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НовиНи співпраці з Єс
Бюлетень представництва Європейського союзу в Україні

проТиповЕНЕвиЙ заХисТ На заКарпаТТі

закарпаття – особливий регіон України. це не тільки унікальна природна 
зона, але й єдина область країни, що межує з чотирма державами Єс.

На жаль, щороку область потерпає від руйнівних повеней. Під час візиту 
до регіону група послів країн ЄС на власні очі побачила, як внаслідок до-
щів рівень р.Тиса в районі м.Тячева піднявся на 741 см. Голова Представ-
ництва ЄС в Україні Посол Жозе Мануел Пінту Тейшейра й посли сусідніх 
із Закарпаттям Угорщини та Румунії відвідали Закарпатське обласне ви-
робниче управління меліорації і водного господарства. Вони презентува-
ли п’ять проектів ЄС, що реалізуються спільно з партнерами з Угорщини 
(3 проекти), Словаччини та Румунії (по 1 проекту на кожну країну).
Проекти із загальним кошторисом  €2,7 млн сприяли зміцненню протипо-
веневого захисту та підвищенню ефективності контролю за можливими повенями в регіоні. В рамках останнього про-
екту розпочали роботу 2 автоматизовані гідрометеорологічні станції, одна з яких розташована в історичному місці – на 
мості між Солотвином та Сігет-Мармацією. Після огляду станції Посли країн ЄС перейшли міст та перетнули кордон з 
Румунією. Міст було реконструйовано на кошти, надані ЄС в сумі €202,000.

посЛи ЄвропЕЙсЬКоГо соЮзУ віДвіДаЛи ФіНаНсоваНі Єс проЕКТи в заКарпаТТі

4-6 червня Голова представництва Єс посол Жозе Мануел пінту Тей-
шейра та посли країн Єс відвідали закарпатську область. в Ужго-
роді високі гості взяли участь у презентації п’яти проектів з прикор-
донного співробітництва щодо запобігання повеням, яка відбулася 
у закарпатському обласному виробничому управлінні з меліорації та 
водного господарства. 

Делегація відвідала словацьку школу в Ужгороді та Закарпатський угор-
ський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ, взяла участь у дебатах зі студентами 
в Ужгородському національному університеті та відвідала фінансований 
ЄС Регіональний туристичний інформаційний центр у м. Берегове.  Посли 
оглянули фінансований ЄС проект у Центрі реабілітації дітей в Мукаче-
вому та румунську школу в Солотвині. Посол Пінту Тейшейра, Посол Угорщини Андраш Баршонь, Посол Румунії Траян 
Лауренціу-Христя та інші перетнули українсько-румунський кордон через історичний міст між Солотвином та Сігет-
Мармацією, реконструйований за підтримки програми ЄС з прикордонного співробітництва Phare. 

Контактна особа – олена сергєєва, e-mail: sergeeva@keycommunications.ua 

  НовиНи проЕКТів, ЯКі ФіНаНсУЮТЬсЯ Єс  

приКорДоННа МісіЯ Єс приЙНЯЛа МіЖНароДНиЙ ТУрНір з МіНі-ФУТБоЛУ

22-23 травня Місія Європейського союзу з прикордонної допомоги 
Молдові та Україні (EUBAM) провела другий дводенний міжнародний 
турнір з міні-футболу в одесі. Участь у змаганнях взяли команди 
українських і молдавських митних і прикордонних служб, прикордонної 
поліції румунії, агенції «ФроНТЕКс» (агенція Єс, що координує 
оперативну співпрацю між державами-членами Єс щодо безпеки 
кордонів), керівництва одеської області та EUBAM. 

«Цей футбольний турнір покликаний зміцнювати атмосферу довіри та 
доб рих відносин, – сказав Удо Буркхолдер, Глава EUBAM. – Торішній 
турнір допоміг налагодити робочі зв’язки між Молдовою, Україною та 
EUBAM, і мені дуже приємно, що цього року до нас приєдналися експер-
ти з ЄС».  Турнір проходив у Люстдорфському спортивно-відновлювальному центрі в передмісті Одеси Совіньйоні. 
Змагання відкрилися урочистим парадом команд, а потім футболісти провели матчі у двох групах з наступними стико-
вими іграми. Усі учасники відзначили, що турнір, а особливо фінал, були справді захоплюючими. 

