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єДекларація – нова державна послуга, що полегшить роботу бізнесу 

Для ведення або започаткування бізнесу під час воєнного стану в Україні не потрібно отримувати
дозвільні документи, натомість достатньо подати лише одну декларацію про провадження
господарської діяльності. Тепер це можна зробити онлайн – запрацювала нова електронна послуга
на порталі «Дія», скористатись якою можуть ФОПи та юридичні особи. Щоб це стало можливим,
експерти BRDO спільно з Міністерством цифрової трансформації України та Міністерством економіки
України розробили пакет нормативно-правових актів, зокрема постанову Уряду №314 щодо
провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану, а також зміни до неї. Детальніше про
нововведення читайте у нашому релізі.

Україна може замінити 30% дизелю  
власним виробленим біопаливом 

У 2019 році експерти BRDO дослідили ринок виробництва рідких моторних біопалив і визначили, що
Україна має всі необхідні умови для виробництва рідкого біопалива: розвинені рослинництво,
тваринництво, переробна промисловість, наявність значних земельних ресурсів, а також технічний та
фаховий потенціал. Виробництво і використання біопалива здатне забезпечити додаткові інструменти
для енергонезалежності країни, зокрема транспортного сектору та зняти щорічну проблему
відсутності палива для сільського господарства. Проте замість власного виробництва, Україна щороку
експортує значні обсяги сировини. Чому так і які перспективи виробництва біодизелю в Україні –
читайте у коментарі керівника сектору «Енергетика» BRDO Антона Зоркіна для видання Kurkul.com. 


Будівництво сучасних бомбосховищ та  
укриттів – у парламенті зареєстровано законопроєкт 

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 7398, що створить умови для будівництва нових
бомбосховищ й укриттів відповідно до нових загроз, що виникли під час повномасштабної агресії РФ.
Цей документ розроблявся за участі експертів Офісу ефективного регулювання BRDO. Повномасштабна
війна РФ проти України показала, що більшість укриттів, доступних для українців, є найпростішими
(підвали, паркінги). Вони не мають евакуаційних виходів, не обладнані системами постачання і
відведення води, не пристосовані для тривалого зберігання продуктів і не здатні захистити людей від
зброї масового ураження – від хімічної, біологічної і ядерної. Новий законопроєкт №7398 містить норми,
що забезпечать будівництво сучасних і адекватних новим загрозам укриттів в Україні. Детальніше
читайте у нашому релізі. 


к зберегти податкові надходження  
від українців, які виїхали закордон 

Я

Експерти BRDO та Асоціації «Інформаці ні технологі Укра ни» закликають зберегти резидентність Укра ни
для наших громадян, які тимчасово перебувають за кордоном, та не допустити оподаткування українців в
кра ні перебування. Із цим проханням, а також із пропозиціями стосовно наступних кроків держави для
вирішення проблеми експерти звернулися до Прем єр-міністра України в офіційному листі. Через ві ну
велика кількість громадян була вимушена залишити Укра ну, більшість перемістилась на територію ЄС
до Польщі, Німеччини, Чехі , Румуні , Угорщини, Словаччини, Болгарі тощо. Через це і фізичні особипідприємці, і цілі українські компанії мають ризик пошинення на них статусу податкового резидента кра н
ЄС. Чому важливо не допустити оподаткування українських підприємців, які наразі вимушено переміщені
в інші країни, читайте у нашому матеріалі.
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Українські фрукти та овочі:  
як аграріям забезпечити світ харчами в умовах війни?
На початку травня розпочався сезон посадки овочів на присадибних ділянках. Від звичайних
українців, які сьогодні саджають картоплю, залежить, чи вдасться забезпечити не лише
українську, а й міжнародну продовольчу безпеку – адже, крім себе, Україна годує близько 400
млн осіб у світі. До яких кроків вдається держава, щоб стимулювати плодоовочеве
виробництво в Україні, і який внесок в цей процес може зробити кожен українець, – Ірина
Грузінська, керівниця сектору «Сільське господарство» BRDO, розповіла для видання Delo.ua.

