ЗВІТ РОБОТИ КОМІТЕТУ ВР У ЗАКОРДОННИХ
СПРАВАХ ЗА ПЕРІОД IV СЕСІЇ ВЕРХОВНОЇ
РАДИ УКРАЇНИ VIII СКЛИКАННЯ
(ЛЮТИЙ - СЕРПЕНЬ 2016)

ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ
ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ
ЗАКОНОТВОРЧОЇ РОБОТИ

Комітет є профільним у галузі
законодавчого забезпечення
міжнародної політики нашої держави.
Це передбачає широку сферу
відповідальності: згідно зі статтею
92 Конституції України виключно
законами України визначаються
засади зовнішніх зносин,
зовнішньоекономічної діяльності,
митної справи; правовий режим
державного кордону; питання
громадянства, правосуб‘єктності
громадян, статусу іноземців та
осіб без громадянства; порядок
утворення і погашення державного
зовнішнього боргу; порядок
направлення збройних сил до інших
держав; порядок допуску та умови
перебування підрозділів збройних сил
інших держав на території України.

У звітний період було проведено близько
130 протокольних зустрічей керівництва
Комітету з іноземними парламентськими
делегаціями, послами, представниками
різних зарубіжних інституцій. Під час цих
зустрічей було проговорено перспективи
співпраці,
спрямовані
на
підтримку
розвитку співробітництва на економічному,
фінансовому та політичному рівнях, а
також питання створення та діяльності
депутатських груп Верховної Ради України
з міжпарламентських зв’язків з відповідними
країнами. Але звичайно основним питанням
для обговорення було підтримка України в
її прагненні забезпечити свою незалежність
та непорушність в її міжнародно-визнаних
кордонів в умовах російської військової
агресії.
Зазначеному вище сприяли регулярні
контакти Комітету та його секретаріату
з підрозділами МЗС України з метою
координації дій з питань забезпечення
взаємодії ВРУ з парламентами зарубіжних
країн та міжнародними організаціями, в яких
функціонує парламентський вимір.

ЗА ЛЮТИЙ - СЕРПЕНЬ 2016 РОКУ РОБОТИ КОМІТЕТУ:

17

засідань
проведено

136

питань підготовлено
і розглянуто

21

проектів законів
опрацьовано
(15 законопроектів
6 постанов)

13

прийнято
в цілому

1

5

прийомів делегацій комітетів
іноземних парламентів

6

(із 74 загалом)
депутатських груп
створено

В рамках міжпарламентського
обміну керівництвом Комітету було
проведено 5 прийомів делегацій
комітетів іноземних парламентів,
що
опікуються
питаннями
зовнішніх
зносин,
зокрема,
представників
парламентів
Вірменії, Нідерландів, Німеччини,
Франції, Польщі.

ЗАЯВИ ТА ЗВЕРНЕННЯ:
Протягом звітного періоду Комітет звернувся із заявами до комітетів у закордонних справах демократичних країн,
парламентських асамблей та до міжнародних організацій світу, зокрема:
• до керівництва британського суспільного
мовника BBC про неприпустимість
вживання терміну «громадянська війна»
для опису російської агресії проти
України. Саме такий термін неодноразово
прозвучав у документальному фільмі
«Хто збив MH17?», що вийшов у ефір
пізно ввечері 3 травня 2016 р. на
телеканалі BCC2. Той самий некоректний

термін також присутній у відповідній
статті-описі про даний документальний
фільм авторства Майка Радіна на сайті
BВC від 25 квітня 2016 р.
• заява комітету Верховної Ради України
у закордонних справах у зв’язку з
ухваленням Сенатом і Сеймом Республіки
Польща постанов від 7 і 22 липня 2016
року щодо Волинської трагедії.

• звернення до комітетів у закордонних
справах демократичних країн та
до міжнародних організацій світу з
закликом терміново адресувати вимогу
уряду Російської Федерації звільнити
політичного дисидента та одного з
лідерів кримськотатарського народу
пана Ільмі Умерова з метою порятунку
його життя.

