
 

 

 

Головнi новини спiвпрацi мiж Україною та ЄС. Квітень 2015 

року 
 

ЖАН-КЛОД ЮНКЕР: «ЗА ВАМИ РЕФОРМИ – ЗА НАМИ ПІДТРИМКА» 

Тоді як Україна заявляє про свою відкритість для іноземних інвестицій і шукає у скрутні часи міжнародної 

підтримки, ЄС заохочує її до реформування державного управління.  

З одного боку, Україна має унікальний 

потенціал для економічного зростання у 

разі проведення проєвропейських реформ, з 

іншого – військовий конфлікт на сході. Про 

допомогу їй ішлося на представницькій 

міжнародній конференції, що відбулася 28 

квітня в Києві. 

У той час як керівництво України закликало 

до «нового плану Маршалла», ЄС 

традиційно відстоював принцип «більше 

грошей за більше реформ». 

«Було досягнуто значного прогресу у 

проведенні реформ, але попереду ще більше 

роботи, і цей процес має бути сталим і 

заслуговувати на довіру», – заявив 

Президент Європейської комісії Жан-Клод 

Юнкер, оцінюючи успіхи України у 

реформуванні. Він також додав, що «між 

ЄС та Україною є чітка домовленість: за 

вами реформи, за нами підтримка». 

Президент Юнкер оголосив нову програму фінансової підтримки у розмірі 1,8 мільярдів євро, яка «допоможе 

Україні впроваджувати реформи». Ця програма є частиною пакету підтримки, про який було анонсовано у березні 

минулого року. Загальний бюджет його становить 11 мільярдів євро, які буде надано у формі грантів та позик для 

макрофінансової стабілізації та сприянню проведенню реформ. 

Віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс звернув увагу на повільний прогрес у сфері конституційної, 

судової та адміністративної реформ, додавши, що «чим довше затягувати початок реформ, тим вищу ціну 

доведеться заплатити». 

Важливою новиною від європейських чиновників стало виділення 110 мільйонів євро для підтримки малого та 

середнього бізнесу у регіонах України. Цей грант покриє витрати на технічну підготовку українських компаній до 

стандартів та вимог ЄС. 

Контекст  

ЄС був і залишається найбільшим міжнародним донором України. Від моменту проголошення її незалежності ЄС 

надав їй 3,5 мільярди євро грантової (безповоротної) допомоги. Іншу значну підтримку надавали окремі держави-

члени ЄС у рамках двосторонньої допомоги. Україна також отримала від ЄС 10 мільярдів євро кредитів на пільгових 

умовах. У попередні роки Україна щороку отримувала від ЄС в середньому 150 мільйонів євро у рамках 

Європейської політики сусідства. 

У березні 2014 року ЄС ухвалив рішення надати Україні протягом наступних кількох років пакет допомоги обсягом у 

майже 11 мільярдів євро. Відтоді було погоджено низку конкретних кроків на коротку та середню перспективи з 

метою допомогти стабілізувати економічно-фінансову ситуацію в Україні протягом перехідного періоду, заохочувати 

її до політичних та економічних реформ і підтримувати інклюзивний розвиток на благо всіх українців. 

Повний текст:  http://euukrainecoop.net/2015/05/08/support-ukraine/  

http://euukrainecoop.net/2015/05/08/support-ukraine/


 

 

МІСЦЕВІ ІНІЦІАТИВИ ДОПОМОГИ ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ ОТРИМУЮТЬ ГРАНТИ ЄС 

ЄС продовжує підтримувати внутрішньо переміщених осіб в Україні, кількість яких уже перевищила мільярд 

та загрожує країні гуманітарною катастрофою. Низка гуманітарних проектів Євросоюзу в Україні загальним 

бюджетом 17 мільйонів євро орієнтована на різні групи переміщених осіб по всій країні. Ці ініціативи 

включають підтримку дітей, сімей, людей, які страждають хронічними захворюваннями, і навіть підприємців. 

Компанія «Пірена», яка виготовляє пожежне обладнання, 

перемістила своє виробництво з Донбасу. Колись успішна 

фірма постачала продукцію на ринки України, Грузії та 

Казахстану. Коли в регіоні розпочалися військові дії і 

Сєверодонецьк окупували бойовики, до компанії почали 

надходити погрози і шантаж. 

