
ЄС залишається непохитним у своїй відданості
суверенітету та територіальній цілісності України. 
Він посилює підтримку України як у найближчій, 
так і в середньостроковій перспективі.

Угода про асоціацію, включаючи її поглиблену 
та всеосяжну зону вільної торгівлі, одна з наших
найпередовіших угод, є головним інструментом 
для зближення України та ЄС.

ЄС та європейські фінансові
організації виділили державі понад

Президентка Європейської комісії 
Урсула фон дер Ляєн оголосила про 
надання державі нового пакету 
фінансової допомоги, як у вигляді 
екстрених позик, так і грантів.у вигляді грантів та позик.

€17 мільярдів

Україна – це пріоритетний партнер
для Європейського Союзу

ЄС вже надав значну допомогу Україні для підтримки стійкості
та модернізації країни, а також для боротьби з пандемією COVID-19.

Солідарність ЄС
з Україною

Починаючи з
2014 року 24 січня 2022 року



Єврокомісія оголосила про надання
нового пакету екстреної макрофінансової 
допомоги в розмірі

€1.2 мільярда 
для забезпечення поточних фінансових 
потреб. Європейський парламент та Рада 
ЄС мають ухвалити цей пакет 
якнайшвидше. Перший транш у розмірі 

€600 мільйонів 
може бути виділений швидко. Єврокомісія 
також збирається розпочати роботу щодо 
другої, більш довгострокової програми 
макрофінансової допомоги для підтримки 
зусиль з модернізації в Україні.

Єврокомісія виділить державі додаткові 

€120 мільйонів, 
значно збільшивши обсяг двосторонньої грантової 
допомоги цього року, на додаток до €160 мільйонів, 
передбачених раніше. Ця підтримка дозволить 
посилити зусилля України щодо державотворення 
та забезпечення її стійкості.

Європейський Союз продовжить інвестиції 
в майбутнє України на основі Економічного та 
інвестиційного плану, який передбачає виділення 
інвестиційних ресурсів у розмірі 

€6.5 мільярдів протягом наступних років.

ЄІБ та ЄБРР
надали
додаткові
позики на
€9.5
мільярдів

€1.7 мільярдів в рамках
двосторонньої співпраці

€355 мільйонів за рахунок
інструментів зовнішньої політики

€190 мільйонів
гуманітарної допомоги

€5.6 мільярди 
в рамках
п'яти програм
Макрофінансової
допомоги у формі позик

 

По-перше, По-друге,

Додатково, 

Загальна підтримка з боку ЄС

Загальний обсяг
грантів та позик – 

понад
€17 мільярдів

з 2014 року



З метою допомогти в прискоренні довгострокового 
відновлення після пандемії COVID-19, Економічний та 
інвестиційний план ЄС в рамках Східного партнерства 
дозволить залучити до 6,5 млрд євро державних та 
приватних інвестицій в Україну у співпраці з 
міжнародними фінансовими організаціями.

Пряма
підтримка 
120 000 МСП

Допомога
понад 10 000
малих
фермерських
господарств

Модернізація
державної ІКТ-
інфраструктури

Модернізація
пунктів
пропуску через
державний
кордон

Зменшення 
рахунків
за споживання
енергоресурсів
для населення

План передбачає реалізацію п’яти флагманських ініціатив в Україні для стимулювання
розвитку інноваційної та конкурентоспроможної економіки, економічного переходу в 
сільських місцевостях, покращення сполученості, цифрової трансформації та 
підвищення енергоефективності.

Грантова допомога ЄС на суму 200 мільйонів євро для 
підтримки України в боротьбі з пандемією COVID-19. Крім того, 
1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги для України з 
метою подолання наслідків пандемії.

В рамках ініціативи «Team Europe» було також виділено 
3,7 мільйони доз вакцин, на додаток до 8,4 мільйонів доз 
від інструменту COVAX, де ЄС є одним із найбільших донорів.

              

Економічний та інвестиційний
план Східного партнерства

Підтримка під час COVID-19



З початку конфлікту в 2014 році ЄС надав близько 
1 мільярда євро допомоги східній Україні, включаючи 
гуманітарну допомогу та підтримку соціально-
економічного розвитку.

Підтримка ЄС допомогла захистити базовий рівень життя та 
полегшити страждання населення в зонах конфлікту, підтримати 
заходи з розмінування та надавати правову та психосоціальну 
допомогу для населення.

З 2014 року ЄС надав близько 80 мільйонів євро на підтримку 
організацій громадянського суспільства в Україні, включно з 
окупованим Кримом та сходом України.

11 532 українських студенти та співробітники закладів вищої 
освіти приїздили до Європи за програмою «Erasmus», а ще 267 
студентів отримали стипендії на здобуття спільних магістерських 
ступенів в рамках програми «Erasmus Mundus Joint Master 
Degrees» з 2014 року. Оновлена програма «Erasmus+» пропонує 
нові можливості професійної та професійно-технічної освіти та 
віртуального обміну для здобувачів вищої освіти та молоді.

Консультативна місія ЄС в Україні підтримує реформу 
правоохоронних органів та інститутів верховенства права в державі      
з 2014 року.
31 мільйон євро було надано Європейським фондом забезпечення 
миру на підтримку Збройних сил України. Це допоможе 
профінансувати медичні підрозділи, підрозділи 
матеріально-технічного забезпечення та забезпечити підтримку в 
кіберпросторі.
ЄС підтримує кіберпезпеку та стійку цифрову трансформацію через 
програму EU4Digital Ukraine із бюджетом у 25 мільйонів євро.
Додаткова програма Twinning із обсягом фінансування 1,5 мільйона 
євро допоможе установам кібербезпеки України                                          
в запровадженні стандартів ЄС.

 

Підтримка на сході України

Оборона та кібербезпека

Підтримка громадянського
суспільства та міжлюдських контактів
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