
 

 

 

Головнi новини спiвпрацi мiж Україною та ЄС. Липень 2015 року 
 

ДАВАТИ НАДІЮ: ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ НАВЧАЮТЬ НОВИМ ПРОФЕСІЯМ  

З Юлею ми зустрічаємося у Дружківці, невеличкому промисловому містечку на Донбасі. На ній рожева 

футболка, волосся зібране в хвіст, у вухах невеликі сережки. 

У кімнаті центру для переселенців, де вона зараз 

мешкає – двоповерхове ліжко. Вона спить на 

верхній поличці. 

Юля зі Спартака – колись мирного села біля 

Донецького аеропорту. Сьогодні його практично 

немає. І її будинку теж. 

Коли у серпні 2014-го почалися перші обстріли, 

батьки одразу відправили її з селища; речі, які 

вона поспіхом склала, “помістилися в одну 

сумку”. Батьки залишилися ще п’ять днів. 

“Одного з наших сусідів убило уламком, коли він 

зачиняв двері в підвал. Ввечері перед тим батьки 

з ним спілкувалися. У вранці дізналися, що він 

помер”. Наступного дня батьки виїхали теж. 

“Єдиний транспорт, який у них був – це 

велосипеди”. 

“Коли я навесні складала сесію і прощалася з одногрупниками, мені запам’яталася фраза: “побачимося в вересні, все 

буде добре”. Але я так нікого і не побачила”, – розповідає вона. 

Сьогодні Юля живе у центрі для переселенців у Дружківці, у двоповерховій будівлі на вулиці Свободи. Її 

облаштували волонтери: Василина, яка провела п’ять діб у полоні сепаратистів, та її колега Лариса. Сьогодні центру 

допомагають міжнародні організації, зокрема УВКБ ООН і Євросоюз. Переселенці мають місце, де жити, і час від 

часу отримують гуманітарну допомогу – харчові набори, побутову хімію, одяг. 

Але сьогодні багато хто розуміє, що гуманітарна допомога не може розв’язати всіх проблем. Її ніколи не вистачить на 

всіх. Якась міжнародна організація може дати кілька сотень ковдр – а заявок від переселенців буде три тисячі. Можуть 

дати памперси на сто дітей, але, наприклад, у Краматорську дітей переселенців до одного року – близько тисячі. 

Тому потрібно шукати нових відповідей, шукати способів давати переселенцям роботу. Бо її сьогодні дуже мало. І на 

нових місцях її знайти дуже складно. Особливо якщо живеш в колективних центрах, далеко від великих міст. 

У квітні Юля пішла на тренінг. Його організувала Міжнародна організація з міграції разом із організацією 

“Українські рубежі” за підтримки Євросоюзу. Тренінг із здобуття нових навичок, нових умінь. Із здобуття нової 

професії чи уміння розпочинати власний бізнес. 

“Ми робили тренінги про те, як знайти себе”, – розповідає Ірина Дрозд, одна з викладачок на цих семінарах. “Це був 

короткий курс з того, як організувати свій бізнес, як робити рекламу, курс з менеджменту і просуванню продукції”. 

А також тренінг про те, як змінити спеціалізацію, як вивчитися на нову професію. 

 

Повний текст:  http://euukrainecoop.net/2015/08/01/idp-trainings/  
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БАНК ЄС ВИДІЛЯЄ 400 МЛН ЄВРО НА ПОЛІПШЕННЯ КОМУНАЛЬНОГО 

ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ  

Європейський інвестиційний банк надав Україні кредит у розмірі 400 млн євро на фінансування державних 

проектів із модернізації міської інфраструктури. 

Застаріла інфраструктура більшості міст України потребує 

суттєвої модернізації. «80% мереж міської інфраструктури 

нині знаходяться у катастрофічному стані», – розповідає 

Геннадій Зубко, віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального 

розвитку. 

