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ЄС ПІДТРИМУЄ РОЗВИТОК ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 

Як свідчить статистика, у сфері туризму зайнято близько 8 млн 
європейців, і в цілому ця динамічна галузь складає 4% ВВП  
Європейського Союзу. В рамках Лісабонської стратегії Європей-
ська Комісія запропонувала нову Туристичну Стратегію ЄС, яка 
враховує  потенціал і значущість туризму для створення робочих 
місць та економічного зростання. Хоча в більшості випадків ініці-
ативи  в туристичній галузі є локальними, єдина європейська по-
літика в цій сфері сприятиме розвитку конкурентноздатності. ЄС 
підтримує в Україні заходи в рамках програм транскордонного 
співробітництва, в тому числі спрямовані на розвиток туристич-
ної сфери як інструменту економічного зростання.

За сприяння ЄС впроваджуються два масштабних транскордонних туристичних проекти в Яремчі: «Роз-
виток транскордонного туризму та мережі в Івано-Франківську (Україна) i Марамуреші (Румунія)» та «Ве-
локраїна». В рамках першого з них в Яремчі організовано Центр Екотуризму, а другий – спрямований на 
розвиток мережі пішохідних та веломаршрутів в регіоні (детальна інформація – далі). Нещодавно цей ре-
гіон та проекти відвідала група послів країн ЄС.
ЄС також фінансує туристичний проект «Заснування Міжнародної українсько-польської Асоціації гірських 
гідів у Карпатах», який впроваджується за підтримки Львівської Асоціації розвитку туризму. Планується за-
снувати асоціацію гірських гідів та налагодити обмін досвідом та інформацією, сприяти узгодженню марш-
рутів i позначок по обидва боки кордону.

ОфІцІйНІ ПРеДСТАВНИКИ ЄВРОПейСьКОЇ КОМІСІЇ ТА КРАЇН ЄС  
ВІДВІДАЛИ «ВеЛОКРАЇНУ»

21 травня Голова Представництва Європейської Комісії в Укра-
їні Жозе Мануел Пінту Тейшейра, посли та офіційні представники 
країн ЄС відвідали м. Яремче (Івано-франківська обл.), де  озна-
йомилися з ходом впровадження двох проектів ЄС: «Велокраїна» 
та «Програма розвитку транскордонного туризму». 

Партнерами проекту «Велокраїна» виступають Карпатський Наці-
ональний Природний Парк, місцеві громадські організації та ру-
мунська партнерська організація Asociatia Pentu Turisim, Cultura si 
Tineret. Проект реалізується в рамках програми транскордонного 
співробітництва Румунія-Молдова-Україна.
Проект стартував у червні 2008 року і триватиме два роки. Його 
мета – залучити українських та іноземних туристів до екологічно безпечного, доступного та активного від-
починку в Карпатському регіоні у позазимовий період. 
«Програма розвитку транскордонного туризму» розрахована на період з липня 2007 року до грудня 2009 
року. Виконавцем цього проекту, який  також реалізується в рамках Програми транскордонного співробіт-
ництва Румунія-Молдова-Україна, є Туристична асоціація Івано-Франківщини. Мета програми – створити 
сприятливі умови для  розвитку транскордонного туризму в регіонах Івано-Франківщини та Марамуреш-
ського повіту (Румунія). Її цільова аудиторія – представники офіційних кіл Івано-Франківської області та 
Марамурешського повіту Румунії, представники організацій з захисту довкілля, туристичних асоціацій, а 
також місцеві туристичні компанії та підприємці. 
У презентації ходу реалізації проектів «Велокраїна» та «Програма розвитку транскордонного туризму» в 
Яремчі взяли участь посол Великої Британії в Україні Лі Тернер, посол Греції в Україні Харіс Дімітріу, посол 
Туреччини в Україні Ердоган Ішджан, заступник Голови міської адміністрації міста Яремче Ігор Гладиш та за-
ступник Голови Івано-Франківської обласної адміністрації Володимир Шкварилюк. 
На прес-конференції, що відбулася після презентації, було обговорено актуальні питання впровадження 
туристичних проектів Україна-ЄС, проблеми розвитку транскордонного і зеленого туризму в Україні та під-
тримки Європейським Союзом місцевих туристичних програм.

