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співпрацЯ Єс-УКраЇНа із заХисТУ ДовКіЛЛЯ
Навколишнє середовище — один з трьох основних чинників сталого 
розвитку, особливо значущий для населення з низьким рівнем життя. 
Деградація природних ресурсів, забруднення довкілля та економічні 
негаразди найсуттєвіше впливають саме на цю соціальну групу. Таким 
чином, навколишнє середовище має визначальне значення для до-
сягнення загальних цілей співробітництва, сталого розвитку і знижен-
ня рівня бідності. цей напрямок наразі є особливо актуальним у гло-
бальному контексті зовнішньої політики Єс та програм допомоги — як 
в Україні, так і по всьому світу.

Незважаючи на значний прогрес у подоланні впливу складної еколо-
гічної спадщини, стан довкілля в Україні залишається критичним. Існує 
нагальна необхідність системної та ефективної інтеграції екологічних 
міркувань у загальну політику; впровадження енергоефективних тех-
нологій та підходів у народногосподарському комплексі та побуті; підвищення екологічної обізнаності суспільства 
на усіх рівнях.

У сфері захисту довкілля Європейський Союз є провідним донором України. Від 1991 року ЄС профінансу-
вав понад 80 проектів на суму більш ніж €100 млн. Наразі ЄС надає українському уряду допомогу у виконанні 
зобов’язань в рамках міжнародних конвенцій ЕСПО (вплив на довкілля), ОРГУС (участь громадськості), ДУНАЙ 
(захист Дунаю) та РАМСАР (водно-болотні угіддя).

В Україні стартував новий проект Twinning з охорони навколишнього середовища. Його мета — вдосконалити 
правову та методологічну бази для проведення екологічного аудиту в Україні, покращити систему сертифікації 
й акредитації аудиторів, що надалі дозволить запровадити взаємовизнання сертифікатів аудитора.

ЄС також готує програму підтримки бюджетного сектора в Україні — угоду про її фінансування в сумі €35 млн пла-
нується укласти вже у 2010 році.

Єс розпоЧиНаЄ TWINNING проЕКТ із заХисТУ ДовКіЛЛЯ
13 жовтня в Києві відбулася стартова конференція проекту Єс Twinning 
«підтримка Міністерства охорони навколишнього природного середо-
вища України у впровадженні закону України про екологічний аудит». 
У церемонії відкриття взяли участь Тимчасовий повірений у справах 
представництва Європейського союзу в Україні Марія Юрікова та за-
ступник Міністра охорони навколишнього природного середовища 
Максим вакуленко.

Бенефіціаром проекту виступає Міністерство охорони навколишнього 
природного середовища України. З боку Державної екологічної акаде-
мії післядипломної освіти та управління йому буде надано підтримку 
щодо підготовки кадрів та методичної діяльності. Проект розраховано 
на 18 місяців, і за цей час експерти з держав ЄС (Австрія, Велика Бри-
танія, Ірландія, Чехія, Болгарія) поділяться з українськими колегами 
досвідом впровадження та реалізації законодавства про екологічний аудит у своїх країнах. 

Реалізацією проекту займається Агентство навколишнього природного середовища Австрії у партнерстві з Мініс-
терством охорони навколишнього природного середовища Чеської Республіки. 

Проект має на меті вдосконалити та впровадити законодавчу та методологічну бази для проведення екологічно-
го аудиту в Україні; поліпшити систему сертифікації та акредитації екологічних аудиторів; підвищити обізнаність 
й професійний рівень спеціалістів, в тому числі й від НДО, яких залучено до екологічного аудиту. 

Контактна особа — світлана аначкова, e-mail: anachkova@hotmail.com
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проЕКТ Єс розвиваЄ поТЕНціаЛ УКраЇНсЬКиХ ЕКоЛоГів  
вУГіЛЬНиХ піДприЄМсТв
22–24 вересня в Донецькій області проведено триденний семінар 
і дискусію «підходи до застосування методики управління екологічни-
ми ризиками, включаючи управління викидами метану». це черговий 
захід в рамках проекту Єс «програма підтримки вугільного сектора 
України» — участь у ньому взяли 26 представників Міністерства вугіль-
ної промисловості, Донецького національного технічного університету, 
екологи вугільних підприємств.

