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ЗА 2021 РІК

Депутатська група Верховної Ради України з міжпарламентських зв’язків 
з Державою Ізраїль розпочала свою діяльність 18 листопада 2019 року.
До складу групи на сьогоднішній день входить 74 народних депутатів України.

28 січня 2021 року, у день єврейського свята Ту Бі-Шват, біля оглядового 
майданчика на Парковій дорозі у місті Києві за участю співголови депутатської 
групи з міжпарламентських зв’язків Олександра Куницького та члена групи 
Вадима Струневича відбувся захід, присвячений 30-й річниці встановлення 
дипломатичних відносин між Україною та Ізраїлем. На святковій зустрічі були 
присутні Надзвичайний та Повноважний посол Держави Ізраїль в Україні пан 
Джоель Ліон, Почесний Консул Держави Ізраїль у Західному регіоні України 
Олег Вишняков, головний рабин Києва Рав Йонатан Бін'ямін Маркович.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0


17 червня 2021 року в місті Умань Черкаської області відбулася зустріч 
Надзвичайного і Повноважного Посла Держави Ізраїль в Україні Джоеля Ліона 
та дипломатів Посольства Ізраїлю з представниками органів місцевої та обласної 
влади Черкащини за участю народного депутата України, співголови 
депутатської групи з міжпарламентських зв’язків з державою Ізраїль, 
Олександра Куницького.

Зустріч була присвячена обговоренню окремних аспектів  організації 
паломництва десятків тисяч хасидів до Умані, місця де поховано засновника 
брацлавського хасидизму цадика Нахмана, під час релігійного свята Рош-га-
Шана у вересні 2021 року. 



30 серпня 2021 року у Посольстві Держави Ізраїль в Україні відбулося 
офіційне знайомство членів депутатської групи Верховної Ради України з 
міжпарламентських зв’язків з Державою Ізраїль Олександра Куницького та 
Вадима Струневича з призначеним на посаду Надзвичайним і Повноважним 
Послом Держави Ізраїль в Україні Міхаелем Бродським.

Сторони обговорили співпрацю між Україною та Ізраїлем у 
парламентській сфері діяльності та запланували спільні заходи.

7 жовтня 2021 року українські парламентарі – члени групи 
міжпарламентського співробітництва, зустрічали у стінах Верховної Ради 
України депутатів Кнесету Держави Ізраїль, які входять до складу групи з 
міжпарламентських зв’язків між Україною та Ізраїлем.

Ця зустріч заклала  підвалини плідного співробітництва та партнерства. 
Було обговорено готовність переймати досвід ізраїльських колег в питаннях 
організації парламентської роботи, інформаційної безпеки, свободи слова, 
молодіжної політики, реформування таких важливих сфер життєдіяльності 
країни, як судова та правоохоронна, культурних зв’язків, зокрема музейної 
справи, наукової співпраці, реалізації освітніх проектів, а також підтримки 
відносин з діаспорою.

Окремо було наголошено на необхідності розвитку співробітництва з 
питань національної пам’яті та, враховуючи значний промисловий потенціал 
України, залучення представників ізраїльських бізнес-кіл до реалізації 
економічних проектів в нашій країні.



Представники Кнесету висловили велику вдячність за ухвалення Закону 
про запобігання та протидію антисемітизму в Україні, та надію на його 
практичну дієвість.  

Ізраїльські гості акцентували увагу на спільній історичній спадщині, яка 
об’єднує обидва народи, і необхідності взаємних зусиль задля її збереження. 

       



4 листопада у стінах Парламенту відбулася зустріч членів депутатської 
групи Верховної Ради України з міжпарламентських зв’язків з державою Ізраїль 
з Надзвичайним та Повноважним Послом Держави Ізраїль в Україні паном 
Міхаелем Бродським. 

Це перша зустріч членів групи у стінах Верховної Ради України з паном 
Міхаелем в якості Посла Держави Ізраїль в Україні. Мали змогу висловити йому 
свої найщиріші вітання та сподівання на плідну співпрацю задля розвитку 
дружніх відносин між нашими Державами.

Під час зустрічі було обговорено питання міжпарламентського 
співробітництва, стан двосторонніх відносин та законодавчі ініціативи щодо їх 
розвитку; пенсійну реформу та її ефективність; розвиток торговельно-
економічних відносин, зокрема в аграрному секторі; антисемітизм, голокост, 
Історична пам'ять, IT-індустрію – спільний розвиток; питання ізраїльської 
медицини в Україні.



Слід зазначити, що двосторонні відносини між Україною та Державою 
Ізраїль демонструють позитивну динаміку, а співпраця щодо широкого кола 
питань надає перспективи для подальшого співробітництва між нашими 
державами в багатьох сферах.

З повагою
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народний депутат України                                                Олександр КУНИЦЬКИЙ

ЄАС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач:Куницький Олександр Олегович
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B040000002C093100D9118F00
Дійсний до: 25.01.2023 0:00:00

Апарат Верховної Ради України
№ 370д9/5-2022/28223 від 01.02.2022


