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ЗВІТ
Про діяльність депутатської групи Верховної Ради України з 

міжпарламентських зв’язків з Азербайджанською Республікою за 2022 рік

I. 4 лютого 2022 року співголова депутатської групи Валерій Колюх взяв 
участь в урочистих заходах, присвячених відкриттю аудиторії імені Юсіфа 
Везіра Чеменземінлі, першого посла Азербайджанської Демократичної 
Республіки в Українській Народній Республіці, у Київському національному 
університеті імені Тараса Шевченка. Захід було приурочено 30-річчю 
встановлення дипломатичних відносин між Азербайджаном та Україною, та 
відбувся за участі Надзвичайного та Повноважного Посла Азербайджанської 
Республіки в Україні Ельміри Ахундової

II. 20 червня відбулось засідання групи з міжпарламентських зв’язків з 
Азербайджанською Республікою, під головуванням співголови депутатської 
групи Володимира Крейденка, на якому були розглянуті наступні питання:

1) стан допомоги українським громадянам, органам державної і місцевої влади 
України від Азербайджанської Республіки та азербайджанської діаспори в 
Україні;

2) досвід Азербайджанської Республіки щодо боротьби з військовою агресією та 
подоланням наслідків війни;  

3) напрямки подальшої допомоги Азербайджанської Республіки та 
азербайджанської діаспори українському народові у питаннях відновлення 
зруйнованих у результаті військової агресії російської федерації домівок, 
соціальної інфраструктури і підтримки внутрішньо переміщених осіб;

В результаті обговорення була висловлення вдячність за гуманітарну 
підтримку України Президенту Азербайджану Ільхаму Алієву, а також підняте 
питання народними депутатами України – членами групи про більш чітку, 
консолідовану та однозначну позицію з боку колег-депутатів Міллі Меджлісу 
Азербайджанської Республіки щодо засудження повномасштабного військового 



вторгнення російської федерації на територію України, яке розпочалось 
24.02.2022 р.

III. 28 грудня співголова депутатської групи Володимир Крейденко був 
запрошений Радою азербайджанців України на зустріч з нагоди святкування Дня 
солідарності азербайджанців усього світу (який відзначається 31 грудня).

Під час події Володимир Крейденко подякував присутнім представникам 
азербайджанської діаспори, які в складі Збройних сил України захищають 
суверенітет української держави у боротьбі з російськими окупантами. Також,  
були обговорені шляхи волонтерської допомоги азербайджанської діаспори в 
Україні.

Принагідно зазначимо, що співголови та члени депутатської групи 
Верховної Ради України з міжпарламентських зв’язків з Азербайджанською 
Республікою знаходяться на постійному зв’язку зі своїми азербайджанськими 
колегами для інформування депутатів Міллі Меджлісу Азербайджанської 
Республіки щодо актуальних подій російсько-української війни, а також – для 
координації зусиль щодо гуманітарної допомоги Азербайджанської Республіки 
українцям, що постраждали внаслідок повномасштабної військової агресії 
російської федерації.
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