
 
 
 
 
 
 
   
 

Головні новини співпраці між Україною та ЄС. Березень 2014 року 
ЄС ГОТОВИЙ ВИДІЛИТИ УКРАЇНІ ПОНАД 11 МІЛЬЯРДІВ ЄВРО 

ЄС готовий виділити Україні понад 11 мільярдів євро. Докладніше – в детальному документі Єврокомісії, в 
якому йдеться про джерела та мету виділення коштів.   

Підтримка України з боку Європейської Комісії  

Брюссель, 5 березня 2014 року 

Цей документ визначає конкретні заходи, що 
були запропоновані Європейською Комісією для 
впровадження у коротко- і середньостроковій 
перспективі, аби стабілізувати економічну та 
фінансову ситуацію в Україні. Вони також 
спрямовані на підтримку країни у перехідному 
процесі, заохочення політичних і економічних 
реформ та сприяння всеохопному розвитку задля 
блага усіх українців. У наступні роки ці заходи 
можуть довести загальну підтримку Україні до 
щонайменше 11 млрд. євро. Вона надходитиме з 

бюджету ЄС та міжнародних фінансових інституцій, розміщених у Євросоюзі, і буде виділена на додаток до 
тієї підтримки, що її надаватимуть Україні МВФ та Світовий Банк. 

Усі ці заходи повинні розглядатися як внесок Єврокомісії у зусилля європейської та міжнародної спільноти із 
виходу України зі складної економічної ситуації та підтримки її економічних перетворень і зміни влади. Дії 
країн-членів ЄС, що доповнюватимуть та підсилюватимуть роль Єврокомісії у цьому процесі, є 
надважливими. Участь країн-партнерів, а також міжнародних фінансових організацій – зокрема, МВФ, 
Європейського інвестиційного банку, Європейського банку реконструкції і розвитку та Світового Банку – є 
також вкрай важливими для підвищення ефективності нашої підтримки, збільшення видимості наших 
спільних дій та поліпшення їхнього результату. Усі елементи та інструменти мають бути зібрані докупи, аби 
забезпечити ефективну та згуртовану реакцію Європейського Союзу. 

Частиною дій ЄС є підтримка України на її шляху до політичних та економічних реформ, включаючи тих, що 
передбачені Угодою про асоціацію та її нормами про глибоку та всеосяжну зону вільної торгівлі, яку ми 
готові підписати. Дуже важливо підняти суспільну обізнаність в Україні та інших країнах щодо переваг та 
можливостей, що їх пропонують такі реформи Україні та усьому регіону. 

Ключові елементи пакету допомоги: 
-         Виділення у наступні роки 3 млрд. євро з бюджету ЄС; надання 1,6 млрд. євро макрофінансової 
допомоги у формі кредитів, а також пакету допомоги у формі грантів (1,4 млрд. євро); 
-         Виділення до 8 млрд. євро від Європейського інвестиційного банку та Європейського банку 
реконструкції та розвитку; 
-         Залучення потенційних 3,5 млрд. євро через Інвестиційний інструмент сусідства (Neighborhood 
Investment Facility); 
-         Створення донорської координаційної платформи; 
-         Організація інвестиційного форуму/оперативної робочої групи на високому рівні; 
-         Здійснення модернізації української газотранспортної системи та робота у напрямі розвитку 
реверсних потоків, зокрема через Словаччину; 
-         Прискорення впровадження Плану дій з візової лібералізації у встановлених рамках; пропозиція про 
Партнерство щодо мобільності; 
-         Надання технічної допомоги у низці сфер – від конституційної та судової реформи до підготовки до 
виборів. 
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Економічна і фінансова допомога: 

Економічна підтримка здійснюватиметься у формі макрофінансової допомоги та допомоги для підтримки 
розвитку. Єврокомісія здатна мобілізувати з бюджету ЄС 3 млрд. євро. Це відбуватиметься з гарантією, що 
значна сума грошей може стати доступною у найкоротші терміни, щоб допомогти Україні у розв’язанні 
найбільш нагальних проблем – зокрема, стабілізувати фінансову ситуацію та підтримати функціонування 
нової адміністрації. 

