
У ПРЕДСТАВНИЦТВА ЄС - НОВИЙ ДІМ У КИЄВІ 

19 листопада Представництво Європейського Союзу почало працювати 
в новій будівлі (за адресою вул. Володимирська 101). 

Нове місце шукали чотири роки; чотирнадцять попередніх років 
Представництво працювало у двох різних будинках на вулиці 
Круглоуніверситетській. 

Посол ЄС Ян Томбінський так охарактеризував важливість події: «Наш 
‘новий дім’ дозволяє ефективніше виконувати роль Представництва 
Європейського Союзу як однієї спільноти. Це важливий крок на шляху 
до давньої амбіції об’єднати всі відділи нашого Представництва в 
одній будівлі. Тепер буде легше говорити одним голосом. Я з 
нетерпінням чекаю на тіснішу співпрацю з державами-членами ЄС та зі 
своїми колегами з усіх відділів, а також на спільну допомогу Україні в 
її просуванні європейським шляхом». 

І хоча прощання з головною історичною будівлею було важким, 
переїзд потрібен був через зростання кількості штатних працівників. 
«Нова будівля офісу сприятиме кращій взаємодії між численними 
відділами нашого великого Представництва», – додала Іріс. 

Починаючи з початку 2011 року, коли нову будівлю оглянули вперше, 
відбулися численні переговори, які привели до нинішніх змін. 

Наталія Цирфа, вповноважена Представництвом ЄС на підтримання 
зв’язку між власниками будівлі в Києві та головними офісами 
Брюсселю щодо вибору та модернізації нового приміщення, 
зауважила, що будівельні роботи були лише «вершиною айсбергу». 
Однією з найбільших проблем було дотримання європейських 
стандартів безпеки. 

Підсумовуючи, пані Цирфа зазначила, що «новий офіс є прекрасним 
прикладом того, як європейські та українські стандарти утворили 
перехрестя двох різних правових світів». 
Більше інформації: http://euukrainecoop.net/2012/12/03/mov/ 
 

БЕЗКОШТОВНЕ НАВЧАННЯ У ЄВРОПІ: «ЕРАЗМУС МУНДУС» ВІДЧИНЯЄ ДВЕРІ ЄС ДЛЯ 
УКРАЇНСЬКИХ СТУДЕНТІВ 

Навчання за кордоном – вже не розкіш. Ця нова реальність постала 
перед відвідувачами виставки «Освіта за кордоном», що відбувалася 
15-17 листопада в Українському домі у Києві. Серед розмаїття 
університетів з усього світу був і стенд «Освіта у Європі», що 
презентував можливості навчання за підтримки ЄС. 

«Еразмус Мундус» є найуспішнішою та найвідомішою серед освітніх 
програм ЄС. Українцям вона відкриває 146 магістерських та 43 
докторські програми. Понад 800 українських студентів, викладачів та 
дослідників отримали стипендії протягом 2007-2012 років. 

«Еразмус Мундус» надає українським студентам стипендії у розмірі € 

http://euukrainecoop.net/2012/12/03/mov/
kyesin
Машинописный текст
СПІВПРАЦЯ МІЖ ЄС ТА УКРАЇНОЮ: КЛЮЧОВІ ПОДІЇ У ЛИСТОПАДІ 2012 РОКУ



24000 на рік для навчання на магістерських програмах та від € 60 000 до € 130 000 на трирічні докторські 
програми. Завдяки партнерським відносинам багатьох Європейських університетів, студенти можуть 
подорожувати різними містами під час навчання: від Болоньї до Парижу, від Манчестера до Барселони. 
Рикардо Чавез, член адміністративного комітету Асоціації студентів та випускників програми «Еразмус 
Мундус», розповів про свій унікальний досвід участі в програмі: “Навчання у мультикультурному середовищі 
допомогло мені розвинути важливі у моїй роботі навички комунікації: я почуваю себе впевненіше, 
налагоджуючи стосунки з партнерами в інших країнах”. 

Дарія Грібанова, член Комунікаційної команди Асоціації випускників 
«Еразмус Мундус», вважає, що програма є «чудовою можливістю 
зруйнувати стереотипи щодо Європи» і водночас «шансом змінити 
стереотипи, які існують щодо нашої країни». У рамках програми 
Дарія отримувала стипендію «Еразмус Мундус» та безкоштовно 
навчалась у Греції, Франції та Італії. Зокрема у Греції вона мала 
доступ до безкоштовного харчування для студентів, безоплатної 
медичної допомоги та можливостей долучитися до насиченої 
культурної програми, що враховувала і триденну подорож до Афін. 

