
РЕКОМЕНДАЦІЇ ОФІСУ ЕФЕКТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕННЯ REGIONAL DOING 

BUSINESS З НАПРЯМКІВ:

Створення підприємства

 Інвентаризувати всі місцеві та обласні рішення з вимогою печаток від підприємства. Розробити 
та прийняти зміни до них у зв’язку з відсутністю необхідності печатки відповідно до нового 
законодавства;

 Провести роз’яснювальну роботу серед місцевих підприємців про відсутність необхідності 
печатки підприємства у зв’язку з новим законодавством.

Отримання дозволів на будівництво

 Знизити ставки пайового внеску за прикладом Львова. 

Оформлення земельної ділянки під об’єктом нерухомості

 Планувати графік засідань органів місцевого самоврядування таким чином, щоб питання про 
надання дозволів на розроблення проектів землеустрою та рішень  про передачу у власність чи 
користування земельних ділянок розглядалося кожного місяця;

 Запровадити правило, що у разі перенесення засідання, у порядку денному якого залишилися 
земельні питання, воно переноситься не більше,  ніж на тиждень;

 Опублікувати у відкритому доступі всю наявну інформацію про планувальну, землевпорядну та 
містобудівну документацію;

 Опублікувати у відкритому доступі у форматі електронних карт території відносно яких видані 
дозволи на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок;

 Запровадити такий порядок, що у разі подання неповного пакету документів, документів з 
орфографічними помилками або виправленнями, заявнику не повертаються документи з 
відмовою, а надається можливість донести належно підготовлені документи замість зіпсованих.

КІРОВОГРАДСЬКА 
ОБЛАСТЬ



Підключення до електромереж

 Рекомендуємо місцевим та обласним радам звернутися до НКРЄКП з вимогою знизити ставки 
підключення до електромереж за прикладом Полтавcької області – 0,29 тис. грн/1кВт без ПДВ, 
за умов, що підключається пристрій,  розрахований на 140 кВт з другою категорією надійності. 

Ставки місцевих податків

 Зменшити ставку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки до 0,25%. Кращі 
практики – Київ та Херсон;

 Зменшити ставку земельного податку до 0,5%. Кращі практики – Львів, Хмельницький, Івано-
Франківськ та Луцьк;

 Зменшити максимальну ставку орендної плати за земельну ділянку до 3%. Кращі практики – 
Житомир, Запоріжжя та Львів;

 Зменшити ставку єдиного податку для 1 групи до 8%. Краща практика – Біла Церква;

 Зменшити ставку єдиного податку для 2 групи  до 10%. Кращі практики – Харків, Одеса та Суми.



РЕКОМЕНДАЦІЇ ОФІСУ ЕФЕКТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕННЯ REGIONAL DOING 

BUSINESS З НАПРЯМКІВ:

Створення підприємства

 Інвентаризувати всі місцеві та обласні рішення з вимогою печаток від підприємства. Розробити 
та прийняти зміни до них у зв’язку з відсутністю необхідності печатки відповідно до нового 
законодавства;

 Провести роз’яснювальну роботу серед місцевих підприємців про відсутність необхідності 
печатки підприємства у зв’язку з новим законодавством.

Отримання дозволів на будівництво

 Знизити ставки пайового внеску за прикладом Львова. 

Оформлення земельної ділянки під об’єктом нерухомості

 Планувати графік засідань органів місцевого самоврядування таким чином, щоб питання про 
надання дозволів на розроблення проектів землеустрою та рішень  про передачу у власність чи 
користування земельних ділянок розглядалося кожного місяця;

 Запровадити правило, що у разі перенесення засідання, у порядку денному якого залишилися 
земельні питання, воно переноситься не більше,  ніж на тиждень;

 Опублікувати у відкритому доступі всю наявну інформацію про планувальну, землевпорядну та 
містобудівну документацію;

 Опублікувати у відкритому доступі у форматі електронних карт території відносно яких видані 
дозволи на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок;

 Запровадити такий порядок, що у разі подання неповного пакету документів, документів з 
орфографічними помилками або виправленнями, заявнику не повертаються документи з 
відмовою, а надається можливість донести належно підготовлені документи замість зіпсованих.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА 
ОБЛАСТЬ



Підключення до електромереж

 Рекомендуємо місцевим та обласним радам звернутися до НКРЄКП з вимогою знизити ставки 
підключення до електромереж за прикладом Полтавcької області – 0,29 тис. грн/1кВт без ПДВ, 
за умов, що підключається пристрій,  розрахований на 140 кВт з другою категорією надійності. 

Ставки місцевих податків

 Зменшити ставку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки до 0,25%. Кращі 
практики – Київ та Херсон;

 Зменшити ставку земельного податку до 0,5%. Кращі практики – Львів, Хмельницький, Івано-
Франківськ та Луцьк;

 Зменшити максимальну ставку орендної плати за земельну ділянку до 3%. Кращі практики – 
Житомир, Запоріжжя та Львів;

 Зменшити ставку єдиного податку для 1 групи до 8%. Краща практика – Біла Церква;

 Зменшити ставку єдиного податку для 2 групи  до 10%. Кращі практики – Харків, Одеса та Суми.



РЕКОМЕНДАЦІЇ ОФІСУ ЕФЕКТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕННЯ REGIONAL DOING 

BUSINESS З НАПРЯМКІВ:

Створення підприємства

 Інвентаризувати всі місцеві та обласні рішення з вимогою печаток від підприємства. Розробити 
та прийняти зміни до них у зв’язку з відсутністю необхідності печатки відповідно до нового 
законодавства;

 Провести роз’яснювальну роботу серед місцевих підприємців про відсутність необхідності 
печатки підприємства у зв’язку з новим законодавством.

Отримання дозволів на будівництво

 Знизити ставки пайового внеску за прикладом Львова. 

Оформлення земельної ділянки під об’єктом нерухомості

 Планувати графік засідань органів місцевого самоврядування таким чином, щоб питання про 
надання дозволів на розроблення проектів землеустрою та рішень  про передачу у власність чи 
користування земельних ділянок розглядалося кожного місяця;

 Запровадити правило, що у разі перенесення засідання, у порядку денному якого залишилися 
земельні питання, воно переноситься не більше,  ніж на тиждень;

 Опублікувати у відкритому доступі всю наявну інформацію про планувальну, землевпорядну та 
містобудівну документацію;

 Опублікувати у відкритому доступі у форматі електронних карт території відносно яких видані 
дозволи на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок;

 Запровадити такий порядок, що у разі подання неповного пакету документів, документів з 
орфографічними помилками або виправленнями, заявнику не повертаються документи з 
відмовою, а надається можливість донести належно підготовлені документи замість зіпсованих.

ЗАКАРПАТСЬКА 
ОБЛАСТЬ



Підключення до електромереж

 Рекомендуємо місцевим та обласним радам звернутися до НКРЄКП з вимогою знизити ставки 
підключення до електромереж за прикладом Полтавcької області – 0,29 тис. грн/1кВт без ПДВ, 
за умов, що підключається пристрій,  розрахований на 140 кВт з другою категорією надійності. 

Ставки місцевих податків

 Зменшити ставку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки до 0,25%. Кращі 
практики – Київ та Херсон;

 Зменшити ставку земельного податку до 0,5%. Кращі практики – Львів, Хмельницький, Івано-
Франківськ та Луцьк;

 Зменшити максимальну ставку орендної плати за земельну ділянку до 3%. Кращі практики – 
Житомир, Запоріжжя та Львів;

 Зменшити ставку єдиного податку для 1 групи до 8%. Краща практика – Біла Церква;

 Зменшити ставку єдиного податку для 2 групи  до 10%. Кращі практики – Харків, Одеса та Суми.