Макрофінансова допомога:   

Загальна сума макрофінансової допомоги складає 1,6 млрд. євро. Як уже було домовлено, у 
короткотерміновій перспективі Європейська Комісія готова виділити 610 млн. євро у формі кредитів у рамках 
макрофінансової допомоги; однак виділення цих коштів залежить від підписання угоди між урядом України 
та МВФ. Єврокомісія також прагне запропонувати подальшу макрофінансову допомогу у розмірі 1 млрд. 
євро. Єврокомісія вже надіслала свою місію на місця, щоб провести оцінку фінансових потреб України та 
підготувати ґрунт для надання макрофінансової допомоги. Ця місія тісно співпрацює з МВФ. 
Більше інформації: http://euukrainecoop.net/2014/03/05/11bln/  

ЗАЯВА ГОЛІВ ДЕРЖАВ І УРЯДІВ ЄС ЩОДО УКРАЇНИ 

Заява лідерів держав і урядів ЄС щодо України, ухвалена після засідання Європейської Ради 6 березня.  

Ми зустрілися з Прем’єр-міністром України Арсенієм Яценюком, який поінформував нас про ситуацію в його 
країні. Ми аплодуємо мужності та непохитності, що їх демонструє український народ у ці останні місяці і 
тижні. 

2.  Ми схвалюємо висновки, ухвалені Радою міністрів ЄС із закордонних справ 3 березня. Ми рішуче 
засуджуємо нічим не викликане порушення суверенітету і територіальної цілісності України Російською 
Федерацією. Ми закликаємо Російську Федерацію негайно відвести свої збройні сили до місць їхньої 
постійної дислокації – згідно з відповідними договорами. Ми закликаємо Російську Федерацію дозволити 
негайний доступ міжнародних спостерігачів. Розв’язання кризи в Україні має ґрунтуватися на територіальній 
цілісності, суверенітеті та незалежності України, а також суворому дотриманні міжнародних стандартів. Ми 
розглядаємо рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим про проведення референдуму щодо 
майбутнього статусу території як таке, що суперечить Конституції України, – а отже, воно є незаконним. 

3.  Європейський Союз має важливі відносини з Україною та Російською Федерацією. Він готовий бути 
залученим у щирий та відкритий діалог з обома країнами. ЄС несе особливу відповідальність за мир, 
стабільність та процвітання в Європі. Ми й надалі намагатимемося досягти цих цілей, використовуючи усі 
наявні канали, і просимо представників ЄС вдатися до усіх необхідних ініціатив. Європейський Союз також 
братиме участь у багатосторонньому механізмі (контактній/координаційній групі), будучи готовим сприяти  
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деескалації ситуації. Цілями такого кроку мають бути, зокрема, зміцнення довіри між сторонами, охорона 
територіальної цілісності та суверенітету країни, захист усіх громадян від залякування, охорона прав меншин, 
допомога у підготовці до вільних і чесних виборів та спостереження за впровадженням угод та виконанням 
обов’язків. 

4.  Спільна мета відносин між Європейським Союзом та Російською Федерацією, що ґрунтуються на 
обопільному інтересі та шані міжнародних зобов’язань, має бути негайно відновлена. Буде надзвичайно 
прикро, якщо Російська Федерація не могтиме працювати у цьому напрямі, – а особливо, якщо вона 
продовжуватиме відмовлятися брати участь у продуктивному діалозі з українським урядом. Ми вирішили 
вдатися до заходів – включаючи тих, що передбачені у висновках Ради міністрів ЄС зі закордонних справ 
від 3 березня, – і призупинити двосторонні перемовини з Російською Федерацією щодо візових питань та 
перемовини щодо Нової угоди. Ми підтримуємо рішення країн-членів, що є учасниками «Великої вісімки», 
та інституцій ЄС призупинити підготовку до участі у саміті країн «Великої вісімки» до подальшого 
розпорядження. 

