
Україна відсвяткувала Дні Європи  
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60 років тому, 9 травня 1950 року, декла�
рація великого європейця Робера Шумана
заклала підвалини для об’єднаної, стабільної
та мирної Європи, що повстала з попелу двох
руйнівних світових воєн. 

Ця історична декларація та її величезне
значення продовжують спрямовувати інтег�
раційний проект на європейському континен�
ті та надихати партнерські стосунки, які ми
розвиваємо з країнами поза межами Європи.

День Європи став символом нового по�
чатку, вільного та успішного шляху мирної
співпраці між суверенними націями, що ґрун�
тується на спільних цінностях та спільних ін�
тересах — миру, солідарності, демократії,
добробуту людей та верховенства права.

Україна як європейська країна здійснила
свій історичний та стратегічний вибір, розпо�
чавши процес глибокої інтеграції до Європей�
ського Союзу. Ця інтеграція, як ми очікуємо,
змінить життя всіх українців на краще.

Мені приємно відзначити, що Президент
Янукович обрав Брюссель місцем свого пер�
шого закордонного візиту. Україна є нашим
важливим партнером, а тому цей візит став
для всіх нас важливим сигналом. Думаю, він

є початком тривалого шляху. Ми потребуємо
один одного та готові до потужної співпраці.
ЄС готовий допомогти Україні запровадити
потрібні реформи — а їхнє здійснення відпо�
відає нашим взаємним інтересам.

ЄС та Україна успішно працюють над укла�
данням майбутньої Угоди про асоціацію, що,
крім усього іншого, створить глибоку та все�
осяжну Зону вільної торгівлі. Якщо нам по�
щастить, то, сподіваюся, ми укладемо угоду
вже цього року. Така тісна політична асоціація
та економічна інтеграція дадуть нашим наро�
дам практичні переваги та нові можливості.
Зокрема, йдеться про відкриття для україн�
ських товарів європейського ринку, в якому
мешкають близько 500 мільйонів людей.

Україна — це держава з величезним еконо�
мічним та людським потенціалом, чиє призна�
чення — відігравати важливу політичну роль.
Однак цей величезний потенціал можна реалі�
зувати тільки за умови негайного здійснення
систематичних реформ, яких Україна вкрай
потребує — сьогодні, в умовах фінансової та
економічної кризи більше, ніж будь�коли.

Європейська інтеграція є насамперед
процесом структурних та глибоких внутріш�

ніх реформ, кінцевою метою яких є поліп�
шення добробуту українського народу.

Ці реформи можуть бути болючими в ко�
роткостроковій перспективі, але вони нададуть
вам змогу залишити великий спадок для май�
бутніх поколінь: спадок заможної та сучасної
України, інтегрованої до європейської родини.

ЄС продовжуватиме бути готовим допо�
магати вам та підтримувати вас. Мій сигнал
до вас ясний і простий: ви, люди, що нале�
жать до українського народу, не самотні! Ми
є єдиною Європою, єдиною у своєму баченні,
вкоріненою в наших спільних цінностях та
відданою принципу солідарності.

Зичу вам щасливого Дня Європи!

Звернення Високого представника ЄС із спільної зовнішньої 
та безпекової політики Кетрін Ештон з нагоди Дня Європи в Україні
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Дні Європи в Україні — надзвичайно стро�
ката й багатогранна подія. Три тижні яскра�
вого й часом доволі незвичного переплетін�
ня офіційних зустрічей, серйозних дискусій,
духових оркестрів та парадів, традиційної ук�
раїнської гостинності з хлібом�сіллю, пісня�
ми й танцями. 

«Усі знемагають від спеки. Шестеро послів
країн�членів ЄС «без піджаків» та близько 80
українців сидять у тісняві в нагрітому сонцем
наметі на головній площі Маріуполя... Ми бе�
ремо участь у двогодинних дебатах із представ�
никами громадськості у рамках Днів Європи.
Якщо ви тішитеся з ідеї, що дипломатія — це
у більшості випадків гламурна справа, відве�
діть погляд», — так написав у своєму блозі
посол Великої Британії в Україні Лі Тернер. 

Це лише один з епізодів минулого свят�
кування. Можна, навіть точніше сказати —
відзначення Днів Європи. Бо незважаючи на
загальний святковий і піднесений фон, яки�
ми вони скрізь супроводжувалися, все ж
таки домінувала серйозна складова: диску�
сії про Україну та її майбутнє у дружній ро�
дині Об’єднаної Європи.

Дні Європи пройшли в одинадцяти міс�
тах, вони містили десятки найрізноманітні�
ших заходів. Дипломати ЄС відвідували міс�
цеві органи влади та університети, громад�
ські організації та туристичні центри, нав�
чальні та медичні заклади, навіть шахту. Во�
ни багато спілкувалися з чиновниками, сту�
дентами, пересічними громадянами. Оркестри,
пісні й паради — це приємно й цікаво, про�
те інформування про Європейський Союз та

його відносини з Україною, перспективи її ін�
теграції до ЄС залишається головною метою
Днів Європи. Так було й нині.

У цьому спецвипуску журналу «Євробю�
летень» ви зможете ознайомитися із багать�
ма з висловлених дипломатами та їхніми ук�
раїнськими співрозмовниками думок і оці�
нок. Вони дуже різні. Дипломатам часто ста�
вили гострі запитання, інколи доходило до
суперечок. І це було чудово, бо провокувало
на відвертість — річ, не надто притаманну пос�
лам у природних, сказати б, умовах.

А відверта розмова — справа надзвичайно
важлива й цінна. Українці від власного керів�
ництва часто чують приємні обіцянки щодо
інтеграції до ЄС, часом комусь може навіть зда�
тися, що держава вже майже в Союзі. Посли
під час зустрічей, проведених у рамках Днів
Європи, пояснювали реальний стан справ, нев�
томно говорили про реформи, зміни, які слід
здійснити в Україні для її наближення до Со�
юзу. Можливо, дуже часто люди чули незвич�
ні, нові для себе речі, може навіть не надто
приємні на фоні оптимістичних офіційних за�
яв українських керівників і політиків. Але такі
дискусії дали їхнім учасникам змогу інакше
подивитися на стан речей, краще усвідомити,
чого потребує Україна для перетворення на
європейську державу по�суті, ціннісно.

От такою відвертою розмовою були мину�
лі Дні Європи. Власне, саме таким має зав�
жди бути діалог між Європейським Союзом
та Україною. Адже справжні партнери повин�
ні завжди говорити відверто.

Редакція 
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ПОДВIЙНИЙ ЮВIЛЕЙ 9 травня виповнилося 60 років знаменитій декларації
Робера Шумана, яка поклала початок європейській інтеграції. На відзначення цієї події 25 років
тому Європейська Рада ухвалила рішення про започаткування щорічного святкування Дня Європи. 

ТАКИМ ЧИНОМ, ЦЬОГО РОКУ ЄС ВIДЗНАЧАЄ
ПОДВIЙНИЙ ЮВIЛЕЙ, ПОВ’ЯЗАНИЙ З ПРОМОB
ВОЮ ТОДIШНЬОГО МIНIСТРА ЗАКОРДОННИХ
СПРАВ ФРАНЦIЇ.

З ДЕКЛАРАЦIЇ ШУМАНА

«Європу не буде створено водночас чи за
єдиним планом. Вона будуватиметься завдя�
ки конкретним досягненням, якi спершу ство�
рять справжню солідарність. Зближення на�
цій Європи потребує викорінення вікової опо�
зиції Франції та Німеччини. Будь�які дії по�
винні спочатку стосуватися цих двох країн. З
огляду на це французький уряд пропонує
терміново здійснити один окремий, але вирі�
шальний крок: встановити контроль над сис�
темою виробництва вугілля та сталі у Фран�
ції та Німеччині з боку спільного вищого наг�
лядового органу в рамках організації, яка за�
лишатиметься відкритою для вступу інших єв�
ропейських країн.

Об’єднання виробництва вугілля та сталі
як перший етап на шляху створення євро�
пейської федерації відразу ж закладає спіль�
ну основу для економічного розвитку і змі�
нить традиційну орієнтацію тих територій, які
протягом тривалого часу зосереджувалися
на виробництві зброї і самі ж найбільше по�
терпали від цього. Продукція, випущена спіль�
ними зусиллями, стане запорукою того, що
будь�яка війна між Францією та Німеччиною
не лише невірогідна, а й неможлива з мате�
ріальних міркувань».

Результатом ініціативи Шумана стало ство�
рення 1951 року Європейського об’єднання
вугілля і сталі, до якого ввійшли шість кра�
їн: Бельгія, Франція, Німеччина, Італія, Люк�
сембург та Нідерланди. Це і стало початком
євроінтеграційного процесу, який привів до
нинішнього Європейського Союзу.

Робер Шуман був видатним французь�
ким та європейським політиком із непрос�
тою долею. Народився 1886 року в Люк�
сембурзі, але його родина походила з міс�
течка Евранж у Лотарингії. У 1871–1918 ро�
ках цей регіон входив до складу Німеччини,
тому під час Першої світової війни Робер Шу�
ман був німецьким підданим — щоправда,
до війська його не призвали за станом здо�
ров’я. Після повернення Лотарингії Франції
прийняв французьке громадянство. 1919�го
був обраний депутатом Національних зборів
від департаменту Мозель, відтак розпочав по�
літичну кар’єру. Після початку Другої світо�
вої війни, 1940 року, був заарештований ні�
мецькою окупаційною владою. Сидів у в’яз�
ниці, втік, брав участь у русі Опору. Після
війни був прем’єр�міністром Франції, мініс�
тром закордонних справ. 

Робер Шуман на власному досвіді пізнав,
що таке перекроювання європейських кор�
донів та запекла боротьба двох найпотужні�
ших європейських держав — Франції та Ні�
меччини. Природно, що саме ця людина вис�
тупила ініціатором їхнього примирення і спів�
праці, європейської інтеграції. День Європи,
який відзначають на честь декларації Шума�

Монумент на честь Робера Шумана, встановлений
біля будівлі Єврокомісії у Брюсселі.

ДНІ ЄВРОПИ В УКРАЇНІ

В Україні святкування Дня Європи було
започатковане 2003 року указом тодіш�
нього Президента Леоніда Кучми. Він мав
відзначатися кожну третю суботу трав�
ня. Однак останніми роками свято набу�
ло характеру серії подій, які відбувають�
ся у травні — на початку червня в різ�
них регіонах країни. Українські Дні Єв�
ропи мають пізнавально�розважальний
характер. 

Хронологія й географія історії Днів 
Європи, які проводилися за сприяння
Представництва ЄС в Україні.