РЕКОМЕНДАЦІЇ ОФІСУ ЕФЕКТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕННЯ REGIONAL DOING 

BUSINESS З НАПРЯМКІВ:

Створення підприємства

 Інвентаризувати всі місцеві та обласні рішення з вимогою печаток від підприємства. Розробити 
та прийняти зміни до них у зв’язку з відсутністю необхідності печатки відповідно до нового 
законодавства;

 Провести роз’яснювальну роботу серед місцевих підприємців про відсутність необхідності 
печатки підприємства у зв’язку з новим законодавством.

Отримання дозволів на будівництво

 Знизити ставки пайового внеску за прикладом Львова. 

Оформлення земельної ділянки під об’єктом нерухомості

 Планувати графік засідань органів місцевого самоврядування таким чином, щоб питання про 
надання дозволів на розроблення проектів землеустрою та рішень  про передачу у власність чи 
користування земельних ділянок розглядалося кожного місяця;

 Запровадити правило, що у разі перенесення засідання, у порядку денному якого залишилися 
земельні питання, воно переноситься не більше,  ніж на тиждень;

 Опублікувати у відкритому доступі всю наявну інформацію про планувальну, землевпорядну та 
містобудівну документацію;

 Опублікувати у відкритому доступі у форматі електронних карт території відносно яких видані 
дозволи на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок;

 Запровадити такий порядок, що у разі подання неповного пакету документів, документів з 
орфографічними помилками або виправленнями, заявнику не повертаються документи з 
відмовою, а надається можливість донести належно підготовлені документи замість зіпсованих.

ВІННИЦЬКА 
ОБЛАСТЬ



Підключення до електромереж

 Рекомендуємо місцевим та обласним радам звернутися до НКРЄКП з вимогою знизити ставки 
підключення до електромереж за прикладом Полтавcької області – 0,29 тис. грн/1кВт без ПДВ, 
за умов, що підключається пристрій,  розрахований на 140 кВт з другою категорією надійності. 

Ставки місцевих податків

 Зменшити ставку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки до 0,25%. Кращі 
практики – Київ та Херсон;

 Зменшити ставку земельного податку до 0,5%. Кращі практики – Львів, Хмельницький, Івано-
Франківськ та Луцьк;

 Зменшити максимальну ставку орендної плати за земельну ділянку до 3%. Кращі практики – 
Житомир, Запоріжжя та Львів;

 Зменшити ставку єдиного податку для 1 групи до 8%. Краща практика – Біла Церква;

 Зменшити ставку єдиного податку для 2 групи  до 10%. Кращі практики – Харків, Одеса та Суми.



РЕКОМЕНДАЦІЇ ОФІСУ ЕФЕКТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕННЯ REGIONAL DOING 

BUSINESS З НАПРЯМКІВ:

Створення підприємства

 Інвентаризувати всі місцеві та обласні рішення з вимогою печаток від підприємства. Розробити 
та прийняти зміни до них у зв’язку з відсутністю необхідності печатки відповідно до нового 
законодавства;

 Провести роз’яснювальну роботу серед місцевих підприємців про відсутність необхідності 
печатки підприємства у зв’язку з новим законодавством.

Отримання дозволів на будівництво

 Знизити ставки пайового внеску за прикладом Львова. 

Оформлення земельної ділянки під об’єктом нерухомості

 Планувати графік засідань органів місцевого самоврядування таким чином, щоб питання про 
надання дозволів на розроблення проектів землеустрою та рішень  про передачу у власність чи 
користування земельних ділянок розглядалося кожного місяця;

 Запровадити правило, що у разі перенесення засідання, у порядку денному якого залишилися 
земельні питання, воно переноситься не більше,  ніж на тиждень;

 Опублікувати у відкритому доступі всю наявну інформацію про планувальну, землевпорядну та 
містобудівну документацію;

 Опублікувати у відкритому доступі у форматі електронних карт території відносно яких видані 
дозволи на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок;

 Запровадити такий порядок, що у разі подання неповного пакету документів, документів з 
орфографічними помилками або виправленнями, заявнику не повертаються документи з 
відмовою, а надається можливість донести належно підготовлені документи замість зіпсованих.

ЧЕРНІВЕЦЬКА 
ОБЛАСТЬ



Підключення до електромереж

 Рекомендуємо місцевим та обласним радам звернутися до НКРЄКП з вимогою знизити ставки 
підключення до електромереж за прикладом Полтавcької області – 0,29 тис. грн/1кВт без ПДВ, 
за умов, що підключається пристрій,  розрахований на 140 кВт з другою категорією надійності. 

Ставки місцевих податків

 Зменшити ставку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки до 0,25%. Кращі 
практики – Київ та Херсон;

 Зменшити ставку земельного податку до 0,5%. Кращі практики – Львів, Хмельницький, Івано-
Франківськ та Луцьк;

 Зменшити максимальну ставку орендної плати за земельну ділянку до 3%. Кращі практики – 
Житомир, Запоріжжя та Львів;

 Зменшити ставку єдиного податку для 1 групи до 8%. Краща практика – Біла Церква;

 Зменшити ставку єдиного податку для 2 групи  до 10%. Кращі практики – Харків, Одеса та Суми.



РЕКОМЕНДАЦІЇ ОФІСУ ЕФЕКТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕННЯ REGIONAL DOING 

BUSINESS З НАПРЯМКІВ:

Створення підприємства

 Інвентаризувати всі місцеві та обласні рішення з вимогою печаток від підприємства. Розробити 
та прийняти зміни до них у зв’язку з відсутністю необхідності печатки відповідно до нового 
законодавства;

 Провести роз’яснювальну роботу серед місцевих підприємців про відсутність необхідності 
печатки підприємства у зв’язку з новим законодавством.

Отримання дозволів на будівництво

 Знизити ставки пайового внеску за прикладом Львова. 

Оформлення земельної ділянки під об’єктом нерухомості

 Планувати графік засідань органів місцевого самоврядування таким чином, щоб питання про 
надання дозволів на розроблення проектів землеустрою та рішень  про передачу у власність чи 
користування земельних ділянок розглядалося кожного місяця;

 Запровадити правило, що у разі перенесення засідання, у порядку денному якого залишилися 
земельні питання, воно переноситься не більше,  ніж на тиждень;

 Опублікувати у відкритому доступі всю наявну інформацію про планувальну, землевпорядну та 
містобудівну документацію;

 Опублікувати у відкритому доступі у форматі електронних карт території відносно яких видані 
дозволи на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок;

 Запровадити такий порядок, що у разі подання неповного пакету документів, документів з 
орфографічними помилками або виправленнями, заявнику не повертаються документи з 
відмовою, а надається можливість донести належно підготовлені документи замість зіпсованих.

ДОНЕЦЬКА 
ОБЛАСТЬ



Підключення до електромереж

 Рекомендуємо місцевим та обласним радам звернутися до НКРЄКП з вимогою знизити ставки 
підключення до електромереж за прикладом Полтавcької області – 0,29 тис. грн/1кВт без ПДВ, 
за умов, що підключається пристрій,  розрахований на 140 кВт з другою категорією надійності. 

Ставки місцевих податків

 Зменшити ставку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки до 0,25%. Кращі 
практики – Київ та Херсон;

 Зменшити ставку земельного податку до 0,5%. Кращі практики – Львів, Хмельницький, Івано-
Франківськ та Луцьк;

 Зменшити максимальну ставку орендної плати за земельну ділянку до 3%. Кращі практики – 
Житомир, Запоріжжя та Львів;

 Зменшити ставку єдиного податку для 1 групи до 8%. Краща практика – Біла Церква;

 Зменшити ставку єдиного податку для 2 групи  до 10%. Кращі практики – Харків, Одеса та Суми.



