
 

 

 

Головнi новини спiвпрацi мiж Україною та ЄС. Червень 2015 
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В УКРАЇНІ ЗАТРИМУЄТЬСЯ СТВОРЕННЯ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ІНСТИТУЦІЙ - 

ЕКСПЕРТ ЄС 

Боротьба проти корупції є однією з найважливіших реформ, які Україна має реалізувати для зближення з ЄС. 

Вона є одним із ключових елементів Контракту з розбудови держави (пакету реформ, на реалізацію яких ЄС 

виділив Україні грант у розмірі 355 мільйонів євро). Кілька інших важливих речей, наприклад 

кількамільярдна макрофінансова допомога чи запровадження безвізового режиму, також залежать від 

досягнень у боротьбі проти корупції, наприклад від ефективності та незалежності нещодавно створеного 

Національного антикорупційного бюро та майбутнього Національного агентства з питань запобігання 

корупції.  

Аби обговорити ситуацію в цій сфері, ми 

зустрілися з Марією Стоговою, керівником сектору 

боротьби проти корупції Представництва 

Європейського Союзу в Україні.  

Україна зараз створює Національне 

антикорупційне бюро (НАБ). Який поступ у цій 

сфері? 

Процес створення бюро перебуває на початковій 

стадії. Уже призначено голову цієї інституції та 

трьох заступників. Також зараз відбувається набір 

100 слідчих та голів департаментів. Обрано також 

Громадську раду. 

Але чи не здається Вам, що поступ надто 

повільний? Відповідний закон було ухвалено минулого року; зараз уже червень 2015 року, а Бюро все ще не 

працює.  

Так, законодавчу базу для створення НАБ було ухвалено восени 2014 року – понад півроку тому. Були певні затримки 

у запуску процесу відбору голови цієї інституції. Я би не сказала, що прогрес повільний – я би радше говорила про 

певні затримки, які в ньому були. 

Голову Бюро призначили, але антикорупційної прокуратури все ще не створено. Чи є там якийсь прогрес? 

Справді, щоб забезпечити функціонування Національного антикорупційного бюро та почати розслідування, слід 

створити антикорупційну прокуратуру. У Верховну Раду вже подано проект поправок до процедури щодо відбору 

членів цієї інституції. Я сподіваюся, що відповідні законодавчі акти будуть ухвалені якнайшвидше, і затримок у 

створенні антикорупційного бюро вже не буде. 

Якими є рекомендації ЄС до цієї процедури?  

Одна з найважливіших речей для ЄС полягає в тому, що антикорупційна прокуратура має бути незалежною. Однак 

нинішній проект поправок до процедури відбору членів антикорупційної прокуратури встановлює таку процедуру: 5 

членів призначає Верховна Рада, і 5 членів – Генеральна Прокуратура. Якщо взяти до уваги, що Генерального 

прокурора призначає Президент, і що коаліція у Верховній Раді також включає партію Президента, така процедура 

може призвести до слабкого балансу сил. Вона може створити ризик, що на антикорупційну прокуратуру може 

чинитися вплив. Я не кажу, що цей вплив буде неодмінно здійснюватися – але, без сумніву, ризик такого впливу існує. 

Тому ЄС закликає український парламент знайти рішення, яке би дозволило цей ризик зменшити. Як саме ситуацію 

буде вирішено, є, звісно, справою України. Але важливо, щоб на це питання звернули увагу. 

Повний текст:  http://euukrainecoop.net/2015/06/18/anticorruption-institutions/  

http://euukrainecoop.net/2015/06/18/anticorruption-institutions/


 

 

ВИСТУП ПРЕЗИДЕНТА ЄВРОПАРЛАМЕНТУ МАРТІНА ШУЛЬЦА У ВЕРХОВНІЙ РАДІ 

УКРАЇНИ    

Президент Європейського Парламенту Мартін Шульц відвідав Україну та виступив в українському 

парламенті.  

Шановний пане Президенте, 

Шановний пане Прем’єр-міністре, 

Шановний пане Голово Верховної Ради, 

Шановні народні депутати, 

Пані та Панове! 

Це велика честь і задоволення для мене бути тут з вами у 

такий день, день підписання Угоди про співпрацю між 

Європейським Парламентом і Верховною Радою 

України. 

Ця угода ще більше наблизить наші два парламенти – і відповідно наші народи – одне до одного. 

