
 
 
 
 
 
 
   
 

Співпраця між Україною та ЄС: головні події березня 2013 року 
  
САМІТ ЄС-УКРАЇНА: ОСНОВНІ ПУНКТИ СПІЛЬНОЇ ЗАЯВИ 

25 лютого у Брюсселі відбувся саміт ЄС та України.  

Лідери обох сторін підтвердили свою відданість ідеї підписати Угоду 
про асоціацію, щойно Україна досягне «відчутного поступу в трьох 
сферах, на яких було наголошено на саміті Україна-ЄС 2011 року». 

Спільна заява за результатами саміту містила, серед іншого, такі 
пункти: 

Щодо Угоди про асоціацію: «Лідери знову підтвердили свою рішучу налаштованість підписати вже 
парафовану Угоду про асоціацію, включно з частиною про глибоку та всеохопну зону вільної торгівлі, щойно 
буде досягнуто відчутного поступу в трьох сферах, на яких було наголошено на саміті Україна-ЄС 2011 року, 
– і підписати цю Угоду за можливістю до саміту Східного партнерства, що відбудеться у Вільнюсі в листопаді 
2013 року». 

Про макрофінансову допомогу: «Лідери привітали підписання Меморандуму про порозуміння та кредитної 
угоди щодо надання Євросоюзом макрофінансової допомоги Україні у розмірі 610 млн. євро, яка доповнить 
майбутню угоду між Україною та Міжнародним валютним фондом». 

Про вибори: лідери «погодилися з важливістю вжити подальших заходів для розв’язання проблем виборчих 
порушень. Зокрема, йдеться про якнайшвидші кроки до ухвалення виборчого законодавства, що заслуговує 
на довіру, через розгляд Виборчого кодексу та запровадження чітких правил для збалансованого доступу 
медіа до учасників виборів, у тісних консультаціях з ОБСЄ/БДІПЛ та Радою Європи/Венеціанською Комісією, 
а також через розв’язання ситуації з невстановленням остаточних результатів у деяких одномандатних 
округах». 

Про судову систему: лідери «з нетерпінням очікують на якнайскоріший глибокий перегляд законів та інших 
законодавчих актів про Генеральну прокуратору, про роль Вищої ради юстиції, про судову систему та статус 
суддів, а також на реформу Кримінального кодексу та органів внутрішніх справ, в тісній консультації з Радою 
Європи / Венеціанською Комісією». 

Про Порядок денний асоціації: лідери «наголосили на важливості загальної інтенсифікації виконання цього 
документу та його якнайскорішого оновлення». 

Про зону вільної торгівлі: «погодилися щодо важливості досягнення прогресу у реформах, які необхідні для 
підготовки глибокої та всеохопної зони вільної торгівлі (ГВЗВТ), у відповідності до Порядку денного 
асоціації, а також щодо потреби утримання від будь-яких заходів, які суперечать її духу». 

Про енергетику: «лідери із задоволенням відзначили, що від листопада 2012 року, завдяки ефективним 
газовим потокам у двох напрямках, Україна приєдналася до газового ринку ЄС. Нещодавні інвестиції 
європейських енергетичних копаній в Україну можна розглядати як позитивні зрушення для приєднання 
України до європейського ринку». 

Про спільний авіаційний простір: «Лідери відзначили, що завершення перемовин щодо Угоди про спільний 
авіаційний простір буде пріоритетним завданням на 2013 рік». 

Про візи: «Лідери приділили особливу увагу питанню мобільності громадян, нагадуючи про спільні 
зобов’язання рухатися в напрямі запровадження (у розумні строки) безвізового режиму; однак для цього 
мають бути створені умови для добре керованої та безпечної мобільності». 

