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НовиНи співпраці з Єс
Бюлетень представництва Європейського союзу в Україні

Єс-УКраЇНа:  співпрацЯ  У сФЕрі поЛіпШЕННЯ УправЛіННЯ віДХоДаМи

Європейський союз прагне до істотного скорочення кількості відходів 
не лише у 27 державах Єс, а й у третіх країнах. 

Підхід ЄС до управління відходами базується на трьох принципах:

• запобігання утворенню відходів: цей принцип тісно пов’язаний з вдо-
сконаленням технології виробництва та спонуканням споживачів вима-
гати екологічно чисті продукти та упаковку;

• переробка і повторне використання: директиви Європейського Союзу 
зобов’язують країни ЄС прийняти закони, що стосуються збору, повтор-
ного використання, переробки та утилізації відходів. Деякі з країн ЄС вже 
переробляють понад 50% відходів від упаковки;

• поліпшення остаточної ліквідації відходів та моніторингу: де це мож-
ливо, відходи, які не можуть бути перероблені або повторно використані, мають бути спалені та надійно заховані; 
звалища використовуються виключно як крайній захід. Нещодавно ЄС схвалив директиву, де викладено суворі вимоги 
до управління відходами.

Директива забороняє певні види відходів, зокрема, використані шини, і встановлює цільові показники щодо скоро-
чення кількості сміття. В Україні щорічно утворюється понад 50 млн м3 відходів, і лише 3% відправляють на вторинну 
переробку. Решта опиняєтьс на звалищах, які не відповідають екологічним вимогам (без підкладок та фільтрування). 
За останні десять років обсяг побутових відходів із розрахунку на 1 людину (в середньому) зріс на 40%. В Україні існує 
гостра проблема зі збиранням відходів у сільській місцевості (до 50%), а також проблема тіньових домовленостей між 
колекторами відходів та клієнтами. 

У 2005 році ЄС започаткував проект «Зміцнення потенціалу Донецької області в управлінні відходами», який мав бюд-
жет €1,58 млн і тривав 2,5 роки.  В рамках проекту для області розроблено план управління відходами та впроваджено 
новий підхід до збору відходів (збір скла, пластику і металу окремо) та інформування про нововведення місцевих 
громад. Донецьку область було забезпечено технікою й обладнанням на суму €300 000 (сміттєвози, компресори для 
відходів, сміттєві контейнери тощо). 

Новий проект ЄС з бюджетом €2 млн є логічним продовженням проекту «Вдосконалення управління твердими побу-
товими відходами у Донецькій області в Україні».  Європейський Союз також фінансує інноваційні природоохоронні 
проекти в галузі управління відходами в регіоні ЄПДП-Схід через програму LIFE (фінансовий інструмент ЄС з охорони 
навколишнього середовища). Детальніше: http://ec.europa.eu/environment/life/ 

Нещодавно ЄС розпочав у Закарпатській області новий проект для ЄПДП Східного регіону «Управління відходами — ЄПДП 
Східний регіон» (див. нижче). Він розрахований на 4 роки, має бюджет €5,9 млн та передбачає пілотну діяльність. 

Єс розпоЧав НовУ проГраМУ УправЛіННЯ віДХоДаМи У заКарпаТсЬКіЙ оБЛасТі 

6 вересня у закарпатській області, яку обрано пілотним регіоном, офіційно 
розпочато впровадження нового проекту Єс, спрямованого на вдоскона-
лення управління відходами у східних країнах Європейської програми 
сусідства і партнерства (ЄпДп східний регіон). 

Проект «Управління відходами — ЄПДП Східний регіон» має на меті 
сприя ти країнам-партнерам в їх зусиллях щодо зниження ризиків від не-
належного управління відходами, яке створює небезпеку екологічного 
забруднення та несе загрозу для життя людей і довкілля. 

Цей амбіційний чотирирічний проект має бюджет €5,9 млн і діятиме до 
кінця 2013 року. Його буде запроваджено в усіх країнах ЄПДП Східного 
регіону — Азербайджані, Білорусі, Вірменії, Грузії, Молдові та Україні, 
а також у Російській Федерації.

В Україні у рамках проекту планується здійснити інвентаризацію існуючих у пілотному регіоні незаконних звалищ, 
а також сформувати для Закарпатської області інтегровану стратегію управління відходами, розраховану на 15 років. 
Українським партнером проекту виступає Міністерство охорони навколишнього природного середовища. 

Передбачається, що у пілотній області головну увагу буде приділено налагодженню роботи з комунальними відходами, 
зокрема, організації утилізації пластикових пляшок, що є проблемою для цього гірського регіону. 