5.  Вихід з кризи має бути знайдено через перемовини між урядами України та Російської Федерації, 
включаючи також потенційні багатосторонні механізми. Такі перемовини повинні розпочатися у найближчі 
кілька днів і мають принести результати за короткий проміжок часу. За відсутності цих результатів 
Європейський Союз прийме рішення щодо додаткових заходів – зокрема, заборони на в’їзд, замороження 
активів та скасування саміту між ЄС і Росією. Європейська Комісія та Європейська служба зовнішньої дії 
здійснюватимуть підготовчу роботу щодо цих заходів. 

Будь-які подальші кроки Російської Федерації у напрямі дестабілізації ситуації в Україні призведуть до 
додаткових та далекосяжних наслідків для відносин у широкому діапазоні економічних сфер між 
Європейським Союзом і його країнами-членами з одного боку та Російською Федерацією з другого боку. 

Більше інформації: http://euukrainecoop.net/2014/03/07/eusummit/  

ОГОЛОШЕНО НАБІР НА 7-У СЕСІЮ ШКОЛИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТУДІЙ 

Представництво Європейського Союзу в Україні у співпраці з Українським освітнім центром реформ 
оголошують про набір учасників на сьому сесію Школи європейських студій в Україні (EU Study Days in 
Ukraine). 

Сьома сесія відбудеться з 2 по 6 
квітня 2014 року в Одесі та буде 
зорієнтована на учасників із 
південних регіонів України. Школа 
дасть можливість українським 
студентам та випускникам ВНЗ: 

-  дізнатися більше про 
Європейський Союз від найкращих 
європейських та українських 
фахівців; 

-  глибоко вивчити основні питання 
відносин між Україною та 
Європейським Союзом в усіх 
ключових сферах (політика, 

безпека, економіка, енергетика, право, цінності, візові питання, перспективи майбутньої Угоди про асоціацію 
тощо); 

-   дістати можливість спілкування з представниками інституцій Євросоюзу  та його держав-членів, а також з 
провідними експертами й науковцями; 

-   створити мережу активних освічених молодих людей, що підтримують європейську інтеграцію України. 
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Хто може взяти участь? 

Участь можуть взяти студенти (останні курси) та випускники українських ВНЗ (які закінчили університет не 
більше, ніж три роки тому) із самої Одеси, а також із Одеської, Кіровоградської, Миколаївської, 
Херсонської, Запорізької областей та Автономної Республіки Крим (цільові регіони 7-ї сесії). 

Пріоритет буде надаватися студентам та випускникам, що здобули (здобувають) освіту за спеціальностями: 
міжнародні відносини, європейські студії, право, політологія, економіка, фінанси, бізнес, соціологія, 
журналістика, історія, культурологія, філософія, філологія. 

Як взяти участь? 

Для подання заявки на участь в EU Study Days потрібно заповнити онлайн-анкету, яку Ви знайдете за цим 
посиланням. 

Кінцева дата подання заявок – 18 березня 2014 року, 23:00. 

Для участі у сесії буде відібрано 40 осіб із цільового регіону. Відбір учасників відбуватиметься на основі 
поданої заявки та за такими критеріями: а) освітній рівень студента чи випускника, б) представлення 
якнайбільшої кількості регіонів, в) володіння англійською мовою. 

Про проект EU Study Days 

EU Study Days (Школа європейських студій в Україні) дає можливість українським студентам та випускникам 
ВНЗ дізнатися більше про Європейський Союз та стосунки між ЄС та Україною від ключових експертів у цій 
сфері. 

Участь у Школі є безкоштовною для відібраних студентів. Організатори оплачують проїзд, проживання та 
харчування учасників з інших міст. 

Робочі мови Школи – українська та англійська. Знання англійської мови (вміння говорити та читати 
англійською, а також розуміти усне мовлення) є обов’язковим для участі у Школі. 

У 2013 році в Києві вже відбулися чотири перші сесії EU Study Days. Сесії відбулися в березні, квітні, травні та 
червні 2013 року. В жовтні у Дніпропетровську відбулася п’ята сесія EU Study Days, у листопаді пройшла 
шоста сесія Школи у Львові. 

У 2013-2014 навчальному році в регіонах України відбудуться ще дві п’ятиденні навчальні сесії. Одна сесія 
пройде на півдні України, і ще одна – на сході України. 

