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Копія: 

Голові Комітету Верховної Ради 
України з питань зовнішньої 
політики та міжпарламентського 
співробітництва

Мережку О.О.

Щодо інформування про результатів проведення 
засідання депутатської групи Верховної Ради України 
з міжпарламентських зв'язків з Королівством Бельгія

Шановний Дмитре Олександровичу!

Просимо Вас взяти до відома інформаційні матеріали про результати 

проведення засідання депутатської групи Верховної Ради України з 

міжпарламентських зв'язків з Королівством Бельгія за участі членів групи 

двосторонньої співпраці з Україною Федерального парламенту Королівства 

Бельгії у форматі відеоконференції, яке відбулось 28 травня 2020 року. 

НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ
Україна, 01008, м. Київ, вул. Грушевського,5



Також просимо Вас доручити відповідним підрозділам Апарату 

Верховної Ради України висвітлити результати даного засідання на офіційних 

ресурсах Верховної Ради України.

Інформаційні матеріали додаються.

З повагою,

Співголова депутатської групи Верховної Ради України 

з міжпарламентських зв'язків 

з Королівством Бельгія                                                               М.С.МЕЗЕНЦЕВА                      

Співголова депутатської групи Верховної Ради України 

з міжпарламентських зв'язків 

з Королівством Бельгія                                                  А.Я. ЛОПУШАНСЬКИЙ    

                         



Інформаційні матеріали

про результати проведення засідання депутатської групи Верховної     

Ради України з міжпарламентських зв'язків з Королівством Бельгія

28 травня 2020 року відбулось чергове засідання депутатської групи 

Верховної Ради України з міжпарламентських зв'язків з Королівством Бельгія 

за участі членів групи двосторонньої співпраці з Україною Федерального 

парламенту Королівства Бельгії у форматі відеоконференції. У зустрічі також 

взяли участь Його Високоповажність пан Микола Точицький –  Надзвичайний 

і Повноважений Посол України у Королівстві Бельгії (Представник України 

при ЄС та Посол в Люксембурзі за сумісництвом), Його Високоповажність пан 

Алекс Ленартс – Надзвичайний і Повноважений Посол Королівства Бельгія в 

Україні, пан П’єр Жірікофф (Pierre Jirikoff) – старший консультант відділу 

дипломатичного протоколу Палати Представників Федерального парламенту 

Бельгії. 

Від Верховної Ради України у зустрічі взяли участь:

1. Марія Мезенцева – співголова депутатської групи Верховної Ради 

України з міжпарламентських зв'язків з Королівством Бельгія (фракція 

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ»)

2. Андрій Лопушанський – співголова депутатської групи Верховної 

Ради України з міжпарламентських зв'язків з Королівством Бельгія (фракція 

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ")

2. Ніна Южаніна – членкиня депутатської групи Верховної Ради 

України з міжпарламентських зв'язків з Королівством Бельгія (фракція 

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ")

4. Вадим Галайчук – член депутатської групи Верховної Ради 

України з міжпарламентських зв'язків з Королівством Бельгія (фракція 

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ»)

5. Олена Вінтоняк – членкиня депутатської групи Верховної Ради 

України з міжпарламентських зв'язків з Королівством Бельгія (фракція 

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ»)



Зустріч розпочалась з привітальних слів співголів депутатської групи 

Верховної Ради України з міжпарламентських зв'язків з Королівством Бельгія: 