Гроші Європейського інвестиційного банку покликані 

підтримати від 25 до 40 проектів з вагомого поліпшення 

енергоефективності великих та середніх міст. Йдеться 

насамперед про централізоване опалення, енергоефективність у 

адміністративних будівлях, міське освітлення. У такий спосіб ці 

кошти зроблять внесок у енергетичну безпеку України, 

зменшення втрат води, поліпшення послуг з утилізації твердих відходів, а також у безпечність та якість надаваних 

комунальних послуг. 

«Сучасне і надійне комунальне господарство зробить внесок у підвищення якості життя людей, які проживають в 

українських містах,» – переконаний Ласло Бараньяя, віце-президент ЄІБ, відповідальний за позики Україні. Він 

вважає, що «Це допоможе заощаджувати енергію, надавати кращі та більш економічні послуги і захистити 

довкілля». 

Кредит банку профінансує до 50% від загальних коштів проектів із енергозаощадження. Решту буде покрито за 

допомогою паралельного фінансування від міжнародних фінансових інституцій, інвестиційних грантів та власних 

внесків кінцевих бенефіціарів. 

 

Контекст  

ЄІБ – Банк Європейського Союзу – фінансує проекти в Україні на основі доручення Ради ЄС та Європейського 

Парламенту для країн Східного партнерства. Це доручення дозволяє Банку підтримувати проекти, які становлять 

надзвичайний інтерес для ЄС та його східних сусідів у таких сферах, як підтримка приватного сектору, соціальна та 

економічна інфраструктура і зміна клімату. 

У березні 2014 року Європейська Комісія оголосила про всеосяжний пакет допомоги Україні на певних умовах на 

2014-2016 роки із бюджетом в 11 млрд євро. Зі свого боку, ЄІБ робить свій внесок у цей пакет, надаючи протягом 

наступних трьох років позику у розмірі до 3 млрд євро, – якщо політичні та операційні умови дозволятимуть це. Банк 

ЄС зосереджуватиме свою увагу на інвестиціях у енергетику та інфраструктуру, а також на питаннях доступу 

малих і середніх підприємств до фінансування.  

Трастовий фонд Східного партнерства з технічної допомоги (ТФСПТД) – це інструмент фінансування технічної 

допомоги для забезпечення вдалішого впровадження проектів у країнах-учасницях Східного партнерства. ТФСПТД – 

це мультидонорський багатосекторальний фонд, головною метою якого є зміцнення якості та впливу кредитних 

операцій ЄІБ у країнах Східного партнерства. У центрі його уваги – чотири пріоритетні сфери: енергетика, довкілля, 

транспорт та телекомунікації, а також зміна клімату та міський розвиток. 

Інструмент підтримки міських проектів (ІПМП) – це інструмент технічної допомоги, який фінансується 

Інвестиційним інструментом сусідства. Мета ініціативи – надання допомоги міським проектам у країнах Східного 

партнерства. ІПМП надає допомогу з підтримки інвестиційних проектів у всіх міських секторах (включаючи 

централізоване опалення, енергоефективність у будівлях, міське освітлення, а також проекти, пов’язані із 

водопостачанням, санітарною профілактикою та утилізацією твердих відходів). 

Повний текст: http://euukrainecoop.net/2015/07/31/eu-loan-400mln/  
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ДАХ НАД ГОЛОВОЮ – ЄС ДОПОМАГАЄ ПОСЕЛЕННЯМ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ  

“Це родина з чотирьох осіб. Вони з Горлівки. Отримали: борошно, макарони, гречку, горох, рис, хліб, овочі, памперси. 

Дитина отримала ранець для школи”. 

Ольга Красікова, директор центру колективного проживання переселенців у Костянтинівці, промисловому містечку 

на Донбасі, показує нам свою велику 

реєстраційну книгу. У ній вона записує, хто з 

переселенців отримав гуманітарну допомогу, 

що саме, і коли. За весь час, від весни 2014 

року, через неї пройшло більше трьох тисяч 

осіб. 

Спочатку, навесні та влітку 2014-го, люди їхали 

зі Слов’янська. Потім, коли Слов’янськ було 

звільнено і війна перемістилася в інші міста 

Донбасу, поїхали з Горлівки, Донецька, 

Авдіївки, Єнакієвого. 

