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Відновлення транспортного сектору  
України – як зробити його “зеленим”? 


Триває війна Росії проти України, в ході якої нищаться будівлі, підприємства, об’єкти інфраструктури. 
Це складний час, проте ми впевнені, що після перемоги розпочнеться відбудова, планувати яку варто 
вже зараз. Повернення до звичайних справ було б великою помилкою – в результаті відновлення ми 
зможемо осучаснити різноманітні ринки і галузі економіки, зокрема і транспортний сектор. Якою має 
бути повоєнна відбудова України – розказує керівниця сектору BRDO «Інфраструктура» Зоя Мельник. 


Якими мають бути принципи повоєнної відбудови України? 


Умови для тимчасового проживання, відновлення житла й 
евакуація виробництва – у ВР ухвалили новий законопроєкт 


Законопроєкт, що дозволить лібералізувати використання 
земельних ділянок в умовах воєнного стану, ухвалено в Парламенті 


За півтора місяці війни вартість борщу в Україні зросла на 13% 


Під час війни бізнес в Україні можна  
вести на підставі лише одного документа 

ІНФОГРАФІКА – ПОЯСНЕННЯ, ЩО РОБИТИ У РІЗНИХ СИТУАЦІЯХ




ЗВЕРНЕННЯ ДО МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ І КОМПАНІЙ




Яким має бути план післявоєнної відбудови нашої економіки, щоб досягнути підвищення ефективності 
промисловості та скоротити споживання енергоресурсів? Про це Антон Зоркін, керівник сектору 
«Енергетика», розповів для видання Delo.ua. Зокрема, йдеться дотримання таких принципів 
Європейського зеленого курсу як відмова від викопного палива (насамперед – вугілля), зменшення 
викидів СО2, підвищення енергоефективності економіки та скорочення втрат енергії. 


Створення умов для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, відновлення житла і 
населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ, а також переміщення (евакуація) 
виробничих потужностей підприємств із зони бойових дій – саме такі цілі ухваленого у Верховній Раді 
законопроєкту №7282, що розроблявся спільно з експертами BRDO. Детальніше про ухвалений 
законопроект читайте у нашому релізі. 


У Верховній Раді ухвалили законопроєкт №7289, покликаний спростити надання в користування 
земельними ділянками для потреб національної економіки, аграрного сектору та громадян України на 
час воєнного стану. Експерти BRDO брали участь у розробці документа. Про що йдеться в законопроекті 
– читайте у новині.  


Про це свідчить свіжий «індекс борщу» від експертів BRDO. Як вплинула війна на ціни базових  
продуктів, про що говорять ці дані і на що очікувати в майбутньому – дивіться у нашій інфографіці  
і читайте коментар головної економістки BRDO Юлії Корнєєвої. 


Багато підприємств були змушені повністю припинити свою діяльність. Особливо це 
стосується того бізнесу, що перебуває на територіях, де активно ведуться бойові дії. Інші ж 
підприємства, які хоч і продовжують функціонувати, здебільшого не можуть працювати на 
повну потужність. Щоб підтримати підприємців і зменшити адміністративно-регуляторне 
навантаження, експерти BRDO спільно з Міністерство цифрової трансформації України та 
Міністерство економіки України розробили відповідний пакет нормативно-правових актів, 
зокрема постанову Уряду №314 щодо провадження господарської діяльності в умовах 
воєнного стану. Цей документ дозволяє суб’єктам господарювання функціонувати на підставі 
подання до Мінекономіки декларації про провадження господарської діяльності без 
отримання відповідних дозвільних документів (документи дозвільного характеру, ліцензії та/
або інші результати надання публічних послуг) в період дії воєнного стану. Детальніше – тут. 

Кроссекторальна ініціатива BRDO – у співпраці з державними органами створювати 
інструкції-інфографіки з поясненнями, як бізнесу і громадянам діяти у різноманітних 
ситуаціях. Зокрема, були розроблені такі інструкції:


BRDO підтримує глобальний рух звернень до міжнародних організацій, корпорацій і 
окремих компаній із закликом виключити РФ із поважних міжнародних організацій і не 
підтримувати агресора, ведучи з ним бізнес. Так, у квітні експерти звернулися до таких 
компаній як Henkel і Valve Corporation щодо припинення діяльності в РФ і розʼяснення 
щодо особливостей виплат українським розробникам ігор відповідно. 

Публікація підготовлена за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною 
відповідальністю BRDO і не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу.

