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ЄС ЗАБЕЗПЕЧУЄ ОБЛАДНАННЯМ ПРИКОРДОННУ СЛУЖБУ

Передача Державній прикордонній службі України 24 мобільних комплек-
сів теп ловізійного спостереження загальною вартістю € 12 млн (див.далі) є 
черговим етапом реалізації проекту ЄС з облаштування ДПСУ та створення 
відкритих, безпечних кордонів між Україною та її сусідами. Проект також 
має на меті до 2015 р. привести ДПСУ у відповідність до стандартів Шен-
генської зони. 

У листопаді 2008 р. Посол Жозе Мануэл Пінту Тейшейра передав ДПСУ 65 
тепловізійних біноклів, а нині на озброєнні прикордонників вже 287 оди-
ниць цього обладнання на загальну суму € 15 млн. ДПСУ стане першою 
у світі правоохоронною службою, що має у своєму розпорядженні таке потужне та ефективне обладнання 
для прикордонного контролю. На церемонії передачі Посол Пінту Тейшейра зазначив: «Я з гордістю заяв-
ляю, що це тепловізійне обладнання є найсучаснішим обладнанням на світовому ринку». Нагадаємо, що 
в рамках попередніх проектів ДСПУ було надано обладнання для  перевірки документів, прилади нічного 
бачення та телекомунікаційну техніку. Найближчим часом ЄС планує передати ДСПУ 20 сканерів паспортів 
з біометричними функціями.  

ПОСОЛ ЄС ТА ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ ПЕРЕДАЛИ ТЕПЛОВІЗІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ 
ПРИКОРДОННІЙ СЛУЖБІ

4 вересня в Києві на території Центрального вузла зв’язку ДПСУ відбулася 
урочиста передача Державній прикордонній службі України 24 мобільних 
комплексів спостереження за кордоном на базі автомобіля «Фольксваген». 

В церемонії взяли участь Президент України Віктор Ющенко та Голова 
Представництва Єврокомісії Посол Жозе Мануел Пінту Тейшейра.
Наразі обладнання для тепловізійного спостереження – як переносні 
прилади, так і мобільні комплекси – активно використовуються в охороні 
державного кордону України. Працювати з цим сучасним обладнанням 
навчають майбутніх офіцерів та військовослужбовців за контрактом у 
Національній академії ДПСУ та Центрі підготовки молодших спеціалістів. Після церемонії вручення техніки 
Президент України та гості ознайомилися з діяльністю та можливостями Центрального вузла зв’язку. Цей 
підрозділ є важливою складовою системи управління органами і підрозділами охорони державного кор-
дону. Він призначений для забезпечення радіо-, кабельного та супутникового зв’язку, передачі інформації 
закритими каналами тощо.
Контактна особа – Андрій Кучеров, e-mail: akucherov@pvu.gov.ua

  НОВИНИ ПРОЕКТІВ, ЩО ФІНАНСУЮТЬСЯ ЄС

ПРОЕКТ ЄС ПРЕДСТАВИВ  РЕКЛАМУ ПРОТИ НАСИЛЬСТВА В СІМ’ЯХ

30 липня фінансований ЄС проект  «Рівні можливості та права жінок в 
Україні» представив нову соціальну рекламу. Наприкінці липня в Києві, 
Сімферополі, Ялті, Дніпропетровську, Донецьку, Запоріжжі, Львові, 
Одесі та Харкові з’явилися  бігборди та сітілайти з соціальною рекламою 
в рамках Національної кампанії боротьби з насильством у сім’ї та щодо 
жінок «Стоп насильству!». 

Під час прес-конференції Міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій 
Павленко представив соціальну рекламу, яка закликає жінок не мовчати, 
якщо до них застосовується насильство, а звертатись по допомогу за теле-
фоном «Гарячої лінії» 8–800–500–33–50.
Національна кампанія «Стоп насильству!» започаткована у травні 2008 р. на підтримку всесвітньої 
кампанії Генерального Секретаря ООН Пан Гі-Муна по викоріненню до 2015 р. насильства над жінками 
«Об’єднаймося заради подолання насильства щодо до жінок».
Контактна особа – Микола Ябченко, e-mail: mykola.yabchenko@undp.org.ua
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ЗАКЛЮЧНИЙ ЗАХІД ПРОЕКТУ ЄС З ПІДТРИМКИ МСП

3 серпня фінансований ЄС проект «Підтримка розвитку ділової спро-
можності українських МСП: міжнародний аспект» провів заключний за-
хід. Проект, бюджет якого склав € 2 млн, стартував у вересні 2007 р. і три-
вав до 31 серпня 2009 р. В рамках проекту надано підтримку 62 малим і 
середнім підприємствам (МСП) трьох пріоритетних областей – Київської 
(компанії сектору інформаційних технологій), Львівської (сектор дерево-
обробки та виробництво меблів) та Харківської (сектор машинобудуван-
ня та устаткування).

