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СПІВПРАЦЯ ЄВРОСОЮЗУ ТА УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ ТРАНСПОРТУ 
П’ята частина усієї допомоги у сфері розвитку, що її надає Європейська 
Комісія у світі, спрямовується на підтримку політики з розвитку 
інфраструктури. Вдосконалення транспортної системи шляхом будів-
ництва якісних доріг, залізниць, портів та аеропортів є важливим 
компонентом політики Європейського Союзу з питань розвитку 
інфраструктури. 
Транспорт – це один із ключових напрямків співпраці ЄС з 
Україною. План дій Україна-ЄС передбачає розробку концепції 
сталої національної транспортної політики для розвитку усіх видів 
транспорту відповідно до «Білої книги» Євросоюзу з транспорту. 
План дій також містить зобов’язання України та Євросоюзу щодо 
спільного виконання заходів і реформування дорожної, залізничної, 
авіаційної, морської та прісноводної транспортних галузей. 
Транс-європейські коридори – це один з найважливіших елементів співпраці Євросоюзу з Україною в галузі
транспорту. Чотири з дев’яти транзитних коридорів, визначених Європейським Союзом як складові Транс-
європейскої транспортної мережі (див. http://ec.europa.eu/ten/), проходять через територію України, що визначає
її потенційно важливою країною в транзиті імпорту для Європи та для інших частин світу.  
Одним із цих транзитних коридорів є Коридор VII – відомий як Дунайський – що після відкриття Дунайсько-
чорноморського каналу тепер проходить і через Україну. Євросоюз надав 6 мільйонів євро для реалізації
програми допомоги, спрямованої на підтримку інтеграції України у Транс-європейську транспортну мережу. 
Україна також отримала допомогу від проектів TRACECA (Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia – Транспортний
коридор «Європа-Кавказ-Азія»; http://www.traceca-org.org). Підтримку в рамках TRACECA спрямовано на
покращання політичного та економічного розвитку Чорноморського регіону, Кавказу та Центральної Азії,
включаючи Україну, шляхом вдосконалення міжнародних транспортних зв’язків та збільшення потоків вантажів.
Підтримка Україні передбачає також ініціативи з активізації торгівлі, покращання інфраструктури, вдосконалення
регуляторних засад у сфері транспорту та навчання у галузі морського транспорту. 
Транспорт також є ключовим компонентом програми ЄС «Twinning» (“подвоєння”). Цей інструмент
спрямовано на підвищення адміністративного та правового потенціалу країни-партнера шляхом цільової
адміністративної співпраці. Проекти в рамках програми «Twinning» у галузі транспорту охоплюють питання
безпеки у цивільній авіації, безпеку дорожного транспорту та розробку транспортної політики. 

ЩЕ ОДИН КРОК ДО СПІВПРАЦІ 

УСПІШНА СПІВПРАЦЯ ЄВРОСОЮЗУ ТА УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ ТРАНСПОРТУ: 

СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ЦЕНТРУ З АВІАЦІЙНИХ АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЙ 

3-річний проект TEMPUS TACIS "Навчальний центр з авіаційних 
аварійних ситуацій в Україні" закінчив свою діяльність міжнародною 
конференцією 17 квітня 2008 року в Національному авіаційному 
університеті в Києві. В конференції взяли участь 70 представників з 
4-х країн. Учасникам конференції було продемонстровано головний 
результат проекту: новий авіаційний навчальний центр аварійних 
ситуацій для підготовки ченів екіпажів повітряних суден та 
спеціалістів наземних аварійно-рятувальних і пошукових команд. 

В конференції взяли якнайактивнішу участь партнери проекту –  
представники Лундського університету (Швеція), Шведської авіаційної 
адміністрації, пожежно-рятувальної школи аеропорту Арланда (Швеція) та 
служби пожежно-рятувальної безпеки аеропорту Каструп (Данія).      ► 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