2003 — Київ

2004 — Львів і Дніпропетровськ

2005 — Донецьк і Одеса

2006 — Запоріжжя і Харків

2007 — Ялта

2008 — Донецьк і Одеса

2009 — Тернопіль, Кривий Ріг 

2010 — Херсон і Маріуполь

на, в Євросоюзі є святом процвітання й мир�
ного співіснування європейських націй. Саме
цього прагнули він та інші батьки європей�
ської інтеграції.
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— Під час Днів Європи ви та інші європейські дипломати багато
спілкувалися з українцями, розповідали їм про ЄС, про потрібні для
наближення до нього реформи й зміни. Які ваші відчуття: наскільки
зрозумілими були всі ці речі для ваших співрозмовників?

— Думаю, що цілком зрозумілими. Брак відповідального та ефек�
тивного публічного адміністрування, недоліки у роботі соціальних служб,
непрозорість і непередбачуваність практично в усіх сферах, корупція, брак
можливостей щодо зайнятості та стандартів життя, судова система, яка
є суб’єктом усіх можливих впливів — з цим люди в Україні стикають�
ся у щоденному житті. А процес європейської інтеграції передбачає ви�
корінення цих недоліків. Причому люди часто вірять, що Європейський
Союз уже відіграє свою роль в Україні й може допомогти вирішити
певні проблеми, як робив це у країнах�членах. Я постійно отримую лис�
ти зі скаргами на погане управління в містах, діяльність судів тощо.
Тобто люди звертаються з проханнями допомогти вирішити якісь
злободенні проблеми. Хоча, звичайно, це не в нашій компетенції. 

— Під час Днів Європи ви побували в різних регіонах України,
східних і західних. Чи помітили різницю в сприйнятті Євросоюзу або
ж ідеї інтеграції до нього України?

— Існує стереотип: Західна Україна є проєвропейською, а Східна
— ні. Як на мене, то Дні Європи це спростовують, різниці у ставлен�
ні до ЄС і у бажанні інтегруватися до нього я не побачив. Можливо,
існує дещо інше. Для Західної України більше притаманне мислення
геополітичними категоріями, для Східної — менше. Втім, євроінтегра�
ції це в будь�якому разі не стосується, адже вона не спрямована про�
ти того чи іншого геополітичного гравця. Вона є переважно процесом
внутрішніх реформ, змін у суспільстві. Власне, українці це розуміють.
І це пояснює, чому членство України в НАТО підтримують не більше
30%, тоді як членство в ЄС — близько 70%. Є загальне усвідомлен�
ня того, що Євросоюз не є військовим чи безпековим об’єднанням.

— Під час зустрічей зі студентами ви інколи пропонували їм спіл6
куватися англійською. Чи не було це дещо ризиковано, враховуючи
не надто велику поширеність її в Україні?

— Не думаю. Я пропонував спілкування англійською, студенти
це підтримували. Як на мене, вони чудово розуміли, про що йшло�
ся під час розмови, добре висловлювалися англійською, коли стави�
ли запитання. 

— Англійська важлива для європейської інтеграції?
— Звичайно ж, знання англійської мови не є умовою для євро�

інтеграції. Проте вона — світова мова, не лише європейська. Тому
не лише для молоді, а й для кожного в Україні важливо її знати,
щоб спілкуватися не тільки з ЄС чи країнами�членами, але й з біль�
шою частиною світу. Євросоюз має 23 офіційні мови, кожною з
яких можна користуватися в інституціях, що ухвалюють рішення —
Європарламенті, Раді ЄС. Але на практиці найбільш вживаною є
англійська, особливо це посилилося після останніх хвиль розши�
рення. Звичайно, ми в Союзі заохочуємо людей вчити інші мови,
це ж завжди велика перевага. Прикметно, що деякі з європейських
мов більше популярні за межами Євросоюзу, ніж у ньому. Наприк�
лад, португальською в ЄС розмовляють 10 мільйонів людей, а в
решті світу — 250 мільйонів. 

— Що нового для себе ви дізналися про Україну чи побачили про6
тягом трьох тижнів інтенсивних подорожей?

— Ми справді багато подорожували й побачили багато нових
місць. Щоправда, я вже раніше бував у всіх відвіданих у рамках Днів
Європи регіонах, за винятком Закарпаття. Але для багатьох моїх ко�
лег подорожі до інших регіонів так само були першими. У будь�яко�
му разі, для всіх було дуже добре приїздити в те чи інше місто са�
ме в контексті Днів Європи. Чіткою була мета наших візитів, дуже
добре сприймалося спілкування. 

— Які зустрічі чи події в рамках Днів Європи були для вас найці6
кавішими?

— Зустрічі зі студентами й публічні дебати. Вони давали можли�
вість спілкуватися напряму з пересічними людьми. Крім усього іншо�
го, це мало певний освітній ефект. В Україні у суспільстві досі існує
розділення між тими, хто «на горі», й простими людьми. Можливо,
подібний стереотип є і щодо послів іноземних держав, щодо їхньої
«недоступності». Отже, наші зустрічі були прикладом для тих, хто
сприймається як владні й недосяжні — вони також мають зустріча�
тися з простими людьми, говорити з ними, слухати їхні думки. В Єв�
ропейському Союзі ця відстань між можновладцями й громадянами
набагато менша, ніхто не звільнений від відповідальності бути під�
звітним людям. Тому такі публічні дебати, які ми мали під час Днів
Європи, дуже важливі та є доброю ілюстрацією того, як влада по�
винна спілкуватися з людьми. 

«ПУБЛIЧНI ДЕБАТИ ПОКАЗАЛИ, 
ЯК МОЖНОВЛАДЦI МАЮТЬ СПIЛКУВАТИСЯ 
З ЛЮДЬМИ» Деякими своїми враженнями вiд Днiв Європи з «Євробюлетенем»
поділився посол, Голова Представництва ЄС в Україні Жозе Мануел Пінту Тейшейра.



ДЛЯ КИЄВА ДЕНЬ ЄВРОПИ ПОДIЯ ВЖЕ ЗВИЧB
НА. 12 ТРАВНЯ ХРЕЩАТИК УВОСЬМЕ ПРИB
КРАСИЛИ НАМЕТИ КРАЇНBЧЛЕНIВ ЄВРОПЕЙB
СЬКОГО СОЮЗУ — ЄВРОПЕЙСЬКЕ МIСТЕЧB
КО. НА ГОЛОВНIЙ ВУЛИЦI СТОЛИЦI БУЛО ЛЮДB
НО ЩЕ ЗА ГОДИНУ ДО ОФIЦIЙНОГО ПОЧАТB
КУ СВЯТА.

Розпочалося все о 12�й. На сценi бiля
Київської мiської адмiнiстрацiї було дано
урочистий старт цьогорiчним Дням Європи в
Українi. 

— Україна дотримується чітко визначеної
перспективи: інтеграція в європейський прос�
тір та дотримання європейських принципів
— демократії, соціально�орієнтованої ринко�
вої економіки, забезпечення прав людини. З
цього шляху ми не зійдемо, — заявив у ві�
тальній промові міністр закордонних справ
Костянтин Грищенко. — Для нас відзначення
Дня Європи — це ще одна нагода засвідчи�
ти, що євроінтеграція залишається незмін�
ним пріоритетом внутрішньої та зовнішньої по�
літики України. 

— Під час святкувань Днів Європи у по�
передні роки ми завжди відзначали ту вели�
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12 травня

Голова Представництва ЄС 
в Україні Жозе Мануел Пінту

Тейшейра і міністр закордонних
справ України Костянтин Грищенко.
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чезну підтримку, яку демонструє народ Укра�
їни, ідеї європейської інтеграції, — сказав
Голова Представництва ЄС Жозе Мануел Тей�
шейра. — Її можна досягти лише через зап�
ровадження реформ, ухвалення відповідного
законодавства та його виконання. Здійсню�
вати реформи має саме Україна і для укра�
їнців. А Європейський Союз, зі свого боку,
налаштований підтримувати її у цьому про�
цесі, який є спільною ціллю і України, і ЄС.

Потім з великого екрану з Днями Європи
українців привітала Високий представник ЄС
з питань спільної зовнішньої та безпекової
політики Кетрін Ештон. Пролунали гімни Ук�
раїни та ЄС. Жозе Мануелу Пінту Тейшейрі
вручили великий «єврокоровай» від Костян�
тина Грищенка. Перед дипломатами, високо�
посадовцями та відвідувачами Дня Європи вис�
тупили ансамбль танцю «Україна» та Націо�
нальний академічний український народний
хор ім. Верьовки. У повітря злетіли синьо�
зоряні кулі об’єднаної Європи... Дні Європи в
Україні офіційно розпочалися.

Але неофіційно вони вже понад годину ви�
рували на Хрещатику. Як завжди, величезною
популярністю серед людей користувалися су�
веніри та інформаційні матеріали, які розда�
вали у своїх наметах представники країн�чле�
нів ЄС. Традиційно найпопулярнішим був на�
мет Представництва Європейського Союзу в Ук�

раїні — пробитися до нього було досить проб�
лематично. Втім, якби хтось і не зміг цього
зробити, то не біда: на Хрещатику того дня
було чим зайнятися і на що подивитися. 

Запальні танці «а�ля Кармен» біля намету
Іспанії. Дві скрипки й гітара наспівували ме�
лодійні й хвилюючі мотиви кельтської музи�
ки біля «представництва» Ірландії. Може стри�
маніша, але все одно надзвичайно приємна
музика лунала у виконанні зодягненого в
традиційний австрійський одяг тріо біля на�
мету цієї країни. Не поступався за привабли�
вістю й кількістю глядачів духовий оркестр
біля спільного намету Фінляндії й Швеції.

Як і завжди, деякі країни�члени проде�
монстрували свої кулінарні традиції. Сосис�
ки у наметі Німеччини, морозиво — у іта�
лійців, смажене м’ясо у греків. Справжнє «по�
льове» кафе з пивом «Гіннес» біля ірланд�
ського намету. 

Було ще дещо традиційне для київського
Дня Європи — чудова, можливо навіть не
по�травневому спекотна погода. Цьому не
має пояснення, але щороку саме в день свят�
кування столиця купається у літній погоді. А
наступного дня Київ накрили хмари й грози.

Але День Європи подався на південь...

Європа прийшла сюди до нас, то чого
б не відвідати це свято. Люди хочуть біль�
ше знати про ЄС, охоче беруть буклети,
проспекти. Їх країни�члени пропонують
по�різному: деякі мають багато всього,
хтось менше. Загалом, інформації про Єв�
росоюз в Україні бракує. Такі от акції ма�
ли б проводитися частіше. 

