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АНАЛІТИКА Й ІНІЦІАТИВИ BRDO
Бізнес під час війни в Україні зможе працювати на підставі подання
лише однієї декларації через Дію – Уряд схвалив відповідну постанову

Багато підприємств були змушені повністю припинити свою діяльність. За підрахунками експертів,
загальні прямі втрати малого й середнього бізнесу за 14 днів війни оцінюються в $60 млрд. Щоб
підтримати підприємців і зменшити адміністративно-регуляторне навантаження, експерти BRDO
спільно з Мінцифри та Мінекономіки розробили постанову Уряду «Деякі питання забезпечення
провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану». Цей документ дозволяє суб’єктам
господарювання функціонувати на підставі подання до Мінекономіки декларації про провадження
господарської діяльності без отримання відповідних дозвільних документів (документи дозвільного
характеру, ліцензії та/або інші результати надання публічних послуг) в період дії воєнного стану.


Енергетика – як союзники можуть допомогти Україні?

Антон Зоркін, керівник сектору «Енергетика», розповів для видання UBR, яким чином союзники
України можуть допомогти в енергетичній сфері. Зокрема, йдеться про заходи, що можна здійснити на
ринку вугілля, нафтопродуктів, а також природного газу задля забезпечення енергетичної
незалежності України на період військового стану, а також план дій щодо розбудови альтернативних
шляхів постачання енергії і її джерел у мирний час.


Продовольча небезпека: як війна Росії  
проти України загрожує всьому світу?

Ірина Грузінська, керівниця сектору «Сільське господарство», у коментарі для видання Delo.ua описала
небезпеки, які загрожують світові у продовольчій сфері, якщо вторгнення РФ на територію України
продовжуватиметься. Так, Україна є світовим лідером експорту зернових, соняшникової олії, меду,
курятини та інших продуктів харчування. Кожна п’ята тонна української пшениці йде на випічку хліба
та хлібопродуктів в країнах Близького Сходу, Африки та Південно-Східної Азії. 20% експортованої
кукурудзи годує тваринництво та птахівництво Італії, Іспанії та Португалії. Якщо російське вторгнення
триватиме надалі, це унеможливить їх виробництво та експорт, а глобальні ринки продовольства
можуть зіткнутися із обвалом.


Україна посилює кіберзахист: органи влади зможуть
користуватися хмарними ресурсами

Органи державної влади зможуть користуватися хмарними ресурсами закордоном для безпечного
функціонування інформаційно-комунікаційних систем і публічних електронних реєстрів. Парламент вже
ухвалив у цілому законопроєкт №7152, розроблений експертами BRDO спільно з Міністерством цифрової
трансформації України за підтримки проєкту EU4Digital, який фінансується Європейським Союзом.
Державна інформація і її резервні копії зможуть розміщуватися на серверах, які перебувають за межами
адміністративно-територіальних кордонів України. Це убезпечить українські державні інформаційні
системи від російських кібератак, а громадяни України отримають кращий захист своїх даних і
державних електронних сервісів.


Що змінить для українців вступ до «енергетичного Євросоюзу»?

Тепер Україна є членом «енергетичного Євросоюзу»: 16 березня наша енергосистема офіційно
приєдналася до енергосистеми ЄС. Експерти сектору “Енергетика” Офісу ефективного регулювання
BRDO вітають українців з реалізацією надважливого проекту для майбутнього держави та пояснюють,
які вигоди завдяки цій події отримають вітчизняні споживачі та виробники. За оцінками Всесвітнього
банку, економічні переваги синхронізації складуть приблизно 1,5 мільярда доларів щорічно.


Аграрії отримають спрощений доступ до с/г угідь

України для успішної посівної


Посівна кампанія – критично важливе питання для України. Від того, чи вийде у вітчизняних аграріїв в

умовах війни отримати врожай, наразі залежить продовольча безпека нашої держави. Щоб забезпечити
максимальну інтенсивність сільськогосподарського виробництва, незважаючи на військову агресію росіі,
Верховна Рада України вчора ухвалила в цілому законопроєкт № 7178. Його ухвалення дозволить
спростити аграріям набуття прав користування на певні земельні ділянки.


