
РІЧНИЙ ЗВІТ

депутатської групи з міжпарламентських зв’язків з Об’єднаними 

Арабськими Еміратами про діяльність групи у 2021 році

Група з міжпарламентських зв’язків з Об’єднаними Арабськими Еміратами 

протягом 2021 року продовжувала вести активну роботу з налагодження 

співпраці між Україною та ОАЕ. 

Мета діяльності групи:

- активізація темпів поточного прогресу у відносинах між Україною та 

ОАЕ;

- підтримка високої координації роботи між владами обох країн;

- обмін досвідом та технічними знаннями між представниками двох 

держав;

- впровадження інноваційних практик у роботі парламентів країн;

- підвищення іміджу України та представлення її як сучасної, привабливої 

та прогресивної держави світу.

Протягом 2021 року організовано та проведено ряд зустрічей та перемовин 

між представниками парламентів України та ОАЕ:

1) 09 березня 2021 року - онлайн зустріч між представниками депутатських 

груп України та ОАЕ щодо розроблення плану роботи, галузей співпраці,  

а також тем для подальших обговорень та зустрічей з відповідними 

представниками сторін.

2) 03-06 жовтня 2021 року - участь як члена офіційної делегації України у 

заходах Всесвітньої виставки «Експо-2020» в ОАЕ, серед яких: 

- святкування Національного дня України,

- українсько-еміратський бізнес-форум, де було висвітлено стан, 

перспективи та пріоритетні напрямки українсько-еміратського 

економічного та інвестиційного співробітництва у сферах енергетики, 

агропромислового комплексу, ІТ та інновацій, 



- важливі переговори між представниками ділових кіл України та ОАЕ, 

- зустріч ТПП України та Федерації торгових палат ОАЕ. 

3) 30 листопада 2021 року - представник України на конференції 

«Розширення прав та можливостей жінок, гендерна рівність» у рамках 

Eкспо-2020. На заході, організованому посольством ОАЕ в Києві, було 

об’єднано успішних жінок політичної, економічної та бізнес сфер двох 

країн, піднято низку гендерних питань та актуалізовано тему прав та 

можливостей жінок.

    

4) 04-08 грудня 2021 року - робочий візит до ОАЕ. Під час візиту проведено 

низку зустрічей і перемовин для покращення умов співпраці між бізнес 

сферами ОАЕ та України, зокрема направлення інвестицій до України,  

обговорено питання внесення змін на законодавчому рівні для 

збільшення кількості інвестицій та питання допомоги, необхідної 

українському бізнесу в ОАЕ.

Надзвичайно важливою складовою співпраці України з ОАЕ є підтримка у 

час пандемії. Протягом 2021 року посольство ОАЕ в Україні неодноразово 

надавало гуманітарну допомогу медичним та іншим соціальним закладам в 

Україні для подолання пандемії. На сьогодні депутатська група Верховної Ради 

України з міжпарламентських зв’язків з Об’єднаними Арабськими Еміратами і 

надалі активно співпрацює з Посольством даної держави щодо поглиблення 

двосторонніх відносин, а також щодо подальшого надання гуманітарної 

допомоги медичним закладам України для боротьби з коронавірусом.  

Депутатська група з міжпарламентських зв’язків з Об’єднаними 

Арабськими Еміратами продовжує активну діяльність для розбудови співпраці 

та створення нових партнерських відносин з ОАЕ,  для поглиблення відносин 

між нашими країнами та зміцнення визнання України як важливого партнера. 
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