ОЛЕКСАНДР МАЗУР, 
будівельник Урочисте відкриття Днів Європи: 

виступає український народний хор ім. Верьовки.
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19–21 травня
У РАМКАХ ДНIВ ЄВРОПИ В УКРАЇНI ВIДБУЛАСЯ НИЗКА ВIЗИТIВ ГРУП
ПОСЛIВ ТА ПРАЦIВНИКIВ ДИПМIСIЙ КРАЇНBЧЛЕНIВ ЄС ДО РIЗНИХ
УКРАЇНСЬКИХ РЕГIОНIВ. ПЕРШИМ ВОНИ ВIДВIДАЛИ КРИМ.

Сімферополь: Презентація Спільної ініціативи ЄС із співробітництва в Криму.

майбутнє, до модернізації, високих стандар�
тів і технологій, — сказав посол Польщі в
Україні Яцек Ключковський. — І наша спіль�
на кримська ініціатива є одним з конкретних
кроків, які спрямовані на наближення Украї�
ни до Європи. А спільні дії країн�членів і Со�
юзу збільшують наші можливості. 

курс лекцій британських експертів�економіс�
тів. Польща опікуватиметься сільським гос�
подарством, Швеція — охороною довкілля,
а Нідерланди приділять увагу розвитку гро�
мадянського суспільства.

— Ми б хотіли, щоб жителі Криму зрозу�
міли: європейська інтеграція є дорогою у

Зустріч з керівництвом Севастополя. 

Ф
от

о 
ін

те
рн

ет
6в

ид
ан

ня
 «

Но
вы

й 
Се

ва
ст

оп
ол

ь»
 (h

ttp
://

ne
w

6s
eb

as
to

po
l.c

om
)

У Сімферополі та Севастополі європей�
ські дипломати презентували нову «Спільну
ініціативу ЄС із співробітництва в Криму».
Вона спрямована на розвиток півострова й
покращення там умов для інвестування. У рам�
ках ініціативи вже до кінця 2010 року ЄС
планує виділити близько 12 млн євро. З них
5 млн мають піти на підтримку проектів у сфе�
рі розвитку туризму та курортів автономії,
стільки ж на проекти, спрямовані на зміц�
нення соціальної інфраструктури в Криму.

Окремі внески в рамках ініціативи роби�
тимуть і держави�члени ЄС. Очікується, що
загальний фонд може сягнути 20 млн євро.
Участь в ініціативі беруть 13 країн Євросою�
зу, причому кожна має певну сферу своєї
відповідальності. Наприклад, Франція куру�
ватиме культуру й освіту: організовуватиме
виставки, концерти, налагоджуватиме спів�
робітництво між французькими та кримськи�
ми університетами. Фінляндія планує реалі�
зувати проекти з упередження конфліктів.
Німеччина займеться питаннями сприяння ма�
лому бізнесу. Чехія — регіональним співро�
бітництвом. Британія — економікою: зокре�
ма, 300 кримських чиновників прослухають
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Під час презентації «Спільної ініціативи
ЄС із співробітництва в Криму» в Таврійсько�
му національному університеті ім. Вернадсько�
го Голова Представництва ЄС в Україні Жозе
Мануел Пінту Тейшейра наголосив, що неп�
равильно вважати передбачені програмою кош�
ти інвестиціями. Насправді європейці праг�
нуть допомогти кримчанам і севастопольцям
самим створити такі умови, щоб інвестиції
йшли в регіон. Саме тому Євросоюз надасть
Криму технічну підтримку, передасть свій
досвід, технології, ноу�хау та знання.

Звісно, враховуючи початок курортного
сезону йшлося і про туристичну галузь.

— Ціни в Криму порівняно навіть із різ�
ними європейськими курортами досить ви�
сокі, а якість послуг — дуже низька, — за�
уважив Жозе Мануел Пінту Тейшейра. — Ми
сподіваємося, що зможемо поділитися своїм
досвідом, щоб кримські стандарти відпочин�
ку покращилися. Тоді Крим стане привабли�
вішим для туристів.

«Спільна ініціатива ЄС із співробітництва
в Криму» була й головною темою зустрічі
делегації європейських дипломатів із керів�
ництвом Криму. Голова Ради міністрів АРК
Василь Джарти висловив вдячність пред�
ставникам ЄС за активну участь у вирішен�
ні проблем автономії. На зустрічі було наго�
лошено, що ініціатива Євросоюзу є надзви�
чайно вчасною.

— За дорученням Президента України
ми готуємо закон про вільні економічні зони
та території пріоритетного розвитку Криму,
— розповів Василь Джарти. — Це дозво�
лить залучати на півострів інвесторів і ство�
рювати їм гарні умови для ведення бізнесу. 

Дипломати ЄС мали переговори з голо�
вою Верховної Ради Криму Володимиром Кос�
тантиновим та головою Севастопольської дер�
жавної адміністрації Валерієм Саратовим. Та�

себе зобов’язання тримати питання крим�
ськотатарського народу на своєму порядку
денному щодо Криму загалом і щиро споді�
ваємося, що зможемо спільними зусиллями
досягти більш злагодженої роботи та, відпо�
відно, досягнемо гарних результатів.

Жозе Мануел Пінту Тейшейра запропону�
вав керівництву Меджлісу скласти реєстр
проблем кримських татар згідно з їх пріо�
ритетністю. За його словами, країни�члени
ЄС обговорять цей реєстр у своєму «євро�
пейському колі» й визначать, як вони мо�
жуть бути корисними для практичного вирі�
шення проблем.

Після зустрічі в Меджлісі делегація пос�
лів ЄС відвідала селище Акрополіс. Там дип�
ломати побували в майстерні�садибі відо�
мого майстра з кераміки Рустема Скибіна.
Він розповів про історію керамічного мис�
тецтва, роботу Бахчисарайського центра від�
родження кримськотатарських ремесел «Ус�
та». На завершення візиту майстер презен�
тував високим гостям керамічні тарілі, роз�
писані національним кримськотатарським ор�
наментом.

Дипломати відвідали також селище ком�
пактного облаштування кримських татар Ана�
Юрт. Вони змогли на власні очі побачити проб�
леми, про які їм розповідали. 

— Наше селище представляє собою прак�
тично голе поле. Немає доріг, школи, дитя�
чого садка, газу, медпункту, — підсумував
побачене голова місцевого меджлісу Ельдар
Ібрагімов.

Делегація дипломатів ЄС зустрілася та�
кож з головою Меджлісу Мустафою Джемі�
льовим та відвідала пам’ятник великому крим�
ськотатарському просвітителю Ісмаїлу Гас�
принському.

кож відбулася зустріч із керівництвом Мед�
жлісу кримськотатарського народу. Заступ�
ник голови Меджлісу Рефат Чубаров розпо�
вів гостям про громадсько�політичну ситуа�
цію в Криму, виклав своє бачення дій укра�
їнської влади, спрямованих на вирішення проб�
лем кримських татар.

Зі свого боку, Жозе Мануел Пінту Тей�
шейра детально розповів про «Спільну ініці�
ативу ЄС із співробітництва в Криму». Він
зауважив, що багато пов’язаних із розвитком
кримських татар питань можуть і повинні бу�
ти враховані під час підготовки та реалізації
проектів Союзу в Криму.

— Ми намагаємося продемонструвати свою
готовність взяти участь у вирішенні крим�
ськотатарських проблем, — сказав він про
візит делегації до Меджлісу. — Ми взяли на

Посли країн ЄС: Франції Жак Фор, Фінляндії Крістер Міккелссон, Угорщини Андраш Баршонь та Польщі
Яцек Ключковський.

У гостях у майстра з кераміки Рустема Скибіна.
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Фото інтернет6видання 
«Новый Севастополь» 

(http://new6sebastopol.com)
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ЦЕНТРАМИ СВЯТКУВАННЯ ДНЯ ЄВРОПИ В
ХЕРСОНI СТАЛИ ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
УНIВЕРСИТЕТ I ПЛОЩА ПЕРЕД КIНОКОНЦЕРТB
НИМ КОМПЛЕКСОМ «ЮВIЛЕЙНИЙ».

УВЕРТЮРА: КОНКУРСBВIКТОРИНА

Студенти розпочали свято ще напередодні
його офіційної дати. 21 травня у Херсонсько�
му держуніверситеті відбулася своєрідна увер�
тюра Дня Європи. Між собою змагалися дев’ять
команд, що представляли університетські фа�
культети й інститути: їхнім завданням було у
найкреативніший та найцікавіший спосіб про�
вести вікторину серед студентів. Треба сказа�
ти, що студенти з цим цілком упоралися.

Конкурси були оригінальними та різнома�
нітними: на знання історії Євросоюзу, його
географії та визначних місць, природи. Нап�
риклад, команди пропонували вгадати ту чи
іншу країну ЄС за національним одягом, пра�
пором, описом і навіть контуром карти. Це
не було легким завданням: як зізнався потім
координатор програм Відділу політики, преси
та інформації Представництва ЄС в Україні
Девід Стулік, навіть він сам не відповів би на
значну частину запитань команд�учасниць. Але
загалом студенти ХДУ продемонстрували ду�
же непоганий рівень знань про Євросоюз.
Також незмінним елементом була художня
самодіяльність: танці, співи, навіть показ ко�
лекції одягу. Зрештою, найочевидніший ре�
зультат конкурсу — студенти змогли не ли�
ше перевірити свої знання про Євросоюз, а
й дізнатися багато нового. У впертій бороть�
бі перше місце поділили команди факульте�
ту дошкільної та початкової освіти й еконо�
міко�юридичного факультету. 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ЄС: 
ВХIД ВIЛЬНИЙ 

Офіційна програма святкування Дня Єв�
ропи у Херсоні розпочалася 22 травня з від�
криття Інформаційного центру ЄС. Він роз�
містився у зручному й людному місці: в од�
ному з гуртожитків Херсонського державно�
го університету — через дорогу від нього. 

Голова Представництва Євросоюзу в Україні Жозе Мануел Пінту Тейшейра і ректор ХДУ Юрій Беляєв
відкривають Інформаційний центр ЄС.

Європейська вікторина 
в ХДУ. В журі: 
Ірина Стаднійчук 
та Девід Стулік 
із Представництва ЄС 
в Україні і проректор
університету 
Олександр 
Співаковський.

Терен сучасного Херсона був заселений ще з дохристиянських часів. Перша людина з’яви�
лася на цій території в епоху міді та бронзи. На місці, де знаходиться Херсонська форте�
ця, було знайдено скіфське поховання IV–III ст. до н.е.

