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РОБИМО ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ 
БІЛЬШ ЕФЕКТИВНИМ

СПРОЩЕННЯ РЕГУЛЮВАННЯ ОБІГУ ПРОМИСЛОВИХ КОНОПЕЛЬ:  
СТАРТ ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ ЗАКОНОПРОЕКТУ 

ЯК ЗАПРОВАДИТИ ЄВРОПЕЙСЬКІ ПРАВИЛА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕЧНОСТІ 
БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ: BRDO ОПУБЛІКУВАЛИ ЗЕЛЕНУ КНИГУ

Технічні коноплі не є наркотичною речовиною. Це закріплює законопроект щодо регулювання обігу 
конопель в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності, який нещодавно 
оприлюднило Міністерство охорони здоров’я України. Торік експерти BRDO здійснили аналіз  
ринку технічних конопель, у якому також запропонували механізми для його розвитку в Україні.  
Відтепер є шанс, що в Україні нарешті з’явиться чітке та зрозуміле регулювання з упорядкованими 
інструментами контролю за обігом промислових конопель, яке відповідатиме законодавству ЄС та 
кращим світовим практикам. Наразі розпочато процес громадського обговорення документу. 
Долучайтеся, щоб разом створити регулювання, дружнє до бізнесу і споживачів! 

Із 1 січня 2023 року Україна імплементує в національне законодавство Регламент (ЄС) №305/2011. Цей 
документ встановлює гармонізовані умови для розміщення будівельної продукції на ринку. Саме 1 
січня 2023 року набере чинності у повному обсязі закон «Про надання будівельної продукції на 
ринку». Для того, щоб прискорити процес запровадження європейських правил на український 
будівельний ринок, експерти BRDO розробили Зелену книгу «Системний перегляд якості 
державного регулювання надання будівельної продукції на ринок». Окрім аналізу регулювання 
ринку і досвіду ЄС, дослідження містить методологічні рекомендації щодо ефективного 
впровадження Закону України «Про надання будівельної продукції на ринку», які стануть у нагоді як 
державним органам з формування політики, так і представникам будівельної індустрії. BRDO також 
розпочинає публічну консультацію щодо ефективної імплементації положень Регламенту 305 й 
Закону «Про надання будівельної продукції на ринку» − долучайтеся до обговорення!

ДОПОМОЖИ АГРОСЕКТОРУ УКРАЇНИ АДАПТУВАТИСЯ ДО ЦІЛЕЙ  
EUROPEAN GREEN DEAL – ЗАПРОШУЄМО ПРОЙТИ ОПИТУВАННЯ 

ЯК ЕФЕКТИВНО ЗАПОБІГТИ РЕЄСТРАЦІЙНОМУ 
РЕЙДЕРСТВУ У ЗЕМЕЛЬНІЙ СФЕРІ – BRDO 
ПРЕЗЕНТУВАВ ДОРОЖНЮ КАРТУ 

Європа планує перетворитися на кліматично-нейтральний континент вже до 2050 року. Сталий “зелений 
перехід” європейці здійснюють згідно з дорожньою картою European Green Deal. Це набір політичних 
ініціатив, висунутих Європейською Комісією, який стосується не тільки кліматичної політики, а й підходів до 
модернізації зеленої економіки та забезпечення економічного зростання, яке дозволить людині жити у 
гармонії з планетою та її ресурсами. Для України надзвичайно важливо отримати статус стратегічного 
партнера Європи в рамках її “зеленого переходу”. Одним із компонентів цієї трансформації є перехід ЄС до 
сталої аграрної політики. Він, зокрема, відбуватиметься за нещодавно опублікованою стратегією “Farm to 
Fork”, або “Від ферми до виделки”, де особлива увага приділяється сільському господарству в контексті 
глобальних кліматичних змін. Щоб зрозуміти, як найкраще адаптувати агросектор України відповідно до 
цілей European Green Deal, BRDO розпочинає аналіз вітчизняного регуляторного поля в галузі сільського 
господарства. Запрошуємо долучатися – пройдіть опитування і допоможіть нам у написанні всеохопного 
дослідження! 

В Україні досі не подолане реєстраційне «рейдерство» − захоплення бізнесу й активів шляхом 
неправомірного втручання у роботу державних реєстрів та маніпуляцією з їхніми відомостями. Одним із 
найрозповсюджених видів рейдерства є рейдерство щодо сільськогосподарських земель, внаслідок якого 
аграрії незаконно втрачають урожай, а іноді навіть і права на землю. 10 листопада експерти Офісу 
ефективного регулювання BRDO презентували Дорожню карту із запобігання рейдерству в земельній 
сфері, розроблену за сприяння проекту «Підтримка прозорого управління земельними ресурсами в 
Україні», що фінансується ЄС та впроваджується Світовим Банком. Які кроки передбачені у Дорожній карті і 
як їх реалізувати, читайте у нашому релізі. 

77% ОПИТАНИХ КОРИСТУВАЧІВ ВВАЖАЮТЬ, 
ЩО ЦИФРОВІЗАЦІЯ БУДІВЕЛЬНИХ ПОСЛУГ 
ЗМЕНШУЄ КОРУПЦІЮ 

УРЯД ЗАПРОВАДИВ PROJECTUA – IT СИСТЕМУ  
ДЛЯ ПЛАНУВАННЯ І МОНІТОРИНГУ  
ПОЛІТИКИ, ОРІЄНТОВАНОЇ НА РЕЗУЛЬТАТ 

В опитуванні щодо якості будівельних послуг, яке заповнюють користувачі після оформлення на порталі 
Дія, взяли участь близько 25 тисяч осіб. 74% користувачів — задоволені роботою електронних послуг, а ще 
понад 77% — переконані, що цифровізація будівельних послуг зменшує корупцію. На порталі Дія зараз 
доступні 12 будівельних послуг онлайн, частина з них повністю автоматизовані. Це дозволяє повністю 
виключати людський фактор щодо ухвалення рішень, а отже, і корупцію. Відтепер, щоб оформити всі 
необхідні дозволи, немає потреби ходити кабінетами та збирати купу довідок. Достатньо подати одну 
заяву за 10 хвилин — і вона автоматично потрапляє на розгляд.    