Більше інформації на сайті http://www.eubam.org/ 
Контактна особа – Метью Тейлор, e-mail: matthew.taylor@eubam.org 
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проЕКТ Єс провів ФорУМ з пиТаНЬ УЧасТі ЖіНоК У поЛіТиЧНоМУ ЖиТТі

28 травня у Києві в рамках проекту Єс, спрямованого на розвиток потен-
ціалу громадянського суспільства з метою забезпечення поваги до прав 
людини та демократичних принципів у Молдові, Білорусі й Україні, від-
бувся форум з питань політичної участі та політичного представництва 
жінок в Україні. проект впроваджується Бюро демократичних інституцій 
та прав людини. Участь у форумі взяли близько 80 членів парламенту, 
місцевих рад і державних службовців, представників громадянського 
суспільства та міжнародних організацій, які працюють у сфері забезпе-
чення гендерної рівності в Україні.

На форумі підбито підсумки роботи проекту протягом 20 місяців. За цей 
час досягнуто суттєвих результатів щодо розширення представництва 
українських жінок в уряді та у сфері ухвалення політичних рішень. Учасники зустрічі обмінялися думками й досвідом 
активізації участі жіноцтва України у політичному та громадському житті. 
Форум став другою помітною подією проекту протягом місяця. 21 травня відбулася конференція «Регулювання політич-
них партій в Україні: поточне становище та напрямок реформ», організована у співпраці з Лабораторією законодавчих 
ініціатив. Участь у конференції взяли близько 60 представників міністерств, парламенту, політичних партій, дослід-
ницьких центрів, ЦВК, міжнародних організацій та наукових спільнот. 

Контактна особа – айла ван Хіл, e-mail: ajla.vanheel@odihr.pl 

ЕКспЕрТи Єс провЕЛи ДЛЯ УКраЇНсЬКиХ приКорДоННиКів сЕМіНар ЩоДо 
заКоНоДавсТва, пов’ЯзаНоГо  з ісНУваННЯМ ШЕНГЕНсЬКоЇ зоНи

4 червня в рамках спільного проекту Єс/МоМ «вдосконалення інте-
грованого управління кордоном: доповнення до системи управлін-
ня людськими ресурсами Державної прикордонної служби України 
(HUREMAS 2)» проведено семінар для 24 українських прикордонників 
щодо законодавства, пов’язаного з існуванням Шенгенської зони. захід 
проводили експерти польської прикордонної служби. 

Експерти ЄС ознайомили присутніх з питаннями об’єднання правових ін-
струментів прикордонних служб усіх країн ЄС та представили їх увазі різні 
види ідентифікаційних та дорожніх документів для громадян ЄС. Гості нада-
ли детальний опис Шенгенської візи та її захисних механізмів, роз’яснили 
й прокоментували правила в’їзду та перебування громадян третіх країн 
і принципи прикордонного контролю. Активні дискусії викликав нещодавно ухвалений Візовий кодекс ЄС. Надану 
інформацію буде використано Академією Державної прикордонної служби України з метою створення навчального 
курсу з порівняння законодавства, пов’язаного з існуванням Шенгенської зони, та українського законодавства у сфері 
прикордонного контролю. В програмі викладання курсу в Україні планується застосувати метод мультиплікації. 

Контактна особа – стівен роджерс, e-mail: srogers@iom.int 

прапор ЄвропЕЙсЬКоГо соЮзУ всТаНовЛЕНO  HA НаЙвиЩіЙ вЕрШиНі УКраЇНи

5 червня активісти фінансованого ЄС проекту з транскордонного співро-
бітництва «ВелоКраїна» встановили прапор Європейського Союзу в Кар-
патах, на найвищій вершині України – Говерлі (2061 м).  Захід відбувся 
в рамках святкування «Дня Європи в Карпатах». Його ініціаторами висту-
пили  молодіжні організації та велосипедні клуби Івано-Франківщини й 
Львівщини. Велопробіг, участь у якому взяли понад 60 учасників акції з 
різних міст України, стартував у Ворохті – найближчому до Говерли селищі. 
Учасники акції подолали 20 кілометрів підйому до точки початку сходжен-
ня, звідки вже пішки піднялися на гору. 
Організатором заходу виступив проект ЄС «ВелоКраїна», який впровад-
жується «Центром соціальних та ділових ініціатив» (м.Яремче)  в рамках 
Програми сусідства Румунія-Україна. Бюджет проекту – €572,680. Наразі 
у 6 районах Івано-Франківської, Чернівецької та Закарпатської областей вже сформовано близько 50 веломаршрутів, 
встановлено понад 700 велостоянок, а для проживання й відпочинку велотуристів створено мережу з 30 закладів. 

Більше інформації на сайті: http://bikeland.com.ua/
Контактна особа – віктор загреба, e-mail: viktoza@gmail.com 
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проЕКТ Єс зНаЙоМиТЬ УКраЇНсЬКиХ спЕціаЛісТів  
з ДосвіДоМ запроваДЖЕННЯ проДовоЛЬЧоЇ БЕзпЕКи

6-13 червня в рамках проекту Єс «виконання Україною зобов’язань щодо членства в соТ і Європейській політиці 
добросусідства в аграрному секторі» відбувся візит 15 українських спеціалістів до португалії. вони ознайомилися 
з принципами європейської продовольчої безпеки. До складу делегації увійшли представники старшого персо-
налу національних і громадських інститутів, які спеціалізуються в області ветеринарії та охорони здоров’я. Мета 
візиту – перейняти досвід португальських колег щодо практичної реалізації європейської системи контролю про-
довольчої безпеки «від ферми до виделки».