 Як підключити послугу “Національний роумінг
 	Альтернативні маршрути пасажирських перевезен
 Алгоритм дій для всіх, хто займається перевезенням гуманітарних вантажів через кордон під 

час війн
 Офіційні рахунки фондів відновлення у звʼязку зі збройною агресією Р
 Алгоритм розмитнення гуманітарної допомоги при перетині кордону

Українці зможуть отримати компенсацію за пошкоджене чи знищене нерухоме майно внаслідок 
військової агресії РФ. Це передбачає законопроєкт #7198, який Верховна Рада ухвалила в першому 
читанні. Експерти BRDO брали участь у розробці документа. Сьогодні українці вже можуть повідомляти 
через портал «Дія» про пошкоджене та знищене нерухоме майно. Інформаційні повідомлення, направлені 
через «Дію», прирівняються до заяв про надання компенсації одразу після того, як закон набере чинності. 


Наразі в цій галузі залишаються прикрі пробіли, оскільки досі не виконані вимоги Законів «Про правовий 
режим воєнного стану» та «Про електронні комунікації» стосовно розробки та затвердження 
передбачених цими законами деяких нормативно-правових актів (НПА). Як наслідок, на даний час не 
визначені чіткі та достатні повноваження Національно центру управління мережами (НЦУ) в умовах 
воєнного стану, а також механізми їх реалізації;  відсутня відповідальність за невиконання операторами 
розпоряджень НЦУ; невирішеним залишається питання щодо відключення абонентів в період воєнного 
стану. Ознайомитися з деталями проблеми і текстом звернення можна тут. 

ДОСЛІДЖЕННЯ,  
ІНІЦІАТИВИ,  
ПОГЛЯДИ

АНАЛІТИКА Й ІНІЦІАТИВИ BRDO

Компенсація для українців за пошкоджене та знищене 
нерухоме майно – у Парламенті ухвалили законопроєкт 


Експерти BRDO звернулись до органів влади для усунення недоліків 
правового регулювання телеком-сфери у період воєнного стану 


ДАЙДЖЕСТ

BRDO

https://forms.gle/Uob6sYgGwk5CfZWR6
https://www.facebook.com/brdo.ukraine 
https://www.instagram.com/brdo_ukraine/
https://www.youtube.com/channel/UC8uECVYRbaPvZ_S7tyt1jzw
https://brdo.com.ua/analytics/vidnovlennya-transportnogo-sektoru-ukrayiny-yak-zrobyty-jogo-zelenym/
https://brdo.com.ua/analytics/yakymy-mayut-buty-pryntsypy-povoyennoyi-vidbudovy-ukrayiny/
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39426
https://brdo.com.ua/news/umovy-dlya-tymchasovogo-prozhyvannya-vidnovlennya-zhytla-j-evakuatsiya-vyrobnytstva-u-vr-zareyestruvaly-novyj-zakonoproyekt/
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39442
https://brdo.com.ua/news/zareyestrovano-zakonoproyekt-shho-dozvolyt-liberalizuvaty-vykorystannya-zemelnyh-dilyanok-v-umovah-voyennogo-stanu/
https://brdo.com.ua/news/za-pivtora-misyatsi-vijny-vartist-borshhu-v-ukrayini-zrosla-na-13/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/314-2022-%D0%BF?fbclid=IwAR25PWLKgTyb4oDbTVvh6lEdi6bdneNkoCwsko6r673tyJQGMxLuHldZAnE#Text
https://www.facebook.com/brdo.ukraine/posts/1582026072156463
https://brdo.com.ua/news/brdo-zvernulysya-do-valve-corporation/
https://brdo.com.ua/news/yak-pidklyuchyty-poslugu-natsionalnyj-rouming-infografika/
https://brdo.com.ua/news/alternatyvni-marshruty-pasazhyrskyh-perevezen-infografika/
https://brdo.com.ua/news/algorytm-dij-dlya-vsih-hto-zajmayetsya-perevezennyam-vantazhiv-cherez-kordon-pid-chas-vijny-infografika/
https://brdo.com.ua/news/algorytm-dij-dlya-vsih-hto-zajmayetsya-perevezennyam-vantazhiv-cherez-kordon-pid-chas-vijny-infografika/
https://brdo.com.ua/news/ofitsijni-rahunky-fondiv-vidnovlennya-u-zv-yazku-zi-zbrojnoyu-agresiyeyu-rf-infografika/
https://brdo.com.ua/news/algorytm-rozmytnennya-gumanitarnoyi-dopomogy-pry-peretyni-kordonu-infografika/
https://brdo.com.ua/news/kompensatsiya-dlya-ukrayintsiv-za-poshkodzhene-ta-znyshhene-neruhome-majno-u-parlamenti-uhvalyly-zakonoproyekt/
https://brdo.com.ua/news/eksperty-brdo-zvernulys-do-organiv-vlady-dlya-usunennya-nedolikiv-pravovogo-regulyuvannya-telekom-sfery-u-period-voyennogo-stanu/

