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ТРАСЕКА

Транспортний коридор Європа-Кавказ-Азія (ТРАСЕКА) – це  міжнародна 
програма  співробітництва між ЄС і партнерськими країнами Східної 
Європи, Південного Кавказу та Центральної Азії. Постійний секретаріат 
Програми знаходиться у Баку (Азербайджан). 

Програма охоплює морський, залізничний, автомобільний транспорт, 
авіацію, а також інститути безпеки та інфраструктури транспорту.
Проект ТРАСЕКА впроваджується з метою підтримки політичної та еко-
номічної незалежності Партнерських країн шляхом розвитку їх мож-
ливостей щодо виходу на європейські та світові ринки через альтер-
нативні транспортні маршрути; сприяння подальшому регіональному 
співробітництву між країнами-учасницями програми; заохочення між-
народних фінансових інституцій та приватних інвесторів; об’єднання 
маршрутів програми ТРАСЕКА з Транс’європейськими мережами.

Наразі в Україні впроваджується низка регіональних проектів ТРАСЕКА: 

 Безпека цивільної авіації: підвищення авіаційної безпеки середовища відповідно до європейських стандартів у 
галузі цивільної авіації (тривалість – 2008-2011 рр., бюджет €5 млн);
 Міжнародні логістичні центри: підтримка міжнародної торгівлі і спрощення транспортування вантажів по марш-
рутах програми ТРАСЕКА шляхом вдосконалення матеріально-технічних можливостей, сумісності і мультимодаль-
них перевезень (тривалість –  2009-2011 рр., бюджет €3.4 млн); 
 Безпека наземного транспорту в країнах ТРАСЕКА: посилення транспортної безпеки в країнах Східного партнер-
ства і країнах-партнерах Центральної Азії відповідно до європейських стандартів у галузі наземного транспорту 
(тривалість –  2009-2011 рр. бюджет – €3 млн);
 Морські магістралі Чорного та Каспійського морів: сприяння втіленню концепції морських магістралей,  вдо-
сконалення логістики,  покращання взаємодії всіх складових мультимодальних перевезень  у Чорноморському і 
Каспійському регіонах (тривалість – 2009-2011 рр., бюджет – €2.5 млн);  
 Морська безпека Чорного та Каспійського морів: підтримка розвитку управління безпекою, морська безпека і запо-
бігання забрудненню кораблями Чорного та Каспійського морів (тривалість – 2009-2011 рр., бюджет: €3.5 млн);
 Підвищення кваліфікації на транспорті: сприяння розвитку сталої транспортної інфраструктури та сучасних тран-
спортних послуг у країнах ТРАСЕКА шляхом навчання персоналу (тривалість – 2008-2010 рр., бюджет – €2 млн);
 Транспортний діалог та мережева сумісність: посилення регіонального співробітництва шляхом зміц-
нення потенціалу та навчання; розвиток прогнозування та інвестиційних оцінок у транспортній галузі  
(тривалість – 2009-2012 рр., бюджет – €6.5 млн).

Детальніша інформація: http://www.traceca-org.org/ та http://www.enpi-info.eu/

ТРАСЕКА: ПРОГРЕС ПРІОРИТЕТНИХ ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЕКТІВ

15 квітня фінансований ЄС проект ТРАСЕКА «Міжнародні центри ло-
гістики для західних країн ННД та Кавказу» провів у Києві зустріч за 
круглим столом для постійних представників проекту з Вірменії, Азер-
байджану, Грузії, Молдови та України. Участь в обговоренні взяли спе-
ціалісти з розвитку логістичного сектору в Транспортному коридорі 
Європа-Кавказ-Азія (ТРАСЕКА), представники міжнародних експеди-
торських і девелоперських компаній та міжнародних фінансових ін-
ститутів. На події також були присутні високопосадовці Представни-
цтва ЄС і представники Міністерства транспорту та зв’язку України. 