Більше й більше студентів зможуть здобути такий досвід: 28 жовтня 
Європейська комісія ухвалила рішення надати ще 228 стипендій студентам з усього світу та підтримати 20 
партнерських програм між університетами, що в результаті означатиме близько 2 560 обмінів серед 
студентства та викладачів у 2013 році. 

«Інвестиції у людський капітал є головною метою політики сусідства. Саме тому протягом останніх років ми 
значно збільшили фінансування наших програм у сфері вищої освіти країн-сусідів “, зауважив Штефан 
Фюле, Комісар ЄС з розширення та Європейської політики сусідства. 

Олена Оржель, менеджерка з моніторингу Національного Темпус-офіса в Україні, зауважила, що вже в 2014 
році функціонуватиме програма «Еразмус для всіх», що об’єднає сім освітніх,  тренінгових, молодіжних та 
спортивних програм ЄС. «Еразмус для всіх» матиме спрощену форму подачі документів, зменшуватиме 
кількість дублікатів та розпорошеність,  а також сприятиме короткостроковим візитам до європейських 
університетів. 
Більше інформації: http://euukrainecoop.net/2012/12/04/erasmu/ 
 
Детальніша інформація: 
Веб-сайт програми «Еразмус Мундус»: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/index_en.php 
Веб-сайт програми «Еразмус для всіх»: http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all/ 
 

ЄС ТА УКРАЇНА НАБЛИЖАЮТЬ НОВИНИ ДО ЛЮДЕЙ 

Чи можна писати про Європейський Союз та інші серйозні міжнародні 
теми в привабливому і легкому стилі? Розв’язку шукали на тренінгу BBC 
для новинарів, на який 14–16 листопада у Києві зібралися представники 
близько 20 українських медій. 
 
Тренінг організувала Програма ЄС Media Neighbourhood. Його головною 
метою, як сказав медіа-тренер BBC Расел Пізґуд, було «створювати 
контент, який легко дивитися, слухати й читати звичайним людям». 
«Щоразу, коли вам доводиться робити сюжет на складну тему, особливо 
коли вона стосується ЄС, вам потрібно пояснити, як це впливає на 
простого громадянина. Якщо не робити цього, нема сенсу давати сюжет 

в ефір», – додає він. 

http://euukrainecoop.net/2012/12/04/erasmu/
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/index_en.php
http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all/


З цим підходом погоджуються українські колеги, зазначивши, що  вони прагнуть показати, у чому переваги 
ЄС для звичайних людей. «Ми намагаємось розповісти про європейський досвід, проілюструвати позитивні 
зміни», – пояснює Надія Дерманська, спеціальний кореспондент телеканалу «Інтер» у Брюселі. 
 
«До прикладу, людям в Європі легше подорожувати; із єдиною 
валютою (євро) простіше порівнювати ціни, а спільні стандарти 
покращують якість продукції», – вважає Андрій Гетьман, керівник 
відділу міжнародних новин телеканалу ICTV.  
 
Сьогодні інформація про інституції ЄС є доступною, але журналісти, 
які з нею працюють, можуть іноді зав’язнути в бюрократії, – 
застерігають тренери. Джилліан Гокінґ, координатор курсу медіа у 
Свінбернському технологічному університеті (Австралія),закликала 
журналістів бути сміливими та критичними, заглиблюватися у сюжет, читати між рядків, бачити більше, ніж 
очевидно з прес-релізу або інтерв’ю. 
 

Інтерес аудиторії до новин є лише часткою справи. Не менш 
важливими є точність та знання. Давід Стулік, прес-аташе та 
координатор інформаційного відділу Представництва ЄС в Україні, 
зазначив, що сьогодні в українських медіа з’являється щораз більше 
інформації про ЄС. Втім, їхні матеріали часто є схематичними та 
тривіальними. Він також зазначив, що багато журналістів не 
заглиблюються у тему. Серед значного числа українських журналістів, 
які пишуть про ЄС, насправді, є хіба декілька справжніх експертів з 
європейської інтеграції. 

 
Тренінг допоміг українським журналістам відповідати на ці виклики та вдосконалити свої  знання і навички. 
Спілкування з міжнародними медіа експертами та представниками ЄС допомогло їм означити практичні 
переваги європейської інтеграції України. «Оскільки Україна рухається в бік ЄС, ми повинні відповідати 
певним стандартам життя… і саме тому ми хочемо показати, які практичні переваги можуть отримати 
українці від ЄС», – підсумував Андрій Гетьман.  
 
