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Звіт про діяльність депутатської 
групи ВРУ з міжпарламентських 

зв’язків з Канадою

Шановний Олександре Олександровичу!

Згідно з пунктом 4.6 Положення «Про депутатські групи Верховної 
Ради України з міжпарламентських зв’язків з іноземними державами», 
звіти про діяльність груп надсилаються їх керівниками до профільного 
Комітету не менше ніж один раз на рік та в обов’язковому порядку 
публікуються на сайті профільного Комітету.

У зв’язку з цим, інформуємо Вас про діяльність депутатської групи 
Верховної Ради України з міжпарламентських зв’язків з Канадою за 2022 
рік. 

З початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в 
Україну в лютому 2022 року вся робота зазначеної депутатської групи 
була спрямована на залучення якомога ширшої матеріально-технічної 
допомоги та політичної підтримки від Канади для України для 
забезпечення успішної протидії ворогу.

На початку квітня 2022 року делегація з членів депутатської групи 
Верховної Ради України з міжпарламентських зв’язків з Канадою 
здійснила візит до Канади, під час якого провела низку важливих зустрічей 
з ключовими представниками Уряду Канади. Зокрема, делегація мала 
змогу поспілкуватися з Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо; 
Міністром фінансів Канади Христею Фріланд; Міністром міжнародного 
розвитку Канади Харджитом Садджаном; Міністром імміграції, біженців і 
громадянства Канади Шоном Фрейзером і Міністром закордонних справ 
Канади Мелані Жолі. 
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Як результат зазначеного візиту, Уряд Канади додатково виділив 500 
мільйонів канадських доларів, спрямованих на військову допомогу 
Україні, а також наголосив на продовженні такої допомоги допоки це буде 
необхідно.

На початку повномасштабного вторгнення Канада запровадила 
спеціальну програму підтримки для українців, що постраждали від 
російської агресії, відповідно до якої громадяни України отримали змогу 
безкоштовно отримати туристичну візу до Канади, а також залишитися в 
країні на три роки з можливістю вести трудову діяльність.

Наприкінці квітня Парламент Канади визнав злочини Російської 
Федерації в Україні геноцидом українського народу.

Протягом року відбувалися чисельні координаційні зустрічі між 
керівництвом депутатської групи Верховної Ради України з 
міжпарламентських зв’язків з Канадою та керівництвом ідентичної 
депутатської групи в Парламенті Канади. Українські парламентарі 
використовували кожну можливість, аби прокомунікувати потреби 
української сторони та сприяти їх забезпеченню в якнайшвидший термін. 

У липні депутатська група ВРУ з міжпарламентських зв’язків з 
Канадою звернулася до канадських парламентарів з закликом переглянути 
рішення про повернення відремонтованої турбіни «Північного потоку – 1» 
до Німеччини та не піддаватися на тиск з боку Російської Федерації.

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну 
Канада запровадила санкції проти понад 1400 фізичних і юридичних осіб, 
пов’язаних з Російською Федерацією.

У жовтні візит до України здійснили Міністр міжнародного розвитку 
Канади Харджит Садджан та голова групи дружби з Україною в 
Парламенті Канади Іван Бейкер, під час якого канадці зустрілися з 
представниками українських партнерських громадських організацій, 
представниками влади на місцевому та національному рівнях.

У листопаді Уряд Канади випустив суверенні облігації на підтримку 
України, які дають змогу звичайним канадцям зробити свій внесок у 
перемогу та відновлення України.

Загалом, протягом 2022 року відносини між Канадою та Україною 
стали ще міцнішими. Канада вкотре довела, що є справжнім другом і 
союзником України, активно підтримуючи та надаючи сильну відповідь 
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на незаконну російську агресію проти України, забезпечуючи нашу 
державу необхідною збройною, гуманітарною та фінансовою допомогою.

Депутатська група дружби Верховної Ради України з 
міжпарламентських зв’язків з Канадою продовжить працювати над 
поглибленням двосторонніх відносин між Україною та Канадою як одним 
з найбільш надійних союзників України у 2023 році задля цілковитої 
перемоги нашої держави над ворогом.

З повагою

народні депутати України,
співголови депутатської групи ВРУ
з міжпарламентських зв’язків з Канадою

Леся Забуранна

Іван Крулько


