
 

Звіт 

про роботу депутатської групи 

Верховної Ради України 

з міжпарламентських зв’язків 

з Республікою Узбекистан 
 

 

 

Депутатська група Верховної Ради України з міжпарламентських зв’язків з 

Республікою Узбекистан (далі – Депутатська група) створена 15 березня 2021 року. 

 

До складу Депутатської групи входить 9 народних депутатів України. 

Основними завданнями діяльності Депутатської групи є обмін досвідом, співпраця 

та подальший розвиток міжпарламентського співробітництва Верховної Ради 

України та Республіки Узбекистан у економічній, соціальній, культурній, медичній 

сферах. 

 
У травні 2021 року у місті Тернопіль Тернопільської області відбулася 

зустріч керівника депутатської групи Степана Чернявського, заступника керівника 

депутатської групи Івана Чайківського з Надзвичайним і Повноважним Послом 

Республіки Узбекистан в України Курмановим Алішером Анваровичем, під час 

зустрічі обговорено ряд напрямків, у яких можливий розвиток економічної, 

наукової та культурної співпраці. 
 
 



Керівник депутатської групи Степан Чернявський, заступник керівника 

депутатської групи Іван Чайківський прийняли участь у зустрічі з представниками 

аграрного бізнесу, яка відбулася у рамках візиту Надзвичайного і Повноважного 

Посла Республіки Узбекистан в України Алішера Курманова. 

 

Учасники зустрічі обговорили можливість співпраці двох країн, напрямки 

роботи та підтримки експортного потенціалу виробників. 

 

Делегацією      оглянуто виробничі потужності Тернопільського 

м’ясокомбінату та компанії «Агропродсервіс» у селі Настасів. Відвідали 

насіннєвий, соєвий заводи та лабораторію. Ознайомилися з продукцією місцевою 

агропереробкою. 
 

 

 

 



Відвідано Західноукраїнський національний університет та Тернопільський 

національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського. 
 

 
Під час зустрічі з професорсько-викладацьким складом університетів було 

обговорено напрямки зміцнення розвитку співпраці, можливість реалізації програм 

міжнародних освітніх обмінів, стажувань та наукових досліджень. 

 

 
У вересні 2021 році керівник та 

члени Депутатської групи прийняли 

участь в урочистому прийомі з нагоди 

30-ї річниці Дня Незалежності 

Республіки Узбекистан, привітали 

Надзвичайного і Повноважного Посла 

Республіки Узбекистан в України 

Курманова Алішера Анваровича, 

передали дружнє вітання узбецькому 

народу. 



На запрошення Центральної виборчої комісії Республіки Узбекистан у період 

з 23 по 26 жовтня 2021 року керівник та заступник керівника групи Верховної Ради 

України з міжпарламентських зв’язків з Республікою Узбекистан С.М.Чернявський 

і І.А. Чайківський перебували у відрядженні до Республіки Узбекистан з метою 

участі у спостереженні за проведенням виборів Президента Узбекистану. 

 
Під час спостереження за проведенням виборів Президента Узбекистану                       

24 жовтня 2021 року делегацією було зафіксовано наступне: підготовка до виборів 

Президента Узбекистану була професійною; зауважень не зафіксовано; помічено 

досить активну участь громадян у голосуванні, за інформацією голови Центральної 

виборчої комісії Узбекистану, явка на виборах склала 80,8 відсотків; на виборчих 

дільницях було створено необхідні умови для надійного захисту здоров'я населення 

в умовах пандемії, безпеки електорату та всіх учасників виборчого процесу. 



25 жовтня 2021 року у м. Ташкент відбулася зустріч керівника депутатської 

групи Степана Чернявський, заступника депутатської групи Івана Чайківського з 

представниками ветеринарної служби, агропромислової біржі, акціонерного 

товариства «Узкімесаноат» та ТОВ «Узкімеімпекс» у ході зустріч обмінялися 

досвідом, обговорили напрямки співпраці. 
 
 

 

6 жовтня 2021 року відбулася зустріч міжпарламентських груп Верховної 

Ради України з Республікою Узбекистан та Олій Мажлісу Республіки Узбекистан. 

 

У зустрічі, організованій у форматі відеоконференції з використанням 

платформи «ZOOM», взяли участь керівник депутатської групи Верховної Ради України з 

Республікою Узбекистан С.М. Чернявський, голова Міжпарламентської групи Олій 

Мажлісу Республіки Узбекистан зі співробітництва з Верховною Радою України, 

голова Комітету з питань  міжнародних відносин, зовнішньоекономічних зв'язків, 

іноземних інвестицій та туризму Сенату Олій Мажлісу Республіки Узбекистан           

Р.А. Алімов,  Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Узбекистан 

М.П. Дорошенко, Надзвичайний і Повноважний Посол Узбекистану в Україні           

А.А. Курманов, члени міжпарламентської групи Верховної Ради України з 



Республікою Узбекистан, члени Міжпарламентської групи Олій Мажлісу Республіки 

Узбекистан зі співробітництва з Верховною Радою України, депутати         Законодавчої 

палати Олій Мажлісу, члени Сенату. 
 
 

 
У ході зустрічі обговорено: докладну інформацію про роботу із забезпечення 

відкритості та привабливості України та Узбекистану, про реформи, що 

проводяться останніми роками щодо посилення ролі парламенту, як незалежної 

гілки влади. 

 

Також було наголошено, що особливе значення має співпраця та добрі 

взаємовідносини України із Узбекистаном, Україна та Узбекистан мають 

багатовікові традиції етнокультурного діалогу та співпраці. Особливий інтерес для 

народу України та Узбекистану становить співпраця між нашими країнами у галузі 

освіти, науки, економіки, медицини, торгівельній та аграрній галузях. Однією з 

важливих складових політичної взаємодії є міжпарламентська співпраця. 



У ході переговорів обговорювалися поточний стан та перспективи 

двосторонньої співпраці у політичній, економічній, інвестиційній, культурно- 

гуманітарній, аграрній, медичній сферах. Відбувся обмін думками з міжнародних 

та регіональних питань. 

 

Сторони зазначили, що взаємовигідна співпраця між Україною та 

Узбекистаном особливо у торговельно-економічній сфері, і надалі 

розширюватиметься та зміцнюватиметься. 

 

Під час бесіди внесені пропозиції щодо обміну досвідом у сфері 

законотворчості, використання всіх можливостей для підняття міжпарламентської 

співпраці між Україною та Узбекистаном на більш високий рівень. 

 
Члени депутатської групи Верховної Ради України з міжпарламентських 

зв’язків з Республікою Узбекистан знаходяться у постійній взаємодії з 

Посольством Республіки Узбекистан в Україні та Посольством України в 

Республіці Узбекистан у різних галузях співпраці. 

 

 
 

Керівник Депутатської групи 

Верховної Ради України 

з міжпарламентських зв’язків 

з Республікою Узбекистан                    С.М.Чернявський 


