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ЄС ТА УКРАЇНА СПІЛЬНО ФОРМУЮТЬ ПОРЯДОК ДЕННИЙ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ 
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

У сфері захисту навколишнього середовища Євпропейський Союз 
є провідним гравцем на міжнародній арені.  Саме ЄС все частіше 
визначає міжнародний порядок денний з питань довкілля, і його 
практика розглядається як модель законодавчого регулювання 
у природоохоронній галузі. Спільний План дій ЄС-Україна 
визначив необхідні кроки, спрямовані на забезпечення якісного 
управління охороною довкілля, запобігання погіршенню стану 
довкілля та посилення співпраці ЄС-Україна у цій сфері. 

Діалог ЄС-Україна з питань навколишнього середовища акти-
візувався за рахунок інтенсифікації технічних контактів в галу-
зі управління відходами та водними ресурсами і поновлення  у 
2006 році діяльності  Робочої групи ЄС-Україна з питань зміни клімату, яку було створено у 2002 році.  
Робоча група розглядає напрямки, по яких Євросоюз та Україна можуть посилити співпрацю, зокрема, 
щодо виконання положень Кіотського протоколу, формування засад політики в цій сфері на період після 
2012 року, торгівлі викадами та дослідження питань зміни клімату. 
ЄС та Україна співпрацюють у сфері енергетичної ефективності, що є одним із завдань Меморандуму про 
взаєморозуміння ЄС-Україна в енергетичній галузі. Меморандум також передбачає розвиток співробіт-
ництва  в питаннях запровадження джерел відновлюваної енергії та заходи, спрямовані на запобігання 
подальшим змінам клімату. 
Серед масштабних природоохоронних програм, фінансованих ЄС, є проекти «Співпраця щодо довкілля 
Чорного моря» та «Комплексне використання земель євразійських степів». В рамках цих проектів на ми-
нулому тижні проведено ряд важливих заходів (див.далі).  

ФІНАНСОВАНИЙ ЄС ПРОЕКТ СПРИЯЄ ВДОСКОНАЛЕННЮ УПРАВЛІННЯ 
ПРИБЕРЕЖНОЮ СМУГОЮ ЧОРНОГО МОРЯ

1 жовтня на прес-конференції в Києві представлено результати 
реалізації фінансованого ЄС проекту «Регіональна співпраця 
щодо довкілля Чорного моря».  Проект впроваджується в Грузії, 
Молдові та Україні і має загальний бюджет €2,2 млн.  За 2,5 роки 
зроблено вагомий внесок у сталий розвиток чорноморського 
басейну. Зокрема, вжито заходів з метою зниження рівня 
забруднення Чорного моря,  забезпечення сталого управління 
природними ресурсами та охорони біорізноманітності 
чорноморського басейну.

В рамках проекту в Україні розроблено новий законопроект «Про 
прибережну смугу морів», який визначає правові засади дер-
жавної політики в сфері інтегрованого управління природокористуванням з урахуванням територіальної 
організації прибережної смуги морів, її зонування, планування та забудову, а також здійснення на її те-
риторії господарської діяльності. 
Важливим досягненням Проекту є розробка поправок до Конвенції про захист Чорного моря від забруд-
нення (Бухарестська конвенція), яка є ключовою угодою регіонального співробітництва шести країн Чор-
номорського басейну - Болгарії, Грузії, Румунії, Росії, Туреччини та України. 
В рамках проекту проведено дослідження з метою створення морської природоохоронної території 
(МПТ); створено географічно-інформаційну систему цифрових карт Каркінитської затоки в Чорному 
морі; підготовлено попередній План управління цією територією і проведено тренінг для фахівців та ме-
неджерів, які працюватимуть в сфері управління МПТ в Україні.
Проект підготував 16 важливих законотворчих документів, звітів та оглядів, які представлені на розгляд 
відповідних Міністерств трьох країн-бенефіціаріїв.
Контактна особа – Світлана Тимошенко, e-mail: svetlana.timoshenko@ecbsea.org
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НОВИНИ ПРОЕКТІВ, ЩО ФІНАНСУЮТЬСЯ ЄС

