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БІЗНЕС-СПІЛЬНОТІ
100 млн грн щорічної економії для бюджету: парламент ухвалив закон про національну
інфраструктуру геопросторових даних
Наші експерти сектору «Будівництво» взяли участь у розробці законопроекту, що був прийнятий 13
квітня. Законопроект визначає, яким чином створюватиметься, наповнюватиметься та розвиватиметься
національна інфраструктура геопросторових даних, а також як забезпечуватиметься можливість
безбар’єрного доступу до геопросторових даних усіх фізичних та юридичних осіб. Розробники закону
наголошують, що завдяки впровадженню єдиного порталу з безкоштовним доступом до геопросторових
даних усіх кадастрів та реєстрів бюджет держави щорічно економитиме 100 млн грн, які наразі
витрачаються через неузгодженість між різними адміністраторами кадастрів та реєстрів. Читайте більше
Укрзалізниця: як вилікуватись від «малодіяльності»
Укрзалізниця відповідає за 66% всього вантажопотоку країни. Одночасно з епідемією та економічною
кризою в Україні розгортається боротьба за доступ до сервісу підприємства. Цей державний гігант
впливає на прибуток будь-якого бізнесу, прив’язаного до експорту продукції залізничним транспортом.
При цьому подекуди впливає у негативну сторону. Що це означає і що робити, читайте у колонці керівника
сектору «Інфраструктура» Владислава Притоманова.
94% опитаних учасників ринку будівництва підтримують ініціативу BRDO запровадити Єдину
державну електронну систему у сфері будівництва
Минулого місяця експерти BRDO представили аналіз ризиків проектів постанов КМУ щодо реформування
Державної архітектурно-будівельної інспекції. Після публікації ми запустили опитування щодо реформи
і маємо перші результати. 75% опитаних вважають, що через ліквідацію ДАБІ та створення чотирьох
інших органів контролю у них виникатимуть проблеми під час ведення господарської діяльності.
А 94% учасників ринку схвалюють запровадження Єдиної державної електронної системи у сфері
будівництва. Раді, що ініціатива BRDO має неабияку підтримку. Ми й надалі аналізуємо результати —
більше подробиць згодом. Стежте за оновленнями!
Операція «декартелізація»: запеклий бій за дорожні тендери
Старші експерти BRDO Вадим Олійник й Ірина Бардасова брали участь у робочій групі Мінекономіки
щодо розробки нової методології дорожніх тендерів. Щоб унеможливити консервування дорожнього
ринку під так званий «дорожній картель», під час розгляду її концепції минулого тижня експерти BRDO
та представник Укравтодору спільно внесли пропозицію щодо обов’язкового врахування у методології
вимог оновленого закону «Про публічні закупівлі» щодо недискримінації учасників закупівель. Читайте
більше у колонці Вадима Олійника.
Фінансова звітність компаній: закриті відкриті дані
Ми всі звикли, що деякі важливі дані про компанію — керівник, засновники, види діяльності і навіть
бенефіціари — доступні кожному онлайн і безкоштовно. Досить зайти на сайт Мін’юсту, або завантажити
весь реєстр з data.gov.ua. Таким же чином повинна публікуватися й фінансова звітність кожної компаній.
Повинна, але не публікується. При цьому її можна легко купити нелегально в інтернеті. Керівник сектору
«ІТ&Телеком» Ігор Самоходський описує нові механізми, запропоновані BRDO, для створення нового
прозорого підходу до відкритих даних.

АНАЛІТИКА BRDO: ІНФОРМУЄМО БІЗНЕС
УПРОДОВЖ КАРАНТИНУ
Карантинний Q&A від юристів BRDO: як оформити допомогу по частковому безробіттю і хто має
забезпечувати персонал засобами індивідуального захисту
Юристи BRDO підготували для вас перелік відповідей на найчастіші «карантинні» запитання, із якими
звертаються наші Facebook-читачі. Серед них: які бізнеси можуть працювати під час карантину, як
оформити податкові канікули, юридичний захист працівників від неправомірних дій роботодавця під час
карантину, перевірки бізнесу і багато іншого.

ПУБЛІЧНИЙ ДІАЛОГ
Сектор «ІТ&Телеком» опублікував нову Зелену книгу про політику відкритих даних. Триває публічна
консультація щодо регулювання сфери, долучитися до якої зі своїм коментарем можна за посиланням.
Сектор «Сільське господарство» працює над оцінкою стану меліоративних систем в Україні та
написанням Зеленої книги. З метою забезпечення максимально ефективного перегляду ринку,
закликаємо всі зацікавлені сторони долучатись до нашого дослідження і заповнити анкету-опитування
щодо ситуації з меліорацією в Україні.

#STARTBUSINESSCHALLENGE
Нові бізнес-кейси: відкриття ветеринарної клініки і швейної фабрики відтепер простіше!
Експерти BRDO розробили покрокові інструкції для відкриття двох видів бізнесу: ветеринарної клініки і
швейної фабрики. Під час карантину обидва є дуже важливими, і відтепер зрозуміти дозвільні процедури
легше разом з сервісом #StartBusinessChallenge. Нові бізнеси означають нові робочі місця у цей непростий
час!

BRDO тепер і в Інстаграмі! Слідкуйте за нами на @brdo_ukraine
Підписуйтеся на розсилку щомісячного дайжеста від BRDO тут