У центрі колективного проживання 

переселенців, яким опікується Ольга, раніше 

жили бездомні. Коли почалася війна і люди 

почали масово виїжджати з зони конфлікту, 

міська влада його віддала для поселення 

переселенців. Тоді місце було без утеплення, 

без дверей (замість дверей висіли великі 

ковдри), без сантехніки, без душу. 

“Койки стояли скрізь, де був якийсь порожній куточок – там і ставили. Відмежовували їх занавіскою. Навіть біля 

туалету у нас стояло двохярусне ліжко. Люди були раді навіть цьому, бо в них не було грошей платити за 

квартиру”, – розповідає Красікова. 

Місцеві мешканці одразу почали нести ковдри, постільну білизну, одяг, взуття, продукти. Від літа до жовтня годували 

близько 130 людей на день: 40 літрів супу щодня, які привозили з іншої частини міста, у молочних бідонах. “Друге” 

варили прямо тут. 

Восени 2014 року до допомоги почали підключатися міжнародні організації. Чеська People in Need у вересні 2014-го 

відкрила свій офіс у Слов’янську. Центру в Костянтинівці, завдяки коштам Євросоюзу, організація надала сантехніку 

(унітази та умивальники), будівельні матеріали (гіпсокартон, двері, дроти), продуктові набори та ковдри. 

Щоб надати допомогу, гуманітарні організації спочатку їдуть у спільноти переселенців, спілкуються з керівниками 

центрів, збирають фокус-групу, говорять з людьми. Поступово, через діалог, люди відкривають, що їм потрібно. 

Потім із ними тримають зворотній зв’язок: в People in need, наприклад, є загальна гаряча лінія для скарг та 

пропозицій. Після завершення проекту опитують певний відсоток тих, хто отримав підтримку. 

Сьогодні Євросоюз та його держави виділили Україні мільйони євро гуманітарної допомоги. Надає він її 

здебільшого через такі міжнародні організації як People in need, Save the children, агенції ООН, Данська рада біженців, 

Норвезька рада біженців, які самі активно працюють з українськими волонтерами. Чому? Бо жоден чиновник не 

зрозуміє людей так, як зрозуміє волонтер чи гуманітарний працівник. 

 

Повний текст:  http://euukrainecoop.net/2015/08/05/eu-pin/  
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ЗАВДЯКИ ПРОЕКТУ ЄС ТА ПРООН ДИТСАДОК НА ВІННИЧИНІ ЗИМУВАТИМЕ В 

ТЕПЛІ    

Дитячий садок «Сонечко» у смт. Томашпіль Вінницької області заощаджує понад 6 тисяч кубометрів газу 

щороку завдяки проекту Програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», який 

співфінансується Євросоюзом. Отримавши в рамках проекту гранти, місцева громада витратила його на 

обладнання садочка сучасними вікнами, сонячними панелями на даху та іншими енергоощадними 

технологіями. 

Тепер дитсадок «Сонечко» виглядає як новий. 

Завідувач та місцеві мешканці детально 

розповідають, як все відбувалося. 

Ремонт садка громада Томашполя розпочала 2013 

року. Зламаний дах, старі вікна і відсутність теплої 

води – такою була будівля тоді. «Якби ви бачили 

фото нашого дитсадка три роки тому і порівняли з 

нинішнім, різниця вас би вразила», – розповідає 

Марина, мати двох хлопчиків, які ходять до 

«Сонечка». 

Роботи з ремонту та витрат було чимало, тому 

громада скористалася можливістю отримати грант 

від проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на 

громаду». 

«2013 року ми провели реконструкцію та утеплення покрівлі вартістю 366 тисяч гривень. Тоді ЄС та ПРООН 

виділили на ремонт 80 тисяч гривень», – розповідає завідувачка садочка Олена Годна. Вражена першими 

результатами, 2014 року громада розпочала новий проект зі встановлення піддашків і сонячних панелей, а також 

оновлення системи опалення загальною вартістю близько 400 тис. грн. Цього разу ЄС і ПРООН надали грант у 

розмірі понад 229 тис. грн. Решту вартості покрили за рахунок місцевого бюджету і громади. 

