
Інформація про діяльність та проведені заходи депутатської групи 
Верховної Ради України з міжпарламентських зв’язків з Ісламською 

Республікою Пакистан за 2022 рік.

Депутатську групу Верховної Ради України з міжпарламентських зв’язків 
з Ісламською республікою Пакистан, до складу якої увійшло 5 народних 
депутатів України, було створено 20 лютого 2020 року на чолі з депутатом 
політична партія "Слуга народу" Леоновим Олексієм Олександровичем, а 
секретарем парламентської групи було обрано помічника-консультанта 
народного депутата України Ефтехара Ахмад Хатака.

Ісламська Республіка Пакистан є однією з перших країн, які визнали 
незалежність України та встановили дипломатичні відносини з Україною. 

Двосторонні відносини між Україною та Пакистаном можна 
охарактеризувати як динамічний процес, основу якого складають традиційно 
високий рівень взаєморозуміння у політико-дипломатичній, військово-
технічній, торговельно-економічній, культурно-гуманітарній  сферах, а також 
ефективна співпраця в рамках міжнародних організацій.

З часу створення керівник депутатської групи Леонов Олексій 
Олександрович спільно з посольством Пакистану в Україні ведуть активну 
бесіду з приводу налагодження системної взаємодії наших країн.

Ісламська Республіка Пакистан дотримується нейтралітету та уникає 
відкритого засудження військової агресії країни-терориста росії проти України, 
на тлі заяв до мирного врегулювання конфлікту й дотримання норм 
міжнародного права. Але незважаючи на це, Пакистан цінує дружні відносини з 
Україною, які найбільшою мірою реалізуються у галузі військово-технічної 
співпраці та аграрному секторі. 

Разом з цим варто відзначити, що Україна неодноразово була гарантом 
харчової безпеки Пакистану, тож підтримка нашої держави, як надійного 
партнера, повністю відповідає національним інтересам Ісламської Республіки. 
Зазначене зумовлює висловлювання лідерів Пакистану на підтримку Збройних 
Сил України та загалом українському народу у справедливій боротьбі проти 
агресора.

Крім того, Україна і Пакистан мають тісні військово-промислові зв’язки. 
У період з 1991 по 2020 рік Україна уклала з Пакистаном контракти на 
постачання озброєнь на загальну суму майже $1,6 млрд. Крім цього, торік 
Пакистан і Україна домовилися оптимізувати військові зв’язки, зокрема, у галузі 
оборонного виробництва, підготовки кадрів, контртерористичної діяльності та 
розвідки.

Головнокомандувач Армії Пакистану генерал Камар Джавед Баджва 
вперше офіційне засудив дії рф на Ісламабадському безпековому форумі 1 квітня 
2022 року, де він відкрито заявив про неприпустимість нападу більшої, ядерної 
країни на меншу, та без’ядерну.

Окрім військової допомоги, країна надає гуманітарну допомогу Україні. 
Уряд Ісламської Республіки направив дві партії гуманітарної допомоги народу 



України. У свою чергу Посольство Пакистану у Києві, у співпраці з фундацією 
Шагразада, передало медикаменти (лікарські препарати для невідкладної 
допомоги, електронне медичне обладнання) на суму $15,3 млн, а також теплу 
постіль, намети, харчові продукти. Всього було надано 80 тонн гуманітарної 
допомоги.

При цьому, як Голова депутатської групи Верховної Ради України з 
міжпарламентських зв’язків з Ісламською Республікою Пакистан Олексій 
Леонов звернувся листом до Надзвичайного та Повноважного Посла Ісламської 
Республіки Пакистан в Україні Пана Ноель Ізраель Хохара, Спікера 
Національної Асамблеї Ісламської Республіки Пакистан Пана Асад Кайсера, 
Голови Сенату Пакистану Пана Мухаммад Садік Сандрані щодо сприяння в 
наданні Україні гуманітарної допомоги, ліків, медичних засобів та інших 
необхідних речей для забезпечення безперебійного функціонування низки 
медичних закладів, які надають допомогу військовослужбовцям та громадянам, 
які постраждали від бойових дій у зв’язку з агресією РФ щодо України.

17 березня з Пакистану була доставлена спеціальна гуманітарна допомога 
вагою 15 тонн. Зазначені товари були передані для потреб населення України від 
Уряду та народу Пакистану. Гуманітарна допомога складалася з продуктів 
харчування, медикаментів, тентів, ковдр.

Таким чином, набутий за більш як за тридцять років високий рівень 
взаєморозуміння між Україною та Ісламська Республіка Пакистан у політичній 
сфері, значний потенціал взаємовигідної співпраці створюють сприятливі 
передумови для подальшої активізації українсько-пакистанських відносин у
майбутньому.

Керівник депутатської групи 
Верховної Ради України з міжпарламентських 
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