Мир і єдність на нашому континенті для нас, європейців, – ідеали, які ми цінуємо. 

Наші спільні цінності, демократія і верховенство права, індивідуальні права і людська гідність рухають європейський 

проект уперед. 

Під час революції на Майдані ви піднялися і зажадали чесних виборів; ви вийшли на вулиці, аби жити у суспільстві, 

яке є вільним, демократичним і плюралістичним; через підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом ви 

обрали європейський шлях. І ми привітали ваш європейський вибір. Це був сміливий вибір. 

Водночас, коли я дивлюся на те, що відбувалося півтора роки тому, я шокований стражданнями, які пережив 

український народ. Я ніколи не міг собі уявити, що навіть з плином сімдесяти років після закінчення Другої світової 

війни і двадцяти п’яти років з часу падіння Залізної завіси людям у Європі буде відмовлено у праві визначати свою 

власну долю; що кордони у Європі можуть знову бути змінені силою; що архітектура миру, яку ми разом 

вибудовували після Холодної війни, може бути атакованою; і власне, що вираз «хто сильний, той і правий» може 

знову бути більш пріоритетним за верховенство права. 

Однак це сталося. 

Пані та панове, 

Те, що відбувається в Україні, стосується усіх європейців. Ми не можемо просто стояти осторонь та інертно 

спостерігати, як порушуються засадничі принципи міжнародної спільноти. Ми погодили правила для держав, яких ті 

мають дотримуватися, розвиваючи стосунки одна з одною. Ці правила стосуються усіх. Ми не можемо прийняти той 

факт, що великі країни залякують малі, щоб досягати своїх цілей. Ми не можемо прийняти той факт, що правила 

міжнародного права стосуються когось, але не усіх. 

Від самого початку конфлікту та після незаконної анексії Криму Європейський Союз працював у напрямі віднайдення 

мирного вирішення. Я особисто дуже підтримував посередницькі зусилля Канцлера Німеччини Анґели Меркель і 

Президента Франції Франсуа Олланда. Ми маємо поглянути фактам у вічі: немає воєнного шляху розв’язання 

конфлікту. Усі сторони отримали вказівку, щоб стримуватися себе і утримуватися від розпалювання війни і 

розповсюдження націоналістичної риторики. Історія вчить нас, що дуже часто підігріті душі занадто легко виходять з-

під контролю. 

Повний текст: http://euukrainecoop.net/2015/07/03/schulz/  
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ГРОШІ ТА КОНСУЛЬТАЦІЇ: ЯК ЄС ЗБИРАЄТЬСЯ ДОПОМОГТИ МАЛОМУ БІЗНЕСУ В 

УКРАЇНІ  

Дві ініціативи від Євросоюзу допоможуть малому українському бізнесу отримати більше кредитів та 

поліпшити свій менеджмент.  

Креативність, низькі витрати на інтелектуальний продукт, 

конкурентна ціна на робочу силу – ці риси перераховує 

український бізнесмен Володимир Патіс, говорячи про 

сильні сторони вітчизняного малого та середнього бізнесу. 

Патіс є співзасновником компанії «Eskada-M», яка експортує 

меблі в багато країн Європи і своїм прикладом спростовує 

думку про те, що на європейських ринках «нас ніхто не 

чекає». 

Сьогодні успішний малий бізнес в Україні часто знаходить 

себе у багатонаціональних кластерах. Вони об’єднують 

багато компаній по всьому світу, які працюють як одна 

компанія, при цьому кожна з яких робить свій вузький 

сегмент роботи. «У нас звикли до логіки закритого циклу: 

одна й та сама компанія рубає ліс та робить меблі. Однак у світі ця логіка більше не працює», – говорить Патіс. 

Сьогодні бізнес шукає свої ніші вузької спеціалізації, де можна досягнути низьких витрат та високої ефективності, і 

влаштовуються в міжнародні виробничі цикли. 

Попри чимало подібних успішних історій, малому бізнесу в Україні сьогодні доводиться нелегко. Наприклад, не 

вистачає системних контактів з міжнародними клієнтам чи партнерами або ж добрих умінь у маркетингу чи 

розуміння, як працює сучасний бізнес. «Нашому бізнесу часто не вистачає системності», – говорить Інна Сосновська, 

експерт компанії Strategic Consulting Group та радниця декана Києво-Могилянської бізнес-школи. «Системність – це 

розуміння того, яку цінність я можу запропонувати клієнту. Бо те, що я вмію виробляти, далеко не завжди є тим, що я 

можу продати. Якщо я виробляю двері, то для мене клієнтами можуть бути готелі, будівельні компанії, дилери – і для 

кожних з них мій продукт буде різним», – говорить вона. 