Контактна особа — олексій Ярошевич, e-mail: yaroshevich@ucewp.kiev.ua
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проЕКТ Єс розвиваЄ співпрацЮ Єс-УКраЇНа У КосМіЧНіЙ ГаЛУзі

2–3 вересня у Євпаторії в рамках проекту Єс «офіс спільної підтримки 
інтеграції України до європейського дослідницького простору» про-
ведено інформаційні дні щодо перспектив співпраці Єс-Україна у 
космічній галузі. захід відбувся за підтримки Національного космічного 
агентства України в рамках 10-ї Української конференції з космічних 
досліджень. інформаційні дні відвідало понад 70 провідних науковців 
та спеціалістів, які працюють у космічній галузі України. 

Космічна політика України спрямована на поглиблення співробітництва 
з Європейським космічним агентством, космічними агентствами країн 
ЄС та на реалізацію положень  Сьомої Рамкової Програми з досліджень, 
технологічного розвитку та демонстраційних заходів (РП7). 

ЄС забезпечує участь України у РП7 через проект ЄС «Прискорен-
ня українсько-європейського співробітництва у космічній сфері» 
(2009–2010 рр.). Як підсумок, під час Інформаційних днів у Євпаторії презентовано три успішні проекти РП7.

Експерти з Німеччини, Франції, Польщі та їхні українські партнери провели 10 індивідуальних консультацій для 
дослідницьких організацій, зацікавлених у більш активній участі в проектах РП7. Увазі присутніх було представ-
лено практичні рекомендації щодо методів пошуку потенційних партнерів і створення міжнародних консорціумів, 
а також запропоновано конкурентоспроможні пропозиції проектів у галузі космічних досліджень. 

Крим – один з семи координаційних центрів проекту «Офіс спільної підтримки інтеграції України до Європейського 
дослідницького простору» в рамках «Спільної ініціативи із співпраці в Криму». Бюджет проекту складає €3,5 млн. 

Більше інформації на сайті: http://www.jso-era.org.ua/  
Контактна особа — Тетяна Дерев’янкіна, e-mail: jso@jsoresearch.kiev.ua 

посТіЙНиЙ сЕКрЕТаріаТ TRACECA оБГоворив  
пЕрспЕКТиви розвиТКУ співпраці

3 вересня у Києві постійний секретаріат Міжурядової Комісії TRACECA 
провів зустріч за участі Генерального секретаря Жанторо сатибалдиєва, 
постійних представників транспортної програми Єс, експертів 
секретаріату та представників Європейської Комісії. 

TRACECA (транспортний коридор Європа-Кавказ-Азія) – міжнародна 
програма співробітництва між ЄС та його партнерами із Східної Європи, 
Південного Кавказу й Центральної Азії у транспортній галузі. 

Програма передбачає співробітництво у сферах морського, 
автомобільного та залізничного транспорту, авіації, транспортної без-
пеки та інфраструктури. 

Серед ключових питань зустрічі – впровадження стратегії IGC TRACECA 
для розвитку міжнародного транспортного коридору Європа-Кавказ-
Азія до 2015 року, спрямованої на створення сталої інфраструктури. Вона покликана сформувати ефективний ланцюг 
мультимодальних перевезень та поетапну інтеграцію коридору до транс’європейської Транспортної Мережі ТЄМ-Т.

Учасники зустрічі обговорили питання кошторису програми, а також підготовку до Інвестиційного форуму TRACECA 
у жовтні 2010 року у Брюсселі. 

Більше інформації на сайті: http://www.traceca-programme.eu/  
Контактна особа — Удо вітульский, e-mail: witulski@trttrasportieterritorio.it
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Єс піДТриМУЄ УКраЇНУ в БороТЬБі із віДМиваННЯМ ГроШЕЙ  
Та ФіНаНсовиМи зЛоЧиНаМи

9-10 вересня в одесі в рамках інструменту технічної допомоги та 
обміну інформацією (TAIEX) Європейської Комісії відбувся другий 
міжнародний семінар з питань боротьби з відмиванням грошей та 
фінансовими злочинами. захід проведено за підтримки Державного 
комітету фінансового моніторингу України 

До участі у семінарі було запрошено представників Європейської 
Комісії та відділів фінансових розслідувань країн ЄС (Німеччина, 
Естонія, Литва, Польща, Словаччина, Великобританія) та партнерських 
країн (Білорусь, Молдова, Україна). Присутні обговорили проблеми 
розслідування фактів корупції та злочинів, пов’язаних із відмиванням 
грошей, й обмінялися досвідом роботи. 

Перший міжнародний семінар з питань протидії відмиванню грошей 
та фінансовими злочинами в рамках Інструменту TAIEX пройшов у 
Києві 8–9 липня. Наступні зустрічі відбудуться у Львові (7–8 жовтня), Луцьку (28–29 жовтня), Харкові (4–5 ли-
стопада), Дніпропетровську (2–3 грудня). 