Зустріч мала на меті поінформувати учасників щодо прогресу у впро-
вадженні пріоритетних проектів, які пов’язані з діяльністю центрів ло-
гістики. Присутнім було представлено попередні результати підготовки 
техніко-економічних обґрунтувань (ТЕО) і майстер-планів для відібра-
них проектів. Проведено детальні презентації проектів, що впроваджуються в Україні: Комерційний парк «Аеропорт 
«Бориспіль», Сухий порт «Євротермінал в Одесі». Учасники ознайомилися з попередніми техніко-економічними 
обґрунтуваннями і майстер-планами проектів для Азербайджану та Молдови, а також визначили подальші кроки 
в Грузії та Вірменії щодо відбору пріоритетних проектів. Зустріч завершилася відвіданням Комерційного парку ае-
ропорт «Бориспіль» у Києві. Учасники ознайомилися з інформацією, необхідною для завершення попередніх ТЕО 
для відібраних і затверджених майданчиків.

Більше інформації на сайті: http://www.ilc-traceca.eu/
Контактна особа – Андреас Шон, e-mail: andreas.schoen@dornier-consulting.com
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ПРОЕКТ ЄС ВПРОВАДЖУЄ В УКРАЇНІ БЕзПЕЧНІ АВТОШЛЯХИ 

6 квітня проект ЄС «Підтримка інтеграції України до Транс’європейської 
транспортної мережі ТЄМ-Т» провів у Львові запуск компонента з безпеки 
дорожнього руху, що впроваджується за підтримки департаменту «Євро-
2012» Львівської міської ради. На заході був присутній Голова Представництва 
ЄС Посол Жозе Мануел Пінту Тейшейра.  

Компонент з безпеки дорожнього руху має на меті зміцнити та підвищити 
рівень компетентності працівників служби дорожнього руху України напе-
редодні Євро-2012, а також впроваджувати різноманітні програми інфор-
мування суспільства з питань безпеки на дорогах.
Експерти проекту опрацювали статистичні дані, провели ряд зустрічей з 
представниками різних відомств та дійшли висновку, що причиною пере-
важної кількості ДТП в регіоні є перевищення швидкості. 
Мета кампанії, спрямованої на забезпечення контролю за перевищенням 
швидкості, полягає у скороченні на 20% кількості ДТП з травматичними та 
смертельними наслідками. Успішне проведення кампанії дозволить вряту-
вати за рік більше 30 життів та уникнути 200 травм. 
Інформаційна кампанія буде зосереджена на питаннях контролю за переви-
щенням швидкості, а згодом – на використанні ременів безпеки.

Більше інформації на сайті: http://www.ten-t.org.ua/en/ 
Контактна особа – Наталя Купріянова, e-mail: n.kupriianova@ten-t.org.ua  

  НОВИНИ ПРОЕКТІВ, ЩО ФІНАНСУЮТЬСЯ ЄС 

ПРОЕКТ ЄС ДОПОМАГАЄ ШКОЛАМ В ІНФОРМУВАННІ  
ПРО НЕБЕзПЕКУ ТОРГІВЛІ ДІТЬМИ

8 квітня спільний проект ЄС і Ради Європи «зміцнення та захист прав 
жінок і дітей в Україні» представив у Києві новий урок для загально-
освітніх шкіл. Його мета - допомогти вчителям підготуватися до  обго-
ворення з учнями проблеми торгівлі людьми. Презентації передував 
тренінг для вчителів з усіх областей України, на якому педагогам було 
продемонстровано методику запровадження нових рекомендацій. 

Як запевнив перший заступник Міністра освіти й науки України Борис 
Жебровський,  найближчим часом тему буде інтегровано до навчаль-
ної програми в усіх школах країни.
Керівник програм допомоги Представництва Європейського Союзу Ла-
ура Ґараньяні заявила: «Європейська практика засвідчує, що ініціативи 
щодо інформування населення, націлені на дітей як потенційних жертв 
торгівлі з метою трудової та сексуальної експлуатації, допомагають знизити рівень торгівлі людьми в цілому». 
Представник Генерального Секретаря Ради Європи з координації програм співробітництва Аке Петерсен зазначив: 
«Рада Європи підтримує зусилля українського уряду щодо запровадження Конвенції про заходи протидії торгівлі 
людьми. Цей шкільний урок є вагомим внеском у справу попередження торгівлі дітьми та молоддю і сприяє під-
вищенню рівня поінформованості вчителів стосовно положень Конвенції Ради Європи». 
Згідно з останнім звітом уряду США з питань торгівлі людьми, Україна є як джерелом, так і транзитною країною для 
торгівлі чоловіками, жінками та дітьми з метою примусової праці та сексуальної експлуатації заради отримання 
зиску. Діти є одними з основних жертв торгівлі людьми – Міністерство внутрішніх справ інформує про 51 жертву 
лише в 2009 році. Основними країнами призначення виступають Росія, Польща, Туреччина, Італія, Чеська Респуб-
ліка, Португалія та Іспанія.

