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ЗВІТ
про діяльність депутатської групи Верховної Ради України з 

міжпарламентських зв’язків з Республікою Польща

1. 15 жовтня 2019 року на установчому засіданні було створено 
депутатську групу Верховної Ради України з міжпарламентських зв’язків з 
Республікою Польща (надалі також – група). До складу групи ввійшло 106 
народних депутатів України.

Політичне представництво групи включає 60 представників фракції 
політичної партії «Слуга народу», 16 – «Європейська Солідарність», 11 
членів групи Партія «За майбутнє», 5 – фракції політичної партії 
Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»,  3 – «Опозиційна платформа – за 
життя», 3 – «Голос», 3 члени групи «Довіра», а також 4 позафракційні 
представники.

До керівного складу групи увійшли народні депутати України 
Княжицький М. Л. (співголова), Ковальов А. В. (співголова), Рубльов В. В. 
(заступник співголови), Цимбалюк М. М. (заступник співголови), а також 
секретар групи Драбовський А. Г.

У зв’язку з тим, що парламентські вибори в Польщі пройшли пізніше (а 
саме, 13 жовтня 2019 року), польсько-українську групу Сенату та Сейму 
Республіки Польщі було сформовано 13 лютого 2020 року. Групу очолив 
голова виконавчого комітету партії «Право і справедливість», депутат Сейму 
РП Кшиштоф Соболевський. Заступниками голови групи стали Андзель В., 
Бартушь Б., Босацький М., Чиквін Е., Колаковський Л., Паславска У., 
Пєчарка А. та Жуковска А. 

До складу групи увійшло 60 представників Сейму та Сенату. 



2. Основні види діяльності депутатської групи Верховної Ради 
України з міжпарламентських зв’язків з Республікою Польща такі: засідання 
групи (наживо та в режимі онлайн), зустрічі з послами, проведення заходів з 
питань, що представляють спільні інтереси.

У зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції SARS-CoV-2, а також 
уведенням карантинних обмежувальних заходів, більшість зустрічей було 
скасовано, перенесено або проведено в режимі онлайн.

Зокрема, 23-27 березня було заплановано, а згодом відтерміновано, 
навчальну поїздку народних депутатів та їх помічників до Польщі в рамках 
проекту «Твіннінг округів. Кращі практики країн Східної Європи та Балтії» 
компоненту «Модельного округу». Натомість, зустріч відбулася онлайн 15 
травня 2020 року. Метою був обмін досвідом роботи в окрузі та комунікації з 
виборцями, в тому числі в умовах карантину. 

Під час відеоконференції своїм досвідом поділилися партнери по 
проекту «Твіннінг округів» Павел Коваль, депутат Сейму Республіки 
Польща, округ № 13, Краків, заступник голови Комітету у закордонних 
справах, член Комітету з питань охорони здоров’я, та Микола Княжицький, 
народний депутат України, округ № 116, Львівська область, член Комітету 
Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики, 
співголова групи. Подібні контакти були налагоджені і між іншими 
народними депутатами, їх польськими колегами та командами. 

3. У рамках сприяння двосторонньому міжпарламентському 
співробітництву на постійній основі здійснюється взаємодія депутатської 
групи із Посольством Республіки Польща в Києві, а також Посольством 
України у Варшаві. 

Серед іншого співпраця відбувалася і з цілями досягнення культурної 
та спортивної єдності України та Польщі. Так від імені Надзвичайного і 
Повноважного Посла Республіки Польща в Україні Бартоша Ціхоцкі у 
рамках відзначення 102-ї річниці Національного Свята Незалежності Польщі 
представників депутатської групи дружби з Польщею було запрошено на 
концерт дитячого хору Дому святого Мартіна де Поррес у Фастові, а також 
на товариський матч між збірними Польщі та України з футболу, які 
відбулися 11 листопада 2020 року.

Крім того, враховуючи карантинні обмеження, співголови групи  
здійснювали постійну комунікацію в онлайн-режимі з Послом Республіки 
Польща в Україні та представниками Сенату та Сейму Польщі. 

4. 23 червня 2020 року співголова депутатської групи Верховної 
Ради України з міжпарламентських зв’язків з Республікою Польща 
Княжицький Микола взяв участь у засіданні Парламентської асамблеї 
України і Республіки Польща та виступав на тему українсько-польського 
діалогу з історичних питань. 



У засіданні взяли участь народні депутати України, які працювали з 
конференц-залу Верховної Ради України, та їх польські колеги, що 
перебували на онлайн зв’язку в конференц-залі Сейму Республіки Польща.

Учасники заходу обговорили актуальні питання двосторонніх відносин:
 діяльність Верховної Ради України та Сейму і Сенату Республіки 

Польща з метою підтримки економічної та соціальної стабільності у 
зв'язку з пандемією COVID-19;

 безпека в регіоні (інформаційні війни, кібератаки та гібридні загрози);
 українсько-польське співробітництво у військовій та енергетичній 

сферах, допомога на розвиток та гуманітарна допомога;
 українсько-польські торговельно-економічні відносини 

(інфраструктура, пункти пропуску, митні правила, становище трудових 
мігрантів);

 соціальний розвиток; співпраця в галузі освіти (польське шкільництво в 
Україні і українське в Польщі);

 українсько-польський діалог з історичних питань.
За результатами обговорення сторони прийняли спільну декларацію 

XII сесії Парламентської Асамблеї України і Республіки Польща.

5. Пріоритетами роботи депутатської групи Верховної Ради України 
з міжпарламентських зв’язків з Республікою Польща на 2021 рік є:

 активізація двосторонньої співпраця з Республікою Польща з метою 
збереження та укріплення міжнародної підтримки України, зокрема 
спільне обговорення важливих питань з урахуванням нових викликів  в 
онлайн та офлайн режимах;

 сприяння гармонізації та розвитку відносин між парламентами та 
групами в Україні та Польщі. 
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