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Календар інформаційних подій Представництва ЄС 

в Україні, посольств країн-членів ЄС та проектів ЄС 

в Україні 
Лютий 2016 

року 
     

     

  

Дата 
заходу 

Назва заходу 
Місце 

проведення 
заходу 

Контактна 
особа 

Телефон/e-mail Додаткова інформація 

1-2 лютого 

Семінар для членів 
Наглядової ради 

Національної 
суспільної 

телерадіокомпанії 
України 

Ірпінь, готель 
«Grand 

Admiral», вул. 
Варшавська, 

116 

Галина 
Смірнова 

 044 339 92 10, 066 292 45 83, 
Galyna.SMIRNOVA@coe.int 

У семінарі, зокрема, візьме 
участь речник 

Представництва ЄС в 
Україні Давід Стулік. Захід 

відбудеться у рамках 
проекту «Свобода медіа в 

Україні», який 
впроваджується спільно 

ЄС і Радою Європи 

1-4 лютого 

Візит Заступника 
голови відділу з 

питань 
низьковуглецевих 

технологій 
Генерального 
директорату 
Європейської 

Комісії із 
запобіганням 

змінам клімату 
Торстена Вьолерта 

до України  

Київ       

2 лютого 

Зустріч студентів 
НАУ з Головою 

Представництва 

ЄС в Україні Яном 
Томбінським 

Київ, 
Національний 

авіаційний 

університет 
України  

  
044 497 52 63, 093 915 25 65, 

093 915 25 65 

Тема зустрічі – Угода про 
асоціацію між Україною та 

ЄС 

3 лютого 

Церемонія 
передачі 20 

одиниць 
броньованої 
техніки для 
Спеціальної 

моніторингової 
місії ОБСЄ в 

Україні 

      

Броньовані автомобілі 
передаватиме поліційна 
місія ЄС в Афганістані 

EUPOL Afghanistan. 
Очікується, що у заході 
візьме участь Голова 
Представництва ЄС в 

Україні Ян Томбінський 

3 лютого 
Дискусія щодо 
енергетичної 

політики України 

Київ, готель 
«Україна», 

вул. 
Інститутська, 

4 

Олена Нікітіна 
044 230 2754, 067 7344170, 

 e.nikitina@inogate.org 

Учасники зустрічі, 
зокрема, обговорять такі 

питання:  
- Основні положення 

Директиви з 
енергоефективності, які 
мають бути реалізовані в 

короткостроковій, 
середньостроковій і 

довгостроковій 
перспективі; 

- Визначення чітких 
обов'язків і функцій 

установ і учасників ринку 
у формуванні політики та 

реалізації програм; 
- Визначення кроків, які 

повинен зробити уряд для 
координації дій між 

різними гравцями, щоб 
забезпечити  відповідне 
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управління у галузі 
енергоефективності, а 

також визначення 
найбільш ефективних 

механізмів. Очікується, що 
у заході візьме участь 

Голова Представництва ЄС 
в Україні Ян Томбінський 

4 лютого 

Інформаційні дні 
щодо конкурсу 

проектних 
пропозицій у 

рамках Програми 
територіальної 
співпраці країн 

Східного 

партнерства 
(Білорусь-Україна) 

Чернігів Аліна Бриль 
 050 888 07 54, 067 101 77 16, 
iqconference2010@gmail.com 

Детальніше: 
http://bit.ly/1QFV6DT 

8 лютого 

Інформаційні дні 
щодо конкурсу 

проектних 
пропозицій у 

рамках Програми 
територіальної 
співпраці країн 

Східного 
партнерства 

(Білорусь-Україна) 

Житомир Аліна Бриль 
 050 888 07 54, 067 101 77 16, 
iqconference2010@gmail.com 

Детальніше: 
http://bit.ly/1QFV6DT 

9 лютого 

Інформаційні дні 
щодо конкурсу 

проектних 
пропозицій у 

рамках Програми 
територіальної 
співпраці країн 

Східного 
партнерства 

(Білорусь-Україна) 

Київ Аліна Бриль 
 050 888 07 54, 067 101 77 16, 
iqconference2010@gmail.com 

Детальніше: 
http://bit.ly/1QFV6DT 

12 лютого 

Захід для 
журналістів у 

рамках 
інформаційної 

кампанії "Будуймо 
Європу в Україні" 