Контекст 
На трирічній Програми Media Neighbourhood навчатимуться понад 1200 журналістів з 17 країн-сусідів ЄС 
(включаючи Україну). BBC Media Action очолює групу з кількох міжнародних медіа організацій для втілення 
проекту з бюджетом 4,5 млн. євро. 
Більше інформації: http://euukrainecoop.net/2012/12/04/enpimedia/ 
 

ЄС ЗАОХОЧУЄ УКРАЇНУ ВИКОРИСТОВУВАТИ ПОТЕНЦІАЛ “ПРИХОВАНОГО ПАЛИВА” 
Україна зобов’язалась підвищити роль відновлюваних джерел енергії. До 2020 року частка відновлювальних 
джерел в її загальній енергетичній структурі має досягти 11%. Крім того, країна володіє річним потенціалом 
енергозбереження, що дорівнює  30 млрд. кубометрів природного газу. 
 
Ці дві тези  були ключовими під час «IV Міжнародного інвестиційного бізнес-форуму з енергоефективності 
та відновлюваної енергетики», що відбувся 6-9 листопада у Києвіта що його організувало Державне 
аґентство з енергоефективності та енергозбереження України  за підтримки ЄС. 
 
Вальтер Третон, керівник програм допомоги «Енергетика, транспорт та навколишнє середовище» 
Представництва Європейського Союзу, зазначає, що Україна має великий потенціал енергозбереження. 

http://euukrainecoop.net/2012/12/04/enpimedia/


Він закликає використовувати її «приховане паливо»: найчистіший та 
найдешевший вид енергії, який поки лишається не застосованим. 
 
Вступ України до Європейської енергетичної спільноти у лютому 2011 
року допомагатиме інтеграції державного енергетичного сектора в 
європейський ринок. Пан Третон сподівається, що Національний план 
дій з енергоефективності буде сформований відповідно до Договору 
про Енергетичне співтовариство, що стане фактором наближення 
країни до стандартів ЄС.  
 
Микола Пашкевич, голова Державного аґентства з 
енергоефективності та енергозбереження України, переконаний, що 
мета підвищити частку відновлювальних джерел енергії до 11% (до 

2020 року) є досяжною. Він також вважає, що протягом останніх двох років Україна здійснила великий 
стрибок у розвитку відновлювальних джерел енергії, збільшивши втричі їхню загальну потужність – до 500 
МВт. 
 
ЄС не лише просуває змін в енергетичному секторі, але й фінансово їх підтримує. Завдяки проекту SPINE, що 
реалізується за підтримки ЄС, місто Черкаси завершило першу фазу відновлення історичної будівлі 1892 року 
з дотриманням стандартів енергозбереження. 
 
Проект підтримує використання відновлювальних джерел енергії та енергоефективних технологій і матеріалів 
у реставрації історичних будівель. Це важливо: в ЄС  будівлі споживають 40% енергії, а в сусідніх країнах-
партнерах навіть більше.  
 
Проект з бюджетом понад 725 000 євро також проводить 
енергетичний аудит, оцінку регулятивних механізмів та сприяє 
підвищенню рівня обізнаності в енергозбереженні – все це в рамках 
Програми  сталого міського розвитку  ЄС CIUDAD («Співпраця для 
розвитку міст та діалогу»), частиною якої є проект SPINE . 
 
19 листопада учасники програми підписали протокол SPINE на 
міжнародній конференції у Києві. Таким чином вони зобов’язалися 
продовжити співробітництво та впорядкувати процес відновлення 
історичних будівель та міських центрів навіть після завершення 
ініціативи. 
 
Лише в Україні проекти сталого енергетичного розвитку отримали 
фінансування ЄС на суму 150 мільйонів євро. Підвищення 
енергоефективності та застосування відновлювальних джерел енергії 
також  має економічні переваги: вони можуть збільшити 
прибутковість кожного бізнесу. Все це відкриває нові перспективи зеленої економіки, яку ЄС підтримує в 
усьому світі, зокрема в Україні.  
 
Контекст 
Щорічний міжнародний інвестиційний бізнес-форум з енергоефективності та відновлюваної енергетики 
збирає більше 2000 учасників з усіх куточків України та з-поза її меж. 
 
