
Звіт про діяльність депутатської групи Верховної Ради України з 
міжпарламентських зв’язків з Ісламською республікою Пакистан за 2020 

рік

Депутатську групу було створено 20 лютого 2020 року.
З часу створення керівник депутатської групи Леонов Олексій 

Олександрович спільно з посольством Пакистану в Україні ведуть активну 
бесіду з приводу налагодження системної взаємодії наших країн.

Однією з основних цілей існування нашої парламентської групи є 
посилення азійського вектору зовнішньої політики України. За час існування 
парламентських груп з Ісламською республікою Пакистан у Верховній Раді 
України  з 2013 року не було здійснено жодних обмінів парламентарями наших 
країн. Враховуючи цей факт, ми ініціювали розгляд можливості для здійснення 
такого обміну в 2021 році Головою Верховної Ради України Дмитром 
Олександровичем Разумковим спільно з Комітетом з питань зовнішньої політики 
та міжпарламентського співробітництва.

Мі маємо надію, що двосторонній обмін на чолі зі спікером Національної 
Асамблеї Пакистану паном Ассадом Кессером дасть потрібний імпульс 
двосторонньому співробітництву наших країн.

 13 січня 2021 року керівником депутатської групи з міжпарламентських 
зв’язків з Ісламською республікою Пакистан Леоновим Олександром 
Олександровичем було проведено планове засідання за участі народних 
депутатів України - членів депутатської групи з Ісламською республікою 
Пакистан з метою обговорення напрямів майбутнього співробітництва.

Під час зустрічі відбувся обмін думками з питань розширення 
міжпарламентських зв’язків між двома країнами, перспективи розвитку відносин 
в економічній, культурній, гуманітарній,  соціальній та освітній сферах.

За результатами було прийнято рішення визначити основними 
пріоритетами міжпарламентського співробітництва на 2021 рік сприяння 
партнерству  в різних сферах та узгодження всіх процедурних питань, що 
стосуються співпраці та запровадження культури взаємного розвитку 
парламентарів обох країн (обмін досвідом, надання консультацій) які 
сприятимуть виведенню двосторонніх відносин на більш високий рівень.

До складу групи на засіданні було включено нового члена групи на посаду 
секретаря Хатака Ефтехара Ахмад. Він має великий досвід в питаннях 
міжнародної парламентської співпраці та з липня 2017 року очолює Українсько-
Пакистанське товариство дружби та ділового співробітництва.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_komity?pidid=3010
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_komity?pidid=3010


Водночас члени групи з міжпарламентських зв’язків з Ісламською 
Республікою Пакистан дійшли згоди найближчим часом ініціювати проведення 
офіційної зустрічі з послом Пакистану в Україні. 
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