Гості відвідали регіональну Державну ветеринарну службу у м. Порто, регіональну службу ідентифікації та реєстрації 
тварин, регіональну ветеринарну лабораторію, молочну ферму, сирну фабрику, скотобійну, обробний цех, організацію 
фермерських кооперативів, великий роздрібний продовольчий супермаркет, а також штаб Державної ветеринарної 
служби та «зелений» ринок у Лісабоні. 
Учасники ознайомилися з практикою контролю продовольчої безпеки на базі моделі «Від ферми до виделки», а також 
обговорили з португальськими колегами законодавчу базу, рамки втілення та запровадження офіційного контролю 
безпеки продовольчої продукції у країнах ЄС. 

Більше інформації на сайті: http://www.swap-rural.org.ua/ 
Контактна особа – олеся Кравченко-Фісун, e-mail: okravchenkofisun@gmail.com

проЕКТ Єс провів НавЧаЛЬНиЙ візиТ ДЛЯ УКраЇНсЬКиХ вЕТЕриНарНиХ іНспЕКТорів 

6-13 червня в рамках проекту Єс Twinning «Надання допомоги україн-
ській ветеринарній службі з метою покращання правових та технічних 
аспектів системи контролю за безпечністю харчових продуктів» відбувся 
навчальний візит українських ветеринарних інспекторів до Нідерландів. 
До складу делегації увійшли 11 українських ветеринарних інспекторів, 
експертів з лабораторного контролю м’яса національних і громадських 
інститутів. вони взяли участь у спеціалізованих семінарах з питань ме-
тодики вибіркового дослідження у скотобійних та закладах продоволь-
чої промисловості, а також у практичних лабораторних семінарах.

Провідні експерти нідерландського Органу з безпеки продуктів харчування 
ознайомили українських фахівців з організацією офіційних перевірок у Ні-
дерландах, роллю та функціями Міністерства сільського господарства і Ор-
гану з безпеки; методами перетворення оцінки ризиків, надання консультацій щодо реалізації політики у цій галузі. Гості 
дізналися, як Орган з безпеки реагує на скарги споживачів та про роботу системи RASFF (Система швидкого реагування по 
харчовим продуктам і кормам). Українські колеги ознайомились з тим, як працюють лабораторії, зокрема, щодо виявлення 
залишків антибіотиків у харчових продуктах з використанням мікробіологічних методів дослідження, виявлення патогенних 
мікроорганізмів у продуктах харчування та типізації патогенних мікроорганізмів з метою встановлення джерела їх поход-
ження. Під час відвідання двох приватних скотобоєнь – VION (виробництво свинини) і Vleesch du Bois (виробництво м’яса 
птиці) – розглянуто практичні питання вибіркового дослідження продукції за мікробіологічними критеріями. 

Більше інформації на сайті: http://twinning.com.ua/   
Контактна особа – аллан Багге, e-mail: allan.bagge@vet.gov.ua

ФіНаНсоваНиЙ Єс проЕКТ сприЯЄ ДіаЛоГУ ЩоДо ЕКоЛоГіЧНиХ пиТаНЬ  
У ЛЬвівсЬКоЇ оБЛасТі

10 червня фінансований Єс проект «програма підтримки вугільного 
сектора» провів круглий стіл у Львові. Його мета – сприяти діалогу між 
зацікавленими сторонами щодо екологічних питань у вугільному секторі 
Львівського регіону. У заході взяли участь представники Міністерств 
вугільної промисловості та охорони навколишнього природного 
середовища України, органів регіональної влади Львівської області та 
Люблінського воєводства (польща), вугледобувних компаній, екологи, 
експерти з України та польщі.

Як зазначили експерти, деградація земель, горіння породних відвалів та 
забруднення водних ресурсів – це тільки деякі з нагальних екологічних 
проблем Львівщини. Західні вугільні родовища України впливають на 
екологічний стан не тільки території Львівської та Волинської областей, 
але мають транскордонний вплив, зокрема, на стан українських річок, які течуть до Польщі. Діалог сприяв зміцнен-
ню робочих стосунків і співпраці щодо спільних субрегіональних та регіональних підходів до екологічних питань, а 
також підтримав розвиток робочого плану взаємодіїі у вугільному секторі. В основу обговорення було покладено 
інформацію, отриману під час візитів до Червонограда 9 червня, які здійснено в рамках Проекту. 

