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ЄС єдиний у своїй непохитній 
підтримці України перед обличчям неспровокованої 
й невиправданої агресії Росії та незаконної анексії 
українських територій Російською Федерацією. ЄС 
рішуче засуджує ці порушення міжнародного права.

ЄС активував Директиву про тимчасовий захист 
для українців, які тікають від війни. Від початку 
повномасштабного вторгнення Європейський Союз, 
його країни-члени та фінансові установи мобілізували 
понад €19,7 мільярдів фінансової, гуманітарної, 
екстреної та бюджетної підтримки для України.

€3,1 мільярди було мобілізовано для підтримки 
поставок військової техніки Збройним силам України
в рамках Європейського фонду миру.

Ще
€3,1 

мільярди 
військової допомоги 

для України стали 
доступні в рамках 

Європейського 
фонду миру.

Єврокомісія 
запропонувала 

безпрецедентний пакет 
фінансової підтримки 
України в розмірі до
€18 мільярдів

у 2023 році.

Team Europe 
мобілізувала понад 

€19,7 мільярдів 
фінансової, бюджетної 

та гуманітарної 
допомоги

ПІДТРИМКА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
ЄС виділив €7,2 мільярдів макрофінансової допомоги і €620 мільйонів бюджетної 
підтримки. Єврокомісія також запропонувала безпрецедентний пакет підтримки для України в розмірі 
до €18 мільярдів на 2023 рік у формі пільгових позик. Завдяки цьому Україна зможе продовжувати 
виплачувати зарплати й пенсії та надавати основні державні послуги, зокрема утримувати лікарні, 
школи й забезпечувати переселенців житлом. Це також забезпечить макроекономічну стабільність і 
допоможе відновити зруйновану критичну інфраструктуру. 

ЄС надає €100 мільйонів на відновлення пошкоджених шкіл в Україні. 
Екстрений пакет у розмірі €330 мільйонів зосереджений на нагальних 
потребах внутрішньо переміщених осіб, включаючи соціальне житло 
та ремонт пошкодженої інфраструктури, зокрема об’єктів опалення, 
водопостачання й каналізації. Попередньо запущені проєкти із 
загальним бюджетом у €185 мільйонів були переорієнтовані для 
задоволення нагальних потреб на місцях. ЄС призупинив імпортне 
мито на весь український експорт до ЄС, а також усі антидемпінгові та 
захисні заходи ЄС щодо експорту української сталі на один рік.

Крім цього, ЄС підтримує Україну через Європейський інвестиційний 
банк і Європейський банк реконструкції та розвитку, надаючи гарантії 
ЄС на кредитування українського уряду й компаній, що надають життєво 
важливі послуги.



ШЛЯХИ СОЛІДАРНОСТІ ЄС-УКРАЇНА

Єврокомісія і країни-члени ЄС запустили «Шляхи солідарності» 
між Україною та ЄС у співпраці з урядами України та Республіки 
Молдова. Це транспортні коридори для експорту зерна та іншої 
сільськогосподарської продукції, а також імпорту необхідних 
товарів – від гуманітарної допомоги до корму для тварин і добрив. 
Таким чином, вдалося експортувати близько 20 мільйонів 
тонн української сільськогосподарської продукції від початку 
повномасштабної війни.

€1 мільярд, включаючи внески від Єврокомісії, Європейського 
інвестиційного банку, Європейського банку реконструкції та розвитку 
і Групи Світового банку, було мобілізовано для розширення «Шляхів 
солідарності». Єврокомісія профінансує транспортування 40,000 тонн 
українського зерна до потребуючих країн у рамках ініціативи «Зерно з 
України».

Зокрема

€12.4 
мільярдів 

макрофінансової 
допомоги, 
бюджетної, 
гуманітарної
та екстреної 
підтримки

€7.3 
мільярдів 
від держав-
членів ЄС 
у вигляді 
грантів, позик 
і гарантій

ВІТАЄМО УКРАЇНСЬКИХ БІЖЕНЦІВ

4 березня ЄС активував Директиву про тимчасовий захист. Це дало українським 
біженцям право на проживання на території ЄС впродовж щонайменше одного року, доступ до 
ринку праці та житла, медичної допомоги й освіти для дітей. Від 24 лютого 2022 року на території 
Європейського Союзу було зафіксовано понад 7,8 мільйонів біженців з України, близько
4 мільйонів із них отримали тимчасовий захист.

ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА

Єврокомісія виділила €485 мільйонів на програми гуманітарної допомоги 
в Україні за реалізації партнерів на місцях. Крім цього, понад 76,000 тонн 
гуманітарної допомоги орієнтовною вартістю майже €490 мільйонів 
було доставлено в Україну від держав-членів ЄС та партнерів через 
Механізм цивільного захисту ЄС. Зокрема, з екстрених резервів rescEU, 
було надано обладнання для укриттів, а також  медичне та спеціальне 
оснащення для захисту здоров’я населення від хімічних, біологічних, 
радіологічних і ядерних загроз на суму понад €36 мільйонів.