ЗУСТРІЧІ ЧЛЕНІВ КОМІТЕТУ:

• з представниками робочого штабу ОБСЄ,
зокрема з Керівником робочого штабу ОБСЄ
в МЗС Німеччини Антьє Леендертсе.
• з представниками Офісу зв’язку НАТО,
на чолі з паном Александером Вінніковим
• з представниками Центру попередження конфліктів ОБСЄ
на чолі з Директором Центру, Послом Марселем Песко.
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• із делегацією Міністерства закордонних справ Королівства
Іспанії на чолі з Державним Секретарем з закордонних
справ Королівства Іспанії Ігнасіо Рубіо
• із депутатами Палати представників, членами Комітету
у закордонних справах Парламенту Нідерландів
• з депутатом Сейму Латвійської Республіки,
колишнім Міністром оборони Латвії Вейко Сполітсом.
• із Генеральним секретарем Постійного міжнародного
секретаріату Організації Чорноморського Економічного
Співробітництва (ОЧЕС) Майклом Хрістідісом
• з Надзвичайним і Повноважним Послом Нової Зеландії
в Україні за сумісництвом пані В.Хінтон.
• з Головами Комітетів у закордонних справах Німеччини Норбертом РЬОТҐЕНОМ, Франції - Елізабет ҐІҐУ та Польщі
- Ґжегожем СХЕТИНОЮ
РОБОЧІ ЗУСТРІЧІ З ПРЕДСТАВНИКАМИ КРАЇН:

Швеція
Великобританія
Нідерланди

Канада

Франція
Іспанія

США

Польща
Німеччина
Швейцарія
Словаччина

Туреччина

Алжир
Нігерія

Аргентина

Латвія
Литва
Чехія
Молдова
Болгарія
Японія

Туркменістан

Нова Зеландія

Австралія
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ЗАХОДИ:
19 КВІТНЯ 2016 РОКУ, ЗА СПІЛЬНОЮ ІНІЦІАТИВОЮ КОМІТЕТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ
УКРАЇНИ У ЗАКОРДОННИХ СПРАВАХ ТА ІНСТИТУТУ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
БУЛО ПРОВЕДЕНО ПРЕЗЕНТАЦІЮ ДОПОВІДІ НА ТЕМУ «РОСІЙСЬКІ ВІЙСЬКОВІ
ЗЛОЧИНИ НА СХОДІ УКРАЇНИ В 2014 РОЦІ», ПІДГОТОВЛЕНУ ДЕПУТАТОМ СЕЙМУ
РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА МАЛГОЖАТОЮ ГОСЄВСЬКОЮ.
Презентація за участі автора згаданої
доповіді,
польського
депутата
М.Госєвської відбулася у приміщенні
Інституту
міжнародних
відносин.
Участь у презентації взяли студенти
Університету, представники іноземного
дипломатичного корпусу, акредитованого
в України, професорсько-викладацький
склад, а також представники засобів
масової інформації, у тому числі
«Польського радіо». Доповідь «Російські
воєнні злочини на Сході Україні у 2014
році» складається з 60 історій людей, які
змогли вибратися із полону терористів.
155 сторінок документу містять свідчення
постраждалих, медичні довідки, назви
місць та дані виконавців злочинів. Для
безпеки постраждалих справжні імена не
вказуються, але як зазначає автор, вони
готові відкритися для свідчень у Гаазькому
Трибуналі. Разом із групою волонтерів
польський депутат зібрала докази
вчинення злочинів проти людяності під
час конфлікту на Донбасі. Матеріали,

перш за все, є цінними для доведення
провини злочинців у міжнародному суді.
За словами М.Госєвської, презентація
доповіді відбудеться у національних
парламентах країн Східної Європи. Також
є готовність представляти доповідь
у парламентах інших країн з метою
донесення правди про те, хто насправді
стоїть за кривавими подіями на Донбасі.
Шляхом презентацій польський політик

прагне достукатись до суспільств у
країнах Західної Європи. Вона вважає,
що про ці страшні злочини повинні почути
громадські організації та всі ті люди,
які мають вплив на рішення державної
влади країн-членів Європейського Союзу.
Доповідь має вплинути на те, як люди
сприйматимуть війну на Сході України,
як формуватимуть своє ставлення до
Російської Федерації та можливого зняття
з неї санкцій.