Засновано Херсон 1778 року князем Потьомкіним на місці укріплення зруйнованого тур�
ками Олександрівського шанця. Назву місто запозичило в давньогрецького міста Херсоне�
са Таврійського.

У 1803 році Херсон став центром губернії, що охоплювала мало не весь Південь тодіш�
ньої України. У місті розвивалося суднобудування, виростали підприємства з переробки
продукції сільського господарства.

Нині у Херсоні проживає 312 тис. осіб. Він є досить розвинутим економічним центром.
Провідні галузі промисловості: металообробна і машинобудівна (зокрема, суднобудування
і сільськогосподарське машинобудування), харчова і текстильна. 

Основна мета діяльності Інформаційних
центрів ЄС — поширення інформації про
нього та його політику, надання допомо�
ги університетам та дослідницьким центрам
у навчанні студентів та проведенні дослід�
ницької роботи з питань європейської ін�
теграції, а також сприяння участі студен�
тів у дебатах з європейських питань.

Крім новоствореного Інформаційного цен�
тру ЄС у ХДУ, в Україні діють ще десять
таких у вузах Києва, Дніпропетровська, Тер�
нополя, Чернівців, Луцька, Харкова, Сімфе�
рополя та Севастополя. 



Хліб�сіль для Голови Представництва ЄС
в Україні Жозе Мануела Пінту Тейшейри, тра�
диційне перерізання ним та ректором ХДУ Юрі�
єм Беляєвим червоної стрічки — і черговий
Інформаційний центр ЄС в Україні розпочав
свою роботу. На полицях в одній із кімнат
розставлено надану Представництвом ЄС ін�
формаційно�довідкову літературу. В іншій —
комп’ютер із доступом до Інтернету, місця
для роботи. З нагоди відкриття у центрі та�
кож було розміщено виставку з 12�го угор�
ського фестивалю карикатур «Діалог культур».

— Це вже одинадцятий Інформаційний
центр ЄС, який ми відкрили в Україні. Ми
розміщуємо їх саме в університетах, щоб за�
безпечити студентів та всіх бажаючих інфор�
мацією про Євросоюз, що особливо важли�
во в контексті нинішніх відносин між ним та
Україною і переговорів щодо Угоди про асо�
ціацію, — заявив Жозе Мануел Пінту Тей�
шейра. — Цей центр націлений насамперед
на студентів, але водночас призначений для
всіх мешканців Херсону — цьому сприятиме
його зручне розташування.

— Сьогоднішня подія є для нас пам’ят�
ною і знаменною, — зауважив Юрій Беляєв.
— День Європи вже давно став традиційним
святом для нашого університету. Ми його
відзначаємо щорічно, адже дуже зацікавлені
у співробітництві з європейськими країнами.
А сьогоднішня зустріч з такою представниць�
кою групою послів та працівників дипмісій кра�
їн ЄС для нас і приємна, і корисна. Тому що
наше спілкування виливається в цілком кон�
кретні форми, матеріалізується. Все, що ми
робимо сьогодні, спрямоване не лише на
студентів та викладачів нашого вузу. Звісно,
ми не будемо монополістами у Інформацій�
ному центрі ЄС й намагатимемося заохотити
до користування ним якомога більшу кількість
мешканців міста.

«ВИ МАЄТЕ БУТИ ГОТОВИМИ 
УХВАЛЮВАТИ РІШЕННЯ В МАЙБУТНЬОМУ»

Після відкриття центру для делегації дип�
ломатів країн ЄС було проведено невеличку
екскурсію університетом. Завершилася універ�
ситетська частина Дня Європи двогодинним
спілкуванням зі студентами ХДУ та інших
вузів міста.

Голова Представництва ЄС в Україні Жо�
зе Мануел Пінту Тейшейра у своєму вступ�
ному слові розповів, що потрібно Україні
для інтеграції до Євросоюзу. Він наголосив,
що необхідні реформи мають провести сама
Україна і українці, але ЄС готовий всіляко в
цьому допомагати.

— Це процес, який спрямований на пе�
ретворення України на демократичну, проц�
вітаючу країну, на благо всіх її громадян, —
звернувся він до аудиторії. — Студенти й
молоді люди загалом відіграють у цьому
велику роль. Сьогодні ви ще не перебуває�
те на відповідальних посадах і не маєте
можливості ухвалювати якісь важливі рі�
шення — але тим не менше повинні брати
активну участь у цих процесах, готувати се�
бе до майбутнього. Тому ми завжди у рам�
ках Днів Європи проводимо конференції в
університетах, на яких разом обговорюємо
різноманітні питання й надаємо можливості
для діалогу. 

Посол Франції в Україні Жак Фор розпо�
вів херсонським студентам про Робера Шу�
мана та його історичну декларацію, 60�річчя
якої відзначається цього року. Німецький по�
сол Ганс�Юрген Гаймзьот — про сутність ЄС,
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Екскурсія по університету: ректор Юрій Беляєв має щось особливе для посла Франції Жака Фора.

Спілкування дипломатів із студентами завершилося квітами і сувенірами. 
На передньому плані: посол Німеччини Ганс6Юрген Гаймзьот.

Херсонський державний університет є най�
більшим вузом міста й одним із найстарі�
ших на півдні України. Тут готують висо�
кокласних фахівців із 34 спеціальностей.
Це — вчителі з усіх предметів, що вивча�
ються у школах, вихователі дитячих зак�
ладів, інженери�педагоги, юристи, еконо�
місти, екологи, психологи, соціальні пра�
цівники, журналісти, перекладачі тощо. 

ХДУ брав участь у восьми проектах освіт�
ньої програми ЄС Темпус. В університеті
працює Євроклуб «Херсон».
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принципи функціонування його інституцій та
умови інтеграції до нього. Посол Фінляндії
Крістен Мікельсон розповів про історію при�
єднання до ЄС його країни — вона вступи�
ла до Союзу 1985 року, але до того прой�
шла великий шлях політичної та економічної
інтеграції з ним, і саме це пропонується ни�
ні Україні. А угорський посол Андраш Баршонь
поділився з молодими співрозмовниками дос�
відом інтеграції до ЄС його держави, так са�
мо близьким Україні.

Студентів найбільше цікавила можливість
навчання у країнах ЄС та питання, пов’язані
з освітою в Союзі загалом. Дипломати роз�
повіли про програми Еразмус�Мундус та Тем�
пус, єдиний європейський освітній простір. За�
вершили спілкування в ХДУ пісенний виступ,
квіти й подарунки для послів, виготовлені
студентами власноруч сувеніри.

«МАЛЕНЬКА ЄВРОПА» 
У ЦЕНТРІ ХЕРСОНА

У Херсоні наметове містечко країн ЄС роз�
містилося на площі перед кіноконцертним ком�
плексом «Ювілейний». 

Як завжди під час днів Європи, великим
інтересом користувалися інформаційні мате�
ріали країн Євросоюзу. Працювали школи

європейських танців та мов, творча майстер�
ня. Популярною серед херсонців була вели�
ка гігантська куля з символікою ЄС: люди
залюбки фотографувалися на її фоні. 

— У нашому місті проживають не лише
українці та росіяни, а й румуни, болгари,
чехи, поляки, німці, греки. Тому справед�
ливо сказати, що Херсон — це маленька
дружня Європа, — заявив під час офіцій�
ного відкриття Днів Європи міський голо�
ва Володимир Сальдо. — Сьогодні до на�
шого міста завітали посли й дипломати ба�
гатьох держав ЄС. Ми маємо можливість
відчувати себе частиною Європи й відкриті
до співпраці. 

Після офіційного відкриття європейські
дипломати та керівництво області й міста здій�
снили обхід Європейського містечка. 

ПУБЛIЧНI ДЕБАТИ: 
ВIД ПОЛIТИКИ ДО КУЛЬТУРИ 
ПОВОДЖЕННЯ У ГРОМАДСЬКОМУ 
ТРАНСПОРТI
Після цього розпочалася одна з найго�

ловніших і найцікавіших подій Дня Європи у
Херсоні — публічні дебати за участю послів
країн ЄС. Під час них кожен присутній міг
поставити дипломатам будь�яке запитання.

Голова Представництва ЄС Жозе Мануел Пінту Тейшейра, мер Херсона Володимир Сальдо 
та голова облдержадміністрації Анатолій Гриценко обходять наметове містечко.

— Я прийшла сюди, аби поспілкуватися
з представниками Євросоюзу, дізнатися щось
нове. Я за те, щоб Україна мала перспекти�
ви вступу до ЄС, тому хотілося б також вис�
ловити свої думки та побажання щодо цьо�
го. А самим українцям для інтеграції в Єв�
росоюз необхідно поміняти менталітет. Слід
усвідомлювати, що досягти змін у державі,
підвищити її добробут можна своїми щоден�
ними діями, працею. Це стосується і наших
чиновників, і кожного громадянина загалом.

ДЕМЕШКАН ІРИНА, 
працівник морського пароплавства



Та й не тільки дипломатам — разом з ними
участь у публічних дебатах узяв мер міста
Володимир Сальдо. 

Великий намет не зміг вмістити всіх ба�
жаючих «вживу» поспілкуватися з європей�
ськими дипломатами — нічого дивного, ад�
же такої представницької делегації іноземних
послів в історії Херсону ще не було. Втім,
дебати транслювали на площу, отже, чути їх
могли всі присутні на Дні Європи. 

У своєму вступному слові Голова Представ�
ництва ЄС в Україні Жозе Мануел Пінту Тей�
шейра попросив присутніх почуватися мак�
симально вільно. Саме в такому дусі й прой�
шла дискусія.

— Чому українців ніхто не запитує, хо�
чуть вони інтегруватися до ЄС чи до Росії?
— емоційно запитав чоловік із значком Ком�
партії на лацкані піджака. — Не було з цьо�
го приводу ніякого референдуму! 

— Звичайно, рішення щодо вступу до
Євросоюзу має приймати сама Україна й
український народ. Але й казати, що укра�
їнців ніхто не запитував, також не зовсім пра�
вильно, — відповів Голова Представництва
ЄС в Україні Жозе Мануел Пінту Тейшейра.
— Так, референдуму не було, але були ви�
бори. Більшість на них отримали ті лідери,
які висловилися за вступ України до Євро�
союзу: Янукович, Тимошенко, Ющенко, Ті�
гіпко, Яценюк...

Посол також прокоментував питання що�
до того, куди краще інтегруватися Україні —
до Європи чи Росії.

