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Законопроект про посилення відповідальності у  
сфері містобудування — зареєстровано у Верховній Раді 

Законопроект про гарантування прав на нерухомість,  
яка будується, — ухвалено в першому читанні 

Парламент планує зобов’язати українських абонентів пройти 
ідентифікацію – BRDO вважає це неприйнятним 

У Верховній Раді зареєстровано законопроект #5877 щодо посилення відповідальності у сфері  
містобудівної діяльності, у розробці якого брали участь експерти BRDO. У разі його прийняття, буде  
збільшена відповідальність (як адміністративна, так і кримінальна) за вчинення протиправних дій у сфері 
містобудування, зокрема за самочинне будівництво. Які саме зміни передбачаються, читайте на нашому сайті. 

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект №5091 про гарантування речових прав на 
об’єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому. Ухвалення законопроекту створює дієві 
правові механізми для гарантування державою речових прав на об’єкти незавершеного будівництва та 
майбутні об’єкти нерухомості – відтепер покупець нерухомості набагато краще захищений й отримує 
гарантії захисту своїх прав у разі, наприклад, недобудови. Есперти BRDO брали участь у розробці 
законопроекту. Що саме змінюється і як будуть захищатися покупці – дізнайтеся у нашій інфографіці, а 
також читайте аналітичний матеріал наших експертів.

Нещодавно Комітет Верховної Ради з питань цифрової трансформації оприлюднив для обговорення 
законопроект, що вносить зміни  до Закону України «Про електронні комунікації» щодо ідентифікації 
користувачів електронних комунікаційних послуг. Законопроект передбачає, що мобільні абоненти мають у 
примусовому порядку зареєструватися в оператора, інакше не отримають послуги мобільного зв’язку. Тобто 
користувачі втрачають право отримувати послуги мобільного зв’язку анонімно і зобов’язані надавати свої 
персональні дані постачальникам. Експерти BRDO детально проаналізували законопроект і вважають його 
неприйнятним, оскільки він суперечить Конституції України і чинному законодавству і звужує передбачені 
законом права і свободи громадян. Детальніше – за посиланням. 

Євроінтеграція: як Україна має запобігати цифровому піратству?

Українців хочуть зобов’язати перевіряти легальність придбаних телефонів 
− BRDO вважає це неприпустимим 

Часткове переліцензування РЧР додасть 2,4 млрд грн  
до держбюджету України 

В Україні сьогодні дуже легко не платити за цифровий контент: законодавство не передбачає заборону 
виробництва, продажу та використання незаконних пристроїв умовного доступу, і тому правопорушники не 
несуть ніякої відповідальності за свої дії. У Європі ще з 1998 року окремою Директивою 98/84/ЄС захищаються 
послуги доступу до цифрового контенту. У межах гармонізації українського законодавства з європейським 
ми маємо виконати певні умови, зокрема опрацювати питання щодо інтеграції України до внутрішнього 
ринку ЄС у сфері цифрової економіки. Для цього експерти BRDO розробили проект закону щодо захисту 
певних послуг, що базуються на умовному доступі або складаються з нього. Детальніше про законопроект і те, 
чому важливо його ухвалити, читайте у нашій новині. 

Комітет Верховної Ради України з питань цифрової трансформації на початку серпня оприлюднив до 
обговорення законопроект про внесення змін до Закону України «Про електронні комунікації» щодо захисту 
інтересів держави та користувачів електронних комунікаційних послуг. Цей документ містить низку 
суперечливих норм, що ускладнюють можливості громадян купувати мобільні телефони й інше термінальне 
обладнання. Експерти BRDO детально проаналізували законопроект і вважають неприпустимими зміни, 
запропоновані цією законодавчою ініціативою. Детальніше про запропоновані зміни і чому вони не 
відповідають нинішнім потребам користувачів читайте на нашому сайті. 

НКРЗІ починає процес переліцензування радіочастотного спектру в діапазонах 2300-2400 МГц та 2575-2610 
МГц. Для цього телеком-регулятор 7 вересня виніс на громадське обговорення проект змін до розмірів 
плати за видачу ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, затверджених постановою 
Кабміну від 22.02.2006 № 200. Його ухвалення дозволить покращити покриття 4G, запровадити нові 
технології і збільшити надходження до держбюджету. Більша частина діапазону 2300-2400 МГц була 
вивільнена попередніми користувачами РЧР, шляхом анулювання ліцензій за заявами ліцензіатів. Це стало 
можливим завдяки реалізації пропозицій експертів BRDO, які були сформульовано в результаті 
проведеного в 2019 році дослідження сфери користування РЧР. Що саме ми пропонували змінити і як ці 
зміни стали можливими – читайте у нашому пості.

«Необмежені» строки надання адмінпослуг скасовано —  
законопроект №5454 ухвалено в цілому 

Захист прав споживачів — уряд схвалив  
новий законопроєкт 

Як працює сфера  
державних перевірок бізнесу?  

Перший телеграм-бот лісової галузі

Ухвалений в цілому законопроект нарешті скасовує регулювання строків надання адміністративних послуг 
на час карантину. Тож відтепер карантин не буде підставою для зупинення цих строків — вам будуть 
зобов’язані надати послугу вчасно. Експерти BRDO брали участь у розробці законопроекту, покликаного 
скасувати практику нескінченних строків у сфері надання адміністративних послуг. Тож упевнені, що це 
значно полегшить життя і бізнесу, і суспільству! 

Щоб захистити права споживачів, уряд схвалив відповідний законопроєкт у новій редакції, розробленій 
Міністерством економіки України спільно з експертами BRDO. Ідеться про сучасні механізми захиститу прав 
споживачів. Крім цього, законопроект спрямований на виконання зобов’язань України в межах Угоди про 
асоціацію та імплементації законодавства ЄС. Що змінюється та чому це важливо, читайте на нашому сайті. 

Щоб це дізнатись і привернути увагу до сфери державних перевірок, Texty.org.ua розробили проєкт 
«Під наглядом». У межах цього проєкту проаналізовано відкриті дані Інспекційного порталу, який 
містить інформацію про планові та позапланові перевірки, здійснені державними контрольними 
органами, та їхні результати. У статті ви знайдете короткі поради для підприємців про те, як 
підготуватися до проведення перевірки. До того ж, матеріал містить рекомендації контрольним органам 
щодо підвищення якості даних про перевірки, які вони вносять до бази даних Інспекційного порталу.   

Нагадаємо, що Інспекційний портал надає доступну інформацію про перевірки в режимі  
реального часу. Цей вебсервіс запущений Офісом ефективного регулювання BRDO  
у 2017 році спільно з Державною регуляторною службою. 

Міндовкілля і Держлісагенство запустили перший державний telegram-бот. Його створили для того, 
щоб максимально спростити процес обміну інформацією з громадянами. Завдяки telegram-боту кожен 
українець тепер може швидко проконсультуватися з питань, що стосуються профільної діяльності 
Держлісагенства. Держава, у свою чергу, планує активніше залучати громадян до ухвалення рішень і 
контролю в екологічній сфері через новий канал комунікації, адже користувач може в максимально 
простий спосіб повідомити відповідні органи про факти незаконних рубок та пожежонебезпечні 
ситуації в лісі, свідками яких він став.  
Telegram-бот Держлісагенства — черговий сервіс Міндовкілля, реалізований на базі ЕкоСистеми:  
https://eco.mepr.gov.ua. ЕкоСистема — це вебпортал міністерства, над розробкою якого активно 
працюють експерти BRDO, покликаний стати національною платформою, де зібрані всі 
адміністративні екопослуги для бізнесу та вся екологічна інформація для громадян.
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