Контактна особа: Станіслав Топольницький, e-mail: stanislav.topolnytskyy@ec.europa.eu 
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В КИЄВІ ВІДБУЛАВСЯ СеМІНАР ЩОДО ВИМОГ ЄВРОСОЮЗУ  
ДО ІМПОРТУ ПРОДУКТІВ 

19 травня в Києві відбувся семінар за програмою TAIEX 
(Інструмент технічної допомоги та обміну інформацією) щодо 
вимог ЄС до імпорту продуктів тваринного походження. Семінар 
організовано на вимогу Українського Клубу Аграрного Бізнесу 
за підтримки Міністерства аграрної політики. До участі в ньому 
були запрошені представники профільних українських компаній, 
ветеринарних служб, а також ЗМІ. 

Систему ЄС з безпеки продуктів харчування та вимог до країн, що 
не входять до складу ЄС, щодо імпорту продуктів тваринного по-
ходження представили експерти з національних інституцій країн 
ЄС - Федерального агентства продовольчої безпеки,  Адміністра-
ції Нідерландів з безпеки продовольства і споживчих продуктів,  Генерального директорату Європейської 
Комісії з питань здоров’я та прав споживачів.

Контакти: Український клуб аграрного бізнесу, e-mail: info@agribusiness.kiev.ua

УКРАЇНСьКА ПРИКОРДОННА СЛУЖБА НАБЛИЖАЄТьСЯ  
ДО СТАНДАРТІВ ЄС

22 травня Державна прикордонна служба України (ДПСУ) у 
співпраці з Європейським Союзом, Держдепартаментом США та 
Представництвом Міжнародної організації з міграції в Україні 
(МОМ) провела Другу міжнародну правову конференцію щодо 
зміцнення законодавства у сфері охорони державного кордону 
України. цей захід є складовою проекту «Посилення системи 
управління людськими ресурсами державної прикордонної 
служби України – HUREMAS 2», спрямованого на підтримку 
України у справі  покращання законодавства з питань управління 
кордонами відповідно до стандартів ЄС.

В конференції взяли участь керівник управління програм допо-
моги в Україні пані Лаура Гараньяні, заступник Голови ДПСУ пан Олександр Мельников, представники Ка-
бінету Міністрів України, Верховної Ради та профільні експерти й спеціалісти, зокрема від МОМ, Держав-
ного Департаменту США, Національної поліції Угорщини, Управління верховного комісара ООН з питань 
біженців, Європейського агентства з управління оперативною координацією на зовнішніх кордонах країн 
ЄС (FRONTEX),  Місії ЄС з прикордонної допомоги Україні та Молдові (EUBAM) та ДПСУ.
Експерти з України та країн ЄС обговорили прогалини в українському законодавстві, конкретні закони, не-
обхідні для перетворення ДПСУ на цивільну правоохоронну службу,  досвід прикордонних структур країн 
ЄС – Угорщини та Польщі у сфері наближення національних законів до законодавства ЄС і Шенгенського 
прикордонного кодексу, а також перспективи й можливості співробітництва в посиленні законодавства з 
питань кордонів. 

Контактна особа: Світлана Слабінська, e-mail: pr@iom.kiev.ua 

НОВИНИ СПІВПРАцІ З ЄС
Бюлетень Представництва Європейської Комісії в Україні



№ 30
5 червня 
2009 р. 

ШКІЛьНИй АВТОБУС ДЛЯ УЧНІВ ТеРНОПІЛьСьКОЇ ОБЛАСТІ

23 травня мешканці с. Вишгородок Тернопільської області 
зустріли високоповажну делегацію дипломатів та місцевих 
партнерів, які взяли участь у церемонії передачі шкільного 
автобуса. Мікропроект з придбання автобуса було реалізовано 
сільським комітетом «Надія» в рамках спільного проекту  
ЄС та ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду».  
У церемонії передачі автобуса взяли участь голова Пред-
ставництва Європейської Комісії в Україні Жозе Мануел Пінту 
Тейшейра, посол Швеції Стефан Гуллгрен, посол Великої 
Британії Лі Тернер, Уповноважений  керівник офісу ПРООН 
в Україні ерджан Мурат, заступник керівника офісу ПРООН в 
Україні йоанна Казана-Вишньовецька та голова обласної ради 
Олексій Кайда.