Читайте повний текст Спільної заяви 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/135667.pdf


 

 

 

 

ШТЕФАН ФЮЛЕ: «МИ УСУВАЄМО СТІНУ, ЩО ВІДДІЛЯЛА СХІДНЕ ПАРТНЕРСТВО ВІД 
ПЕРСПЕКТИВИ ЧЛЕНСТВА В ЄС» 

7-го лютого Україну відвідав Штефан Фюле, Європейський Комісар з 
розширення та Європейської політики сусідства. Він звернувся із 
промовами до членів Кабінету Міністрів України та депутатів 
Верховної Ради. Відповідаючи на питання представників 
громадянського суспільства та студентів у Києво-Могилянській 
академії, він сказав про таке: 

Про перспективу членства України в ЄС: «Кілька років тому не 
існувало зв’язку між Східним партнерством та можливою 
перспективою членства в ЄС. Завдяки новій Європейській політиці 
сусідства ситуація змінилася. У новій політиці ми спробували 
визначити кінцеву мету цього партнерства. Єдиним логічним 
рішенням стосовно наших східних сусідів було дотримуватися 
формул Лісабонського договору. У статті 49 Договору йдеться про те, 
що будь-яка європейська країна, яка дотримується цінностей та 
принципів, на яких ґрунтується Європейський Союз, може стати 
державою-членом ЄС. 

Тому ми усуваємо стіну, що колись відділяла Східне партнерство та перспективу членства в ЄС. Утім, не слід 
впадати в оману: між першим і другим – дуже довгий шлях. 

Перспектива членства в ЄС є найпотужнішим інструментом трансформації цілих країн та регіонів. Однак 
сьогодні ми все ще перебуваємо далеко від цієї мети. І я сподіваюся, що Вільнюський саміт Східного 
партнерства (у листопаді 2013 року) здійснить ще один крок до неї. 

Щодо Угоди про асоціацію: Угода про асоціацію є чимось значно більшим, ніж просто ще однією угодою про 
зону вільної торгівлі. Вона відкриває двері до великої частини законодавства Європейського Союзу (acquis). 
Однак вона також надає Україні доступ до політик ЄС у різних сферах. 

Про попереднє застосування Угоди про асоціацію. Ми можемо розпочати попереднє застосування певних 
частин Угоди [до завершення процесу її ратифікації], якщо вони підпадають під виняткову компетенцію 
Європейської Комісії чи є частиною спільної компетенції з державами-членами ЄС. За звичних умов 
тимчасове застосування може стосуватися лише технічних аспектів торгівлі. Зараз ми шукаємо можливостей 
запропонувати такий пакет попереднього застосування Угоди, який покривав би не лише технічні та 
торгівельні питання, але й деякі важливі речі, пов’язані з верховенством права, зміцненням демократії та 
засадничих свобод. Попереднє застосування може розпочатися через кілька тижнів чи місяців після 
підписання угоди, тимчасом як процес ратифікації [всіма державами-членами ЄС] може зайняти півтора чи 
два роки. 

Про кінцевий термін для підписання Угоди про асоціацію. Кінцевий термін чіткий: листопад цього року. І цей 
дедлайн не можна буде посунути на грудень 2013-го чи січень 2014-го року. Часові рамки та створення 
сприятливих можливостей важливі в політиці. І я маю сумнів, що якщо ви пропустите дедлайн у листопаді, 
ви зможете швидко знайти якусь іншу дату. Подивіться на політичний календар в ЄС у 2014 році: вибори до 
Європейського Парламенту, формування нового складу Європейської Комісії. Подивіться також на 
політичний календар України в 2015-му році – і ви побачите, що потрібні місяці, якщо не роки, для того, 
щоб сформувати новий політичний шанс. 

Про саміт між ЄС та Україною. Саміт, що відбудеться 25 лютого, стане подією, на якій ми сподіваємося 
завершити підготовку меморандум про порозуміння щодо макрофінансової допомоги Україні, яка складає 
610 млн. євро. Сподіваюся, що ми зможемо взяти до уваги повне виконання Україною першого етапу Плану 
дій з візової лібералізації. 

 

 

http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/news/2013/2013_02_07_1_uk.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/news/2013/2013_02_07_2_uk.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/news/2013/2013_02_07_2_uk.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/news/2013/2013_02_07_2_uk.htm


 

 

 

 

Ми також багато говоритимемо про енергетику. Ми остаточно наближаємося до моменту, коли можемо 
говорити про конкретні результати в нашій координації допомоги від міжнародних фінансових інституцій, 
націленої на модернізацію української газотранспортної системи. Її ми й досі розглядаємо як єдину надійну 
систему постачання російського – і не лише російського – газу до Європи. 

