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План 
• Коротка історія становлення відносин між Україною 

та Іспанією

• Українсько-іспанські політичні консультації

• Питання для обговорення в ході консультацій

• Підсумки заходу



• Формування української діаспори в Іспанії фактично розпочалось 
після Другої Світової війни, коли у важкі повоєнні роки перша 
нечисленна група українців-студентів прибула до Мадриду в 
пошуках кращої долі.

• Перша група українців прибула до Іспанії наприкінці 1946 р. з 
табору переміщених осіб в Ріміні (Італія). Це були молоді люди 
студентського віку, які завдяки допомозі Ватикану та Червоного 
хреста одержали від іспанського уряду згоду на продовження 
свого навчання в Іспанії. У лютому 1947 р. прибула друга група. 
Разом в обох групах було 25 осіб. Ними було засновано 
«Українську студентську громаду в Іспанії» весною 1947 р., яку 
очолював Юрій Карманін.

• «Українська студентська громада в Іспанії» проіснувала майже 20 
років, найбільш активними і успішними з яких були перші 6-7 років. 
Згодом чисельність громади поступово зменшилася, головним 
чином через виїзд її членів до США та Канади.



• З набуттям Україною незалежності українці в Іспанії 
долучилися до налагодження і розвитку відносин нашої 
країни із світом та Іспанією зокрема. Щоби ефективно 
здійснювати конкретні проекти, виникла необхідність 
контактувати громаді з офіційними чинниками Іспанії, що у 
свою чергу призвело до формальної реєстрації громади, 
яка у 1994 р. була зареєстрована під назвою Українська 
асоціація в Іспанії. Поряд з нею в Каталонії існує Асоціація 
друзів України, організована кількома українськими 
родинами, що живуть у цій провінції.



Посольство України в Іспанії
• Після проголошення незалежності Україною 24 серпня 1991 

року Іспанія визнала Україну 31 грудня 1991 року. 
Дипломатичні відносини між Україною і Королівством 
Іспанія були встановлені 30 січня 1992 року шляхом 
підписання у Празі спільного комюніке. У червні 1995 року 
було відкрито Посольство України в Мадриді.



• 26 квітня ц.р. у Мадриді відбулись українсько-іспанські 
політичні консультації на рівні директорів департаментів, 
в яких взяли участь Директор Другого територіального 
департаменту МЗС України А.Щерба, Посол України в 
Іспанії С.Погорельцев, Генеральний директор 
Департаменту зовнішньої політики, безпеки, глобальних 
та багатосторонніх питань МЗС Іспанії С.Кабанас та 
Генеральний директор Департаменту координації 
спільних політик ЄС МЗС Іспанії А.Абельйан.



• Посол України в Іспанії С.Погорельцев



• У ході консультацій відбулось обговорення широкого 
кола питань двостороннього співробітництва у 
політичній, економічній та консульській сферах, а 
також взаємодії в рамках ОБСЄ у контексті 
головування України в цій організації. Особливу увагу 
приділено обговоренню питань співпраці України та 
Іспанії у сфері європейської інтеграції України, 
зокрема у контексті підготовки до укладення Угоди 
про асоціацію.



• Іспанська сторона позитивно оцінила зусилля української 
влади у напрямку наближення України до стандартів ЄС, 
у т.ч. з урахуванням рекомендацій, окреслених у 
Висновках Ради ЄС у закордонних справах від 10 грудня 
2012 року, та висловилась на підтримку підписання Угоди 
про асоціацію між Україною та ЄС під час Саміту Східного 
партнерства у Вільнюсі у листопаді ц.р. 



Дякую за увагу!


