
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ,
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ

ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

від 23 квітня 2019 р. № ________

Щодо  проекту  Закону  про  ратифікацію
Рамкового договору між Урядом України
та Урядом Французької Республіки щодо
офіційної  підтримки  проекту  з
постачання  питної  води  у  
м. Маріуполі  (реєстр. № 0218)

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації
наслідків  Чорнобильської  катастрофи,  відповідно  до  предметів  відання,
розглянув  проект  Закону  про  ратифікацію  Рамкового  договору  між  Урядом
України та Урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки проекту
з постачання питної води у м. Маріуполі (реєстр.  № 0218 від 15.03.2019 р.),
внесений Кабінетом Міністрів України, і відмічає.

Комітет  підтримує створення  в  м.  Маріуполь  сучасного  комплексу  з
очистки та знезараження води з метою забезпечення населення та підприємств
якісною питною водою в необхідних обсягах,  а також модернізацію існуючої
системи централізованого водопостачання/водовідведення для зменшення втрат
питної води та скиду стічних (каналізаційних) вод в навколишнє середовище;
створення,  за  рахунок  використання  сучасних  технологій,  резервних  джерел
водопостачання міста на випадок виникнення надзвичайних ситуацій.

Проектом  Рамкового  договору  між  Урядом  України  та  Урядом
Французької Республіки щодо офіційної підтримки проекту з постачання питної
води у м. Маріуполі передбачено, що  Французька Сторона надає Українській
Стороні  офіційну підтримку у формі Кредиту, спрямованого для фінансування
Проекту. Кредит  (64 000 000 євро)  надається  на  строк  30  років,  включаючи
пільговий  період  10  років.  Процентна  ставка  за  Кредитом  становить  0,08%
річних.  Основна  сума  повинна  бути  погашена  40  рівними  і  послідовними
шестимісячними платежами, перший платіж підлягає сплаті через 126 місяців
після  закінчення  календарного  кварталу,  в  якому  було  здійснено  вибірку.



Відсотки нараховуються на непогашену основну суму Кредиту з дати кожної
вибірки Кредиту і виплачуються із шестимісячним інтервалом.

Разом з тим, Комітет відмічає наступне.
Відповідно  до  вимог  статті  91  Регламенту  Верховної  Ради  України

законопроект, проект іншого акта вноситься на реєстрацію разом з  проектом
постанови, яку пропонується Верховній Раді України прийняти за результатами
його розгляду, списком авторів законопроекту, пропозицією щодо кандидатури
доповідача на пленарному засіданні та пояснювальною запискою.

Разом  з  представленим  до  розгляду  Комітетом  законопроектом  надано
Пояснювальну записку до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України
«Про подання на ратифікацію Верховною Радою України Рамкового договору
між  Урядом  України  та  Урядом  Французької  Республіки  щодо  офіційної
підтримки проекту з постачання питної води у м. Маріуполі», що суперечить
статті 91 Регламенту Верховної Ради України.

За результатами розгляду Комітет в и р і ш и в:

1.  Рекомендувати  Комітету  з  питань  європейської  інтеграції  внести  на
розгляд Верховної Ради України пропозицію про прийняття в цілому як Закону
проекту Закону про ратифікацію Рамкового договору між Урядом України та
Урядом  Французької  Республіки  щодо  офіційної  підтримки  проекту  з
постачання  питної  води  у  м.  Маріуполі  (реєстр.  № 0218  від  15.03.2019  р.),
внесеного Кабінетом Міністрів України. 

2. Рішення направити до Комітету з питань європейської інтеграції.

Перший заступник
Голови Комітету                                                                   А. ДИРІВ
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