Програма  «Співпраця  для  розвитку  міст  та  діалогу» (CIUDAD)  надає допомогу  місцевим урядам країн 

http://www.ciudad-programme.eu/about.php?lang=1


Європейського сусідства для підвищення їхньої спроможності формувати стійкий, інтегрований та 
довгостроковий план міського розвитку, застосовуючи принципи якісного управління. 
Більше інформації: http://euukrainecoop.net/2012/12/03/energ/ 
 

ЗАСІДАННЯ КОНСУЛЬТАТИВНОЇ РАДИ EUBAM ВПЕРШЕ ПРОЙШЛО ПІД ГОЛОВУВАННЯМ 
ПОСЛА ЯНА ТОМБІНСЬКОГО 

22 листопада, вперше під головуванням нещодавно призначеного 
посла Представництва ЄС в Україні, Яна Томбінського, пройшло 19-е 
засідання Консультативної Ради Місії ЄС з прикордонної допомоги 
Молдові та Україні (EUBAM). 
 
Посол Томбінський назвав своє головування на засіданні 
Консультативної Ради «чудовим досвідом» та нагадав учасникам, що 
«відповідність стандартам Європейського Союзу є першочерговим 
завданням». Він також підкреслив, що робота EUBAM демонструє, 

наскільки  взаємовигідними можуть бути відносини ЄС, України та Молдови. 
 
На засіданні Консультативної Ради Місія ЄС представила своїм основним партнерам – міністерствам 
закордонних справ Молдови та України, прикордонним та митним відомствам обох країн, а також 
міжнародним партнерам, у тому числі Представництвам ЄС в Молдові та Україні, Програмі розвитку ООН та 
Організації з безпеки та співробітництва в Європі – детальний звіт про свою діяльність за півроку.  
 
Консультативна Рада відзначила досягнення EUBAM у всіх сферах 
діяльності. Йдеться, зокрема, про роботу з нарощування 
інституційного потенціалу партнерських служб, підтримки партнерів в 
ході підготовки до ЄВРО-2012 та роль EUBAM у налагодженні 
відносин між митними представниками з Кишинева та Тирасполя 
після відновлення вантажних залізничних перевезень через 
Придністров’я. Йдеться також про центральну роль Місії у створенні 
спільно керованого пункту пропуску “Росошани-Бричени” та 
організації спільного патрулювання на молдавсько-українському 
кордоні у липні цього року. 
 
Крім того, EUBAM нещодавно також підписав Спільну заяву про співпрацю з Федеральною розвідувальною 
службою з кримінальних справ Австрії. Відповідно до умов спільної заяви, обидві сторони погодилися 
співпрацювати разом для розробки спільних тренінгових курсів з розвідувальної діяльності у кримінальних 
справах, управління інформацією, сучасних технік розслідувань та нагляду, спільних операцій для протидії 
транскордонним злочинам та залучення австрійських експертів до майстерень та семінарів EUBAM. 
 
Голова EUBAM пан Удо Буркхолдер вважає, що партнерські служби можуть розраховувати на 
довгострокову готовність EUBAM сприяти підвищенню стандартів в сфері управління молдавсько-
українським кордоном. “Ми – досить амбіційна місія, – сказав пан Буркхолдер, – і що вищі наші 
досягнення, то вищі очікування. Але ми прагнемо цим очікуванням відповідати”. 
 
Контекст 
EUBAM – це консультативно-технічний орган, який  фінансується Європейським Союзом. Його передбачає 
нарощування можливостей прикордонних та митних відомств, а також інших правоохоронних та державних 
органів Молдови і України у галузі управління кордонами. 
Більше інформації: http://euukrainecoop.net/2012/12/03/eubam/ 
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ЄС ДОПОМАГАЄ РЕФОРМІ ІНСТИТУЦІЙ У ДЕРЖАВАХ СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА 

Яким чином, об’єднавши зусилля, ми можемо заохотити проведення 
комплексної інституційної реформи в країнах-сусідах ЄС? Це питання 
було головним під час Шостої щорічної регіональної конференції з 
питань інституційної розбудови, що відбулась 8-9 листопада у Києві. 
 
Александру Альбу, керівник першого відділу програм допомоги 
“Врядування та права людини” Представництва Європейського 
Союзу в Україні, окреслив основні принципи реформи державної 
служби. На його думку, аби відповідати потребам суспільства, 

державна служба має запровадити «зрозуміле визначення сфери своєї діяльності та чітке розмежування між 
політичними та адміністративними посадами». Пан Альбу привернув увагу до важливості «належного 
захисту державних службовців від вседозволеності керівництва та несправедливого звільнення». Він також 
наголошує на ролі запровадження ефективної системи прийому на роботу та підвищення по службі, а також 
на важливості  «справедливої та прозорої системи нарахування заробітної плати».  
 