У вітальному слові пан Мурат зазначив: «Люди мають бути в центрі процесів розвитку, вони самі мають ви-
рішувати, чого потребують, як зробила ця громада, визначивши пріоритетом шкільний автобус».
Голова Представництва Європейської Комісії в Україні посол Пінту Тейшейрa зазначив, що напередодні 
святкування Дня Європи в Тернополі «…немає кращого способу відзначити День Європи, ніж приїхати сюди 
і взяти участь в церемонії передачі автобуса громаді села Вишгородок. Це дуже яскраво ілюструє вимір 
співпраці між Україною та Європейським Союзом». 
Фінансування проекту «Шкільний автобус»  здійснено  за підтримки ЄС та ПРООН (77 878 грн), Тернопіль-
ської обласної державної адміністрації і Тернопільської облради ( 25 000 грн), Лановецької районної дер-
жадміністрації  та райради (52887 грн) і сільського комітету «Надія» (7790 грн). Відтепер діти з 42 сімей, 
що мешкають у 8 віддалених селах, з комфортом діставатимуться до місцевої школи.

Контактна особа: Ганна Яцюк, e-mail: ganna.yatsyuk@undp.org.ua 

ПРеДСТАВНИКИ ЄС ТА ООН ВІДВІДАЛИ ЩОйНО ВІДРеМОНТОВАНУ  
ШКОЛУ НА ВОЛИНІ 

24 травня в рамках святкування Дня Європи в Луцьку Голова 
Представництва Європейської Комісії в Україні Жозе Мануел 
Пінту Тейшейра, посол Польщі Яцек Ключковські, Уповноважений 
керівник офісу Програми Розвитку ООН в Україні ерджан 
Мурат та заступниця Постійного Представника ПРООН в Україні 
йоанна Казана-Вишньовецька відвідали школу с. Кисилин, яка 
була відремонтована в рамках проекту ЄС-ПРООН «Місцевий 
розвиток, орієнтований на громаду».

У зимовий період 86 учнів школи часто хворіли та пропускали за-
няття через значні втрати тепла у приміщеннях школи. Громадська 
організація «Стохід» розробила програму заміни дверей та вікон в 
школі. Цю ініціативу було реалізовано за фінансової підтримки спільного проекту ЄС та ПРООН «Місцевий 
розвиток, орієнтований на громаду». 

Контактна особа: Ганна Яцик, e-mail: ganna.yatsyuk@undp.org.ua
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  АНОНСИ ПРОеКТІВ , ЩО фІНАНСУЮТьСЯ ЄС

4 ЧеРВНЯ 2009 р., ОДеСьКА ОБЛАСТь
Презентація проекту «Виконання Україною зобов’язань щодо членства в СОТ та Європейської політики 
сусідства в аграрному секторі (секторальний підхід)» в Одеській області.
Проект представлятимуть: Микола Кісеолар, заступник голови Одеської обласної державної адміністра-
ції, Валентина Завалевська, заступник Міністра аграрної політики України, Клаудія Фішер, керівник відділу 
програм допомоги Представництва Європейської Комісії в Україні та Богдан Дроздовський, керівник про-
екту. До участі в заході запрошені українські та іноземні експерти, які безпосередньо займатимуться ре-
алізацією проекту, представники аграрних громадських організацій та підприємств і місцевої влади. 
Контактна особа: Олеся Кравченко-фісун, e-mail: okravchenkofisun@gmail.com

5 ЧеРВНЯ 2009 р., МІНІСТеРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ, КИЇВ
Заключне засідання та прес-конференція з нагоди завершення проекту Twinning «Гармонізація законо-
давчих норм та стандартів України з законодавчими нормами та стандартами ЄС у сфері цивільної 
авіації»
Прес-конференція за участі Міністра транспорту та зв’язку України Йосипа Вінського, представників  
Європейської Комісії, Франції та Польщі відбудеться о 14:00 у будинку Державної авіаадміністрації  
(пр. Перемоги, 14,  кімн. 326) 
Контактна особа: yarmosh@mtu.gov.ua 

5-6 ЧеРВНЯ 2009 р., АР КРИМ
Візит Голови Представництва Європейської Комісії в Україні Жозе Мануела Пінту Тейшейри та послів 
Чехії, Словаччини і Польщі до Сімферополя та Севастополя. 
Програмою перебування передбачено відвідання проекту ЄС з покращання управління кордоном, зустріч з 
представниками органів державної влади Автономної Республіки Крим щодо Спільної Ініціативи з підтримки 
регіону, відкриття двох Центрів інформації Європейського Союзу та участь у святкуваннях Дня Європи.
Контактна особа: Ірина Стаднійчук, e-mail:  irina.stadniychuk@ec.europa.eu  

Бюлетень видається в рамках проекту «PR-підтримка програм допомоги та співпраці ЄС в Україні».
Проект фінансується Європейським Союзом і виконується агенцією KEY Communications.
Контактна особа: Сергій Замар, e-mail: zamari@keycommunications.ua
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