Мета зустрічі — сприяти подальшому розвитку і вдосконаленню робо-
ти екологів вугільних підприємств, їх професійному діалогу та контак-
там з контролюючими органами, які діють в рамках режиму регулю-
вання, й у підсумку — підвищити ефективність управління довкіллям 
в регіоні.

Традиційно, учасники семінарів в рамках «Програми підтримки ву-
гільного сектора України» обговорили та проаналізували критичні ситуації, що мали місце на вітчизняних вугіль-
них підприємствах; питання впровадження за участю екологів сучасних методик оцінки на місцях та поетапного 
застосуванні оцінки; дискутували щодо вибору методів та інструментів відновлювальних процесів (де це виправ-
дано) тощо. 

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

вУГіЛЬНиЙ проЕКТ Єс НавЧаЄ іНсТрУКТорів-посЕрЕДНиКів  
з ФоНДУ соціаЛЬНоГо розвиТКУ
27 вересня–2 жовтня в Яремчі (івано-Франківська обл.) в рамках про-
екту Єс «програма підтримки вугільного сектора України» проведено 
навчання 12 представників громад регіону за програмою «Тренінг для 
інструкторів-посередників Фонду соціального розвитку». 

До участі у шестиденному курсі підготовки було залучено представни-
ків чотирьох громад регіону, де очікується закриття шахт. Вони прой-
шли навчання з планування та реалізації комплексу заходів, спря-
мованих на пом’якшення локальних соціальних наслідків ліквідації 
підприємств вуглевидобувної галузі.

Концепцію Фонду соціального розвитку розроблено в рамках проекту 
«Програма підтримки вугільного сектора України». Фонд забезпечує 
формування та впровадження прозорої й стабільної структури на на-
ціональному рівні, доповненої відділами антикризового управління 
на місцевому рівні в разі оголошення про закриття шахт (або про іншу 
реструктуризацію, що справляє негативний вплив на громади, включаючи приватизацію шахт). 

З метою підготовки спеціалістів, здатних сформувати такі відділи на місцевому рівні, експерти проекту провели 
два навчальні заходи у Східному та Західному гірничих регіонах. 

Більше інформації на сайті: http://www.eu-coalsector.com.ua/  
Контактна особа — ірина Черниш, e-mail: ichernysh@eu-coalsector.com.ua 
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EUBAM провів сЕМіНар з пиТаНЬ БороТЬБи з КорУпціЄЮ  
в орГаНаХ ДЕрЖавНоЇ вЛаДи
30 вересня Місія Єс з прикордонної допомоги Молдові та Україні 
(EUBAM) за сприяння одеської обласної державної адміністрації про-
вела семінар. Його мета — сприяти послабленню корупції в органах 
державної влади. У заході взяли участь Голова Місії Єс Удо Беркхолдер, 
експерти відділу прокуратури, служби безпеки України, одеської об-
ласної адміністрації. 

«Корупція є тим викликом, з яким має боротися кожна людина 
в суспільстві, — заявив голова Місії ЄС Удо Беркхолдер. — Цей се-
мінар є лише одним з багатьох позитивних факторів, що сприяють 
боротьбі з корупцією та підтримці належного врядування в Україні. 
Передусім, Україна має зобов’язання і щиру політичну волю, щоб по-
долати її». 

Учасники семінару обговорили міжнародний досвід боротьби з ко-
рупцією в адміністрації та місцевих органах влади; антикорупційні заходи, яких вжито Міністерством внутрішніх 
справ стосовно службовців державного управління і органів місцевого самоврядування Одеської області; антико-
рупційні заходи Служби безпеки України щодо державних службовців державного управління і органів місцевого 
самоврядування Одеської області та інших областей.

Більше інформації на сайті: http://eubam.org/  
Контактна особа — Марина решетняк, e-mail: maryna.reshetnyak@eubam.org 

проЕКТ Єс провів МіЖНароДНУ КоНФЕрЕНціЮ з КоНКУрЕНТНоЇ поЛіТиКи
5–7 жовтня в Ялті в рамках проекту Єс «Гармонізація системи конку-
ренції та державних закупівель України зі стандартами Єс» відбулася 
дводенна міжнародна конференція. Учасники заходу обговорили ак-
туальні тенденції у сфері конкурентної політики та практики право-
застосування. Участь у дискусії взяли понад 100 представників дер-
жавних органів з питань конкуренції, керівників підприємств і юристів 
з України, країн сНД і Єс.

