РІЧНИЙ ЗВІТ
про діяльність депутатської групи Верховної Ради України
з міжпарламентських зв’язків з Французькою Республікою
у 2021 році
У вересні 2020 року відбулися вибори у французькому Сенаті. Зі зміною
складу Сенату, відповідно в подальшому відбулися зміни і в керівництві та складі
групи дружби Франція-Україна. У зв’язку з необхідністю налагодження комунікації
та співпраці з новим складом сенаторів, було домовлено на початку 2021 року
провести першу ознайомчу зустріч.
03 лютого 2021 року проведено у форматі відеоконференції спільну
ознайомчу зустрічі Співголів групи дружби, народних депутаток Альони Шкрум та
Людмили Буймістер із новообраною Головою групи дружби у Французькому Сенаті
пані Надією Сологуб.
11 лютого 2021 року за сприяння Посольства України у Франції проведено
розширену відеоконференцію керівників Груп дружби Франція-Україна ВР України
та Національних зборів Франції. У заході від української сторони взяли участь
співголови парламентської групи дружби Україна-Франція А.І. Шкрум та Л.А.
Буймістер, а також радник Посла України у Франції О. Шуйський. Від французької
сторони - голова групи дружби Національних Зборів Франції Валерія Фор-Мунтян.
Серед іншого, за результатами засідання було домовлено:
- сприяти підготовці та організації візиту голови групи дружби ФранціяУкраїна Нацзборів в Україну, погодженню заходів під час цього візиту, проведення
зустрічей в Україні у т.ч. на відповідному рівні в МЗС, ВР України тощо;
- спільно з секретаріатами груп визначити заходи з урахуванням озвучених
пропозицій із започаткування за підтримки парламентаріїв проєктів регіонального
економічного співробітництва;
- погодити спільні заходи з метою пошуку кандидатур для призначення
почесними консулами України у регіонах Франції;
- продовжити спільну роботу з керівництвом групи дружби з посилення
підтримки Францією суверенітету та територіальної цілісності України.
18.02.2021 – проведено робочу зустріч народних депутатів України - членів
групи дружби з Францією з Міністерством внутрішніх справ України, на базі якого
активно діє Змішана Українсько-Французька міжурядова комісія з економічного
співробітництва, співголовою якої від України виступав Міністр МВС А. Б. Аваков.
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Народних депутатів України – членів групи дружби було поінформовано про
реалізацію спільних проектів України та Франції в економічній сфері та долучено
до роботи над підготовкою міжурядових інвестиційних угод між Французьким
Урядом та Кабінетом Міністрів України у рамках економічного співробітництва та
підтримки локалізації в Україні.
30.03.2021, як наслідок напрацьованих домовленостей, було підписано
офіційний Протокол про наміри між ДСНС України та групою компаній «Desautel
SAS» про співпрацю у галузі виробництва пожежно-рятувальної техніки з
драбинами.
Співголови міжпарламентської групи дружби з Францією Альона Шкрум та
Людмила Буймійстер мали честь бути присутніми на підписанні Протоколу. Щодо
даного документу варто зазначити наступне.
Це важливий для України крок, тому що:
1. в Україні немає пожежних машин із довгими драбинами, які б діставали вище,
аніж 10 поверх, а тому, нашим рятувальникам складно гасити пожежі у
багатоповерхівках, кількість яких все збільшується;
2. показник зношеності нашої пожежної техніки з драбинами – до 80%;
3. високі пожежні драбини є високотехнологічним виробництвом, в Україні такі
драбини не виробляються. Загалом у світі не так багато компаній, які цим
займаються, проте одна з найкращих – саме французька компанія «Echelle
Riffaud», яка входить у групу «Desautel».
31.03.2021 проведено успішні конфіденційні переговори із французькою
компанією ALSTOM та державним підприємством АТ «Укрзалізниця», за участі
Міністерства інфраструктури України, Посольства Франції в Україні та співголів
групи дружби з Францією А. Шкрум та Л. Буймістер
13.05.2021 Співголова групи дружби Альона Шкрум долучилася до церемонії
підписання міжурядових інвестиційних угод між Україною та Францією у рамках
економічного співробітництва та підтримки локалізації в Україні.
