
ЄС ДОПОМАГАЄ УКРАЇНІ ВДОСКОНАЛИТИ ПРИКОРДОННУ ІНФРАСТРУКТУРУ
Найостаннішою подією в процесі підтримки ЄС Україні в покращенні інфраструктури
стала передача 30 січня Головою Представництва Єврокомісії Державній митній службі
Україні 9-ти пересувних рентгенівських сканерів вартістю 13,4 млн євро (див. нижче).
Церемонія передачі відбулася на прикордонному пункту «Рава-Руська». Цей пункт
реконструйовано за допомогою ЄС – за 9 млн євро. Більшість робіт з реконструкції
було закінчено минулого року – і в жовтні пані Лаура Гараняні, керівник програм
співпраці Представництва Єврокомісії в Україні, офіційно відкрила цей один з
найбільших та найсучасніших прикордонних переходів Європи.
Так само, як в Раві Руській, проекти ЄС покращили прикордонну й транспортну інфраструктуру пунктів у Ягодині,
Чопі та Ужгороді.
Реконструкція прикордонного пункту в Ягодині, на яку ЄС спрямував 2,85 млн євро, закінчилася в 2006 році. Додат-
ково туди ж було спрямовано 5,25 млн євро (разом із 1,65 млн євро з боку уряду Польщі) на будівництво під’їзних
шляхів та нового мосту на кордоні між Польщею та Україною через річку Західний Буг.
Реконструкція прикордонного пункту в Чопі за допомогою ЄС розпочалася з бюджетом у 2,9 млн євро. Цей перехід,
реконструйований за допомогою ЄС, лежить на Європейському Коридорі №5 – на прямій лінії з Будапешта до Києва.
Євросоюз виділив також 3 млн євро на реконструкцію прикордонного пункту в Ужгороді – і ці роботи закінчилися у
грудні 2007 року.
Співпраця між ЄС та Україною з покращення управління кордонами має дві головні мети, а саме: покращення умов
пересування людей та вантажів і боротьба з контрабандою зброї, наркотиків та з іншою злочинною діяльністю.
Співпраця в сфері міграції, запобігання відмиванню грошей, торгівлі людьми, контрабандою наркотиків і товарів є
важливою частиною Плану Дій Україна-ЄС.

ЩЕ ОДИН КРОК ДО СПІВПРАЦІ
ПОСОЛ ЄВРОКОМІСІЇ В УКРАЇНІ ЖОЗЕ МАНУЕЛ ПІНТУ ТЕЙШЕЙРА
ПЕРЕДАВ УКРАЇНСЬКІЙ МИТНИЦІ СПЕЦІАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ,
ПРИДБАНЕ КОШТОМ ЄС
30 січня під час церемонії на митному пункті пропуску в Раві-Руській Державна
митна служба України отримала сучасне рентгенівське скануюче обладнання
для здійснення митного огляду. В заході взяли участь Голова Представництва
Єврокомісії в Україні пан Жозе Мануель Пінту Тейшейра та Перший заступник
Голови Державної митної служби України Ігор Піковський.
9 сучасних мобільних рентгенівських сканерів для неруйнівного контролю вантажів та транспортних засобів
придбано для українських митниць коштом Європейського Союзу. Це обладнання призначено для митних пунктів
пропуску: „Рава-Руська”, „Краковець”, „Ягодин”, „Кучурган”, „Одеса-порт”, „Порубне”, „Бачівськ”, „Ужгород” та
„Чоп”. Загальна вартість обладнання (включно з підготовкою персоналу) складає 13,4 млн євро.
Передача цього обладнання є наймасштабнішим проектом технічної допомоги за всю історію міжнародної митної
співпраці України.
Мобільні рентгенівські системи розширять можливості митників у здійсненні ретельного неруйнівного огляду
транспортних засобів і контейнерних вантажів і цим сприятимуть виявленню порушень митного законодавства і
фактів незаконного переміщення товарів, прискоренню процесу митного оформлення тощо.
Церемонію передачі обладнання широко висвітлювали понад 20 національних та місцевих засобів інформації.