Статтю опубліковано вперше у газеті «День», у співпраці з Бюлетенем Представництва ЄС в Україні 

Повний текст:  http://euukrainecoop.net/2015/07/08/eusure-2/  

 

ЯК ЗАОХОТИТИ «ВРАЗЛИВИХ» СПОЖИВАЧІВ ІНВЕСТУВАТИ В 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ?   

З квітня 2015 року уряд розпочав поступове підвищення тарифів на енергоносії. Водночас було запроваджено 

програму субсидій на оплату енергоспоживання для соціально вразливих груп. Однак виникає проблема – 

отримувачі державної допомоги неохоче здійснюють заходи з енергоефективності, такі як встановлення 

лічильників, теплоізоляції та регуляторів тепла. 

Проблеми ефективного енергоспоживання було обговорено на круглому столі «Енергоефективність: як 

підтримати вразливих споживачів», що відбувся у Верховній Раді 15 червня 2015 року. 

 

http://www.day.kiev.ua/uk/article/ekonomika/groshi-ta-konsultaciyi
http://euukrainecoop.net/2015/07/08/eusure-2/


 

 

 

 

 

На фото Святослава Павлюка ключового експерта проекту ЄС «Угода мерів – Схід»  – два сусідні будинки, 

перший із яких оснащений поквартирними лічильниками та регуляторами, а в другому таке обладнання відсутнє. За 

словами експерта, лічильники  у будинках – запорука економії енергоспоживання, а брак інформації та менеджменту 

споживання він називає головним бар’єром для підвищення енергоефективності у бюджетній сфері та в житловому 

секторі. 

Українці споживають найбільше енергії серед країн Європи, але водночас малозабезпечені громадяни не готові 

сплачувати ринкову ціну за енергію. За словами заступника Голови Представництва ЄС в Україні Томаса 

Фрелессена, субсидії не вирішать проблем енергоефективності, а радше приховають їх, а найпершим кроком для 

вирішення проблеми ощадливого енергоспоживання є підвищення тарифів до їх реального рівня. «Це болючий процес, 

але він дуже необхідний… Разом з тим ЄС надає технічну і дорадчу підтримку Україні у реформуванні 

енергетичного сектору», – зазначив пан Фрелессен.   

На думку експерта Європейської комісії, члена Групи підтримки для України Кшиштофа Гєрульські, фінансова 

підтримка вразливих споживачів повинна бути лише засобом на короткотермінову перспективу, а у довгостроковому 

плані слід запровадити заходи з енергоефективності, такі як індивідуальне та всеохопне встановлення лічильників 

тепла та покращувати теплоізоляцію будинків. Експерт радить Україні прийняти закон про вимірювання споживання 

енергії для того, аби використання енергії стало більш відповідальним. 

«Наступний законопроект, над яким ми працюємо, буде спрямований на те, щоб підвищувати поінформованість 

населення щодо способів економії енергоресурсів», – зазначив Голова підкомітету з питань енергозбереження та 

енергоефективності Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики 

та ядерної безпеки Олексій Рябчин.  

Посилаючись на досвід проведення інформаційно-просвітницьких кампаній з енергоефективності у Косово, 

економіст з питань енергетики Світового банку Ядвіга Семіколенова радить проводити дослідження громадської 

думки та адаптувати державні заходи з комунікації до потреб конкретних суспільних груп. 

У країнах ЄС, наприклад у Ірландії, Польщі, Великій Британії та Нідерландах, моделі підвищення 

енергоефективностті ґрунтуються на стимулюванні конкретних суспільних груп – споживачів, постачальників енергії 

та ін.  

 

Контекст 

Круглий стіл «Енергоефективність: як підтримати вразливих споживачів» відбувся у рамках проекту «Рада за 

Європу», що започаткований Європейським Союзом і реалізовується Лабораторією законодавчих ініціатив. Проект 

спрямовано на підвищення рівня знань, пов’язаних з Євросоюзом, серед членів парламенту України і місцевих 

політиків шляхом проведення шести тематичних круглих столів. Особливу увагу приділено питанням реалізації Угоди 

про асоціацію та співробітництву між Україною та ЄС. 