Більше інформації про Школу, інформацію про минулі сесії та відео і конспекти деяких лекцій ви знайдете на 
сайті Школи (www.eustudydays.com) чи на її сторінці в мережах Facebook та Vkontakte. 

Більше інформації 

Контактна особа: Ірина Мовчан, Український освітній центр реформ, imovchan@cure.org.ua 

Більше інформації можна дізнатися у координаційної групи проекту: 
email: eustudydays@gmail.com, 
тел.: 097 321 47 30 
або на сайті школи: www.eustudydays.com 
чи на її  сторінці в мережах Facebook та Vkontakte 
 
Проект здійснюється в рамках інформаційної програми Представництва Європейського Союзу в Україні 
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“МОТИВАЦІЯ ВОЛОНТЕРСТВА ПРОСТА: МИ ТУТ ЖИВЕМО” 

«Великих аварій і катастроф – як техногенних, так і природних – не стає менше. Їх кількість лише зростає», 
– стверджує Володимир Кузнєцов, експерт з комунікацій Програми з попередження, готовності та 
реагування на природні та техногенні катастрофи в країнах Східного партнерства (PPRD East).  

Наша розмова з ним – про європейський досвід  волонтерської допомоги задля безпеки громади під час 
великих природних катастроф та техногенних аварій. 

-   Давайте поговоримо про 
соціальну роль волонтерства. 
Якщо для вирішення кожної 
проблемної ситуації передбачені 
спеціальні служби та спеціалісти, 
наскільки виправданим є 
залучення громадян?  

Великих аварій і катастроф – як 
техногенних, так і природних – не 
стає менше. Їх кількість лише 
зростає. Зазвичай працівники 
рятувальних служб сприймають 
населення або як жертву, або як 
фактор, що лише заважає і 
ускладнює їх роботу. Однак 
європейська практика показує, що 

цивільне населення є величезним ресурсом, нехтувати потенціалом якого нераціонально. В європейських 
країнах активно працюють сотні тисяч підготовлених волонтерів, які за фахом є вчителями, лікарями чи ким-
завгодно. Їх кількість є достатньою для того, аби в разі необхідності вони могли надати серйозну підтримку 
службам громадянського захисту. Треновані волонтери здатні вчасно помітити ознаки наближення аварії та 
попередити її, вони беруть участь у рятувальних операціях, а також можуть самостійно організувати 
ліквідацію її наслідків. Окрім безпосередньої користі для місцевої громади, соціальне волонтерство є 
вигідним як для самих волонтерів, так і для держави в цілому. 

З цієї точки зору цікавим є досвід Австрії, де в ролі пожежників виступають прості громадяни, які в інший 
час працюють на будь-якій іншій роботі. В маленькому містечку може не бути пожежної станції, але в ньому 
стоїть повністю готова до роботи пожежна машина, як якою в разі необхідності керує  спеціально  навчена 
команда волонтерів. Це дозволяє або самостійно ліквідувати пожежу, або ж дочекатися допомоги із 
найменшими збитками, а також економить значні ресурси на утримання пожежників. Такий механізм є 
добре продуманим, а вкладені кошти порівняно незначними. Завдяки цьому система ефективно працює без 
зайвих витрат і з найменшими збитками.  

-   Ви сказали, що волонтерство є поширеним явищем в Європі. В чому полягає мотивація волонтерів, 
особливо в час, коли безпосередньої загрози немає?  

Мотивація цих людей дуже проста – «Ми тут живемо». Звісно, важливим стимулом є присутність небезпеки, 
як-от: вірогідність паводку, часті пожежі, близькість шкідливого підприємства.  Наприклад, мешканці 
маленького італійського містечка Кьюліано, що страждає від паводків, розуміють, що коли «прийде велика 
вода», команда із Генуї буде їхати довго, а коли прийде, її може виявитися недостатньо. Тому люди 
свідомо самоорганізуються, аби зменшити збитки і уникнути жертв.  Однак волонтерство вже стало 
частиною культури і світогляду. 