РЕКОМЕНДАЦІЇ ОФІСУ ЕФЕКТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕННЯ REGIONAL DOING 

BUSINESS З НАПРЯМКІВ:

Створення підприємства

 Інвентаризувати всі місцеві та обласні рішення з вимогою печаток від підприємства. Розробити 
та прийняти зміни до них у зв’язку з відсутністю необхідності печатки відповідно до нового 
законодавства;

 Провести роз’яснювальну роботу серед місцевих підприємців про відсутність необхідності 
печатки підприємства у зв’язку з новим законодавством.

Отримання дозволів на будівництво

 Знизити ставки пайового внеску за прикладом Львова. 

Оформлення земельної ділянки під об’єктом нерухомості

 Планувати графік засідань органів місцевого самоврядування таким чином, щоб питання про 
надання дозволів на розроблення проектів землеустрою та рішень  про передачу у власність чи 
користування земельних ділянок розглядалося кожного місяця;

 Запровадити правило, що у разі перенесення засідання, у порядку денному якого залишилися 
земельні питання, воно переноситься не більше,  ніж на тиждень;

 Опублікувати у відкритому доступі всю наявну інформацію про планувальну, землевпорядну та 
містобудівну документацію;

 Опублікувати у відкритому доступі у форматі електронних карт території відносно яких видані 
дозволи на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок;

 Запровадити такий порядок, що у разі подання неповного пакету документів, документів з 
орфографічними помилками або виправленнями, заявнику не повертаються документи з 
відмовою, а надається можливість донести належно підготовлені документи замість зіпсованих.

ЧЕРКАСЬКА 
ОБЛАСТЬ



Підключення до електромереж

 Рекомендуємо місцевим та обласним радам звернутися до НКРЄКП з вимогою знизити ставки 
підключення до електромереж за прикладом Полтавcької області – 0,29 тис. грн/1кВт без ПДВ, 
за умов, що підключається пристрій,  розрахований на 140 кВт з другою категорією надійності. 

Ставки місцевих податків

 Зменшити ставку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки до 0,25%. Кращі 
практики – Київ та Херсон;

 Зменшити ставку земельного податку до 0,5%. Кращі практики – Львів, Хмельницький, Івано-
Франківськ та Луцьк;

 Зменшити максимальну ставку орендної плати за земельну ділянку до 3%. Кращі практики – 
Житомир, Запоріжжя та Львів;

 Зменшити ставку єдиного податку для 1 групи до 8%. Краща практика – Біла Церква;

 Зменшити ставку єдиного податку для 2 групи  до 10%. Кращі практики – Харків, Одеса та Суми.



РЕКОМЕНДАЦІЇ ОФІСУ ЕФЕКТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕННЯ REGIONAL DOING 

BUSINESS З НАПРЯМКІВ:

Створення підприємства

 Інвентаризувати всі місцеві та обласні рішення з вимогою печаток від підприємства. Розробити 
та прийняти зміни до них у зв’язку з відсутністю необхідності печатки відповідно до нового 
законодавства;

 Провести роз’яснювальну роботу серед місцевих підприємців про відсутність необхідності 
печатки підприємства у зв’язку з новим законодавством.

Отримання дозволів на будівництво

 Знизити ставки пайового внеску за прикладом Львова. 

Оформлення земельної ділянки під об’єктом нерухомості

 Планувати графік засідань органів місцевого самоврядування таким чином, щоб питання про 
надання дозволів на розроблення проектів землеустрою та рішень  про передачу у власність чи 
користування земельних ділянок розглядалося кожного місяця;

 Запровадити правило, що у разі перенесення засідання, у порядку денному якого залишилися 
земельні питання, воно переноситься не більше,  ніж на тиждень;

 Опублікувати у відкритому доступі всю наявну інформацію про планувальну, землевпорядну та 
містобудівну документацію;

 Опублікувати у відкритому доступі у форматі електронних карт території відносно яких видані 
дозволи на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок;

 Запровадити такий порядок, що у разі подання неповного пакету документів, документів з 
орфографічними помилками або виправленнями, заявнику не повертаються документи з 
відмовою, а надається можливість донести належно підготовлені документи замість зіпсованих.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 
ОБЛАСТЬ



Підключення до електромереж

 Рекомендуємо місцевим та обласним радам звернутися до НКРЄКП з вимогою знизити ставки 
підключення до електромереж за прикладом Полтавcької області – 0,29 тис. грн/1кВт без ПДВ, 
за умов, що підключається пристрій,  розрахований на 140 кВт з другою категорією надійності. 

Ставки місцевих податків

 Зменшити ставку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки до 0,25%. Кращі 
практики – Київ та Херсон;

 Зменшити ставку земельного податку до 0,5%. Кращі практики – Львів, Хмельницький, Івано-
Франківськ та Луцьк;

 Зменшити максимальну ставку орендної плати за земельну ділянку до 3%. Кращі практики – 
Житомир, Запоріжжя та Львів;

 Зменшити ставку єдиного податку для 1 групи до 8%. Краща практика – Біла Церква;

 Зменшити ставку єдиного податку для 2 групи  до 10%. Кращі практики – Харків, Одеса та Суми.



РЕКОМЕНДАЦІЇ ОФІСУ ЕФЕКТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕННЯ REGIONAL DOING 

BUSINESS З НАПРЯМКІВ:

Створення підприємства

 Інвентаризувати всі місцеві та обласні рішення з вимогою печаток від підприємства. Розробити 
та прийняти зміни до них у зв’язку з відсутністю необхідності печатки відповідно до нового 
законодавства;

 Провести роз’яснювальну роботу серед місцевих підприємців про відсутність необхідності 
печатки підприємства у зв’язку з новим законодавством.

Отримання дозволів на будівництво

 Знизити ставки пайового внеску за прикладом Львова. 

Оформлення земельної ділянки під об’єктом нерухомості

 Планувати графік засідань органів місцевого самоврядування таким чином, щоб питання про 
надання дозволів на розроблення проектів землеустрою та рішень  про передачу у власність чи 
користування земельних ділянок розглядалося кожного місяця;

 Запровадити правило, що у разі перенесення засідання, у порядку денному якого залишилися 
земельні питання, воно переноситься не більше,  ніж на тиждень;

 Опублікувати у відкритому доступі всю наявну інформацію про планувальну, землевпорядну та 
містобудівну документацію;

 Опублікувати у відкритому доступі у форматі електронних карт території відносно яких видані 
дозволи на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок;

 Запровадити такий порядок, що у разі подання неповного пакету документів, документів з 
орфографічними помилками або виправленнями, заявнику не повертаються документи з 
відмовою, а надається можливість донести належно підготовлені документи замість зіпсованих.

МИКОЛАЇВСЬКА 
ОБЛАСТЬ



Підключення до електромереж

 Рекомендуємо місцевим та обласним радам звернутися до НКРЄКП з вимогою знизити ставки 
підключення до електромереж за прикладом Полтавcької області – 0,29 тис. грн/1кВт без ПДВ, 
за умов, що підключається пристрій,  розрахований на 140 кВт з другою категорією надійності. 

Ставки місцевих податків

 Зменшити ставку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки до 0,25%. Кращі 
практики – Київ та Херсон;

 Зменшити ставку земельного податку до 0,5%. Кращі практики – Львів, Хмельницький, Івано-
Франківськ та Луцьк;

 Зменшити максимальну ставку орендної плати за земельну ділянку до 3%. Кращі практики – 
Житомир, Запоріжжя та Львів;

 Зменшити ставку єдиного податку для 1 групи до 8%. Краща практика – Біла Церква;

 Зменшити ставку єдиного податку для 2 групи  до 10%. Кращі практики – Харків, Одеса та Суми.