Контактна особа: Катерина -сахаренко, e-mail: sdfm@sdfm.gov.ua 

проЕКТ Єс TWINNING піДТриМУЄ рЕГУЛЮваННЯ  
ЕНЕрГЕТиЧНоГо сЕКТорУ в УКраЇНі

10 вересня в рамках проекту Єс Twinning «посилення регуляторної 
та юридичної спроможності НКрЕ щодо регулювання газового сек-
тора України» відбувся семінар «регулювання енергетичного секто-
ра: Європейський простір  та двостороння і багатостороння співпраця». 
Участь у заході взяли високопосадовці представництва Єс, Міністерств 
палива та енергетики й економіки, профільних компаній, співробітники 
проекту, депутати парламента. 

На семінарі під головуванням президента італійського агентства з питань 
електроенергетики AEEG Алессандро Ортіса було розглянуто три бло-
ки питань: регулювання й укрупнення; роль і суверенність регуляторів, 
форми міжнародного співробітництва, включаючи Twinning.

Дискусія стосувалась схем укрупнення та соціального захисту – ці пи-
тання є надзвичайно актуальними для України і мають бути вирішені 
найближчим часом. 

Проект Twinning  підтримує роботу НКРЕ, зокрема, підготовку та внесення змін до газових законів, підзаконних 
актів, ринкових правил та мережевих кодів, а також сприяє підготовці схеми соціального захисту.

Більше інформації на сайті: http://twinning.com.ua/ 
Контактна особа — Лемлем саїд ісса, e-mail: nerctwinninglsi@nerc.gov.ua 
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  аНоНси поДіЙ   

16-17 вЕрЕсНЯ, сиМФЕропоЛЬ
інформаційні дні з питань співпраці Єс-Україна у космічній галузі, організовані Національним інформаційним 
центром із 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

17 вЕрЕсНЯ, КиЇв, арТ-КаФЕ «ХУДГраФ»
прес-ланч фотоконкурсу, який проводиться з метою зміцнення засад відповідального батьківства — в рамках 
проекту Єс «права жінок та дітей в Україні – комунікаційний компонент». 

Більше інформації на сайті: http://vsirivni.com.ua/  
Контактна особа — ольга сушицька, e-mail: osushytska@internews.ua, тел.: (067) 243 63 55

21-23 вЕрЕсНЯ, ЛЬвів
Міжнародна конференція, присвячена ініціативі Європейської Комісії «Угода мерів» та її впровадженню в Україні. 

Більше інформації на сайті: http://www.eumayors.eu/  
Контактна особа — стефан Миронюк, e-mail: office@enefcities.org.ua, тел.: (032) 245 5262

21-24 вЕрЕсНЯ, ЛісовиЙ парК, ДоНЕцЬКа оБЛасТЬ
захід, присвячений перспективам розвитку галузі в рамках проекту Єс «програма підтримки вугільного  
сектора в Україні». 

Більше інформації на сайті: http://www.eu-coalsector.com.ua/ 
Контактна особа — ірина Черниш, e-mail: ichernysh@eu-coalsector.com.ua, тел.: (044) 272 1131

24 вЕрЕсНЯ, КиЇв, вУЛ. ГЕНЕраЛа роДіМцЕва, 19 
семінар «Удосконалення доступу до інформації та участі громадськості в управлінні лісовим господарством» 
в рамках проекту Єс «вдосконалення систем правозастосування і управління у лісовому секторі країн східного 
напрямку Європейської політики сусідства і росії». 

Більше інформації на сайті: http://www.fleg.org.ua/ 
Контактна особа — павло Кравець, e-mail: pavlo.kravets@enpi-fleg.org, тел.: (044) 527 8800

24 вЕрЕсНЯ, ГоТЕЛЬ «рів’Єра», КиЇв
прес-ланч премії з ґендерної рівності в рамках проекту Єс «права жінок та дітей в Україні — комунікаційний 
компонент». 

Більше інформації на сайті: http://vsirivni.com.ua/  
Контактна особа — анастасія Троцька, e-mail: pr@cwrights.com.ua, тел.: (044) 278 3376

27 вЕрЕсНЯ-2 ЖовТНЯ, ДоНЕцЬКа оБЛасТЬ
семінар з питань діяльності Фонду соціального розвитку в рамках проекту Єс «програма підтримки вугільного 
сектора в Україні» пройде 

Більше інформації на сайті: http://www.eu-coalsector.com.ua/ 
Контактна особа — ірина Черниш, e-mail: ichernysh@eu-coalsector.com.ua, тел.: (044) 272 1131

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


