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Комітет Верховної Ради України
з питань зовнішньої політики 
та міжпарламентського співробітництва

ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПУТАТСЬКОЇ ГРУПИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ 
УКРАЇНИ З МІЖПАРЛАМЕНТСЬКИХ ЗВ’ЯЗКІВ З РЕСПУБЛІКОЮ 

МОЛДОВА У 2021 РОЦІ

Депутатську групу Верховної Ради України з міжпарламентських зв’язків з 
Республікою Молдова створено 18 грудня 2019 року. До її складу входять 12 
народних депутатів України. 

18 лютого 2021 року відбулась зустріч керівника групи Радуцького Михайла 
Борисовича з Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Молдова в 
Україні Й.В. паном Русланом Болбочаном. Під час зустрічі відбулось 
обговорення необхідності актуалізації проведення роботи щодо налагодження 
міжпарламентських зв’язків і двостороннього співробітництва між Україною 
та Республікою Молдова в рамках діяльності групи міжпарламентських 
зв’язків з Республікою Молдова у Верховній Раді України; також сторони 
обмінялися взаємним досвідом протидії поширенню гострої респіраторної 
вірусної інфекції Covid-19 і домовились про подальшу двосторонню 
співпрацю.

12 серпня 2021 року в режимі відео-конференції відбулась робоча зустріч у 
форматі інтерв’ю керівника групи Радуцького Михайла Борисовича і члена 
групи Швеця Сергія Федоровича з новообораним Віце-головою Парламенту 
Республіки Молодова, депутатом, головою фракції “Дія та солідарність” (PAS) 
паном Міхаєм Папшоєм (Молдова). Обговорювали питання українсько-
молдовських відносин, співпраці у сфері євроінтеграції в рамках 
«асоційованого тріо» (Україна, Грузія, Молдова), обмінялися досвідом щодо 
адаптації національних законодавств до норм ЄС та виконання Угоди про 
Асоціацію з ЄС. 

16 вересня 2021 року відбулась робоча зустріч керівника групи Радуцького 
Михайла Борисовича з представником Посольства Королівства Нідерланди в 



Молдові, паном Флорісом ван Ейком (Floris van Eijk), повіреним у справах 
Посольства Королівства Нідерланди в Кишеневі в рамках його візиту до м. 
Київ (за участі представників Посольства Королівства Нідерланди в Україні). 
Під час зустрічі обговорювали домовленості, досягнуті під час нещодавнього 
візиту до Молдови Президента та Прем’єр-міністра України. Зокрема, питання 
щодо пришвидшення підписання міжурядової угоди про будівництво 
мостового переходу через Дніпро та розбудову пунктів пропуску; досягнення 
згоди про посилення співпраці в енергетичному секторі; співпраця у форматі 
«Асоційованого тріо» для поглиблення Асоціації та економічної інтеграції з 
ЄС.

Пріоритетні напрямки роботи депутатської групи Верховної Ради 
України з міжпарламентських зв’язків з Республікою Молдова у 2022 

році:

1. Актуалізація і розвиток міжпарламентського співробітництва,
2. Співпраця у форматі «Асоційованого тріо» для поглиблення асоціації та 

економічної інтеграції з ЄС,
3. Підтримка спільних українсько-молдовських проєктів,
4. Обмін досвідом у сфері адаптації національних законодавств до норм 

ЄС,
5. Обмін досвідом у сфері протидії поширенню гострої респіраторної 

вірусної інфекції Covid-19. 
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