«Тоді ми вирішили перенести свої потужності у 

безпечніше місце», – говорить генеральний директор 

«Пірени» Олександр Грищенко.. Підприємцю вдалося 

перемістити компанію до Вінниці, але більшість 

обладнання залишилася в окупованому місті. Зараз 

«Пірена» намагається відновити виробництво. 

Багато підприємств із Донбасу опинилися в схожій ситуації через військові дії в регіоні. Згідно даних моніторингової 

місії ООН від жовтня 2014 року, близько 40 тисяч підприємств малого та середнього бізнесу (МСП) із зони, яка 

постраждала від конфлікту, були змушені припинити діяльність, залишивши безробітними сотні тисяч людей. 

Для допомоги «Пірені» та іншим підприємствам із 

постраждалих від конфлікту областей України ЄС надав 

грант на суму 324 тисячі євро для місцевої ініціативи 

Вінницької області – Центру адаптації підприємців із 

зони АТО. Ініціатива у рамках проекту ЄС «Підтримка 

громад, що опинилися під впливом конфлікту в 

Україні» із загальним бюджетом 17 мільйонів євро. 

«Цей проект є частиною загальної допомоги ЄС у 

відповідь гуманітарну на кризу у східній Україні. Від 

початку конфлікту ЄС надав Україні такої підтримки на 

320 млн євро. Серед них 200 млн євро – позики через 

Європейський інвестиційний банк, які будуть спрямовані 

на відновлення систем життєзабезпечення та 

інфраструктури Донбасу. Ще понад 120 мільйонів – 

безвідплатної допомоги.», – пояснює Беренд де Гроот, 

керівник програм співробітництва Представництва ЄС в 

Україні 

ЄС підтримує загалом 17 проектів у різних областях 

України, які спрямовані на допомогу постраждалим на 

Донбасі Донбасу. П’ять таких проектів були представлені 

на присвяченій цьому питанню конференції. Одним із них 

і є Центр адаптації переміщених підприємців. Засновник цього проекту і президент Асоціації приватних інвесторів 

України Сергій Десяк розповідає, що він хотів показати: переміщених підприємців не потрібно субсидіювати, вони 

самі можуть сприяти зростанню економіки України. 

Контекст  

Проект ЄС «Підтримка громад, що опинилися під впливом конфлікту» було започатковано у вересні 2014 року у 

відповідь на зростання кількості вимушених переселенців і на наслідки цієї кризи. Проект із бюджетом у 17 

мільйонів євро спрямований на підтримку 17 місцевих ініціатив, які допомагають різним групам внутрішньо-

переміщених осіб – у тому числі дітям, сім’ям, дітям-сиротам, людям, які страждають від діабету та інших хронічних 

захворювань, підприємцям тощо. 

 



 

 

Види діяльності таких місцевих проектів варіюються від будівництва приймальних центрів, шкіл, дитячих садочків до 

надання різноманітних соціальних послуг, відновлення інфраструктури та надання підтримки переміщеним 

підприємцям із Донбасу та Криму. 

Ви можете знайти повний список місцевих проектів за посиланням. 

Повний текст: http://euukrainecoop.net/2015/04/30/support-to-idps/  

 

ЕКСПЕРТ: УКРАЇНА ВТРИЧІ СКОРОТИЛА ІМПОРТ ГАЗУ 

Складні відносини з Росією, традиційним газовим монополістом, спонукали Україну до зменшення імпорту 

газу за рахунок власного газовидобутку і заощадження. 

Про подальші перспективи власного 

газовидобутку, а також виклики та нові 

можливості, які відкриває перед Україною 

інтеграція до Європейського енергетичного 

співтовариства, наша розмова із Михайлом 

Гончаром, директором енергетичних програм 

Центру НОМОС. Він є одним із ініціаторів 

проекту, фінансованого ЄС, із підвищення 

прозорості української газовидобувної 

промисловості – «Незалежний моніторинг 

ресурсних і фінансових потоків від розробки 

традиційних і нетрадиційних вуглеводнів у 

рамках Угод про розподіл продукції». 

У рамках Угоди про асоціацію та свого 

членства в Енергетичному співтоваристві 

Україна взяла на себе зобов’язання наближатися до норм і практик ЄС в енергетичній сфері. Що це означає для 

нас? 

