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Європейський Союз складається з 27 держав-членів та їхніх народів. Це унікальне політичне та 
економічне партнерство, засноване на цінностях поваги до людської гідності, свободи, рівності, 
верховенства права і прав людини. Понад п’ятдесят років знадобилось для створення зони миру, 
демократії, стабільності і процвітання на нашому континенті. Водночас нам вдалось зберегти 
культурне розмаїття, толерантність і свободу особистості. ЄС налаштований поділитись своїми 
цінностями та досягненнями з країнами-сусідами ЄС, їхніми народами, та з народами з-поза їхніх 
меж. 
 

Київ, 21 серпня 2022 року 
 

Європейський Союз запрошує на відкриття виставки  «Разом ми - Європа» 
 
 

В день запуску всеукраїнської комунікаційної кампанії «Разом ми – Європа» 21 серпня під Аркою Свободи 
українського народу в Києві відкрито мобільну виставку, де представлений самобутній погляд українських 
художниць-ілюстраторок на війну та на допомогу Україні з боку ЄС в ці часи.  
 
У церемонії відкриття взяли участь посадовці Представництва ЄС в Україні, Офісу віце-прем’єрки з питань 
європейської та євроатлантичної інтеграції України та посли країн-членів ЄС. Дев’ять українських жінок-
ілюстраторок представили серію малюнків, які відображають їхній погляд на війну в різних її проявах та допомогу й 
емпатію, втіленням яких для багатьох українців стали дії Європейського Союзу. 
 
Власне, і ця виставка засвідчує широту допомоги європейських сусідів, які стрімко перевели на «воєнні рейки» 
механізм ухвалення рішень щодо фінансової, гуманітарної підтримки та допомоги захисникам. Навіть діючі в 
Україні проєкти ЄС скерували своє фінансування на потреби воєнного часу. При цьому не оминули увагою і 
культуру, зокрема, живопис, який фіксує емоції та події в режимі реального часу. Тому не дивно, що саме ця 
виставка стала стартовою подією комунікаційної кампанії «Разом – ми Європа».  
 
Невипадковим, хоч і складним, є вибір теми: війна через допомогу, допомога через війну – і все це через призму 
жіночого бачення. У Альони Шилової воно таке: «Руки, дотик – вони найкраще передають допомогу. Мої роботи 
про підтримку і солідарність».  
Притаманне саме українським жінкам ставлення до війни, яке формувалося століттями, коли чоловіки вирушали 
до війська, а жінки залишались берегинями роду, виявилось і у творах сучасних художниць, які самі  з родинами 
опинилися у пекельному вирі збройного протистояння. Як виявилося, ніхто не був готовим до такого трагічного 
розвитку подій, але саме тоді, коли  доводиться робити вибір між простим (спостерігати) і правильним (стати 
поруч, пліч-о-пліч) проявляються справжнє партнерство і солідарність. 
 
Різні за авторським стилем Ярослава Мацуба, Леся Мазанік та Тетяна Якушева єдині у своїх почуттях: «Жіночий 
досвід війни … це досвід біженців, які рятують дітей. Допомога біженцям – найсуттєвіша. Дякуємо усім, хто 
оточив українців турботою й допоміг пережити цей страшний час».  
Підтримку та піклування європейців вони називають неймовірними, але змогли передати її так вражаюче просто і 
переконливо, що глядач мимоволі відчуває силу дієвого співчуття і людяності, які долають мовні й ментальні 
перешкоди.  «ЄС готовий підтримувати нас до завершення війни, тож сподіваюсь, ми і надалі будемо разом – 
до перемоги, і потім, відбудовуючи нашу країну. Мої ілюстрації – про світле майбутнє», - пояснює Владислава 
Тепло.  
Переконаність у перемозі – надважлива риса українок, адже у такий драматичний час важко зберігати оптимізм. 
Проте, як виявилося, дружня підтримка, яку вони отримали від ЄС, зміцнили їхню упевненість: «Тільки разом ми  
зможемо перемогти, і про це – мої роботи. Я хотіла надихнути людей на спільну працю, аби моя Україна знову 
жила під мирним небом!» 
 
З огляду на безпекову ситуацію, в період з 22 до 25 серпня експозиція буде закрита для відвідувачів.  Та вже з 26 
серпня її роботу буде поновлено, і вона триватиме до 21 вересня 2022 року. 

 
Виставку організовано в рамках  Всеукраїнської комунікаційної кампанії  «Разом – ми Європа», фінансованої 
Європейським Союзом. Її мета – поінформувати найширшу авдиторію українців про всебічну підтримку, 
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солідарність та допомогу ЄС, яку вже було надано Україні під час війни, і яка триватиме надалі. 
 
Контактна особа: 
Антон Теретишник, медіа експерт, Проєкт ЄС «Українцям про Європейський Союз» (CEU4U), що впроваджується  
Ecorys, anton.teretyshnyk@ecorys.com,+38 050 4444 262 
 
Важливо! Звертаємо Вашу увагу на необхідність дотримання безпекових вимог, які діють у період воєнного стану. 
Відповідно до чинних в Україні та м. Києві правил, у випадку оголошення повітряної тривоги всі мають пройти до 
тимчасового укриття, яке знаходиться за адресою: вул.Хрещатик, 2  (підземний перехід). 

 
Довідкова інформація:  
ЄС єдиний у своїй непохитній підтримці України перед обличчям неспровокованого й невиправданого вторгнення РФ та 
жорстокого воєнного нападу. Євросоюз посилив політичну, гуманітарну, фінансову й військову підтримку України і системно 
запроваджує безпрецедентні масштабні санкції проти Кремля. 
 
Від початку повномасштабної російської агресії ЄС мобілізував майже €7 мільярдів грантів і позик для макрофінансової, 
бюджетної, гуманітарної, надзвичайної та кризової допомоги Україні.  
 
€2,5 мільярди військової допомоги виділено в рамках Європейського фонду миру на підтримку Збройних Сил України. 
 
Екстрена допомога Україні через Механізм цивільного захисту ЄС (ЄМЦЗ) є найбільшою та найскладнішою операцією ЄМЦЗ за 
всю його історію. Підтримку  через ЄМЦЗ надають всі 27 держав ЄС, а також Норвегія, Туреччина, Північна Македонія та з 
резервних запасів Єврокомісії «rescEU». Станом на 11 серпня 2022 року надіслано понад 66 тис. тон речей та обладнання, 
сукупна вартість яких становить близько 425 млн євро. На гуманітарні потреби людей, які постраждали від повномасштабного 
вторгнення, виділено 348 млн євро(включаючи 13 млн. євро для Молдови на підтримку українських біженців). 
 
ЄС та його країни-члени співпрацюватимуть із міжнародними та європейськими фінансовими інституціями, партнерами й 
організаціями, щоб і надалі підтримувати Україну й допомагати їй забезпечувати нагальні фінансові потреби, роботу ключових 
установ, а згодом - відновити економіку країни та повноцінне функціонування механізмів демократії і системи управління на 
усіх рівнях.  
ЄС, його інституції, а також країни-члени взаємодіють всередині України не тільки з державними органами, а й з організаціями 
громадянського суспільства, надаючи адресну підтримку групам населення, які постраждали від військової агресії РФ. 
Водночас потужна підтримка надається українцям, які змушені були покинути Україну, рятуючись від війни, і перебувають 
зараз в країнах ЄС. 


