Звіт
про діяльність депутатської групи Верховної Ради України з
міжпарламентських зв’язків з Республікою Індонезія за 2020 рік.
Депутатська група Верховної Ради України з міжпарламентських
зв’язків з Республікою Індонезія створена 28 квітня 2020 року.
Розпорядженням Голови Верховної Ради України №188 від 28 квітня
2020 року затверджено її персональний склад.
Посольство Республіки Індонезія в Україні 04 червня 2020 року
поінформувало про створення Групи Двостороннього співробітництва від
Палати Представників Республіки Індонезія з Парламентом України
(Верховною Радою України), та надало список членів індонезійськоукраїнської депутатської групи з міжпарламентських зв’язків. Крім того,
Посольство висловило сподівання, що створена група парламентської
співпраці в Палаті Представників Республіки Індонезія з міжпарламентських
зв’язків з Україною почне співпрацю з Українською стороною задля
зміцнення відносин між Республікою Індонезія та Україною, особливо з
питань міжпарламентських відносин.
10 червня 2020 року Посольство Республіки Індонезія в Україні
надіслало прохання Посла Республіки Індонезія, Й.В. Проф. Др. Юдді
Кріснанді провести зустріч ввічливості з членами депутатської групи
Верховної Ради України з міжпарламентських зв’язків з Республікою
Індонезія. Крім іншого, метою зустрічі визначено сприяння діалогу про
можливості потенційної співпраці у просуванні двосторонніх зв’язків та благ
для людей двох країн, зокрема через посилення співпраці між
парламентськими установами Індонезії та України.
18 червня 2020 року, у Верховній Раді України відбулася зустріч
народних депутатів – членів депутатської групи Верховної Ради України з
міжпарламентських зв’язків з Республікою Індонезія з представниками
посольства Республіки Індонезія в Україні на чолі з Надзвичайним і
Повноважним Посолом Індонезії в Україні Юдді Кріснанді.
Керівник депутатської групи Верховної Ради України з
міжпарламентських зв’язків з Республікою Індонезія Артем Кунаєв
подякував Послу та Посольству за високий представницький рівень учасників
зустрічі ввічливості, що свідчить про щире бажання сприяти
міжпарламентському співробітництву між Україною та Індонезією. Була
висловлена впевненість, що в майбутньому таке співробітництво стане
гарним внеском у розвиток відносин між нашими країнами.
Також керівник депутатської групи Верховної Ради України подякував
Індонезії за її міжнародну позицію в частині підтримки суверенітету та
територіальної цілісності України, зокрема при голосуваннях в Генеральній
Асамблеї ООН щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України.
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Народний депутат також висловив сподівання, що спільна робота буде
плідно впливати на економічне, політичне та інші види співробітництва між
двома країнами.
Народні депутати України під час своїх виступів висловили сподівання
на покращення економічного співробітництва між двома країнами.
Надзвичайний і Повноважний Посол Індонезії в Україні, у свою чергу,
подякував за організацію зустрічі і висловив сподівання на подальшу плідну
співпрацю.
За словами Юдді Кріснанді, співробітництво між парламентами двох
країн активно розвивається. Підтвердженням сказаного може слугувати той
факт, що протягом останніх трьох років більше 200 депутатів з Індонезії
відвідали Україну у складі 12 делегацій.
Посол також зауважив, що, якби не карантинні заходи, то планувалась
поїздка парламентської делегації до України у лютому, а у квітні - візит
заступника голови парламенту Індонезії.
Посадовці та співробітники Посольства Республіки Індонезія в Україні
коротко поінформували народних депутатів України про політичний устрій,
особливості соціальної та культурної сфери Індонезії, її історію, а також про
співпрацю між двома країнами.
За інформацією представників Посольства, Індонезія зацікавлена у
розвитку співпраці з Україною в ІТ галузі, торгівлі, спорті, культурі,
туристичній та інвестиційній сферах.
Зазначалося, що на сьогодні найбільшу частку в імпорті Індонезії з
України становлять зернові, а України з Індонезії - пальмова олія.
Реалізовуються ряд інвестиційних проектів. Збільшується кількість
українських туристів, які відвідують Індонезію, є співпраця у галузях
медицини та освіти.
Юдді Кріснанді висловив сподівання, що завдяки групам
міжпарламентських зв’язків відносини між Україною та Індонезією будуть
швидко розвиватись.
«Індонезія – це майбутнє для Україні, а Україна – майбутнє для
Індонезії», – сказав Посол.
Учасники зустрічі висловили сподівання на швидке покращення
ситуації із захворюванням на коронавірус і відновлення взаємних візитів
задля реалізації потенціалу, який є між двома країнами.
Члени
депутатської
групи
Верховної
Ради
України
з
міжпарламентських зв’язків з Республікою Індонезія 17 серпня 2020 року
взяли участь у святкуванні 75-ї річниці незалежності Республіки Індонезія,
організованим Посольством Республіки Індонезія в Україні. Вони вчергове
мали змогу підкреслити важливість двосторонніх торгово-економічних
відносин між нашими країнами, а також особисто привітати Посла Юдді
Кріснанді зі святом.
