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■ створення потужного лобі українських інтересів у Рійгікогу; 
■ сприяння посиленню політичного діалогу та довіри між двома країнами; 
■ розробка спільних стратегій взаємодії в гуманітарній та безпековій політиці; 
■ розвиток та поглиблення міжпарламентського співробітництва; 
■ сприяння в реалізації спільних українсько-естонських проектів; 
■ налагодження міжрегіонального співробітництва.

Утворено депутатську групу Верховної Ради України ІХ 
скликання з міжпарламентських зв'язків з Естонською 
Республікою та обрано її керівника – Арсенія Пушкаренка 
(фракція «Слуга народу») 

До складу групи увійшли 32 народні депутати України, які 
представляють 4 фракції та 2 групи парламенту.

Впродовж 2019-2020 років проведено 10 засідань групи, по п’ять за кожен рік

На організаційному засіданні затверджено план роботи 
та схвалено основні пріоритети діяльності:

23
вересня 

2019 року
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У Посольстві Естонії в Україні відбулася інформативна 
зустріч групи дружби Україна-Естонія з Послом Естонської 
Республіки в Україні Каімом Кууском

01
жовтня 
2019 року

При зустрічі сторони 
обговорили та погодили 

план роботи між 
членами групи дружби 

Україна-Естонія, 
представниками 

Посольства Естонської 
Республіки в Україні та 

естонськими 
парламентарями.
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На запрошення Йоханнеса Керта, керівника депутатської групи дружби 
Естонія-Україна в Рійгікогу (Парламенті) Естонії, відбувся візит 
парламентської делегації України

У ході візиту членів української 
парламентської делегації відбулась 
зустріч з Парламентською групою 
Рійгікогу Естонія-Україна, під час якої 
були обговорені актуальні питання, які і 
сьогодні стоять на порядку денному 
українсько-естонських відносин, 
визначені основні напрямки подальшої 
співпраці між парламентськими групами 
України та Естонії, а саме: 

Відповідний візит депутатської групи 
дружби Естонія-Україна Рійгікогу 

(Парламенту) Естонії в Україну мав 
відбутись 29.03-02.04.2020 року. 

Але, враховуючи запровадження в 
країнах обмежувальних 

протиепідемічних заходів з метою 
запобігання поширенню гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 
візит у 2020 році було скасовано та 

перенесено на 2021 рік.

3-6
листопада 

2019 року

• продовження двосторонньої співпраці;  

• обмін досвідом у питаннях запровадження 
електронного урядування та електронних 
виборів; 

• взаємна підтримка на міжнародному рівні.
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Візит депутатської групи 
дружби Україна-Естонія в Естонську Республіку

3-6
листопада 

2019 року
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За наслідками обговорення 
підготували та направили листа до 
Комітету з питань зовнішньої політики 
та міжпарламентського 
співробітництва Верховної Ради 
України, щодо підтримки візиту 
естонських парламентарів до України 
в рамках виконання Орієнтовного 
плану міжнародних обмінів Верховної 
Ради України на 2020 рік. 

На засіданні обговорили питання організації візиту-відповіді 
парламентської групи Естонія-Україна Рійгікогу Естонської Республіки до 
України, яка орієнтовно мала відбутися 29.03-02.04.2020 року

14
січня 

2020 року

(Відповідно до п.8 Протоколу засідання комітету 
від 15.01.20 року за № 15, лист керівника 
депутатської групи з міжпарламентських 
зв’язків з Естонською Республікою  А.Пушкаренка 
розглянуто та, зважаючи на важливість 
розвитку двостороннього співробітництва та 
активізації міжпарламентського діалогу між 
парламентаріями обох країн, підтримано 
доцільність візиту естонських парламентарів до 
України в рамках виконання Орієнтовного плану 
міжнародних обмінів Верховної Ради України на 
2020 рік).
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Погодили клопотання Посольства 
України в Естонській Республіці щодо 
нагородження Йоханнеса Керта – 
Голову парламентської групи Естонія-
Україна Рійгікогу Естонської 
Республіки, депутата Почесною 
грамотою Верховної Ради України за  
його стійку та непохитну позицію 
щодо підтримки інтересів України як 
у Європі, так і по відношенню до 
Російської Федерації в боротьбі 
України за територіальну цілісність та 
суверенітет 

