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БІЛЬШ ЕФЕКТИВНИМ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПОСИЛЕНО – ВЕРХОВНА РАДА УХВАЛИЛА ВІДПОВІДНИЙ ЗАКОНОПРОЕКТ 

УХВАЛЕНО ЗАКОН ПРО НАЦКОМІСІЮ У СФЕРАХ ЕЛЕКТРОННОЇ  
КОМУНІКАЦІЇ, РАДІОЧАСТОТНОГО СПЕКТРА І ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ 

Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроект №5877 про посилення 
відповідальності у сфері містобудування. Законопроект, у розробці якого брали участь експерти 
BRDO, передбачає такі зміни: збільшення штрафів за правопорушення у сфері містобудівної 
діяльності; чітке визначення кола суб’єктів, на яких може бути накладено адміністративне стягнення; 
тимчасовий арешт об’єктів незаконного (самочинного) будівництва; посилення кримінальної 
відповідальності за самочинне будівництво, зокрема на територіях пам’яток культурної спадщини. 
Нове законодавче підґрунтя для ефективного державного управління у сфері містобудівної 
діяльності заклав ухвалений у першому читанні законопроект 5655, у розробці якого теж брали 
участь експерти BRDO. Загалом же реформу містобудування визначають три законопроекти: 5655 
(реформування містобудування), 5656 (про зміни до Бюджетного кодексу) та 5877 (про посилення 
відповідальності). Як зміниться сфера містобудування після рефоми – дивіться у нашій інфографіці. 

16 грудня Верховна Рада ухвалила закон про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у 
сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (№ 6055). Він 
визначає правовий статус національної комісії та встановлює особливості організації його діяльності як 
регулятора, його функції та повноваження, порядок підготовки регуляторних актів, а також особливості 
здійснення контролю на відповідних ринках. Ухвалення цього закону є важливою умовою впровадження 
реформ, передбачених Законом України «Про електронні комунікації», виконання зобов’язань за Угодою про 
асоціацію у даній сфері та інтеграції до Єдиного цифрового ринку ЄС. У законі враховані ключові зауваження 
BRDO, про які ми писали раніше, – зокрема, Закон приведений у відповідність до Конституції України і до вимог 
норм Європейського кодексу електронних комунікацій щодо забезпечення незалежності регулятора у процесі 
призначення і звільнення його членів. Ми щиро вдячні за підтримку євроінтеграційного підходу до 
незалежності галузевого регулятора, зокрема, народній депутатці Кірі Рудик, а також голові Комітету цифрової 
трансформації Михайлові Крячку та народним обранцям. 

АБОНЕНТІВ НЕ ЗОБОВ’ЯЖУТЬ ПРОХОДИТИ ІДЕНТИФІКАЦІЮ  
І ПЕРЕВІРЯТИ ЛЕГАЛЬНІСТЬ ПРИДБАНИХ ТЕЛЕФОНІВ 

ЦІНОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ НА РИНКУ МІЖНАРОДНОГО ЗВ’ЯЗКУ НЕ БУДЕ 

ЯК ПОКРАЩИТИ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ВОДОПОСТАЧАННЯ І ВОДОВІДВЕДЕННЯ — 
ДОСЛІДЖЕННЯ BRDO 

В УКРАЇНІ ЗАПРОВАДИЛИ РЕЙДБАРОМЕТР — ІНДЕКС, 
ЩО ВИМІРЮЄ ДИНАМІКУ РЕЙДЕРСЬКИХ АТАК 

НА ПОРТАЛІ «ЕКОСИСТЕМА» ДОСТУПНІ  
ТРИ НОВІ ОНЛАЙН-ПОСЛУГИ 

Закон про Нацкомісію у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового 
зв’язку не містить ризиків запровадження суперечливих норм, про які експерти BRDO застерігали раніше. До 
ухвалення закону існували ризики, що у Нацкомісії можуть з’явитися повноваження запроваджувати обов’язкову 
перевірку легальності придбаних телефонів, а також ризики запровадження ідентифікації абонентів, іншими 
словами, “паспортизації” SIM-карт. Чому вдалося запобігти і як треба насправді захищати абонентів, читайте у 
нашій новині. 