ЗАКОРДОННІ ВІЗИТИ:
РОБОЧИЙ ВІЗИТ ДО БОЛГАРІЇ ДЕЛЕГАЦІЇ КОМІТЕТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ У
ЗАКОРДОННИХ СПРАВАХ.
У період з 8 по 9 лютого делегація Комітету
Верховної Ради України у закордонних
справах у складі Голови Комітету у
закордонних справах Г.М.Гопко, її
заступників І.О.Климуш-Цинцадзе та
І.В.Гузя перебувала з візитом в Болгарії з
метою участі в міжнародній конференції
«Демократична безпека – наша спільна
відповідальність
для
майбутнього
Європи». Цей захід проводився у рамках
Головування Болгарії в Комітеті Міністрів
Ради Європи у період з листопада
2015 року по травень 2016 року. Участь
у конференції також брали голови
комітетів у закордонних справах країн- діючим Головою Комітету Міністрів Ради та членами Комісії, із Головою Групи
членів Ради Європи.
Європи Даніелем Мітовим, із Головою дружби
Україна-Болгарія
Атанас
Комісії
Народних
Зборів
Болгарії
з
Атанасовим
та
членами
Групи
дружби,
а
Під час візиту відбулись зустрічі
питань
політики
у
сфері
підтримки
також
із
Заступником
Голови
Народних
українських парламентратів із Міністром
закордонних справ Республіки Болгарія, болгар за кордоном Руменом Йончевим зборів Болгарії Дімітром Главчевим.
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У ЛЮТОМУ 2016 РОКУ ВІДБУВСЯ ВІЗИТ ГОЛОВИ КОМІТЕТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ У
ЗАКОРДОННИХ СПРАВАХ ГАННИ ГОПКО ДО ЯПОНІЇ.
22 лютого 2016 року в Токіо відбулась
зустріч Голови Комітету Верховної
Ради України у закордонних справах
Ганни Гопко з Головою Комітету
Палати радників Парламенту Японії із
закордонних справ та оборони Масахіса
Сато.
У ході зустрічі Г.Гопко висловила
вдячність японській стороні за безумовну
підтримку суверенітету і територіальної
цілісності України, а також економічну
допомогу нашій країні.
Голова Комітету Верховної Ради
України у закордонних справах також
надала М.Сато інформацію про сучасну
ситуацію в Автономній Республіці Крим
та східних регіонах України, наголосивши
на невиконанні російською стороною
положень Мінських домовленостей.
Г.Гопко акцентувала увагу на необхідності
реформування ООН, насамперед з
метою зміни механізму ухвалення
важливих рішень у рамках цієї організації.
В якості прикладу недосконалості цього
механізму Голова Комітету Верховної
Ради України відзначила одноосібне

рішення Росії накласти вето на вкрай
важливу резолюцію РБ ООН щодо
створення міжнародного трибуналу з
розслідування катастрофи рейсу МН-17.
М.Сато, у свою чергу, наголосив на
невизнанні Японією зміни статус-кво в
Україні, що відбулось в односторонньому
порядку із застосуванням сили, а також
на готовності Японії продовжити політику
підтримки реформ у нашій державі.
М.Сато
поінформував
українську
сторону про останні зміни у законодавстві
Японії у сфері оборони і безпеки, що

були ухвалені, насамперед, з огляду
на погіршення безпекової ситуації в
Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.
Сторони висловили готовність до
подальшої активізації усього спектру
двостороннього співробітництва, у
тому числі на міжпарламентському
рівні. Окремо сторони наголосили
на важливості здійснення тісного
співробітництва у рамках непостійного
членства України й Японії в РБ ООН,
зокрема щодо ухвалення резолюції з
питання КНДР.

