
ЗВІТ
про участь Постійної делегації Верховної Ради України в Парламентській 

Асамблеї ОБСЄ взяли участь в Сесії ПА ОБСЄ в змішаному режимі

З 30  червня по 6 липня члени Постійної делегації Верховної Ради України 
в ПА ОБСЄ взяли участь у заходах в рамках Сесії ПА ОБСЄ в змішаному режимі. 

У відповідності до рішення Бюро Парламентської Асамблеї ОБСЄ з 30 
червня по 6 липня відбулася Сесія Асамблеї у змішаному (гібридному) форматі, 
програмою заходів було передбачено засідання трьох Загальних комітетів в 
режимі відеоконференції та засідання Постійного комітету 5 липня і Сесія 6 
липня у Відні, за участю керівників національних делегацій та членів Бюро 
Організації в звичайному режимі. 

У заходах в рамках гібридної Сесії ПА ОБСЄ взяли участь Керівник 
Постійної делегації Микита Потураєв, заступники Керівника Постійної делегації 
Артур Герасимов та Григорій Немиря, члени делегації Володимир Воронов, 
Вадим Галайчук, Павло Фролов, Сергій Рахманін та Нестор Шуфрич, секретар 
Постійної делегації Ю.Мосолов та заступники секретаря М.Ященко та 
О.Михайлюк. 

Члени Постійної делегації Верховної Ради України взяли участь у 
засіданнях трьох Загальних комітетів 30 червня, 1 та 2 липня. Порядками денних 
засідань загальних комітетів було передбачено схвалення доповідей комітетів на 
загальну тему «Зміцнюючи мультилатералізм в часи глобальної кризи: 
парламентський заклик до майбутніх дій» та їх обговорення.

30 червня 2021 року в режимі відеоконференції відбулося засідання 
Загального комітету з демократії, прав людини та гуманітарних питань, в якому 
взяли участь В.Галайчук, С.Рахманін та П.Фролов. В обговоренні доповіді взяв 
участь член Постійної делегації В.Галайчук, який у своєму виступі наголосив на 
порушеннях прав людини на тимчасово окупованих територіях АР Крим та 
м.Севастополь, зокрема політичних переслідувань українців та кримських татар, 
порушення права на освіту рідною мовою, триваючого ігнорування окупаційною 
адміністрацією рішення Міжнародного суду ООН щодо відновлення роботи 
Меджлісу кримськотатарського народу, а також повідомив присутніх про 
українську міжнародну ініціативу “Кримська платформа”.

1 липня 2021 року в режимі відеоконференції відбулося засідання 
Загального комітету з економічних питань, науки, технологій та навколишнього 
середовища, в якому взяли участь А.Герасимов та В.Воронов. Від української 
делегації в рамках обговорення доповіді виступив А.Герасимов та повідомив 
присутніх про негативні наслідки триваючої збройної агресії РФ на сході 
України для економіки та екологічної безпеки регіону.

У відповідності до програми заходів 2 липня 2021 року відбулося засідання 
Загального комітету з політичних питань та безпеки, у якому взяли участь 
Керівник Постійної делегації М.Потураєв, заступник Керівника Постійної 
делегації Г.Немиря та член Постійної делегації Н.Шуфрич. У загальній дискусії 
взяли участь М.Потураєв та Н. Шуфрич. У своїх виступах члени Постійної 
делегації інформували про поточну безпекову ситуацію на сході України та в 
акваторії Чорного моря, загрожуючу мілітаризацію регіону з боку РФ, 
порушення прав людини на тимчасово-окупованих територіях - окремих районів 



Донецької та Луганської областей і Автономної Республіки Крим, зокрема 
примусову паспортизацію. 

За ініціативи української парламентської делегації на розгляд Асамблеї 
було представлено термінову резолюцію «Про дестабілізуюче нарощування 
військових сил РФ навколо України, на тимчасово окупованій території 
Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Україна, в Чорному та 
Азовському морях». 2 липня згадана вище термінова резолюція була подана 
українською делегацією за підтримки 36 членів ПА ОБСЄ з 12 держав-членів 
(США, Канада, Сполучене Королівство, Швеція, Словаччина, Нідерланди, 
Литва, Бельгія, Румунія, Франція, Норвегія та Туреччина). 

5-6 липня Керівник Постійної делегації Микита Потураєв, заступник 
Керівника Постійної делегації Артур Герасимов та заступник секретаря 
Постійної делегації М.Ященко взяли участь у засіданні Постійного комітету та 
Сесії ПА ОБСЄ у Відні.

5 липня на засіданні Постійного комітету термінову резолюцію за 
ініціативи української делегації представив Керівник Постійної делегації 
Микита Потураєв, наголосивши в своєму виступі на неприйнятності подальшої 
мілітаризації Автономної Республіки Крим, акваторій Чорного та Азовського 
морів, а також порушення міжнародного морського права та блокування 
судноплавства з боку РФ. М. Потураєв повідомив присутніх щодо триваючих 
порушень режиму припинення вогню на сході України та протидію роботі 
Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ з боку підконтрольних РФ збройних 
формувань.