Крім того, на державному рівні також можна стимулювати людей долучатись до громадської активності. 
Зокрема, у Німеччині існує державна програма підтримки волонтерів, згідно з якою активісти отримують 
певні пільги та сплачують зменшені податки. Всі охочі можуть пройти безкоштовні тренінги, на яких вони 
отримують вкрай важливі навички реагування на небезпечні обставини та їх попередження. Завдяки цьому 
в місті з’являються люди, які в разі небезпеки можуть зі знанням справи організувати інших. Цим людям не 
потрібно виплачувати зарплатню, однак якщо один раз на 15 років в місті трапиться пожежа чи паводок,  

http://coopeuukraine.files.wordpress.com/2014/03/3i3g2536.jpg


 

 

 

 

вони будуть одними із тих, хто буде поводитиметься правильно, хто знатиме, що робити і як допомогти. Це 
виправдано з суто економічної точки зору. В Італії щорічно на таких тренінгах готують тисячі волонтерів. 
Люди із готовністю приїжджають на такі заходи, адже це дозволяє їм почуватися гідними громадянами, що 
активно долучаються, а не пасивно чекають на допомогу зі сторони. 

Більше інформації: http://euukrainecoop.net/2014/03/06/volunteerism/  

ЛІТНІХ ЛЮДЕЙ В УКРАЇНІ ЗАХИЩАТИМУТЬ ВІД КРИВДИ 

 18 лютого у Києві відбулася міжнародна 
конференція, що підсумувала результати проекту 
«Попередження кривди літніх людей в Україні». За 
словами експертів проекту, літні люди в Україні 
найчастіше зазнають фінансової кривди, кривди 
нехтуванням, чи навіть фізичної кривди. Йдеться, 
наприклад, про ситуації, коли у людей намагаються 
відібрати коштовні речі, або позбавити майна. 
Бувають навіть випадки насильства. 

Цей проект виконували у тісному партнерстві 
Всеукраїнська благодійна організація «Турбота про 
літніх в Україні» (ТЛУ) та організація з Великої 
Британії Age UK за фінансування Європейської 
Комісії. 

«На превеликий жаль, проблеми кривди літніх 
людей в Україні не досліджувалися, не 
аналізувалися і вважалися такими, що не існують. 
Але волонтери ТЛУ часто зустрічалися з такими 
випадками. Найбільша проблема у тому, що літніх 

людей часто кривдять свої ж рідні люди». – розповідає Галина Полякова, виконавчий директор 
Всеукраїнської благодійної організації “Турбота про літніх в Україні”. 

До участі у виконанні проекту активно долучилися сотні волонтерів похилого віку з ТЛУ. Вони опитали 
майже 1500 літніх людей і виявили, що 15% респондентів поскаржилися на кривду з боку родини і понад 
40% – на кривду з боку чиновників. За підсумками опитування волонтери започаткували групи з виявлення 
випадків кривди літніх людей та надання допомоги жертвам. 

За словами Галини Полякової, опитування також засвідчило, що найлагіднішою професійною групою в 
Україні, якій довіряють літні люди, є міліція. Міліція здатна більше захистити літню людину, аніж соціальні 
працівники, які не мають такого інструментарію. 

«У нашій конференції участь взяло понад 100 учасників. Наше запрошення прийняли дуже багато 
працівників державних адміністрацій з різних областей України, органів соціального захисту, міжнародні 
організації. Зокрема, у конференції участь взяли представники 6-ох країн. Ми раді, що є така велика 
кількість зацікавлених вирішити цю проблему, адже вона потребує більш ґрунтовного підходу» – зазначає 
пані Галина. 

Одним зі здобутків проекту стала розробка корисного інструментарію – створення при органах виконавчої 
місцевої влади комісій для допомоги літнім людям, які стали жертвами різних видів кривди. Така модель 
запозичена у Великобританії. Комісії об’єднують зусилля представників кількох професійних груп, – медиків, 
соціальних працівників, міліції, та місцевої влади, – і не коштують державі жодної копійки. Вони працюють 
разом не щотижня, а лише тоді, коли це потрібно, у певні години. Набутий досвід був проаналізований 
фахівцями з Міністерства Соціальної політики, які рекомендували цю модель до застосування на теренах 
України. На часі такі комісії вже створені у міських держадміністраціях в Миколаєві, Глухові, Хмельницькому, 
у кількох районах АР Крим. 

http://euukrainecoop.net/2014/03/06/volunteerism/


 
 
 
 
 
 
ДОСВІД ЄС В УПРАВЛІННІ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ: В ЧОМУ КОРИСТЬ ДЛЯ УКРАЇНИ? 
 
