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Регіони та міста ЄС відгукнулися на заклик українців не вимикати світло цієї зими 
 

Члени Європейського альянсу міст та регіонів для відновлення України виступили із 
наступною заявою про надзвичайну підтримку України. 

 
Після першого політичного засідання Альянсу 29 листопада його члени з європейських та українських 
міст та регіонів дійшли одностайної думки щодо термінової необхідності підтримати Україну, надавши їй 
надзвичайну підтримку. 
 
«Європейський альянс міст та регіонів для відновлення України» закликає національних, регіональних та 
місцевих лідерів об'єднати зусилля для надання надзвичайної підтримки регіонам та містам України на фоні 
погроз Росії залишити українців без житла, опалення, світла та води цієї зими». 
 
«Систематична спроба Росії знищити енергетичну та водну інфраструктуру України є ще одним прикладом 
кричущого та грубого порушення Росією міжнародного гуманітарного права. Спроба Росії підкорити собі Україну, 
сіючи смерть та руйнування серед її населення, не матиме успіху. Так само провальною увіч буде й спроба 
знищити європейські цінності, за які бореться Україна». 
 
«Політичне керівництво Альянсу підтримує використання Європейським Союзом свого механізму цивільного 
захисту для забезпечення постачання запасних електрогенераторів та іншого обладнання, якого зараз гостро 
потребує Україна. Воно також підтримує недавнє зобов'язання Європейського Союзу надати Україні стабільну, 
регулярну та передбачувану фінансову допомогу на загальну суму 18 мільярдів євро, щоб допомогти Україні 
пережити зиму. У сукупності ці кроки забезпечують необхідні ресурси та основу, за допомогою яких європейські 
міста та регіони можуть допомогти місцевим та регіональним адміністраціям України надати основні послуги, 
яких потребують їхні громадяни». 
 
«Відновлення України - це не завдання, яке розпочнеться після війни; воно має розпочатися зараз. Члени 
Альянсу - і сотні місцевих та регіональних органів влади ЄС та України, представлених партнерами Альянсу - 
закликають міжнародне співтовариство використати конференцію з підтримки України, що відбудеться в грудні в 
Парижі, щоб привернути увагу до негайних дій, які можуть зробити партнери з державного та приватного секторів. 
Ці дії мають бути скоординовані, охоплювати всі рівні влади та підтримувати процес децентралізації в Україні – 
процес, який значно підвищив стійкість України перед загарбницькою та руйнівною війною Росії». 
 
Передумови 
 
Європейський альянс міст та регіонів для відновлення України було сформовано у червні 2022 року 
асоціаціями та мережами місцевих та регіональних об'єднань України та Європейського Союзу, об'єднаних 
Європейським комітетом регіонів. Альянс будується на таких принципах: підтримка територіальної цілісності 
та суверенітету України; підтримка європейської інтеграції України; розширення повноважень місцевого 
самоврядування; стратегія відновлення, заснована на комплексному плануванні на муніципальному та 
регіональному рівнях; принципи Європейської хартії місцевого самоврядування; розвиток та модернізація 
сільської місцевості; покращення належного управління; розвиток регіонального бізнесу та інновацій. 
 
Партнери-засновники Альянсу закликають окремі міста та регіони, а також партнерів із державного та приватного 
секторів приєднатися до Альянсу. Інформацію про Альянс можна знайти на сайті Європейського комітету 
регіонів, який виконує функції Секретаріату. Потенційним партнерам слід звертатись за адресою: 
SupportUkraine@cor.europa.eu. 
Місцеві та регіональні адміністрації ЄС, які бажають пожертвувати або надати обладнання для надзвичайних 
ситуацій для українських міст та регіонів, мають зв'язатися з SupportUkraine@cor.europa.eu для отримання 
детальної інформації про те, як допомогти. 
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Робота Альянсу тісно координується з підтримкою, що надається Україні Європейським Союзом, і з механізмом 
координації, що розробляється міжнародною спільнотою. У липні в Лугано міжнародні донори, включаючи ЄС, 
представили своє стратегічне бачення та плани як короткострокового, так і довгострокового відновлення. У 
жовтні, у Берліні, лідери країн «Великої сімки» продовжили обговорення конкретних шляхів задоволення потреб 
України. На обох конференціях було чітко визнано та підкреслено важливість висхідного підходу до відновлення 
та безпосередньої участі на місцевому та регіональному рівнях всіх учасників процесу. Очікується, що наступна 
конференція, яка відбудеться у грудні у Парижі, буде присвячена заходам щодо підтримки України у зимовий 
період. 
 
На зустрічі політичного рівня Європейського альянсу міст та регіонів для відновлення України, що відбулася 
29 листопада, зустрілися разом члени Альянсу , Європейської комісії, уряду України та постійних представництв 
Німеччини та Франції при ЄС, які представляють країни, що приймали Берлінську та Паризьку конференції щодо 
відновлення, реконструкції та модернізації України. 
 
Контакти: 
Преса: Ендрю Гарднер 
Тел. +32 473 843 981 
andrew.gardner@cor.europa.eu 
 

             
 
Європейський комітет регіонів 
 
Європейський комітет регіонів – це збори регіональних та місцевих представників ЄС з усіх 27 держав-членів. Створений у 1994 році 
після підписання Маастрихтського договору, він покликаний залучати регіональну та місцеву владу до процесу прийняття рішень у ЄС 
та інформувати її про політику ЄС. Європейський парламент, Рада та Європейська комісія консультуються з Комітетом з питань 
політики стосовно регіонів і міст. Щоб увійти до складу Європейського комітету регіонів, усі його 329 членів та 329 заступників мають 
володіти виборчим мандатом або бути політично підзвітними виборним зборам у своїх регіонах та містах. Натисніть тут для 
отримання більш детальної інформації про вашу національну делегацію. 

Ваші персональні дані обробляються відповідно до вимог Регламенту (ЄС) 2018/1725 Європейського парламенту та Ради від 23 
жовтня 2018 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних установами, органами, офісами та агентствами Союзу 
та про вільне переміщення таких даних та скасування Регламенту (ЄС) № 45/2001 та Рішення № 1247/2002/EC. За запитом ви можете 
отримати відомості про свої персональні дані, виправити будь-які неточні чи неповні персональні дані або попросити видалити ваші 
дані з нашого списку розсилки. 
 
Якщо у вас виникнуть будь-які питання щодо обробки ваших персональних даних, надсилайте їх на адресу PresseCdr@cor.europa.eu. 
Ви також можете надіслати електронного листа відповідальному за захист даних data.protection@cor.europa.eu. Що стосується 
обробки ваших персональних даних, ви маєте право у будь-який час звернутися до Європейського наглядового органу захисту даних 
https://edps.europa.eu/about-edps/contact_en. 
Для отримання додаткової інформації про нашу політику конфіденційності, див. сторінку: https://cor.europa.eu/en/Pages/legal-
notice.aspx. 
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