У рамках візиту до Японії Голови Комітету Верховної Ради України у закордонних справах
Ганни Гопко відбувся візит до префектури Фукусіма
Візит до префектури Фукусіма став
одним із важливих пунктів у програмі
перебування в Японії Голови Комітету у
закордонних справах Ганни Гопко.
У березні Японія відзначає п’яту
річницю аварії на АЕС у Фукусімі, де
після Східнояпонського землетрусу
й викликаної ним хвилі цунамі було
зруйновано корпуси ядерних реакторів.
Через потужний витік радіації та
руйнування, спричинені землетрусом,
з провінції було евакуйовано майже
півмільйона людей, 180 тисяч і досі не
можуть повернутися в рідні місця.
Ганна Гопко зустрілася з губернатором
префектури Фукусіма Масао Утіборі,
відвідала центр надання соціальної
допомоги, поселення, де в тимчасових
будиночках живуть евакуйовані з зони
лиха люди, а також медичний центр, де
досліджуються захворювання.
Співпраця в рамках Угоди між
Урядом України та Урядом Японії про

співробітництво у сфері поліпшення
післяаварійного
реагування
на
надзвичайні ситуації на атомних
електростанціях, яка була підписана у
2012 році, є корисною для обох країн,
вважає Голова Комітету.
«Досвід України, яка у квітні відзначає
30-річчя Чорнобильської катастрофи,
став у пригоді японцям, коли вони
зіткнулися з подібною проблемою. Але не
менш важливим для нас є досвід Японії
- і в подоланні наслідків ядерної аварії, і

особливо в тому, як держава будує роботу
з переселенцями, як надає медичну,
психологічну, соціальну допомогу людям»,
- відзначила Ганна Гопко.
Раніше у Токіо Ганна Гопко провела
зустрічі з японськими дипломатами,
членами парламенту, представниками
аналітичних центрів. Темою зустрічей
були
україно-японські
відносини,
ситуація в Україні, питання торгівлі,
інвестицій та міжнародної безпеки, у т.ч.
протидії російській збройній агресії.
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ГАННА ГОПКО ВЗЯЛА УЧАСТЬ У ГЛОБАЛЬНОМУ БЕЗПЕКОВОМУ ФОРУМІ В СЛОВАЧЧИНІ.
Голова парламентського Комітету
в закордонних справах Ганна Гопко
взяла участь у роботі Братиславського
Глобального Безпекового Форуму, що
відбувся в столиці Словаччини 15-17
квітня.
Форум зібрав близько тисячі державних
і політичних діячів, експертів та
журналістів із 70 країн світу. Серед них,
зокрема, президенти Хорватії, Болгарії,
Македонії та Словаччини, голова
Військового комітету НАТО генерал
Петр Павел, колишній держсекретар
США Мадлен Олбрайт.
Голова Комітету взяла участь у
численних обговореннях та зустрічах із
західними політиками й дипломатами.
Окрема
тематична
панель
«Спостерігаючи
за
Україною:
позакризовий
менеджмент»,
була
присвячена проблемам безпеки та
стратегічного розвитку України. Серед
інших тем, що перебували в центрі уваги
– ситуація на Близькому Сході, тероризм

у Європі, міграційна криза, протидія з
боку НАТО агресивній політиці Росії.
Також у рамках візиту
Голова
Комітету обговорила з Надзвичайним
і Повноважним Послом України
в Словаччині питання надання
консульських послуг громадянам
України, оскільки чимало наших

співвітчизників
зіткнулися
з
проблемами
через
закриття
Генерального консульства у Пряшеві.
Також Ганна Гопко зустрілася з
активістами, що збирають кошти
для українських шпиталів в рамках
ініціативи Ukraine Slovakia SOS.

ВІЗИТ УКРАЇНСЬКИХ
ПАРЛАМЕНТАРІВ ДО
ЛИТОВСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ
З МЕТОЮ ПРОДОВЖЕННЯ
МІЖПАРЛАМЕНТСЬКОЇ
СПІВПРАЦІ (ЗА СПРИЯННЯ
INTERNATIONAL
REPUBLICAN INSTITUTE).