Повний текст: http://euukrainecoop.net/2015/07/07/energy-efficiency-2/  

 

 

ВИБІР СТАЛОЇ ЕНЕРГЕТИКИ - ЦЕ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИБІР 

П’ятий рік поспіль українські міста долучаються до Європейського тижня сталої енергетики. Метою є 

підвищення обізнаності громадськості щодо енергоефективності та відновлюваних джерел енергії. Цього року 

Тиждень офіційно відкрила Вінниця, де було організовано низку вуличних заходів. 

П’ять років тому місто приєдналося до Угоди мерів – ініціативи Євросоюзу, спрямованої на енергоефективність та 

більше використання альтернативних джерел енергії. Її учасники добровільно зобов’язуються впроваджувати 

енергоефективні заходи. 

 

http://euukrainecoop.net/2015/07/07/energy-efficiency-2/


 

 

«Цього року Вінниця стала першим українським містом та першим 

містом серед країн СНД, яке отримало Європейську енергетичну 

нагороду за зусилля із захисту довкілля», – наголосив виконувач 

обов’язків міського голови Вінниці Сергій Моргунов. 

Керівник третього відділу програм допомоги “Енергетика, транспорт 

та навколишнє середовище” Представництва ЄС в Україні Вальтер 

Треттон привітав зусилля вінничан із впровадження проектів 

сталої енергетики. Він наголосив, що «вибір сталої енергетики – це 

європейський вибір». 

«Стала енергетика це не розкіш, а необхідність, – підкреслив 

Треттон. – Це запорука процвітання України, яка допоможе 

зменшити залежність від дорогої імпортованої енергетики». 

Водночас дипломат зауважив, що стала енергетика недешева: 

розробка енергоощадних технологій та пошук альтернативних джерел енергії потребують багато інвестицій. ЄС 

спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку оголосив про надання Україні 15 мільйонів євро для 

проектів енергоефективності в рамках Фонду  Східноєвропейського  партнерства  з енергоефективності та довкілля 

(E5P). 

Треттон також наголосив, що важливими складовими розвитку сталої енергетики в Україні є зміни українського 

законодавства і свідомі зусилля українського суспільства. 

Як українці відзначали Європейський тиждень сталої енергетики у Вінниці – у нашому фоторепортажі. 

 

 

ІНСТАЛЯЦІЯ «ПАРАСОЛЬКА ВІД НАСИЛЬСТВА» ЗАПУСТИЛА ПРОЕКТ ЄС ІЗ 

ПРОТИДІЇ НАСИЛЬСТВУ В УКРАЇНІ  

З відкриттям символічної інсталяції «Парасолька від насильства» в центральному київському Парку 

ім.Т.Г.Шевченка, розпочав свою дію проект «Свобода від насильства: покращення доступу до соціальних 

послуг в Україні».  

На дереві в парку Тараса Шевченка, біля пам’ятника поету, розвішали кілька десятків парасольок, які впродовж тижня 

щовечора підсвічуватимуться 1386 секунд. Саме стільки жінок в Україні потерпають від насильства щодня – 

згідно з дослідженнями і оцінками експертів. 

    

 

http://www.eib.org/projects/regions/eastern-neighbours/framework/E5P.htm
http://www.eib.org/projects/regions/eastern-neighbours/framework/E5P.htm
http://euukrainecoop.net/2015/06/23/eusew-in-vinnytsia/


 

 

 

Контекст  

Проект «Свобода від насильства: покращення доступу до соціальних послуг в Україні» впроваджується протягом 

2014-2016 рр. за підтримки Європейського Союзу з метою налагодження міжвідомчої взаємодії між Міністерством 

соціальної політики, Міністерством внутрішніх справ та Міністерством охорони здоров’я. Загальний бюджет проекту 

340 тис. євро, серед яких 221 тис. євро – кошти, виділені ЄС. Таким чином буде створена система співпраці між 

соціальними службами, медиками та міліцією у допомозі потерпілим від насильства жінкам. Спершу система буде 

впроваджена в Києві, потім досвід буде поширений на 10 інших областей. 

Повний текст: http://euukrainecoop.net/2015/06/12/umbrella/  

 

 

 

 

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/2015/06/12/umbrella/
http://euukrainecoop.net/link/
http://euukrainecoop.net/calenda/