€7.2 мільярдів
макрофінансової 
допомоги для 
задоволення нагальних 
потреб на місцях

 €2.2 мільярди
у позиках ЄІБ під гарантії 
ЄС для задоволення 
потреб України у 
фінансуванні, підтримки 
стратегічних державних 
компаній, відновлення 
пошкодженої 
інфраструктури 
та забезпечення 
муніципальних послуг

€1 мільярд
інвестицій ЄБРР, 
частково гарантованих 
ЄС, для підтримки 
українських компаній, що 
надають життєво важливі 
послуги населенню

€620 мільйонів
бюджетної підтримки 
ЄС для задоволення 
нагальних потреб на 
місцях 

€485 мільйонів 
у гуманітарній допомозі

€330 мільйонів
екстрений пакет
для підтримки потреб 
внутрішньо переміщених 
осіб, муніципалітетів, 
системи охорони 
здоров’я,відновлення 
критичної 
інфраструктури, медіа
та кібербезпеки

€185 мільйонів
для поточних проєктів, 
адаптованих для 
задоволення нагальних 
потреб на місцях

€100 мільйонів
на відновлення шкіл

€94 мільйони
у грантах від ЄС для 
проєктів, реалізованих 
у співпраці з ЄІБ та 
іншими фінансовими 
установами, такими як 
Nefco та KfW

€79 мільйонів
для заходів реагування 
на кризу

€31 мільйон
для громадянського 
суспільства



ПІДТРИМКА СТІЙКОСТІ ТА РЕФОРМ 

ЄС посилив підтримку кіберстійкості України від початку 
повномасштабного вторгнення Росії. €10 мільйонів було 
виділено на обладнання, програмне забезпечення й іншу 
допомогу. Ще €15 мільйонів із пакету в розмірі €330 мільйонів 
пішло на підтримку стійкої цифрової трансформації. ЄС також 
надав €31 мільйон на підтримку громадянського суспільства в 
рамках програм «Громадянське суспільство» та «Права людини 
й демократія».

ЄС також успішно скоординував понад 1,600 медичних 
евакуацій українських пацієнтів для надання їм спеціалізованої 
медичної допомоги в лікарнях по всій Європі.

20 європейських держав надали Україні близько 800 
електрогенераторів через Механізм цивільного захисту ЄС. 
Крім цього, за запитом Єврокомісії було виділено €32 мільйони 
для покриття нагальних потреб енергетичного сектора в рамках 

Фонду енергетичної підтримки України.

Європейська комісія: https://eu-solidarity-ukraine.ec.europa.eu/index_en l twitter: @EU_Commission    
Європейська служба зовнішніх справ: eeas.europa.eu/delegations/ukraine  l   twitter.com/eu_eeas          

© Європейський Союз, 2022
Повторне використання цього документа дозволено за умови вказівки відповідного джерела та 
зазначення будь-яких внесених змін (міжнародна ліцензія Creative Commons Attribution 4.0). Для 
будь-якого використання або відтворення елементів, що не належать ЄС, може знадобитися дозвіл 
від безпосередніх правовласників. Усі зображення © Європейський Союз, якщо не вказано інше.

ПРИТЯГНЕННЯ РОСІЇ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

ЄС підтримує розслідування Міжнародного кримінального суду щодо воєнних злочинів, скоєних 
Росією, виділивши €7,5 мільйонів у рамках заходів швидкого реагування для відновлення України 
із бюджетом у €79 мільйонів. Спільна слідча група ЄС, створена за участі Естонії, Латвії, Литви, 
Польщі, Румунії, Словаччини й України, також підтримується Євроюстом. Єврокомісія готова 
співпрацювати з міжнародними партнерами над створенням спеціального міжнародного трибуналу 
або спеціалізованого «гібридного» суду для розслідування й переслідування злочину агресії, 
вчиненого Росією, водночас підтримуючи роботу Міжнародного кримінального суду. Майже 
€19 мільярдів активів фігурантів і організацій було заморожено. Близько €300 мільярдів із 
резервів Центрального банку Росії було заблоковано на території ЄС та інших країнах G7. 
Єврокомісія запропонувала країнам-членам ЄС кілька варіантів 
можливого використання цих коштів для відновлення України. 
Наразі ЄС обговорює ці ідеї з державами-членами й міжнародними 
партнерами.

ВІЙСЬКОВА ПІДТРИМКА ТА НАВЧАННЯ 

€3,1 мільярди євро було мобілізовано в рамках Європейського 
фонду миру для підтримки поставок військової техніки для 
Збройних сил України. Крім цього, Місія військової допомоги 
Україні від ЄС сприяє навчанню Збройних сил України. Військова 
підтримка ЄС для України становить близько €9 мільярдів і 
надається Європейським фондом миру та державами-членами ЄС.

http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine 

