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УКРАЇНА – ЄС: ЕКОЛОГІЧНА СПІВПРАЦЯ 
ЄС є одним з ключових гравців на міжнародній екологічній сцені. ЄС 
дедалі активніше формує міжнародний екологічний порядок денний і 
вважається взірцем у сфері екологічного права. 
Спільний План дій Україна-ЄС містить низку завдань, що передбачають 
кроки до створення умов належного врядування у сфері охорони 
навколишнього середовища, попередження погіршення екологічного 
стану та розширення співробітництва між Україною та ЄС з екологічних 
питань. 
ЄС та Україна налагодили тісну співпрацю у таких сферах, як зміна клімату. Спільна робоча група України та 
ЄС з питань зміни клімату була створена 2002 року; востаннє засідання робочої групи відбулося у листопаді 
2007 року в Брюсселі. Робоча група вивчає шляхи подальшого розширення співпраці України та ЄС у таких 
галузях, як впровадження Кіотського протоколу, розробка засад на період після 2012 року, торгівля емісіями та 
дослідження проблем зміни клімату. 
ЄС та Україна також тісно співпрацюють у сфері ефективності використання енергії – це одне з положень 
Меморандуму про порозуміння щодо співробітництва в енергетичній сфері між ЄС та Україною. У 
Меморандумі також викладені пропозиції щодо активізації співпраці у просуванні відновлювальних джерел 
енергії та вирішенні проблем, пов’язаних зі зміною клімату. 
ЄС фінансував низку проектів технічної допомоги Україні у сфері захисту навколишнього середовища, в тому 
числі – проектів збереження басейнів рік, що підтримуватися за рахунок транскордонного спільного 
фінансування. Проекти „Управління трансграничними басейнами річок: Фаза 2” стосовно Прип’яті та 
Сіверського Донця були завершені у грудні 2007 року. На підтримку виконання Водної Рамкової Директиви 
ЄС, органи регіональної влади та Державний комітет по водному господарству отримали фінансування на суму 
близько 4 мільйонів євро. ЄС також підтримував і продовжує фінансувати проекти, пов’язані з Чорним морем 
(див. статтю про програму Tacis „Співпраця щодо довкілля Чорного моря”) 

ЩЕ ОДИН КРОК ДО СПІВПРАЦІ 
СПІВПРАЦЯ ЩОДО ДОВКІЛЛЯ ЧОРНОГО МОРЯ 
ГРУЗІЯ, МОЛДОВА, РОСІЯ, УКРАЇНА 
Одна з найгостріших екологічних проблем сьогодення – деградація 
екосистеми Чорного моря та рік, що в нього впадають – стимулює 
об’єднання зусиль прибасейнових країн та світової спільноти.  
Одним з теперішніх проектів, ініційованих ЄС, є «Співпраця щодо 
довкілля Чорного моря» у чотирьох країнах: Грузія, Російська Федерація, 
Україна. Цей 30-місячний проект з кошторисом 2,2 млн. євро було 
розпочато в березні 2007 р., і втілюється Консорціумом у складі 
Євроконсалт Мотт МакДональд (Нідерланди) спільно з Мотт 
МакДональд (Великобританія) і Мільйо (Бельгія). 
Проект спрямованo на покращення регіональної співпраці і вдосконалення головної з регіональних угод щодо
захисту Чорного моря, а саме Конвенції про захист Чорного моря від забруднення (Бухарестської конвенції).
Діяльність за Проектом здійснюється в рамках чотирьох основних компонентів: правового, з інтегрованого
управління прибережною смугою (ІУПС), з моніторингу якості води та з біологічного різноманіття. 
Зацікавлені сторони – національну та місцеву владу, науковців, громадський та приватний сектори – буде
залучено до консультацій та обговорень документів Проекту. 
Перший проектний семінар з біологічного різноманіття відбудеться 18 квітня в Одесі.  
Контакти: Тетяна Захарченко, керівник проекту, e-mail: ecbsea@ecbsea.org 
Додаткова інформація – на сайті: http://ecbsea.org 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НОВИНИ ПРОЕКТІВ, ФІНАНСОВАНИХ ЄС 
КИЇВ: МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ З ПИТАНЬ РОЗВИТКУ 
ОРГАНІЧНОГО СЕКТОРУ  
 