НОВИНИ ПРОЕКТІВ, ФІНАНСОВАНИХ ЕС
ПРОЕКТ ЄС З ПІДТРИМКИ МАЛИХ І СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ НАДАВ ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
УКРАЇНСЬКИМ ДЕРЕВООБРОБНИМ ПІДПРИЄМСТВАМ ЩОДО ЕКСПОРТУ В КРАЇНИ ЄС
29 січня у Львові відбувся семінар «Маркетингові стратегії під час глобальної фінансово-економічної кризи –

рекомендації для малих деревообробних і меблевих компаній». У заході взяли участь 17 керівників і менедже-
рів пілотних компаній Проекту малого і середнього бізнесу, сектору деревообробки та виготовлення меблів.
Семінар було зосереджено на покращенні знань деревообробного і меблевого ринку країн ЄС, практичних порадах
щодо ведення бізнесу під час глобальної фінансово-економічної кризи, поясненні суті та наданні рекомендацій з
розробки стратегії компанії та маркетингового плану компанії для налагодження бізнесу на ринку ЄС, а також на
інструментах планування експортної діяльності. î
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АНОНСИ ПРОЕКТІВ-ПАРТНЕРІВ ЄС

Лютий 2009 року, Київ
Ескпертне дослідження стану ЗМІ в 6 регіонах
Це дослідження буде здійснено в рамках спільного проекту ЄС та Ради Європи „Сприяння європейським стандартам в
українському медійному середовищі”, за індикаторами Ради Європи та ЮНЕСКО, у співпраці з Комітетом «Рівність
можливостей».
Детальніша інформація: Ольга Бігун, e-адреса: Olga.BIGUN@coe.int

25 лютого 2009 року, Київ
Заключна конференція Програми ЄС з підтримки запобігання поширенню та незаконному обігові наркотиків у
Білорусі, Україні та Молдові (BUMAD)
Детальніша інформація: Ігор Конопацький, менеджер з комунікацій; е-адреса: igor.konopatskiy@undp.org.ua

12 березня 2009 року, Київ
Прес-конференція на тему: «Платформа НДО щодо Чорного моря»
Цей захід проведе проект ЄС «Співпраця щодо довкілля Чорного моря»
Контакти: Юлія Гунько, e-адреса: ecbsea@ecbsea.org

è Учасники заходу ознайомилися зі станом та існуючими бізнес-можливостями
ринку ЄС, працювали над підготовкою стратегічних і маркетингових планів, аби
протистояти наслідками глобальної фінансово-економічної кризи, а також
отримали рекомендації, як покращити ефективність своїх планів.
Семінар «Ключові фактори успіху виходу на ринок ЄС» для менеджерів МСП
сектору машинобудування / устаткування заплановано на березень 2009 року.
Одним із головних завдань Проекту Євросоюзу «Підтримка розвитку ділової
спроможності українських МСП – міжнародний аспект» є допомогти малим і
середнім підприємствам налагодити бізнес-зв'язки з компаніями ЄС. Проект допо-
магає їм знайти інвесторів, замовників та інших партнерів. Важливим кроком у цьому процесі є ознайомлення з
розвитком та бізнес-можливостями ринку ЄС.
Контакти: Кен Накбар, керівник проекту, е-адреса: ken.nachbar@sme-int.com.ua
Детальніше про проект: http://www.sme-int.com.ua/

РУСЛАНА ТА С.К.А.Й. ДОПОМОГЛИ РОЗПОЧАТИ НОВИЙ
ПРОЕКТ ЄС НА «НАШОМУ РАДІО»

30 січня в Києві, в прес-центрі УНІАН відбулася прес-конфе-
ренція, присвячена новому радіо-проектові ЄС «Європа в серцях
українців». В заході взяли участь: пан Богдан Болховецький,
генеральний директор “Нашого Радіо”, пан Дірк Шюбель, керів-
ник відділу політики, преси та інформації Представництва Євро-
комісії в Україні, Олег Собчук з гурту С.К.А.Й. та Руслана –
українська співачка, переможниця Євробачення-2004.

Мета проекту – поширення актуальної інформації про Європейський Союз та діяльність Європейської Комісії в
Україні, інформування молоді про відносини та програми технічної і фінансової співпраці між Україною та ЄС. У
тісній взаємодії із Представництвом Єврокомісії в Україні радіостанція висвітлюватиме найактуальнішу інформацію
щодо різноманітних аспектів взаємовідносин ЄС з Україною.
Тривалість проекту "Європа в серцях українців" – 6 місяців (до серпня 2009 року).
Програми транслюватимуться щодня о 8.20, 14.20 та 18.20 по буднях, а щонеділі о 18.00 звучатиме 1-годинне ток-шоу.
“Наше радіо” транслюється в Києві на частоті 107.9 FM. Радіопрограми також доступні на сайті: http://www.esua.info.
Контакти: Інна Стасюк, е-адреса: stasyuk@nasheradio.ua

Цей електронний бюлетень видається в рамках Проекту
„Інформаційна та PR- підтримка діяльності ЄС в Україні”

Проект фінансується  Європейським Союзом та реалізується Центром громадських зв’язків “Р.А.П.І.Д”
Керівник Проекту – Андрій Куліш.  Контактний телефон: 8 050 35 25 738    E-пошта: a_kulish@ukr.net
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