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№ 2901-1                      «29» січня 2021 року 

 

Звіт  

про роботу депутатської групи Верховної Ради України IX скликання з 

міжпарламентських зв’язків з Малайзією у 2019-2020 році 

 

Депутатська група з міжпарламентських зв’язків з Малайзією була 

створена наприкінці 2019 року, а 28 листопада 2019 року група у складі трьох 

членів: Галайчука В.С., Мошенець О.В., Циби Т.В., провела перше робоче 

засідання. 

До участі у засіданні був запрошений Надзвичайний та Повноважний 

Посол Малайзії в Україні і Грузії Дато Раджа Реза Раджа Заіб Ша. 

Від Міністерства закордонних справ України участь у засіданні взяв І-й 

секретар Іванченко І.А. 

На зустрічі обговорювалися питання поглиблення міжпарламентських 

зв’язків та співробітництва країн щодо законотворчої підтримки торговельно-

економічних взаємовідносин. 

Зокрема, йшлося про співпрацю в авіаційній, військовій, освітній, 

туристичній і торговельній галузях. 

Малайзія розглядається як один з ключових торгових партнерів України 

серед країн Центральної та Східної Європи, внаслідок чого протягом останніх 

років зафіксовано позитивну динаміку двосторонньої торгівлі. 

Наразі між Україною і Малайзією діє безвізовий режим тривалістю 30 діб. 

Вже розпочато процес збільшення строку перебування без віз до 90 діб. 

 

 

Серед іншого, у 2020 році декілька подій заслуговують на увагу: 

 

 досягнуто домовленості з малайзійським Аерокосмічним 

консорціумом «TIJUAN-Galaxy» щодо участі ДП «Південмаш» у 

розробці та експлуатації ракетно-космічної системи з авіаційним 

типом старту для орбітальних пусків мікро- та нано-супутників. 



 

 призначено почесного консула України в Малайзії. 

 

 6 жовтня 2020 р. було проведено перший онлайн бізнес-форум для 

представників українського та малайзійського бізнесу “Malaysia-

Ukraine: New Markets & New Opportunities (Post COVID-19)”. У 

вебінарі взяли участь 364 учасники – найбільша кількість за всю 

історію проведення двосторонніх українсько-малайзійських заходів 

подібного спрямування; 

 

У зв’язку з обмеженнями, встановленими для боротьби з пандемією 

COVID19, можливості для проведення особистих зустрічей та/або обмінів 

візитами були суттєво меншими, ніж зазвичай, то ж представники групи 

дружби зустрічались із представниками посольства Малайзії лише у термінових 

випадках, як то вирішення питань про видачу віз українським інженерам, які 

обслуговують українські вертольоти (базуються в Малайзії), що були задіяні в 

операціях з гасіння лісових пожеж в Індонезії. 

Також було проведено зустрічі з послом Малайзії та іншими 

представниками посольства з представниками підприємства Мотор Січ, в ході 

яких було домовлено про обмін візитами для налагодження співпраці у сфері 

виробництва і обслуговування літальних апаратів, а також підготовки пілотів з 

Малайзії у відповідному навчальному центрі Мотор Січі.  

 

 

 

Плани на 2021 рік 

 

На сьогоднішній день в Малайзії продовжують діяти жорсткі 

протиепідемічні обмеження в пересуванні громадян в середині країни та через 

кордон. Є сподівання на послаблення таких обмежень вже навесні 2021 року, 

що можливо дозволить спланувати і провести особисті зустрічі між народними 

депутатами України – членами групи і колегами – парламентарями з Малайзії. 

Питання створення групи дружби з Україною пропонувалось для вирішення на 

початку 2020 року, але через політичну кризу в Малайзії було відкладено. 

Також великі надії покладаємо на запланований візит Міністра зовнішніх справ 

України до Малайзії в 2021 році, який може дати суттєвий поштовх розвитку 

відносин між нашими країнами. Ми також плануємо серію заходів з Торгово – 

промисловою палатою України для інформування українського бізнесу про 

можливості розвитку торгових зв’язків з Малайзією, які мають досить 

позитивну динаміку в останні роки.  

 

 

 

 

 

 



Наступна інформацію для довідки: 

 

Динаміка торгівлі товарами та послугами між Україною та Малайзією 

(2015-2019 рр.) 

 (за даними Державної служби статистики України) 

Дані за 2020 рік 

Динаміка торгівлі товарами (січень-листопад 2020 року) 

Експорт 160.6 млн$ (103.2% до січня-листопада 2019) 

Імпорт 212.9 млн$ (99,9% до січня-листопада 2019) 

 

Динаміка торгівлі послугами (січень-вересень 2020 року) 

Експорт 9.68 млн$ (123.8% до січня-вересня 2019) 

Імпорт 657 тис$ (72,5% до січня-вересня 2019) 

2015 2016 2017 2018  2019                     

млн. дол. 

США 

до 2014 

р. 

млн. дол. 

США 

до 2015 

р. 

млн. дол. 

США 

до 2016 

р. 

млн. дол. 

США 

до 2017 

р.  

млн. дол. 

США 

до 2018  

р. 

304,19 90% 307,49 101% 336,57 109% 365,60 109% 424,5 116% 



 
 

 



Підсумовуючи, зазначаємо про наміри у 2021 році сфокусувати роботу групи на 

організації і проведенні різних заходів, які сприятимуть розвитку ділових 

зв’язків із бізнес спільнотами наших країн, а також на сприянні в створенні 

групи дружби з Україною в парламенті Малайзії і відповідному посиленні 

політичних контактів. 

 

З повагою 

Вадим Галайук 

Голова групи з міжпарламентських зв’язків з Малайзією 