«Ми щорічно заощаджуємо понад 6 тисяч кубометрів газу і 300 кіловат електроенергії – щомісячно», – каже Олена 

Годна. На заощаджені кошти дитсадок придбав нові меблі для дітей – 59 трьохспальних ліжок та 8 шведських стінок. 

Також відремонтували харчоблок і пральню. Ну й діти тепер миють руки теплою водою, а це теж дуже важливо. 

 

Контекст  

Проект «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» було розпочато 2007 року з метою поширення сталого 

соціально-економічного розвитку на місцевому рівні. 

Протягом 2014-2018 років реалізують уже третю фазу проекту з загальним бюджетом 23,8 млн. євро, з яких 23 млн. 

євро – кошти ЄС, і 800 тис. євро – кошти ПРООН. 

За підтримки проекту місцеві громади розбудовують партнерські відносини з органами центральної та місцевої влади, 

приватним сектором і міжнародними донорами. Завдяки цьому вони покращують місцеву інфраструктуру, створюють 

робочі місця, сприяють розвитку підприємництва та удосконалюють необхідні соціальні послуги (наприклад, освіту, 

медицину, постачання води та інші). 

Отримайте більше інформації про проект МРГ на офіційному сайті www.cba.org.ua або на сторінці ПРООН в Україні – 

www.undp.org.ua та Фейсбук – http://www.facebook.com/UNDPUkraine 

Повний текст: http://euukrainecoop.net/2015/08/06/kindergarten-in-vinnytsia/  
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ПРООН ТА ЄС ПІДТРИМУЮТЬ ВІДНОВЛЕННЯ БУДІВЕЛЬ ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ З 

ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ, ДІТЕЙ ТА БАГАТОДІТНИХ РОДИН 

Віталія Маслій – мешканка міста Слов’янськ Донецької області. Ця гарна, тендітна й водночас сильна та смілива 

жінка під час бойових дій змушена була покинути рідний дім разом із чоловіком та маленьким сином. На долю 

родини Віталії випало немало випробувань. У їхньому помешканні були зруйновані всі комунікації, повністю були 

відсутні вода та тепло. «Війна принесла в моє життя багато горя, невпевненості у завтрашньому дні, страху за 

майбутнє моєї родини», ділиться наболілим жінка. 

 

Сьогодні разом з іншими внутрішньо переміщеними особами (ВПО) з особливими потребами Віталія врешті знайшла 

тимчасовий притулок у Донбаському міжрегіональному Центрі професійної реабілітації інвалідів. Приміщення 

Центру в місті Краматорську було відремонтовано в рамках спільного Проекту ЄС / ПРООН «Місцевий розвиток, 

орієнтований на громаду» (МРГ) у партнерстві з обласними, районними, місцевими органами влади та 

громадськими організаціями. У відновленій будівлі для інвалідів на візках створено можливості для проживання на 

всіх поверхах приміщення. У Центрі встановлено ліфт, створено систему подачі гарячої води, обладнані та 

відремонтовані індивідуальні санвузли. Сума безповоротної фінансової допомоги склала 660 тисяч грн. 

 

Контекст 

ПРООН спільно з Європейським Союзом підтримує проекти щодо відновлення соціальної інфраструктури із 

загальним бюджетом у понад 1 мільйон доларів. Спільний Проект ЄС / ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований 

на громаду» (МРГ) у партнерстві з місцевою владою допомагає відновлювати місця тимчасового проживання, центри 

соціальної допомоги для найбільш вразливих груп – матерів з дітьми, людей літнього віку, а також осіб з обмеженими 

можливостями. 

Проект ЄС / ПРООН МРГ наразі підтримує відновлення вже 23 об’єктів у семи українських областях – 

Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Запорізькій, Одеській, Донецькій та Луганській. По завершенні 

ремонтних робіт тут знайдуть тимчасовий притулок понад 3000 внутрішньо переміщених осіб. 

Повний текст: http://euukrainecoop.net/2015/07/21/cba-undp/  

http://euukrainecoop.net/2015/07/21/cba-undp/


 

 

 

 

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/link/
http://euukrainecoop.net/calenda/