ПРОЕКТ ЄС ОЗНАЙОМИВ УКРАЇНСЬКИХ ФЕРМЕРІВ З КОРИСНИМ ДОСВІДОМ 

28 вересня – 2 жовтня фінансований ЄС проект «Виконання 
Україною зобов’язань щодо реалізації ЄПС та членства в СОТ в 
сільськогосподарському секторі (секторальний підхід)» провів 
два семінари з питань зв’язку українських фермерів з ринками 
та ролі асоціацій виробників. В заходах взяли участь 40 фермерів 
та представників місцевих адміністрацій з 8 пілотних районів 
Криму та Херсонської області. 

Експерти проекту продемонстрували презентації на теми гурто-
вих ринків сільськогосподарської продукції та ролі державного і 
приватного секторів; вдосконалення системи збуту фермерської 
продукції в Україні; світової та національної практики організацій 
виробників сільськогосподарської продукції; формування маркетингових ланцюгів руху сільгосппродук-
ції на кооперативних засадах.
Учасники семінарів визначили основні питання, що сприятимуть зростанню виробництва та збуту сіль-
ськогосподарської продукції фермерських господарств, визначили приоритетні напрямки вдосконален-
ня системи реалізації продукції у своїх регіонах та підготували плани дій з метою її оптимізації.  
Проект з виконання Україною зобов’язань щодо реалізації ЄПС та членства в СОТ в сільськогосподарсько-
му секторі діє з травня 2009 р. і передбачає посилення співпраці між Україною та ЄС, а також гармоніза-
цію українських стандартів відповідно до вимог СОТ.  
Контактна особа – Микола Гриценко, e-mail: ng@swap-rural.org.ua

ПРОЕКТ ЄС ПРОВІВ  МІЖНАРОДНУ КОНФЕРЕНцІЮ  
З ВІДНОВЛЕННЯ  ЄВРАЗІЙСЬКИХ СТЕПІВ

29 вересня – 1 жовтня в Луганську в рамках фінансованого 
ЄС проекту  «Комплексне використання  земель євразійських 
степів» проведено міжнародну конференцію «Євразійські степи: 
відновлення та управління». 

В конференції взяли участь представники України, Росії, Мол-
дови, Монголії та Нідерландів. Вони обговорили концепцію від-
новлення степів, включаючи технології та фінансові механізми, 
менеджмент степових територій, що охороняються, та потенціал 
степів у розвитку сільської місцевості.  
В рамках конференції відбувся круглий стіл «Розвиток сільського 
туризму в степових регіонах: перспективи та перешкоди», в якому 
взяли участь представники українських туристичних агенцій, управління культури та туризму, громадських 
природоохоронних організацій, міжнародні партнери проекту.  
Проект комплексного використання земель євразійських степів впроваджується на території степових 
екосистем трьох країн – України, Росії та Молдови – в період від грудня 2007 до грудня 2009 рр. і має 
бюджет € 2,4 млн. Він спрямований на підвищення рівня стійкого землекористування, відновлення та 
використання занедбаних та деградованих степових територій, вдосконалення управління приватизо-
ваними землями, а також збереження біорізноманітності й розвиток транскордонного співробітництва 
країн-учасниць в питаннях управління степовими ресурсами. 
Контактна особа – Галина Поштаренко, e-mail: gposhtarenko@mottmac.com.ua
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ЄС ПІДТРИМАВ ЗАПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ  
ДЕРЖАВНОГО ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ 

6 жовтня фінансований ЄС проект програми Twinning  «Допомога Головному 
контрольно-ревізійному управлінню України (КРУ) в запровадженні 
нової системи державного внутрішнього фінансового контролю» провів 
заключні заходи з нагоди офіційного закриття. В них взяли участь Голова 
Представництва Європейської Комісії Посол Жозе Мануел Пінту Тейшейра, 
Керівник групи з питань державного внутрішнього фінансового контролю 
Єврокомісії Роберт де Конунг та Голова КРУ України Микола Сивульський.