Єдина державна електронна система у сфері будівництва, новий реєстр та будівельні послуги на порталі 
Дія реалізуються за співпраці Міністерства цифрової трансформації України з Мінрегіоном та за підтримки 
USAID/UK aid проєкту «TAPAS Project/Прозорість та підзвітність у держуправлінні та послугах». Експерти 
BRDO брали участь у розробці нормативних актів щодо впровадження Е-системи будівництва. 

Кабмін офіційно схвалив 2-річне пілотування ProjectUA, нового потужного інструменту 
загальнодержавного планування та моніторингу, спеціально розробленого для українського уряду. 
Концепція ProjectUA була задумана та реалізована проектом SURGe, що фінансується урядом Канади, а 
BRDO відповідав за технічну розробку ІТ-системи. Принципи функціонування ІТ-інструменту засновані на 
міжнародно визнаних принципах RBM (Results Based Management) та сприяють розвитку міністерських 
політик, орієнтованих на досягнення чітких результатів, дозволяють координувати та консолідувати плани 
Уряду України та слідкувати за прогресом у їхній реалізації у цифровому форматі. Також ProjectUA тепер 
дозволяє чиновникам швидко та чітко помічати необхідність перерозподілу ресурсів та зміни напрямку 
докладання зусиль задля досягнення кращих результатів. Детальніше про систему читайте у нашій 
публікації. 

ДОСЛІДЖЕННЯ,  
ІНІЦІАТИВИ,  
ПОГЛЯДИ

ДАЙДЖЕСТ

BRDO

ІНІЦІАТИВИ BRDO, РОЗРОБЛЕНІ ЗА ПІДТРИМКИ 
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

ІНІЦІАТИВИ BRDO У ПАРТНЕРСТВІ З МІЖНАРОДНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

ПІДПИСАТИСЯ НА ЩОМІСЯЧНИЙ ДАЙДЖЕСТ BRDO

Стежте за нами в соцмережах: 

facebook Instagram youtube

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3yTseSF%3Ffbclid%3DIwAR0kWa_EHM-an9qMSLbTIGtVeuLioDWOGJGMpgl2u4nazWOBc4Zl65_KoKM&h=AT20YMEdlRrxTSQLYubWG93dd7V7GwO1QCM09zUEdfCXutoSyn3uUAZf4XgP79UmXkMuh4urc2aBl7xCcDtt-iTaVaEMoWuD0qDaKfK6WGyLqRSTLEvNcqFmvvSSLic5lOD84Q0gsw&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2BOd1d_v3SLkVwHyMOqD_p9UJVOGvs1BXOuB0Jg1ZQZ1ngf7fydWA8RBYGNp8tmbN2cS3sT1nK2fv9ji7LyB9alefplsBfBepHmXdzAl_CZS3RlCIUGbKAACMv5TOay0uubiWsUs9gRpa7RjmHLxI4go2BW748Ljk2qUfXeBLbqcCjfUIkA2qrI8OvRQzSKO_691k
https://bit.ly/3czVfc1
https://regulation.gov.ua/book/174-zelena-kniga-sistemnij-pereglad-akosti-derzavnogo-reguluvanna-nadanna-budivelnoi-produkcii-na-rinok
https://regulation.gov.ua/book/174-zelena-kniga-sistemnij-pereglad-akosti-derzavnogo-reguluvanna-nadanna-budivelnoi-produkcii-na-rinok
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FBRDO_survey_green_deal%3Ffbclid%3DIwAR3wvXnC0Avncbg1HJnEv-Y5I8vV0X_cB5AXRYtYKjoxn5ABTMprz3KSW-8&h=AT2_wCCfcvyFEolWQb_W-iBLeLw06WDVwY1AtwiaTtALiOVZuZDLb4AX5FIwYsNy_ZSFgR4ArXFvK1afMD3ygMIpnIv5AikKgqafVPd16xqRLmdi7QXjrMVta9JP1YAwzyDt&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2tLs9FnihRcHWEYCMAsD3LnnsK3_7J5IzQzDegNKi8e-o3MS5g0eiO97PKo17EVcrh55mUYm8hGyo3Okxbad4UU_OtpdwWMfk2Hf3XDA2KkL3d2rl-MkXORs1uDQ28QabQ3TzREvbGE3Yuisnbi35SwvCGVpz0l68YiXbj4qO_gcg
https://brdo.com.ua/wp-content/uploads/2016/01/Anti-raiding_electron_UA_FINAL.pdf
https://brdo.com.ua/wp-content/uploads/2016/01/Anti-raiding_electron_UA_FINAL.pdf
https://brdo.com.ua/top/yak-efektyvno-zapobigty-reyestratsijnomu-rejderstvu-u-zemelnij-sferi-brdo-prezentuvalo-dorozhnyu-kartu/
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https://forms.gle/Uob6sYgGwk5CfZWR6
https://www.facebook.com/brdo.ukraine 
https://www.instagram.com/brdo_ukraine/
https://www.youtube.com/channel/UC8uECVYRbaPvZ_S7tyt1jzw