Підписання зазначених угод відбулося за представництва з французької сторони
пана Бруно ле Мера - Міністра економіки, фінансів та відновлення Франції, а також
Голови Державного казначейства Франції. Загальна вартість інвестиційних проектів
за даними Угодами складає - 1 300 млн. євро.
20.05.2021 відбулося засідання депутатської групи з міжпарламентських
зв’язків з Французькою Республікою з Послом України у Франції - Омельченком
Вадимом Володимировичем, який саме перебував з робочим візитом у м. Києві.
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На засіданні серед іншого було поінформовано народних депутатів України –
членів групи дружби про підписання міжурядових інвестиційних Угод між
Україною та Францією у рамках економічного співробітництва та підтримки
локалізації в Україні; обговорено послідовність дій групи дружби для сприяння
належній ратифікації кожної із Угод у Парламенті.
01.07.2021, як наслідок ефективної співпраці Кабінету Міністрів України та
Парламенту, належної комунікації з колегами та інформування народними
депутатами - членами групи дружби з Францією про важливість такої співпраці
Верховна Рада Україна проголосувала за:
1. Закон України про Ратифікацію Рамкового договору між Урядом
України та Урядом Французької Республіки щодо підтримки фінансування
проекту з покращення постачання питної води в Луганській області (№ 1609IX від 01.07.2021р. ).
Мова йде про залучення від Уряду Франції кредитних коштів у розмірі 70 млн.
євро для відновлення та модернізації мереж водопостачання та водовідведення в
Попаснянському районі Луганської області, які постраждали внаслідок збройної
агресії РФ.
Згідно з умовами договору кредит у 70 млн євро надається на строк у 40
років, включаючи пільговий період 15 років, відсоткова ставка становить 0,0092%
річних.
Термін реалізації проєкту - 2022-2026 роки.
2. Закон України «Про ратифікацію Рамкового договору між Урядом
України та Урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки проекту
з покращення водопостачання у місті Києві» (№ 1608-IX від 01.07.2021р.).
Угодою передбачено фінансування інвестиційного проекту з покращення
водопостачання у столиці, що складається з трьох частин: захист Деснянської та
Дніпровської водопровідних станцій від гідравлічних ударів; заміна двох
трубопроводів, що йдуть від Деснянської водопровідної станції, та проведення
дослідження у пілотній зоні в мережі водопостачання з метою зменшення водовтрат;
оптимізація роботи Деснянської водопровідної станції та будівництво цеху
рециркуляції для очищення промивних вод та утилізації осадів очищення
промивних вод. Суб’єктом з реалізації проекту визначено ПрАТ «АК
«Київводоканал».
Договір передбачає, що французькою стороною надається кредит на суму, що
не перевищує 70 млн. євро, і призначається для фінансування 100% реалізації
проекту та використовується для фінансування контракту на придбання у Франції
французьких товарів, робіт і послуг на суму не менше 70% від загальної суми
кредиту; придбання українських або іноземних товарів, робіт і послуг на суму в
межах 30% від суми кредиту.
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Для реалізації проекту уряд Франції надає субкредит «Київводоканалу».
Гарантом виконання зобов’язань субкредитного договору виступає Київська міська
рада. Кредит надається на строк 40 років, включно з пільговим періодом (15 років).
Відсоткова ставка за кредитом становить 0,0092% річних. Для отримання кредиту
контракт має бути прийнятий до виконання не пізніше 31 грудня 2023 року.
3. Закон України «Про ратифікацію Рамкового договору між Урядом
України та Урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки
посилення захисту населення, територій та навколишнього природного
середовища України від надзвичайних ситуацій» (№1606-IX від 01.07.2021).
Набрання Рамковим договором чинності стане правовою основою для
здійснення співробітництва щодо оновлення пожежно-рятувальної техніки, а саме
пожежної техніки для гасіння пожеж та рятування людей у висотних будівлях.