Контактна особа – Тетяна Куликовська, e-mail:  tetyana.kulykovska@coe.int
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ПРОЕКТ ЄС ПРЕзЕНТУЄ КОМПЛЕКСНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВУГЛЕВИДОБУВНИХ РЕГІОНІВ

13-27 квітня проект ЄС «Програма підтримки вугільного сектору» провів 
серію семінарів у Луганську, Донецьку, Львові та Києві. Мета заходів – 
представити результати досліджень, проведених у вуглевидобувних 
регіонах – Донецькій, Луганській, Львівській, Дніпропетровській та 
Волинській областях. 

В ході дослідження вивчалися стан домогосподарств; ситуація із зай-
нятістю і потреби ринку праці; необхідність у професійно-технічному 
навчанні й підвищенні кваліфікації; стан об’єктів соціальної інфра-
структури, переданих на баланс місцевих органів виконавчої влади у 
зв’язку із закриттям шахт. Дослідники вивчили та проаналізували дум-
ки роботодавців та ключових компетентних осіб і провели обговорен-
ня проблем у фокус-групах.  
Під час семінарів представники обласних адміністрацій, центрів зайнятості, Українського фонду соціальних інвес-
тицій, навчальних закладів, торгівельно-промислових палат, неурядових організацій отримали нагоду ознайоми-
тися з результатами досліджень та висновками міжнародних і національних експертів проекту. 
Після презентацій учасники семінарів продовжили дискусію в групах та сформулювали рекомендації до Генераль-
ного плану розвитку вугільної галузі України й регіонального розвитку вуглевидобувних територій, який буде роз-
роблено найближчим часом.
Учасники семінару визнали, що результати дослідження максимально точно відображають соціально-економічні 
умови зазначених територій та вимагають вжити невідкладних заходів, спрямованих на покращання життя на-
селення шахтарських регіонів. 

Більше інформації на сайті: www.eu-coalsector.com.ua 
Контактна особа – Олена Родіоненко, e-mail: orodionenko@eu-coalsector.com.ua 

ПРОЕКТ ЄС СПРИЯЄ ВДОСКОНАЛЕННЮ РОзСЛІДУВАНЬ ЩОДО  
ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ

12 квітня спільний проект ЄС і Ради Європи «Боротьба з проявами 
жорстокого поводження та безкарністю у країнах Південного Кавказу, 
Молдові та Україні» провів у Києві круглий стіл на тему «Вдосконалення 
нормативно-інституційних механізмів забезпечення ефективного 
розслідування скарг щодо жорстокого поводження в Україні відповідно 
до європейських стандартів». захід організовано за підтримки Інституту 
законодавства Верховної Ради України, Комітету Верховної Ради України 
з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності та 
Всеукраїнського центру правової допомоги «Громадський захисник».

Експерти проекту презентували доповідь «Боротьба з жорстоким 
повод женням і безкарністю та ефективне розслідування жорстокого 
поводження». Документ висвітлює ситуацію в країні та містить реко-
мендації щодо вдосконалення на національному рівні механізму розслідування скарг стосовно фактів прояву жор-
стокого поводження і боротьби з безкарністю.
Доповідь узагальнила результати місій в Україну, аналіз національного законодавства, правової та судової практи-
ки, дослідження основних аспектів національного механізму боротьби з проявами жорстокого поводження з боку 
правоохоронних органів, органів дізнання і досудового слідства.
Після презентації доповіді представники Парламенту, Інституту вивчення проблем злочинності Національної ака-
демії правових наук України, Міністерства внутрішніх справ України, Урядового Уповноваженого у справах Єв-
ропейського суду з прав людини, а також правозахисних організацій висловили свої думки з приводу доповіді. 
Учасники зустрічі обговорили питання вдосконалення нормативно-інституційного механізму забезпечення ефек-
тивного розслідування скарг щодо жорстокого поводження в Україні відповідно до європейських стандартів.

