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РІЧНИЙ ЗВІТ

Про діяльність депутатської групи Верховної Ради України

з міжпарламентських зв’язків з Республікою Північна Македонія

за 2021 рік

10-13 червня 2021 року. Робочий візит делегації парламентської групи 
Верховної Ради України з питань міжпарламентських зв`язків з Республікою 
Північна Македонія до Республіки Північна Македонія.

Делегація українського парламенту у складі народних депутатів України Валерія 
Зуба (керівник делегації), Максима Перебийноса і Дмитра Нальотова здійснила 
робочий візит до Республіки Північна Македонія на чолі з її співголовою Валерієм 
Зубом. 

Відбулася зустріч українських парламентарів зі спікером Собранія (парламенту) 
Північної Македонії Талатом Джафері та депутатами Собранія - членами «групи 
дружби» з Україною Панчо Мінов, Ілір Селмані, Біляна Огненовська. 

Голові Комітету Верховної Ради 
України з питань зовнішньої 
політики та міжпарламентського 
співробітництва

МЕРЕЖКУ О.О.
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Сторони обговорили майбутні кроки щодо розвитку українсько-македонського 
міжпарламентського діалогу, а також розширення співпраці й взаємодії у сфері 
європейської та євроатлантичної інтеграції двох країн. 

Крім того,  Валерій Зуб презентував новий міжнародний формат з деокупації 
Криму - Кримську платформу та запросив македонську сторону взяти участь у 
діяльності парламентського виміру цієї ініціативи. У свою чергу Т. Джафері запросив 
тодішнього Голову Верховної Ради України Дмитра Разумкова відвідати Республіку 
Північна Македонія з офіційним візитом.

Відбулися переговори з членами Комітету Собранія Північної Македонії з 
питань охорони здоров’я та його Головою Арбеном Зібері. Під час зустрічі українські 
депутати – члени Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної 
допомоги та медичного страхування підкреслили важливість активізації співпраці між 
державами у питанні трансформації системи охорони здоров'я, особливо, - 
необхідності посилення медичного захисту населення у зв’язку з триваючою 
пандемією COVІD-19.

У ході візиту до Скоп’є українська делегація також зустрілася з Міністром 
охорони здоров’я Північної Македонії Венко Філіпче. В рамках діалогу сторони 
обмінялися детальною інформацією щодо проведення в обох країнах масової 
вакцинації у відповідь на пандемію COVID-19. Домовлено про конкретні спільні 
проекти у сфері охорони здоров'я.

Українська парламентська делегація поклала квіти до пам’ятника Тарасу 
Шевченку в Скоп’є.

Під час зустрічі делегації українського парламенту із заступником Міністра 
економіки Північної Македонії Зораном Маневським обговорено стан і подальші 
перспективи розвитку українсько-македонської співпраці. Сторони наголосили на 
важливості продовження активного розвитку торговельно-економічної співпраці, 
зокрема співробітництво у медичній і туристичній сферах. Відзначено значну 
активізацію торговельно-економічної співпраці, істотне збільшення двостороннього 
товарообігу.  Сторони висловили впевненість, що проведення 16 червня Міжурядової 
українсько-македонської комісії з питань торговельно-економічного співробітництва, 
майбутня зустріч Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки 
України Олексія Любченка з Міністром економіки Республіки Північна Македонія 
Крешніком Бектеші, а також завершення внесення змін до Угоди  про вільну торгівлю 
між Україною та Північною Македонією, значно інтенсифікують економічну 
співпрацю.

Окремо сторони обговорили питання співробітництва в туристичній сфері.

У зв’язку з візитом української парламентської делегації у Посольстві України в 
Скоп’є було проведено урочистий захід за участі членів депутатської «групи дружби» 
з Україною Собранія Республіки Північна Македонія, представників Міністерства 
закордонних справ Північної Македонії та української громади імені Лесі Українки.



10 грудня 2021. Візит Надзвичайного і Повноважного Посла Республіки 
Північна Македонія в Україні Крума Ефремова до Чернігівської області за 
підтримки співголови групи з міжпарламентських зв’язків України з Республікою 
Північна Македонія Валерія Зуба.