Чернігів 
Ольга 

Ґуртовенко 
050 820 27 77, 

ogurtovenko@internews.ua 

Інформаційна кампанія 
"Будуймо Європу в 
Україні" - це серія 

інформаційно-
просвітницьких заходів 

(вуличних акцій, виставок, 
семінарів, тренінгів, 
круглих столів), які 

Представництво ЄС в 
Україні проводить в різних 

містах України. Мета 
кампанії – поширення 

європейських цінностей та 
підвищення рівня 

обізнаності українців щодо 
розвитку відносин між 

Україною та ЄС  

15 лютого 

Інформаційні дні 
щодо конкурсу 

проектних 
пропозицій у 

рамках Програми 
територіальної 
співпраці країн 

Східного 
партнерства 

(Білорусь-Україна) 

Рівне Аліна Бриль 
 050 888 07 54, 067 101 77 16, 
iqconference2010@gmail.com 

Детальніше: 
http://bit.ly/1QFV6DT 

16 лютого 

Інформаційні дні 
щодо конкурсу 

проектних 
пропозицій у 

Луцьк Аліна Бриль 
 050 888 07 54, 067 101 77 16, 
iqconference2010@gmail.com 

Детальніше: 
http://bit.ly/1QFV6DT 
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рамках Програми 
територіальної 
співпраці країн 

Східного 
партнерства 

(Білорусь-Україна) 

25-26 
лютого 

Зустріч лідерів 
Євроклубів 

Київ 
Ольга 

Ґуртовенко 
050 820 27 77, 

ogurtovenko@internews.ua 

Захід відбудеться у рамках 
кампанії "Будуймо Європу 
в Україні". Інформаційна 

кампанія "Будуймо Європу 
в Україні" - це серія 

інформаційно-
просвітницьких заходів 

(вуличних акцій, виставок, 
семінарів, тренінгів, 
круглих столів), які 

Представництво ЄС в 
Україні проводить в різних 

містах України. Мета 
кампанії – поширення 

європейських цінностей та 
підвищення рівня 

обізнаності українців щодо 
розвитку відносин між 

Україною та ЄС  

26-28 
лютого 

Другий вишкіл 
«Асоціація з ЄС від 

А до Я: що вона 
дає Україні?» для 

журналістів 
регіональних ЗМІ 

Харків 
Наталя Сад, 

Андрій 
Нечипорук 

050 930 84 39, 
nsad@internews.ua,  

067 673 38 33,  
anechyporuk@gmail.com 

Вишкіл має на меті 
допомогти регіональним 

журналістам: 
    глибше та предметніше 

зрозуміти суть УА та 
процес її імплементації, 

можливості та виклики, які 
постають перед 

українським суспільством; 
детальніше вивчити 

перебіг процесу 
реформування країни в 

економічній та 
енергетичній сферах; 

    відігравати активнішу 
роль у питаннях 

інформування суспільства 
щодо можливостей та 

проблем, які випливають з 
УА; застосовувати різні 
жанри журналістики у 
процесі інформування 
громадськості про УА; 

отримати доступ до нових 
джерел інформації щодо 

УА та процесу її 
імплементації; виробити 
Стратегію інформування 

суспільства щодо Угоди 
про асоціацію Україна-ЄС 
для своїх медіа; мовити 

(для ТБ та 
радіо)/публікувати (для 
друкованих та онлайн-
ЗМІ) новий та якісніший 

контент щодо УА, 
практичних аспектів 

імплементації Угоди для 
регіональної аудиторії. 

Детальніше: 
bit.ly/1nQWFnl 
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29 лютого-2 
березня 

"Український 
тиждень" у 

Європейському 
Парламенті 

Страсбург     

Очікується, що до 
Європарламенту приїдуть 
50 депутатів Верховної 
Ради, лідери політичних 

груп, усі голови комітетів, 
включаючи голову 
делегації в Комітеті 
Асоціації - Остапа 

Семерака та голову 
делегації в 

міжпарламентській 
асамблеї EURONEST 

Бориса Тарасюка. Також 
буде продемонстровано 

український фільм "Зима у 
вогні", який номінаовано 

на отримання Оскару 
 