<<Буде створено механізм для конкуренції, коли споживачі 

можуть самі обирати товари за вигіднішими умовами >> 

Це означає, що Україна має прийняти низку законодавчих та регулятивних актів, які випливають із Договору про 

заснування енергетичного співтовариства, до якого приєдналася Україна у лютому 2010 року. Він передбачає 

прийняття принаймні трьох основних законів: закон про ринок газу, закон про ринок електроенергії та закон про 

національного регулятора. 

Закон про ринок газу було прийнято у 2010 році, однак він дещо застарілий: він не містить положень Третього 

енергопакету. Тепер розроблений новий законопроект, який охоплює Другий і Третій енергопакети. Він буде 

прийнятий найближчим часом. 

Що ці енегропакети означають для українців? 

Реалізація цього законодавства в Україні, як це було в інших державах-членах ЄС в минулому, зробить енергетичний 

сектор України прозорим і подібним на європейський. Українські споживачі зможуть самі обирати свого 

енергопостачальника за вигіднішими умовами, а енергопостачальники зможуть обирати коло своїх споживачів. Тобто, 

буде створено механізм для конкуренції. 

Коли цей механізм запрацює в Україні? 

Звичайно, упродовж імплементації цих законів буде перехідний період. Не можна очікувати, що це трапиться за один 

день. Проблема полягає в тому, що ці три закони мали би прийматися одним пакетом. Натомість, їх приймають 

окремо, і це створює певні процедурні перешкоди. 

http://surdp.eu/news/Projects-selected-Grant-Facility-Program
http://euukrainecoop.net/2015/04/30/support-to-idps/


 

 

<<Ідея полягає в розбудові механізмів громадянського 

контролю над прибутками від видобутку газу і спрямування 

їх на суспільно-корисні справи >> 

На що спрямований Ваш проект?  

Це спільний проект Центру НОМОС і Київського міжнародного енергетичного клубу (Q-Club). Ми розпочали його в 

2013 році, отримавши грант Єврокомісії у розмірі 200 тисяч євро. Проект спрямований на встановлення системи 

незалежного моніторингу ресурсів і фінансів, пов’язаних із проектами газовидобутку в рамках Угод про розподіл 

продукції. 

Іншими словами, ідея полягає в розбудові механізмів громадянського контролю над прибутками від видобутку газу 

і спрямуванні їх на суспільно-корисні справи. Сьогодні всі бюджетні доходи від газовидобутку надходять до 

центрального бюджету. Але території, на яких видобувають газ, зазвичай не мають зиску від такої діяльності та не 

отримують кошти на боротьбу з екологічними проблемами, що виникають від добування газу. 

Наша команда розробила алгоритм розподілу податків від газовидобутку на місцевому рівні. У цій ідеї ми 

покладалися на Конституцію України, яка містить положення, що українські ресурси належать народу України. Тому 

ми пропонуємо створити Національний фонд розвитку, до якого будуть надходити податки від газовидобутку та 

розподілятимуться на суспільно-корисні справи. Наприклад, для проектів з навколишнього середовища. 

Повний текст:  http://euukrainecoop.net/2015/04/24/honchar/  

 

ЗУРАБ АЛАСАНІЯ: «СУСПІЛЬНЕ МОВЛЕННЯ ЗМІНЮВАТИМЕТЬСЯ РАЗОМ ІЗ 

СУСПІЛЬСТВОМ» 

19 березня Верховна Рада ухвалила у другому читанні Закон України про суспільне телебачення і 

радіомовлення в Україні, таким чином запаливши зелене світло для створення суспільного мовника. Євросоюз 

послідовно підтримував ці кроки України. Нині питання нарешті перейшло в практичну площину. Про 

майбутнє суспільне мовлення ми говорили з Генеральним директором Національної телекомпанії України 

Зурабом Аласанією. 

Скільки часу потрібно, щоб завершити створення суспільного телебачення? 

Сподіваюся, це ніколи не завершиться. 

Суспільне – це не просто мовлення, це 

суспільство і є. Ми маємо змінюватися 

разом із суспільством. Виховувати його, а 

суспільство – нас. Тобто, цей процес 

безкінечний. Щодо юридичних процедур, 

то їх розраховуємо завершити до кінця 

2015-го. 

У тому числі перейти від державної 

форми власності до публічної? 

