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ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПУТАТСЬКОЇ ГРУПИ ВЕРХОВНОЇ 

РАДИ УКРАЇНИ З МІЖПАРЛАМЕНТСЬКИХ ЗВ’ЯЗКІВ З 

КОРОЛІВСТВОМ БЕЛЬГІЯ ЗА 2022 РІК

Депутатська група Верховної Ради України з міжпарламентських 

зв'язків з Королівством Бельгія має в своєму складі 35 осіб.

На початку 2022 року, депутатська група Верховної Ради України з 

міжпарламентських зв’язків отримала офіційне запрошення 21-24 лютого 

2022 року відвідати Королівство Бельгія з офіційним візитом від 

Федерального парламенту Бельгія, однак візит був скасований через 

загрозу повномасштабної агресії росії проти України. 

24 лютого 2022 року, коли росія здійснила широкомасштабний 

наступ на територію України, депутатська група направила звернення 

до Федерального парламенту Королівства Бельгія з закликом надати 

усю необхідну допомогу Україні. 



В період березень-квітень 2022 року, депутатська група ініціювала 

наступні звернення: 

- Про надання оборонного та наступального озброєння Силам 

оборони України

- Про звернення до Міжнародного комітету Червоного Хреста з 

активізацією їх діяльності в Україні

- Про надання допомоги у відбудові Луганської області і зокрема 

об’єктів «бельгійської спадщини» в Лисичанську, які були 

зруйновані агресором.

16-21 жовтня 2022 року за ініціативи депутатської групи з 

міжпарламентських зв’язків з Королівством Бельгія відбувся візит голови 

групи дружби з Україною в Палаті Представників Бельгії пана Жоржа 

Дальманя до України. Пан Дальмань відвідав м. Львів, м. Київ, а також м. 

Харків та Харківську область. В Львові бельгійська делегація зустрілась із 

мером Львову та губернатором області, та поспілкувались з нашими 

військовими у військовому госпіталі. 

В Києві, разом з українськими колегами обговорили виклики війни, 

потреби регіонів і подякували пану Дальманю за допомогу, яку він привіз 

до України – а це військова амуніція та інші засоби захисту.  

Також провели зустріч з Міністром розвитку громад та територій 

Олексієм Чернишовим, а також з мером Ірпіня Олександром Маркушиним. 

Говорили про відбудову міста після бойових дій та нагальні потреби, 

враховуючи обстріли Росією критичної інфраструктури. Пан Дальмань є 

автором документу резолюції по визнанню Голодомору - Геноцидом. 

Сподіваємося бельгійський парламент скоро проголосує цей текст.  Пан 

Дальмань зустрівся з керівником Харківської обласної прокуратури 

Олександром Фільчаковим. Прокурор розповів про те, як працює 

прокуратура в реаліях військового часу та як фіксують наслідки воєнних 



злочинів РФ на деокупованих територіях Харківської області, а також на 

власні очі був ознайомлений з звірствами росіян в Ізюмі.

На січень 2023 року запланована віртуальна (через засоби 

відеоконференції) зустріч представників груп дружби з метою 

обговорення актуальних питань: 

- Вступ України до ЄС та НАТО, підтримка цих ініціатив Бельгією

- Просування та голосування за резолюцію про визнання росії 

державою-терористом та підтримку спецтрибуналу щодо злочину 

агресії росії проти України

- Активізація політичного діалогу щодо підтримки України та 

Збройних сил в період можливого нового витку ескалації 

російсько-української війни.

З повагою    
                                                  
Народний депутат України
Співголова депутатської групи Верховної 
Ради України з міжпарламентських зв’язків 
з Королівством Бельгія                                             М.С. МЕЗЕНЦЕВА


