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Захист інвесторів у житлову нерухомість — як зміниться законодавство

Знизити потенційні ризики шахрайства з боку забудовника при купівлі житла та захистити інвесто-
ра в житлову нерухомість. На це спрямовані зміни в законодавстві, відображені в законопроєкті 
«Про  внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав кредиторів 
об’єктів будівництва», який розроблявся за участі експертів Офісу ефективного регулювання BRDO. 
Щоб дізнатися про інші важливі зміни в законодавстві щодо захисту прав інвесторів у житлову неру-
хомість, запрошуємо переглянути презентацію. 

Одержати посвідку на проживання в Україні стало простіше. Виграють білоруські ІТ-фахівці

Відтепер іноземцям не потрібно робити «зайвий виїзд» із України для того, щоб оформити посвідку 
на тимчасове проживання в Україні — про це йдеться в Постанові Уряду №933. Експерти BRDO 
брали активну участь у розробці документу. Таким чином, легально працевлаштований іноземний 
спеціаліст (дозвіл на працевлаштування в Україні оформляється через компанію-роботодавця) зможе 
подавати заявку на отримання посвідки на тимчасове проживання, залишаючись в Україні. Спрощення 
стосуватиметься всіх громадян Білорусі, Азербайджану, Вірменії, Молдови та Узбекистану, хто отримує 
посвідку на тимчасове проживання в Україні. 

Законопроєкт щодо дозвільної системи у сфері господарської діяльності та спрощення доступу 
на ринки — зареєстровано у Верховній Раді

Це ще один крок до полегшення ведення бізнесу в Україні. Законопроєкт №4219, розроблений за уча-
сті Мінекономіки та експертів сектору «Контроль і нагляд» BRDO, покликаний осучаснити дозвільну 
систему, зменшити навантаження на бізнес, звузити сферу втручання держави у господарські відно-
сини, а також забезпечити своєчасне реагування на вимоги доступу бізнесу на ринки. Законопроєкт 
встановлює прозорі та чіткі правила видачі документів дозвільного характеру. Також скасовуються 
п’ять дозволів, дві ліцензії, а ще два види господарської діяльності переводяться на заявницький  
принцип здійснення,  зменшуючи адміністративне навантаження на бізнес.

Законопроєкт про саморегулювання господарської та професійної діяльності — зареєстровано 
у Верховній Раді

Цей документ розширює можливості для бізнесу регулювати свою діяльність самостійно. Адже 
в  Україні одні види діяльності мають на це право, а для інших це досі неможливо через прогалини 
у законодавстві. Законопроєкт №4221 про саморегулівні організації має відновити справедливість і 
надати українському бізнесу рівні можливості регулювати сферу самостійно. Серед ключових переваг 
саморегулювання — професіоналізація контролю та зменшення адміністративного тиску на бізнес. 
У розробці документу брали участь експерти BRDO спільно з Мінекономіки та представниками бізнес-
об’єднань.

#RedTapeChallenge: опитування підприємців індустрій краси та спорту про недоліки державного 
регулювання бізнесу

Заплутані процеси в оформленні документації, неадекватні вимоги до ведення діяльності, велика 
кількість перевірок — ми створили телеграм-бот, де підприємці індустрій краси та спорту можуть 
поділитися цими проблемами — t.me/RedTapeChallengeBot. Відповіді допоможуть напрацювати 
пропозиції для полегшення умов ведення бізнесу для підприємств індустрії. Проект «Полювання 
на бюрократію» проводиться аналітичним центром BRDO спільно з Командою підтримки реформ 
Мінекономіки.

ПУБЛІЧНИЙ ДІАЛОГ

Сектор «Енергетика» BRDO провів дослідження ринку моторних палив в Україні та підготував 
Зелену книгу «Регулювання ринку моторних палив». У книзі — пропозиції щодо вирішення основних 
проблем сфери. Метою запропонованих регуляторних рішень є підвищення конкурентоспроможності 
нафтопереробної галузі України, зокрема, підвищення максимального рівня продуктивності праці 
підприємств нафтопереробної промисловості.

Сектор «Контроль і нагляд» BRDO підготував Зелену книгу «Аналіз сфери спеціального 
водокористування та робіт на землях водного фонду». Експерти BRDO визначили шляхи 
вирішення нагальних проблем сфери, серед яких, нераціональне використання водних ресурсів, 
застарілі інструменти регулювання сфери, відсутність нових технологій очищення зворотних вод, 
несанкціоноване скидання стічних вод тощо.

Сектор «Сільське господарство» BRDO здійснює аналіз ринку технічної коноплі в Україні. Допоможіть 
нам у цьому процесі, поділившись власним досвідом діяльності на ринку та проблемами, з якими вам 
доводиться мати справу. Взяти участь у короткому опитуванні можна тут.

