
З в і т
про діяльність депутатської групи Верховної Ради України з

міжпарламентських зв'язків зі Словацькою Республікою у 2021 році

        У 2021 році групою міжпарламентських зв’язків Верховної Ради України зі 

Словацької Республікою було  посилено співпрацю  зі словацькими колегами.

         Так, 07.04.21 у режимі Zoom-конференції було проведено робочу зустріч 

народних депутатів України – членів групи з Надзвичайним і Повноважним Послом 

України в Словацькій Республіці Юрієм Мушкою, на якій були обговорені питання 

щодо політичної ситуації в Словаччині у зв`язку зі змінами в Уряді Словаччини, що 

відбулися 01.04.2021 року, стану торговельно-економічних відносин між Україною та 

Словацькою Республікою в період пандемії COVID-19, трудової та освітньої міграції 

до Словацької Республіки у 2020 році, подальшої роботи над запуском регулярного 

авіасполучення міжнародного аеропорту «Ужгород», модернізації пункту пропуску 

«Ужгород-Вишнє Нємецьке», необхідності збільшення кількості україномовних шкіл 

на території Словаччини (з огляду на скорочення їх кількості з 60-ти у 2009 році до 

3-х у 2020 році), а також – подальшого розвитку двосторонніх відносин між Україною 

та Словацькою Республікою.

           Крім того, 11.05.21 в режимі відеоконференції відбулась робоча зустріч 

українських парламентарів з членами групи Народної Ради Словацької Республіки з 

міжпарламентських зв`язків з Україною, а також з представниками Посольства 

України в Словацькій Республіці та Посольства Словацької Республіки в Україні. В 

ході зустрічі були розглянуті питання щодо долучення представників  Словацької 

Республіки до участі у роботі «Кримської платформи», подальшої розбудови 

аеронавігаційної інфраструктури Закарпатського обласного комунального 

підприємства «Міжнародний аеропорт «Ужгород», поглиблення спільного 

співробітництва України та Словацької Республіки в роботі з міжнародними 

неурядовими організаціями.

           28.05.21 під час офіційної зустрічі у Верховній Раді України з Прем`єр-

міністром Словацької Республіки Едуардом Гегером, керівником депутатської групи 

Верховної Ради України з міжпарламенських зв`язків зі Словацькою Республікою 



Анатолієм Костюхом були порушені питання щодо подальшої розбудови 

інфраструктури, в тому числі аеронавігаційної, міжнародного аеропорту «Ужгород» 

та запуску прямих авіарейсів «Братислава-Ужгород-Братислава», стосовно 

покращення пасажирського та вантажного залізничного сполучення від українсько-

словацького кордону до залізничної станції «Ужгород» (шляхом будівництва колії 

шириною 1435 мм), щодо опрацювання концепції розвитку мережі україномовних 

освітніх закладів, які надають освітні послуги на території  Словацької Республіки, у 

тому числі шкіл, позашкільних освітніх та навчальних центрів, окремих факультетів 

при словацьких вищих навчальних закладах.     

         24.06.-26.06.21 відбувся офіційний візит депутатської групи Верховної Ради 

України з міжпарламентських зв`язків зі Словацькою Республікою на чолі з 

керівником групи Анатолієм Костюхом до Національної Ради Словаччини (м. 

Братислава) з метою поглиблення міжпарламентського співробітництва, визначення 

сфери для співпраці в парламентському вимірі між Україною та Словацькою 

Республікою. Зокрема, розглядалось питання щодо необхідності нормативно-

правового урегулювання трудової міграції українських громадян до Словаччини, в 

першу чергу сезонних працівників шляхом внесення відповідних доповнень до 

проекту україно-словацької Угоди «Про працевлаштування». Під час зустрічі 

українських парламентарів з одним із провідних словацьких політологів – Григорієм 

Месежніковим були обговорені шляхи запобігання корупції в Словаччині та 

словацький досвід у боротьбі з дезінформацією.

        06.07.21 за ініціативою голови Комітету Верховної Ради України з питань 

енергетики та житлово-комунальних послуг – Андрія Геруса, а також керівника 

депутатської групи Верховної Ради України з міжпарламентських зв`язків зі 

Словацькою Республікою – Анатолія Костюха – у м. Ужгород відбувся українсько-

словацький енергетичний форум «Інтеграція українських та європейських 

енергетичних ринків», на якому розглядались питання щодо перспектив інтеграції 

ОЕС України до загальноєвропейської енергосистеми  ENTSO–E, ГТС України до 

європейської мережі операторів газотранспортних систем  ENTSOG, а також були 

проаналізовані можливості щодо економічного зростання Західного регіону України 

через забезпечення конкурентних ринків електричної енергії та природного газу.



        21.07.21 в режимі онлайн відбулась зустріч народних депутатів України – членів 

міжпарламентської групи з Надзвичайним і Повноважним Послом України  в 

Словацькій Республіці – Юрієм Мушкою та представниками українського бізнесу, на 

якій обговорювались перспективи виходу українських бізнес компаній на ринки 

Словацької республіки. 

        26.07.-30.07.21 відбувся візит групи народних депутатів-членів 

міжпарламентської групи на чолі з керівником – Анатолієм Костюхом до 

Словаччини, в ході якого парламентарі зустрілись з представниками громадських 

організацій українців, які проживають у Словацькій Республіці. Мета заходу –

вивчення  потреб української діаспори, а також з’ясування проблем українських 

громадян, пов'язаних з проживанням та працевлаштуванням  у Словаччині.

        23.08.-25.08.21 на запрошення української сторони відбувся візит офіційної 

делегації Національної Ради Словацької Республіки до Києва (в складі депутатів 

Петра Пчолінського, Мілоша Сврчка, Петра Осуського) з метою участі в державних 

заходах з нагоди відзначення 30-річчя Незалежності України. Під час зустрічей з 

словацькими колегами депутатам словацького парламенту була презентована  

«Кримська платформа».

        В ході двосторонніх консультацій керівник міжпарламентської групи Анатолій 

Костюх зустрівся з Прем`єр-міністром Словацької Республіки Едуардом Хегером та 

обговорив питання розвитку інфраструктури прикордонних територій 

Закарпатського регіону.

       30.08.-03.09.21 українські парламентарі здійснили поїздку до м. Пряшів та с. 

Ярабіна Словацької Республіки з метою вивчення особливостей функціонування 

україномовних навчальних закладів та забезпечення їх відповідною літературою.

      24.09.-26.09.21 в рамках «Днів України в Словаччині – 2021»  міжпарламентською 

групою було здійснено візит до м. Кошіце, в ході якого народні депутати України 

взяли участь в заходах, спрямованих на поглиблення міжрегіонального 

співробітництва між нашими країнами у всіх сферах суспільного життя.
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