезпечує потреби ринку у перевезенні вантажів

Укрзалізниця страждає від кількох викликів. Ключовим із них є критичне погіршення стану основних 
фондів: колій, локомотивів та іншого рухомого складу. Близько третини основних залізничних ліній 
потребують значного ремонту. У деяких районах обмеження швидкості досягає 40 км / год, що впливає 
на час доставки та створює фінансові ризики для бізнесу. Більше того, через узятий керівництвом 
компанії курс доходи акціонерного товариства і надалі падатимуть на 20-30% щороку. Що необхідно 
зробити, аби врятувати УЗ та задовольнити потреби ринку, читайте у матеріалі експерта сектору 
«Інфраструктура» Андрія Буковського.

Чому реформа ринку таксі є такою важливою для України?

Щорічний обсяг ринку таксі в Україні становить близько 40 млрд грн. У той же час, 96% ринку знаходиться 
в тіні, оскільки його учасники не зареєстровані/не мають ліцензії та не сплачують необхідні податки 
та збори. На думку експертів BRDO, для поліпшення ринкової ситуації необхідно відкликати ліцензії 
на внутрішні перевезення пасажирів та запровадити декларативний принцип ведення бізнесу, щоб 
полегшити роботу легальних перевізників. Керівник сектору «Інфраструктура» Зоя Мельник розповіла, 
як провести ефективну реформу таксі та ґарантувати безпеку пасажирів.

Як вирішити проблеми ринку електрозаправок? 

Експертка BRDO Катерина Кикоть в рамках конференції «Інфраструктура електротранспорту 2020: 
вікна можливостей» представила концепцію розвитку ринку електрозарядних станцій, розроблену 
нашою командою. Серед пропозицій BRDO, які дозволять стимулювати ринок — встановлення квот 
для паркомісць з електрозарядними пристроями до 20% до 2030 року; вільний доступ постачальників 
електроенергії до зарядних станції; повна цифровізація процесу.

Україна може «захостити» білоруських ІТ-фахівців під час шатдауну

Життєздатність прогресивної білоруської ІТ-галузі опинилась під загрозою через постійні спроби уряду 
обмежити доступ до інтернету. Однак це є необхідністю для роботи ІТ-індустрії та компаній, що надають 
послуги онлайн. Керівник сектору IT&Телеком Ігор Самоходський розповів, чому Україна — найбільш 
оптимальна, швидка та надійна опція для переїзду білоруських ІТ-експертів.

Опитування для юристів: Господарський VS Цивільний кодекс

Ми вирішили запитати у юристів бізнесу, чи заважають їхній діяльності наявні спірні моменти Цивільного 
і Господарського кодексів, і, якщо так, що слід зробити, аби гармонізувати законодавство. Для участі 
просимо заповнити коротку анкету.

Відкриття фінансової звітності компаній

Зелена книга BRDO про політику щодо відкритих даних показує, що щомісяця до 5 мільйонів українців 
користуються послугами відкритих даних. Це такі відомі сервіси, як Opendatabot, Easyway та інші.  
Ще більше людей зможуть отримувати корисну інформацію, якщо держава відкриє нові джерела даних. 
У свою чергу, фінансова звітність є одним із пріоритетних наборів даних, які варто відкрити.

Офіс ефективного регулювання спільно з Мін’юстом, колегами із Youcontrol, Transparency International 
Ukraine, OpenUP та Clarity Project домовилися про створення спільної робочої групи, в рамках якої 
будуть розроблені рішення, які допоможуть відкрити фінансову звітність компаній.

ПУБЛІЧНИЙ ДІАЛОГ

Експерти сектору «Сільське господарство» провели дослідження систем зрошення та дренажу 
в Україні та підготували Зелену книгу «Зрошення та дренаж». У ній — аналіз стану меліоративної 
системи України та пропозиції щодо вдосконалення регулювання у сфері. 

Експерти сектору «Будівництво» провели дослідження та підготували Зелену книгу «Технічна 
інвентаризація об’єктів нерухомого майна» — вона містить пропозиції щодо змін у законодавстві, 
які допоможуть вирішити ключові проблеми у сфері та осучаснити його. До кінця серпня тривав етап 
онлайн-консультацій щодо ринку технічної інвентаризації.

Експерти сектору «Інфраструктура» проводять комплексне дослідження проблем ринку 
міжнародних автоперевезень і незабаром презентують пропозиції для їх вирішення. Нам важливо 
отримати зворотний зв’язок про проблеми, які турбують перевізників. Запрошуємо фахівців до участі 
в опитуванні.

ІНСПЕКЦІЙНА РЕФОРМА

Планування перевірок Держенергонагляду — на Інспекційному порталі!

Керівниця з інформаційних технологій BRDO Яна Горюнова провела тренінг із використання 
Інспекційного порталу inspections.gov.ua для керівників самостійних підрозділів центрального 
апарату Держенергонагляду, а також начальників територіальних управлінь в областях та державних 
інспекторів з 25 областей України.

#STARTBUSINESSCHALLENGE

Місто Дубно приєдналося до платформи #StartBusinessChallenge! 

Відтепер майже 40 тисяч мешканців цього міста на Рівненщині зможуть користуватися зручними 
покроковими інструкціями з відкриття бізнесу. Для жителів це —  безкоштовна та доступна інформація, 
що надається відповідно до персональних потреб, а для міста — розвиток малого й середнього бізнесу, 
додаткові інвестиції, робочі місця та промоція ведення бізнесу. Запрошуємо й інші міста долучатися до 
#StartBusinessChallenge та розвивати місцевий бізнес.

Інформаційний сервіс #StartBusinessChallenge став національним переможцем European 
Enterprise Promotion Award 2020 у категорії «Покращення бізнес-середовища»! 

У цій категорії змагаються ініціативи, які підтримують запуск і зростання підприємств, а також спрощують 
законодавчі й адміністративні процедури для бізнесу. Наступним кроком може стати перемога на 
європейському рівні! 

ПІДПИСУЙТЕСЯ НА РОЗСИЛКУ ЩОМІСЯЧНОГО ДАЙДЖЕСТА ВІД BRDO ТУТ
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