До реєстр. № 0060
від 07.08.2020

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва
01008, м.Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.: 255-35-49

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Відповідно до статті 197 Регламенту Верховної Ради України Комітет
розглянув внесений Кабінетом Міністрів України проект Закону України «Про
ратифікацію Протоколу між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь
про внесення змін до Угоди між Урядом України і Урядом Республіки
Білорусь про міжнародне автомобільне сполучення від 17 грудня 1992 року»
(реєстр.№0060 від 07.08.2020).
Ратифікація Протоколу надасть вітчизняним перевізникам нові
можливості в здійсненні своєї діяльності. Протоколом передбачається
звільнення від дозвільної системи нерегулярних пасажирських та вантажних
перевезень автомобільним транспортом, збільшення (до 180 днів протягом
кожних півроку) терміну перебування членів екіпажів автобусів, що
здійснюють регулярні перевезення пасажирів, а також водіїв вантажних
автомобілів, що здійснюють міжнародні вантажні перевезення, при наявності
підтверджуючих документів, на території держав Сторін. Окрім того, Україна
зможе залучити додаткові вантажопотоки та пасажиропотоки, адже білоруські
перевізники зможуть виконувати перевезення до України без дозволів.
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.
Головне науково-експертного управління Апарату Верховної Ради
України у своєму висновку за підписом Керівника Головного управління
С.Тихонюк від 10 вересня 2020 року № 16/3-2020/0060(154373) не заперечує
проти прийняття поданого законопроекту, водночас звертає увагу на деякі
неузгодженості в тексті пояснювальної записки.
За наслідками розгляду законопроекту на засіданні Комітету 16 вересня
2020 року (Протокол № 34) Комітет ухвалив рішення рекомендувати
Верховній Раді України прийняти згаданий законопроект за основу і в цілому.
Доповідачем з цього питання визначено Міністра інфраструктури
України Криклія Владислава Артуровича, співдоповідачем – Голову Комітету
Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського
співробітництва Мережка Олександра Олександровича.
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