Конференція «Модернізація органів з питань конкуренції: визначен-
ня пріоритетів для правоохоронних органів і конкуренція адвокатури” 
стала дискусійним майданчиком для фахівців з 14 країн, які обміня-
лися думками з правових та інституціональних аспектів захисту конку-
рентних систем у країнах ЄС і СНД. Зокрема, експерти французького, 
австрійського, болгарського, естонського та російського конкурентних 
відомств підкреслили важливість захисту конкуренції для досягнення 
цілей контролюючих органів з питань конкуренції, особливо в контексті світової фінансової кризи.

Учасники також розглянули питання про співпадіння механізмів захисту конкуренції й торгівельні аспекти по-
літики у сфері конкуренції. Зокрема, обговорено проблеми можливого запровадження державної допомоги за-
конодавству в Україні, гармонізації національного контролю за злиттями, боротьби з картелями, а також питан-
ня державних закупівель відповідно до стандартів ЄС як передумови успішного старту режиму вільної торгівлі 
між Україною та ЄС.

Більше інформації на сайті: http://www.competitionproject.org.ua/  
Контактна особа — Юлія пекарук, e-mail: y.pekaruk@competitionproject.org.ua
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проЕКТ Єс піДТриМУЄ ДосЛіДНицЬКУ співпрацЮ УКраЇНа-Єс  
У сФЕрі ЕНЕрГЕТиКи
11–12 жовтня в івано-Франківську проведено інформаційний день 
і семінар з питань нових можливостей для українських вчених і науко-
вих організацій в контексті участі у 7-й рамковій програмі Єс з розвитку 
наукових досліджень і технологій. Дводенний захід відбувся в рамках 
проекту Єс «офіс спільної підтримки для сприяння інтеграції України 
до європейського дослідницького простору». Його організовано за під-
тримки Національного інформаційного центру із співробітництва з Єс 
у сфері науки і технологій та прикарпатського національного універси-
тету ім. василя стефаника.

Під час Інформаційного дня та семінару наукову громадськість регіо ну 
було поінформовано про нові конкурсні проекти РП7, оголошені Єв-
ропейською Комісією у липні 2010 року. Йшлося також про налагод-
ження й розширення контактів з науково-дослідними установами й 
надання допомоги українським вченим, інноваційним підприємствам 
та партнерським дослідницьким організаціям щодо їх участі у РП7.

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

КоНсУЛЬТаТивНа раДа EUBAM розГЛЯДаЄ ДосЯГНЕННЯ осТаННіХ 4 МісЯців
11 жовтня Місія Єс з прикордонної допомоги Молдові та Україні 
(EUBAM) провела 15-те засідання Консультативної ради під головуван-
ням Голови представництва Єс в Україні посла Жозе Мануела пінту Тей-
шейри. На зустрічі розглянуто підсумки діяльності Місії щодо сприяння 
розвитку стандартів Єс в управлінні кордонами в системі прикордонних 
і митних служб Молдови й України, правоохоронних органах та урядо-
вих установах. 

Консультативна Рада взяла до відома Звіт про діяльність EUBAM за 
період від 1 червня до 30 вересня 2010 року й відзначила плідну 
співпрацю між Місією та партнерськими службами, зокрема, щодо 
реалізації Спільної Митної Декларації; вдосконалення системи обміну 
інформацією; проведення спільних операцій з охорони кордону; ана-
літичного співробітництва; інституціонального розвитку; розробки й 
запровадження навчальних програм й програм зі зв’язків з громадськістю. 

Рада звернула особливу увагу на успіхи 7-ої Спільної операції з охорони кордону «ТИРА-2010», яку завершено 
15 вересня 2010 року (зокрема, йшлося про кількість затримань в ході операції). Рада відзначила досягнення 
Місії щодо сприяння впровадженню Концепції інтегрованого управління кордоном (ІУК) в Молдові та Україні, 
а також системну участь EUBAM у створенні й розвитку стратегій ІУК в обох державах.