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Представники Посольства Республіки Індонезія на чолі з Надзвичайним
і Повноважним Послом Республіки Індонезія в Україні Юдді Кріснанді, на
запрошення
депутатської
групи
Верховної
Ради
України
з
міжпарламентських зв’язків з Республікою Індонезія 24 вересня 2020 року
здійснила візит до Житомирської області.
Спільна делегація відвідала Національний музей космонавтики
ім. С.П. Корольова, де дізналася про космічну історію та сьогодення України,
а також завітала до Поліського національного університету, де пану Послу
було присвоєно звання почесного професора даного вищого навчального
закладу.
Присвоєння такого поважного звання не стало несподіванкою для
присутніх, адже на початку своєї політичної кар’єри Юдді Кріснанді був
більш відомий саме як науковець. До того, як приїхати до України, він встиг
попрацювати лектором в декількох університетах Індонезії. Серед інших
вищих економічних шкіл (STIE): Сатья Дарма Сінгараджа, STIE Latifah Al
Mubarokah Suryalaya, економічний факультет Університету Трисакті та
Університету Індонезії. До цих пір він все ще є постійним лектором на
економічному факультеті Національного університету м. Джакарта.
За словами самого Посла, він був вражений цим візитом, та пообіцяв
найближчим часом повернутися до Житомиру, аби особисто провести лекцію
для студентів Поліського національного університету. А після закінчення
пандемії планує привезти сюди своїх співвітчизників, щоб якомога більше
людей змогли дізнатися про надзвичайну космічну історію та сьогодення
України, а також на власні очі побачити, наскільки цікавим та особливим
регіоном є Житомирщина.
З 30 жовтня по 03 листопада 2020 року в Україні з офіційним візитом
перебувала делегація депутатів індонезійського парламенту на чолі з
заступником Голови Палати народних представників Республіки Індонезія.
В рамках вказаного візиту, 02 листопада 2020 року відбулася робоча
зустріч заступника Голови Парламенту Індонезії Азіса Самсюддіна, у
супроводі Посла Республіки Індонезія в Києві Юдді Кріснанді, Голови
Комітету з питань оборони, закордонних справ та інформації Меутії Віада
Хафід, заступника Голови Комітету з питань оборони, закордонних справ та
інформації Аче Хасана Сядзилі та заступника Голови Комітету з питань
освіти, молоді, спорту, туризму, мистецтва та культури Хатіфи Сджайфудіян
із заступником Голови Верховної Ради України Оленою Кондратюк.
Під час зустрічі сторони підтвердили бажання активізувати
двостороннє співробітництво у сферах економіки, оборони, розвідки,
культури, освіти та туризму. Олена Кондратюк висловила вдячність делегації
парламенту Індонезії за політичну підтримку, яку Уряд Індонезії надав
Україні, і також відзначила позитивним той факт, що Парламент Індонезії
проголосував за ратифікацію міжурядової Угоди про співробітництво в
оборонній сфері. Українська сторона також висловила сподівання, що
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Індонезія може підтримати Україну щодо отримання статусу спостерігача в
Міжпарламентській асамблеї АСЕАН.
Заступник Голови Парламенту Індонезії Азіс Сямсуддін висловив
сподівання індонезійської сторони в лібералізації візового режиму з
Україною для подальшого вдосконалення та розвитку у сфері торгівлі та
туризму. Українська сторона заявила, що готова підписати Міжурядову
Угоду щодо безвізового режиму.
Крім того, дві сторони обмінялись думками та досвідом щодо участі
жінок у політиці. На завершення засідання заступник Голови Ради народних
представників Республіки Індонезія Азіс Сямсуддін запросив Олену
Кондратюк відвідати Індонезію з робочим візитом для обміну досвідом та
зміцнення міжпарламентської співпраці.
Одразу після першої зустрічі, в Клубі Кабінету Міністрів України
відбулася друга зустріч делегації Парламенту Індонезії та членами
депутатської групи Верховної Ради України з міжпарламентських зв’язків з
Республікою Індонезія на чолі з народним депутатом України Артемом
Кунаєвим. У цій зустрічі взяли участь усі члени індонезійської делегації
(23 особи та представники Посольства). Українську сторону представляли
народні депутати України та представники центральних органів виконавчої
влади.
У ході зустрічі членами депутатської групи було порушено низку
важливих питань, зокрема про переслідування та захист прав кримських татар
і ситуацію в Криму, використання досвіду Індонезії в розбудові
антикорупційної інфраструктури та боротьби з корупцією в нашій державі, а
також про перспективи розвитку майбутнього економічного та політичного
співробітництва між нашими країнами.
В свою чергу Мухамад Місбахун, член індонезійського комітету з
питань демографії, здоров’я та трудових ресурсів, привітав українців з
успішним проведенням місцевих виборів і поділився позитивними
прогнозами щодо майбутніх виборів у Республіці Індонезія. Представники
парламенту Індонезії також зазначили, що Україна є одним із важливих
стратегічних партнерів Індонезії, відносини з якими щороку зміцнюються,
особливо в аграрній та оборонній сфері.
