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Республіки Ірак в Україні

СПІВПРАЦЯ МІЖ ІРАКОМ ТА УКРАЇНОЮ: 
ПРОСТІР МОЖЛИВОСТЕЙ

Історія дипломатичних відносин між Іраком та Україною перетну-
ла рубіж у чверть століття. 16 грудня 1992 року в Україні було відкрито 
Посольство Республіки Ірак за сумісництвом, хоча співпрацю в різних 
сферах, зокрема економічній, культурній і науковій, було започатковано 
раніше. Відносини між дружніми Іраком і Україною вийшли на новий 
рівень, коли 2000 року Україна прийняла рішення відкрити своє Посоль-
ство в Багдаді. Відкриття у 2002 році Посольства Іраку в Києві ознаме-
нувало новий етап дипломатичних відносин між Іраком та Україною, 
що мав втілення у підписанні меморандумів про взаєморозуміння в різ-
них важливих сферах, а також поклав початок засіданням українсько- 
іракської спільної комісії. 

Після 2003 року рівень відносин з Україною значно підвищився, що по-
зитивно вплинуло на низку галузей. Йдеться, наприклад, про зростан-
ня товарообігу (включно з приватним сектором), збільшення кількості 
іракців, які навчаються в українських університетах, численні візити по-
садовців обох країн, підписання угод і двосторонніх меморандумів про 
взаєморозуміння та подальший розгляд проєктів угод між відповідними 
міністерствами обох країн, підписання яких очікується впродовж поточ-
ного року. Ба більше, 2018 року компанія «Іракські Авіалінії» відкрила 
прямі авіарейси сполученням «Багдад–Київ», що значно полегшило по-
дорожі для громадян та офіційних делегацій обох країн.

На підставі нашого досвіду роботи в Україні хотіли би зазначити, що 
між Іраком та Україною є широкі й різноманітні можливості співпраці і 
ми тісно взаємодіємо з Урядом України для їх розвитку та диверсифіка-
ції, прагнучи вивести двосторонні відносини на новий рівень відповідно 
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до потенціалу обох країн і згідно з нормами дипломатичної й міжнарод-
ної співпраці, яких Уряд Іраку дотримується щодо всіх дружніх та миро-
любних країн світу. 

Ми також високо цінуємо тривалі конструктивні відносини між По-
сольством Іраку та Міністерством закордонних справ України, про що 
свідчить розвиток дипломатичної співпраці задля реалізації спільних ін-
тересів Іраку й України.

Насамкінець, Посольство користується цією нагодою, щоб гордо ви-
словити свою глибоку вдячність за міцні дружні відносини між двома 
країнами та їх історію, а також щиру подяку Генеральній дирекції з об-
слуговування іноземних представництв за можливість надати цей допис 
про відносини між Іраком і Україною та його конструктивну багаторіч-
ну співпрацю з дипломатичними місіями, акредитованими в Україні, 
яка полягає, зокрема, в організації візитів та поїздок дипломатів для оз-
найомлення з красою української природи, пам’ятками Києва й інших 
українських міст, а також найстарішими університетами України. 

З найкращими побажаннями прогресу і процвітання Іраку та Україні!