— Питання стоїть так: чи хочете ви жи�
ти у свободі, демократії й добробуті? Інтег�
руватися до Росії дуже просто, не потрібно

ніяких реформ. Водночас якщо ви вибирає�
те ЄС, то слід проробити велику роботу,
але в результаті рівень життя українців ста�
не значно вищим.

Зрозуміло, багато запитань стосувалися
перспектив вступу України саме до ЄС, євро�
інтеграції як такої. Дипломати охоче й від�
верто висловлювали свої думки щодо цього. 

Посол Німеччини Ганс6Юрген Гаймзьот: 
— Нині мова йде не про вступ України

до Євросоюзу, а про підписання Угоди про
асоціацію, елементом якої буде глибока і все�

осяжна Зона вільної торгівлі. Створення її нес�
тиме переваги як для ЄС, так і для України.
Для вас це відкриє найбільший у світі ринок
і забезпечить європейськими інвестиціями.
Це так само розширить ринки для Євросою�
зу. Україна має величезний потенціал, і ми
зацікавлені в тому, щоб вона стала асоційо�
ваним членом ЄС.

Посол Угорщини Андраш Баршонь:
— Для вступу до ЄС є одна умова: воля

України. Можна багато розмірковувати про
те, є у нас інтерес до приєднання вашої дер�
жави чи ні — але якщо вона сама справді
бажає вступити до ЄС, то й нам захочеться
цього. Бо ми сусіди. Природно, хочеться,
щоб сусіда був з тобою в одній команді. От�
же, якщо Україна справді хоче вступити до
ЄС і виконає необхідні для цього умови —
тоді й ми захочемо грати з нею разом. 

Посол Фінляндії Крістен Мікельсон: 
— Нині не лише в Європі, а й в усьому

світі відбуваються інтеграційні процеси. Нам
потрібно конкурувати на глобальному рин�
ку. Європа може робити це, якщо інтегру�
ватиме до себе якомога більше членів. То�
ді вона зможе змагатися на рівних з таки�
ми новими гравцями як Китай, Індія, Пів�
денна Америка.

А про переваги членства будь�якої дер�
жави у ЄС гарно висловився посол Франції
Жак Фор.

— Жодна з країн ЄС не досягла б свого
успіху без інших країн. Завдяки Євросоюзу
ми всі отримали ширший ринок для збуту
своєї продукції, граємо за одними й тими ж
правилами, виробили принцип солідарності
між усіма країнами ЄС, — сказав він.
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Працює Школа європейських танців.

Публічні дебати з послами: всім дуже цікаво...



Х е р с о н  

• №6, ЧЕРВЕНЬ, 2010 15

Публічні дебати аж ніяк не обмежували�
ся лише високими політичними темами. Лю�
дей цікавила думка послів з приводу деяких
місцевих проблем: зокрема, вирубки парку
або свободи слова, навіть культури повод�
ження у громадському транспорті. Дипло�
мати детально розповіли про те, як вирішу�
ються подібні питання в їхніх країнах. Зага�
лом дискусія тривала понад дві години, бу�
ла надзвичайно цікавою й корисною і для
гостей, і для херсонців.

СПОРТ, КIНО I МУЗИКА

Дні Європи в Україні — це не лише сер�
йозні дискусії, а й розваги. Отже, поки в Єв�
ропейському містечку тривали дебати, на ста�
діоні «Кристал» через дорогу від «Ювілейно�
го» точилася безкомпромісна боротьба: фут�
больний матч між збірними міської ради та
диппредставництв ЄС. Йому не завадила й ряс�

Футбольний матч закінчено. Перемогла дружба.

На сцені — «Kosheen». на злива. Закінчився поєдинок бойовою ні�
чиєю — 3:3. Причому європейська команда
програвала по ходу матчу два м’ячі, але зу�
міла відігратися. Голова Представництва ЄС в
Україні Жозе Мануел Пінту Тейшейра та місь�
кий голова Херсона Володимир Сальдо вру�
чили учасникам гри пам’ятні медалі.

У самому ж комплексі «Ювілейний» прой�
шов показ кінофільмів виробництва Іспанії та
Швеції. А завершився День Європи в Херсо�
ні концертом української англомовної групи
«Gorchitza Live Project» та британської «Ko�
sheen». Понад дві години енергійної музики
були гарною противагою похмурій дощовій
погоді, яка панувала у місті в другій поло�
вині дня. Ексцентрична солістка «Kosheen»
Шайан Еванс заводила своєю енергією пуб�
ліку. Танці були і під сценою, і навіть на
ній. А завершилися Дні Європи в Херсоні фан�
тастичним фейєрверком. 
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Проект ЄС «Підтримка сталого регіо�
нального розвитку в Україні» реалізу�
ється у Свердловську, Прилуках (Сумська
обл.), Ромнах (Полтавська обл.) та Ізю�
мі (Харківська обл.). Його бюджет скла�
дає 15,5 млн євро. Роль ЄС полягає у
наданні експертної допомоги та облад�
нання, потрібного для розвитку цих те�
риторій. Проте результатом проекту має
стати не стільки отримання нового ус�
таткування, скільки зміна менталітету та
методів роботи, справжнє реформуван�
ня та модернізація роботи мерій та всієї
сфери комунальних послуг. Так само
мають змінитися взаємовідносини орга�
нів місцевого самоврядування з підпри�
ємствами, що надають послуги.

Проект ЄС «Сталий місцевий розвиток»
спрямований на підвищення якості жит�
тя громади, створення умов для доступ�
ності та стабільності надання життєво
важливих послуг населенню на вибра�
них територіях та забезпечення їх ста�
лого розвитку. 

У Східноукраїнському національному університеті ім. Даля.

Зустріч з керівництвом Луганської області.

ЛУГАНЩИНУ ПОСЛИ ТА СПIВРОБIТНИКИ ДИПB
МIСIЙ КРАЇН ЄВРОСОЮЗУ ВIДВIДАЛИ НЕВИB
ПАДКОВО. ЄС ВЖЕ ДАВНО ПРАЦЮЄ З ЦIЄЮ
ОБЛАСТЮ В РАМКАХ БАГАТЬОХ ФIНАНСОВАB
НИХ НИМ ПРОЕКТIВ. У РАМКАХ ДНIВ ЄВРОB
ПИ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДИПЛОМАТИЧНИЙ ДЕСАНТ
ПОБУВАВ У ЛУГАНСЬКУ ТА СВЕРДЛОВСЬКУ.

27–28
травня
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Візит розпочався із зустрічі з представни�
ками обласної влади. Перший заступник го�
лови облдержадміністрації Едуард Лозовський
під час розмови зауважив, що вперше в іс�
торії Луганщина приймає таку представниць�
ку делегацію.

— Ми розуміємо, що наш шлях в ЄС по�
чинається зі створення європейських умов
життя. Отже, у нас є величезне бажання пок�
ращити це в нашому регіоні, — заявив він.

— Наша головна мета — допомагати Ук�
раїні в процесі євроінтеграції, — сказав у
відповідь Голова Представництва ЄС в Укра�
їні Жозе Мануел Пінту Тейшейра. — Це той
процес, який відкриє містам України нові
перспективи в плані інвестування та багато
інших можливостей.

Він наголосив на активній підтримці Єв�
росоюзом в Україні проектів, спрямованих
на регіональний розвиток. 

— Ми продовжуємо наш діалог не лише
з центральними органами влади, а й з регі�
ональними, місцевим населенням, — під�
креслив посол.

Про інтеграцію України до Європейського
Союзу йшлося і під час зустрічі дипломатів
ЄС із студентами Східноукраїнського націо�
нального університету ім. Даля. Високі гості
розповіли студентам про відносини ЄС та Ук�
раїни, молодіжні програми Євросоюзу, про�
екти, які він реалізує в Україні та Луганській
області зокрема.

Та все ж головним напрямком візиту пос�
лів на Луганщину було місто Свердловськ.
Воно якраз і є прикладом уваги Євросоюзу
до регіонального розвитку України. Тут реа�
лізуються відразу два великих проекти ЄС.

Дипломати Євросоюзу взяли участь у свя�
ті останнього дзвоника в Свердловському лі�
цеї № 1. І не випадково, адже цей навчаль�
ний заклад став першим муніципальним об’єк�
том, реконструкцію якого було проведено в
рамках фінансованого ЄС проекту «Підтримка
стійкого регіонального розвитку в Україні». 

За цим проектом було виділено 9 млн єв�
ро на модернізацію муніципальних будівель у
Свердловську, спрямовану на покращення
енергозбереження. Йдеться про зовнішню тер�
моізоляцію, заміну вікон та дверей, встанов�
лення систем протипожежної сигналізації. Все
це вже зробили у ліцеї № 1. Усього ж про�
ектом «Підтримка стійкого регіонального роз�
витку в Україні» в Свердловську передбачено
реконструкцію 26 муніципальних об’єктів у сфе�
рі освіти та охорони здоров’я. 

— У нас дуже гарні стосунки з місцевою
владою, — сказав на прес�конференції в
Свердловську керівник проекту Бернар Фло�
рішер. — В Україні не так багато місцевих
керівників розуміють, що вони повинні бути
самостійними, вміти ухвалювати рішення, не
чекати вказівок зверху і грошей. Ми вважа�

ємо, що міська команда Свердловська це
зрозуміла й працює в цьому напрямку вже
протягом кількох років. Сподіваємося, насе�
лення міста наслідуватиме цей приклад. Зро�
зуміє, що діяти слід саме так.

Дипломати ЄС ознайомилися в Свердлов�
ську і з ходом реалізації проекту «Сталий
місцевий розвиток в Україні». У його рамках
майже 470 тис. євро виділено на закупівлю
обладнання для місцевого водоканалу, 357
тис. євро — на техніку та обладнання для
підприємств теплопостачання, понад мільйон
— на машини для збирання твердих побуто�
вих відходів. Крім цього, понад 60 тис. євро
виділено на комп’ютерну техніку для муніци�
пальних служб і на лабораторне устаткуван�
ня для міської санепідемстанції. 

Ще одним пунктом перебування в Свердлов�
ську делегації дипломатів Євросоюзу стало від�
відання ДП «Свердловськантрацит», а саме
— шахти «Должанська капітальна». На ній впро�
ваджується фінансований Євросоюзом проект
«Програма підтримки вугільного сектора Ук�
раїни». Дипломатам розповіли про вугледобу�
вання в регіоні, ознайомили із шахтою. «Нам
показують саму надшахтну будівлю. Зокрема
масивні сталеві ліфти�підйомники, які спуска�
ють шахтарів на глибину 1090 метрів під зем�
лю, а також приміщення, де їм видають ліх�
тарі та інше обладнання для забезпечення
безпеки, — так описує цей візит у своєму
блозі посол Великої Британії Лі Тернер. —
Ми спілкуємося з кількома шахтарями, які щой�
но завершили зміну. Вони нагадують нам про
те, що навіть у XXI столітті шахтарська спра�
ва залишається важкою фізичною працею. Я
залишаю шахту, сповнений поваги до шахта�
рів. Я також радий, що ЄС вживає заходів
для підвищення рівня безпеки».