Наприкінці зустрічі віце-спікер парламенту Індонезії Азіс Сямсуддін
подякував за організацію візиту та резюмував, що важливо розвивати
співпрацю між Індонезією та Україною, особливо у сфері економіки та
оборони, а також запросив усіх членів української делегації відвідати
Індонезію із зустрічним візитом по завершенню пандемії.
Керівник індонезійської делегації відзначив, що міжпарламентський
політичний діалог вже приносить перші плоди, адже співробітництво у
торговельно-економічній сфері між Україною та Індонезією характеризується
помітним зростанням обсягів двосторонньої торгівлі протягом останніх років,
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завдяки чому Індонезія стала найбільшим торговельним партнером України в
регіоні Південно-Східної Азії.
Керівник депутатської групи Верховної Ради України з
міжпарламентських зв’язків з Республікою Індонезія Артем Кунаєв
відзначив, що досвід Індонезії у подоланні кризових явищ і проведенні
реформ може бути корисним для України. Крім того, на сьогодні вже існує
низка проектів документів, підписання яких надасть позитивного імпульсу
двостороннім відносинам між нашими країнами в науково-освітній,
економічній та оборонній галузях. Артем Юрійович висловив переконання,
що ця зустріч стане початком тривалої та ефективної парламентської
співпраці між Україною та Республікою Індонезія!
Завдяки активній позиції депутатської групи з міжпарламентських
зв’язків з Республікою Індонезія, 18 листопада 2020 року Кабінет Міністрів
України схвалив проект Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом
Республіки Індонезія про взаємне скасування візових вимог (Розпорядження
Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2020 р. № 1461-р).
Ще у 2016 році між Україною та Індонезією було підписано угоду про
взаємне скасування віз для власників дипломатичних і службових паспортів.
Тоді ж Індонезія дозволила українцям перебувати на своїй території до 30
днів без необхідності отримувати візу.
Однак, для звичайних громадян Індонезії ситуація не змінилася, і для
того, щоб в’їхати на територію України, індонезійцям все ще доводилось
оформляти візу в дипломатичних представництвах України.
Нова міжурядова угода покликана спростити процес отримання
дозволу на в’їзд для громадян Індонезії. Відтепер для українців залишиться
чинним безвізовий в’їзд до Індонезії до 30 днів, а індонезійці зможуть вільно
перебувати в Україні до 60 днів.
Вказане дозволить не лише стимулювати розвиток туризму та
збільшити туристичний обмін між нашими країнами, а й надати позитивного
імпульсу двостороннім відносинам між Україною та Республікою Індонезія в
науково-освітній, економічній і промисловій галузях!
25 листопада 2020 року відбувся черговий візит членів депутатської
групи Верховної Ради України з міжпарламентських зв’язків з Республікою
Індонезія та делегації на чолі із Надзвичайним і Повноважним Послом
Індонезії в Україні Юдді Кріснанді до Поліського національного
університету.
У ході візиту Поліський національний університет та індонезійські
вищі учбові заклади (IPB University та Universitas Nasional) підписали
меморандум про співпрацю. Церемонія підписання відбулася в ході зустрічі
сторін у онлайн форматі.
За словами ректора Поліського національного університету Олега
Скидана, мова йде про співпрацю між університетами у освітньому та
науковому напрямках.
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В жовтні та листопаді 2020 року Поліський національний університет
провів низку онлайн зустрічей з індонезійськими університетами,
результатом чого стали конкретні домовленості та визначення напрямків
подальшої співпраці. В планах Учбового закладу вже весною зустрітися і
провести перші спільні заходи та почати втілювати у життя освітні і наукові
проекти. Від імені університету була висловлена подяка за сприяння в
налагодженні цієї співпраці Надзвичайному і Повноважному Послу Індонезії
в Україні Юдді Кріснанді та народному депутату України, керівнику групи з
міжпарламентських зв'язків з Республікою Індонезія Артему Кунаєву.
Народний депутат України Артем Кунаєв також висловив переконання,
що така співпраця має велику перспективу і буде результативною для всіх
сторін. Зокрема, він бачить неабияку користь від програм, які дозволять
українським та іноземним студентам і викладачам обмінюватися досвідом.
Надзвичайний і Повноважний Посол Індонезії в Україні Юдді
Кріснанді висловив своє задоволення виконаною роботою та подякував всім,
хто допомагав налагоджувати цю співпрацю. А також зазначив, що планує
відвідати перші спільні заходи усіх сторін.
У період з 30 листопада по 05 грудня 2020 року відбувся другий візит
членів Законодавчої ради Палати Народних Представників Республіки
Індонезія до України. Нажаль, інтенсивна робота Верховної Ради України в
режимі пленарних засідань та протиепідемічні обмеження, не дозволили
провести заплановані зустрічі з членами депутатської групи Верховної Ради
України з міжпарламентських зв’язків з Республікою Індонезія та членами
комітетів Верховної Ради України з питань правової політики та з питань
зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.
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