Контактна особа – Божена Маланчук, e-mail: bozhena.malanchuk@coe.int
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EUBAM ПІДБИВАЄ ПІДСУМКИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕГРОВАНОГО  
УПРАВЛІННЯ КОРДОНАМИ

14-15 квітня Місія Європейського Союзу з прикордонної допомоги 
Україні та Республіці Молдова (EUBAM) провела в Києві міжнародну 
конференцію «Інтегроване управління кордонами: досягнення та 
перспективи». Представники прикордонних і митних служби України 
та Молдови, FRONTEX, агентства з координації зовнішнього кордону 
ЄС, прикордонних служб 15 країн ЄС та інших організацій висловили 
свою готовність підтримати інтегроване управління кордоном (IBM) в 
регіоні. У дводенній конференції взяли участь близько 100 учасників, 
які представляли 21 країну та 8 міжнародних організацій, діяльність 
яких пов’язана з безпекою кордонів. 

«В контексті Політики Добросусідства Європейського Союзу та Східно-
го Партнерства Європейська Комісія надає великого значення управ-
лінню кордонами, сприяючи економічному розвитку, стабільності і безпеці наших східних сусідів», – сказав Голова 
Представництва ЄС Посол Жозе Мануел Пінту Тейшейра.
Мета конференції – обмін досвідом впровадження прикордонними відомствами Республіки Молдови, України і 
ЄС концепту Інтегрованого Управління Кордонами на національному рівні, а також сприяти подальшому розвитку 
міжнародної співпраці між прикордонними службами, що є основним компонентом концепту ЄС про Інтегроване 
Управління Кордонами. 
«Місія ЄС підтримує підвищення стандартів управління кордонами в Молдові й Україні вже більше 4,5 років. Наша 
підтримка сприяла посиленню безпеки, зменшенню обсягів контрабанди і торгівлі людьми, а також розвитку концепту 
інтегрованого управління кордонами в регіоні», – зазначив виконуючий обов’язки Глави Місії ЄС Удо Буркхолдер.
Заплановані заходи прикордонних і митних служб Молдови та України у співпраці з EUBAM передбачають опера-
ції зі спільного патрулювання, підготовку консолідованої оцінки безпеки на кордоні, акції, спрямовані на широке 
інформування громадськості, та пілотні проекти в пунктах пропуску. 

Більше інформації на сайті: http://www.eubam.org/
Контактна особа – Метью Тейлор, e-mail: matthew.taylor@eubam.org 

ПРОЕКТ ЄС ПОСИЛЮЄ ІНТЕГРАЦІЮ УКРАЇНИ  
ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСЛІДНИЦЬКОГО ПРОСТОРУ

15-16 квітня у Дніпропетровську та запоріжжі проект ЄС «Офіс спільної 
підтримки інтеграції України до європейського дослідницького просто-
ру» (JSO-ERA) провів Інформаційні дні «7-а Рамкова програма (7РП) ЄС 
з розвитку наукових досліджень і технологій та її складові: можливості 
для українських дослідницьких організацій». заходи організовано за 
підтримки регіонального контактного пункту Національного інформа-
ційного центру України. 

Національні та міжнародні експерти з правил та процедур 7РП поді-
лилися досвідом з українськими керівниками проектів, дослідниками 
та приватними й громадськими дослідницькими організаціями, які 
зацікавлені брати участь у 7РП та потребують практичних рекоменда-
цій щодо підготовки конкурентоспроможних пропозицій для участі у 
майбутніх конкурсах 7РП.
У презентаціях основну увагу було сфокусовано на чотирьох головних компонентах 7РП: «Співробітництво», 
«Можливості», «Люди» та «Ідеї», а також на досвіді участі українських дослідницьких організацій в 7РП. Презен-
тації супроводжувалися практичними рекомендаціями для потенційних кандидатів щодо підготовки конкурсних 
заявок та ефективних методик пошуку партнерів.
Проект JSO має на меті сприяти зміцненню потенціалу Національного інформаційного центру України при Мініс-
терстві освіти і науки та підтримати науково-дослідні установи України, ділові кола, малий і середній бізнес на 
етапі підготовки та подання конкурентоспроможних заявок до 7-ої Рамкової програми з розвитку наукових до-
сліджень і технологій, стимулюючи тим самим активну участь України у 7РП.