Більше інформації на сайті: http://eubam.org/  
Контактна особа — Марина решетняк, e-mail: maryna.reshetnyak@eubam.org
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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

Єс, раДа Європи Та оБсЄ оБГовориЛи заХисТ МЕДіЙНоГо пЛЮраЛізМУ в УКраЇНі
13 жовтня у Києві в рамках проекту Єс «сприяння європейським стан-
дартам в українському медійному середовищі» відбулася конференція 
«забезпечення плюралізму зМі в Україні». Учасників привітали Голова 
представництва Єс в Україні посол Жозе Мануел пінту Тейшейра, Голова 
Департаменту з питань інформаційного суспільства та протидії злочин-
ності ради Європи іван Коеджиков та представник оБсЄ з питань свободи 
зМі Дуня Міятович.

У вступній промові Посол Пінту Тейшейра заявив: «Стан ЗМІ, їхні стан-
дарти та рівень свободи є одним з основних показників демократич-
ного здоров’я суспільства. І, як це відображають останні заяви ЄС, всі 
ми розуміємо, що українські ЗМІ стикаються з новими проблемами, які 
сьогодні однаково згубно позначаються на достовірності інформації, 
яка надається громадськості».

Учасники конференції обговорили європейські стандарти у царині плюралізму ЗМІ та практичні заходи щодо їх 
забезпечення в контексті нинішніх українських реалій. 

У заході взяли участь представники українського парламенту, Кабінету Міністрів, Національної ради з питань те-
лебачення та радіомовлення, Державного комітету телебачення та радіомовлення, Антимонопольного комітету, 
галузевих об’єднань мовників, громадських організацій, а також керівники теле- та радіоорганізацій.

Контактна особа — ольга сєдова, e-mail: olga.sedova@coe.int

  аНоНси  

20 ЖовТНЯ, роМНи
підсумкова конференція проекту Єс «сталий місцевий розвиток».
Контактна особа — світлана Тімшина, e-mail: svetlana.timshina@sld.org.ua

21–22 ЖовТНЯ, ГоТЕЛЬ «іНТЕрКоНТиНЕНТаЛЬ», КиЇв
Третя щорічна конференція INTERACT Еісп для усіх програм Еісп пКс.
Більше інформації на сайті: http://www.interact-eu.net/ 
Контактна особа — Дмитро Корбут, e-mail: dzmitry.korbut@interact-eu.net

21 ЖовТНЯ, КиЇв
семінар «підтримка бюджетного сектора — нова форма допомоги Єс Україні» — в рамках проекту Єс «Додаткова 
технічна допомога бюджетній підтримці впровадженню Енергетичної стратегії України, що фінансується з боку Єс». 
Більше інформації на сайті: http://esbs.kiev.ua/ 
Контактна особа — Марина Швихар, e-mail: maryna.shvyhar@esbs.kiev.ua

21–22 ЖовТНЯ, ЧЕрКаси
Міжнародна конференція в рамках проекту Єс «Енергоефективність у розвитку міського планування». 
Контактна особа — сергій Корнієнко, e-mail: translate@cci.neocm.com

25 ЖовТНЯ, ГоТЕЛЬ «возДвиЖЕНсЬКиЙ», КиЇв
інформаційний день Культурної програми східного партнерства .
Контактна особа — слава Громлюк, e-mail: slava.gromlyuk@public-admin.co.uk

25–26 ЖовТНЯ, КиЇв
семінар регіонального східного партнерства з європейської інтеграції та програми Жана Моне. 
Контактна особа — Людмила Махкаєва, e-mail: ludmila@cecoforma.be

29 ЖовТНЯ, ТавріЙсЬКиЙ УНівЕрсиТЕТ, сиМФЕропоЛЬ
інформаційний день програми TEMPUS. 
Більше інформації на сайті: http://www.tempus.org.ua/ 
Контактна особа — Жанна Таланова, e-mail: tempus@ilid.org.ua

НовиНи співпраці з Єс
Бюлетень представництва Європейського союзу в Україні