Проект ЄС «Програма підтримки вугільно�
го сектора» розпочато у вересні 2008 ро�
ку й триватиме він до кінця 2010�го. За�
гальний бюджет становить 8,9 млн євро.
Метою є надання підтримки для приш�
видшення розвитку української вугільної
промисловості та її реструктуризацію, що
базуватиметься на економічній ефектив�
ності. Такий підхід, серед іншого, має спри�
яти поступовому вирішенню проблем дов�
кілля та закриття неприбуткових шахт.

Огляд техніки, переданої комунальному господарству Свердловська в рамках проекту ЄС.

У Свердловському ліцеї № 1.
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ЗА ПРОГРАМОЮ ДЕНЬ ЄВРОПИ У МАРIУПОЛI
МАВ БИ РОЗПОЧАТИСЯ З 20BХВИЛИННОЇ ПРОB
ТОКОЛЬНОЇ ЗУСТРIЧI ДИПЛОМАТIВ ЄС IЗ МIСЬB
КИМ ГОЛОВОЮ ЮРIЄМ ХОТЛУБЕЄМ. ПРОТЕ
РОЗМОВА ТРИВАЛА ПОНАД ГОДИНУ Й БУЛА
НАДЗВИЧАЙНО ЦIКАВОЮ. 

ПРО IНВЕСТИЦIЇ — 
МАКСИМАЛЬНО ВIДВЕРТО

Юрій Хотлубей розповів гостям про еко�
номічну ситуацію в місті й запросив до Ма�
ріуполя європейський бізнес.

— Прив’язка до трьох градоутворюючих
підприємств ударила торік по міському бюд�
жету. Адже обсяги виробництва впали на 37%,
фонд оплати праці зменшився на 20%, а це
— головна складова нашої скарбниці. З міс�
та�донора Маріуполь перетворився на дота�
ційне місто, — розповів мер. — Отже, нам
потрібна диверсифікація економіки, форму�
вання її нових галузей, залучення іноземних
інвестицій. Міська влада готова всіляко спри�
яти цьому — через звільнення інвесторів від
платні за землю, підведення комунікацій, ін�
ші преференції, надання яких є в компетен�
ції міськради. Таким чином ми хочемо ство�
рювати нові підприємства й робочі місця з
якісною зарплатнею. Сферами діяльності ін�
весторів можуть бути переробка сільгосп�
продукції, харчова промисловість, виробниц�
тво товарів народного вжитку, фармацевти�
ка та комунальне господарство міста. 

Відтак мова зайшла про інвестиційний клі�
мат в Україні. Посли країн ЄС досить відвер�
то пояснили проблеми, які тут існують.

— Ви добре обґрунтували потребу міста
в інвестиціях і те, як збираєтеся їх залучати,
— сказав Голова Представництва ЄС в Укра�
їні Жозе Мануел Пінту Тейшейра. — Але ін�
вестиційна привабливість України дуже низь�
ка, це відлякує інвесторів. Для покращення
ситуації потрібні зміни у законодавстві та
регуляторній базі. Місцева влада також має
діяти активніше, аби переконати центральну
в потребі запровадження цих змін. Маріу�
поль — частина України, і проблеми, які не�
гативно впливають на інвестиційну приваб�
ливість усієї держави, тут не зникають. Ін�
вестори не можуть сподіватися лише на доб�
ру волю місцевого керівництва.

Посол Фінляндії Крістер Мікельсон нагадав
про проблеми із поверненням експортерам по�
датку на додану вартість. Британський посол
Лі Тернер розповів, що його посольство зму�
шене часто займатися вирішенням проблем
британських компаній, які працюють в Укра�
їні у сфері нафти й газу. Посол Австрії Мар�
кус Вукетич нагадав про практику рейдерських
захоплень підприємств.

— Інколи у нас таке відчуття, що Украї�
на бажала б отримувати інвестиції, але без
інвесторів, — сказав посол Угорщини Анд�

Зустріч з міським головою Юрієм Хотлубеєм.

Європейський десант висаджується біля мерії Маріуполя. На передньому плані посол Угорщини Андраш
Баршонь (ліворуч) і голова Відділу політики, преси та інформації Представництва ЄС Золтан Салаі. 

Маріуполь відомий з початку XVI століття як козацька фортеця Домаха. Вона була палан�
ковим містом Кальміуської паланки Запорожжя.

Справжнім містом з постійним населенням Маріуполь став після переселення у Приазов’я
кримських греків у 1778–1780 роках. Наприкінці XIX століття у місті з’явилася залізниця,
новий великий порт та металургійні заводи.

Нині Маріуполь — місто обласного значення на Донеччині. Розташоване на березі Азов�
ського моря в гирлі ріки Кальміус. Населення — 490 тис. осіб.

Значний порт та індустріальний центр країни. У місті працюють два великих металургій�
них комбінати (Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча та «Азовсталь») та най�
більше в Україні машинобудівне підприємство — концерн «Азовмаш».

Маріуполь є районом компактного проживання греків. Кліматичний і грязьовий курорт.



раш Баршонь. — Адже якщо компанії ма�
ють намір інвестувати сюди, вони висувають
певні вимоги до менеджменту з боку укра�
їнських колег. Інколи потрібно півроку для то�
го, аби отримати дозвіл на роботу в країні.
Наприклад, у нас в Угорщині це забирає не
більше трьох тижнів. Отже, гроші в Україні
вітають, але тих, хто їх вкладає, не надто.
При цьому на папері інколи все виглядає
чітко й прозоро.

Загалом, розмова вийшла цікавою та вза�
ємокорисною. Зрештою, йшлося не лише
про проблеми.

— Я вперше приїхав у це давнє й прек�
расне місто, яке протягом століть було до�
мом для тисяч греків, — сказав посол Гре�
ції в Україні Георгіос Георгунтзос. — Вони бу�
ли й продовжують бути мостом між Украї�
ною і Грецією, між Маріуполем та Європою
в цілому.

IЗ СТУДЕНТАМИ ПОСЛИ СПIЛКУВАЛИСЯ
АНГЛIЙСЬКОЮ

Тригодинне перебування дипломатичної де�
легації ЄС у Маріупольському державному
гуманітарному університеті було урочистим і
пізнавальним водночас. Спочатку — хліб�
сіль від дівчат в українських національних кос�
тюмах, виступ ансамблю народного танцю
«Промінь», потім екскурсія університетом. 

Ректору МДГУ Костянтину Балабанову бу�
ло що показати європейським дипломатам.
В університеті працюють Представництво єв�
ропейської організації публічного права, Ре�
гіональний пункт європейської інформації, Інс�
титут українсько�грецької дружби та еллініс�
тичних досліджень, Представництво міжнарод�
ного товариства «Данте Аліг’єрі», Центр ґен�
дерних досліджень та освіти, Міжнародний
центр довкілля, італійський, грецький, ізра�
їльський, китайський та польський культурні
центри. Сам ректор є почесним консулом
Кіпру в Маріуполі.

Цікавим було спілкування зі студентами. За
ініціативою Голови Представництва ЄС в Ук�
раїні Жозе Мануела Пінту Тейшейри воно
відбувалося англійською мовою. Студенти
МДГУ виявили велику обізнаність щодо від�
носин Євросоюзу й України: їх цікавила май�
бутня Угода про асоціацію, готовність Украї�
ни до створення з Євросоюзом Зони вільної
торгівлі, візові питання, ситуація в Греції, єв�
ропейськість українців та України загалом. Звіс�
но ж, запитання стосувалися й можливості
навчання у Європі.

— Україна, поза сумнівом, європейська
країна, — зауважив посол Іспанії Хосе Род�
рігес Мояно. — А Євросоюз є організацією,
яка дозволяє державам�членам разом
розв’язувати проблеми, що виникають. Ва�
ша країна має всі можливості стати повно�
правним членом ЄС. І навіть не для того,
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Хліб6сіль біля Маріупольського державного гуманітарного університету.

Тепла зустріч на факультеті грецької філології.

Історія МДГУ починається з 1991�го, коли з ініціативи Маріупольського міського націо�
нально�культурного товариства греків, Донецького державного університету та за під�
тримки Маріупольської міськради було засновано Маріупольський гуманітарний коледж
при Донецькому держуніверситеті. У серпні 1993�го постановою Кабінету Міністрів Ук�
раїни коледж було реорганізовано в Маріупольський гуманітарний інститут Донецького
державного університету. У червні 2004 року він став Маріупольським державним гу�
манітарним університетом.

Нині МДГУ має вищий, IV рівень акредитації, широку мережу міжнародних зв’язків, висо�
кокваліфікований і досвідчений професорсько�викладацький склад, розвинуту науково�
технічну базу. У ньому є такі факультети: економіко�правовий, історичний, грецької філо�
логії, філологічний, іноземних мов та заочного навчання. 
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аби отримати якусь підтримку, а заради жит�
тя за європейською моделлю. 

Посол Великої Британії Лі Тернер розпо�
вів про можливості навчання та вивчення
англійської мови у його країні. Цікаву деталь
та наочне свідчення переваги членства в ЄС
привніс у розмову координатор програм ОБСЄ
в Україні, словак Любомир Копай.

— Моя донька навчалася у Великій Бри�
танії, — розповів він. — Якби вона вступи�
ла туди до приєднання Словаччини до ЄС, то
це коштувало б нам 12 тисяч євро. Але піс�
ля приєднання стало 1200 євро, тобто вде�
сятеро менше.

ПАРАД ДЛЯ ДИПЛОМАТІВ, 
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КУТОЧОК — 
ДЛЯ МАРІУПОЛЬЦІВ
Надзвичайно урочистим було офіційне

відкриття Дня Європи у Маріуполі. Голов�
ною «штаб�квартирою» стала Театральна
площа. Розпочалося дійство урочистим па�
радом, що надало святу піднесення й особ�
ливості.

— Маріуполь був заснований греками.
Але сьогодні нас об’єднує не лише геогра�
фія, — сказав у вітальній промові Голова Пред�
ставництва ЄС в Україні Жозе Мануел Пінту
Тейшейра. — Ми тут, щоб відзначити День
Європи, який символізує процес, що привів
до найдовшого в історії Європи періоду ми�
ру, процвітання та стабільності. Ми знаємо,
що всього цього хочуть й українці, і підтри�
муємо їх у прагненнях.