Більше інформації на сайті: http://www.eu-coalsector.com.ua/ 
Контактна особа  – олена родіоненко, e-mail: orodionenko@eu-coalsector.com.ua 
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проЕКТ Єс сприЯЄ заЛУЧЕННЮ іНвЕсТиціЙ в аГрарНиЙ сЕКТор УКраЇНи 

16 червня фінансований Єс проект «виконання Україною зобов’язань 
щодо членства у соТ і Європейській політиці добросусідства в аграрному 
секторі» провів перший в Україні інвестиційний форум з питань розвитку 
сільськогосподарських гуртових ринків. Форум «інвестиції в аграрний 
сектор України – розвиток гуртових ринків сільськогосподарської 
продукції» організовано за підтримки представництва Єс та Міністерства 
аграрної політики України.

Головна мета інвестиційного форуму – налагодження взаємодії між фі-
нансистами та інвесторами задля розвитку в Україні гуртових ринків сіль-
ськогосподарської продукції на зразок тих, які функціонують в ЄС. 
Відкриваючи форум, Керівник Управління програм допомоги Пред-
ставництва ЄС Лаура Ґараньяні заявила: «Трансформацію економіки 
України у більш конкурентоспроможну необхідно прискорити, щоб вона могли протистояти зростанню конкуренції 
після вступу до СОТ. Активізація участі іноземних та національних інвесторів у процесі модернізації економіки має стати 
одним із стратегічних завдань України». 
Форум складався з трьох тематичних блоків: інвестиційний клімат в контексті угоди про зону вільної торгівлі та асоціацію; 
досвід інвестування у сільське господарство; презентація проектів гуртових ринків сільськогосподарської продукції. 

Більше інформації на сайті: http://www.swap-rural.org.ua/
Контактна особа – олеся Кравченко-Фісун, e-mail: okravchenkofisun@gmail.com

  аНоНси проЕКТів, ЯКі ФіНаНсУЮТЬсЯ Єс  

15-18 ЧЕрвНЯ, аКаДЕМіЯ НаУК, м. КиЇв 
Навчальні семінари в рамках компоненту «реконструкція вугільного сектора України із використанням 
міжнародного досвіду» проекту Єс «програма підтримки вугільного сектора» 
Більше інформації на сайті: http://www.eu-coalsector.com.ua/  
Контактна особа – олена родіоненко, e-mail: orodionenko@eu-coalsector.com.ua, тел.: 067 504 1347

18 ЧЕрвНЯ, ЕКспоцЕНТр УКраЇНа, м. КиЇв 
семінар в рамках проекту Єс «виконання Україною зобов’язань щодо членства в соТ і Європейській політиці 
добросусідства в аграрному секторі». захід відбудеться під час Другої міжнародної сільськогосподарської 
виставки AГрO-2010.
Більше інформації на сайті: http://www.swap-rural.org.ua/ 
Контактна особа – олеся Кравченко-Фісун, e-mail: okravchenkofisun@gmail.com, тел.: 050 183 7309

21 ЧЕрвНЯ, м. оДЕса 
14-те дорадче зібрання членів Місії Єс з надання прикордонної допомоги Молдові та Україні. 
Більше інформації на сайті: http://www.eubam.org/ 
Контактна особа – Метью Тейлор, e-mail: matthew.taylor@eubam.org, тел.: 0482 36 52 74 

23 ЧЕрвНЯ, м. ДоНЕцЬК
семінар «виробнича гігієна та система управління безпекою вугільної промисловості на базі міжнародних 
стандартів» у рамках проекту Єс «програма підтримки вугільного сектора» 
Більше інформації на сайті: http://www.eu-coalsector.com.ua/ 
Контактна особа – олена родіоненко, e-mail: orodionenko@eu-coalsector.com.ua, тел.: 067 504 1347

30 ЧЕрвНЯ-1 ЛипНЯ, м. КиЇв
Міжнародний семінар «Тематичні питання захисту інтелектуальної власності в Україні та Єс в контексті 
європейської інтеграції» в рамках проекту Єс «вдосконалення стратегій, політики та регулювання інновацій  
в Україні» 
Контактна особа – Елізео Бойто, e-mail: eliseo.boito@lbsas.eu, тел.: 044 583 0775

4-11 ЛипНЯ, НіМЕЧЧиНа
Навчальний тур до Німеччини «реструктуризація важкої вугільної та буровугільної промисловості» в рамках 
проекту Єс «програма підтримки вугільного сектора». 
Більше інформації на сайті: http://www.eu-coalsector.com.ua/ 
Контактна особа – олена родіоненко, e-mail: orodionenko@eu-coalsector.com.ua, тел.: 067 504 1347

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