4. Закон України «Про ратифікацію Рамкової угоди між Урядом України та
Урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки оновлення парку
вантажних електричних локомотивів акціонерного товариства «Українська
залізниця» (№ 1607-ІХ, від 01.07.2021).
В рамках угоди передбачено забезпечити реалізацію проекту з оновлення парку
вантажних електричних локомотивів АТ «Українська залізниця» через закупівлю
130 вантажних електричних локомотивів (80 – двосистемних, 50 – односистемних)
для потреб підприємства зі значною локалізацією виробництва в Україні.
Закупівля вантажних електричних локомотивів здійснюватиметься коштом
державного бюджету та шляхом державних зовнішніх запозичень.
Французька сторона надає Україні офіційну підтримку, призначену для
фінансування проекту, яка становить щонайбільше 85% від загальної суми
контрактів. Українська компанія, визначена урядом України, повинна буде сплатити
не менше 15% від загальної суми контрактів шляхом попередньої оплати на користь
французького постачальника. Загальна сума офіційної підтримки становить 750
млн. 125 тис. євро та фінансує реалізацію проекту. Зокрема, 350 млн. євро
становитиме казначейська позика уряду Французької Республіки, а 400 млн. 125 тис.
євро – банківські позики, гарантовані Bpifrance Assurance Export, що діє від імені
уряду Французької Республіки.
Проект передбачає придбання у Франції французьких товарів та послуг, а також
придбання українських чи іноземних товарів та послуг у межах 50% від загальної
суми контрактів. За виконання контрактів відповідальний французький
постачальник, за умови, що офіційна підтримка, надана на придбання українських
товарів і послуг, не перевищує 50% від суми експортних контрактів.
Наразі Україна виконала усі вимоги щодо ратифікації Парламентом та
підписання Президентом даних угод. Тепер очікуємо відповідних кроків зі сторони
Французької Республіки.
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6-11 липня 2021р. члени парламентської групи дружби з Францією взяли
участь у ряді заходів, організованих Верховною Радою України у зв’язку з
перебуванням у Києві з візитом делегації депутатів Національних зборів Франції та
Сенату на чолі зі Співголовами міжпарламентської групи дружби з Україною пані
Валерією Фор Мунтян та Надією Сологуб. Окрім Співголів групи дружби з
Україною серед делегатів були члени Комітету у закордонних справах
Національних зборів Франції Анн Жанте та Мірей Клапо, а також член Комітету
національної оборони та збройних сил Національних зборів Франції Кароль БюроБонар.
В рамках програми візиту до України, французькі колеги провели зустріч з
керівництвом Верховної Ради України. Також, були організовані ознайомчі зустрічі
з представниками Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до
Європейського Союзу, представниками Комітету Верховної Ради України з питань
цифрової трансформації, зустріч з представниками Комітету Верховної Ради
України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих
територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста
Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин.
09.07.2021 за співпраці з Представництвом Президента України в Автономній
Республіці Крим група дружби з Францією організувала делегації Французьких
депутатів поїздку до м. Одеси та м. Херсон.
За сприяння та у супроводі Державної міграційної служби французькі колеги
відвідали КПВВ «Каланчак» та «Чаплинка» на адміністративній межі з тимчасово
окупованою територією Автономної Республіки Крим.
Також, французькі делегати мали змогу поспілкуватися з кримчанами,
внутрішньо
переміщеними
особами
з
Криму
та
представниками
кримськотатарського народу.
23-24.08.2021 на запрошення групи дружби з Францією, Співголова групи
дружби з Україною, депутатка Національних Зборів Франції пані Валерія Фор
Мунтян відвідала Київ та взяла участь у заходах з нагоди 30-ї річниці незалежності
України, а також, долучилася до заходів в рамках Кримської Платформи.
Співголови депутатської групи
Верховної Ради України з
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Альона ШКРУМ
Людмила БУЙМІСТЕР
ЄАС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач:Шкрум Альона Іванівна
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B040000009251290018F28E00

Дійсний до: 22.01.2023 0:00:00

Апарат Верховної Ради України
№ 183д9/5-2022/38971 від 10.02.2022

5

