
ЗВІТ 
про діяльність депутатської групи Верховної Ради України з 
міжпарламентських зв’язків з Турецькою Республікою

 
19.12.2019 у Верховній Раді України ІХ скликання утворено 

депутатську групу з міжпарламентських зв’язків з Турецькою Республікою, 
до складу якої входять 49 народних депутатів України.  

Слід відзначити, що міжпарламентська взаємодія між Україною та 
Турецькою Республікою має міцний та тривалий характер. Пріоритетами 
діяльності вказаної депутатської групи є зміцнення міжпарламентської 
співробітництва, сприяння в реалізації спільних україно-турецьких 
проектів та налагодження міжрегіонального співробітництва. 

З 19.12.2019 були проведені три засідання зазначеної депутатської 
групи. На першому, установчому засіданні, були ухвалені кадрові рішення.

Співголовами депутатської групи обрано народних депутатів 
України: члена фракції політичної партії “Слуга Народу” Грищука Романа 
Павловича та члена фракції політичної партії “Голос” у Верховній Раді 
України дев’ятого скликання Умєрова Рустема Енверовича. 

Заступниками співголови депутатської групи обрано: Копитіна Ігоря 
Володимировича, Марченко Людмилу Іванівну, Чийгозу Ахтему 
Зейтуллайовичу, Чорноморову Артему Олеговичу. Секретарем 
депутатської групи обрано Компанець Поліну Олексіївну. 

17.01.2020 відбулось засідання депутатської групи за участі 
Надзвичайного та Повноважного Посла Турецької Республіки в Україні 
пана Ягмур Ахмет Гюльдере. На засіданні було обговорення питання 
підтримки з боку Туреччини територіальної цілісності та суверенітету 
України, поглиблення економічних зв’язків між країнами та укладення 
Угоди про зону вільної торгівлі. 

З огляду на запровадження карантинних заходів в Україні та країнах 
світу міжпарламентська взаємодія, зокрема обмін парламентськими 
делегаціями, дружні візити та зустрічі, були обмежені, водночас 
підтримувався діалог з представниками Турецької Республіки. 

У листопаді 2020 року відбулася зустріч Cпівголови української 
групи дружби Рустема Умєрова з Йилдимиром Тугрул Тюркешем, головою 
дружби з Україною у Великих національних зборах Туреччини. Обговорили 
питання співпраці в контексті парламентського треку Кримської платформи 
та звільнення політв'язнів Кремля. 



19 січня 2021 року Cпівголова Групи дружби Рустем Умєров 
зустрівся з Андрієм Сибігою, Надзвичайним і Повноважним Послом 
України в Турецькій Республіці, з метою обговорення поточних питань у 
порядку денному двосторонніх українсько-турецьких відносин. Дійшли 
висновку про необхідність візиту української групи дружби до Туреччини 
найближчими місяцями. 

Наразі між Україною та Турецькою Республікою продовжується 
діалог щодо посилення економічної співпраці в частині укладення 
компромісної та взаємовигідної Угоди про зону вільної торгівлі між 
країнами. Важливим аспектом взаємодії у 2021 році є також створення та 
співпраця з Турецькою Республікою в рамках Кримської платформи - 
нового консультативного та координаційного формату, ініційованого 
Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на 
окупацію Криму, відповіді зростаючим безпековим викликам, посилення 
міжнародного тиску на Росію, запобігання подальшим порушенням прав 
людини та захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення 
головної мети - деокупації Криму та повернення його Україні. 
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