У своєму інтерв’ю  Стефан Фербунт, постійний радник проекту Твіннінг «Допомога в розвитку відкритого і 
прозорого ринку сільськогосподарських земель в Україні» розповідає про головні виклики його щойно 
започаткованого проекту, і про те, що необхідно зробити, аби у майбутньому ринок сільськогосподарських 
земель в Україні був прозорим та відкритим. 

-   Що робить ринок сільськогосподарських 
земель в Україні не прозорим, адже він 
поки що не функціонує взагалі? До яких 
викликів готується ваш проект? 

Справді, в Україні діє мораторій на продаж 
сільськогосподарських земель, тобто, по суті, 
ринку не існує. Як наслідок цього, у 
фермерів і дрібних землевласників немає 
стимулів інвестувати, і це паралізує розвиток 
сільськогосподарського сектору. 

Багато потрібно зробити. Зокрема, у питанні 
прозорості ринку земель 
сільськогосподарського призначення є 2 
основні рушійні сили: зміни в 
адміністративний і у правовій системах. 
Якщо ви хочете мати функціонуючий ринок 
землі, необхідно мати кадастр. Нещодавно 
Україна розробила Державний земельний 
кадастр (автоматизована система ведення 

державного земельного кадастру) за підтримки Світового банку, і він має на меті узагальнити інформацію. 
Купуючи землю важливо знати, що продавець має законне право на її продаж. І хоч в Україні вже 
зроблено багато в цьому напрямку, система потребує певного вдосконалення. Наш проект допомагатиме 
узгодити функціонування цієї системи та відповідних інституцій відповідно до вимог ЄС. 

В Україні налічується близько 7 мільйонів дрібних власників землі (фермерів, пенсіонерів, селян) які 
отримали земельні ділянки  із здобуттям  Україною незалежності. Але вони не мають права їх продавати. 
Звичайно, після 20 років незалежності багатьом хотілося б продати або ж докупити ще. Як наслідок, значну 
частину земельних наділів зараз орендують великі компанії. Ці великі компанії, що мають 10 000 гектарів 
землі і більше, мають суттєвий вплив на соціальну структуру села. Тож важливо пам’ятати, що питання землі 
є значною мірою політичним. 

Інша справа – питання продуктивності земель (не плутайте із родючістю), далеко не відповідає потенціалу 
України. Ніхто не готовий робити довготривалі інвестиції для покращення продуктивності, адже немає 
достатніх юридичних гарантій. Це одна з причин, чому закордонні інвестори, компанії, що мають необхідні 
знання та обладнання, вагаються інвестувати в Україну. А ці компанії могли б сприяти розвитку 
сільськогосподарського сектору, якби цьому спряв правовий клімат. 

Більше інформації: http://euukrainecoop.net/2014/03/06/lands-market/  

КУЛЬТУРНІ ПРОЕКТИ – ЦЕ ТЕ, ЩО “ДОБРЕ БУЛО Б МАТИ” ЧИ НЕОБХІДНІСТЬ? – 
ІНТЕРВ’Ю 

Культура є недооціненим інструментом для створення більш досконалих умов життя і розвитку. І хоч 
культура дійсно сприяє економічному розвитку, культурні проекти постійно борються з 
недофінансуванням. Програма «Культура» Східного партнерства ЄС (EuroEast Culture) прагне підтримувати 
та нарощувати потенціал гравців ринку в усіх галузях (музеї, ремесла, культурні публікації, кіно, і т.д.) у 
регіоні.  

Про досягнення Програми  ми спілкувались з Лучано Глоором, керівником Бюро моніторингу та 
інституціонального розвитку (RMCBU) програми EuroEast Culture.  

http://euukrainecoop.net/2014/03/06/lands-market/


 

 

 

 

- Ви вже деякий час працюєте в країнах Східного партнерства. Якими, на Вашу думку, є основні культурні 
потреби цього регіону? 