30 ТРАВНЯ 2016 РОКУ У КОМІТЕТІ ВРУ У ЗАКОРДОННИХ СПРАВАХ БУЛО ПРОВЕДЕНО
«ДЕНЬ АФРИКИ»
З нагоди відзначення Дня визволення
Африки, який за рішенням Організації
Об’єднаних Націй святкується щорічно,
30 травня 2016 року Комітетом Верховної
Ради України у закордонних справах
було прийнято рішення провести
урочисте засідання, присвячене цій
події. Участь в урочистому засідання
взяли Посли низки африканських
держав, акредитованих в Україні,
Почесні консули африканських держав,
представники африканських земляцтв.
З огляду на значний інтерес до розвитку
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та поглиблення двосторонніх відносин
України із африканським регіоном,
участь у заході також взяв Міністр
аграрної політики та продовольства
України Т.Кутовий, Заступник міністра
закордонних справ України С.Кислиця, а
також директор Українського державного
Центру міжнародної освіти Міністерства
освіти і науки України О.Шаповалова,
представники бізнесових кіл України.
Під час відкриття урочистого засідання
Голова
Комітету
Ганна
Гопко

наголосила на послідовній позиції
українського Парламенту, який вже
вдруге проводить подібний захід. Це,
за її словами, свідчить не лише про
невичерпані можливості розвитку
відносин з африканським континентом,
але й про той потенціал, у тому числі
аграрний, який має наша держава.
Окремий було зазначено, що розвиток
контактів у науково-освітній галузі
також представляє собою значний
обопільний інтерес.

Посли Африканських країн підтвердили
існуючу зацікавленість у якомога
ширшому представленні українських
компаній в Африці, що набуває
особливої актуальності у контексті
реалізації Україною положень Угоди
про асоціації з Європейським Союзом в
частині, що стосується запровадження
в Україні європейських фітосанітарних
норм
для
сільськогосподарської
продукції. Також приступні іноземні
дипломати підтвердили інтерес у
продовженні реалізації
програми
навчання африканських студентів у
вищих навчальних закладах України.

СПІЛЬНІ ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТІВ:

3

лютого
2016

3

лютого
2016

Спільне засідання комітетів Верховної Ради України у закордонних справах та з питань європейської
інтеграції на тему: «Економізація зовнішньої політики – поточний стан» (в закритому режимі).

Комітет у закордонних справах, Комітет з питань європейської інтеграції за участю представників
Комітету з питань національної безпеки і оборони та Постійної делегації Верховної Ради України у ПА
НАТО провели спільне засідання, присвячене комплексному огляду сектора безпеки і оборони України
в контексті співробітництва Україна-НАТО в частинах, що стосується Концепції розвитку сектору безпеки
і оборони, Стратегічного оборонного бюлетеню України та Концепції розвитку Збройних Сил України на
період до 2020 року. Участь у засідання також взяли керівники Офісу зв’язку НАТО в України, а також
представники Посольств США і Великої Британії в Україні.

ЗВІТ ПРОФІЛЬНОГО МІНІСТЕРСТВА:
Вперше в історії роботи Комітету у закордонних справах звітує Міністр закордонних справ Павло Клімкін.
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22-24 травня 2016 року українська
делегація на чолі з керівником
депутатської групи Верховної
Ради України з міжпарламентських
зв’язків
з
Королівством
Саудівська Аравія Олександром
Присяжнюком
перебувала
з візитом в м. Ер-Ріяд. Візит
відбувся на запрошення керівника
депутатської групи Консультативної
ради Королівства Саудівська Аравія
з міжпарламентських зв’язків з
Україною Пана Абдалли бін Мухаммед
Ан-Насера.
В рамках візиту відбулися зустрічі з
керівництвами Торгово-Промислової
Палати Ер-Ріяду та Ради ТорговоПромислової Палати Саудівської
Аравії, керівником Саудівського
фонду розвитку та Міністром
транспорту
Саудівської
Аравії
– головою саудівської частини
Міжурядової українсько-саудівської
комісії з торговельно-економічного
співробітництва.

