
ЗВІТ про роботу депутатської групи Верховної Ради України IX 
скликання з міжпарламентських зв’язків з Королівством Бельгія у 

2021 році

Депутатська група Верховної Ради України з міжпарламентських 
зв'язків з Королівством Бельгія має в своєму складі 35 осіб.

У звіті за 2020 рік депутатська група ставила собі за мету на 2021 рік 
виконання наступних завдань:

1. Обмін візитами парламентських делегацій
2. Сприяння у передачі Україні науково-дослідного судна 

Бельгіка
3. Формування механізмів співпраці на міжнародних майданчиках 

таких як ПА НАТО, ПАРЄ, ПКА, ПА ЄВРОНЕСТ.
4. Зміцнення двосторонніх відносин між країнами

В цілому, деякі завдання були виконані, деякі перебувають в процесі 
виконання через комплексність їх виконання.

З 21-24 березня 2021 року співголова депутатської групи М. 
Мезенцева в складі парламентської делегації на чолі з Головою Верховної 
Ради України перебувала в Брюсселі з робочим візитом. Зі свого боку, 
М.Мезенцева наголосила на наступних важливих питаннях: 

1) щодо актуального стану взаємодії з бельгійською стороною та 
результатів зустрічей в режимі відеоконференцій. В рамках нашої 
співпраці і не дивлячись на пандемію, ми не лише не зупинили 
нашу діяльність, а переформатували її та активізували: за 2020 
було проведено 5 засідань, 4 з яких онлайн, у нас встановлений 
тісний зв'язок з обома Посольствами, знаходяться на розгляді 5 
актуальних питань, що потребують вирішення, а також домовлено 
про обмін візитами обох делегацій

2) зазначала, що в продовження цієї взаємодії, Уряди України та 
Бельгії розпочали відповідну роботу над модальностями передачі 
нашій державі науково-дослідницького судна «Бельгіка-1», що 
буде сприяти зміцненню нашого науково-дослідного потенціалу, 
зокрема в дослідженнях акваторії Чорного моря

3) сторони активізували питання визнання Голодомору 1932-1933 
геноцидом українського народу Бельгією і домовились 
продовжувати цей діалог

4) співголова депутатської групи поновила запрошення бельгійській 
делегації здійснити робочий візит до України, в т.ч. з можливістю 
здійснення поїздки на лінію розмежування та м.Лисичанськ, в 
якому розташована бельгійська спадщина 19 століття (15 
архітектурних об'єктів).



29 березня 2021 року була проведена онлайн-зустріч у форматі бесіди 
членів груп дружби - Україна - Бельгія
Зустріч була присвячена низці актуальних питань, а саме:

1) Ситуація, пов’язана з Covid-19: Тривожна ситуація в Україні та 
Бельгії

2) Відносини з Росією: враховуючи напруженість між Росією та ЄС. Чи 
є наслідки для України?

3) Робота Кримської платформи, започаткована Україною, пропонує 
новий формат для консультацій та координації. Саміт запланований у 
Києві на 2021 рік. Платформа має на меті об’єднати всі тематичні 
заходи та ініціативи, пов’язані з Кримом, у рамках міжнародних 
організацій та інших міжнародних форумів (урядових або 
громадських організацій). Основні моменти майбутньої співпраці в 
парламентському вимірі

4) Візит Президента Європейської Ради Шарля Мішеля до України - 
основні результати і наслідки
М. Мезенцева, як співголова групи дружби з Бельгією в ВРУ, 

повідомила колег про візит до Бельгії та Люксембургу в рамках 



парламентської делегації на чолі з Головою ВРУ Дмитром Разумковим. 
Народні депутати України Д,Микиша та Д. Лубінець повідомили наших 
бельгійських колег також про ситуацію на Донбасі, розповіли про умисне 
зволікання деяких країн в продовженні мандату Спеціальної 
моніторингової місії ОБСЄ, про децентралізацію, особливо в районах 
Донецької та Луганської областей, а також про ініціативу легалізації 
подвійного громадянства в Україні (на основі декларативного принципу, а 
також з урахуванням неможливості набуття подвійного громадянства у 
країні-агресорі).