РЕКОМЕНДАЦІЇ ОФІСУ ЕФЕКТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕННЯ REGIONAL DOING 

BUSINESS З НАПРЯМКІВ:

Створення підприємства

 Інвентаризувати всі місцеві та обласні рішення з вимогою печаток від підприємства. Розробити 
та прийняти зміни до них у зв’язку з відсутністю необхідності печатки відповідно до нового 
законодавства;

 Провести роз’яснювальну роботу серед місцевих підприємців про відсутність необхідності 
печатки підприємства у зв’язку з новим законодавством.

Отримання дозволів на будівництво

 Знизити ставки пайового внеску за прикладом Львова. 

Оформлення земельної ділянки під об’єктом нерухомості

 Планувати графік засідань органів місцевого самоврядування таким чином, щоб питання про 
надання дозволів на розроблення проектів землеустрою та рішень  про передачу у власність чи 
користування земельних ділянок розглядалося кожного місяця;

 Запровадити правило, що у разі перенесення засідання, у порядку денному якого залишилися 
земельні питання, воно переноситься не більше,  ніж на тиждень;

 Опублікувати у відкритому доступі всю наявну інформацію про планувальну, землевпорядну та 
містобудівну документацію;

 Опублікувати у відкритому доступі у форматі електронних карт території відносно яких видані 
дозволи на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок;

 Запровадити такий порядок, що у разі подання неповного пакету документів, документів з 
орфографічними помилками або виправленнями, заявнику не повертаються документи з 
відмовою, а надається можливість донести належно підготовлені документи замість зіпсованих.

РІВНЕНСЬКА 
ОБЛАСТЬ



Підключення до електромереж

 Рекомендуємо місцевим та обласним радам звернутися до НКРЄКП з вимогою знизити ставки 
підключення до електромереж за прикладом Полтавcької області – 0,29 тис. грн/1кВт без ПДВ, 
за умов, що підключається пристрій,  розрахований на 140 кВт з другою категорією надійності. 

Ставки місцевих податків

 Зменшити ставку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки до 0,25%. Кращі 
практики – Київ та Херсон;

 Зменшити ставку земельного податку до 0,5%. Кращі практики – Львів, Хмельницький, Івано-
Франківськ та Луцьк;

 Зменшити максимальну ставку орендної плати за земельну ділянку до 3%. Кращі практики – 
Житомир, Запоріжжя та Львів;

 Зменшити ставку єдиного податку для 1 групи до 8%. Краща практика – Біла Церква;

 Зменшити ставку єдиного податку для 2 групи  до 10%. Кращі практики – Харків, Одеса та Суми.



РЕКОМЕНДАЦІЇ ОФІСУ ЕФЕКТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕННЯ REGIONAL DOING 

BUSINESS З НАПРЯМКІВ:

Створення підприємства

 Інвентаризувати всі місцеві та обласні рішення з вимогою печаток від підприємства. Розробити 
та прийняти зміни до них у зв’язку з відсутністю необхідності печатки відповідно до нового 
законодавства;

 Провести роз’яснювальну роботу серед місцевих підприємців про відсутність необхідності 
печатки підприємства у зв’язку з новим законодавством.

Отримання дозволів на будівництво

 Знизити ставки пайового внеску за прикладом Львова. 

Оформлення земельної ділянки під об’єктом нерухомості

 Планувати графік засідань органів місцевого самоврядування таким чином, щоб питання про 
надання дозволів на розроблення проектів землеустрою та рішень  про передачу у власність чи 
користування земельних ділянок розглядалося кожного місяця;

 Запровадити правило, що у разі перенесення засідання, у порядку денному якого залишилися 
земельні питання, воно переноситься не більше,  ніж на тиждень;

 Опублікувати у відкритому доступі всю наявну інформацію про планувальну, землевпорядну та 
містобудівну документацію;

 Опублікувати у відкритому доступі у форматі електронних карт території відносно яких видані 
дозволи на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок;

 Запровадити такий порядок, що у разі подання неповного пакету документів, документів з 
орфографічними помилками або виправленнями, заявнику не повертаються документи з 
відмовою, а надається можливість донести належно підготовлені документи замість зіпсованих.

ЧЕРНІГІВСЬКА  
ОБЛАСТЬ



Підключення до електромереж

 Рекомендуємо місцевим та обласним радам звернутися до НКРЄКП з вимогою знизити ставки 
підключення до електромереж за прикладом Полтавcької області – 0,29 тис. грн/1кВт без ПДВ, 
за умов, що підключається пристрій,  розрахований на 140 кВт з другою категорією надійності. 

Ставки місцевих податків

 Зменшити ставку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки до 0,25%. Кращі 
практики – Київ та Херсон;

 Зменшити ставку земельного податку до 0,5%. Кращі практики – Львів, Хмельницький, Івано-
Франківськ та Луцьк;

 Зменшити максимальну ставку орендної плати за земельну ділянку до 3%. Кращі практики – 
Житомир, Запоріжжя та Львів;

 Зменшити ставку єдиного податку для 1 групи до 8%. Краща практика – Біла Церква;

 Зменшити ставку єдиного податку для 2 групи  до 10%. Кращі практики – Харків, Одеса та Суми.



РЕКОМЕНДАЦІЇ ОФІСУ ЕФЕКТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕННЯ REGIONAL DOING 

BUSINESS З НАПРЯМКІВ:

Створення підприємства

 Інвентаризувати всі місцеві та обласні рішення з вимогою печаток від підприємства. Розробити 
та прийняти зміни до них у зв’язку з відсутністю необхідності печатки відповідно до нового 
законодавства;

 Провести роз’яснювальну роботу серед місцевих підприємців про відсутність необхідності 
печатки підприємства у зв’язку з новим законодавством.

Отримання дозволів на будівництво

 Знизити ставки пайового внеску за прикладом Львова. 

Оформлення земельної ділянки під об’єктом нерухомості

 Планувати графік засідань органів місцевого самоврядування таким чином, щоб питання про 
надання дозволів на розроблення проектів землеустрою та рішень  про передачу у власність чи 
користування земельних ділянок розглядалося кожного місяця;

 Запровадити правило, що у разі перенесення засідання, у порядку денному якого залишилися 
земельні питання, воно переноситься не більше,  ніж на тиждень;

 Опублікувати у відкритому доступі всю наявну інформацію про планувальну, землевпорядну та 
містобудівну документацію;

 Опублікувати у відкритому доступі у форматі електронних карт території відносно яких видані 
дозволи на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок;

 Запровадити такий порядок, що у разі подання неповного пакету документів, документів з 
орфографічними помилками або виправленнями, заявнику не повертаються документи з 
відмовою, а надається можливість донести належно підготовлені документи замість зіпсованих.

ЛУГАНСЬКА 
ОБЛАСТЬ



Підключення до електромереж

 Рекомендуємо місцевим та обласним радам звернутися до НКРЄКП з вимогою знизити ставки 
підключення до електромереж за прикладом Полтавcької області – 0,29 тис. грн/1кВт без ПДВ, 
за умов, що підключається пристрій,  розрахований на 140 кВт з другою категорією надійності. 

Ставки місцевих податків

 Зменшити ставку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки до 0,25%. Кращі 
практики – Київ та Херсон;

 Зменшити ставку земельного податку до 0,5%. Кращі практики – Львів, Хмельницький, Івано-
Франківськ та Луцьк;

 Зменшити максимальну ставку орендної плати за земельну ділянку до 3%. Кращі практики – 
Житомир, Запоріжжя та Львів;

 Зменшити ставку єдиного податку для 1 групи до 8%. Краща практика – Біла Церква;

 Зменшити ставку єдиного податку для 2 групи  до 10%. Кращі практики – Харків, Одеса та Суми.



