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 Екстрена грантова допомога для підтримки демократизації в Україні

Для підтримки демократії в Україні була надана допомога в розмірі 500 тис. євро на підтримку
Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) і 300 
тис. євро через Раду Європи для підтримки організації Президентських виборів.

 Екстрена грантова допомога для підтримки ВПО в Україні

Для підтримки великої кількості внутрішньо переміщених осіб з Кримського півострова та Сходу 
України була надана фінансова допомога у сумі близько 260 тис. дол. США: через Міжнародну 
федерацію товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця - 120 тис. швейцарських франків
(220 наметів для сімей), через ЮНІСЕФ - 140 тис. дол. США (набори для особистої гігієни).
Загальна кількість людей, які отримають дану допомогу, становить 5,000 осіб.

 Екстрена грантова допомога для покращення гуманітарної ситуації на Сході України

Враховуючи зростання кількості біженців зі Сходу України та стрімке погіршення гуманітарного 
становища, урядом Японії було надано 300 тис. дол. США: 150 тис. дол. США Міжнародному 
комітету Червоного Хреста (медична сфера) та 150 тис. дол. США Управлінню Верховного 
комісара ООН у справах біженців (3 тис. комплектів кухонного приладдя, ковдр, простирадл тощо).
Допомогу отримало 10,000 людей.

 Заключна допомога в рамках «Проекту оснащення дитячих лікарень медичним 
обладнанням»

В якості заключної допомоги по «Проекту оснащення дитячих лікарень медичним обладнанням», 
реалізованому у 5-ти областях центральної та східної України у 2006 та 2007 роках, планується 
надати фінансову підтримку 3-м областям (Дніпропетровська, Харківська (східна частина), 
Кіровоградська (центральна частина)) на загальну суму 1 млн. дол. США для проведення ремонту 
такого медичного обладнання, як рентгенологічні апарати, комп’ютерні томографи, інкубатори, 
автоклави, тощо чи для придбання альтернативного обладнання.

 Грантова допомога, спрямована на зміцнення миру та запобігання конфліктів для 
відновлення соціальних служб в Донецькій і Луганській областях

Окрім підтримки найуразливіших верств населення та соціальних служб у Донецькій та 
Луганській областях, які постраждали внаслідок конфлікту між українським урядом та 
проросійськими збройними формуваннями, з метою зниження ризику подальшого розвитку 
конфлікту Японія планує відновити установи соціального забезпечення та освітні заклади, які 
розташовані поза зоною бойових дій в обох областях, а також зміцнити потенціал місцевих органів 
влади для підтримки установ соціального забезпечення. Все це планується реалізувати шляхом 
надання допомоги у розмірі близько 6 млн дол. США через Програму розвитку ООН в Україні.

Загальна сума: 8.68 млн дол. США
(*1 дол. США= 100 єн, 1 євро= 140 єн)


