
Україна – пріоритетний партнер 
Європейського Союзу  

Підписана у 2014 році Угода про асоціацію (УА), 
зокрема Поглиблену та всеосяжну зону вільної 
торгівлі (DCFTA), є правовою базою, яка зближує 
Україну та ЄС. Вона сприяє зміцненню політичних 
і економічних зв’язків та повазі до 
спільних цінностей. 

ЄС єдиний у своїй непохитній підтримці України перед 
обличчям неспровокованої й невиправданої агресії Росії.
ЄС рішуче засуджує незаконну анексію Криму та Севастополя 
Російською Федерацією й порушення міжнародного права. 
ЄС залишається непохитним у підтримці суверенітету й 
територіальної цілісності України. 

Євросоюз посилив політичну, 
гуманітарну та фінансову 
підтримку України і вводить масштабні санкції
проти Кремля, аби підірвати його військову міць.

28 лютого 2022 року Україна подала заявку 
на вступ до ЄС.

17 червня 2022 року Єврокомісія
надала свій висновок.

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ 
ТА  УКРАЇНА

Червень 2022
#StrongerTogether

Завдяки DCFTA 
двостороння торгівля

між ЄС та Україною постійно 
розвивається.

Євросоюз є найбільшим 
торговельним партнером,

на якого припадає 40%
зовнішньої торгівлі

України.

Безвізові 
поїздки для 

громадян України
з біометричними 

паспортами набрали
чинності в червні

2017 року.



ЯК ЄС ДОПОМАГАЄ УКРАЇНІ 
У ВІДПОВІДЬ НА РОСІЙСЬКЕ 
ВТОРГНЕННЯ 

Від початку російської агресії ЄС та 
європейські фінансові установи мобілізували 
понад €4 мільярди фінансової, 
гуманітарної, екстреної й бюджетної 
допомоги Україні. Ця підтримка включає 
€1,2 мільярд макрофінансової та
€120 мільйонів бюджетної допомоги, 
виділених раніше цього року. Також було 
прийнято пакет екстреної допомоги в 
розмірі €330 мільйонів, спрямований на 
підтримку переселенців, незалежних ЗМІ 
та громадянського суспільства. Крім цього, 
чинні проєкти ЄС із загальним бюджетом 
€200 мільйонів перепрофілювали свою 
діяльність: тепер вони надають необхідну 
допомогу на місцях.

€2 мільярди було виділено в рамках 
Європейського фонду миру для 
постачання військової техніки Збройним 
Силам України.

Комісія запропонувала надати Україні 
додаткову макрофінансову допомогу у 

вигляді кредитів на суму до
€9 мільярдів у 2022 році, щоб 
задовольнити короткотермінові 
фінансові потреби країни.

Українські біженці можуть 
отримати тимчасовий захист у будь-
якій країні ЄС. Це передбачає дозвіл на 
проживання, доступ до ринку праці, житло
й медичну допомогу.

У 2022 році ЄС надав понад €700 мільйонів 
гуманітарної та прямої підтримки через 
Механізм цивільного захисту ЄС, включаючи 
понад 38 000 тонн гуманітарки.

Від початку війни ЄС надав Україні
€10 мільйонів на зміцнення кіберстійкості, 
зокрема на обладнання, програмне 
забезпечення та інші потреби. Україна 
додатково отримала €15 мільйонів на 
цифрову трансформацію.

Відбудова України після масштабних руйнувань, заподіяних 
російським вторгненням, потребує глобальних фінансових зусиль. 
У зв’язку з цим було оголошено про створення міжнародного 
координаційного майданчика «Платформа відбудови 
України» під керівництвом Європейської комісії та 
уряду України. Метою платформи є затвердження 
плану реконструкції, розробленого Україною за 
адміністративної й технічної допомоги ЄС. 
Комісія також запропонувала створити 
фонд «RebuildUkraine» – основний 
правовий інструмент підтримки 
Євросоюзу, що поєднуватиме 
гранти і кредити.

ПІДТРИМКА ВІДБУДОВИ

On 28 February 2022, Ukraine presented its 
application for EU membership. 

On 17 June, the Commission delivered its Opinion.
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ІНСТИТУЦІЇ 
Програма ЄС «U-LEAD 
з Європою» допомагає 

підвищити прозорість 
і підзвітність місцевого 

самоврядування, сприяти 
регіональному розвитку й покращити 

якість державних послуг. Загальний 
бюджет програми на 2016-2023 роки складає 

€158 мільйонів. Під час війни ця програма 
стала ключовим інструментом реагування на 

надзвичайні ситуації на місцевому рівні. 

«ЗЕЛЕНИЙ» 
ПЕРЕХІД 
ЄС допомагає забезпечити 
надійність енергопостачання в Україні. 
Євросоюз збільшив зворотний потік газу, 
аварійно синхронізував електромережі 
України та ЄС у березні 2022 року 
й інвестував в Український фонд 
енергоефективності. Україна зможе 
користуватися інструментом ЄС 
із централізованої закупівлі газу, 
скрапленого природного газу (СПГ) 
і водню. ЄС та Україна розпочали 
діалог із питань Європейського 

зеленого курсу та зеленого 
переходу України у 2021 році.

ЦИФРОВІЗАЦІЯ
ЄС виділив €25 мільйонів 
на підтримку електронного 

врядування, кібербезпеки та 
запровадження норм ЄС у галузі 

телекомунікацій, як це передбачено в 
DCFTA.  

СУСПІЛЬСТВО
3 березня ЄС одноголосно погодився 

активувати Директиву про тимчасовий 
захист.  Це передбачає дозвіл на 

проживання щонайменше на один 
рік, медичну допомогу, доступ до 

ринку праці, освіти й житла для 
людей, які рятуються від російської 

агресії. Станом на 15 червня понад 
7 мільйонів людей прибуло до 
ЄС з України та Молдови, а ще 

близько 7 мільйонів осіб стали 
внутрішньо переміщеними 

особами.

ЕКОНОМІКА
На знак солідарності 
з Україною, Євросоюз 
запропонував призупининити 
імпортні мита на весь український 
експорт до ЄС на один рік і розробив 
план «Шляхів солідарності». Завдяки 
цьому Україна зможе експортувати зерно 
й імпортувати необхідні їй товари – від 
гуманітарної допомоги до добрив і корму для 
тварин.

СТІЙКІСТЬ 
ВІДНОВЛЕННЯ

 РЕФОРМИ
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