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ДЕПУТАТСЬКА ГРУПА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
 З МІЖПАРЛАМЕНТСЬКИХ ЗВ’ЯЗКІВ З РЕСПУБЛІКОЮ ПОЛЬЩА

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

ЗВІТ
про діяльність депутатської групи Верховної Ради України з 

міжпарламентських зв’язків з Республікою Польща у 2021 році

І. Загальна інформація про депутатську групу Верховної Ради 

України з міжпарламентських зв’язків з Республікою Польща (надалі 

також – група): 

Групу створено на установчому засіданні 15 жовтня 2019 року. 

До складу групи входить 105 народних депутатів України.

Політичне представництво групи включає 59 представників фракції 

політичної партії «Слуга народу», 16 – «Європейська Солідарність», 11 

членів групи Партія «За майбутнє», 5 – фракції політичної партії 

Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»,  3 – «Опозиційна платформа – за 

життя», 3 – «Голос», 3 члени групи «Довіра», а також 4 позафракційні 

представники.

До керівного складу групи входять народні депутати України 

Княжицький М. Л. (співголова), Ковальов А. В. (співголова), Рубльов В. В. 

(заступник співголови), Цимбалюк М. М. (заступник співголови), а також 

секретар групи Драбовський А. Г.
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ІІ. Основні види діяльності депутатської групи Верховної Ради 

України з міжпарламентських зв’язків з Республікою Польща такі: 

Враховуючи, що ситуація з поширенням коронавірусної інфекції 

SARS-CoV-2 в Європі та Україні у 2021 році суттєво не покращилась, та 

беручи до уваги нові штами вірусу і у зв’язку з цим карантинні обмеження, 

більшість запланованих в рамках роботи групи двосторонніх візитів та 

заходів було відтерміновано.  

В основному діяльність депутатської групи Верховної Ради України з 

міжпарламентських зв’язків з Республікою Польща була зосереджена на 

комунікації з польськими партнерами співголів групи та окремих народних 

депутатів – членів групи у формі зустрічей, участі в конференціях та інших 

заходах. 

Важливе місце серед них займали, зокрема, заходи, що були 

організовані Сеймом Республіки Польща в рамках конференції «Європа 

Карпат», що є потужною платформою для діалогу та обміну досвідом в 

Центральній та Східній Європі. 

Зокрема, 28 лютого 2021 року співголова групи, народний депутат 

України Микола Княжицький взяв участь в першій онлайн-конференції 

«Європа Карпат» як учасник панельної дискусії «30 років Вишеградської 

групи. Нові виклики», під час якої було обговорено, зокрема, питання щодо 

майбутнього Європейського Союзу та нових викликів, а також готовність 

держав до змін під час пандемії. 

 У період з 31 серпня по 01 вересня 2021  року співголова депутатської 

групи Верховної Ради України з міжпарламентських зв’язків з Республікою 

Польща Микола Княжицький здійснив візит до Республіка Польща (м. 

Гданськ) для участі в інтелектуальному форумі «Європа – погляд на 

майбутнє», що був організований Європейським центром солідарності. Під 

час візиту він взяв безпосередню участь в роботі форуму, зокрема, виступив 

на конференції як учасник панельної дискусії «Імперія контратакує. Європа 

30 років після розпаду СРСР». 
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В рамках дискусії було акцентовано увагу, зокрема, на таких питаннях: 

- оцінці подій на пострадянському просторі, що особливо актуально 

для України в контектсті російської агресії та намаганні України 

консолідувати зусилля міжнародних партнерів для протидії Росії та 

посилення санкцій проти агресора; 

- як Європа будує свої відносини з Росією; 

- чи можна говорити про пострадянський простір як специфічний 

регіон; 

- чим пострадянські держави так відрізняються одна від одної;

- чи принесли революції незалежності повний суверенітет і демократію 

та інші питання. 

В рамках візиту було проведено ряд зустрічей, зокрема, з директором 

Європейського центру Солідарності Базилем Керскі, членом Сенату 

Республіки Польща Павелем Ковалем та іншими. 

