
ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПУТАТСЬКОЇ ГРУПИ 
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З МІЖПАРЛАМЕНТСЬКИХ 

ЗВ’ЯЗКІВ З ГРЕЦЬКОЮ РЕСПУБЛІКОЮ
У 2020 РОЦІ

У Верховній Раді України ІХ скликання 18 грудня 2019 року була утворена 
депутатська група Верховної Ради України з міжпарламентських зв’язків з 
Грецькою Республікою, яку очолюють співголови – Плачкова Т.М. і 
Лубінець Д.В., склад групи затверджений розпорядженням Голови Верховної 
Ради України від 18 грудня 2019 року № 539. Наразі до складу групи входять 
26 народних депутатів України.

Також у Грецькому парламенті у 2020 році було уторено парламентську 
групу дружби на чолі з паном Манусосом Волудакісом.

Перше організаційне засідання депутатської групи з міжпарламентських 
зв’язків з Грецькою Республікою відбулося 6 лютого 2020 року за участю 
Надзвичайного і Повноважного Посла Грецької Республіки в Україні. 

Упродовж 2020 року незмінними для депутатської групи з 
міжпарламентських зв’язків з Грецькою Республікою залишились напрями 
поглиблення сталих українсько-грецьких відносин в економіці, в гуманітарній 
сфері, розширенні партнерства в авіасполученні.

Окремим питанням над вирішенням якого працює депутатська група з 
міжпарламентських зв’язків з Грецькою Республікою є проблема перебування 
168 українців у місцях несвободи в Греції.

У зв'язку із пандемією, в мовах надзвичайних карантинних обмежень, які 
були запроваджені і Україною і Грецькою Республікою через стрімке поширення 
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-
CoV-2, та у зв'язку із проведенням у Греції парламентських виборів у 2020 році 
не вдалося здійснити візит до Грецького парламенту та реалізувати в Україні 
певні культурно-просвітницькі заходи задля посилення двосторонніх 
українсько-грецьких зв'язків. 

Однак, незважаючи на виклики спричинені пандемією, члени депутатської 
групи з міжпарламентських зв’язків з Грецькою Республікою знаходяться у 
постійній взаємодії з дипломатичними установами України в Грецькі Республіці 
та Грецької Республіки в Україні.

Керівництво депутатської групи з міжпарламентських зв’язків з Грецькою 
Республікою 3 грудня 2020 року брало участь в онлайн-бізнес-конференції "Нові 
перспективи співробітництва: Україна-Греція", за участю українських і грецьких 
дипломатичних установ, профільних міністерств, керівництва торгово-



промислових палат обох країн і ділових кіл України та Греції. Під час зустрічі 
були порушені питання двостороннього торговельно-економічного 
співробітництва грецьких та українських компаній, привабливості 
інвестиційного клімату України, сфери взаємовигідної кооперації у галузях 
харчової промисловості, інвестицій та енергетики.

Депутатська група з міжпарламентських зв’язків з Грецькою Республікою 
упродовж 2020 року проводила засідання у відповідності до вимог пункту 4.5 
Положення про депутатські групи Верховної Ради України з міжпарламентських 
зв'язків з іноземними державами, затвердженого Розпорядженням Голови 
Верховної Ради України від 29.02.2008 року № 322, в редакції, затвердженій 
Розпорядженням Голови Верховної Ради України від 24.12.2014 року № 1780, зі 
змінами.

Пріоритети у діяльності депутатської групи з міжпарламентських 
зв’язків з Грецькою Республікою на 2021 рік:

– поглиблення національно-культурних, торговельно-економічних зв’язків 
з Грецією, розвиток інвестиційного співробітництва між Україною та Грецією;

– реалізація програм двостороннього співробітництва щодо пізнавального 
сімейного туризму, вивчення досвіду грецької сторони щодо організації 
зрошення;

– активізація зусиль спільно з Міністерством закордонних справ, 
Уповноваженим Верховної Ради з прав людини та грецькою стороною у напрямі 
вирішенням проблеми перебування 168 українців у місцях несвободи в Греції;

– участь у відзначення 200-річчя Грецької революції (25 березня 2021 року), 
та фестивалі грецької культури Мега Юрти (смт Велика Новосілка 
Волноваського району Донецької області).
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