Це об’ємне й вельми відкрите питання. Відповідь на нього виходить далеко за рамки цього інтерв’ю. Втім, 
скажу, що наше завдання окреслене дуже чітко: окрім підтримки тих 15 проектів, які отримали гранти  за 
Програмою Східного партнерства «Культура», ми також відповідаємо за розбудову потенціалу державних 
органів та інших діячів сфери культури. З огляду на це Бюро моніторингу спільно із залученими 
короткостроковими експертами розробило «Аналітичний базовий звіт про стан галузі культури та культурної 
політики» у кожній з шести країн-партнерів, а також склало «Регіональний звіт про результати досліджень 
культурної політики та тенденцій у сфері культури країн-членів Східного партнерства». На основі висновків 
та рекомендацій цих звітів ми у 2013 році провели перший цикл семінарів з обміну досвідом в сфері 
культурної політики, а у 2014-му буде проведено  другий цикл таких заходів. 

Культурні потреби, що їх мають ці шість країн, вельми розмаїті; але, якщо говорити про вимоги до 
реформування культурної політики, можна визначити перелік спільних потреб. Це, зокрема, необхідність 
 раз і назавжди подолати досі існуюче квазі-радянське розуміння культури, перевизначивши поняття 
культури та роль і завдання міністерств культури, які мають виступати радше «міністерствами для культури», 
аніж міністерствами «по культурі». Таке перевизначення має стати результатом спільних зусиль державних 
органів влади, закладів культури, приватних діячів культури та представників громадянського суспільства. 

Аби це сталося, необхідно підтримувати й зміцнювати громадянське суспільство та незалежний сектор 
культури. Зокрема, необхідно забезпечити рівновагу між підгалуззю культурної спадщини, якій традиційно 
надається пріоритет, та сучасною творчою та мистецькою діяльністю. 

Базові адміністративні та законодавчі умови у всіх шести країнах далекі від того, щоб вважатися дружніми 
до культури. Їхнє реформування має створити атмосферу підтримки сильної галузі культури, що динамічно 
розвивається, робить внесок у сталий суспільний, гуманітарний та економічний розвиток суспільства. 
 
Більше інформації: http://euukrainecoop.net/2014/03/06/culture-2/  
 

«БАГАТО ЮРИСТІВ ЗАРАЗ ДОПОМАГАЮТЬ ЛЮДЯМ БЕЗКОШТОВНО» – ІНТЕРВ’Ю 
В останні тижні Громадські приймальні Української Гельсінської 
Спілки з прав людини (УГСПЛ) перевантажені роботою. 
Приймальні, підтримані проектом ЄС «Посилення правових 
можливостей вразливих груп населення у суспільстві у захисті їхніх 
прав», надають безкоштовну правову консультацію щодо правових 
шляхів захисту порушених прав людини.  

Про те, як змінилась робота приймалень в останні місяці, – наша 
розмова з Макcимом Щербатюком, Програмним директором 
УГСПЛ (на фото). 

-  Останнім часом запит на справедливість у суспільстві зріс. Чи 
змінився напрямок роботи Громадських приймалень УГСПЛ з 
огляду на події останні місяців у державі? 

Зараз усі наші приймальні, – а це мережа тринадцятьох 
приймалень по усій території України , – мають великий обсяг 
роботи. Адже ті події, що трапились в останні місяці в Україні 
збільшили кількість звернень, зокрема щодо громадських та 
політичних прав, таких як право на мирні зібрання. Найбільше 

звернень було щодо кримінального переслідування учасників Євромайдану. До нас звертались і люди, які 
постраждали 29-30 листопада, і так звані «в’язні банкової», які з’явились після подій 1 грудня. Кількість цих 
людей з кожним етапом Євромайдану збільшувалась і коли трапились події у Сумах, Черкасах, Харкові, то 
відповідно, збільшилась кількість звернень з регіонів.  

