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Цифровий безвіз із ЄС під загрозою – парламент у першому  
читанні ухвалив контроверсійний законопроект

Україна має реальну можливість отримати «цифровий безвіз» із ЄС – приєднатися до Єдиного цифрового
ринку Європейського Союзу, що дозволить, зокрема, зняти бар’єри для електронної торгівлі. Головною
умовою для інтеграції є реформа галузі електронних комунікацій і насамперед створення незалежного
регулятора галузі. Але законопроект, розроблений Комітетом ВРУ з питань цифрової трансформації начебто
для досягнення цієї мети, насправді нівелює незалежність майбутнього регулятора. Експерти BRDO
проаналізували цей законопроект і виокремили низку норм, що суперечать Конституції і законам України.
Вважаємо, що законопроект має бути доопрацьований, а наші експерти, зі свого боку, готові активно
долучатися до роботи над законопроектом і вже підготували низку пропозицій щодо його доопрацювання.

Новий закон про захист прав споживачів ухвалено – що він змінює?
Чи не щодня ми отримуємо надокучливі розсилки від магазинів. Розпродаж, спецпропозиція,
надходження нової колекції — про все це покупця інформують ледь не примусово. Новий закон про
захист прав споживачів, одним із розробників якого є BRDO, нарешті дозволить протидіяти
нескінченним потокам рекламного спаму. Документ передбачає: інформація про продукцію може
надаватися споживачу на його електронну адресу або за номером його телефону лише за умови, що
споживач надав суб’єкту господарювання згоду на отримання такої інформації. Юристка BRDO
Людмила Лісіна детально розповіла, які саме права захищає новий закон та як людям користуватися
новими європейськими нормами, у матеріалі для видання «Факти».

Енергетична криза – які причини і що робити українцям?
Напередодні нового осінньо-зимового періоду Україна не накопичила достатню кількість вугілля,
щоб безпечно пройти холоди. Вже кілька областей України оголосили надзвичайну ситуацію через
неготовність до опалювального сезону. Наші експерти тримають руку на пульсі подій і детально
пояснюють, як так сталося і що робити далі: про проблеми, пов'язані з запасами природного газу,
читайте коментар Олексія Оржеля, члена правління BRDO, а про ситуацію, що склалася в
електроенергетиці, розказує Антон Зоркін, керівник сектору «Енергетика» BRDO.

Українські пасічники виходять із тіні — зросла  
кількість зареєстрованих пасік і бджолосімей
Попри те, що Україна у топ-5 світових лідерів із виробництва та експорту меду, держава досить довго не

знала, скільки всього зареєстровано пасік, бджолосімей та хто саме в країні виробляє мед. Усе змінилося з
ухваленням Наказу Мінекономіки “Про деякі питання у сфері бджільництва”, який зокрема запроваджує
електронний реєстр паспортів пасік. Документ розроблявся за участі експертів BRDO, які ще з 2018 року
досліджують проблеми ринку. Наказ створив можливості для детінізації виробництва українського меду.
Відтепер кожен охочий може швидко і легко зареєструвати пасіку, отримати держпідтримку та захистити  
свої інтереси у випадку отруєння бджіл засобами захисту рослин. Детальніше про те, що було раніше  
на ринку і як він зміниться із прийняттям наказу, читайте у нашому матеріалі.

Індекс борщу – як змінилися ціни на продукти в Україні за рік
5,1 грн — у стільки обійдеться порція борщу на чотирьох осіб, приготована за традиційним рецептом.
Порівняно з жовтнем 2020 року, ціна зросла на 5,52 . Експерти BRDO проаналізували динаміку цін на
продукти, із яких готується традиційний борщ, упродовж року на основі онлайн-даних роздрібних мереж.
Найбільше зросли ціни на буряк, моркву та капусту — 2,
, 5,01 та
,8 відповідно. Інші інгредієнти
також зросли в ціні, але не так відчутно. Подешевшали тільки картопля -8,05 та сметана -8,0 . Детальніше
ознайомитися з динамікою цін на продукти допоможе наша ін о ра іка.
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ІНІЦІАТИВИ BRDO У ПАРТНЕРСТВІ З МІЖНАРОДНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

Уряд схвалив постанову про Єдину  
екологічну платформу «ЕкоСистема»

Міністерство захисту
довкілля та природних
ресурсів України

Документ, що врегульовує функціонування державного вебпорталу, розроблений Міндовкілля спільно з
BRDO. Також наші експерти здійснюють супровід подальшої цифровізації 11-ти політик міністерства. Рішення
уряду нарешті надає “ЕкоСистемі” офіційний статус. У тестовому режимі ресурс, створений Міндовкіллям
для швидкої та комфортної взаємодії держави з громадянами та бізнесом в сфері екології, працює вже з
травня 2021 року: https: //eco.gov.ua. Вбачається, що на базі “ЕкоСистеми” будуть оцифровані 29
адміністративних екопослуг для бізнесу та оприлюднені 172 реєстри екологічної інформації для громадян.
Вебпортал, що функціонує за принципами paperless та peopleless, вже зараз дозволяє українцям  
економити час і ресурси та мінімізує корупційні ризики.

питування BRDO: як ви оцінюєте  
ефективність електронних  
державних послуг?
О

Експерти BRDO досліджують, який антикорупційний та економічний ефект має переведення послуг
в онлайн-формат. У межах цього дослідження ми проводимо опитування, щоб дізнатися, скільки
часу та коштів зекономили користувачі завдяки можливості отримати послугу без відвідування
державних органів і залучення посередників, а також як онлайн-формат надання послуг вплинув  
на рівень корупції. Для цього просимо заповнити коротку й анонімну анкету: https: //bit.ly/2YAGZfL.
Ваші відповіді стануть основою Звіту, який готує Офіс ефективного регулювання (BRDO) за
підтримки програми «Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади» EGAP,  
що фінансується Швейцарською агенцією з розвитку та співробітництва та реалізується Фондом  
«Східна Європа» у партнерстві з Міністерством цифрової трансформації України.
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