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ЄС-УКРАЇНА: БОРОТЬБА ІЗ НЕЗАКОННОЮ ВИРУБКОЮ ЛІСІВ ТА ТІНЬОВИМ 

ЛІСОВИМ БІЗНЕСОМ

Програма FLEG «Правозастосування й управління в лісовому секторі» 
є міжнародним партнерським проектом. Він спрямований на форму-
ван ня й практичну реалізацію політики сталого лісокористування, 
боротьбу із незаконною лісозаготівлею і пов’язану з нею торгівлю 
деревиною. Програма впроваджується через національні, регіональні 
ініціативи: у ЄС - вдосконалення правочинства, управління і торгівлі у 
лісовому секторі (FLEGT); в Європі та Північній Азії - ЄПА FLEG, у Східній 
Азії – FLEG; під егідою G8 реалізуються глобальні ініціативи. Програму 
FLEG започатковано в зв’язку з необхідністю боротьби із загрозами, які 
спричинені несанкціонованим вирубанням лісу, незаконною торгівлею 
деревиною, браконьєрством і корупцією.

Проект ЄС «Удосконалення правозастосування й управління в лісово-
му секторі (FLEG) у країнах Європейської політики добросусідства та 
в Росії» має бюджет € 6 млн і надає допомогу державним структурам, громадським організаціям та приватному 
сектору країн-учасниць щодо безпечного й стабільного лісоуправління та зменшення масштабів незаконної ді-
яльності у лісовому секторі. 

Незважаючи на в цілому сприятливу офіційну статистику, в Україні загострюються проблеми, пов’язані з вико-
ристанням лісів – а саме незаконні вирубки та тіньовий лісовий бізнес. 

Спроби влади затвердити закони, які допомогли б вирішити нагальні й системні проблеми та ефективно проти-
діяти їх виникненню, не дали очікуваних результатів. Діяльність програми ENPI-FLEG на національному рівні в 
Україні передбачає визначення, класифікацію та аналіз проблем правочинства; аналіз та вдосконалення лісового 
законодавства; підвищення прозорості й об’єктивності інформації, яка надається державними органами, та по-
легшення доступу до неї; посилення й оптимізацію координації взаємодії між екологічними неурядовими орга-
нізаціями та підприємствами.

Більше інформації на сайті: http://www.fleg.org.ua/ 

ПРОГРАМА ЄС ЗНАЙОМИТЬ УКРАЇНСЬКИХ СПЕЦІАЛІСТІВ ЛІСОВОГО 

ГОСПОДАРСТВА З ЛАТВІЙСЬКИМ ДОСВІДОМ

27 червня - 3 липня в рамках проекту ЄС «Удосконалення 
правозастосування й управління в лісовому секторі (FLEG) у країнах 
Європейської політики добросусідства та в Росії» група українських 
спеціалістів лісового господарства відвідала Латвію з навчальним 
візитом. До складу групи увійшли керівники і провідні фахівці 
українських лісгоспів, працівники Центру безперервної освіти, 
регіональних лісових департаментів та Науково-інформаційного 
центру лісоуправління.

Делегація мала на меті ознайомитися з досвідом Державного акціо-
нерного товариства «Латвійські державні ліси» в частині практики 
лісокористування, обліку лісової продукції та протидії незаконним 
вирубкам і тіньовому бізнесу. Українські фахівці цікавилися орга-
нізаційними та фінансовими моделями, які застосовуються у дер-
жавних лісах Латвії. 

Гості зустрілися з посадовцями центральних і територіальних відділень Міністерства сільського господарства 
Латвії, лісової служби, а також із співробітниками головного офісу товариства «Латвійські державні ліси» і його 
структурних підрозділів.

Звіти про результати навчального візиту наразі опрацьовуються й будуть опубліковані найближчим часом.

Контактна особа: Євген Дробков, e-mail: evgeni.drobkov@enpi-fleg.org
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  НОВИНИ ПРОЕКТІВ, ЩО ФІНАНСУЮТЬСЯ ЄС  

ЄС ОРГАНІЗОВУЄ СЕМІНАР З ПІДГОТОВКИ ІНСТРУКТОРІВ 

ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ПРИКОРДОННИКІВ

5-9 липня в рамках проекту ЄС «Покращання інтегрованої системи 
прикордонного менеджменту: продовження проекту посилення 
системи управління людськими ресурсами Державної прикордонної 
служби України» (HUREMAS 2) відбувся восьмий семінар. Його учасники 
обговорили питання подальшого сприяння Державній прикордонній 
службі у створенні сталої всеохоплюючої системи підготовки 
інструкторів, або мультиплікаційної системи.

Досвід прикордонних служб ЄС в реалізації інтегрованого управління 
кордоном свідчить, що прикордонна служба має приділяти належну 
увагу розвитку узгодженої та логічної системи безперервної освіти 
офіцерів та молодшого персоналу. Новостворена мультиплікаційна 
система допоможе прикордонній службі розширити можливості про-
фесійної підготовки, передусім, у сфері прикордонного контролю та 
Шенгенського права, а також у виявленні підроблених документів.

Під час семінару європейські експерти здійснили підготовку інструкторів Навчального центру Державної прикор-
донної служби, використовуючи сучасні техніку й методику викладання. Учасники засвоїли порядок та правила 
своїх дій під час виконання службових обов’язків згідно вимог мультиплікаційної системи. 

Йдеться про увесь комплекс робіт – від підготовки навчальних матеріалів для курсу, доставки інформації до 
оцінювання результатів кожного тренінгу. Спеціалізований колектив інструкторів спрямовуватиме розвиток ко-
роткострокових мультиплікаційних курсів.

