Глава
Адміністрації Президента України
сіб. ОВ.'ІЕ)

№
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

На №

Надсилаємо доопрацьований в Адміністрації Президента України План
заходів з реалізації домовленостей, досягнутих у ході офіційного візиту
Прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе в Україну 5-6 червня 2015 року.
Просимо вжити заходів для забезпечення виконання зазначеного
Плану.
Додаток: на 3 арк.

Б.ЛОЖКІН

ДЕПАРТАМЕНТ ДОКУМЕНТООБІГУ ТА КОНТРОЛЮ
СЕКРЕТАРІАТУ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

№26975/0/1-15 від 26.06.2015

И

План заходів
з реалізації домовленостей, досягнутих ході офіційного візиту
Прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе в Україну
5-6 червня 2015 ро ку
Мінрегіон
Мінфін
1. Ужити вичерпних заходів щодо викоїнання українською стороною
зобов'язань з реалізації Договору (у формі обміну нотами) між Урядом
України та Урядом Японії про надання кредиту для реалізації проекту
модернізації Бортницької станції очистки стінних вод у рамках реалізації
проекту «Реконструкція споруд очистки ст)ічних каналізаційних вод і
будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької
станції аерації».

мзс
2. Разом з СБУ опрацювати з японською стороною питання укладення
українсько-японської міжурядової угоди про взаємну охорону інформації з
обмеженим доступом.
Термін: 31 грудня 2015 року
Міненерговугілля
Мінфін
Мінприроди
МЗС
3. Опрацювати питання залучення японських кредитних ресурсів для
модернізації паливно-енергетичного комплексу] України та покращення його
енергоефективності та екологічних показників.
Термін: 1 жовтня 2015 року
Мінекономрозвитку
МЗС
4. Опрацювати з японською стороною [питання організації візиту в
Україну делегації ділових кіл Японії під егідою Японської організації
зовнішньої торгівлі (ІЕТК.О).
Термін: 1 вересня 2015 року
5. Провести за участю Торгово-промислової палати України та
Українського союзу промисловців і підприємців шосте засідання
Координаційної ради з економічного співробітництва з Японією та
Комітету ділового співробітництва з Україною японської федерації
бізнесу «Кейданрен».
Термін: ЗО червня 2016 року

2
МінагрополіІТИКИ
МінекономЬюзвитку

мзс

6. Вжити заходів з метою поглиблення співпраці з Японією в галузі
сільського господарства.
Термін: 1 жовтня 2015 року
Мінприроди
ДАЗВ
МЗС
7. Забезпечити проведення Третього засі;дання Спільного українськояпонського комітету з питань співробітництва у сфері поліпшення
післяаварійного реагування на надзвичайні ситуації на атомних
електростанціях.
Термін: 31 грудня 2015 року
МВС
ДФС

мзс

8. Разом з СБУ узгодити з японською стороною конкретні напрями
взаємодії між правоохоронними відомствами України і Японії.
Термін: 1 жовтня 2015 року
Адміністрація Держспецзв'язку
МВС
МЗС
9. Разом з СБУ опрацювати з японською стороною питання
налагодження співробітництва у галузі кібербез пеки.
Термін: 1 жо)втня 2015 року

мон
МЗС
10. Провести четверте засідання Українсько-японської Комісії з
питань науково-технічного співробітництва.
Термін: 30 червня 2016 року

з
Мінкультурїй
Мінфін
11. Забезпечити реалізацію проекту (Оновлення освітлювального
обладнання Харківського державного академічного театру опери та балету
імені М.В.Лисенка».
Термін: ЗО жовтня 2015 року
МЗС
12. Узгодити з японською стороною терміни візиту Президента
України до Японії.
Термін: 31 гЬудня 2015 року
13. Сприяти узгодженню з японською Стороною строків проведення
візиту Голови Верховної Ради України до ЯпонІ'ї.
Термін: 31л ипня 2015 року
14. Започаткувати з японською стороною переговорний процес щодо
лібералізації візового режиму з Японією для грфмадян України.
Термін: 31 грудня 2015 року
ДКА
15. Опрацювати з японською стороно^) питання щодо активізації
співробітництва в космічній галузі.
Термін: 30 жовтня 2015 року