(Відповідно до Розпорядження Голови ВРУ 
Д.Разумкова від 20.03.20 р за № 324-К Йоханнеса 
Керта нагороджено «Почесною грамотою 
Верховної Ради України» за вагомий особистий 
внесок у розвиток двосторонніх українсько-
естонських відносин, розширення 
міжпарламентської співпраці, забезпечення 
міжнародної підтримки України.).
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Випустили спільний ролик про 
українсько-естонську дружбу, який 
транслюється в фейсбуці на Estonian 
Embassyin Kyiv з 14 січня2020 року

Обговорили заяву спікера 
парламенту Естонії Хенна 
Пиллуааса щодо 
неправомірного анексування 
Росією частини Естонської 
території, порушивши 
Тартуський мирний договір 
(підписаний у 1920 році), 
розірвав його у 1994-му в 
односторонньому порядку. Між 
тим, Тартуський мирний договір 
вступив у силу і знаходиться в 
реєстрі діючих міжнародних 
договорів ООН. 

https://
m.facebook.co
m/
estemb.kyiv/
videos/
566769007501
905/.

Також обговорили: 
запрошення естонської сторони ознайомитися з функціонуванням їх «спроможних» 
громад. Орієнтовно візит мав відбутися 22-24 квітня 2020 року

https://m.facebook.com/estemb.kyiv/videos/566769007501905/
https://m.facebook.com/estemb.kyiv/videos/566769007501905/
https://m.facebook.com/estemb.kyiv/videos/566769007501905/
https://m.facebook.com/estemb.kyiv/videos/566769007501905/
https://m.facebook.com/estemb.kyiv/videos/566769007501905/
https://m.facebook.com/estemb.kyiv/videos/566769007501905/
https://m.facebook.com/estemb.kyiv/videos/566769007501905/
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Відповідь Віце-прем’єр-міністра цифрової трансформації 
України М.Федорова на звернення керівника групи Ареснія 
Пушкаренка щодо втілення у життя передану Естонією у 2017 
році власну розробку – систему X-Road, яка одержала 
українську назву «Трембіта», що забезпечує обмін даними між 
електронними державними реєстрами різних держорганів у 
режимі реального часу.  

Відповідно до інформації, система «Трембіта» запрацювала 22 
травня 2019 року. Перший автоматичний обмін даними завдяки 
«Трембіті» упроваджено між Нацслужбою здоров’я (НСЗУ) та 
Держслужбою з питань лікарських засобів та контролю за 
наркотиками (Держлікслужбою).

Масштабне впровадження 
«Трембіти» надасть початок 
невідворотнім змінам як у взаємодії 
державних органів між собою, так і у 
взаємодії бізнесу і громадян – із 
державою
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Обговорили святкування 
Національного свята Естонської 
республіки - Дня Незалежності, 
що відзначається 24 лютого.

Святкування відбулось 2 березня 
2020 року у Київському 
муніципальному академічному 
театрі опери і балету для дітей та 
юнацтва. Запрошено усіх 
 представників групи дружби 
Верховної Ради України з 
Естонської Республікою на 
святкування Національного свята 
Естонії.

З нагоди святкування була підготовлена вітальна грамота від групи дружби та цінний дарунок.