Україна має стати членом «роумінгового Євросоюзу»

Приєднання України до роумінгового простору ЄС – це важливий крок, який експерти Офісу

ефективного регулювання BRDO закликають зробити вже зараз. У березні 2022 року Україна стала
учасником Європейського енергетичного ринку. Наступним кроком ми пропонуємо тимчасово
скасувати плату за роумінг для українців та приєднати Україну до роумінгового ринку ЄС. Включення
України до «роумінгового Євросоюзу» зможуть відчути мільйони українців та громадян ЄС. Завдяки
цьому люди в роумінгу зможуть більше телефонувати між ЄС та Україною, і вільно користуватися
інтернетом за кордоном. Це буде ще один «безвіз», але тепер у сфері зв’язку між країнами.


Відбудова України після війни: у Верховній Раді
зареєстровано новий законопроект


24 березня Верховна Рада України зареєструвала законопроєкт № 7198, який дозволить
забезпечити компенсації громадянам України за пошкодження та знищення окремих
категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій,
спричинених діями країни-окупанта, та зібрати інформацію для майбутніх позовів нашої
держави до РФ через військову агресію. Експерти сектору “Будівництво” Офісу ефективного
регулювання BRDO долучилися до розробки цього документа.



У розробці:


Законопроект «Про особливості примусового відчуження сільськогосподарської продукції для потреб
держави в умовах правового режиму воєнного стану на підставі договору переробки примусово відчуженої
сільськогосподарської продукції для потреб держави в умовах правового режиму воєнного стану».
Законопроект визначає, що сільськогосподарська продукція на час воєнного стану може вилучатися лише
військовими командуваннями на підставі тристоронніх договорів (власник, військові, переробники: заводи,
які вироблять продукцію). На підставі законопроекту власники віддають сировину заводам під контролем
військових, але частина продукції залишається власнику, а частину — викупляє держава через
держзамовлення. Загалом це забезпечить поставки продуктів харчування до магазинів, а також створить
робочі місця для переробників, дозволить виготовити продукцію з більшою доданою вартістю і
забезпечити продовольчу безпеку.


ІНФОГРАФІКА – ПОЯСНЕННЯ, ЩО РОБИТИ У РІЗНИХ СИТУАЦІЯХ




Кроссекторальна ініціатива BRDO – у співпраці з державними органами створювати
інструкції-інфографіки з поясненнями, як бізнесу і громадянам діяти у різноманітних
ситуаціях. Зокрема, були розроблені такі інструкції:

Як підключити послугу “Національний роумінг
Альтернативні маршрути пасажирських перевезен
Алгоритм дій для всіх, хто займається перевезенням гуманітарних вантажів через кордон під
час війн
Офіційні рахунки фондів відновлення у звʼязку зі збройною агресією Р
Алгоритм розмитнення гуманітарної допомоги при перетині кордону

ЗВЕРНЕННЯ ДО МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ І КОМПАНІЙ



BRDO підтримує глобальний рух звернень до міжнародних організацій, корпорацій і окремих
компаній із закликом виключити РФ із поважних міжнародних організацій і не підтримувати
агресора, ведучи з ним бізнес. Так, були надіслані листи до Організації продовольства і сільського
господарство (FAO), Програми затвердження лісовоі сертифікаціі (PEFC), Лісової опікунської ради
(FSC), Європейської конференції адміністрацій зв’язку (CEPT), Всесвітної організації інтелектуальної
власності (World Intellectual Property Organization), Всесвіт́ньої організа́ції охоро́ни здоро́в'я (WHO),
Міжнародної організації праці (International Labour Organization), ЮНЕСКО (UNESCO), Організації
Чорноморського економічного співробітництва, Всесвітньої митної організації (World Customs
Organization), Міжнародної організації вищих органів аудиту INTOSAI, МВФ, ООН, Bank for
International Settlements, Світовому банку, Світовій організаціі торгівлі (WTO). Звернення із
закликом припинити бізнес у РФ були надіслані таким компаніям, як міжнародні рітейлери Ашан і
Леруа Марлен, Сіменс, компанії-постачальники телеком-обладнання і програмного забезпечення
Amdocs, ТЕОСО, FTS billing solutions, Sterlite Technologies.  
Окрім цього, оскільки на попередні звернення відповіді Офіс не отримав, BRDO звернувся до
міжнародної спільноти із закликом бойкотувати компанії, що лишаються працювати в РФ – зокрема,
французькі торговельні мережі Ашан, Леруа Марлен і Декатлон.
Публікація підготовлена за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною
відповідальністю BRDO і не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу.
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