 

http://coopeuukraine.files.wordpress.com/2014/03/d0b8d0b7d0bed0b1d180d0b0d0b6d0b5d0bdd0b8d0b5-019.jpg
http://euukrainecoop.net/2014/03/06/culture-2/


 

 

 

 

Через необхідність більш інтенсивної роботи ми залучали більшу кількість юристів, і адвокатське середовище 
проявило себе з найкращої сторони. Багато адвокатів долучилось до правозахисної діяльності. Адже 
приймальні в більшості надають правові консультацій,  водночас  дуже часто потрібен адвокат, який би був 
безпосередньо задіяний у цій справі. Ми проводили спеціальне навчання для адвокатів щоб узгодити 
тактику дій, тому що в багатьох випадках справи писались «під копірку». Особливо це стосується 
звинувачень в участі у масових заворушеннях. Тому важливо було мати одну позицію. Важливим 
інструментом для нас є також Європейський суд з прав людини, і ми зараз готуємось до написання багатьох 
заяв. 

-   Яка загальна кількість звернень до ваших приймалень за рік, і за останні 3 місяці зокрема? Скільки 
адвокатів задіяно? 

Загалом в рік ми отримуємо близько 12 тисяч звернень. За цих 3 місяці точної цифри назвати не можу, але, 
думаю, це приблизно 3-4 тисячі звернень за консультацією або за наданням правової допомоги. Багато 
юридичних фірм надавали своїх адвокатів для захисту на умовах pro bono. 

Можу назвати цифри лише по навчальних семінарах, які ми запустили, щоб пояснити адвокатам, на що 
варто звертати увагу. Коли ми вирішили їх проводити, то ми розраховували на 30 адвокатів. Але була 
настільки велика зацікавленість, що замість одного ми змушені були проводити 3 семінари. Тобто, це 90 
адвокатів, які були залучені до такого навчання в останні місяці. 
Більше інформації: http://euukrainecoop.net/2014/03/07/layers/  

 
МИТНІ СТРУКТУРИ БОРЮТЬСЯ ІЗ КОНТРАБАНДОЮ ЦИГАРОК 
 
Контрабанда цигарок через центральний сектор молдавсько-українського кордону була найбільш 
серйозною загрозою безпеки кордонів між Україною та Молдовою у 2013 році. Для боротьби з цією 
загрозою у штаб-квартирі EUBAM зібрались представники митних та правоохоронних органів Молдови та 
України для участі в роботі Спеціальної групи з боротьби із нелегальним оборотом тютюнових виробів. 
 
Контрабанда цигарок через центральний сектор молдавсько-українського кордону була найбільш 
серйозною загрозою безпеки кордонів між Україною та Молдовою у 2013 році.     Для боротьби з цією 
загрозою у штаб-квартирі EUBAM зібрались представники митних та правоохоронних органів Молдови та 
України для участі в роботі Спеціальної групи з боротьби із нелегальним оборотом тютюнових виробів. 
 
 Метою цієї зустрічі було спільне планування заходів з боротьби та недопущення контрабанди тютюнових 
виробів. Учасники обговорили пропозиції щодо різноманітних аспектів оперативної діяльності у боротьбі з 
нелегальним оборотом цигарок у регіоні. EUBAM використала цю зустріч як можливість представити 
партнерам із Молдови та України багаторівневий підхід ЄС до цієї проблеми. 
 
Місія ЄС також підготувала підґрунтя для майбутнього співробітництва молдавських та українських колег із 
європейськими партнерами. На цій зустрічі до митників Молдови та України долучились їхні європейські 
колеги з Європейського бюро з боротьби із шахрайством (OLAF) та Управління її Величності з податків та 
митних зборів із Великобританії. 
 
Спеціальну групу з боротьби із незаконними оборотами тютюнових виробів було створено у 2010 році і 
відтоді вона координує діяльність митних структур Молдови та України у боротьбі із контрабандою 
тютюнових виробів із Молдови та України у країнах ЄС. 
 
Корисні посилання:  
Дізнайтесь більше про відносини України-ЄС 
http://euukrainecoop.net/link/ 

 
Календар: 
Анонси найближчих подій та короткий  огляд новин останнього місяця Ви знайдете тут 
http://euukrainecoop.net/calenda/ 

http://euukrainecoop.net/2014/03/07/layers/
http://euukrainecoop.net/link/
http://euukrainecoop.net/calenda/
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