
ЗВІТ 
про діяльність депутатської групи Верховної Ради України з 

міжпарламентських зв’язків з Аргентинською Республікою
 

03.03.2020 року у Верховній Раді України ІХ скликання сформовано 
депутатську групу міжпарламентських зв’язків з Аргентинською 
Республікою. 

До складу вказаної групи увійшли 11 народних депутатів України. 
Співголовами депутатської групи обрано Грищук Романа Павловича та 
Совгирю Ольгу Володимирівну. 

Основними напрямами діяльності вказаної депутатської групи є 
наступні: 

- розвиток та поглиблення міжпарламентської взаємодії між 
Україною та Аргентинською Республікою; 

- посилення економічних та культурних зв’язків між країнами, 
обмін досвідом у подоланні наслідків пандемії коронавірусу; 

- сприяння в реалізації спільних проектів у сфері освіти, науки і 
техніки, а також в економічній, інвестиційній та культурній 
політиці. 

З огляду на запровадження карантинних заходів в Україні та країнах 
світу міжпарламентська взаємодія, зокрема обмін парламентськими 
делегаціями, дружні візити та зустрічі, були обмежені, водночас 
підтримувався діалог з представниками Аргентинської Республіки. 

Зокрема, 30 квітня 2020 року направлений лист Надзвичайному та 
Повноважному Послу Аргентинської Республіки в Україні Елені Летісії 
Мікусінскі зі словами подяки та підтримки. У вказаному листі додатково до 
вищезазначеного визначено завдання розвитку співпраці наших держав з 
антарктичної логістики. 

Окрім вказаного, в порядку інформування слід відзначити про 
ратифікацію у 2020 році наступних договорів з Аргентинською 
Республікою: 

1) "Про видачу правопорушників", який дозволить врегулювати у 
відносинах між Україною та Аргентинською Республікою питання 
екстрадиції осіб, які переховуються в одній Стороні, іншій Стороні з метою 
притягнення їх до кримінальної відповідальності.

2) "Про передачу засуджених осіб", який дозволить врегулювати у 
відносинах між Україною та Аргентинською Республікою порядок передачі 



громадян однієї Сторони, засуджених в іншій Стороні, для відбування 
покарання у державі їх громадянства, що сприятиме виправленню та 
соціальній адаптації засуджених осіб.

3) "Про взаємну правову допомогу у кримінальних справах", який 
дозволить врегулювати у відносинах між Україною та Аргентинською 
Республікою питання співробітництва компетентних органів Сторін з 
питань взаємної правової допомоги у розслідуванні та судовому розгляді 
кримінальних справ. 

Серед пріоритетних завдань на 2021 рік слід визначити наступні: 
1) поглиблення обміну досвідом у боротьбі з наслідками пандемії 

коронавірусу; 
2) посилення культурних зв’язків між країнами та популяризація 

традицій країн; 
3) розвиток співпраці в науково-технічній сфері; 
4) покращення діалогу з парламентарями Аргентинської 

Республіки та організація зустрічі депутатської групи з 
Повноважним Послом Аргентинської Республіки в Україні. 
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