Після урочистої частини дипломатична де�
легація й керівництво міста посадили берези

у сквері на Театральній площі міста — закла�
ли так званий Європейський куточок.

Європейське містечко у Маріуполі було над�
звичайно велелюдним. На небувалу для міс�
та подію прийшли люди різного віку. Міс�
течко активно працювало усі чотири години
— відвідувачі залюбки брали участь у вікто�
ринах і конкурсах у наметах країн�членів ЄС,
цікавилися інформаційними матеріалами. За
традицією, Жозе Мануел Пінту Тейшейра і
керівництво міста обійшли намети.

ПУБЛІЧНІ ДЕБАТИ: 
НЕЗРУЧНИХ ЗАПИТАНЬ НЕ БУВАЄ

Так само традиційно був ущент заповне�
ний намет, де проводилися публічні дебати.
Бажаючих поспілкуватися наживо з посла�
ми європейських країн не бракувало.

Були досить незвичні для дипломатів за�
питання. Наприклад, щодо проблем із вип�
латою пенсії. Або ж щодо українських мо�
ряків, які змушені працювати на іноземні ком�
панії далеко від дому, часом наражаючись
на різні небезпеки.

— Що стосується проблем зі знаходжен�
ням роботи в Україні — це наслідок того,
що в державі не проведено належних реформ,
існує непрозоре середовище для ведення біз�
несу, величезна кількість перепон для відкрит�
тя нових підприємств та для приваблення ін�
весторів. Через це бракує робочих місць.
Тобто за 20 років українська економіка прак�
тично не змінилася. Вона, як і раніше, зали�
шається недиверсифікованою та неконкурен�
тоспроможною. Розв’язання цієї проблеми по�
лягає у реформуванні України. Причому ро�

Дискусією між послами і маріупольцями керував тележурналіст Мустафа Найєм.

— Наше місто від самого початку бу�
ло європейським. І нині в ньому прожи�
вають багато національностей: греки, ук�
раїнці, росіяни, євреї тощо. Щоб бути ще
більш європейським, Маріуполю треба збе�
рігати стару архітектуру, слід більше дба�
ти про екологію, чистоту міста. Щоб він
повернувся хоча б до того вигляду, який
мав у 1960�х роках. Тоді на вулицях було
більше зелені, квітів. Весь цей сквер, нап�
риклад, був у бузку.

СЕРГІЙ БУРОВ,
почесний громадянин Маріуполя



бити це повинна вона сама і українці, Євро�
союз може лише надавати підтримку. 

Як і скрізь під час Днів Європи, запитан�
ня стосувалися і ставлення ЄС до відносин
України і Росії.

— Насамперед це справа двох держав,
— сказав посол Угорщини Андраш Баршонь.
— Нашим інтересом є те, щоб між ними не
виникало політичної та економічної напруги.
Адже якщо вони не вирішуватимуть належ�
но проблеми, то такі з’являться і в нас. То�
му ми б хотіли, щоб уряди України й Росії
знаходили рішення певних складних питань,
які були між країнами в минулому.

Голова Представництва Єврокомісії в Ук�
раїні Жозе Мануел Пінту Тейшейра додав:

— Звісно, відносини між Україною та Ро�
сією є перш за все їхньою справою. Для Єв�
росоюзу важливо ось що: якщо Україна справ�
ді хоче інтегруватися до нього, вона повин�
на дотримуватися правил та стандартів ЄС. То�
му якщо відносини з Росією покращуватимуть�
ся і, водночас, це не гальмуватиме процес
трансформації України, її реформування, то
жодних проблем ми не бачимо.

Заступника голови місії Польщі Лешека Ше�
репку запитали, чи залишатиметься Польща
й надалі адвокатом України в ЄС.

— У цьому немає жодних сумнівів. У на�
ших інтересах мати стабільного й безпроблем�
ного сусіду на сході, — відповів дипломат.
— Так що з боку Польщі є цілковита під�
тримка прагнення України до Євросоюзу. Звіс�
но, на цьому шляху належить багато чого зро�
бити, і тут все залежить від вас, адже лише
однієї нашої підтримки не вистачить. 

Спілкування з маріупольцями відбувалося
жваво, на різних мовах. Серед іншого, тра�
пився цікавий випадок. Послу Австрії Марку�
су Вукетичу поставили запитання, що стосу�
валося розпаду Австро�Угорської імперії. За�
питали російською. 

— Вибачте, я розумію російську, але не
розмовляю нею. Тому відповідатиму україн�
ською, — попередив посол.

Багато хто зааплодував. 
А завершився День Європи у Маріуполі тра�

диційно — концертом. Для маріупольців спі�
вали українські гурти «Gorchitza Live Project»
та «Скрябін». 
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Що вище, то День Європи краще видно.

На сцені — «Gorchitsa live project».
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На Закарпатті таких багато — так само,
як і в інших регіонах України. Як і скрізь, во�
ни відповідають місцевим потребам. 

Зокрема, в Ужгороді посли країн ЄС пре�
зентували аж п’ять проектів ЄС, спрямова�
них на запобігання повеням. Їх реалізували в
області у 2005–2010 роках. Це — «Підви�
щення готовності регіональних організацій,
пов’язаних з протиповеневим захистом в ре�
гіоні Берег», «Розробка угорсько�українських
комплексних планів протипаводкового захис�
ту, розвитку водного господарства та онов�
лення заплавних територій в регіоні Берег і
басейні р. Боржава», «Розвиток Берегівської
транскордонної польдерної системи в басей�

ВIДВIДАННЯ ДИПЛОМАТАМИ ЄВРОСОЮЗУ
ЗАКАРПАТТЯ СТАЛО ЗАВЕРШАЛЬНИМ АКОРB
ДОМ ЇХНIХ ТРИТИЖНЕВИХ ПОДОРОЖЕЙ, ЗДIЙСB
НЕНИХ У РАМКАХ ДНIВ ЄВРОПИ. ЯК I ЗАВB
ЖДИ ПIД ЧАС ПОДIБНИХ ВIЗИТIВ У ЦЕНТРI УВАB
ГИ БУЛА IНКОЛИ НЕПОМIТНА, АЛЕ НАДЗВИЧАЙB
НО ВАЖЛИВА СТОРОНА ПРИСУТНОСТI ЄС В
УКРАЇНI — ФIНАНСОВАНI НИМ ПРОЕКТИ.

4–5 червня

4 червня, саме в день презентації 
антиповеневих проектів ЄС, Закарпаття
боролося з черговим стихійним лихом.
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Зустріч делегації європейських
дипломатів у Тячеві.



ні р. Тиса», «Покращення системи управлін�
ня паводками» та «Покращення протипове�
невого захисту та оздоровлення екологічної
ситуації на українсько�румунській прикордон�
ній ділянці р. Тиса». Загалом ЄС виділив на
ці проекти понад 2 млн євро.

— У нас дуже специфічний регіон с точ�
ки зору повеневої ситуації, — розповів під
час презентації начальник Закарпатського об�
ласного виробничого управління з меліорації
та водного господарства Володимир Чепак. —
На сьогодні вже впроваджено низку заходів
щодо запобігання повеням, які проводилися
в межах спільних проектів України та ЄС.
Зокрема, проведено наукові дослідження, ре�
конструйовано дамби поблизу населених пун�
ктів, проведено роботи з екологічно�збалан�
сованого землекористування тощо. Всі ці
проекти є дуже корисними і для України, і
для сусідніх держав. Ми вже відчуваємо по�
зитивні результати впровадження проектів
— наприклад, можемо завчасно попереджу�
вати населення про майбутні повені.

— Повені є одним з найважливіших пи�
тань для Закарпаття, — сказав Голова Пред�
ставництва ЄС в Україні Жозе Мануел Пінту
Тейшейра. — Також можна говорити про зв’язок
повеней в Україні та повеней в Угорщині, Ру�
мунії й Словаччині. Тому дуже важливо, що ці
проекти впроваджуються спільно з українською
стороною. За рахунок співпраці країн форму�
ється додаткова вартість проекту.

З Ужгорода дипломати поїхали до рай�
центру Берегове на кордоні з Угорщиною.
Там вони відвідали Закарпатський угорський
інститут, а також Регіональний туристичний
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Голова Представництва ЄС в Україні Жозе Мануел Пінту Тейшейра 
з маленькими представниками румунської громади селища Солотвине.

інформаційний центр Закарпатської області.
Його було відкрито 2006 року в рамках фі�
нансованої ЄС програми добросусідства Угор�
щина–Словаччина–Україна. Мета центру —
інформування про наявні туристичні послу�
ги, ресурси та можливості. Крім суто турис�
тичної користі це також сприяє сталому со�
ціально�економічному розвитку Закарпатської
області як одного з найперспективніших рек�
реаційних регіонів України.

— Інформаційний центр у Берегово став
першим подібним, які відкриті у західних
областях України. За чотири роки нас відві�
дали понад 20 тисяч осіб, — розповів його
директор Іосип Торпоі. — Наразі ми плану�
ємо відкрити мережу центрів у Закарпатті.
Також співпрацюємо з туристичними цен�
трами в Румунії та Чехії. Якщо раніше За�
карпаття відвідували лише туристи з СНД,
то зараз є тенденція до зростання їх кіль�
кості із Заходу.

Також посли ЄС відвідали Мукачеве, де
ознайомилися з результатами дворічної ро�
боти Центру реабілітації дітей з органічними
враженнями нервової системи Закарпатської
обласної дитячої лікарні. Це також фінансо�
ваний Євросоюзом проект. За допомоги ЄС
закарпатські лікарі стажувалися за кордо�
ном, отримували сучасне медобладнання,
впроваджували дієві методики лікування ди�
тячого церебрального паралічу. Загальний
бюджет проекту — понад 200 тис. євро.

— Ми маємо очевидні результати роботи,
— розповіла послам головний лікар облас�
ної дитячої лікарні Єлизавета Біров. — Орга�
нізували інформаційний центр, завдяки чому

маємо можливість зберігати тут усі історії хво�
роб. Налагоджено зв’язок з пологовими бу�
динками, відділеннями недоношених дітей, па�
тології новонароджених, неврологічними. У
планах центру — приймати на лікування по�
над 250 тис. дітей за рік.

Дипломати ЄС побували також у Тячівсько�
му районі Закарпатської області. Зокрема, в се�
лищі Солотвине на кордоні з Румунією вони
відвідали румунську школу, поспілкувалися з
представниками місцевої румунської громади.