Закон про електронні комунікації, що набирає чинності 1 січня 2022 року, не передбачає регулювання 
розрахункових такс за послуги термінації міжнародного трафіка (IMTR). Із 2017 року українські оператори були 
обмежені рішенням НКРЗІ приймати міжнародний трафік за ставкою 0,10 євро/хв, у той час як іноземні 
оператори могли брати за ту саму послугу 0,15-0,20 євро і більше. Це створювало неконкурентні умови на ринку 
міжнародного зв’язку і позбавляло українських операторів свободи ціноутворення. Окрім цього, для 
посередників-транзитерів трафіку створювалися сприятливі умови для штучного збільшення ринку. Доходи 
посередників від транзиту міжнародного трафіку зросли в 2,7 разів тільки у 2017 році. Загалом, у 2020 році 
ринок транзиту міжнародного трафіку за регульованою ставкою склав 2,5 млн євро, а ринок термінації 
міжнародного трафіку – 98 млн євро. Експерти BRDO виступали за скасування цінового регулювання на ринку 
міжнародного зв’язку й у квітні цього року опублікували аналіз регулювання такс термінації міжнародного 
трафіку. Ми раді, що новий закон, в розробці якого брали участь й експерти BRDO, закладає ринкові умови 
ціноутворення для українських операторів, що, безумовно, поліпшить стан на ринку. Детальніше читайте тут. 

Використання води в Україні є вкрай неефективним. Процес виробництва є застарілим, мережі перебувають у 
зношеному стані, забезпечення якісною питною водою розподілене нерівномірно серед регіонів, а фінансовий 
стан підприємств галузі збитковий. Всі ці проблеми накопичуються на тлі того, що Україна є однією з найменш 
забезпечених водними ресурсами країн Європи, і ці ресурси швидко забруднюються. Експерти BRDO 
проаналізували економічні показники галузі і чинне регулювання і дійшли висновку, що поточна державна 
політика у сфері є неефективною і не відповідає зобов’язанням України відповідно до угоди про Асоціацію з ЄС, 
стратегічне планування – недосконалим, а тарифна політика стримує інвестиції у галузь й унеможливлює 
подальший розвиток. Для того, щоб окреслити шляхи вирішення проблем галузі і створити умови для її розвитку, 
наші експерти розробили Зелену книгу “Регулювання ринку водопостачання і водовідведення”. Про що ця книга 
і як можна вирішити проблеми галузі – читайте у нашому релізі. 

Реєстраційне рейдерство полягає в одержанні контролю над активами бізнесу шляхом маніпуляції з 
відомостями державних реєстрів і має багаторічну історію в Україні. Але досі державні органи не володіють 
достовірними даними щодо стану і динаміки розвитку рейдерства. Узагальнена статистика 
«реєстраційного» рейдерства не ведеться, а дані, що можуть прямо чи опосередковано свідчити про 
рейдерські атаки, розрізнені між різними державними органами та не узгоджуються між собою. Для того, 
щоб допомогти у вирішенні цих проблем, експерти Офісу ефективного регулювання (BRDO) розробили 
РейдБарометр — індекс, що вимірює динаміку рейдерських атак. РейдБарометр 2020 – це результат першої 
комплексної спроби оцінити стан «реєстраційного» рейдерства в Україні. Він має покращити взаємодію та 
підзвітність інституцій у сфері юстиції, правосуддя та правоохоронної діяльності. Окрім цього, Індекс 
допоможе державним органам формувати і коригувати державну політику у сфері гарантування права 
власності. Детальніше про індекс, його методологію і цьогорічні показники – у нашому релізі. 

22 грудня Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України презентувало три нові онлайн-
послуги, в роботі над якими брали участь експерти BRDO. Відтепер кожен користувач «ЕкоСистеми» може 
не полишаючи свого офісу подати декларацію про відходи, отримати дозвіл на ввезення чи вивезення з 
країни товарів, що входять до “Зеленого переліку”, і завантажити офіційний QR-витяг з 7 відкритих реєстрів 
міністерства. Національну екоплатформу «ЕкоСистема» було презентовано в травні 2021 року. Її було 
розроблено за підтримки Міністерство цифрової трансформації України та USAID/UK aid проєкту TAPAS 
Project/Прозорість та підзвітність у держуправлінні та послугах та Офісу ефективного регулювання BRDO. 

Портал, розроблений Українською асоціацією бізнесу і торгівлі і технічно реалізований командою BRDO за 
підтримки Програми USAID з аграрного і сільського розвитку, створений для агровиробників з усіх 
областей України, які є офіційно зареєстрованими та націлені розширювати свої канали збуту товарів. Тут 
підприємці знайдуть перелік органів сертифікації продукції, перелік основних учасників ринку с/г 
продукції, а також структуровану та систематизовану інформацію щодо вимог основних каналів збуту, 
зокрема, торгівельних мереж, трейдерів, дистриб’юторів, маркетплейсів. Підприємці можуть 
зареєструвати особистий кабінет. У ньому додаються товари, які підприємець виробляє, і система 
автоматично підвантажує всі вимоги до цих товарів у тих каналах збуту і тих регіонах, які обрав сам 
підприємець. Таким чином, підприємцям доступний внутрішній фільтр саме за їхніми товарами.  
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ПІДПИСАТИСЯ НА ЩОМІСЯЧНИЙ ДАЙДЖЕСТ BRDO
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