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ЗВІТ

ПРО РОБОТУ ДЕПУТАТСЬКОЇ ГРУПИ
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

З МІЖПАРЛАМЕНТСЬКИХ ЗВ’ЯЗКІВ З РЕСПУБЛІКОЮ ПЕРУ 
ЗА 2021 РІК

Депутатська група Верховної Ради України з міжпарламентських зв’язків 
з Республікою Перу розпочала свою роботу 06 липня 2020 року.
До складу групи на сьогоднішній день входить 8 народних депутатів України:

- Куницький Олександр Олегович;
- Струневич Вадим Олегович;
- Бондаренко Олег Володимирович; 
- Бужанський Максим Аркадійович;
- Дубінський Олександр Анатолійович;
- Загоруйко Аліна Леонідівна;
- Ковальов Артем Володимирович;
- Лерос Гео Багратович;

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 Республіки Перу.

 У липні 2021 року, одразу після офіційного оголошення результатів 
загальних виборів у Республіці Перу, голова депутатської групи Олександр 
Куницький від імені депутатської групи Верховної Ради України з міжпарламентських 
зв’язків між Україною та Республікою Перу висловив найщиріші вітання із 
призначенням на пост Президента Перу пану Хосе Педро Кастільйо Терронес, щире 
побажати успіху у такій важливій та відповідальній діяльності, досягнення цілей на 
благо Республіки Перу та її народу, невичерпної енергії та сили, міцного здоров'я, 
добробуту та злагоди. А також, користуючись нагодою, наголосив, що Україна високо 
цінує співпрацю з Республікою Перу і сподівається на розвиток подальшого 
конструктивного та динамічного співробітництва між країнами.

У жовтні 2021 року делегація депутатів Верховної Ради – членів групи з 
міжпарламентських зв’язків, планувала офіційний візит до міста Ліма Республіки 
Перу з метою розвитку та зміцнення дружніх відносин між країнами, 
налагодження стратегічної комунікації та обговорення питань двостороннього 



співробітництва, зокрема, у сфері оборонно-промислового комплексу, що 
становить спільний інтерес для країн. Проте, через деякі обмеження, пов’язані з 
коронавірусною інфекцією Covid-19, запланований захід було перенесено на 
невизначений строк.

За час діяльності депутатської групи Верховної Ради України з 
міжпарламентських зв’язків з Республікою Перу було досягнуто зміцнення 
відносин між парламентами та визначено пріоритетні напрямки спільної роботи 
країн. 
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