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У НОМЕРІ:
Закони України

315  Про внесення змін до статті 5 Закону України “Про розповсюдження примірників  
аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних”.
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316  Про внесення зміни до статті 11 Закону України “Про управління об’єктами  
державної власності” щодо впорядкування процедури відчуження суб’єктами  
господарювання державного сектору економіки житла своїм працівникам.
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317  Про внесення змін до деяких законів України щодо інвестиційної  
привабливості будівництва об’єктів відновлюваної енергетики.
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318  Про внесення зміни до статті 9 Закону України “Про лікарські засоби”  
щодо доступу до результатів доклінічного вивчення та клінічних випробувань  
лікарських засобів.
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319  Про ратифікацію Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України  
та Урядом Республіки Польща про співробітництво у сфері оборони.
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320  Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України  
щодо запровадження механізму “єдиного вікна” та оптимізації здійснення  
контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України.
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321   Про внесення зміни до статті 149 Кримінального кодексу України  
щодо приведення у відповідність з міжнародними стандартами.
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Постанови верховної ради України

322  Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін  
до статутів Збройних Сил України.
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323  Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення зміни  
до Кримінального кодексу України щодо відповідальності  
за незаконне перетинання державного кордону.
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324  Про Заяву Верховної Ради України до Норвезького Нобелівського комітету  
щодо висунення кандидатури Олега Сенцова  
на здобуття Нобелівської премії миру.
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325  Про подальшу роботу над законопроектом про внесення змін  
до Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України).
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