У ході візиту відбулися зустрічі з головою Чернігівської облдержадміністрації 
В’ячеславом Чаусом, заступником голови Чернігівської обласної ради Дмитром 
Блаушем та очільником постійної комісії обласної ради з питань економічного 
розвитку, інвестиційної діяльності та здійснення державної регуляторної політики 
Дмитром Івановим, а також презентовано потенціали Північної Македонії та 
Чернігівської області щодо економічної співпраці. 

 Наголошено, що за підсумками 2020 року Україна за обсягами товарообігу 
посіла 24 місце з-поміж близько 180 торговельних партнерів Північної Македонії. Свій 
внесок в історію взаємодії України з Північною Македонією має і Чернігівщина. У 
1996 році укладено Угоду про взаємне економічне і торговельне співробітництво між 
Чернігівською областю та Північною Македонією. Крім того, у 2012 році нинішній 
Чернігівський медичний центр сучасної онкології підписав Меморандуми про 
співпрацю з двома провідними медичними установами РПМ.

В’ячеслав Чаус висловив сподівання, що співпраця регіону з РПМ поглибиться 
найближчим часом. Адже саме зараз активізувався міжпарламентський діалог обох 
країн, про що розповів Валерій Зуб як співголова групи з міжпарламентських зв’язків 
з Республікою Північна Македонія.

У посиленні співпраці зацікавлена і Північна Македонія. За словами Крума 
Ефремова, у фокусі уваги — економічний аспект. Тому зараз в РПМ працюють над 
лібералізацією торгівлі (спрощення в оформленні товарів на митниці, взаємодії 
контролюючих органів тощо).

У ході зустрічі директорка Департаменту економічного розвитку ОДА 
Олександра Хомик презентувала економічний та інвестиційний потенціал 
Чернігівщини. 

Під час зустрічі в Чернігівській обласній раді Дмитро Блауш наголосив, що 
Україна та Республіка Північна Македонія мають багато спільного і цьогоріч обидві 
держави відсвяткували 30 років своєї незалежності та представили економічні 
можливості та інвестиційні переваги Чернігівщини.

Після ознайомлення з потенціалом нашого краю, наявними сировинними 
ресурсами та потужностями виробництва Надзвичайний і Повноважний Посол 
Республіки Північна Македонія в Україні пан Крум Ефремов висловив зацікавленість 
у розширенні дружніх та партнерських стосунків. Задля налагодження співпраці 
амбасадор запропонував відкрити Почесне консульство Республіки Північна 
Македонія у Чернігові. 

Народний депутат України, співголова групи з міжпарламентських зв'язків з 
Республікою Північна Македонія Валерій Зуб поділився ідеями стосовно можливих 



напрямків співробітництва. Народний депутат розповів, що північно-македонські 
партнери одні з перших визнали голодомор в Україні геноцидом, засвідчили свою 
однозначну позицію стосовно Криму та підтримують курс та прагнення нашої держави 
щодо вступу в ЄС та НАТО.

Розповідаючи про бізнес-клімат та інвестиційні можливості, приклади успішної 
реалізації інфраструктурних проєктів на Балканах, голова Македонського бізнес-клубу 
Валерій Кокоть поінформував про сприятливі умови здійснення підприємницької 
діяльності на території республіки за рахунок застосування найнижчих в Європі ставок 
оподаткування, а також наявності на території Македонії 11 вільних економічних зон з 
тривалими податковими канікулами. Акцентувалася увага на стабільності національної 
валюти - денарів, низькому рівні інфляції та низці інших прогресивних реформ. Під час 
презентації наголошувалося, що перевагами Угоди про вільну торгівлю з Македонією 
користуються 650 млн споживачів, а договір з Україною було укладено одним із 
перших ще у 1996 році. 

У межах візиту відбулася зустріч Надзвичайного і Повноважного посла 
Республіки Північна Македонія в Україні пана Крума Ефремова з представниками 
бізнес-кіл Чернігівщини в Агенції регіонального розвитку.

 

    З повагою
Народний депутат України, 
Співголова групи Верховної Ради
України з міжпарламентських 
зв’язків з Республікою Північна Македонія Валерій ЗУБ
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