Також ми започаткували діалог щодо майбутнього визнання Бельгією 
Голодомору 1932-1933 рр. геноцидом українців. 16 вересня 2014 році Жорж 
Дальмань, депутат від франкомовної партії Гуманістичний демократичний 
центр – cdH, зареєстрував законопроєкт «До 80-річчя великого голоду в 
Україні (1932-1933 рр.) – «Голодомору», який не виносився на голосування 
на пленарне засідання Палати представників. Наразі цей проєкт можна 
активізувати і знову розпочати дану процедуру.  Станом на січень 2021 
року, Голодомор офіційно визнали геноцидом українського народу 16 
держав. Крім того, Голодомор визнали геноцидом деякі федеральні суб'єкти 
цих та інших країн, зокрема низка штатів США. 8 країн засудили Голодомор 
як акт винищення людства або вшанували пам’ять мільйонів знищених 
голодом українців. Сесія Генеральної асамблеї ООН 7 листопада 2003 року 
визнала Голодомор національною трагедією українського народу.

За сприяння групи дружби українського парламенту з Королівством 
Бельгія, яку має честь разом з НДУ А.Лопушанським очолювати 
М.Мезенцева, Україна та Королівство Бельгія уклали Меморандум про 
взаєморозуміння у сфері охорони та відтворення вод і раціонального 



використання водних ресурсів. Документ підписали Бельгійський 
федеральний офіс з наукової політики, Бельгійський королівський інститут 
природничих наук і Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів 
України. 

Цим Меморандумом Бельгійська сторона підтверджує свою 
готовність безкоштовно передати Україні дослідницьке судно «Бельгіка». 
Судно 1984 року у хорошому стані та має унікальне вбудоване обладнання, 
наприклад, високоточні ехолоти. Група дружби безпосередньо тримала це 
питання на контролі і зробила все належне, щоб ця угода отримала право на 
життя.

Меморандум передбачає посилення співпраці українських та 
бельгійських вчених щодо спільного вивчення Чорного моря, зокрема 
проблеми підняття рівня сірководню. Водночас бельгійська сторона 
запрошує українських фахівців долучитися до дослідницьких робіт у 
Північному морі.

30 жовтня 2021 року за фінансової підтримки проекту ЄС 
«Європейський Союз задля посилення екологічного моніторингу в 
Чорному морі» (EU4EMBLAS) судно «Бельгіка» під українським прапором 
прибув до України. А з осені розпочався комплексний моніторинг наших 
морських акваторій на борту цього судна.



20 жовтня 2021 року члени депутатської групи М.Мезенцева, 
О.Вінтоняк, В.Галайчук взяли участь в круглому столі, організованому 
Почесним Консулом України в провінції Лімбург К.Бекерсом. В круглому 
столі взяли участь представники бельгійськиих компаній, які працюють в 
Україні протягом різного часу: одна компанія працює 10 років, інша - 20 
років, а дехто зайшов на український ринок минулого року.  Зокрема: 
“DEME Group” (Роботи з підводним зануренням), “MELEXIS” (мікро-
електронний провідник), “PURATOS”(інгредієнти для приготування їжі), 
“QUADROX”(ІТ сфера), “LENAX Ukraine “ (сільське господарство), 
“Monk’s international” (Tканини), “Ahlers NV” (Логістика), “Kris-vit 
Ukraine” (Сільське господарство)

Учасники зустрічі вважають, що українське податкове законодавство 
може покращуватись та реалізовуватись та проблеми на митниці 
потенційно можуть бути вирішені. Адже в Україні нещодавно запрацювали 
євроінтеграційні норми для діяльності митниці і члени депутатської групи 
готові здійснювати  парламентський контроль. Це стосується проблематики 
імпорту обладнання, наприклад. 