РЕКОМЕНДАЦІЇ ОФІСУ ЕФЕКТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕННЯ REGIONAL DOING 

BUSINESS З НАПРЯМКІВ:

Створення підприємства

 Інвентаризувати всі місцеві та обласні рішення з вимогою печаток від підприємства. Розробити 
та прийняти зміни до них у зв’язку з відсутністю необхідності печатки відповідно до нового 
законодавства;

 Провести роз’яснювальну роботу серед місцевих підприємців про відсутність необхідності 
печатки підприємства у зв’язку з новим законодавством.

Отримання дозволів на будівництво

 Знизити ставки пайового внеску за прикладом Львова. 

Оформлення земельної ділянки під об’єктом нерухомості

 Планувати графік засідань органів місцевого самоврядування таким чином, щоб питання про 
надання дозволів на розроблення проектів землеустрою та рішень  про передачу у власність чи 
користування земельних ділянок розглядалося кожного місяця;

 Запровадити правило, що у разі перенесення засідання, у порядку денному якого залишилися 
земельні питання, воно переноситься не більше,  ніж на тиждень;

 Опублікувати у відкритому доступі всю наявну інформацію про планувальну, землевпорядну та 
містобудівну документацію;

 Опублікувати у відкритому доступі у форматі електронних карт території відносно яких видані 
дозволи на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок;

 Запровадити такий порядок, що у разі подання неповного пакету документів, документів з 
орфографічними помилками або виправленнями, заявнику не повертаються документи з 
відмовою, а надається можливість донести належно підготовлені документи замість зіпсованих.

КИЇВ



Підключення до електромереж

 Рекомендуємо місцевим та обласним радам звернутися до НКРЄКП з вимогою знизити ставки 
підключення до електромереж за прикладом Полтавcької області – 0,29 тис. грн/1кВт без ПДВ, 
за умов, що підключається пристрій,  розрахований на 140 кВт з другою категорією надійності. 

Ставки місцевих податків

 Зменшити ставку земельного податку до 0,5%. Кращі практики – Львів, Хмельницький, Івано-
Франківськ та Луцьк;

 Зменшити максимальну ставку орендної плати за земельну ділянку до 3%. Кращі практики – 
Житомир, Запоріжжя та Львів;

 Зменшити ставку єдиного податку для 1 групи до 8%. Краща практика – Біла Церква;

 Зменшити ставку єдиного податку для 2 групи  до 10%. Кращі практики – Харків, Одеса та Суми.



РЕКОМЕНДАЦІЇ ОФІСУ ЕФЕКТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕННЯ REGIONAL DOING 

BUSINESS З НАПРЯМКІВ:

Створення підприємства

 Інвентаризувати всі місцеві та обласні рішення з вимогою печаток від підприємства. Розробити 
та прийняти зміни до них у зв’язку з відсутністю необхідності печатки  відповідно до нового 
законодавства;

 Провести роз’яснювальну роботу серед місцевих підприємців про відсутність необхідності 
печатки підприємства у зв’язку з новим законодавством.

Отримання дозволів на будівництво

 Знизити ставки пайового внеску за прикладом Львова. 

Оформлення земельної ділянки під об’єктом нерухомості

 Планувати графік засідань органів місцевого самоврядування таким чином, щоб питання про 
надання дозволів на розроблення проектів землеустрою та рішень про передачу у власність чи 
користування земельних ділянок розглядалося кожного місяця;

 Запровадити правило, що у разі перенесення засідання, у порядку денному якого залишилися 
земельні питання, воно переноситься не більше,  ніж на тиждень;

 Опублікувати у відкритому доступі всю наявну інформацію про планувальну, землевпорядну та 
містобудівну документацію;

 Опублікувати у відкритому доступі у форматі електронних карт території відносно яких видані 
дозволи на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок;

 Запровадити такий порядок, що у разі подання неповного пакету документів, документів з 
орфографічними помилками або виправленнями, заявнику не повертаються документи з 
відмовою, а надається можливість донести належно підготовлені документи замість зіпсованих.

ЖИТОМИРСЬКА 
ОБЛАСТЬ



Підключення до електромереж

 Рекомендуємо місцевим та обласним радам звернутися до НКРЄКП з вимогою знизити ставки 
підключення до електромереж за прикладом Полтавcької області – 0,29 тис. грн/1кВт без ПДВ, 
за умов, що підключається пристрій,  розрахований на 140 кВт з другою категорією надійності. 

Ставки місцевих податків

 Зменшити ставку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки до 0,25%. Кращі 
практики – Київ та Херсон;

 Зменшити ставку земельного податку до 0,5%. Кращі практики – Львів, Хмельницький, Івано-
Франківськ та Луцьк;

 Зменшити ставку єдиного податку для 1 групи до 8%. Краща практика – Біла Церква;

 Зменшити ставку єдиного податку для 2 групи до 10%. Кращі практики – Харків, Одеса та Суми.



РЕКОМЕНДАЦІЇ ОФІСУ ЕФЕКТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕННЯ REGIONAL DOING 

BUSINESS З НАПРЯМКІВ:

Створення підприємства

 Інвентаризувати всі місцеві та обласні рішення з вимогою печаток від підприємства. Розробити 
та прийняти зміни до них у зв’язку з відсутністю необхідності печатки  відповідно до нового 
законодавства;

 Провести роз’яснювальну роботу серед місцевих підприємців про відсутність необхідності 
печатки підприємства у зв’язку з новим законодавством.

Отримання дозволів на будівництво

 Знизити ставки пайового внеску за прикладом Львова. 

Оформлення земельної ділянки під об’єктом нерухомості

 Планувати графік засідань органів місцевого самоврядування таким чином, щоб питання про 
надання дозволів на розроблення проектів землеустрою та рішень про передачу у власність чи 
користування земельних ділянок розглядалося кожного місяця;

 Запровадити правило, що у разі перенесення засідання, у порядку денному якого залишилися 
земельні питання, воно переноситься не більше,  ніж на тиждень;

 Опублікувати у відкритому доступі всю наявну інформацію про планувальну, землевпорядну та 
містобудівну документацію;

 Опублікувати у відкритому доступі у форматі електронних карт території відносно яких видані 
дозволи на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок;

 Запровадити такий порядок, що у разі подання неповного пакету документів, документів з 
орфографічними помилками або виправленнями, заявнику не повертаються документи з 
відмовою, а надається можливість донести належно підготовлені документи замість зіпсованих.

ЗАПОРІЗЬКА 

ОБЛАСТЬ



Підключення до електромереж

 Рекомендуємо місцевим та обласним радам звернутися до НКРЄКП з вимогою знизити ставки 
підключення до електромереж за прикладом Полтавcької області – 0,29 тис. грн/1кВт без ПДВ, 
за умов, що підключається пристрій,  розрахований на 140 кВт з другою категорією надійності. 

Ставки місцевих податків

 Зменшити ставку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки до 0,25%. Кращі 
практики – Київ та Херсон;

 Зменшити ставку земельного податку до 0,5%. Кращі практики – Львів, Хмельницький, Івано-
Франківськ та Луцьк;

 Зменшити ставку єдиного податку для 1 групи до 8%. Краща практика – Біла Церква;

 Зменшити ставку єдиного податку для 2 групи до 10%. Кращі практики – Харків, Одеса та Суми.



РЕКОМЕНДАЦІЇ ОФІСУ ЕФЕКТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕННЯ REGIONAL DOING 

BUSINESS З НАПРЯМКІВ:

Створення підприємства

 Інвентаризувати всі місцеві та обласні рішення з вимогою печаток від підприємства. Розробити 
та прийняти зміни до них у зв’язку з відсутністю необхідності печатки  відповідно до нового 
законодавства;

 Провести роз’яснювальну роботу серед місцевих підприємців про відсутність необхідності 
печатки підприємства у зв’язку з новим законодавством.

Отримання дозволів на будівництво

 Знизити ставки пайового внеску за прикладом Львова. 

