
Звіт діяльності депутатської групи Верховної Ради України з 

міжпарламентських зв’язків з Грузією за 2021 рік 

 

1 квітня 2021 року відбулася онлайн-зустріч членів депутатської групи 

Верховної Ради України з міжпарламентських зв’язків з Грузією з 

Надзвичайним та Повноважним Послом Україні в Грузії Ігорем Долговим. Під 

час зустрічі Посол інформував членів депутатської групи про 

внутрішньополітичну ситуацію в Грузії, а також основні аспекти та пріоритети  

українсько-грузинської співпраці. Також, Посол розповів, що мав відповідну 

зустріч з Головою групи дружби парламенту Грузії з парламентом України 

Кахою Кучавою, який, зокрема, наголосив на важливості обміну візитами 

парламентських делегацій, як основним інструментом міжпарламентської 

співпраці. Відповідно, грузинський Голова групи дружби висловив позицію, 

що перший візит парламентарів мав би відбутися до Грузії та запросив членів 

депутатської групи Верховної Ради України з міжпарламентських зв’язків з 

Грузією вже в травні 2021 року, або протягом 2021 року відвідати Грузію з 

робочим візитом, відповідно, зважаючи на епідеміологічну ситуацію в Україні 

та Грузії.  Відповідне запрошення підтримали члени депутатської групи 

Верховної ради України з міжпарламентських зв’язків, які були присутні на  

онлайн-зустрічі з Послом  України в Грузії 1 квітня 2021 року.  

5 квітня 2021 року, співголови депутатської групи І. Климпуш-Цинцадзе 

та Л. Марченко надіслали  лист до Голови Верховної Ради України та Голови 

Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського 

співробітництва щодо включення даного візиту до орієнтовного плану 

міжнародних обмінів Верховної Ради України на 2021 рік. 

5 травня 2021 року, профільний Комітет з питань зовнішньої політики та 

міжпарламентського співробітництва підтримав ініціативу депутатської групи 

щодо включення даного візиту до орієнтовного плану міжнародних обмінів 

Верховної Ради України на 2021 рік. 

На початку травня 2021 року, Співголовою групи Іванною                 

Климпуш-Цинцадзе та народною депутаткою Марією Іоновою під час 

перебування в м. Тбілісі було проведено зустріч з новообраним Головою 

парламенту Грузії Кахою Кучавою, а також Співголовою групи дружби, 

Головою Комітету Верховної ради України з питань інтеграції України до ЄС 

з її грузинською колегою Головою Комітету інтеграції парламенту Грузії 

Макою Бочорішвілі, де обговорювалися питання можливої співпраці зокрема 

в рамках інтеграції до ЄС та НАТО та двостороннього міжпарламентського 

співробітництва.  

19 червня 2021 року, Посольство України в Грузії офіційно 

поінформувало Верховну Раду України про створення у новообраному 

парламенті Грузії депутатської групи дружби з Україною, куди увійшло 41 

депутат та головою обрано заступника голови парламенту Грузії - Арчіла 

Талаквадзе. Після чого, з ним на робочому рівні, одразу був встановлений 

контакт та обговорювалися питання можливої двосторонньої співпраці на 

парламентському рівні. 



 

У вересні 2021 року відбулася зустріч Співголови депутатської групи 

Верховної Ради України з міжпарламентських зв’язків з Грузією, Голови 

Комітету Верховної ради України з питань інтеграції України до ЄС  І. О. 

Климпуш-Цинцадзе з Головою Комітету інтеграції парламенту Грузії Макою 

Бочорішвілі, де попри питання європейської та євроатлантичної інтеграції, 

обговорювалися питання співпраці в рамках Кримської платформи. 

У жовтні 2021 року в рамках візиту Голови парламенту Грузії Кахи 

Кучави, відбулися окремі зустрічі  Співголови депутатської групи Верховної 

Ради України з міжпарламентських зв’язків з Грузією, Голови Комітету 

Верховної ради України з питань інтеграції України до ЄС                                             

І. О. Климпуш-Цинцадзе з Головою парламенту Кахою Кучавою та Головою 

Комітету інтеграції парламенту Грузії Макою Бочорішвілі. На зустрічі, 

зокрема обговорювалося питання проведення місцевих виборів у Грузії, а 

також спільні підходи та дії українських та грузинських парламентарів у 

євроінтеграційному напрямі в рамках ініційованого тріо асоційованих країн з 

ЄС. 

У період з жовтня-грудень 2021 року Співголовою групи                                   

І. Климпуш-Цинцадзе було проведено декілька телефонних розмов з  

новопризначеним Надзвичайним та Повноважним  Послом Грузії в Україні 

Георгієм Закарашвілі, де обговорювалися актуальні питання двосторонньої 

співпраці, зокрема на парламентському рівні та в рамках депутатської групи 

Верховної Ради України з міжпарламентських зв’язків з Грузією. 

У листопаді Співголовою групи Верховної Ради України з 

міжпарламентських зв’язків з Грузією  Л. Марченко було проведено зустріч з 

з новопризначеним Надзвичайним та Повноважним  Послом Грузії в Україні 

Георгієм Закарашвілі. На зустрічі було, зокрема обговорено питання 

можливого майбутнього візиту членів групи до Грузії, а також перспективи та 

основні можливості співпраці в рамках ГУАМу. 

8 грудня 2021 року було отримане офіційне запрошення від заступника 

Голови парламенту Грузії, Голови групи дружби парламенту Грузії з 

парламентом України Арчіла Талаквадзе щодо перенесення робочого візиту 

членів депутатської групи на лютий 2022 року.  

Цього ж дня, 8 грудня 2021 року, співголови депутатської групи                  

І. Климпуш-Цинцадзе та Л. Марченко надіслали  лист до Голови Верховної 

Ради України та Голови Комітету з питань зовнішньої політики та 

міжпарламентського співробітництва що включення (перенесення) даного 

візиту до орієнтовного плану міжнародних обмінів Верховної Ради України на 

2022 рік. 

Слід наголосити, що діяльність депутатської групи Верховної Ради 

України з міжпарламентських зв’язків з Грузією, а також взаємодія з 

грузинськими колегами у 2021 році, супроводжувалося складною 

епідеміологічною ситуацією, карантинними обмеженнями у зв’язку із 

пандемією COVID-19, а також парламентськими та місцевими виборами у 



Грузії, що не дало можливість реалізувати запланований візит українських 

парламентарів до Грузії у 2021 році. 

Відповідно, після ухвалення Комітетом з питань зовнішньої політики та 

міжпарламентського співробітництва рішення про можливість реалізації 

візиту до Грузії у 2022 році, такий візит на запрошення грузинської сторони 

плануєтьсяпровести, попередньо,  в кінці лютого 2022 року. 

На підставі вищевикладеного, варто наголосити на важливості 

двостороннього співробітництва України та Грузії,  а також зазначити, що 

налагодження конструктивного міжпарламентського співробітництва матиме 

важливе значення не лише у контексті міжпарламентського співробітництва, 

але й сприятиме нашій співпраці в рамках інтеграції до ЄС та НАТО, що 

визначені в Конституції України основними зовнішньополітичними 

пріоритетами нашої держави. Відповідно, розраховуємо на всебічну 

підтримку керівництва Верховної Ради України та профільного Комітету в 

контексті розвитку наших двосторонніх взаємин. 
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