Більше інформації на сайті: http://www.jso-era.org.ua/ 
Контактна особа – Світлана Калтигіна, e-mail: jso@jsoresearch.kiev.ua
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ПРОЕКТ ЄС ДОПОМАГАЄ ВДОСКОНАЛИТИ УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯМ 
У МУНІЦИПАЛЬНИХ УСТАНОВАХ 

16 квітня у Львові офіційно відкрито фінансований ЄС проект  «Управління 
галузями, пов’язаними з енергією, в місцевих органах влади» (MODEL) 
в рамках програми ЄС «Співробітництво у міському розвитку і 
діалозі» (CIUDAD).  У заході взяли участь голова Представництва ЄС 
Посол Жозе Мануел Пінту Тейшейра, виконавчий директор асоціації 
«Енергоефективні міста» Жерар Мане, представники міської ради та 
виконавчого комітету Львова. 

Проект MODEL-CIUDAD впроваджується Львівською міською радою за 
підтримки Європейської асоціації муніципалітетів «Енергоефективні 
міста». Завданням проекту є забезпечення ефективного енергоменедж-
менту в місцевих органах влади та термомодернізація найбільш про-
блематичних комунальних об’єктів міста за фінансової підтримки ЄС.  
Зокрема, проект передбачає реалізацію енергозберігаючих заходів у львівськії гімназії «Сихівська». Кошторис 
склав €133,582, з яких 80% – кошти ЄС, 20% – Львівської міської ради. Модернізація гімназії передбачає уте-
плення зовнішніх огороджувальних конструкцій пінополістиролом, встановлення нових вікон, радіаторних екра-
нів та модернізацію внутрішніх систем теплопостачання.
Визначення міст-партнерів проекту термомодернізації бюджетних будівель проведено асоціацією «Енергоефек-
тивні міста». Визначальними критеріями відбору були наявність досвіду впровадження енергозберігаючих заходів 
та рівень розвитку енергоменеджменту. За результатами конкурсу до участі у проекті залучено три українських 
міста – Кам’янець-Подільський, Львів та Луцьк; по одному місту представлятимуть Грузію, Вірменію та Молдову. 

Більше інформації на сайті: http://www.energie-cites.eu   
Контактна особа – Сергій Кираль, e-mail: serhiy.kiral@city-adm.lviv.ua 

ПРОЕКТ ЄС ПЕРЕДАВ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ЛАБОРАТОРІЙ

16 квітня у Львові в рамках проекту «Виконання Україною зобов’язань 
щодо членства в СОТ та Європейської політики добросусідства в 
аграрному секторі» відбулася урочиста церемонія передачі сучасного 
обладнання регіональній ветеринарній лабораторії. Це обладнання 
забезпечить відповідність результатів роботи української лабораторії 
європейським і міжнародним вимогам з визначення залишків 
ветеринарних препаратів у продуктах тваринного походження. У 
заході взяв участь Голова Представництва  ЄС Посол Жозе Мануел 
Пінту Тейшейра. 

Лабораторне обладнання для визначення залишків ветеринарних 
препаратів у продуктах  та спеціально оснащені автомобілі для транс-
портування зразків загальною вартістю € 2 млн вже отримали чотири 
регіональні лабораторії та два інститути у Києві, Полтаві, Черкасах, Дніпропетровську та Львові. Представники 
компаній-постачальників обладнання проведуть відповідну підготовку персоналу лабораторій в Україні та Данії.
Проект має бюджет € 4,7 млн і охоплює кілька пілотних областей. Завдяки секторальному підходу, він сприяє 
поглибленню співпраці між Україною та ЄС, гармонізації українських стандартів, зокрема в аграрному секторі,  
з вимогами СОТ. 

