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ЗВІТ ПРО РОБОТУ ДЕПУТАТСЬКОЇ ГРУПИ  ВЕРХОВНОЇ РАДИ 

УКРАЇНИ З МІЖПАРЛАМЕНТСЬКИХ  ЗВ’ЯЗКІВ З ІТАЛІЙСЬКОЮ 

РЕСПУБЛІКОЮ ЗА 2020 РІК 

 

13 лютого 2020 року відбулась перша зустріч членів міжпарламентської 

групи дружби Україна-Італія з Надзвичайним та Повноважним Послом Італії 

в Україні Давіде Ла Чечіліа. На зустрічі було висловлене взаємне зацікавлення 

у зміцненні відносин між Італійською Республікою та Україною. Співголова 

депутатської групи Алєксєєв Сергій Олегович висловив твердження, що саме 

парламенти є найкращою платформою для налагодження міждержавних 

відносин, бо саме вони є рушіями реформ в країнах та наголосив на 

пріоритетних напрямках взаємовідносин, серед яких, безумовно, підтримка 

України та продовження санкцій проти Росії, економічне, гуманітарне та 

культурне співробітництво.  

 

3 березня 2020 року відбулась зустріч членів депутатської групи ВРУ з 

міжпарламентських зв’язків з Італійською Республікою за участю 

Надзвичайного і Повноважного Посла Італії в Україні Давіде Ла Чечіліа, 

першого секретаря/Радника Посла Італії в Україні з політичних питань пана 

Енріко Барбато та заступника Міністра внутрішніх справ України Геращенка 

Антона Юрійовича щодо питання звільнення Віталія Марківа. 

 

20 березня 2020 року за сприяння депутатської групи Верховної Ради 

України з міжпарламентських зв’язків з Італійською Республікою була 

встановлена домовленість про підсвічення протягом 21-24 березня столичної 

будівлі мерії кольорами прапора Італії в знак української підтримки італійцям 

під час розпалу епідемії коронавірусу.  

 



12 червня 2020 року завершився процес виготовлення монумент Тарасу 

Шевченку (відлиття із бронзи) авторства українського скульптора Олега 

Пінчука, який заплановано встановити в середмісті Флоренції. Культурна 

співпраця є саме тим фундаментом, на якому можна в подальшому 

розбудовувати й політичні відносини. 

 

В листопаді 2020 року відбувся візит до Флоренції Співголови 

депутатської групи Алєксєєва Сергія Олеговича щодо погодження останніх 

формальних питань по встановленню монументу. Пам’ятник буде встановлено 

на території Бібліотеки Облате, що в декількох кроках від Дуомо. Під час 

візиту сторони визначились і з датою офіційного відкриття пам‘ятника 

Кобзарю - в День народження Тараса Шевченка 9 березня 2021 року. 

 

 

 

З повагою, 

Співголова депутатської групи  

Верховної Ради України  

з міжпарламентських зв’язків  

з Італійською Республікою 

Алєксєєв Сергій Олегович 

 

 

 


