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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 

Ірландією (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 2 зустрічі. 

Разом з тим, видається важливим акцентування на інтенсифікації комунікації із 

ірландськими колегами щодо утворення відповідної Групи в Ірландії. Станом на січень 2022 

року планується проведення міжпарламентської онлайн-зустрічі. Також безумовно 

важливою подією стало відкриття Посольства Ірландії в Україні, що частково відбулось 

завдяки активній комунікації з боку Групи.

6 вересня 2021 року відбулась перша робоча зустріч голови депутатської групи із 

новопризначеним Надзвичайною і Повноважною Послом Ірландії в Україні Пані Терезою 

Гіллі. В ході розмови було перспективність міжпарламентської співпраці та надано 

відповідну інформацію з боку голови Групи щодо існуючих напрацювань в контексті 

створення аналогічної Групи в Ірландії. Також було домовлено про проведення першої 

зустрічі Групи та Пані Посла в жовтні.
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3 листопада 2021 року відбулась перша зустріч народних депутатів України, які 

виявили бажання ввійти до складу депутатської групи Верховної Ради України з 

міжпарламентських зв’язків з Ірландією із Надзвичайною і Повноважною Послом Ірландії 

з резиденцією в Києві Пані Терезою Гіллі. Серед тем (запропонованих Народними 

Депутатами України):

- Двостороння торгівля та обмін досвідом в контексті сільського господарства.

- Розвиток взаємовигідних стосунків у сфері IT.

- Розбудова двосторонньої торгівлі: сільгосптехніка, її запчастини.

Відповідно було обговорено брак обізнаності ірландського населення щодо України 

і потребу розвитку культурної дипломатії (позитивний приклад Erasmus), Кримську 

Платформу і її перспективи в контексті дій Європейської Комісії. Примітно, що Пані Посол 

відзначила провідне місце Кримської Платформи в планах на наступний рік, а Україну як 

приклад дотримання проєвропейського курсу. 

Окремо важливо підкреслити питання авіатранспортних перевезень (Ryanair) та 

перспектив розширення співпраці навесні. 

В контексті бізнес-сектору депутатська група зобов’язалась надати розгалужений 

перелік компаній, що могли б вийти на ірландський ринок.

Було домовлено проведення онлайн-зустріч із майбутніми учасниками групи 

Ірландія-Україна, а також повторне знайомство Пані Посла із тими, хто не зміг доєднатись 

до даної зустрічі. Пані Посол наголосила на повній готовності сприяти міжпарламентській 

комунікації.

З повагою

Голова Групи з міжпарламентських 

зв'язків з Ірландією,

Народний депутат України

С. Юраш
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