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Голові Комітету Верховної Ради 
України з питань зовнішньої політики та 

міжпарламентського співробітництва

Мережку Олександру Олександровичу

Шановний Пане Олександре Олександровичу!

Я, Святослав Андрійович Юраш, від імені Групи з міжпарламентських зв'язків з 

Федеративною Республікою Бразилія (далі - Група), хочу надати відповідну інформацію 

щодо діяльності Групи відповідно до Закону України «Про доступ до публічної 

інформації».

Відповідно, за термін 1 січня 2021 року – 31 грудня 2021 року відбулось 7 зустрічей, 

у тому числі 2 онлайн-зустрічі.

3 лютого 2021 року відбулась робоча зустріч голови депутатської групи із 

новопризначеним Надзвичайним і Повноважним Послом ФРБ в Україні Паном Нортоном 

де Андраде Мелло Рапестою. В ході розмови стало відомо щодо минулих візитів Пана 

Посла до України, зацікавленності в будуванні позитивного туристичного іміджу України. 

Окремою увагою було підкреслено майбутній візит Президента Бразилії до України та 

важливість діалогу із Паном Кажадо.

Починаючи зі звернення від 7 квітня 2021 року до Міністерства освіти і науки 

України встановлений діалог з представниками Сектору міжнародних науково-

інноваційних проєктів щодо відповіді на пропозиції бразильських колег з укладання низки 

міжвідомчих угод.

8 квітня 2021 року відбулася бесіда у Zoom із співзасновниками Палати 

промисловості, торгівлі та інновації Бразилія-Україна (мовою оригінала BRASIL-
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UCRÃNIA Câmara de Indústria, Comércio e Inovação). Жорже Рибка, почесний консул 

України в Сан-Паулу. Попри закриття Консульства України в місті Сан-Паулу підтвердив 

готовність продовжувати підтримку України в рамках повноважень почесного консула та 

наголосив на важливості безпосередньої присутності інституцій українського бізнесу та 

держави в найбільшому бізнесовому та транспортному центрі Південної Америки.

Сержіу Жозе Мацюра, власник компанії “Dnipro Gold” та обраний Голова Палати 

промисловості, торгівлі та інновації Бразилія-Україна наголосив на прикладній меті 

створення організації: головна ціль - це налагодження B2B контактів з бізнес-асоціаціями 

України та між підприємцями, а не їх декларативно-протокольне існування.

2 травня 2021 року – зустріч із Ректором КНУ ім. Тараса Шевченка Паном 

Володимиром Бугровим. 

Проректорка з науково-педагогічної роботи (міжнародне співробітництво) Пані 

Смирнова Ксенія Володимирівна наголосила на тому, що договорів про співпрацю із 

Університетом з бразильської сторони не пропонувалось. Натомість в Університеті 

вивчається португальська мова, проте Бразильського центру не існує через брак 

фінансування та недостатню кількість фахівців. 

Пан Ректор повідомив, що 2 місяці тому представники з МОН комунікували щодо 

зацікавленості брати участь у науково-технічному співробітництві з Бразилією та надіслали 

свої пропозиції. 

З боку міжпарламентської групи було запропоновано проведення культурно-

просвітницьких заходів за підтримки Університету приурочених до річниці міграції 

українців до Бразилії, виставки щодо візиту імператора Дона Педро II до Університету, 

комунікація із Посольством Бразилії в Україні, українською діаспорою в Бразилії та пошук 

координатора з бразильського напрямку в КНУ.

16 червня 2021 року відбулася зустріч із Королем Валерієм Володимировичем,  

віцепрезидентом Торгово-промислової палати України, присвячена розвитку взаємин із 

Бразилією.

18 червня 2021 року на зустрічі із Сибігою Андрієм Івановичем, Заступником 

Керівника Офісу Президента України були обговорені формати інтенсифікації 

міжпарламентського виміру співробітництва із Федеративною Республікою Бразилія та 



запропоновано відзначити державними нагородами бразильських парламентарів Клаудіо 

Кажадо та Едуардо Болсонаро за їхню підтримку України.