►   Створений за підтримки Євросоюзу сучасний Центр забезпечить у подальшому підготовку фахівців авіації
та рятувальних служб не тільки України, а й інших країн Східної Європи. І, хоч Центр щойно відкрито, до нього
вже надійшли заявки про навчання фахівців з Азербайджану та Литви. 
Протягом діяльності проекту було також здійснено закордонне навчання групи українських фахівців на базі
аварійно-рятувальних служб Швеції та Данії. Зусиллями проекту спільно з представниками Укравіапошуку
Міністерства надзвичайних ситуацій України було розроблено та затверджено програму підготовки спеціалістів
повітряних пошуково-рятувальних груп, що перебувають на постійному чергуванні пошуково-рятувального
забезпечення польотів авіації країни. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контакти: Олександр Куценко, директор Центру; e-mail: avk@mail.ru   

НОВИНИ ПРОЕКТІВ, ФІНАНСОВАНИХ ЄС 
 

ТРЕТЄ ЗАСІДАННЯ КЕРІВНОГО КОМІТЕТУ ПРОЕКТУ ЄС З ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ
МІЖНАРОДНИХ УГОД ТА КОНВЕНЦІЙ З ПИТАНЬ ТРАНСПОРТУ 
Членство в міжнародних транспортних організаціях, ратифікація низки міжнародних угод, конвенцій та
договорів стали першим кроком України на шляху до інтеграції її транспортної системи у міжнародні
транспортні коридори, визначені в рамках розширення Транс-європейської транспортної мережі.  
Проект «Приєднання до/та впровадження в Україні міжнародних угод та конвенцій з питань транспорту» також
спрямовано на досягнення загальної цілі – підтримати прагнення України підвищити рівень компетенції та
отримати ширше визнання у світі шляхом прийняття міжнародних форм і стандартів у сфері транспорту. 
17 квітня відбулося третє засідання керівного комітету проекту. Консорціум у складі консалтингової агенції
«Scott Wilson» та правничої фірми «KLC Law Firm» представив план дій стосовно приєднання  або наближення
України до міжнародних транспортних конвенцій, угод, «acquis communautaire » (законодавства ЄС) та вступу
до міжнародних транспортних організацій у галузі повітряного, морського, прісноводного, дорожного та
залізничного транспорту. 
Контакти: Maрк Грай; email: marc.graille@traceca.info 