Також, співголова групи, народний депутат України Микола 

Княжицький представив групу на 30 Економічному форумі, що проходив з 7 

по 9 вересня 2021 року у м. Карпач та виступив на конференції як учасник 

панельної дискусії «Стан та перспективи партнерства між Польщею та 

Україною» в рамках відомої частини форуму «Європа Карпат». 

Під час дискусії обговорили, зокрема, такі питання: 

1. Польсько-українські відносини у багатосторонньому форматі:

- Польща та Україна в ЦСЄ в контексті еволюції міжнародної 

системи відносин;

- Польсько-українські відносини в контексті східного виміру 

політики НАТО та ЄС. 

2. Двосторонні відносини Польщі та України: 

- Спільна історична та культурна спадщина поляків та українців;

- Оцінка формального і матеріального виміру стратегічного 

партнерства Польщі і України;
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- Значення публічної дипломатії та стратегічних комунікацій у 

взаємовідносинах Польщі та України 

В рамках дискусії було презентовано доповідь, підготовлену 

Інститутом політології та адміністрації Університету Марії Кюрі, 

Центральноєвропейським інститутом у Любліні та Інститутом міжнародних 

відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Обговорення результатів доповіді планується продовжити цього року у 

формі двосторонніх заходів та презентації доповіді в українському 

парламенті. 

1 грудня 2021 року співголова групи, народний депутат України 

Микола Княжицький здійснив візит до міста Вроцлав та зустрівся з мером 

міста. 

ІІІ. Культурна дипломатія: участь народних депутів України – 

членів групи у культурних заходах: 

Співголова групи, народний депутат України Артем Ковальов за 

ззапрошенням Посла Республіки Польща в Україні пана Бартоша Ціхоцького 

та Посла Литовської Республіки в Україні пана Вальдемараса Сарапінаса 

взяв участь в урочистому прийомі з нагоди 230-ї річниці ухвалення 

Конституції 3 Травня, що  відбувався в митрополичих садах Собору святої 

Софії у Києві при Софійській площі, 10 червня 2021 р. Під час прийому 

відбулась також зустріч співголови з почесною гостею – віце-маршалком 

Сейму Республіки Польща пані Малґожатою Ґосєвською. 

8 лютого 2021 року у Львівському історичному музеї відбулося 

відкриття виставки «Вінценз. Бібліотека», яка присвячена видатній 

особистості - Праведнику народів світу, польському письменнику Станіславу 

Вінцензу за участі народних депутатів України-членів групи та 

представників Посольства Республіки Польща в Україні. 

Крім того, народні депутати України – члени групи, а також 

представники Сейму Республіки Польща, а саме пан Павел Коваль та пан 
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Марек Жонса, взяли участь у щорічному форумі «VIA CARPATIA», що 

проходив у смт. Верховина у червні цього року. 

Також, серед інших важливих заходів, що відбулися за участі членів 

групи, - День Яцека Куроня у Львові, урочисте відкриття XVI Днів 

польського кіно та інші. 

Участь членів групи спільно з польськими колегами у культурних 

заходах  сприяє налагодженню зв’язків та покращенню співпраці так само, як 

і інші заходи в рамках міжпарламентської діяльності. 

IV. Пріоритетами роботи депутатської групи Верховної Ради 

України з міжпарламентських зв’язків з Республікою Польща на 2022 

рік є:

• Розвиток і поглиблення міжпарламентського співробітництва, 

сприяння гармонізації та розвитку відносин між парламентами та групами в 

Україні та Польщі, просування цілей і завдань Кримської платформи тощо; 

• Посилення підтримки України зі сторони Польщі на міжнародній 

арені та адвокатування інтересів України в Європейському Союзі; 

• Сприяння в реалізації спільних двосторонніх проектів та інші. 

Також важливою організаційною метою роботи групи у 2022 році є 

проведення двосторонніх візитів та/або спільних засідань групи  разом з 

польськими колегами, які були відтерміновані попереднього року через 

складну епідеміологічну ситуацію. 

Співголови 
депутатської групи Верховної Ради України
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народні депутати України 
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