Провели зустріч з Послом Естонської Республіки в Україні 
Каімо Кууском з питання обговорення підготовки приїзду 
наших колег до Києва 29.03-2.04.20 року 

05
лютого 

2020 року
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Арсеній Пушкаренко у складі делегації на чолі з Головою 
українського парламенту Дмитром Разумковим перебував з 
офіційним візитом у Естонській Республіці

25-26
лютого 

2020 року

Відбулись зустрічі з Президентом 
Естонської Республіки пані Керсті 
Кальюлайд, Президентом Рійгікогу 
Хенном Пиллуаасом, Міністром 
оборони Юрі Луйком та Міністром 
закордонних справ Урмасом Рейнсалу, 
відвідали Естонський центр систем 
електронного адміністрування «E-
Estonia».
На зустрічі з Президентом Рійгікогу 
Хенном Пиллуаасом Дмитро 
Разумков підкреслив, що між Україною 
і Естонією склалися дуже добрі 
відносини, які необхідно й надалі 
підтримувати та розвивати. За його 
словами, цьому сприятиме співпраця 
на рівні парламентських груп дружби, 
яка вже зараз демонструє свою 
ефективність.
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На запрошення Надзвичайного і Повноважного Посола 
Естонської Республіки в України Каімо Кууска Арсеній 
Пушкаренко взяв участь у святкуванні 102-ої річниці 
Відновлення незалежності Естонії.

02
березня 
2020 року
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Країна в лідерах Європи 
за освітніми тестами PISA 
та з діджитал-навчання. 
Тепер школярі, студенти, 
вчителі з усього світу 
можуть безкоштовно 
користуватися її онлайн-
інструментами. 

https://education-
nation.99math.com/

На засіданні групи обговорили запуск Естонією безкоштовної онлайн-
освіти для інших країн у зв'язку з кризою COVID-19. До ініціативи 
підключилося вже 8 сервісів, і їхня кількість зростає

У списку: 
• програма вивчення математики з 

можливістю змагання для школярів; 
• віртуальний кабінет і системні 

вебінари для вчителів; 
• курси вивчення іноземних мов для 

всіх.

Детальний перелік 
платформ та їхній 
опис можна знайти на 
сайті урядової 
ініціативи.

05
травня 

2020 року

http://education-nation.99math.com/
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На запрошення голови групи дружби Арсенія Пушкаренка 
Надзвичайний і Повноважний Посол Естонської Республіки в України 
Каімо Кууск взяв участь у виїзному засіданні робочої групи Комітету з 
питань екологічної політики та природокористування, Комітету з питань 
правоохоронної діяльності щодо причин виникнення лісових пожеж та 
запобіганню їх у майбутньому в м. Олевськ.

09
липня 

2020 року
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На запрошення Арсенія Пушкаренка Надзвичайний і Повноважний 
Посол Естонської Республіки Каімо Кууск, члени групи дружби з 
Естонською Республікою взяли участь у святкуванні 50-річчя музею 
космонавтики імені С.П. Корольова в м. Житомир та віддали шану 
відомому українському ракетобудівнику Сергію Корольову.

01
серпня 

2020 року
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Під час поїздки обговорили 
співпрацю, зокрема, щодо 
поглиблення переведення 
муніципальних послуг в 
електронний формат, створення та 
запуску системи «112» в 
Дніпропетровській області, 
перспектив розвитку 
волонтерського руху в сфері 
пожежно-рятувальної справи та 
створення центру безпеки в селищі 
Таромське. Ознайомилися з 
роботою підприємства “Інтерпайп 
сталь”.

6-7
серпня 

2020 року

На запрошення Надзвичайного і Повноважного Посла Естонії в 
Україні Каімо Кууска Арсеній Пушкаренко взяв участь у робочій 
поїздці до м. Дніпро 
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20
серпня 

2020 року
Від імені групи дружби Арсеній Пушкаренко 

привітав Посла Естонської Республіки в Україні Каімо 
Кууска, посла України в Естонії Беца Мар’яну, Голову 

парламентської групи «Естонія-Україна» Рійгікогу 
Естонської Республіки Йоханнеса Кертаза з Днем 

відновлення незалежності Естонії.
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З урочистих звуків українського та естонського гімнів розпочалося 
відзначення Дня незалежності України та відновлення 
незалежності Естонії у талліннському Центрі української культури. 
Під звуки пісні «Пливе кача» присутні вшанували пам’ять полеглих 
за незалежність України. Анатолій Лютюк згадав Героїв, які були 
пов’язані з Естонією та українською громадою Естонії. 

