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ЕКОНОМІКА

Головні НОВИНИ грудня 2020

Читати більшеРада ухвалила закон про приєднання до угоди про розвиток
мультимодальних перевезень

АВТОМОБІЛЬНА ГАЛУЗЬ

Оприлюднено для обговорення проект Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України у сфері безпеки експлуатації
колісних транспортних засобів відповідно до вимог Угоди про асоціацію
між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським
співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої
сторони»

Читати більше

Читати більшеПрийнято Закон "Про Державний бюджет України на 2021 рік"

Читати більшеКабмін змінив порядок державної реєстрації, перереєстрації та зняття з
обліку транспортних засобів

Прийнято Закон "Про державну підтримку інвестиційних проектів зі
значними інвестиціями" Читати більше

В Україні збільшено максимальний розмір допомоги по безробіттю Читати більше

СОЦІАЛЬНА СФЕРА

Уряд затвердив Порядок надання одноразової компенсації
підприємцям, які призупинять свою діяльність через карантинні
заходи

Читати більше

Читати більшеПосилення карантинних обмежень

Кабмін розширив коло потенційних банків-кредиторів для відбору на
отримання портфельних гарантій

Читати більше

Читати більшеУряд встановив єдину фіксовану ціну на електроенергію для побутових
споживачів

Заборона ввезення товарів походженням з РФ продовжена Читати більше

В Україні запустили Єдиний експортний веб-портал Читати більше

Переформатовано діяльність ЕКК Читати більше

Читати більшеНова угода з ЄІБ забезпечить розвиток громадського
електротранспорту в містах України

Читати більшеКабмін схвалив зміни до державної програми «Доступні кредити 5-7-
9%» для підтримки малого та середнього бізнесу в умовах карантину

З 1 січня 2021 року відкриваються нові бюджетні рахунки для сплати
податків

Читати більше
ДПС

Запровадження єдиного рахунку для сплати податків Читати більше

З 1 січня 2021 року змінюються рахунки для сплати ЄСВ Читати більше

Національний банк оновив Стратегію валютних інтервенцій

НБУ
Читати більше

Запроваджено антикризові заходи для підтримки банків та економіки під
час посиленого карантину Читати більше

Зареєстровано проект Закону №  4550 про внесення змін до Закону
України "Про гуманітарну допомогу" щодо врегулювання окремих питань
у сфері забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями 

Читати більше

ІНФРАСТРУКТУРА

Зареєстровано проект Закону №4416-1 про внесення змін до Закону
України «Про індустріальні парки», спрямованих на залучення
інвестицій в промисловий сектор економіки шляхом запровадження
стимулів в індустріальних парках

Читати більше
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