Сектор «ІТ&Телеком» BRDO починає вивчати ринок стартапів та продуктових ІТ-компаній в Україні. 
Перший крок — це коротке опитування серед фахівців галузі. Запрошуємо взяти участь!

Сектор «Контроль і нагляд» BRDO здійснює аналіз ринку ферментованих алкогольних напоїв 
в Україні. У рамках дослідження ми проводимо опитування представників бізнесу щодо державного 
регулювання, яке створює перешкоди для ведення бізнесу.

ІНСПЕКЦІЙНА РЕФОРМА

На Інспекційному порталі сформовано проект плану державних перевірок для бізнесу

15 жовтня органи державного нагляду (контролю) завершили формування проектів річних планів 
перевірок українських підприємств. Уже 16 жовтня на Інспекційному порталі було автоматично 
сформовано проект Плану комплексних заходів. Тепер кожен підприємець може дізнатись, чи 
включене до плану комплексних перевірок його підприємство, а також до 1 грудня звернутися до 
ДРС з відмовою від проведення комплексної перевірки, якщо не бажає, аби всі інспектори проводили 
перевірку одночасно. Більше деталей дізнавайтеся тут.

#STARTBUSINESSCHALLENGE

Рівне та Слов’янськ долучилися до #StartBusinessChallenge!

Відтепер 250 тис. жителів Рівного та 110 тис. жителів Слов’янська зможуть використовувати зручні 
покрокові інструкції з відкриття бізнесу. Кожен має доступ до безкоштовної інформації щодо 
реєстрації власної справи. Необхідно лише відповісти на декілька простих запитань — і платформа 
видасть детальну персоналізовану інструкцію зі списком процедур, які необхідно пройти, а також 
список документів, які необхідно зібрати, щоб розпочати офіційну діяльність. Маєте ідею для власного 
бізнесу? — Переходьте на портал https://sbc.regulation.gov.ua/ та втілюйте її в реальність!

ПІДПИСУЙТЕСЯ НА РОЗСИЛКУ ЩОМІСЯЧНОГО ДАЙДЖЕСТА ВІД BRDO ТУТ

https://www.minregion.gov.ua/base-law/grom-convers/elektronni-konsultatsiyi-z-gromadskistyu/proekt-zakonu-ukrayiny-pro-vnesennya-zmin-do-deyakyh-zakonodavchyh-aktiv-ukrayiny-shhodo-zahystu-prav-kredytoriv-obyektiv-budivnycztva/
https://brdo.com.ua/top/zahyst-investoriv-u-zhytlovu-neruhomist-yak-zminytsya-zakonodavstvo/
https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2020/10/prezentacziya.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/933-2020-%D0%BF#n8
https://brdo.com.ua/top/oderzhaty-posvidku-na-prozhyvannya-v-ukrayini-stalo-prostishe-vygrayut-biloruski-it-fahivtsi/
https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70178
https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70181
https://www.facebook.com/brdo.ukraine/photos/a.134037196955365/1204837359875338/?type=3
https://www.facebook.com/hashtag/redtapechallenge?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/brdo.ukraine/photos/a.134037196955365/1201533346872406/?type=3
https://www.facebook.com/brdo.ukraine/photos/a.134037196955365/1217394788619595/?type=3
http://t.me/RedTapeChallengeBot
https://regulation.gov.ua/book/160-zelena-kniga-reguluvanna-rinku-motornih-paliv
https://regulation.gov.ua/book/158-zelena-kniga-analiz-sferi-specialnogo-vodokoristuvanna-ta-provedenna-robit-na-zemlah-vodnogo-fondu?fbclid=IwAR1eMA5kp_n7GM3a-jOWkyOZSZgpu1J9FCGF0b88iFex7e-mWMcTN6zIm8M
https://regulation.gov.ua/book/158-zelena-kniga-analiz-sferi-specialnogo-vodokoristuvanna-ta-provedenna-robit-na-zemlah-vodnogo-fondu?fbclid=IwAR1eMA5kp_n7GM3a-jOWkyOZSZgpu1J9FCGF0b88iFex7e-mWMcTN6zIm8M
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCZJy1Nshe7oPY4IytRMjTTSU8wo6TZZrZNR61GOxePIELXQ/viewform
http://bit.ly/StartUp_ICT
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJMhNdmBz_hr7bZQ6GO0liUD4wokR4l--xzI3NfE_VgjwDhg/viewform
https://inspections.gov.ua/
https://brdo.com.ua/top/na-inspektsijnomu-portali-sformovano-proekt-planu-derzhavnyh-perevirok-dlya-biznesu/
https://www.facebook.com/hashtag/startbusinesschallenge?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://sbc.regulation.gov.ua/
https://sbc.regulation.gov.ua/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeX928OxJ6CC0oJwDX8d2_7oNwLSqOnM1TUWUZoVOyFb4bpTg/viewform