Уряд удосконалив механізм збору й обробки інформації щодо
української нерухомості, пошкодженої і знищеної через війну
Через руйнування, спричинені війною росії проти України, українці стикаються з численними

труднощами. Щоб удосконалити механізм збору та обробки інформації щодо пошкодженого
та знищеного майна українських власників, Кабінет Міністрів України схвалив постанову
№ 505 від 29 квітня 2022 р. Це рішення Уряду матиме позитивний вплив на юридичних осіб та
громадян, які постраждали від дій країни-окупанта, а також спростить роботу державних
органів. Що передбачає цей документ, у розробці якого брали участь експерти BRDO, читайте
у нашому релізі.

«Європейський зелений курс» та залізниця: як зробити ринок
вантажних перевезень України більш «зеленим»
За три місяці 2022 року українською залізницею було перевезено 56 млн т вантажів. Це на
18,5% менше, ніж за відповідний період 2021 року. Напередодні війни ринок залізничних
перевезень України зростав, проте зараз його обсяги зменшуються. Задля успішного розвитку
транспортної системи нашої держави, а також для того, аби її майбутнє було «зеленим»,
важливим є виправлення цієї динаміки. Детальніше про національний ринок вантажних
перевезень та його синхронізацію з вимогами «Європейського зеленого курсу» Андрій
Буковський, експерт сектору «Транспорт та інфраструктура» BRDO, розповів для видання
Ukraine Rail Monitoring.

Перезапуск економіки та житло  
для ВПО – у ВР ухвалили два законопроєкти
Верховна Рада ухвалила в цілому два важливі документи, які регулюють актуальні питання
воєнного часу щодо відновлення економіки і створення умов для швидкого будівництва
житла для внутрішньо переміщених українців. Законопроєкти
282 та
289, у розробці
яких брали участь експерти BRDO, створюють передумови для розміщення будівель та споруд
для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб відновлення житла і населених
пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ переміщення (евакуації) виробничих
потужностей підприємств із зони бойових дій відновлення логістичних ланцюжків
спрощення надання в користування земельних ділянок для вищезгаданих цілей. Детальніше
про ці законопроекти читайте у нашому матеріалі.
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Новий мобільний додаток
ЕкоЗагроза – #ДовкілляВСмартфоні
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України презентувало веб-ресурс і
мобільний додаток ЕкоЗагроза, який в умовах війни буде корисним буквально кожному
українцю. Додаток дозволяє дізнатись достовірну та актуальну інформацію про стан повітря,
води, рунту в Україні, а також факти екологічної шкоди, спричиненої збройною агресією РФ
проти України. Окрім цього, є можливість повідомити державу про новий факт екологічної
шкоди, свідком якої ви стали. Веб-ресурс і додаток ЕкоЗагроза розроблено Міністерством
захисту довкілля і природних ресурсів України за підтримки Міністерства цифрової
трансформації України та партнерів – проєкту U D UK ai «Прозорість та підзвітність у
державному управлінні та послугах
»,
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Подання декларації про відходи –  
відтепер онлайн через портал
«ЕкоСистема»

Відтепер українським підприємцям буде легше звітувати про утворення відходів. Новий
порядок подання декларації про відходи виключно в електронній формі Кабінет Міністрів
України затвердив травня 2022 року постановою 556, і цей сервіс вже став доступним на
національному вебпорталі «ЕкоСистема». До розробки нормативного документу долучилися
експерти BRDO. Новий цифровий сервіс суттєво зменшить адміністративне навантаження на
український бізнес, що є особливо важливим зараз, в умовах війни. Так, термін реєстрації
декларації скоротиться з 5 днів очікування до кількох годин. Декларація подаватиметься
онлайн та перевірятиметься автоматично, в режимі a erle та eo lele . Посадовець не
братиме участі у перевірці декларацій та їх реєстрації, а отже, зводяться «до нуля» потенційні
маніпулювання, адміністративний тиск та корупційні ризики.
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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
:


к підключити послугу “ аціональний роумінг
льтернативні маршрути пасажирських перевезен
лгоритм дій для всіх, хто займається перевезенням гуманітарних вантажів через кордон під час війн
фіційні рахунки фондів відновлення у звʼязку зі збройною агресією Р
лгоритм розмитнення гуманітарної допомоги при перетині кордон
«Європейський зелений курс» та залізниця: як зробити ринок вантажних перевезень України більш
«зеленим»
вочеві культури в Україні: обсяг виробництва 2021
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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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ПІДПИСАТИСЯ НА ЩОМІСЯЧНИЙ ДАЙДЖЕСТ BRDO
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