Оформлення земельної ділянки під об’єктом нерухомості

 Планувати графік засідань органів місцевого самоврядування таким чином, щоб питання про 
надання дозволів на розроблення проектів землеустрою та рішень  про передачу у власність чи 
користування земельних ділянок розглядалося кожного місяця;

 Запровадити правило, що у разі перенесення засідання, у порядку денному якого залишилися 
земельні питання, воно переноситься не більше,  ніж на тиждень;

 Опублікувати у відкритому доступі всю наявну інформацію про планувальну, землевпорядну та 
містобудівну документацію;

 Опублікувати у відкритому доступі у форматі електронних карт території відносно яких видані 
дозволи на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок;

 Запровадити такий порядок, що у разі подання неповного пакету документів, документів з 
орфографічними помилками або виправленнями, заявнику не повертаються документи з 
відмовою, а надається можливість донести належно підготовлені документи замість зіпсованих.

КИЇВСЬКА 
ОБЛАСТЬ



Підключення до електромереж

 Рекомендуємо місцевим та обласним радам звернутися до НКРЄКП з вимогою знизити ставки 
підключення до електромереж за прикладом Полтавcької області – 0,29 тис. грн/1кВт без ПДВ, 
за умов, що підключається пристрій,  розрахований на 140 кВт з другою категорією надійності. 

Ставки місцевих податків

 Зменшити ставку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки до 0,25%. Кращі 
практики – Київ та Херсон;

 Зменшити ставку земельного податку до 0,5%. Кращі практики – Львів, Хмельницький, Івано-
Франківськ та Луцьк;

 Зменшити максимальну ставку орендної плати за земельну ділянку до 3%. Кращі практики – 
Житомир, Запоріжжя та Львів;

 Зменшити ставку єдиного податку для 2 групи  до 10%. Кращі практики – Харків, Одеса та Суми.



РЕКОМЕНДАЦІЇ ОФІСУ ЕФЕКТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕННЯ REGIONAL DOING 

BUSINESS З НАПРЯМКІВ:

Створення підприємства

 Інвентаризувати всі місцеві та обласні рішення з вимогою печаток від підприємства. Розробити 
та прийняти зміни до них у зв’язку з відсутністю необхідності печатки  відповідно до нового 
законодавства;

 Провести роз’яснювальну роботу серед місцевих підприємців про відсутність необхідності 
печатки підприємства у зв’язку з новим законодавством.

Оформлення земельної ділянки під об’єктом нерухомості

 Планувати графік засідань органів місцевого самоврядування таким чином, щоб питання про 
надання дозволів на розроблення проектів землеустрою та рішень про передачу у власність чи 
користування земельних ділянок розглядалося кожного місяця;

 Запровадити правило, що у разі перенесення засідання, у порядку денному якого залишилися 
земельні питання, воно переноситься не більше,  ніж на тиждень;

 Опублікувати у відкритому доступі всю наявну інформацію про планувальну, землевпорядну та 
містобудівну документацію;

 Опублікувати у відкритому доступі у форматі електронних карт території відносно яких видані 
дозволи на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок;

 Запровадити такий порядок, що у разі подання неповного пакету документів, документів з 
орфографічними помилками або виправленнями, заявнику не повертаються документи з 
відмовою, а надається можливість донести належно підготовлені документи замість зіпсованих.

Підключення до електромереж

 Рекомендуємо місцевим та обласним радам звернутися до НКРЄКП з вимогою знизити ставки 
підключення до електромереж за прикладом Полтавcької області – 0,29 тис. грн/1кВт без ПДВ, 
за умов, що підключається пристрій,  розрахований на 140 кВт з другою категорією надійності. 

ЛЬВІВСЬКА 
ОБЛАСТЬ



Ставки місцевих податків

 Зменшити ставку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки до 0,25%. Кращі 
практики – Київ та Херсон;

 Зменшити ставку єдиного податку для 1 групи до 8%. Краща практика – Біла Церква;

 Зменшити ставку єдиного податку для 2 групи до 10%. Кращі практики – Харків, Одеса та Суми.



РЕКОМЕНДАЦІЇ ОФІСУ ЕФЕКТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕННЯ REGIONAL DOING 

BUSINESS З НАПРЯМКІВ:

Створення підприємства

 Інвентаризувати всі місцеві та обласні рішення з вимогою печаток від підприємства. Розробити 
та прийняти зміни до них у зв’язку з відсутністю необхідності печатки  відповідно до нового 
законодавства;

 Провести роз’яснювальну роботу серед місцевих підприємців про відсутність необхідності 
печатки підприємства у зв’язку з новим законодавством.

Отримання дозволів на будівництво

 Знизити ставки пайового внеску за прикладом Львова. 

Оформлення земельної ділянки під об’єктом нерухомості

 Планувати графік засідань органів місцевого самоврядування таким чином, щоб питання про 
надання дозволів на розроблення проектів землеустрою та рішень  про передачу у власність чи 
користування земельних ділянок розглядалося кожного місяця;

 Запровадити правило, що у разі перенесення засідання, у порядку денному якого залишилися 
земельні питання, воно переноситься не більше,  ніж на тиждень;

 Опублікувати у відкритому доступі всю наявну інформацію про планувальну, землевпорядну та 
містобудівну документацію;

 Опублікувати у відкритому доступі у форматі електронних карт території відносно яких видані 
дозволи на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок;

 Запровадити такий порядок, що у разі подання неповного пакету документів, документів з 
орфографічними помилками або виправленнями, заявнику не повертаються документи з 
відмовою, а надається можливість донести належно підготовлені документи замість зіпсованих.

ПОЛТАВСЬКА 
ОБЛАСТЬ



Ставки місцевих податків

 Зменшити ставку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки до 0,25%. Кращі 
практики – Київ та Херсон;

 Зменшити ставку земельного податку до 0,5%. Кращі практики – Львів, Хмельницький, Івано-
Франківськ та Луцьк;

 Зменшити максимальну ставку орендної плати за земельну ділянку до 3%. Кращі практики – 
Житомир, Запоріжжя та Львів;

 Зменшити ставку єдиного податку для 1 групи до 8%. Краща практика – Біла Церква;

 Зменшити ставку єдиного податку для 2 групи  до 10%. Кращі практики – Харків, Одеса та Суми.



РЕКОМЕНДАЦІЇ ОФІСУ ЕФЕКТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕННЯ REGIONAL DOING 

BUSINESS З НАПРЯМКІВ:

Створення підприємства

 Інвентаризувати всі місцеві та обласні рішення з вимогою печаток від підприємства. Розробити 
та прийняти зміни до них у зв’язку з відсутністю необхідності печатки  відповідно до нового 
законодавства;

 Провести роз’яснювальну роботу серед місцевих підприємців про відсутність необхідності 
печатки підприємства у зв’язку з новим законодавством.

Отримання дозволів на будівництво

 Знизити ставки пайового внеску за прикладом Львова. 

Оформлення земельної ділянки під об’єктом нерухомості

 Планувати графік засідань органів місцевого самоврядування таким чином, щоб питання про 
надання дозволів на розроблення проектів землеустрою та рішень  про передачу у власність чи 
користування земельних ділянок розглядалося кожного місяця;

 Запровадити правило, що у разі перенесення засідання, у порядку денному якого залишилися 
земельні питання, воно переноситься не більше,  ніж на тиждень;

 Опублікувати у відкритому доступі всю наявну інформацію про планувальну, землевпорядну та 
містобудівну документацію;

 Опублікувати у відкритому доступі у форматі електронних карт території відносно яких видані 
дозволи на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок;

 Запровадити такий порядок, що у разі подання неповного пакету документів, документів з 
орфографічними помилками або виправленнями, заявнику не повертаються документи з 
відмовою, а надається можливість донести належно підготовлені документи замість зіпсованих.