Доповідачі представили результати проекту, серед яких посилення діяль-
ності Центрального підрозділу з гармонізації, поширення нових знань, ме-
тодологій та навичок; підготовка стратегії розвитку КРУ на період до 2015 
року; проект постанови про внутрішню контрольно-ревізійну роботу в сис-
темі міністерств та інших центральних органів виконавчої влади; проект стандартів внутрішньої контрольно-ревізійної 
роботи. Протягом впровадження проекту були представлені «Посібник з внутрішнього аудиту для органів державно-
го і комунального сектору» і «Посібник з внутрішнього контролю у державному і комунальному секторах України».
Проект мав бюджет € 1,2 млн і впроваджувався протягом 27 місяців.. Він мав на меті підтримку КРУ України у роз-
робці та впровадженні системи державного внутрішнього фінансового контролю відповідно до міжнародних стан-
дартів та кращого досвіду країн ЄС. 
Контактна особа – Наталія Лозинська, e-mail: lozynska@dkrs.gov.ua 

НАБЛИЖЕННЯ УКРАЇНИ ДО ЄС У РЕГУЛЮВАННІ  
УКРАЇНСЬКОГО ГАЗОВОГО СЕКТОРУ 

7 жовтня фінансований ЄС проект  програми Twinning «Посилення 
регуляторної та юридичної спроможності Національній комісії регулювання 
електроенергетики України (НКРЕ) щодо регулювання газового сектору» 
провів церемонію відкриття та прес-конференцію. Голова Представництва 
Європейської Комісії Посол Жозе Мануел Пінту Тейшейра, Генеральний 
секретар Органу регулювання електроенергетики та газу Італії Карло Креа 
та Голова НКРЕ Валерій Кальченко представили новий проект, розрахований 
на 27 місяців. Бюджет проекту сягає €1,2 млн. 

Цей проект програми Twinning має на меті наближення системи регулюван-
ня українського газового сектору до норм європейського законодавства та 
підтримку співпраці з країнами ЄС в питаннях інституційного розвитку. 
Проект передбачає допомогу НКРЕ в розробці та впровадженні системи регулювання газового сектору на основі 
міжнародного досвіду, узгодженого з розвитком внутрішнього ринку ЄС та європейським законодавством. Очікува-
ним результатом проекту має стати надання покращених, надійних, безпечних та економічно доцільних послуг спожи-
вачам, запровадження на основі кращого міжнародного досвіду стандартів регулювання газового сектору та введення 
тарифів, які б стимулювали інвестиції задля покращання фінансового стану газових дистриб’юторських компаній. 
Контактна особа – Юлія Ничипоренко, e-mail: nychyporenko@nerc.gov.ua 

АНОНСИ ПРОЕКТІВ, ЩО ФІНАНСУЮТЬСЯ ЄС
21 ЖОВТНЯ, ДЕРЖКОМІТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИцИНИ, м. КИЇВ
Офіційне відкриття проекту Twinning „Підтримка ветеринарної служби щодо підсилення правових та технічних 
аспектів системи контролю за безпекою харчових продуктів”
Контактна особа – Аллан Багге, e-mail: allan.bagge@vet.gov.ua, тел.: (097) 016–0261

28 ЖОВТНЯ, МІНРЕГІОНБУД, м. КИЇВ
Семінар з гармонізації стандартів в будівельній галузі в рамках проекту “Технічна допомога українській інфраструктурі 
забезпечення якості”
Контактна особа – Оксана Сокур, e-mail: osokour@epukraine.com, тел.: (044) 583–0775

29 ЖОВТНЯ, ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ, м.КИЇВ
Заключний захід проекту Twining “ Зміцнення стандартизації, ринкового нагляду, вимірювань, законодавчої 
метрології, оцінки відповідності та споживчої політики в Україні “
Контактна особа – Леонід Віткін, e-mail: vitkin@dssu.gov.ua , тел.: (044) 279–1270

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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