
ЗВІТ
про діяльність депутатської групи Верховної Ради України з 

міжпарламентських зв’язків з Республікою Таджикистан за 2021 рік

Депутатську групу Верховної Ради України з міжпарламентських зв’язків 
з Республікою Таджикистан (далі – Депутатська група) утворено 05 січня 2021 
року у складі: народного депутата України Маслова Дениса Вячеславовича - 
керівника групи (Фракція ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ"), 
народного депутата України Магомедова Муси Сергоєвича - заступника 
керівника групи (позафракційний), Турик Ярослави Вікторівни - секретаря 
групи, народного депутата України Копиленко Олександра Любимовича – члена 
групи (Фракція ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ"), народного депутата 
України Тарасенко Тараса Петровича - члена групи (Фракція ПОЛІТИЧНОЇ 
ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ"), народного депутата України Яковенко Євгена 
Геннадійовича - члена групи (позафракційний). 

Протягом 2021 року здійснено заміну секретаря Депутатської групи Турик 
Ярослави Вікторівни на Лонгиненко Тимура Владиславовича. 

Відповідно до пункту 4.1 Розділу 4 Положення "Про депутатські групи 
Верховної Ради України з міжпарламентських зв'язків з іноземними державами", 
затвердженого Розпорядженням Голови Верховної Ради України від 29 лютого 
2008 року № 322, з наступними змінами (далі – Положення), діяльність груп 
здійснюється у формі засідань, круглих столів, зустрічей з членами парламентів 
та іншими представниками іноземних держав, участь в яких можуть брати члени 
профільного Комітету. Члени груп можуть включатися до складу офіційних 
парламентських делегацій за поданням профільного Комітету. Групи 
налагоджують контакти з відповідними дипломатичними представництвами в 
Україні та дипломатичними представництвами України за кордоном, проводять 
інші заходи.

Протягом 2021 року відбувалися окремі зустрічі членів Депутатської групи 
із Надзвичайним та Повноважним Послом Республіки Таджикистан в Україні.

30 вересня 2021 року в режимі відеоконференції відбулася перша робоча 
зустріч Депутатської групи та Групи дружби та співпраці Маджлісі намояндагон 
Маджлісі Олі Республіки Таджикистан з Верховною Радою України.

У заході взяли участь представники міжпарламентських груп дружби 
України та Таджикистану, а також посли країн – Надзвичайний та Повноважний 
Посол Республіки Таджикистан в Україні та Надзвичайний та Повноважний 
Посол України у Республіці Таджикистан.

Сторони висловили слова поваги одна до одної та надію, що спільна робота 
на міжпарламентському рівні сприятиме поглибленню економічних та 
культурних відносин між двома дружніми країнами, висловили спільне та 



рішуче прагнення розвитку добросусідських відносин між Україною та 
Таджикистаном.

Про відповідний захід проінформовано Управління забезпечення 
міжпарламентських зв'язків Апарату Верховної Ради України. 
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