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Пресреліз 
 

Альберта відновлює свої зобов'язання 
перед народом України 

04 жовтня 2022 р.  

Демонструючи свою непохитну підтримку народу 
України, уряд Альберти виділяє 10 млн доларів на 
передову гуманітарну діяльність та поновлення 
меморандуму про взаєморозуміння з регіоном-
побратимом. 

Це нове фінансування спрямовується до Світового конгресу українців, 

глобального голосу українського народу в усьому світі, для кампанії 

«Об'єднуємося з Україною» (Unite with Ukraine) з метою надання гуманітарної 

допомоги. Таким чином, загальний внесок Альберти в допомогу українцям 

перевищив 23 млн доларів, при цьому 5 млн доларів були виділені на ці цілі 

вже на початку цього року. 

Уряд також відновлює меморандум про взаєморозуміння з Івано-Франківською 

областю України, в якому визначено напрями співробітництва у таких галузях, 

як мистецтво й культура, наука і технології, гуманітарна допомога, сільське 

господарство, економічний розвиток, розвиток енергетики та інфраструктури. 

«Альберта продовжує підтримувати українців і обраний ними уряд, і я пишаюся 

тим, що ми збільшуємо фінансування гуманітарної допомоги, тому що наші 

зусилля можуть бути марні, якщо ми їх не підтримаємо. Відносини між нами 

набули додаткової важливості, в міру того, як країна захищається від Росії, і 

для мене велика честь підтвердити нашу відданість Івано-Франківську в той 

час, коли є прагнення до партнерських відносин, зосереджених на безпеці й 

захисті. 

Джейсон Кенні (Jason Kenney), прем'єр-міністр  
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Меморандум про взаєморозуміння 

Івано-Франківська область розташована у південно-західній частині України. 

Сільське та лісове господарство складають основу економіки Івано-

Франківська, і до вторгнення Росії у цих секторах було зайнято близько 25% 

працездатного населення. Швидкими темпами розвивалися також пов'язані з 

цими галузями нафтохімічна галузь та машинобудування. 

Прем'єр-міністр Кенні й голова Івано-Франківської області Світлана Онищук 

підписали Меморандум на віртуальній церемонії. Меморандум буде діяти п'ять 

років з дати підписання. Протягом цього періоду чиновники з обох регіонів 

здійснюватимуть дослідницькі місії. Приватний сектор, державні установи, 

муніципалітети та групи громад будуть заохочуватися до взаємовигідної 

діяльності. Формалізовані відносини з регіоном існують з 2004 року. 

Оскільки Європа зіткнулася з енергетичною кризою, що виникла внаслідок 

конфлікту, Україна, як і раніше, відчуває потребу в гуманітарній допомозі та 

гостру потребу в сучасному нафтогазовому устаткуванні, послугах та навчанні 

для підтримки та збільшення власного видобутку природного газу. 

Альберта зобов'язалася працювати з українським посольством, Генеральним 

консульством України в Едмонтоні, а також українськими енергетичними 

компаніями, щоб пов'язати їх з тими компаніями Альберти, що відповідають їх 

потребам. Аналогічна пропозиція була зроблена з метою допомогти Україні 

замінити продовольчі сховища, зруйновані перед збором врожаю. 

Стислі факти 

• В Альберті проживає понад 369 000 осіб українського походження. 

• Разом з цим фінансуванням, з початку конфлікту з Росією уряд 

Альберти надав більш ніж 23 млн доларів допомоги Україні та її 

жителям:  

o 10 млн доларів передано на кампанію Світового конгресу 

українців «Єднаймося з Україною» — глобальну гуманітарну 

ініціативу, спрямовану на доставлення життєво необхідного 

захисного обладнання на передову.  

▪ Кошти будуть спрямовані на гуманітарну допомогу, 

зокрема індивідуальні аптечки та медичні матеріали, 
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спальні мішки та зимовий одяг, дизельні генератори, 

машини швидкої допомоги, а також витрати на зв’язок та 

експлуатацію. 

o Тимчасова фінансова підтримка на період до шести місяців на 

покриття основних потреб, таких як харчування, одяг та житло. 

o Батьки з України можуть подати заявку на 6 місяців 

фінансування для покриття вартості ліцензованого догляду за 

дитиною через Програму субсидій на догляд за дитиною (Child 

Care Subsidy Program). 

o Постійна допомога від уряду Альберти та партнерських агентств 

з облаштування забезпечують отримання українцями, які 

прибувають до Альберти, таких можливостей і послуг, як 

медичне страхування, шкільна освіта та догляд за дітьми. 

o 2,2 млн доларів на послуги з облаштування та мовні послуги що 

надаються по всій провінції. 

o 6 млн доларів Канадсько-українській фундації — на гуманітарні 

послуги з порятунку життя та продовольчу допомогу, екстрені 

непродовольчі товари та гігієнічні комплекти, медичне 

обладнання та витратні матеріали для закладів охорони 

здоров’я. 

o 5 млн доларів Світовому конгресу українців – на медичні товари, 

шоломи та бронежилети, життєво важливі системи зв’язку, 

глобальну координацію та логістику. 

o 350 000 доларів Канадсько-українському конгресу, раді провінції 

Альберта — для підтримки громадської інформаційної кампанії в 

Альберті щодо наслідків війни, сприяння спільним ініціативам зі 

збору коштів, забезпечення зв'язку та координації волонтерів з 

імміграційними службами Альберти.  

• Уряд Альберти продовжує надавати пріоритет розгляду заявок на 

постійне проживання, поданих українськими громадянами за 

імміграційною програмою Alberta Advantage. Кандидати все ще мають 

відповідати всім критеріям програми. 

• Альберта підтримує офіційні партнерські відносини з регіонами по 

всьому світу, щоб сприяти розвитку діяльності, пов'язаної з 

економічним розвитком, а також міжкультурної обізнаності та 

співпраці. 
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• У квітні у відповідь на вторгнення Росії в Україну Альберта припинила 

свої відносини з такими регіонами Росії, як Тюменська область, Ханти-

Мансійським автономний округ і Ямало-Ненецький автономний округ.  

o Це був перший раз, коли уряд Альберти був змушений 

припинити відношення з регіонами-побратимами. У квітні 2022 

року Міністерство іноземних справ Росії наклало санкції на 

прем'єр-міністра Джейсона Кенні.  

Супутня інформація 

• Підтримка для українців 

• Імміграційна програма Alberta Advantage 

• Міжнародне партнерство 

Інформація з мультимедійних джерел 

• Подивитися пресконференцію 

 

https://www.alberta.ca/support-for-ukrainians.aspx
https://www.alberta.ca/alberta-advantage-immigration-program.aspx
https://www.alberta.ca/international-partnerships.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F8gR6wACLWv0&data=05%7C01%7CAmandeep.Sidhu%40gov.ab.ca%7C02eb285d6cc7439e613808daa6432821%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C638005104601406378%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=0ka508CsD5IYDyAZmcI9zXFnCjRZhv%2FW0QGjf3UsE1Q%3D&reserved=0