Досвід пілотних МСП, набуті знання та рекомендації презентували екс-
перти проекту, представники Держкомпідприємництва (ДКРПП), бенефіціанти та організації, задіяні в про-
екті. Одним із головних завдань проекту була допомога МСП у налагодженні бізнес-зв’язків з компаніями 
ЄС шляхом надання практичної інформації та консультацій щодо експорту та залучення інвестицій і під-
вищення  обізнаності про переваги інтернаціоналізації бізнесу. Важливе значення мало й ознайомлення 
українських учасників проекту з вимогами ринку ЄС та інструментами підвищення ефективності компаній і 
планування експортної діяльності.
Для пілотних компаній МСП кожного з трьох секторів проведено шість заходів з розвитку партнерства,  
семінари «Посилення конкурентоспроможності МСП: розробка і впровадження політики» та «Інновації  
як спосіб посилення конкурентоспроможності МСП» і два круглі столи з питань політики в галузі МСП.  
Контактна особа – Наталія Мартиненко, e-mail: nataliya.martynenko@sme-int.com.ua 

ПОСОЛ ЄС ВІДКРИВ У ЛЬВОВІ ОФІС ПІДТРИМКИ ВУГІЛЬНОГО СЕКТОРУ 

2 вересня у Львові  в рамках фінансованого ЄС проекту «Програма під-
тримки вугільної галузі в Україні» Голова Представництва Єврокомі-
сії Посол Жозе Мануел Пінту Тейшейра офіційно відкрив новий Офіс  
підтримки вугільного сектору. Це другій галузевий офіс: перший відкри-
то у Луганську 14 липня, а відкриття третього – у Донецьку – запланова-
не на 11 вересня. 

Офіс підтримки вугільного сектора стане базою для експертів, які займати-
муться дослідницькою роботою в рамках проекту на Львівщині. Вони вивча-
тимуть екологічні, соціальні і економічні проблеми регіону, здійснять оцінку 
ресурсів і перспектив вугільної галузі на заході України.
Проект підтримки вугільної галузі триватиме з серпня 2008-го  по грудень 
2010 р. Через свої окремі компоненти Програма спрямована на створен-
ня надійної та сталої основи для всебічної  підтримки політики розвитку 
вугільної промисловості України в рамках галузевої реформи. Бюджет проекту складає близько € 9 млн.
Контактна особа – Катерина Федоришина, e-mail: fedorishina@keycommunications.ua

ПОСОЛ ЄС ВІДКРИВ ТУРИСТИЧНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР У ЛЬВОВІ 

2 вересня у Львові в рамках фінансованого ЄС проекту «Створен-
ня туристично-інформаційної інфраструктури у Львові» відкрито  
Туристично-інформаційний центр. На церемонії були присутні Голо-
ва Представництва Єврокомісії Посол Жозе Мануел Пінту Тейшейра  
та міський голова Андрій Садовий. 

Туристично-інформаційний центр надає професійні інформаційні по-
слуги туристам та туристичним організаціям Львівщини. Проект зі ство-
рення туристично-інформаційної інфраструктури у Львові спрямова-
ний на розширення  доступу до об’єктів світової культурної спадщини 
ЮНЕСКО у Львові. Якісне інформаційне забезпечення туристів та комунікативний доступ до об’єктів 
культурно-історичної спадщини Львова буде забезпечено шляхом ознакування пам’яток та туристичних 
маршрутів двомовними вказівниками і таблицями.
Контактна особа – Катерина Федоришина,  e-mail: fedorishina@keycommunications.ua
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ЗАКЛЮЧНА ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЯ РАДІОПРОЕКТУ ЄС 

3 вересня фінансований ЄС радіопроект «Європа в серцях 
українців» провів заключну прес-конференцію за участі  
Голови Представництва Єврокомісії Посла Жозе Мануела Пінту 
Тейшейри, української співачки, переможниці «Євробачення-
2004» Руслани та Олімпійської чемпіонки зі спортивної 
гімнастики Лілії Подкопаєвої. 

Радіопроект «Європа в серцях українців» транслювався в ефірі 
«Нашого Радіо» протягом шести місяців і мав на меті поширен-
ня актуальної інформації про Європейський Союз, діяльність 
Європейської Комісії, інформування молоді щодо стосунків 
Україна-ЄС та технічної й фінансової допомоги Україні з боку ЄС. 
Посол Пінту Тейшейра заявив: «Переважна більшість українців знають і розуміють, що ЄС — це великий 
простір миру, стабільності і процвітання. Проте, українці мало знайомі з функціонуванням Європейського 
Союзу, перспективами розвитку та інтеграції України до Європи».
Задля досягнення мети проекту — розповсюдження актуальної інформації щодо стосунків на тему відносин 
Україна-ЄС «Наше Радіо» тісно співпрацювало з Представництвом Єврокомісії. В рамках проекту тричі на 
день транслювалися тематичні  програми, а щонеділі проводилися ток-шоу з відомими діячами країни. Усі 
програми доступні за адресою http://www.esua.info. 
Ефірний проект було активно підтримано зовнішньою рекламою та заходами, орієнтованими на українську 
молодь. В рамках проекту проведено фотоконкурс «Моє місто – європейське місто». 
Контактна особа - Андрій Даник,  e-mail: danik@communicorp.com.ua

  АНОНСИ ПРОЕКТІВ, ЩО ФІНАНСУЮТЬСЯ ЄС
 

11 ВЕРЕСНЯ, ДОНЕЦЬК
Відкриття галузевого офісу проекту «Програма підтримки вугільної галузі в Україні»
Контактна особа – Остап Кривдик, e-mail: kryvdyk2000@yahoo.com
тел.: (067) 731 68 21

16–17 ВЕРЕСНЯ, ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ
Відкриття проекту ЄС-ЮНІСЕФ «Розробка політики та систем захисту дітей зі спеціалізованих закладів  
та інших уразливих груп»
Контактна особа — Вероніка Ващенко, e-mail: vvashchenko@unicef.org
тел.: (044) 254 24 50

22 ВЕРЕСНЯ, КИЇВ
Відкриття проекту Тwinning «Підтримка Академії судій України»
Контактна особа – Павло Журавльов, e-mail: pavel.zv@gmail.com 
тел.: (096) 656 31 39

НОВИНИ СПІВПРАЦІ З ЄС
Бюлетень Представництва Європейської Комісії в Україні

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