Зважаючи на високі споживацькі потреби в органічній їжі, 
органічний сектор активно розвивається в усьому світі. 
Конференція, проведена 10-12 квітня у Києві за участі 228 гостей з 
25 країн світу, стала майданчиком для представлення досвіду, ідей, 
рішень, рекомендацій та практичних прикладів розвитку 
органічного сектору. Під час конференції булo розглянутo такі 
основні теми:  

• Підходи та досвід розвитку органічного сектору; 
• Регуляторні засади органічного сектору – міжнародна 

політика та положення, національне органічне 
законодавство та плани дій; 

• Вплив існуючих міжнародних положень на розвиток 
органічного руху. 

Конференція відбулася за підтримки TAIEX (Технічна допомога та обмін інформацією) – інструменту,
запропонованого в рамках Європейської політики сусідства (ЄПC) ЄС. TAIEX покликаний сприяти
політичному та економічному співробітництву у різних галузях шляхом наближення національного
законодавства до європейських положень. Це ефективний засіб для поширення „ноу-хау” та найкращих
практик. Задля цього в рамках TAIEX надається короткострокова технічна допомога та експертна оцінка, яка
допоможе користувачам  краще розуміти і розробляти закони. TAIEX також визначає можливі питання для
майбутньої співпраці між ЄС та його сусідами, включаючи Україну. 
Контакти: Євген Мілованов, e-mail: ofu@organic.com.ua  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Детальніша інформація: http://organic.com.ua/conference-2008.html 

ДОНЕЦЬК: ПОДЯКА ПРОЕКТОВІ TACIS 
Анатолій Близнюк, голова Донецької обласної ради, висловив офіційну подяку експертній групі проекту 
Tacis „Розвиток сфери управління твердими побутовими відходами в Донецькій області”. Ця подяка 
відзначила завершення проекту та його важливий внесок у покращення екологічної ситуації в області. 
План базувався на нових підходах до вирішення проблем 
управління твердими побутовими відходами відповідно до 
принципів ЄС, що вже були інкорпоровані до українського 
законодавства.  
Протягом другого етапу проекту органи місцевого самоврядування 
отримали належну підтримку для запровадження змін у методи 
управління відходами у містах та промислових зонах. Зокрема, 
йдеться про роздільний збір відходів у пілотних зонах, розробка 
місцевих планів дій щодо відходів, та поширення інформації серед 
спеціалістів та громадськості. 
Контактна особа: Benoit Plaige, e-mail: bpdon@hotmail.com 

КОНФЕРЕНЦІЯ З ПРОФІЛАКТИКИ ПІДЛІТКОВОЇ ЗЛОЧИННОСТІ (ЗА ПІДТРИМКИ ЄВРОСОЮЗУ)
3-4 квітня 2008 року в Києві відбулася конференція “Відновний підхід у 
профілактиці підліткової злочинності як запорука формування 
безпечної громади”. Метою заходу стало сприяння поширенню досвіду 
впровадження моделі Центрів відновного правосуддя у громадах для 
подолання підліткової злочинності.  
Організаторами конференції виступили: Український Центр Порозуміння
спільно з партнерами за проектом «Розвиток в Україні мережі Центрів
відновного правосуддя в громадах», що виконується за фінансової
підтримки ЄС, та партнерами за проектом «Стратегії міліції щодо
профілактики підліткової злочинності в Україні», що діє за підтримки
Швейцарської агенції з розвитку та співробітництва.  ► 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАЛЕНДАР ПОДІЙ ПРОЕКТІВ-ПАРТНЕРІВ ЄС 
 
22 квітня 2008 р., Київ  
"Круглий стіл" на тему: "Система органів із запобігання та протидії корупції в Україні: пошук 
оптимальної моделі" 
Організаторами заходу є: спільний проект Європейської Комісії та Ради Європи "Підтримка належного 
урядування: проект протидії корупції в Україні (UPAC)", проект "Розвиток спеціалізованих служб з боротьби 
проти корупції в Україні" Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) та Міністерство 
юстиції. До участі запрошені представники органів державної влади, громадські та міжнародні організації. 
Контакти: Роман Шлапак, керівник проекту, e-mail: roman.chlapak@coe.int, www.coe.int/upac. 
 
