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Вето Президента на закон «Про електронні комунікації»: BRDO передав Парламенту пропозиції 
для доопрацювання

Президент України ветував євроінтеграційний закон «Про електронні комунікації», ухвалений  
Верховною Радою 30 вересня. Документ відправлено на доопрацювання. Експерти BRDO  
проаналізували зауваження Президента до закону «Про електронні комунікації», у розробці 
якого брали активну участь, і направили пропозиції та коментарі до Парламенту. Ми запропонували  
врахувати низку зауважень щодо правової визначеності, а також узгодженості деяких норм закону  
із нормами Конституції України. Крім цього, доопрацювання закону дозволить виправити технічні 
неточності на кшталт невідповідності деяких статей зазначеній нумерації. Повний текст запропонова-
них змін тут.

BRDO спільно з Міндовкілля розпочне кодифікацію сфери рибного господарства

Галузь рибного господарства потребує негайних структурних змін. Комплексним рішенням стане 
кодифікація регулювання сфери використання водних біоресурсів, тобто систематизація 
нормативних актів, що регулюють галузь, які, в той же час, будуть спрямовані на вирішення 
регуляторних проблем галузі та довкілля. Міндовкілля створює робочу групу для розробки проекту 
Кодексу ведення відповідального рибного господарства України. До розробки документу долучиться 
і команда BRDO. Нагадаємо, що раніше експерти сектору «Контроль і нагляд» BRDO презентували 
Зелену книгу «Аналіз рибної галузі України», у якій сформували основні проблеми і шляхи розвитку 
галузі. 

Експерти BRDO розробили проект закону про регулятора у сфері транспорту

Створення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту триває  
вже 20  років. BRDO підтримує створення НКРТ, проте застерігає, що законопроект №3927 
«Про  Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту» містить 
низку проблемних питань. Команда BRDO напрацювала альтернативний законопроект, який 
виправляє колізії законопроекту №3927 у частині неконституційності й невідповідності європейським 
зобов’язанням, а також передбачає більше гарантій для безперебійної роботи незалежної та  
професійної НКРТ.

Експерти BRDO дослідили ринок обігу волоського горіха та розробили кроки для покращення 
регуляторного поля

Україна входить до п’ятірки світових лідерів з вирощування волоського горіха. Але частка їх 
промислового вирощування складає лише 1-2%. Серед основних проблем ринку — заниження 
вартості товару, недоброчесна конкуренція, ухилення від сплати податків і неможливість підтвердити 
походження горіха. Усе це створює проблеми для розвитку експортного ринку. Експерти сектору 
«Сільське господарство» BRDO проаналізували ключові проблеми ринку і розробили концепцію  
його ефективного регулювання. Нагадаємо, що у 2017 році BRDO презентував зелену книгу 
«Регулювання ринку горіхівництва». 

700 тисяч українців не мають телефона через низькі доходи

Про це йдеться у Зеленій книзі «Ринок голосових телекомунікаційних послуг», розробленій експер-
тами сектору IT&Telecom BRDO. Фінансова неспроможність мати телефон (зокрема, мобільний) є одним 
із критеріїв оцінки бідності. Через низький рівень доходів окремі категорії українських споживачів не 
можуть користуватися послугами голосового зв’язку. Також у дослідженні проаналізовані проблеми 
ринку фіксованого зв’язку, тенденції до зростання на ринку мобільного зв’язку, недоліки державного 
регулювання та пропозиції для розвитку ринку голосових телекомунікаційних послуг в Україні.

Звернення до Міністра розвитку громад та територій України із пропозиціями змін до Концепції 
впровадження BIM-технологій в Україні

Коаліція організацій у сфері будівництва підтримує впровадження BIM-технологій і системно 
працює в цьому напрямку. UA BIM Community за підтримки міжнародного проєкту IPСM розробило 
Концепцію, яка стала основою для Концепції Міністерства. Однак презентований Мінрегіоном проєкт 
Концепції зазнав низки змін, які можуть негативно вплинуиь на ефективність упровадження BIM-
технологій в Україні. Члени Коаліції пропонують створити міжсекторальну робочу групу UA BIM Task 
Group для спільного напрацювання ефективних змін для впровадження BIM-технологій в Україні. 
Ознайомтесь із листом і додатками.

ПІДПИСУЙТЕСЯ НА РОЗСИЛКУ ЩОМІСЯЧНОГО ДАЙДЖЕСТА ВІД BRDO ТУТ

ПУБЛІЧНИЙ ДІАЛОГ

#RedTapeChallenge: опитування власників чи керівників СТО, шиномонтажу та іншого бізнесу  
в автомобільній сфері

Вам набридли заплутані процеси в оформленні документації, неадекватні вимоги до ведення 
діяльності, велика кількість перевірок? Розкажіть нам про це! Ми створили анкету, у якій підприємці 
можуть поділитися проблемами бізнесу в своїй сфері. Відповіді допоможуть напрацювати пропозиції 
для полегшення умов ведення бізнесу у галузі. Проект «Полювання на бюрократію» проводиться 
аналітичним центром BRDO спільно з Командою підтримки реформ Мінекономіки. 

Сектор «ІТ&Телеком» BRDO підготував Зелену книгу «Ринок голосових телекомунікаційних 
послуг», у якій експерти сформували рекомендації щодо захисту прав споживачів і заходів для 
вдосконалення регулювання ринку голосових послуг. Ми розпочинаємо етап онлайн-консультацій. 
Ваші рекомендації та запитання просимо залишити тут. 

Сектор «ІТ&Телеком» BRDO вивчає ринок стартапів та продуктових ІТ-компаній в Україні. Перший 
крок — це коротке опитування серед фахівців галузі. Запрошуємо взяти участь!

Сектор «Контроль і нагляд» BRDO здійснює аналіз ринку ферментованих алкогольних напоїв  
в Україні. У рамках дослідження ми проводимо опитування представників бізнесу щодо державного 
регулювання, яке створює перешкоди для ведення бізнесу.

#STARTBUSINESSCHALLENGE

Черкаси піднялися в Рейтингу прозорості міст від Transparency International Ukraine

Свою роль у цьому відіграв і #StartBusinessChallenge. Адже підключення міста до платформи та 
локалізація мінімум 5 кейсів — це один із критеріїв у сфері «Інвестиції та економічний розвиток»,  
що додає місту 1 бал в рейтингу. Наразі Черкаси вже локалізували 118 покрокових інструкцій  
з відкриття бізнесу, а рівень локалізації складає 94% — один із найвищих на платформі.

На інфосервісі SBC ви знайдете покрокові інструкції з відкриття бізнесу, про який завжди мріяли: 
автомийку, курси мов, пекарню чи будь-який інший. Просто почніть! Щоб підключити своє місто  
до платформи, натисніть тут. 
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