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Співголови групи з 
міжпарламентських зв’язків з 
Сполученим Королівством 
Великої Британії та Північної 
Ірландії Світлана Заліщук та 
Олексій Рябчин показали 
наслідки російської агресії 
британським колегам, 
депутатам Шотландської 
національної партії 
Парламенту Великої Британії 
та Північної Ірландії: речник 
партії з питань оборони 
Стюарт МакДональд, речник 
партії з питань оборонних 
закупівель Дуглас Чапман, 
речник партії з питань 
міжнародного розвитку Кріс 
Ло та керівник офісу депутата 
Ніл Стюарт в рамках 
дводенної поїздки на Схід 
України.

Метою візиту британських 
парламентарів на 
Донеччину та до міста 
Харкова було знайомство з 
Україною, ознайомлення з 
ситуацією на Сході та 
можливість, на власні очі, 
побачити наслідки 
російської агресії та 
гібридної війни.

В рамках візиту депутати 
Шотландської 
національної партії мали 
ряд зустрічей в м.Києві, 
зокрема, з членами групи з 
міжпарламентських зв’
язків з Сполученим 
Королівством Великої 
Британії та Північної 
Ірландії та з головою 
комітету у закордонних 
справах Ганною Гопко.
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Візит також включав в себе 
зустрічі з міністром Європи 
Аланом Дунканом, зустрічі з 
членами групи дружби з 
Україною, зустрічі зі спікерами 
обох палат та головою комітету 
оборони.

Також співголови групи дружби, 
як члени делегації, мали зустрічі з 
головою комітету у закордонних 
справах Томом Тугендхатом та 
Міністром збройних сил Марком 
Ланкастером.

В червні 2018 року, за запрошенням 
британських колег, відбувся візит в 
м.Лондон представників групи 
міжпарламентських зв’язків на чолі 
зі спікером Верховної Ради України 
Андрієм Парубієм, де вони 
відвідали Парламент Сполученого 
Королівства і Північної Ірландії і 
мали ряд зустрічей з 
парламентарями та урядовцями 
Великої Британії.
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Під час круглого столу обговорювалися політичні підходи, які можуть допомогти більш успішно 
виявляти і протидіяти російській дезінформації на національному та світовому рівні.

В вересні 2018 року члени групи дружби з 
Великою Британією взяли участь в засіданні 
круглого столу на тему: "Шотландія-Україна 
з протидії російської дезінформації", 
організаторами якого виступили Комітет з 
питань свободи слова та інформаційної 
політики, офіс Вестмінської фундації за 
демократію Шотландської національної 
партії (ШНП) і група дружби 
міжпарламентських зв’язків з Сполученим 
Королівством Великої Британії та Північної 
Ірландії.
 



Звіт групи з міжпарламентських зв’язків з Сполученим Королівством Великої Британії та Північної 
Ірландії

грудень 2018
Дебати в Парламенті Великої Британії, присвячені ситуації в Україні

В грудні 2018 року в Палаті лордів Парламенту Великої Британії відбулись екстрені дебати, присвячені ситуації в Україні за результатами 
чергового акту агресії РФ проти нашої держави в Чорноморсько-азовському регіоні, які відбулися 17 грудня 2018 року.

В дебатах взяли участь члени Палати лордів від правлячої партії та опозиції. Уряд Великої Британії був представлений Державним міністром 
Форін Офісу, представником відомства у Палаті лордів Лордом Ахмадом.

Основну увагу було зосереджено на обговоренні безпекової ситуації в Україні. Зазначили, що Росія значно наростила свою військову присутність на 
кордоні з Україною та дестабілізує ситуацію, у т. ч. економічну. Члени Палати лордів закликали британський Уряд виробити чітку стратегію 

посилення участі у процесі допомоги Україні для припинення агресії з боку РФ, а також посилити військова присутність НАТО в Чорноморському 
регіоні. Окремий наголос зроблено на порушеннях прав людини в Криму та на окупованих територіях Донбасу. Одночасно було наголошено, що 

сьогодні існує мало підстав для того, щоб санкції були розширені, оскільки є низка держав, у т.ч. політики ФРН, які виступають проти цього.

Дебати відбулись за ініціативи голови групи дружби з Україною депутата - консерватора Джона Віттінгдейла та посольства України у Великій 
Британії.

Активну участь в обговоренні брали ряд парламентарів, які мали візити в Україну та на Схід України та бачили реальний стан справ на власні очі, 
зокрема: Майкл Феллон, Стюарт МакДональд, Боб Сілі, Кріс Ло, Джонатан Джаноглі, Мартін Догерті-Хьюз, які задавали запитання та сприяли 

засудженню дій Російської Федерації на території України.

Британська сторона продовжує обговорення в рамках ЄС «конкретних кроків, у т.ч. санкцій» внаслідок подій в Керченській протоці.