Контактна особа -  Стівен Роджерс, e-mail: srogers@iom.int

ПРОЕКТ ЄС РОЗПОЧАВ У ЛЬВОВІ НОВУ КАМПАНІЮ З ДОРОЖНЬОЇ БЕЗПЕКИ

1 серпня у Львові в рамках проектів ЄС «Підтримка інтеграції України до Транс’європейської Транспортної Мережі 
TEN-T» та «Підтримка у зміцненні безпеки дорожніх вантажних і пасажирських перевезень в Україні» розпочато нову 
кампанію з безпеки дорожнього руху, а саме - з використання ременів безпеки. Кампанія є другою частиною проекту 
«Львів-пілот» з безпеки дорожнього руху. Перший його етап впроваджувався від початку 2010 року до серпня й був 
спрямований на забезпечення дотримання швидкості руху на дорогах міста.

Кампанія з безпеки руху супроводжувалася масштабною інформаційною кампанією: соціальна реклама на радіо, 
тематичні білл-борди на магістралях та у центральній частині Львова тощо. За спеціальним дизайном було ство-
рено велику партію автомобільних освіжувачів - разом з інформаційними буклетами їх безкоштовно поширюва-
ли серед водіїв інспектори ДАІ та волонтери «ЄВРО 2012» на футбольних заходах у Львові.

Пілотний проект з безпеки дорожнього руху у Львові впроваджується спільно з департаментом «ЄВРО 2012» 
Львівської міської ради в рамках проектів ЄС. 

Проект має на меті продемонструвати можливості та шляхи посилення безпеки дорожнього руху, підвищення 
компетентності органів організації дорожнього руху України та подальшу реалізацію різноманітних програм ін-
формування суспільства.

Контакт: прес-служба Львівської міської ради, e-mail: press@city-adm.lviv.ua
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ПРОЕКТ ЄС РОЗПОВСЮДЖУЄ ІНФОРМАЦІЙНІ КАРТКИ ДЛЯ ОСІБ, 

ЩО ПОТЕРПАЮТЬ ВІД ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА

20 серпня в рамках проекту ЄС «Права дітей та жінок в Україні – комунікацій-
ний компонент» розпочато розповсюдження 50000 інформаційних карток 
для тих, хто потерпає від домашнього насильства в Україні. Вони міститимуть 
контактну інформацію та номери «гарячої  лінії» - 0800 500 335, на яку 
можна зателефонувати для отримання допомоги. Картки буде розміщено на 
залізничних та автобусних станціях по всій країні.  

«З домашнім насильством мені довелося стикнутися особисто. В дитин-
стві я пережила розлучення батьків через те, що тато постійно бив маму. 
В шлюбі зі своїм чоловіком я пережила не менш руйнівне психологічне на-
сильство, від якого до фізичного - один крок», - говорить поп-зірка Мари-
на Одольська, яка підтримує кампанію.

Картки є частиною широкої кампанії проти домашнього насильства - на-
разі у Києві, Львові, Донецьку, Одесі, Криму інформацію про цю проблему 
розміщено на білл-бордах й в Інтернеті; під час вуличних акцій волонтери 
розповсюдили близько 200,000 браслетів малинового кольору із написом 
«Я проти насильства» як символ боротьби проти насильства. 

Більше інформації на сайті: http://vsirivni.com.ua/ 
Контактна особа - Анастасія Троцька, e-mail: pr@cwrights.com.ua

  АНОНСИ  

2-3 ВЕРЕСНЯ, ЄВПАТОРІЯ

Інформаційні дні з питань перспектив співпраці України та ЄС у космічній галузі, організовані Національним 
інформаційним центром співробітництва з ЄС у сфері науки і технологій та Національним космічним агентством 
України.

Більше інформації на сайті: http://www.jso-era.org.ua/ 
Контактна особа: Тетяна Дерев’янкіна, e-mail: t.derevyankina@fgl-energy.com, тел.: (044) 332 6608

6 ВЕРЕСНЯ, БАРВІНОК, ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

Старт проекту ЄС «Управління відходами - ЄПДП Східний регіон».

Контактна особа: Олексій Ярошевич, e-mail: yaroshevich@ucewp.kiev.ua, тел.: (044) 526 3615

9-10 ВЕРЕСНЯ, ОДЕСА 

Семінар з питань боротьби з відмиванням грошей та фінансовими злочинами.  

Контактна особа: Катерина Сахаренко, e-mail: consultant@sdfm.gov.ua, тел.: (044) 594 1622

10 ВЕРЕСНЯ, КИЇВ

Семінар з енергетичного регулювання  в рамках проекту ЄС Twinning «Посилення регуляторної та юридичної 
спроможності НКРЕ щодо регулювання енергетичного сектора». 

Контактна особа: Лемлем Саїд Ісса, e-mail: nerctwinninglsi@nerc.gov.ua, тел.: (044) 277 3017
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16-17 ВЕРЕСНЯ, СИМФЕРОПІЛЬ

Інформаційні дні з питань перспектив співпраці України та ЄС у космічній галузі, організовані Національним 
інформаційним центром співробітництва з ЄС у сфері науки і технологій та  Національним космічним агентством 
України 

Більше інформації на сайті: http://www.jso-era.org.ua/ 
Контактна особа: Тетяна Дерев’янкіна, e-mail: t.derevyankina@fgl-energy.com, тел.: (044) 332 6608

30 ВЕРЕСНЯ, КИЇВ

Інформаційний день «Підтримка бюджетного сектора - нова форма допомоги ЄС Україні» в рамках проекту ЄС 
«Додаткова технічна допомога бюджетній підтримці впровадження Енергетичної стратегії України» 

Контактна особа: Марина Швихар, e-mail: maryna.shvyhar@esbs.kiev.ua, тел.: (044) 581 8574

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


