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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 Демократичною Республікою Ефіопія (далі - Група), хочу надати відповідну 

інформацію щодо діяльності Групи, згідно із Законом України «Про доступ до публічної 

інформації».

Протягом 2021 року діяльність Групи була направлена на активізацію 

двостороннього діалогу з Ефіопією та розширення сфер взаємодії. Зокрема, значну увагу 

було приділено розвитку відносин в економічній сфері та налагодженню прямої комунікації 

між українськими та ефіопськими експортерами.

У першому кварталі 2021 року відбувалася активна підготовка до двостороннього 

економічного форуму. У кооперації з Посольством України  у Федеративній Демократичній 

Республіці Ефіопія та з ICC Ukraine було проведено значну роботу над встановленням 

прямих контактів із представниками державного та бізнесового сектору Ефіопії. Водночас 

було налагоджено співпрацю з українськими експортерами, зацікавленими у виході на 

африканські ринки. У процесі підготовки заходу було проведено декілька zoom-сесій із 

представниками таких підприємств, а 05.02.2021 відбулась особиста зустріч із керівником 

відділу експорту ПАТ «Крюківського вагонобудівного заводу» з метою надання 

консультацій та підтримки з боку Групи.
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Торгово-економічний форум було проведено 5 квітня 2021 року. Варто наголосити 

на високому рівні організації заходу, про що у вдячних листах зазначали запрошені гості. 

Надзвичайний і Повноважний Посол Федеративної Демократичної Республіки Ефіопія пані 

Мулу Соломон висловила беззаперечну підтримку ініціатив Групи та наголосила на високій 

якості української продукції. Тимчасовий повірений України у справах Ефіопії пан 

Олександр Босак інформував учасників форуму про стан торгових відносин між країнами. 

Почесний консул України в Джибуті пані Наталія Рєзникова поділилася власним досвідом 

сприяння українському експорту. Під час форуму передові українські компанії у сфері 

агропромислового комплексу (Астарта, Нібулон, Сквирський комбінат хлібопродуктів, 

Террафуд, Міковітал, БТУ-Центр, Агроф’южн, Хлібодар), фармацевтики (Біофарм, Індар), 

машинобудування та енергетики (Крюківський вагонобудівний завод, Турбоатом, ФЕД) 

виступили з презентаціями своєї продукції. Наприкінці форуму було проведено сесію у 

форматі Q&A, де учасники мали нагоду поспілкуватися з представником ТПП України в 

Ефіопії паном Шуврою Чакраборті, а також із представниками Міністерства торгівлі і 

промисловості Ефіопії та ТПП Ефіопії. Вони високо оцінили презентації українських 

компаній, висловили інтерес до подальшої співпраці та встановили прямі контакти з 

експортерами.

Окремо слід відзначити, що на постійній основі підтримується комунікація з 

Надзвичайним і Повноважним Послом Ефіопії пані Мулу Соломон. Під час регулярних 

телефонних бесід та zoom-конференцій відбувається обговорення безпекової ситуації на 

півночі Ефіопії, де з листопада 2021 спостерігається ескалація збройного конфлікту між 

центральним урядом країни та Народним фронтом визволення Тиграю. Оскільки ситуація 

є неоднозначною, принципово важливо розуміти офіційну позицію держави, а завдяки 

тісним контактам з Її Високоповажністю ми маємо нагоду отримувати інформацію з 

перших джерел та поширювати певні матеріали у Facebook та Telegram. Водночас у ході 

наших бесід ми постійно наголошуємо на необхідності взаємної підтримки на міжнародній 

арені.

Пані Мулу висловлює безумовну підтримку всіх ініціатив Групи незважаючи на те, 

що впродовж трьох років Її не було акредитовано при Президентові України. Нами як 

представниками Групи з міжпарламентських зв’язків з Ефіопією було проведено активну 

роботу з просування питання нагальної необхідності візиту Надзвичайного і Повноважного 



Посла Ефіопії у справах України пані Мулу Соломон до Києва з метою вручення вірчих 

грамот. У липні-серпні 2021 року велися переговори з представниками ОПУ, під час яких 

неодноразово наголошувалося на принциповому значенню такого візиту для подальшої 

розбудови дружніх двосторонніх відносин між Україною та Ефіопією.

У результаті нашої діяльності на грудень 2021 року було заплановано участь пані 

Мулу Соломон у церемонії вручення вірчих грамот Президентові України. Протягом 

листопада нами велась активна підготовка різного роду заходів із нагоди Її візиту до Києва. 

Було заплановано ряд зустрічей із членами Групи та проведення освітньо-наукової 

конференції на тему розвитку україно-африканських відносин та просування інтересів 

нашої країни в регіоні. Однак із особистих причин пані Мулу не змогла відвідати Україну. 

Її приїзд очікується в першій половині 2022 року.

Окрім того, ми підтримуємо ініціативи наших колег, спрямовані на активізацію 

двосторонніх відносин між Україною та Ефіопією. Зокрема, 01 червня 2021 взяли участь у 

заході, організованому Торгово-промисловою палатою України «Ukraine – Ethiopia: new 

opportunities for cooperation», у ході якого в онлайн-режимі відбулося підписання 

Меморандуму про взаєморозуміння між Торгово-промисловою палатою України та 

Палатою з питань торгівлі та галузевих асоціацій Ефіопії. Від імені Групи було відзначено 

високий потенціал двосторонніх відносин наших країн та висловлено сподівання на візит 

ефіопських партнерів до Києва та налагодження прямої комунікації між представниками 

українського та ефіопського бізнесу вже в офлайн-форматі.

Одним із завдань Групи є також просування позитивного іміджу Ефіопії в Україні та 

важливості розвитку відносин із провідним актором африканської політики. З цією метою 

нами регулярно публікуються інформаційні матеріали у Facebook та підтримуються 

відповідні освітньо-наукові заходи. Так, 25 травня 2021 до Дня Африки було проведено 

Міжнародний експертний круглий стіл на тему «Дилеми сучасного розвитку Африки: 

амбітні перспективи та об’єктивні труднощі», який об’єднав найбільш фахових 

африканістів України. Від імені Групи було висловлено наше бачення перспектив розвитку 

відносин з Ефіопією та просування інтересів нашої країни в регіоні.

На завершення варто зауважити, що певні заплановані заходи, спрямовані на 

розвиток двосторонніх відносин, довелося скасувати / відтермінувати у зв’язку з активною 

фазою ведення бойових дій на півночі Ефіопії. Водночас завдяки постійній комунікації з 



ефіопською стороною маємо підстави допускати, що в найближчі місяці спостерігатимемо 

деескалацію конфлікту. Унаслідок цього плануємо відновити роботу над формуванням у 

складі  Парламенту Ефіопії Групи з міжпарламентських зв’язків з Україною та  підготовкою 

двосторонніх візитів на найвищому рівні.

З повагою

Голова Групи з міжпарламентських 

зв'язків з Федеративною Демократичною 

Республікою Ефіопія

Народний депутат України

С. Юраш
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