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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Подається проект

Закону про ратифікацію Протоколу між
Кабінетом Міністрів України та Урядом
Держави Катар про внесення змін і доповнень до
Угоди між Кабінетом Міністрів України та
Урядом Держави Катар про повітряне
сполучення

Суб’єкт права законодавчої
ініціативи

Кабінет Міністрів України Д.Шмигаль

Стан проходження

Опрацьовується в комітеті

Мета проекту
(коротка анотація)

Метою законопроекту є ратифікація згаданого
Протоколу, що дасть змогу забезпечити
створення та функціонування надійного
правового механізму міжнародного рівня для
реалізації й активізації процесу двосторонніх
міждержавних звʼязків між Україною і
Державою Катар, сприятиме розвитку
співробітництва в галузі авіаційного транспорту,
туризму, подальшому розширенню географії
польотів українських авіакомпаній. Протокол
дозволить лібералізувати ринок регулярних
повітряних перевезень між Україною та
Державою Катар, зокрема надасть можливість
розширити рамки доступу на ринок шляхом
призначення декількох авіапідприємств з кожної
сторони, дозволить усунути обмеження щодо
кількості рейсів, ємності та (або) типів
повітряних суден, пунктів на територіях обох
країн під час здійснення регулярного
повітряного сполучення, а також передбачатиме
комерційні аспекти діяльності авіапідприємств
тощо.

Проект підготовлено, доопрацьовано
(вказати ким)
Фінансово-економічне
обгрунтування проекту
(вказати ким, коли зроблено, короткий
його виклад, чи потребує додаткових
видатків)

Відповідно до Пояснювальної записки за
підписом Міністра інфраструктури України
В.Криклія, реалізація положень Договору не
потребуватиме додаткових витрат з Державного
бюджету України чи місцевих бюджетів.

Юридичне обгрунтування проекту
Науково-експертний висновок

від 27.08.2020 Головне управління не заперечує
проти прийняття поданого законопроекту.

Рішення Комітету
(назва комітету, дата розгляду,
короткий виклад)

від 02.09.2020 За наслідками розгляду
законопроекту на засіданні Комітету (Протокол
№ 32) Комітет ухвалив рішення рекомендувати

Верховній Раді України прийняти згаданий
законопроект за основу і в цілому.
Визначено
з цього питання:
Доповідачем
(прізвище, ім'я, по батькові, посада)
Співдоповідачем
(прізвище, ім'я, по батькові, посада)

Запрошені

Криклій Владислав Артурович - Міністр
(Міністерство інфраструктури України)
Мережко Олександр Олександрович - н.д. IX
скл.; Голова Комітету Верховної Ради України з
питань зовнішньої політики та
міжпарламентського співробітництва
(список додається)

Проект
узгоджено і завізовано
(вказати ким і коли)
Орієнтовний регламент
розгляду питання:
- для доповіді
- для відповідей на запитання до доповідача
- для співдоповіді
- для обговорення і прийняття рішення
- Разом

3 хв.
3 хв.
3 хв.
3 хв.
12 хв.

Комітет згоден на оприлюднення тексту (так, ні)
Дата дозволу: 02.09.2020
Голова Комітету з питань
зовнішньої політики та
міжпарламентського
співробітництва
(назва комітету)
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_____________________
(підпис)

О. Мережко
(прізвище та ініціали)
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