Перший 
секретар 

Посольства 
України в Естонії 

Валерій Швець.

2020 року

Від імені групи дружби Арсеній Пушкаренко через першого 
секретаря Посольства України в Естонії Валерія Швеця привітав 
українську громаду, що проживає в Естонії 

В Естонії проживає  
29 тис. українців, з них 

половина – у Таллінні. У 
всіх регіонах Естонії 

діють українські 
організації, більшість з 

них входить до Конгресу 
українців Естонії  

(11 товариств).

У святковому концерті взяли участь гурт «Перелаз», В’ячеслав та 
Зінаїда Вінчури (учасники запорізького ансамблю «Оксамит»), 
співачка Тетяна Гудим, учні недільної школи «Лабора»; свої вірші 
прочитала ветеран українського земляцтва Естонії Мирослава 
Бучко.

24
серпня 

2020 року
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Відповідно до проекту, уряд буде 
мати право позбавляти 
громадянства тільки осіб, які 
вчинили особливо тяжкі злочини 
проти держави, але не зможе 
позбавити громадянства осіб, які 
отримали громадянство Естонії за 
народженням.

На засіданні групи обговорили рішення конституційної комісії Рійгікогу 
(Парламенту Естонії)  щодо першого читання проекту закону, який 
дозволить позбавити громадянства особу, до якої в силу вступив 
обвинувальний вирок за фактом вчинення державної зради, 
шпигунства або терористичного акту 

На думку голови 
конституційної комісії 
Пауля Пуустусмаа, це 
підвищить гнучкість 
правового простору 
Естонії, буде відповідати 
загальним інтересам 
країни і міжнародним 
обов'язкам.

30
вересня 
2020 року
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Група дружби привітала 
Посла Естонії в Україні, 
Посла України в Естонії та 
групу Рійгікогу з 
новорічними святами 
різдвяними етнічними 
листівками, створеними 
українськими 
художниками. 

На засіданні групи 
затверджено план 
роботи на 2021 рік та 
схвалено основні 
пріоритети діяльності 
групи

05
грудня 

2020 року
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• Обговорили співпрацю у сфері діджиталізації та ІТ-технологій. 
Досвід Естонії, де 99% послуг надаються онлайн, неабияк 
цінний для нашої країни.  

• Домовились налагодити співробітництво Житомирського вишу 
з агроекологічними університетами Естонії. 

• З головою Житомирської обласної ради Володимиром 
Федоренком обговорили спільні проекти, пілоти яких втілювати 
наші країни зможуть саме на Житомирщині, а згодом 
масштабувати їх по всій Україні, плани спільної роботи в лісовій 
галузі й перспективи запуску експорту української 
каменепереробної продукції до Естонії. 

На запрошення голови групи Арсенія Пушкаренка Надзвичайний і 
Повноважний Посол Естонської Республіки в Україні Каімо Кууск 
відвідав Житомирщину. Разом провели низку важливих зустрічей  

У Поліському 
національному 
університеті Посол 
прочитав відкриту 
лекцію, після якої йому 
було присвоєно звання 
Почесного професора 
вишу.

ВІДВІДАЛИ ІННОВАЦІЙНІ 
ПІДПРИЄМСТВА ЖИТОМИРЩИНИ:  

• Kriger - сучасний завод із виробництва 
високоякісного твердопаливного 
котельного обладнання. 

• Житомирську компанію Tesla Energo, 
що реалізує екологічні проєкти: 
сонячні електростанції, енергетичні 
сміттєпереробні заводи, дорожнє 
покриття з переробленого пластику.

24
грудня 
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А.М. Пушкаренко