Програма Всеохопної інституційної розбудови є важливою частиною 
ініціативи Східного партнерства. Протягом 2011-2013 вона інвестує 173 
мільйони євро у розвиток шести держав, включно з більш ніж 43 
мільйонами євро для України. 
 
Twinning-проекти ЄС також допомагають вдосконалити українські 
інституції. Сприяючи спільній роботі державних службовців України 
та ЄС, в Україні зараз працюють або перебувають на етапі розробки 
більше 20 таких проектів. Вони складають майже 10% з більш ніж 
220 Twinning-проектів, що впроваджуються у 12 країнах-сусідах з 2004 року. Половина з них реалізується у 
країнах Східного партнерства. 
 
Підтримуючи реформу, програма Twinning допомагає наблизити державне адміністрування в Україні до 
законів та стандартів ЄС. Зі слів В’ячеслава Толкованова, голови Нацдержслужби України та директора 
Адміністративного офісу програми Twinningв Україні,спільною метою України та ЄС є «покращення якості 
державного адміністрування, посилення нашої інституційної спроможності та підвищення професійного рівня 
державної служби». 
 
Детальніша інформація: http://twinning.com.ua/ 
Більше інформації: http://euukrainecoop.net/2012/12/03/institutio/ 
 

НОВИЙ ПРОЕКТ TWINNING УДОСКОНАЛЮВАТИМЕ СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ В УКРАЇНІ 
Ініційований Міністерством соціальної політики України, новий проект 
Twinning допомагатиме наблизити систему соціальних послуг в 
Україні до стандартів та практик ЄС. Ініціатива спирається на 
французький експертний досвід та фінансується Європейським 
Союзом. Проект триватиме два роки та  сприятиме запровадженню 
нової, гуманнішої системи соціального забезпечення, в основі якої – 
синергія між державою, місцевою владою, підприємцями та 
громадянським суспільством. 
 
«Наразі в Україні понад три мільйони людей користуються 
соціальними послугами. Проте один мільйон все ще очікує на 
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соціальну допомогу від держави», – прокоментувала основні проблеми та виклики у соціальній сфері Лідія 
Дроздова, заступниця міністра соціальної політики України, під час офіційного старту проекту 16 листопада. 
 
Ендрю Расбаш, керівник Управління програм допомоги в Україні та 
координатор з питань співпраці Представництва Європейського 
Союзу в Україні,  пояснив, у чому полягає унікальна додана вартість 
програми Twinning. «Проект об’єднує державних службовців з 
України та Євросоюзу для поширення знань і досвіду  державного 
адміністрування у країнах-членах ЄС. Адже державні службовці – це 
саме ті люди, які точно знають, як забезпечити стандарти ЄС».  
 
Ален Ремі, Надзвичайний і Повноважний Посол Франції в Україні, 
відзначив, що Франція має успішні напрацювання в удосконаленні 
соціальних послуг та поділиться цим досвідом зі своїми українськими 
колегами. Своєю чергою, Сабін Фуркад, директор Генеральної 
дирекції з питань соціального зближення Міністерства соціальної 
політики Франції, висловила впевненість у том, що і Україна, і ЄС 
отримають користь від такої співпраці. 
 
Водночас Андрій Третяк, постійний радник проекту Twinning від 
Франції та експерт з питань соціальної політики, зауважив: проект 
спрямований не на те, аби «скопіювати й продати» французьку 
модель співпраці між державною владою та неурядовими 
неприбутковими організаціями; основна ідея полягає у тому, що ця співпраця «здатна принести користь усій 
країні через надання послуг кращої якості вразливим групам населення та водночас сприяти створенню 
робочих місць», - пояснив він. 
 
Контекст 
Twinning – це інструмент інституційної співпраці між державними службовцями відповідних державних 
інституцій країн-членів Євросоюзу та країн-партнерів ЄС. Мета цієї ініціативи в Україні – допомогти 
вдосконалити та зробити ефективнішими органи державного управління, їхню структуру, посилити 
менеджмент та людський потенціал, а також поширювати стандарти ЄС. В Україні на різному етапі 
впровадження перебувають зараз 58 проектів ініціативи Twinning. 
Більше інформації: http://euukrainecoop.net/2012/11/30/twinnin/ 
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