Так. Як би ми не хотіли, дитину не 

народиш за два місяці, має пройти 

дев’ять. Так і тут. Юридичні процедури забирають час. Але це формально. Неформально ми вже є, рік працюємо. 

Поки що ми позбавлялися всього поганого – але це ще не створення доброго. Ми тільки починаємо його створювати. 

Як перетворити нинішню державну регіональну медіасистему на справжнє суспільне мовлення? 

Спочатку потрібно об’єднати її з нами. З центру будуть лише ціннісні вказівки, нічого іншого. Як побудувати свою 

систему, вони вирішать самі. Що ми категорично вимагаємо – ніякої «джинси», замовних матеріалів. Радянська 

система має бути знищена, – я маю на увазі прислужництво місцевій владі. За цим ми наглядатимемо дуже жорстко. 

http://euukrainecoop.net/2015/04/24/honchar/


 

 

Створення суспільного мовлення багато років було ключовою темою дискусії між Україною і Євросоюзом. Чи 

отримує Перший національний допомогу від ЄС у створені суспільного мовлення зараз? 

ЄС надавав величезну експертну допомогу і лобіював прийняття закону про суспільне мовлення. До другого читання 

не було певності, що закон буде прийнятий через великий опір Парламенту і регіональних ЗМІ. Саме тоді європейці 

надали свою тяжку артилерію: на всіх рівнях вони тиснули для прийняття закону. Тому вага європейських партнерів у 

його прийнятті дуже велика. 

Тепер, коли стало зрозуміло, що суспільному мовленню в Україні бути, ЄС та інші міжнародні партнери готові 

надавати фінансову допомогу для модернізації обладнання телекомпаній. 

Повний текст: http://euukrainecoop.net/2015/05/07/public-broadcasting/  

 

ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНІСТЬ ПО ВСІЙ УКРАЇНІ: ФОТОРЕПОРТАЖ  

З 16 по 29 квітня українці могли попити «сонячної кави» або покрутити педалі для перегляду фільмів просто на 

головних площах українських міст. Це не ще один розважальний фестиваль, а стратегічний інформаційний тур, 

покликаний ознайомити людей з використанням альтернативних джерел енергії для щоденних потреб. 

Справжній фанат альтернативної енергії пропонує 

глядачам скуштувати «сонячної кави», як він її 

називає. Кава гаряча і запашна, заварена на 

сонячних променях. Ви б нізащо не здогадалися, 

що обійшлося без звичних нам електрики чи газу. 

«Ми розповідаємо людям про альтернативні 

джерела енергії. Це сонячний концентратор, 

який можна змайструвати вдома», – розповідає 

про свою сонячну машину Віталій. – Потрібна 

стара супутникова тарілка, обгорнута 

сонцевідбивною плівкою». Ось так все просто! З 

цим приладом можна влаштовувати пікнік і 

смажити яєчню, заварювати каву або навіть 

смажити м’ясо без шкоди для довкілля. 

Віталій упродовж двох років бере участь у таких 

енергетичних турах з командою Національного екологічного центру України (НЕЦУ). Він помічає зміни у ставленні 

українців до енергозбереження. «Люди починають усвідомлювати відповідальність за довкілля та зміну клімату», – 

розповідає Віталій. – Вони також починають шукати можливості заощадження енергії для зменшення витрат».  

 «Люди змайстрували понад 60 сонячних концентраторів по всій Україні завдяки нашим буклетам”.- каже він. 

  

 

http://euukrainecoop.net/2015/05/07/public-broadcasting/


 

 

Іншим креативним і веселим способом енергозаощадження є велогенератор – з ним ви можете самі створювати 

енергію! «Це дуже мотивує», – стверджує Богдан. 

Справді, чому б не поєднувати кілька корисних справ одночасно. Цей прилад генерує енергію за рахунок крутіння 

педалей велосипеда. Отже, займаючись спортом можна водночас створювати енергію для своїх комп’ютерів чи чи 

навіть для вуличних фільмів. Головна ідея такого винаходу – показати, що велосипед може стати елементом 

енергетичної незалежності. 

  

Контекст 

Інфо-тур «Енерго-незалежність — наша спільна справа!» організовано групою НУО, які займаються екологічними 

питаннями, аби показати людям, як стати більш енерго-незалежним. До складу групи входять такі організації, як: 

НЕЦУ, УМКА, АВК, Екоклуб, Голос Природи, Еремурус, Зелена Хвиля. 