КРУГЛИЙ СТІЛ В ІЗМАЇЛІ – НАСТУПНИЙ КРОК У ЄВРОПЕЙСЬКІЙ СПІВПРАЦІ 
НА НИЖНЬОМУ ДУНАЇ 

17-18 квітня в Ізмаїлі (Одеська обл.) відбувся українсько-
румунський круглий стіл, на якому було обговорено 
перспективи створення басейнової ради в Придунайському 
регіоні України. Цей захід проходив у рамках проекту 
Європейського Союзу "Розвиток транскордонної співпраці 
у сфері інтегрованого управління водними ресурсами в 
Єврорегіоні "Нижній Дунай".  
24-місячний проект розпочався минулого року. Його 
спрямовано на сприяння втіленню комплексного підходу до 
управління водними ресурсами через співпрацю між 
Україною та Румунією, координацію між ними для 
досягнення стійкого розвитку та покращання якості життя в 
прикордонних районах, зокрема – на Нижньому Дунаї. 
Реалізує проект Центр регіональних досліджень з м. Одеси. 
65 учасників "круглого столу" ухвалили рішення про створення басейнової ради, що допоможе налагодити 
взаємодію між органами влади, зацікавленими сторонами та громадськістю в регіоні Нижнього Дунаю.  
Роботу круглого столу широко висвітлювали мас-медіа: в рамках заходу відбулася прес-конференція для
журналістів одеських ЗМІ, що здійснили спеціальний прес-тур до Ізмаїлу. Виступаючи перед пресою,
представники України та Румунії підкреслили важливість створення транскордонного гідрометеорологічного
моніторингу, а також необхідність покращання обміну і формац ю між управлі нями водними господарствами
України та Румунії. 
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Контакти: Ігор Студенников, керівник проекту;  e-mail: crs@crs.org.ua 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗУСТРІЧ, ПРИСВЯЧЕНА ВІДКРИТТЮ ПРОЕКТУ «TWINNING» З ПИТАНЬ СТАБІЛІЗАЦІЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА З АКРЕДИТАЦІЇ УКРАЇНИ 
23 квітня 2008 року в приміщенні Національної Академії Наук України, що в Києві, відбулася презентація
проекту програми «Twinning» з налагодження діяльності національного агентства з акредитації України.
Цей проект є одним з перших проектів програми «Twinning», започаткованих Представництвом
Європейської Комісії в Україні для реалізації Плану дій «Україна-ЄС» в рамках Європейської політики
сусідства. Проект розпочав свою діяльність у лютому 2008 року і триватиме 27 місяців.  
Програма «Twinning», започаткована у травні 1998 року, є одним з ключових інструментів допомоги в
«інституційному розвитку». Вона має на меті допомогти країнам-бенефіціантам (серед них і Україні)
розробляти сучасні та ефективні адміністрації зі структурами, кадровими ресурсами та управлінськими
навичками, необхідними для впровадження «acquis communautaire». Програма надає можливість адміністраціям
та напівдержавним організаціям країн-бенефіціантів працювати зі своїми партнерами в країнах ЄС. Разом вони
розробляють та впроваджують цільові проекти, спрямовані на підтримку перенесення, ухвалення та
запровадження відповідних частин «acquis» – базових норм Євросоюзу.  
Партнерами проекту в країнах ЄС є Голандське міністерство європейських справ та Шведське міністерство
закордонних справ. Партнерами-виконавцями проекту є Нідерландський інститут стандартизації (NEN),
Нідерландський інститут метрології (NMI), Голандська рада з акредитації (RvA) та Шведська рада з питань
акредитації та оцінки відповідності (SWEDAC). Українським партнером проекту виступає Національне
агентство з акредитації України при Міністерстві економіки України. 
Завданням проекту є підвищення розуміння серед українських органів з питань оцінки відповідності,
лабораторій аналізу та калібрування, представників промисловості та органів державної влади важливості вимог
щодо акредитації та оцінки відповідності. Проект спрямовано також на професійний розвиток фахівців з
акредитації у таких галузях, як продукти харчування та сільське господарство, охорона навколишнього
середовища, медичне обслуговування, охорона здоров’я та безпека на виробництві, безпека інформації,
автомобільна промисловість, інспекції та сертифікація персоналу, а також нафтова промисловість. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контакти: Олег Шевченко, радник з питань твіннінгу; e-mail: o_chevtchenko@hotmail.com  

КАЛЕНДАР ПОДІЙ ПРОЕКТІВ-ПАРТНЕРІВ ЄС 
 

1 травня 2008 року 
м. Maкіївкa, Донецька область 
Громадське обговорення "Обмеження прав та можливостей дітей з проблемами розвитку" 
В ході обговорення представникам громадськості, влади та третього сектору в інтерактивній формі буде
презентовано нові форми роботи з дітьми з проблемами розвитку. 
Контакти: Денис Василюк, PR-менеджер “Мартін-Клубу”; e-mail: martin@martin-club.org  
 

Травень 2008 року  
м. Свердловськ, Луганська область та м. Ізюм Харківська область 
Семінари-тренінги "Фандрейзінг - залучення додаткових ресурсів для підтримки локальних ініціатив" 
Проект "Сталий територіальний розвиток в Україні" проведе ці заходи для органів місцевого самоврядування та
представників громадських організацій з метою вивчення таких тем: 

• фандрейзінг: основні поняття та принципи 
• зовнішні джерела фінансування, які доступні українським громадам 
• теоретичні та практичні аспекти підготовки проектних заявок. 

Просимо контактувати з організаторами щодо точних дат проведення вказаних заходів. 
Контакти: Світлана Тімшина, ,e-mail: svetlana.timshina@sld.org.ua  
 

15-16 травня 2008 року 
Херсон 
Четверта Міжнародна конференція з інформатизації освіти в Україні 
Конференція відбудеться в Херсонському Державному університеті. 
Контакти: д-р Володимир Співаковський; e-mail: spivakovskyi@ksu.kherson.ua   

Цей електронний бюлетень видається в рамках Проекту 
„Інформаційна та PR- підтримка діяльності ЄС в Україні” 

Проект фінансується  Європейським Союзом 
та реалізується Центром громадських зв’язків “Р.А.П.І.Д” (Київ) 

Керівник Проекту – Андрій Куліш.  Контактний телефон: 8 050 35 25 738    E-пошта: a_kulish@ukr.net 