З0 квітня 2008 р., Луцьк 
Семінар з бізнес-етикету 
Організатором семінару є Волинський обласний фонд підтримки підприємництва (за підтримки ЄС). Тема 
семінару – основи бізнес-етикету (для підприємців та студентів вищих шкіл Луцька). 
Контакти: Ольга Губарєва, e-mail: vrbi@vrbi.lutsk.ua, business@bsc.lutsk.ua 
 
Квітень 2008 р., м.Ізюм (Харківська обл.) 
3 семінари 
Проект ТАСІС "Сталий територіальний розвиток в Україні" проведе 3 семінари-тренінги для представників 
органів місцевого самоврядування та представників громадських організацій: 

• «Захист прав споживачів у сфері житлово-комунальних послуг» (спільно з проектом ТАСІС «Спільнота 
споживачів та громадські об’єднання»)  

• «Програми відновного правосуддя як інструмент громади у подоланні злочинності» (спільно з 
проектом ТАСІС “Відновний підхід у профілактиці підліткової злочинності як запорука формування 
безпечної громади”) 

• “Інституційні та юридичні аспекти об’єднань співвласнкиів багатоквартирних будинків” (практичні 
аспекти та кращі практики) 

Просимо контактувати з організаторами щодо точних дат проведення вказаних заходів. 
Контакти: Світлана Тімшина, ,e-mail: svetlana.timshina@sld.org.ua  

ПРЯМУЮЧИ ДО ЯКОСТІ, 
РАЦІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ 
ТА ФІНАНСУВАННЯ ОСВІТИ Й ПІДГОТОВКИ В УКРАЇНІ 
Спільний семінар Всесвітнього банку та Єврокомісії на цю 
тему відбувся 10-11 квітня в Києві.  
Головною метою семінару стало обговорення між українськими 
зацікавленими сторонами та експертами Всесвітнього Банку і 
Єврокомісії рекомендацій щодо реформи освітньої політики 
відповідно до вимог економічної ситуації та ринку праці.  
Контакти: Віра Рибак, vira.rybak@ec.europa.eu 

   ►   В ході конференції було презентовано успішний досвід роботи Центрів, огляд міжнародного досвіду 
створення моделей профілактики правопорушень серед дітей та молоді в громадах;  обговорення щодо 
можливих механізмів залучення органів місцевої влади до розвитку ЦВП. Близько 110 учасників ознайомилися 
з різноманітними методами профілактики підліткової злочинності та збільшення можливостей розвитку 
системи соціальної підтримки у громаді, зокрема таких як медіація у кримінальних справах, медіація у школах, 
«кола підтримки» у громаді, сімейні групові наради тощо. 
Відновна юстиція є новим підходом до розв’язання конфліктів. Вона відновлює порушені права та свободи 
жертви злочину або потерпілого від правопорушення, сприяє усвідомленню правопорушником необхідності 
відповідати за свої вчинки і здійсненню заходів для відшкодування завданої шкоди. 
Контакти:  Лада Каневська, віце-президент Українського Центру Порозуміння; e-mail – lada@uccg.org.ua. 
Додаткова інформація – на сайті: www.commonground.org.ua, а також www.rj.org.ua 

Цей електронний бюлетень видається в рамках Проекту 
„Інформаційна та PR- підтримка діяльності ЄС в Україні” 

Проект фінансується  Європейським Союзом та реалізується Центром громадських зв’язків “Р.А.П.І.Д” (Київ)
Керівник Проекту – Андрій Куліш.  Контактний телефон: 8 050 35 25 738    E-пошта: a_kulish@ukr.net 