Одним з таких перших кроків було прибуття розвідувального корабля військово-морських сил Великої Британії до порту м. Одеса.
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Співголови групи з 
міжпарламентських зв’язків з 
Сполученим Королівством Великої 
Британії та Північної Ірландії 
Світлана Заліщук та Олексій 
Рябчин показали наслідки 
російської агресії в Керченській 
протоці британським колегам, в 
рамках дводенної поїздки на Схід 
України, містами: Запоріжжя, 
Бердянськ та Маріуполь.

Наприкінці року в грудні 
відбувся візит двох британських 
парламентарів Джона 
Віттінгдейла та Майкла 
Феллона в Україну з метою 
дізнатися реальні наслідки акту 
агресії РФ проти нашої держави 
в Чорноморсько-азовському 
регіоні, які відбулися 17 грудня 
2018 року.

Члени делегації мали ряд 
зустрічей в м.Києві, зокрема, 
зустріч зі спікером Верховної 
Ради України, представниками 
Адміністрації Президента та 
зустріч з членами групи з 
міжпарламентських зв’язків з 
Сполученим Королівством 
Великої Британії та Північної 
Ірландії.
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Сприяння візової лібералізації

Скайп-конференція з послом України у 
Великобританії Наталією Галібаренко, 
представниками Міністерства 
закордонних справ та громадськості  на 
тему пошуків шляхів вирішення “візової 
проблеми”  між двома країнами.

Протягом 2018 року члени групи дружби 
України з Великою Британією активно 
працювали над процесом “візової 
ліберації” між двома державами.
Заручившись підтримкою Міністерства 
закордонних справ, посольства України у 
Великій Британії та активним 
небайдужим громадянським 
суспільством, підготували звернення до 
ряду високопосадовців та профільних 
органів Великобританії про всебічне 
сприяння вирішення “візової проблеми”, 
яка сьогодні існує для українських 
громадян, які бажають відвідати 
Сполучене Королівство Великої Британії 
та Північної Ірландії.  

Представники групи з 
міжпарламентських зв’язків 

завжди активно нагадують 
британським колегам про  

бажання України щодо перегляду 
візових умов з Об’єднаним 
Королівством є бажанням 

відстояти право наших громадян 
на свободу пересування, яке є одне 

з основоположних Прав Людини. 
Україна є надійним партнером і 

готова сумлінно виконувати 
домовленості, а громадяни Україні 

дотримуються візових умов та не 
становлять загрози.
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За результатами діяльності членів групи з міжпарламентських 
зв’язків з Сполученим Королівством Великої Британії та 
Північної Ірландії щодо перегляду візових умов було 
розроблено звернення, адресовані до Джона Віттінгдейла, 
Бориса Джонсона (на той час міністр закордонних справ ВБ), 
Алана Дункана(міністр справ Європи та Америки), Ембер Радд 
(на той час міністр внутрішніх справ ВБ).

Звернення були підписані та підтримані парламентарями з 
різних політичних партій та фракцій в Парламенті України 
серед яких Юрій Левченко, Наталія Кацер-Бучковська, Альона 
Шкрум, Борис Тарасюк, Ірина Геращенко, Остап Єднак, Ганна 
Гопко, Мустафа Найєм, Вікторія Пташник, Оксана Продан, 
Сергій Лещенко, Олександр Співаковський, Анна Романова, 
Ігор Луценко, Павло Різаненко, Оксана Білозір, Владислав 
Голуб, Дмитро Білоцерковець, Григорій Шверк.

На, отримані від британських посадовців відповіді, 
співголовами групи дружба був направлений лист-відповідь з 
конкретними пропозиціями, які можуть допомогти вирішити 
“візову проблему”, яка існує для громадян України сьогодні.
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Членами групи з міжпарламентських зв’язків з Сполученим Королівством Великої Британії та 
Північної Ірландії протягом року була налагоджена дипломатична співпраця з колегами-

парламентарями Великобританії , як членів бюро групи Європейських консерваторів ПАРЄ. 

Зокрема народний депутат Сергій Кіраль протягом року неодноразово порушував питання 
підтримки України під час російської агресії та війни, питання дотримання прав людини в Криму і 

на тимчасово окупованих територіях. 

Також український парламентарій брав участь в роботі семінару з питань ювенальної юстиції та 
психічного здоров’я підлітків, організованого ПАРЄ в Парламенті Великобританії, зустрівся з 

головою британської делегації в ПАРЄ Роджером Гейлом з загроз будівництва Північного Потоку 2 
в Європі та активно сприяв захисту свободи слова в України, шляхом порушення даного питання 

під час зустрічі з доповідачем з питань свободи слова в ПАРЄ, лордом Джорджем Фоулксом.



План діяльності групи з міжпарламентських зв’язків з Сполученим 
Королівством Великої Британії та Північної Ірландії

на 2019 рік

Подальша підтримка контактів з Міністерством у закордонних справах та
справах Співдружності Сполученого Королівства.

Формування плану заходів для стратегічного розвитку групи з
міжпарламентських зв'язків з Великою Британією в українському парламенті

на 2019 р.

Продовження роботи щодо сприяння візової лібералізації між державами.

Сприяння гармонізації та розвитку відносин між парламентами та групами з міжпарламентських 
зв’язків України і Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.