СУМСЬКА 
ОБЛАСТЬ



Підключення до електромереж

 Рекомендуємо місцевим та обласним радам звернутися до НКРЄКП з вимогою знизити ставки 
підключення до електромереж за прикладом Полтавcької області – 0,29 тис. грн/1кВт без ПДВ, 
за умов, що підключається пристрій,  розрахований на 140 кВт з другою категорією надійності. 

Ставки місцевих податків

 Зменшити ставку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки до 0,25%. Кращі 
практики – Київ та Херсон;

 Зменшити ставку земельного податку до 0,5%. Кращі практики – Львів, Хмельницький, Івано-
Франківськ та Луцьк;

 Зменшити максимальну ставку орендної плати за земельну ділянку до 3%. Кращі практики – 
Житомир, Запоріжжя та Львів;

 Зменшити ставку єдиного податку для 1 групи до 8%. Краща практика – Біла Церква.



РЕКОМЕНДАЦІЇ ОФІСУ ЕФЕКТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕННЯ REGIONAL DOING 

BUSINESS З НАПРЯМКІВ:

Створення підприємства

 Інвентаризувати всі місцеві та обласні рішення з вимогою печаток від підприємства. Розробити 
та прийняти зміни до них у зв’язку з відсутністю необхідності печатки  відповідно до нового 
законодавства;

 Провести роз’яснювальну роботу серед місцевих підприємців про відсутність необхідності 
печатки підприємства у зв’язку з новим законодавством.

Отримання дозволів на будівництво

 Знизити ставки пайового внеску за прикладом Львова. 

Оформлення земельної ділянки під об’єктом нерухомості

 Планувати графік засідань органів місцевого самоврядування таким чином, щоб питання про 
надання дозволів на розроблення проектів землеустрою та рішень  про передачу у власність чи 
користування земельних ділянок розглядалося кожного місяця;

 Запровадити правило, що у разі перенесення засідання, у порядку денному якого залишилися 
земельні питання, воно переноситься не більше,  ніж на тиждень;

 Опублікувати у відкритому доступі всю наявну інформацію про планувальну, землевпорядну та 
містобудівну документацію;

 Опублікувати у відкритому доступі у форматі електронних карт території відносно яких видані 
дозволи на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок;

 Запровадити такий порядок, що у разі подання неповного пакету документів, документів з 
орфографічними помилками або виправленнями, заявнику не повертаються документи з 
відмовою, а надається можливість донести належно підготовлені документи замість зіпсованих.

ХАРКІВСЬКА 
ОБЛАСТЬ



Підключення до електромереж

 Рекомендуємо місцевим та обласним радам звернутися до НКРЄКП з вимогою знизити ставки 
підключення до електромереж за прикладом Полтавcької області – 0,29 тис. грн/1кВт без ПДВ, 
за умов, що підключається пристрій,  розрахований на 140 кВт з другою категорією надійності. 

Ставки місцевих податків

 Зменшити ставку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки до 0,25%. Кращі 
практики – Київ та Херсон;

 Зменшити ставку земельного податку до 0,5%. Кращі практики – Львів, Хмельницький, Івано-
Франківськ та Луцьк;

 Зменшити максимальну ставку орендної плати за земельну ділянку до 3%. Кращі практики – 
Житомир, Запоріжжя та Львів;

 Зменшити ставку єдиного податку для 1 групи до 8%. Краща практика – Біла Церква.



РЕКОМЕНДАЦІЇ ОФІСУ ЕФЕКТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕННЯ REGIONAL DOING 

BUSINESS З НАПРЯМКІВ:

Створення підприємства

 Інвентаризувати всі місцеві та обласні рішення з вимогою печаток від підприємства. Розробити 
та прийняти зміни до них у зв’язку з відсутністю необхідності печатки  відповідно до нового 
законодавства;

 Провести роз’яснювальну роботу серед місцевих підприємців про відсутність необхідності 
печатки підприємства у зв’язку з новим законодавством.

Отримання дозволів на будівництво

 Знизити ставки пайового внеску за прикладом Львова. 

Оформлення земельної ділянки під об’єктом нерухомості

 Планувати графік засідань органів місцевого самоврядування таким чином, щоб питання про 
надання дозволів на розроблення проектів землеустрою та рішень  про передачу у власність чи 
користування земельних ділянок розглядалося кожного місяця;

 Запровадити правило, що у разі перенесення засідання, у порядку денному якого залишилися 
земельні питання, воно переноситься не більше,  ніж на тиждень;

 Опублікувати у відкритому доступі всю наявну інформацію про планувальну, землевпорядну та 
містобудівну документацію;

 Опублікувати у відкритому доступі у форматі електронних карт території відносно яких видані 
дозволи на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок;

 Запровадити такий порядок, що у разі подання неповного пакету документів, документів з 
орфографічними помилками або виправленнями, заявнику не повертаються документи з 
відмовою, а надається можливість донести належно підготовлені документи замість зіпсованих.

ОДЕСЬКА 
ОБЛАСТЬ



Підключення до електромереж

 Рекомендуємо місцевим та обласним радам звернутися до НКРЄКП з вимогою знизити ставки 
підключення до електромереж за прикладом Полтавcької області – 0,29 тис. грн/1кВт без ПДВ, 
за умов, що підключається пристрій,  розрахований на 140 кВт з другою категорією надійності. 

Ставки місцевих податків

 Зменшити ставку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки до 0,25%. Кращі 
практики – Київ та Херсон;

 Зменшити ставку земельного податку до 0,5%. Кращі практики – Львів, Хмельницький, Івано-
Франківськ та Луцьк;

 Зменшити максимальну ставку орендної плати за земельну ділянку до 3%. Кращі практики – 
Житомир, Запоріжжя та Львів;

 Зменшити ставку єдиного податку для 1 групи до 8%. Краща практика – Біла Церква.



РЕКОМЕНДАЦІЇ ОФІСУ ЕФЕКТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕННЯ REGIONAL DOING 

BUSINESS З НАПРЯМКІВ:

Створення підприємства

 Інвентаризувати всі місцеві та обласні рішення з вимогою печаток від підприємства. Розробити 
та прийняти зміни до них у зв’язку з відсутністю необхідності печатки  відповідно до нового 
законодавства;

 Провести роз’яснювальну роботу серед місцевих підприємців про відсутність необхідності 
печатки підприємства у зв’язку з новим законодавством.

Отримання дозволів на будівництво

 Знизити ставки пайового внеску за прикладом Львова. 

Оформлення земельної ділянки під об’єктом нерухомості

 Планувати графік засідань органів місцевого самоврядування таким чином, щоб питання про 
надання дозволів на розроблення проектів землеустрою та рішень  про передачу у власність чи 
користування земельних ділянок розглядалося кожного місяця;

 Запровадити правило, що у разі перенесення засідання, у порядку денному якого залишилися 
земельні питання, воно переноситься не більше,  ніж на тиждень;

 Опублікувати у відкритому доступі всю наявну інформацію про планувальну, землевпорядну та 
містобудівну документацію;

 Опублікувати у відкритому доступі у форматі електронних карт території відносно яких видані 
дозволи на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок;

 Запровадити такий порядок, що у разі подання неповного пакету документів, документів з 
орфографічними помилками або виправленнями, заявнику не повертаються документи з 
відмовою, а надається можливість донести належно підготовлені документи замість зіпсованих.

ХЕРСОНСЬКА 
ОБЛАСТЬ



Підключення до електромереж

 Рекомендуємо місцевим та обласним радам звернутися до НКРЄКП з вимогою знизити ставки 
підключення до електромереж за прикладом Полтавcької області – 0,29 тис. грн/1кВт без ПДВ, 
за умов, що підключається пристрій,  розрахований на 140 кВт з другою категорією надійності. 