Марія Мезенцева висловила вдячність усім присутнім, особливо Послам обох 

країн за їх долучення до зустрічі задля підвищення фаховості обговорення, а 

також наголосила на тому, що світова пандемія COVID-19 хоча і змінила 

звичний порядок денний, натомість надала і нові можливості для того, щоб 

двостороння співпраця з таким стратегічним партнером як Бельгія не 

припинялась, незважаючи на пандемію. Андрій Лопушанський висловив таку 

думку, що світова пандемія – це наша спільна біда, але вона і об’єднала увесь 

світ у пошуках нових можливостей, і така організація заходу – яскраве тому 

підтвердження. Надзвичайний і Повноважений Посол України у Королівстві 

Бельгії пан Микола Точицький, окрім висловлення вдячності організаторам, 

наголосив на важливості таких зустрічей, відмічаючи при цьому важливість 

фізичної зустрічі, яка, на його думку, відбудеться найближчим часом у Бельгії 

задля просування в питанні реалізації спільних ініціатив.  Пан Микола 

Точицький також доповів про актуальний стан реалізації Мінських угод, стану 

збройного конфлікту у Криму та на сході України, питання виконання Угоди 

про асоціацію Україна-ЄС, а також майбутнє ініціативи Східного Партнерства 

та очікувань України від нового періоду функціонування цієї важливої 

європейської платформи. Надзвичайний і Повноважений Посол Королівства 

Бельгія в Україні пан Алекс Ленартс підтримав проведення такого засідання, 

відзначивши той факт, що він сам був колись парламентарем, а тому неабияк 

розуміє важливість парламентського діалогу, тому він буде завжди 

підтримувати українську групу дружби з Королівством Бельгія. 

Від бельгійської сторони у зустрічі взяли участь: пан Жорж Далемань 

(Georges Dallemagne), президент групи двосторонньої співпраці з Україною 

Федерального парламенту Королівства Бельгії. Пан Жорж Далемань 

подякував за організацію такої зустрічі, відмітивши її як цікавий прецедент 

для майбутніх подій. Також пан Далемань висловив сподівання щодо 

якнайшвидшого візиту української парламентської делегації до Королівства 



Бельгії задля поглиблення двосторонньої співпраці, в якій парламентський 

вимір відіграє важливу роль. 

Бельгійський сенатор, в минулому – депутат Європарламенту від Бельгії 

Марк Віктор Демесмакер запевнив в безумовній підтримці України в її 

боротьбі з агресором в Криму та на сході України. Водночас Марк Демесмакер 

підкреслив, що він дуже добре ознайомлений з збройним конфліктом на 

території нашої держави, він відвідував українські міста на лінії зіткнення – 

Широкино, Маріуполь, а також поранених в лікарні в місті Дніпро. Пан Марк 

висловив запевнення в необхідності продовження двосторонньої співпраці 

України та Бельгії і такими сферами неодмінно повинні стати туризм та 

культура, в т.ч. цікавою видається співпраця науково-дослідних інститутів 

України та Бельгії щодо досліджень в регіоні Чорного моря.

Крістіан Лейсен поділився з учасниками своїми спогадами про роботу з 

Україною, зазначивши, що до обрання його депутатом він був бізнесменом і 

тому розуміє економічну співпрацю з Україною. Пан Лейсен також поставив 

запитання двом послам про політичну ситуацію в Україні, а також розвиток 

двостороннього співробітництва.

Окрім цього, в ході зустрічі сторони практично обговорили умови візиту 

депутатської групи Верховної Ради України до Королівства Бельгія, а також 

візиту бельгійської сторони до України у відповідь. 

Учасники зустрічі підняли питання агресії РФ на сході України та в 

Криму, безпеки Чорноморського регіону, допомоги Україні в рамках як 

двосторонньої співпраці, так і співпраці в рамках ЄС, спільні ініціативи щодо 

консультативної підтримки в проведенні виборчих кампаній на місцевому 

рівні в контексті майбутніх виборів в Україні та інші питання.

Сторони погодились продовжити діалог як щодо надання 

консультативної підтримки з проведення виборчих кампаній на місцевому 

рівні, зокрема шляхом обміну досвідом, надання методичних матеріалів та 

інформаційних записок і т.д, так і визначення дати візиту в ході якого 

планується обговорити, зокрема, питання поновлення розгляду питання 



Голодомору в Україні 1932-33 рр. у Палаті представників, обмін думками 

щодо ситуації в Україні у контексті російської агресії та окупації частини 

території нашої держави, взаємодія та взаємна підтримка питань, що 

становлять обопільний інтерес в рамках роботи національних делегацій у 

міжнародних міжпарламентських формуваннях – ПАРЄ, ПА ОБСЄ, ПА 

НАТО, МПС.

На завершення, ще раз було засвідчено той факт, що Бельгія, як країна з 

більш як сторічною історією дипломатичних відносин є та залишається 

найкращим другом України та стратегічним партнером для двосторонньої 

співпраці з різних питань спільного інтересу.

СЕДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
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