Сторінка 1

АСОЦІАЦІЯ
СУДНОБУДІВНИКІВ УКРАЇНИ
“УКРСУДПРОМ”

а

Україна, 01032, Київ, вул. Жилянська,
107, корпус 26
тел./факс: (380 44) 235 92 50
e-mail: ukrsudo@nbi.com.ua
http://www.ukrsudo.kiev.ua

№79-18 від 14-09-2018
Щодо участі в обговорені
проекту Морської доктрина
на засіданні Урядового
комітету

ASSOCIATION OF
SHIPBUILDERS OF UKRAINE
“UKRSUDPROM”
26 corps, 107, Zhilyanska, Str., Kyiv,
01032, Ukraine
tel./fax: (380 44) 235 92 50
e-mail: ukrsudo@nbi.com.ua
http://www.ukrsudo.kiev.ua

Голові Урядового комітету з
питань економічної, фінансової
та правової політики, розвитку
ПЕК, інфраструктури,
оборонної та правоохоронної
діяльності, Першому віцепрем’єр-міністру УкраїниМіністру економічного
розвитку та торгівлі України
Степану Кубіву
Президент Асоціації
«Укрсудпром Віктор
Лисицький

Вельмишановний Степане Івановичу!
Як нам відомо, на одному із найближчих засідань вищезгаданого Урядового
комітету, котрий Ви очолюєте, відбудеться обговорення проекту Морської
доктрини.
Асоціація «Укрсудпром»:
(1) приймала активну участь в розробці цього конче важливого, критично
важливого для незалежної України, документа;
(2) абсолютно впевнена в його високій доцільності;
(3) підтверджує його унікально високу якість;
(4) впевнена що саме на її основі має бути розроблений план розвитку нашого
законодавства реалізація котрого дозволить із високою ефективністю
використати одну із найважливіших конкурентних переваг України, якою
є морська індустрія;
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(5) впевнена що саме спираючись на цю Морську доктрину українці розбудують
цілісний високоефективний кластер морської індустрії у цілому.
Разом із тим, наскільки нам відомо, частина високопоставлених керівників
виконавчої влади виступає проти прийняття цього конче важливого для нашій
державі документу. Вони, напевно, й не здогадуються що в існуючий системі
Україна втрачає щорічно десятки млрд. грн. ВВП.
Саме тому просимо нам дозволити прийняти участь у засіданні Урядового
комітету та висловити свою позицію щодо проекту Морської доктрини.
Принагідно вимушені нагадати: Верховна Рада де-факто веде розробку
законодавства спрямованого на реалізації Морської доктрини. Зокрема вже
набув чинності закон «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо
збереження та розвитку вітчизняної суднобудівної промисловості» (збільшив
термін переробки імпорту із 365 до 730 днів. Ми очікували його появу 5 (п’ять!)
років). Готуються до прийняття ще 5 (п’ять!) законопроектів (6732,6733,6734,
6735 та 2475а-4).
З повагою та щирими сподіваннями
на поліпшення співпраці,
Президент Асоціації,
Державний службовець 1-го рангу

Віктор Лисицький