ЄС заохочує такі екологічні ініціативи та надає фінансову допомогу для їхньої реалізації, включно з інфо-туром. 

Ви можете стежити за діяльністю проекту на офіційній сторінці у Фейсбук. 

Повний текст: http://euukrainecoop.net/2015/05/06/energy-tour/  

 

УКРАЇНА РОЗПОЧИНАЄ ДНІ ЄВРОПИ: ПРИЄДНУЙСЯ! 

12-20 травня Україна долучиться до відзначення Дня Європи. Представництво Європейського Союзу в Україні у 

співпраці з 10-ма містами України проведе різнопланові заходи, що вкотре нагадають громадянам про 

європейськість України, її потенціал та інтелект. Тематично цьогорічні святкування Днів Європи об’єднані 

пошуком ідей для розвитку міст, здорового способу життя та спілкуванням між активними представниками 

міст. 

 

http://climategroup.org.ua/?p=3256
https://www.facebook.com/pages/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%80-%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0/383075858550293?sk=timeline
http://euukrainecoop.net/2015/05/06/energy-tour/


 

 

Дні Європи в Україні за участі Представництва ЄС триватимуть 12-16 травня 2015 року у Києві, Одесі, Львові, 

Дніпропетровську, Краматорську, Тернополі, Кіровограді, Житомирі, Кривому Розі та Івано-Франківську. В рамках 

святкувань планується проведення таких заходів: 

Що?    Хакатон – конкурс ідей молодіжних проектів «Моє креативне місто» 

Де?      Креативний простір твого міста 

Чому? Під час хакатону активна молодь міста запропонує реальні проекти для модернізації міста у ще більш 

європейське, конкурентоздатне та привабливе до інвестицій. Один проект, який наприкінці заходу шляхом 

голосування всіх учасників набере найбільшу кількість голосів, буде інформаційно підтриманий Представництвом 

ЄС. Хакатон має на меті показати мешканцям міста приклади успіху, а також дати розуміння того, що європейська 

інтеграція є можливою на рівні індивідуальних історій людей, компаній, організацій тощо. 

Що?    Публічні дебати на тему «Чим Україна може надихнути Європу? Чим Україна може збагатити Європу?» 

Де?      Центральна площа твого міста 

Чому? Відкрита вулична дискусія збере разом представників влади, бізнесменів, громадських активістів та експертів 

різного фаху, з якими може поспілкуватись кожен охочий та поставити свої запитання щодо модернізації життя в 

Україні та покращення життя в конкретному місті. 

Що?    Ярмарок проектів ЄС 

Де?      Креативний простір твого міста 

Чому? На ярмарку проектів відбудеться презентація грантів, можливостей для розвитку міста і області, які 

реалізовують регіональні, національні організації, фонди. Ярмарок має на меті розповісти мешканцям міст про 

конкретні проекти та можливості для розвитку регіону. 

Щоб долучитися до Ярмарки проектів ЄС, будь ласка, пройдіть коротку реєстрацію: 13 травня у Краматорську, 15 

травня в Одесі, 18 травня у Дніпропетровську. 

Що?    Спортивно-масовий захід «(Velo) Run to Europe» 

Де?      Головна вулиця твого міста 

Чому? Під час заходу всі охочі разом проїдуть на велосипедах чи пробіжать головними вулицями свого міста та 

продемонструють, що Україна – це не тільки європейський інтелект та розвиток, а й європейський спосіб життя, який 

підтримує здоров’я та збереження довкілля. 

Слідкуйте за новинами свого міста та Представництва ЄС для отримання детальнішої інформації про 

заплановані заходи у своєму місті в рамках святкування Днів Європи в Україні 2015.  

Повний текст: http://euukrainecoop.net/2015/05/07/europe-days/  

 

 

Корисні посилання: 

Дiзнайтесь бiльше про вiдносини України-ЄС 

http://euukrainecoop.net/link/  

Календар: 

Анонси найближчих подiй та короткий огляд новин останнього мiсяця Ви знайдете тут 

http://euukrainecoop.net/calenda/  

http://euukrainecoop.net/2015/05/07/europe-days/
http://euukrainecoop.net/link/
http://euukrainecoop.net/calenda/