Представниками РФ та Узбекистану виступили проти згаданої термінової 
резолюції та її було заблоковано. У свою чергу українська делегація подала 
апеляцію та у відповідності до правил процедури проведення гібридної сесії її 
було винесено на розгляд членів Асамблеї під час онлайн сесії 6 липня.

Того ж дня, в рамках дебатів з актуальних міжнародних питань під час 
засідання Постійного комітету виступив заступник Керівника Постійної 
делегації А.Герасимов та повідомив присутніх про триваючі порушення прав 
людини на тимчасово окупованих територіях окремих районів Донецької та 
Луганської областей, Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, 
зокрема переслідувань за етнічними та релігійними ознаками, необґрунтованих 
затримань, примусового призову до армії, обмежень в праві на освіту 
українською мовою та примусову паспортизацію з боку окупаційних властей.  

6 липня народні депутати України, члени Постійної делегації у своїх 
виступах під час Сесії продовжили інформувати членів Асамблеї щодо ситуації 
в та навколо України та закликали підтримати термінову резолюцію, 
запропоновану українською делегацією. 

А.Герасимов як Спеціальний координатор міжнародної місії спостерігачів 
за парламентськими виборами в Болгарії виступив з інформацією про хід 
виборчого процесу. 

Цього ж дня члени ПА ОБСЄ 84 голосами (2/3 голосів) підтримали 
включення української ініціативи до порядку денного гібридної Сесії та 
більшістю голосів схвалили термінову резолюцію «Про дестабілізуюче 
нарощування військових сил РФ навколо України, на тимчасово окупованій 
території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Україна, в 



Чорному та Азовському морях». Також, були схвалені термінові резолюції щодо 
ситуації в Білорусі за ініціативи керівниці нідерландської делегації Ф.Каріми та 
проблематики зростання ненависті, насильства та дискримінації в регіоні ОБСЄ 
за ініціативи керівника американської делегації Б.Кардіна. 

Голова Постійної делегації Микита Потураєв та заступник Голови 
Постійної делегації Артур Герасимов провели зустрічі з кандидатом на посаду 
Президента Асамблеї Маргаретою Седерфельд (Швеція), а також 
парламентською делегацією США. В ході зустрічей порушувалися питання 
імплементації реформ в Україні, посилення співпраці та допомоги Україні, а 
також безпекової ситуації на сході України та майбутньої співпраці в рамках ПА 
ОБСЄ. 

Одним з ключових елементів гібридної Сесії було онлайн голосування та 
обрання Президента, Віце-президентів та Скарбника Асамблеї, а також голів, 
заступників голів та доповідачів Загальних комітетів ПА ОБСЄ. 

За результатами голосування Президентом Асамблеї обрано Маргарету 
Седерфельд (Швеція) на один рік, Віце-президентами на 3 роки Р.Вікера (США) 
та П.Кауму (Фінляндія), Віце-президентами на 2 роки П.Алізара (Франція), Д.Де 
Ріддер (Німеччина), А.Шакірова (Казахстан), Віце-президентами на 1 рік 
К.Вігеніна (Болгарія) та І.Шараламбідес (Кіпр). 

Заступник Голови Постійної делегації Артур Герасимов був переобраний 
на посаду заступника голови Загального комітету з економічних питань, науки, 
технологій та екології. Посадові особи Загального комітету з політичних питань 
та безпеки і заступник голови третього Загального Комітету також були 
переобрані. 

Були обрані нові Голова та доповідач Загального комітету з економічних 
питань, науки, технологій та екології – П.Понс (Іспанія) та Г.Куглер (Австрія), а 
також нові голова і доповідач Загального комітету з демократії, прав людини та 
гуманітарних питань С.Маборнь (Франція) та Й. Бусер (Швеція).

Висновки

1. За складних умов проведення Сесії в змішаному (гібридному) форматі 
українська парламентська делегація попри протидію РФ домоглася схвалення 
ПА ОБСЄ термінової резолюції на підтримку України і протидії збройній 
агресії РФ. За результатами роботи з підтримки української термінової 
резолюції важливим є продовжити розвиток і зміцнення співпраці з дружніми 
делегаціями США та Швеції та посилити комунікацію з делегаціями держав 
Балтії;
2. Надіслати лист привітання від імені Голови Верховної Ради України 
новообраній Президентці ПА ОБСЄ М.Седерфельд та запросити її на урочисті 
заходи з нагоди 30-ї річниці Незалежності України та заходи «Кримської 
платформи»;
    3. Ознайомити із звітом профільний комітет та МЗС України; 
    4. Висловити вдячність працівникам МЗС України та Постійного 
представництва України при міжнародних організаціях у Відні, залученим до 
забезпечення роботи Постійної делегації.
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