Підсумовуючи перебування дипломатичної
делегації ЄС на Закарпатті, Голова Представниц�
тва ЄС в Україні Жозе Мануел Пінту Тейшей�
ра сказав в інтерв’ю місцевим журналістам:

— Ми побачили, що Закарпаття — це
край різних традицій, де люди багатьох на�
ціональностей живуть разом у мирі й злаго�
ді. Але цей регіон — невід’ємна частка Укра�
їни, і тому тут також є гостра потреба у різ�
нобічних реформах, як і скрізь у країні. Ви
безпосередньо сусідуєте з країнами Євросо�
юзу, які вже пройшли процедуру реформу�
вання, що позитивно позначилося на їхньому
розвитку. Вам також слід більше проявляти
власну ініціативу, розвивати інфраструктуру,
аби приваблювати туристів. І це буде кон�
кретним кроком для покращення ситуації. Ви
маєте велику перевагу для залучення інвес�
тицій, створення нових робочих місць, бо
знаходитеся поруч з європейськими ринка�
ми. Це зручно для експорту ваших товарів, а
вартість робочих рук досить низька. Однак
потрібно створити сприятливіший клімат, роз�
робити нормативно�законодавчу базу, спри�
ятливу для розвитку бізнесу.
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СТОЛИЧНI ТА ЛЬВIВСЬКI ГЛЯДАЧI ПОБАЧИЛИ
НАЙБIЛЬШ РЕЗОНАНСНI ПРЕМ’ЄРИ КIЛЬКОХ
ОСТАННIХ РОКIВ. Привезти в Україну ці філь�
ми допомогли посольства країн�членів Євро�
союзу, за їхньої ж допомоги стрічки перек�
лали на українську мову. Під час фестивалю
демонстрували 22 фільми. За традицією,
участь у ньому брала й українська стрічка —
робота Кіри Муратової «Мелодія для кате�
ринки». 

— За допомогою цього фестивалю ми
хочемо донести важливий сигнал — Євросо�
юз є дуже різноманітним, і саме у цьому по�
лягає його багатство, — заявив на присвя�
ченій події прес�конференції Голова Представ�
ництва Європейського Союзу в Україні Жозе
Мануел Пінту Тейшейра. — Основний прин�
цип ЄС — це рівність усіх країн, які до ньо�
го входять, незалежно від того, великі вони
чи малі, багатші чи бідніші. Усі роблять свій
внесок у розмаїття ЄС. 

За словами посла, демонстровані на фес�
тивалі фільми не можна буде побачити у ко�
мерційному прокаті. 

— Усі фільми зняті мовами тих країн, які
їх створили, — пояснив Жозе Мануел Пінту
Тейшейра. — Через це проблематично про�
дати ці стрічки у великий прокат. Втім, ЄС
має програму підтримки аудіовізуальної про�
дукції. Можливо, у майбутньому деякі з тих
стрічок, які демонструються на фестивалі, пот�
раплять і на великі екрани.

Відкрився фестиваль справді унікальним
фільмом — «Каміно» іспанського режисера
Хав’єра Фессера. Це не випадково. По�пер�
ше, Іспанія головує в Європейському Союзі

в першій половині 2010 року, тому стрічці з
цієї країни доручили дати старт фестивалю.
По�друге, знятий 2008�го фільм уже отри�
мав шість національних премій «Гойя». Він
став резонансним в іспанському суспільстві.
Його сюжет заснований на реальних подіях
— йдеться про історію хворої на рак 11�річ�
ної дівчинки Алексії Гонсалес�Баррос. Незва�
жаючи на хворобу, прикута до ліжка дитина
вчиться товаришувати з іншими дітьми і на�
віть пізнає перше кохання. Нині в Іспанії три�
ває процес канонізації Алексії. 

Багато представлених на фестивалі стрічок
знято на історичну тематику. Зокрема, фільм
фінського режисера Лаурі Тьорхенена «Кор�
дон 1918» розповідає про події на радянсько�
фінському прикордонні після Першої світової
війни. Фільм з Португалії «Капітани квітня»
— про Революцію гвоздик, яка у 1970�ті ро�
ки вплинула на історію цієї країни. Люксем�
бурзька стрічка «Непокірні» присвячена жит�
тю молоді, яка відмовилася воювати на боці
фашистів. Крім цього, на розсуд глядачів пред�
ставлені картини про кохання, зраду, шах�
райство. Об’єднує ці різні стрічки висока якість,
якої так бракує фільмам, що демонструються
нині у комерційному прокаті. 

Тетяна ПАСОВА. 

НОВЕ КІНО СТАРОГО СВІТУ У рамках Днів Європи у Києві 
та Львові з 10 по 23 червня пройшов Фестиваль європейського кіно. Його організували
Представництво ЄС в Україні за участі посольств країнBчленів Євросоюзу.

Під час прес6конференції (зліва направо): координатор програм Відділу політики, преси та інформації
Представництва ЄС в Україні Девід Стулік, Голова Представництва ЄС Жозе Мануел Пінту Тейшейра, 
заступник голови місії посольства Іспанії в Україні Рафаель Осоріо де Реббельон Вілляр.

У фойє столичного кінотеатру «Київ», де демонструвалися стрічки фестивалю.



ПIД ЧАС ПОДОРОЖЕЙ УЧАСНИКИ ПРОЕКТУ ПРОB
ЖИВАЛИ В СIМ’ЯХ МЕШКАНЦIВ МАЛЕНЬКИХ
МIСТЕЧОК ТА СIЛ УКРАЇНИ, А ТАКОЖ БРАЛИ
УЧАСТЬ У РIЗНОМАНIТНИХ СПIЛЬНИХ ЗАХОB
ДАХ. Наприклад, в селi Ігнатпіль Овруцького
району на Житомирщині було відкрито парк
відпочинку для дітей та молодих мам. В аг�
рарному технікумі в селі Ілліча поблизу міс�
та Костянтинівка Донецької області було збу�
довано альтанку з екоматеріалів. Згодом тут
буде створено ландшафтний парк. 

Загальною метою Євроавтобуса було при�
везти цінності Європи в маленькі містечка та
села різних регіонів України, залучити до ак�
тивних дій молодь з сільської місцевості, до�
нести до сільських мешканців інформацію про
можливості для молоді у країнах ЄС, стиму�
лювати використання Інтернет�технологій в
сільській місцевості України тощо.

— Велика і потужна держава, якою Ук�
раїна може бути в ЄС, складається не тіль�
ки з Києва, Львова чи Харкова, — сказала
координатор акції Дарія Колинюк. — А й з
маленьких містечок і сіл. На жаль, у нас
про ці містечка та села забувають. Молодь,
яка живе у селі, закомплексована, мріє виї�
хати у місто. 

Останнім пунктом призначення Євроавто�
буса стало Представництво Європейського

Союзу в Україні. Учасники ініціативи зустрі�
лися з Головою Жозе Мануелем Пінту Тей�
шейрою.

— Зустрічі й спілкування у невеликих міс�
тах молодих людей з України і країн Євро�
пейського Союзу — це дуже гарний спосіб
показати, що таке Європейський Союз і що
має зробити Україна, якщо вона хоче стати

його частиною, — сказав посол під час зус�
трічі з пасажирами Євроавтобусу.

Жозе Мануел Пінту Тейшейра попросив гос�
тей розповісти про їхні враження від подоро�
жі та зроблені за її результатами висновки.

Італійський журналіст Маттео Каццулані
вважає, що євроінтеграція має починатися
не «зверху» з кабінетів президентів чи чи�
новників, а «знизу» — з сільських хатин.
Щоправда, молоді в українському селі бра�
кує інформації про ЄС.

— Для людей у селах було чудом те, що
вони вперше зустріли європейців, розмовляли
з ними, а ми їм пояснили, що таке Європа. Їм
було дуже цікаво! — розповів Маттео Каццу�
лані. — Також ми побачили дві проблеми у
селах України. Перша — відсутність Інтернету,
друга — погане знання англійської мови. 

Анна�Марія Хойнацька з Польщі на зустрі�
чах з українськими учнями розповідала про мож�
ливості навчання й стипендій у Європі та про
те, як можна самостійно вивчати англійську
мову, якщо недостатньо шкільної програми.

— Під час цієї подорожі ми мало говори�
ли про політику, більше про можливості, які
дає ЄС, — каже вона. — Навіть, якщо Укра�
їна не є частиною Євросоюзу, для її грома�
дян уже існують перспективи навчання в ЄС.
Для мене особисто Євросоюз — це можли�
вість. Завдяки тому, що Польща увійшла в
ЄС, я змогла вільно вчитися у Великій Бри�
танії та Німеччині. Таким чином, почувалася
частиною «ширшої європейської нації». 
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ЄВРОАВТОБУC ЗАВIТАВ ДО УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДI
З 5 по 25 травня тривала співзвучна з Днями Європи в Україні громадська ініціатива
«Євроавтобус». Півтора десятка студентів з країн Європейського Союзу відвідали
Житомирську, Черкаську, Дніпропетровську і Донецьку області. 



Маріуполь, європейські гості посадили берези

Херсон, конкурс на знання ЄС під час концерту,  присвяченого Дню Європи

Творча майстерня — тут розмальовували все і всіх

Традиційні хліб#сіль 
для європейських дипломатів  
у Маріупольському державному
гуманітарному університеті

Велетенська куля 
з європейською символікою
викликала великий інтерес у

мешканців Херсона



«Євробюлетень». Інформаційне видання Представництва Європейського Союзу в Україні.
Київ 01024, вул. Круглоуніверситетська, 10, тел. (+380 44) 3908010.    www.delukr.ec.europa.eu, E"mail: Irina.Stadniychuk@ec.europa.eu 

Символ Днів Європи
Від самого початку святкувань 
Днів Європи в Україні 
їх незмінним атрибутом 
і символом стало Європейське
містечко. Намети країн!членів 
та «дружніх» організацій завжди
приваблюють велику кількість 
людей. У них роздають інформаційні
матеріли та проводять конкурси!
вікторини. Біля наметів часто
танцюють, грають на музичних
інструментах, співають. 
І навіть готують національні страви
тієї чи іншої країни — звичайно,
наскільки дозволяють польові, 
а точніше вуличні умови.

Кожна країна намагається
представити себе якнайкраще, 
отже, в результаті виходить 
таке собі неофіційне змагання їхніх
наметів. А за  законами ринку 
де є конкуренція, там є якість. 
Це цілком стосується 
і Європейського містечка.

Ірландія: чудова кельтська музика Іспанія: справжні іспанські музики 

Польща: народні танці

Німеччина:  ну як же без пива?

Рада Європи і ОБСЄ: все про права людини