Більше інформації на сайті: http://www.swap-rural.org.ua/
Контактна особа – Олеся Кравченко-Фісун, e-mail: okravchenkofisun@gmail.com 
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ПОСОЛ ЄС зВЕРНУВСЯ ДО УЧАСНИКІВ САМІТУ «СУДИ І СУСПІЛЬСТВО»

20-22 квітня у Києві під егідою проекту USAID «Україна: верховенство 
права» відбувся саміт «Суди і суспільство. Працюємо заради підвищення 
довіри суспільства до судів». У заході взяли участь провідні політики, 
українські й міжнародні експерти та інші зацікавлені сторони. 

Учасники саміту обговорили шляхи посилення незалежності, прозорос-
ті та звітності судової влади у відповідності до міжнародних та європей-
ських стандартів. Відбувся обмін досвідом та проблематикою впрова-
дження програм підтримки реформи судів в Україні.У вітальній промові 
Голова Представництва ЄС Посол Жозе Мануел Пінту Тейшейра зазначив: 
«Європейський Союз підтримує якісні реформи української судової сис-
теми. Нещодавно ми розпочали програму підтримки навчальної та про-
світницької діяльності, яка сприятиме більш широкому застосуванню українськими суддями та прокурорами у своїй 
повсякденній роботі Європейської конвенції з прав людини. Лише у 2009 році наша підтримка судової системи України 
склала €11.5 млн. Таким чином, реформи у цій області відіграватимуть важливу роль в майбутній Угоді про асоці-
ацію між ЄС та Украї ною. Вони вже сьогодні відіграють таку роль для Порядку денного асоціації Україна – ЄС. Єв-
ропейський Союз вітає створення відповідно до Указу Президента України робочої групи з питань реформування 
правосуддя під головуванням Міністра юстиції України. Я щиро сподіваюся, що робота групи призведе до довго-
очікуваного покращання діяльності українських судів».

Контактна особа – Євгенія Денисьєва, e-mail: edenisyeva@ukrainerol.org.ua

  АНОНСИ ПОДІЙ 

26-27 КВІТНЯ, м. АНТРАЦИТ, ЛУГАНСЬКА ОБЛ.
Круглий стіл з проблеми зневоднення шахт (в рамках проекту ЄС «Програма підтримки вугільного сектора»).
Контактна особа – Олена Родіоненко, e-mail: orodionenko@eu-coalsector.com.ua, тел.: (067) 504 13 47

26-27 КВІТНЯ, м. ОДЕСА
завершальна конференція проекту ЄС «Створення потенціалу та технічна підтримка українських органів влади для 
ефективної протидії іррегулярній транзитній міграції»  та офіційна церемонія передачі обладнання 
Контактна особа – зденек Бєлоножник, e-mail:  zdenek.belonoznik@icmpd-ua.org, тел.: (044) 501 94 96

28 КВІТНЯ, м. КИЇВ
завершальна конференція проекту ЄС INOGATE «Безпека та надійність магістральної газової транзитної 
інфраструктури».
Більше інформації на сайті: http://www.inogate.org/ 
Контактна особа – Анна Мінакова, e-mail: anna.minakova@sweco.fi, тел.: (044) 230 27 54  

28 КВІТНЯ, НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, м. ОДЕСА
Презентація щодо стану та наслідків зміни клімату в рамках фінансованого ЄС проекту інформаційної  
та комунікаційної підтримки ЄІДП. 
Більше інформації на сайті: http://www.enpi-info.eu/ 
Контактна особа – Ніна Сорокопуд, e-mail: nina.s@actionprgroup.com, тел.: (067) 505 00 56

28-29 КВІТНЯ, ПРЕзИДЕНТ-ГОТЕЛЬ «КИЇВСЬКИЙ», м. КИЇВ
Регіональний семінар проекту TAIEX з питань подолання продовольчої кризи 
Більше інформації на сайті: http://taiex.ec.europa.eu/ 
Контактна особа – Андреа Гельвермейер, e-mail: andrea.gervelmeyer@efsa.europa.eu 

29 КВІТНЯ, БУДИНОК ВЧИТЕЛЯ, м. КИЇВ 
Круглий стіл з питань мультикультурних підходів до викладання історії в Україні (в рамках проекту ЄС «Національні 
меншини в історії України»).
Більше інформації на сайті: http://www.novadoba.org.ua/ 
Контактна особа: Петро Кендзьор, e-mail: kendzor@novadoba.org.ua, тел.: (050) 519 57 58 

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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