У період з 23 по 24 травня 2016 року
Республіку Молдова з робочим
візитом
відвідала
делегація
Комітету Верховної Ради України
у закордонних справах на чолі з
Головою Комітету Г.М.Гопко. До
складу делегації також увійшли
народні депутати України І.В.Гузь та
В.М.Романюк.
Під час візиту делегація була прийнята
Заступником Міністра закордонних
справ та європейської інтеграції
Республіки Молдова Ю.Дарієм та
Віце-прем’єр-міністром РМ з питань
реінтеграції Г.Беланом.
Становище українців у Молдові стало
однією з ключових тем візиту до цієї
країни української парламентської
делегації на чолі з головою Комітету у
закордонних справах Ганною Гопко.
Українці становлять понад 10%
населення Молдови, а в Придністров’ї
і на півночі країни ця частка значно
вища. Причому більшість місцевих
українців є не приїжджим, а
автохтонним населенням. Про життя
і проблеми української громади
Молдови йшлося на зустрічах її
активістів із депутатами, що відбулися
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в Кишиневі та Бельцях за участі
Надзвичайного і Повноважного Посла
України в Молдові Івана Гнатишина.
Україна зі свого боку має посилити
державну підтримку співвітчизників у
сусідній країні, переконана Ганна Гопко.
«Найважливіше зараз – це відновлення
повноцінного
телевізійного
і

радіомовлення з України на Молдову,
якого дуже не вистачає місцевим
українцям, особливо на півночі країни.
І другий важливий блок – підтримка
української освіти в Молдові – сучасними
підручниками, навчальними матеріалами,
навчанням випускників в українських
університетах», - відзначила Ганна Гопко.

25 - 27 травня у рамках візиту
делегації
народних
депутатів
України до Італійської Республіки
відбулася зустріч голови Комітету
у закордонних справах Г.Гопко
та
співголови
депутатської
групи
Верховної
Ради
з
міжпарламентських
зв’язків
з
Італією С.Алєксєєва з Головою
делегації Італії в Парламентській
Асамблеї Ради Європи, доповідачем
ПА РЄ з питань боротьби з
корупцією М.Ніколетті.
У рамках візиту делегації ВРУ до
Італійської Республіки
в італійському Сенаті відбулась низка
зустрічей у розширеному форматі
Голови Комітету ВРУ у закордонних
справах Ганни Гопко та депутатської
групи ВРУ з міжпарламентських
зв’язків з Італією з Головою Палати
депутатів Італії Фабріціо Чікітто,
Головою італійської делегації в ПА
ОБСЄ Паоло Романі, керівником та
членами національної італійської
делегації в ПА НАТО та іншими
посадовими особами та членами
італійської делегації.
Обговорюючи ситуацію в Україні та,
зокрема, в Криму та на Донбасі, який
потерпає від триваючої російської
агресії, представники ВРУ у своїх
виступах доносили до італійських
політичних кіл об’єктивну точки зору
щодо ситуації на сході України.
Італія підтверджує територіальну
цілісність України, включно з Кримом
Під
час
переговорів
Голови
Комітету Верховної Ради України у
закордонних справах Ганни Гопко
у зовнішньополітичному відомстві
Італії Перший заступник Міністра

27 травня відбулася зустріч
Голови Комітету Верховної Ради
України у закордонних справах
Ганни Гопко у Ватикані з Першим
заступником Глави відомства
з питань зовнішніх зносин
Державного секретаріату Святого
Престолу Антуаном Каміллері.
У зустрічі також взяли участь
Посол Тетяна Іжевська та народні
депутати Сергій Алєксєєв і Віктор
Романюк.

закордонних справ Італії Вінченцо
Амендола
підтвердив
тверду
позицію Італії щодо територіальної
цілісності України, включно з
Кримом. Зокрема було зазначено,

що з самого початку анексії Криму
та військової конфлікту РФ на Сході
України, італійська сторона постійно
наголошує на підтримці суверенітету
України, її територіальної цілісності.

9

Українська делегація, в першу чергу,
висловила вдячність Ватикану та
особисто Папі Франциску за постійну
увагу і підтримку України, в т.ч., за
зусилля щодо звільнення утримуваних в
РФ українців. Ганна Гопко поінформувала
Антуана Каміллері про актуальну
ситуацію на Донбасі та в Криму.
Було обговорено візит Державного
секретаря Святого Престолу П’єтро
Пароліна в Україну у червні ц.р., в рамках

якого заплановані зустрічі з керівництвом
нашої держави та поїздка в регіони
Західної і Східної України.