Ставки місцевих податків

 Зменшити ставку земельного податку до 0,5%. Кращі практики – Львів, Хмельницький, Івано-
Франківськ та Луцьк;

 Зменшити максимальну ставку орендної плати за земельну ділянку до 3%. Кращі практики – 
Житомир, Запоріжжя та Львів;

 Зменшити ставку єдиного податку для 1 групи до 8%. Краща практика – Біла Церква;

 Зменшити ставку єдиного податку для 2 групи  до 10%. Кращі практики – Харків, Одеса та Суми.



РЕКОМЕНДАЦІЇ ОФІСУ ЕФЕКТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕННЯ REGIONAL DOING 

BUSINESS З НАПРЯМКІВ:

Створення підприємства

 Інвентаризувати всі місцеві та обласні рішення з вимогою печаток від підприємства. Розробити 
та прийняти зміни до них у зв’язку з відсутністю необхідності печатки  відповідно до нового 
законодавства;

 Провести роз’яснювальну роботу серед місцевих підприємців про відсутність необхідності 
печатки підприємства у зв’язку з новим законодавством.

Отримання дозволів на будівництво

 Знизити ставки пайового внеску за прикладом Львова. 

Оформлення земельної ділянки під об’єктом нерухомості

 Планувати графік засідань органів місцевого самоврядування таким чином, щоб питання про 
надання дозволів на розроблення проектів землеустрою та рішень  про передачу у власність чи 
користування земельних ділянок розглядалося кожного місяця;

 Запровадити правило, що у разі перенесення засідання, у порядку денному якого залишилися 
земельні питання, воно переноситься не більше,  ніж на тиждень;

 Опублікувати у відкритому доступі всю наявну інформацію про планувальну, землевпорядну та 
містобудівну документацію;

 Опублікувати у відкритому доступі у форматі електронних карт території відносно яких видані 
дозволи на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок;

 Запровадити такий порядок, що у разі подання неповного пакету документів, документів з 
орфографічними помилками або виправленнями, заявнику не повертаються документи з 
відмовою, а надається можливість донести належно підготовлені документи замість зіпсованих.

ХМЕЛЬНИЦЬКА 
ОБЛАСТЬ



Підключення до електромереж

 Рекомендуємо місцевим та обласним радам звернутися до НКРЄКП з вимогою знизити ставки 
підключення до електромереж за прикладом Полтавcької області – 0,29 тис. грн/1кВт без ПДВ, 
за умов, що підключається пристрій,  розрахований на 140 кВт з другою категорією надійності. 

Ставки місцевих податків

 Зменшити ставку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки до 0,25%. Кращі 
практики – Київ та Херсон;

 Зменшити максимальну ставку орендної плати за земельну ділянку до 3%. Кращі практики – 
Житомир, Запоріжжя та Львів;

 Зменшити ставку єдиного податку для 1 групи до 8%. Краща практика – Біла Церква;

 Зменшити ставку єдиного податку для 2 групи  до 10%. Кращі практики – Харків, Одеса та Суми.



РЕКОМЕНДАЦІЇ ОФІСУ ЕФЕКТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕННЯ REGIONAL DOING 

BUSINESS З НАПРЯМКІВ:

Створення підприємства

 Інвентаризувати всі місцеві та обласні рішення з вимогою печаток від підприємства. Розробити 
та прийняти зміни до них у зв’язку з відсутністю необхідності печатки  відповідно до нового 
законодавства;

 Провести роз’яснювальну роботу серед місцевих підприємців про відсутність необхідності 
печатки підприємства у зв’язку з новим законодавством.

Отримання дозволів на будівництво

 Знизити ставки пайового внеску за прикладом Львова. 

Оформлення земельної ділянки під об’єктом нерухомості

 Планувати графік засідань органів місцевого самоврядування таким чином, щоб питання про 
надання дозволів на розроблення проектів землеустрою та рішень  про передачу у власність чи 
користування земельних ділянок розглядалося кожного місяця;

 Запровадити правило, що у разі перенесення засідання, у порядку денному якого залишилися 
земельні питання, воно переноситься не більше,  ніж на тиждень;

 Опублікувати у відкритому доступі всю наявну інформацію про планувальну, землевпорядну та 
містобудівну документацію;

 Опублікувати у відкритому доступі у форматі електронних карт території відносно яких видані 
дозволи на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок;

 Запровадити такий порядок, що у разі подання неповного пакету документів, документів з 
орфографічними помилками або виправленнями, заявнику не повертаються документи з 
відмовою, а надається можливість донести належно підготовлені документи замість зіпсованих.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА
  ОБЛАСТЬ



Підключення до електромереж

 Рекомендуємо місцевим та обласним радам звернутися до НКРЄКП з вимогою знизити ставки 
підключення до електромереж за прикладом Полтавcької області – 0,29 тис. грн/1кВт без ПДВ, 
за умов, що підключається пристрій,  розрахований на 140 кВт з другою категорією надійності. 

Ставки місцевих податків

 Зменшити ставку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки до 0,25%. Кращі 
практики – Київ та Херсон;

 Зменшити максимальну ставку орендної плати за земельну ділянку до 3%. Кращі практики – 
Житомир, Запоріжжя та Львів;

 Зменшити ставку єдиного податку для 1 групи до 8%. Краща практика – Біла Церква;

 Зменшити ставку єдиного податку для 2 групи  до 10%. Кращі практики – Харків, Одеса та Суми.



РЕКОМЕНДАЦІЇ ОФІСУ ЕФЕКТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕННЯ REGIONAL DOING 

BUSINESS З НАПРЯМКІВ:

Створення підприємства

 Інвентаризувати всі місцеві та обласні рішення з вимогою печаток від підприємства. Розробити 
та прийняти зміни до них у зв’язку з відсутністю необхідності печатки  відповідно до нового 
законодавства;

 Провести роз’яснювальну роботу серед місцевих підприємців про відсутність необхідності 
печатки підприємства у зв’язку з новим законодавством.

Отримання дозволів на будівництво

 Знизити ставки пайового внеску за прикладом Львова. 

Оформлення земельної ділянки під об’єктом нерухомості

 Планувати графік засідань органів місцевого самоврядування таким чином, щоб питання про 
надання дозволів на розроблення проектів землеустрою та рішень  про передачу у власність чи 
користування земельних ділянок розглядалося кожного місяця;

 Запровадити правило, що у разі перенесення засідання, у порядку денному якого залишилися 
земельні питання, воно переноситься не більше,  ніж на тиждень;

 Опублікувати у відкритому доступі всю наявну інформацію про планувальну, землевпорядну та 
містобудівну документацію;

 Опублікувати у відкритому доступі у форматі електронних карт території відносно яких видані 
дозволи на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок;

 Запровадити такий порядок, що у разі подання неповного пакету документів, документів з 
орфографічними помилками або виправленнями, заявнику не повертаються документи з 
відмовою, а надається можливість донести належно підготовлені документи замість зіпсованих.

ВОЛИНСЬКА
  ОБЛАСТЬ



Підключення до електромереж

 Рекомендуємо місцевим та обласним радам звернутися до НКРЄКП з вимогою знизити ставки 
підключення до електромереж за прикладом Полтавcької області – 0,29 тис. грн/1кВт без ПДВ, 
за умов, що підключається пристрій,  розрахований на 140 кВт з другою категорією надійності. 

Ставки місцевих податків

 Зменшити ставку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки до 0,25%. Кращі 
практики – Київ та Херсон;

 Зменшити максимальну ставку орендної плати за земельну ділянку до 3%. Кращі практики – 
Житомир, Запоріжжя та Львів;

 Зменшити ставку єдиного податку для 1 групи до 8%. Краща практика – Біла Церква;

 Зменшити ставку єдиного податку для 2 групи  до 10%. Кращі практики – Харків, Одеса та Суми.