5 липня 2021 року – зустріч депутатської групи з членом Палати Депутатів 

Національного Конгресу Бразилії Едуардо Болсонаро. Паном Болсонаро було зроблено 

акцент на політичній дезінформації в провідних ЗМІ Бразилії, ризиках популярності 

комунізму та впливу КНР на внутрішньополітичні процеси в державі. Секретар групи – 

Пані Тетяна Циба підкреслила готовність до підтримки із протидії дезіноформації на основі 

досвіду України. Також було запрошено родину Пана Болсонаро до відвідин урочистих 

заходів в контексті 30 річниці Незалежності України, що викликало позитивну реакцію та 

попередню згоду щодо візиту Першої леді, яка у підсумку виступала онлайн під час 

Київського саміту перших леді та джентльменів, організованого Оленою Зеленською. 

5 липня 2021 року відбулась онлайн-зустріч із Заступником Міністра закордонних 

справ України Євгенієм Єніним. Пан Святослав від імені Депутатської Групи наголосив на 

важливості своєчасної координації дій між акторами, які залучені до зовнішньополітичної 

діяльності. Євгеній Володимирович окреслив економічний вимір двостороннього 

співробітництва принципом "Geography matters", який впливає на логістику та визначає 

ступінь інтенсивності торгівлі, а також навів в якості стримуючого фактору "захисні" 

бар'єри в окремих сферах для імпорту з обох боків. Водночас відносини між країнами у 

військово-технічній галузі (проведення Першого Діалога оборонної промисловості між 

Україною і Бразилією у грудні 2020 року), а також на найвищому рівні набули позитивної 

динаміки протягом останніх років. Пан Єнін ілюстрував цю тезу враженнями від свого 

візиту до Бразилії у травні 2021 року та зустрічей із: Клаудіо Кажадо, головою 

парламентської Групи дружби Бразилія-Україна, Кеннетом да Нобрегою, секретарем МЗС 

Бразилії, заступника міністра з питань двосторонніх відносин з країнами Близького Сходу, 

Європи та Африки, Філіпе Мартінсом,радником-керівником Спеціальної служби 

міжнародних справ Адміністрації президента Бразилії. Сторони приділили увагу темі 130-

річчя української громади в Бразилії, пан Святослав висловив ідею синхронізації заходів 

діаспори із програмою місцевої влади в Україні, зокрема в місті Золочів, визначним для 

представників Першої хвилі імміграції. Також було підняте питання щодо відзначення 

державними нагородами визначних діячів української діаспори. В ході бесіди був також 

згаданий інструмент  спільної українсько-бразильської міжурядової комісії з торговельно-



економічного співробітництва, щодо проведення її VII засідання триває 

погодження. Головою української частини є Олег Уруський, Віце-прем’єр-міністр України 

- Міністр з питань стратегічних галузей промисловості. На завершення зустрічі Заступник 

Міністра висловив свою прихильність до  підтримки ініціатив Депутатської Групи у справі 

поглиблення міжпарламентського співробітництва.

6 липня 2021 року членів групи було запрошено до коктейльної вечірки з нагоди 

офіційного візиту Едуардо Болсонаро до резиденції Пана Посла Бразилії в Україні. 

7 вересня 2021 року відбувся урочистий захід Посольства Бразилії в Україні, а саме 

святковий концерт в національній філармонії Україні з нагоди Національного Дня Бразилії.

16 вересня 2021 року - українсько-бразильський онлайн бізнес-форумі ТПП 

України й Apex Brasil, серед учасників якого були й представники Групи. Було відмічено 

високі шанси на просування на висококонкурентному бразильському ринку медичної, 

фармацевтичної, стоматологічної продукції, послуг з діагностики пацієнтів та інноваційних 

продуктів.

Також варто наголосити на активному міжпарламентському діалозі, що невпинно 

розвивається і нині, якісним прикладом якого може стати низка привітань із державними 

святами Бразилії з нашої сторони та прийняте на засіданні Комісії у закордонних справа з  

із 30-ю річницею Незалежності України з боку колег.

З повагою

Голова Групи з міжпарламентських 

зв'язків з Федеративною Республікою Бразилія,

Народний депутат України

С. Юраш
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