Звіт про діяльність депутатської групи Верховної Ради України з
міжпарламентських зв’язків з Канадою
Депутатську групу
Верховної Ради України
з міжпарламентських
зв’язків з Канадою
створено 15 жовтня
2019 року.
До складу групи
входять 142 народні
депутати України, які
представляють всі
фракції та групи
парламенту.

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Двостороння співпраця України і Канади значно
покращилася за останні п’ять років, передовсім у
безпековій, економічній, торговельній, консульській та
медичній сферах.
Пріоритетність співпраці з Канадою визнає не лише
українська сторона, але й канадська, де сформувався
унікальний консенсус щодо підтримки України між всіма
ключовими політичними гравцями.
Канада послідовно дотримується санкційного режиму
щодо Росії та надає Україні матеріальну і технічну
допомогу.

3 жовтня 2019 року з нагоди завершення дипломатичної кар’єри і від’їзду з
України Надзвичайного і Поважного Посла Канади пана Романа Ващука та
пані Оксани Смеречук, члени групи взяли участь в офіційному прийнятті.
Учасники висловили задоволення станом двосторонніх відносин, відзначили
зростання показників торгівлі та динаміку ділових контактів. Під час зустрічі
сторони наголосили на важливості подальшого розвитку двосторонніх
відносин між Україною та Канадою в усіх сферах. Члени депутатської групи
висловили вдячність Канаді за послідовну та незмінну підтримку
суверенітету і територіальної цілісності України в умовах триваючої збройної
агресії Російської Федерації.
31 жовтня 2019 року відбулася зустріч членів депутатської групи Верховної
Ради України з міжпарламентських зв’язків з Канадою з Генеральним
директором «TIU Canada» Майклом Юрковичем для обговорення
можливостей посилення зв’язків між Канадою та Україною. «TIU Canada» є
першим великим інвестором в Україні в рамках Угоди про зону вільної
торгівлі між Україною та Канадою. Заснована в Альберті (Канада), з офісом у
Києві, компанія працює в Україні з 2016 року. На даний час «TIU Canada» керує
двома сонячними електростанціями в Україні, на завершальному етапі
будівництва перебувають ще дві.
Листопад 2019 року. Приїзд до України нового Надзвичайного і Поважного
Посла Канади – Лариси Ґаладзи. 26 листопада 2019 року вона вручила копії
вірчих грамот Заступнику Міністра закордонних справ України Боднарю В.М.,
а 19 грудня 2019 року Президенту України Зеленському В.О.
У лютому 2020 року проведено прийом-знайомство з новим Послом. Під час
зустрічі
обговорено
перспективи
розвитку
українсько-канадського
співробітництва, зокрема його парламентського виміру.
3 березня 2020 року відбулася зустріч членів депутатської групи з
Надзвичайним і Поважним послом Канади Ларисою Ґаладзою. Під час
зустрічі сторони обмінялися думками щодо важливості посилення співпраці
в економічній та військово-технічній сферах та пріоритетних напрямків
двостороннього співробітництва, які потребують розширення з метою
подальшого розвитку політико-економічних відносин між Україною та
Канадою.
5 березня 2020 року члени групи взяли участь у прийнятті від імені
Надзвичайного і Поважного Посла Канади Лариси Ґаладзи з нагоди
офіційного візиту до України Міністра закордонних справ Канади ФрансуаФіліпа Шампаня. Сторони детально обговорили питання українськоканадського
співробітництва
в
політико-безпековій,
торговельноекономічній, інвестиційній та гуманітарній сферах, а також перебіг реформ
в Україні.
9 березня 2020 року у Парламенті Канади утворено групу дружби з Україною.
До неї увійшли понад 100 депутатів з обох палат. Головою групи обрано
депутата від Ліберальної партії Канади Івана Бейкера.
22 квітня 2020 року відбулася онлайн зустріч членів депутатської групи з
Надзвичайним і Поважним послом Канади Ларисою Ґаладзою. Під час
зустрічі сторони порушили питання взаємного обміну досвідом між
парламентами обох країн щодо роботи під час пандемії гострої
коронавірусної хвороби Covid-19.
Члени депутатської групи Верховної Ради України з міжпарламентських
зв’язків з Канадою знаходяться у постійній взаємодії з Посольством Канади в
Україні та Посольством України в Канаді у різних галузях співпраці.
Пріоритетні напрямки роботи депутатської групи Верховної Ради України з
міжпарламентських зв’язків з Канадою на 2021 рік:
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Співголова,
народний депутат України
Леся ЗАБУРАННА

розвиток
та
поглиблення
міжпарламентського
співробітництва;
сприяння в реалізації спільних
українсько-канадських проектів;
обмін досвідом та інформацією з
питань
поточної
законодавчої
діяльності парламентів України та
Канади, обмін інформацією про
ключові політичні події в країнах;
налагодження подальшої роботи
щодо
зміцнення
торговельноекономічного
та
гуманітарного
співробітництва,
лібералізації
візового режиму та спрощення
процедури молодіжних обмінів між
Україною та Канадою;
взаємодія з українською діаспорою у
Канаді.

Співголова,
народний депутат України
Іван КРУЛЬКО