Захід відбувся за участю послів та представників посольств: Alex 
Lenarts (Бельгія), Valdemaras Sarapinas (Литва), Kate Davenport (Велика 
Британія), Nicolae Minea (Молдова), Kaimo Kuusk (Естонія), Etienne de 
Poncins (Франція), Gernot Pfandler (Австрія), Visvaldas Kulbokas (Ватикан), 
George Zakarashvili( Грузія), Antonio Vasko Alves M (Португалія).



22 листопада 2021 року було проведено чергову зустріч між групами 
дружби в українському і бельгійському парламентах у форматі 
відеоконференції.

У зустрічі взяли участь найактивніші учасники двостороннього 
парламентського діалогу, депутати обох парламентів, представники 
дипломатичних місій, зокрема Єгор Пивоваров - Тимчасовий повірений у 
справах України в Королівстві Бельгія та Алекс Ленартс - Надзвичайний та 
Повноважний Посол Королівства Бельгія в Україні, а також секретарі груп 
дружби.

Під час зустрічі Мезенцева М.С подякувала за передачу науково-
дослідного судна «Бельгіка» Україні від Королівства Бельгія для 
моніторингу Чорного моря.

Крім того, було обговорено найактуальніші питання українсько-
бельгійських відносин та всього світу, зокрема такі як:

- можлива додаткова агресія та накопичування військ РФ на кордоні 
з Україною,  стратегія наших союзників в разі реального нападу;

- результати інавгураційного саміту Кримської платформи;
- міграційна криза на кордоні з Польщею та країнами Балтії і 

можливий вплив цих подій на Україну та всю Європу.
Мезенцева Марія повідомила бельгійським колегам які дії робить 

Україна для захисту своїх кордонів, зокрема посилює свою безпеку в нових 
умовах української  реальності. Зокрема, про те  що нещодавно Верховна 
Рада України ухвалила закон щодо вдосконалення порядку використання та 
застосування заходів примусу, бойової техніки та озброєння особовим 
складом Державної прикордонної служби України. 

Зміни спрямовані на вдосконалення порядку використання та 
застосування заходів примусу, врегулювання порядку здійснення 
поверхневої перевірки особовим складом Держприкордонслужби під час 
виконання завдань з охорони державного кордону та суверенних прав 
України в її прилеглій зоні і виключній (морській) економічній зоні, під час 
заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії проти України, та наділяють прикордонників 
повноваження:

- здійснювати поверхневу перевірку осіб, речей, товарів (вантажів) та 
транспортних засобів;

- використовувати і застосовувати заходи примусу (фізичний вплив, 
спеціальні засоби, вогнепальну зброю, озброєння та бойову техніку, зброю 
кораблів, катерів та суден забезпечення, озброєння повітряних суден).

Також під час зустрічі сторони обговорили роботу офісу Кримської 
платформи і напрацьований пакет законопроєктів щодо Криму, захист 
членів сімей політв’язнів та санкційного механізму.

Крім того, було акцентовано увагу на більш практичні питання:



- визнання Бельгією Голодомору 1932-1933 років геноцидом 
Українського народу. Президент бельгійської групи дружби повідомив, що 
члени групи дружби взяли участь у пам'ятній церемонії в Брюсселі, яка була 
проведена за ініціативи українського Посольства, а також зазначив, що він 
вже розробив проект документу щодо цього рішення і в найближчий час 
розпочнуться дебати в Парламентів щодо цього нелегкого для депутатів 
Федерального парламенту питання.

Під час зустрічі, було домовлено про візит у лютому 2022 році до 
Бельгії, зазначивши, що він буде дуже насиченим і комплексним, 
включатиме усю палітру питань двосторонньої співпраці не обмежуючись 
політичними питаннями. 

За інформацією українського посольства в Брюсселі, ведуться  
перемовини про велику економічну розширену бельгійську місію до 
України, яка може відбутись вже весною 2022 року (приблизно квітень), що 
дасть великий поштовх для розвитку бельгійського бізнесу в Україні, а 
також інвестицій до нашої держави.
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