В ході обговорення питання розширення
двостороннього співробітництва у галузі

медицини було відзначено співпрацю
з провідною ватиканською дитячою
лікарнею «Немовля Ісус» («Bambino
Gesu») і підготовку до підписання цільової
двосторонньої угоди, яка сприятиме
поглибленню зв’язків між ватиканською
клінікою і медичними закладами України, у
т.ч. щодо централізованого направлення
українських дітей на лікування до лікарні,
а також можливості стажування лікарів з
України на базі «Немовля Ісус».

С.Ларін (керівник групи), В. Корчик,
Ю. Павленко, С. Тарута і К. Яриніч,
на запрошення пана Чо Джонг Сіка,
президента депутатської групи дружби
«Республіка Корея-Україна», голови

Комітету
Національної
Асамблеї
Республіки Корея з питань земельних
ресурсів, інфраструктури і транспорту,
перебувала з офіційним візитом в
Сеулі.

В ході зустрічі ватиканська сторона в
черговий раз підтвердила незмінність
своєї позиції, підкресливши, що у конфлікті
навколо України вважає ключовим
дотримання норм міжнародного права.

Член Комітету у закордонних справах
та голова підкомітету з питань
євроатлантичного
співробітництва
та євроінтеграції Світлана Заліщук
виступила на Саміті Глобального
Розвитку Білого Дому (The White
House Summit on Global Development).
Захід був ініційований Президентом
Сполучених Штатів Америки Бараком
Обамою та пройшов Вашингтоні за участі
підприємців, дипломатів, представників
громадянського суспільства, державного
та приватного секторів з різних країн світу
з метою оцінки прогресу у запровадженні
дієвих механізмів розвитку суспільств.
Під час сесії за модерації постійного
представника
США
у
Організації
Об’єднаних Націй, яка була присвячена
відкритості та прозорості урядування,
Світлана Заліщук наголосила, що “корупція
є добре налагодженою транснаціональною
інституцією, що не страждає від кордонів та
обходить візовий режим, і лише об’єднання
міжнародних зусиль забезпечить прогрес у
сфері прозорості”.
З 30 червня по 3 липня 2016 р. делегація
депутатської групи Верховної Ради
України з міжпарламентських зв’язків
з Республікою Корея, до складу якої
входили народні депутати України
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ЗАКОНОПРОЕКТИ:
0081

19.01.2016

Проект Закону про ратифікацію Протоколу про сталий транспорт до Рамкової конвенції про
охорону та сталий розвиток Карпат

0082

22.01.2016

Проект Закону про ратифікацію Угоди між Урядом України та Організацією
Північноатлантичного договору про статус Представництва НАТО в Україні

0085

03.02.2016

Проект Закону про приєднання України до Угоди про державні закупівлі

0091

17.02.2016

Проект Закону про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці про мінімальні
норми соціального забезпечення № 102

0094

25.02.2016

Проект Закону про ратифікацію Угоди між Україною та Аргентинською Республікою про
взаємну адміністративну допомогу з питань запобігання, розслідування та припинення
митних правопорушень

0095

04.03.2016

Проект Закону про ратифікацію Факультативного протоколу до Конвенції про права дитини
щодо процедури повідомлень

0084

03.02.2016

Проект Закону про ратифікацію Протоколу про внесення поправок до Угоди про створення
Українського науково-технологічного центру

0096

30.03.2016

Проект Закону про денонсацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської
Федерації про порядок перетинання українсько-російського державного кордону жителями
прикордонних регіонів України та Російської Федерації

0102

29.06.2016

Проект Закону про внесення зміни до Закону України «Про ратифікацію Конвенції про
права інвалідів і Факультативного протоколу до неї»

0105

13.07.2016

Проект Закону про ратифікацію Паризької угоди

ПРИЙНЯТІ ПОСТАНОВИ:

4071

16.02.2016

Проект Постанови про Звернення Верховної Ради України до парламентів іноземних
держав, парламентських асамблей та міжнародних організацій у зв'язку із загрозами життю
заручників, що утримуються російськими бойовиками на території окремих районів Донецької
та Луганської областей

4119

19.02.2016

Проект Постанови про Заяву Верховної Ради України з нагоди 10-річчя ратифікації Україною
Рамкової Конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну

17.03.2016

Проект Постанови про звернення Верховної Ради України до Організації Об’єднаних Націй,
Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської
Асамблеї ОБСЄ, світових лідерів та всіх членів міжнародного співтовариства щодо
засудження порушень прав і свобод кримськотатарського народу в частині заборони
окупаційною владою РФ на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та
міста Севастополя Меджлісу та визнання його екстремістською організацією

20.04.2016

Проект Постанови про Звернення Верховної Ради України до Організації Об’єднаних
Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи,
Парламентської Асамблеї ОБСЄ, світових лідерів та всіх членів міжнародного
співтовариства щодо вшанування жертв геноциду кримськотатарського народу та
засудження порушень Російською Федерацією прав і свобод кримськотатарського
народу

4247

4476
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В КОМІТЕТІ У ЗАКОРДОННИХ СПРАВАХ ВІДКРИТО ВИСТАВКУ КАНАДСЬКОГО
ХУДОЖНИКА УКРАЇНСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ ТАРАСА ПОЛАТАЙКА
20 квітня у стінах Комітету у закордонних справах відбулося відкриття виставки канадського художника
українського походження Тараса Полатайка.
В експозиції представлено серію
фотографій, яка стала результатом
спілкування художника з пацієнтами
хірургічного відділення Головного
військового клінічного госпіталю в Києві.
На церемонії були присутні посол Польщі
в Україні – Генрік Літвін, голова Комітету
у закордонних справах Ганна Гопко,
народний депутат та член Комітету у
закордонних справах Світлана Заліщук,
автор фотопортретів Тарас Полатайко,
куратор виставки Володимир Кадигроб
та інші .
Герої проекту були поранені на сході
України, вони потрапили в АТО з різних
областей України, всі вони мали власні
мотиви, проте війна залишила на них
однаково глибокий відбиток. Тарас
Полатайко зібрав 11 фотопортретів
та історій військових-добровольців.
Якщо відповіді інтерв’юйованих досить
стримані, конкретні, фотопортрети
доповнюють ті враження і переживання,
які не промовляються вголос.
Для художника було принципово не
робити жодного редагування, виставка
є живим зрізом тих напружених днів
початку АТО і волонтерського руху влітку
2014. Експозиція включає в себе інтерв’ю
солдат, з якими художник розмовляв
випадково, без окремого відбору. Деякі
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«Відкриття благодійного проекту
«Війна. 11 портретів» в НАМУ
започаткувало
безтермінову
благодійну програму НАМУ по збору
коштів на допомогу пораненим в АТО
та їх родинам. Після НАМУ виставку
почали запрошувати інші музеї в Україні
та за кордоном. Кошти збиралися
волонтерами міст, де відбувалася
виставка, вони ж вирішували, кому
надавати кошти. В кінці виставки ми
разом звітували про зібрані кошти в
соцмережах та для медій. У більшості
випадків, волонтери збирали кошти
на лікування поранених з їх міста або
регіону» – коментує художник Тарас
Полатайко.
з них - призовники, деякі - контрактники,
а деякі - добровольці, які пішли на
фронт з Майдану (Площа Незалежності
в Києві, де у 2013-2014 рр. проходили
акції протесту під назвою Євромайдан).
Дехто був легко поранений, а дехто
отримав важкі поранення та ампутовані
кінцівки. Те, що почує глядач, це їх
невідредаговані розповіді, які іноді
перериваються медсестрами, які дають
їм знеболювані препарати. Один з
хлопців – Сергій Овражко – добровільно
повернувся на фронт і загинув.

Виставка вже демонструвалася в
Ukrainian Institute of America (New York),
Ukrainian Embassy in Canada (Ottawa),
Barbara Edwards Contemporary (Calgary),
Latitude 53 (Edmonton), Marienkirche
(Frankfurt), Canadian Embassy in Poland
(Warsaw), в Одеському музеї сучасного
мистецтва, Чернівецькому художньому
музеї, Івано-Франківському центрі
сучасного мистецтва, Музеї «Тюрма
на Лонцького» (Львів), Хмельницькому
музеї сучасного мистецтва. Ініціатором
виставки є Комітет у закордонних
справах.