Про енергетику. Мене вразило те, чого ви досягли у газовому секторі. Великим досягненням стало 
зменшення споживання газу, підписання угоди з Shell, а також те, що ви вперше отримали газ – за нижчою 
ціною – не зі Сходу, а з Заходу. Ви створюєте нову атмосферу довіри – не лише у Європі, але й серед 
міжнародної спільноти. 

Про Південний потік. Ми чітко дали зрозуміти нашу позицію українській стороні. Особисто я не бачу жодної 
«доданої вартості» [у проекті Південного потоку] стосовно диверсифікації постачань газу до Європи. У 
своєму попередньому коментарі я висловив нашу впевненість в українській газотранспортній системі.   

Див. також: 

Промова Єврокомісара Штефана Фюле перед депутатами Верховної Ради України 

Звернення Єврокомісара Штефана Фюле до членів Кабінету Міністрів України 

Промова Фюле перед представниками громадянського суспільства та студентами і викладачами НаУКМА 

ЄВРОКОМІСАР ДАМАНАКІ: «МИ МАЄМО РОЗВИВАТИ НАУКОВУ СПІВПРАЦЮ З ПИТАНЬ 
ЧОРНОГО МОРЯ» 

14 лютого Київ відвідала Марія Даманакі, Європейський Комісар з 
морської політики та рибальства. До України вона приїхала, аби 
обговорити перспективи регіональної співпраці у чорноморському 
басейні. У Києві Даманакі зустрілася з Прем’єр-Міністром України 
Миколою Азаровим, Міністром екології та природних ресурсів 
Олегом Проскуряковим, заступником Міністра інфраструктури 
Володимиром Корнієнком, заступником Міністра закордонних справ 
Андрієм Олефіровим та Головою Державного агентства  рибного 
господарства України Віктором Дроником.  

Наприкінці її візиту ми розпитали Комісара про головні перспективи 
співпраці між ЄС та Україною з питань морської політики та 
рибальства. 

Пані Даманакі, почнемо з питання про ініціативу «Чорноморська синергія», започатковану в 2008 році. У 
червні 2012 року, в Стамбулі, Ви сказали, що прагнете її «оживити». Якими є пріоритети цього оновлення? 

«Чорноморська синергія» є ініціативою, яку європейські інституції розробили кілька років тому. Наразі ми 
розвинули тільки складову, дотичну до охорони довкілля. Сьогодні ми можемо спробувати вийти на 
конкретні результати й поширити досягнення цієї екологічної складової на низку інших сфер. Саме тому під 
час моєї зустрічі з представниками української влади я наголосила на потребі розвивати нашу наукову 
співпрацю, зосереджуючись на сферах розвитку, прибережного транспорту, туризму тощо. 

Першим кроком, який ми маємо здійснити, має бути створення спільної бази даних, яка відображатиме 
ситуацію з природними ресурсами, рибними запасами у морських басейнах і т.д. На сьогоднішній день 
існують окремі бази даних, розвинуті різними країнами, і інколи вони несумісні одна з одною. 

Однак «Чорноморська синергія» є аж ніяк не єдиним способом нашої співпраці в регіоні. Ми є спостерігачем 
в Організації чорноморського економічного співробітництва; в нашому розпорядженні також є Бухарестська 
конвенція [з захисту Чорного моря від забруднення]. Іншими словами, існує багато структур, які мають 
стосунок до наших цілей в чорноморському регіоні, і ми збираємося використати всі наявні канали, аби 
досягти результатів. 

http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/news/2013/2013_02_07_2_uk.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/news/2013/2013_02_07_1_uk.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/news/2013/2013_02_07_3_uk.htm
http://www.bsec-organization.org/Pages/homepage.aspx
http://www.blacksea-commission.org/_convention-fulltext.asp
http://www.blacksea-commission.org/_convention-fulltext.asp
http://www.blacksea-commission.org/_convention-fulltext.asp


 

 

 

 

Ви згадали про наукову співпрацю з морських питань. Одна з ваших нещодавніх ідей полягала в створенні 
всеосяжної мапи дна європейських морів. Чи ви також хочете залучити Чорне море до цього проекту? 

Так, я сподіваюся, що до 2020 року ми матимемо карту дна усіх морських басейнів навколо Європи. У нас 
дуже добрий досвід, наприклад стосовно Балтійського моря. Але ми не зможемо реалізувати цей проект 
наодинці; саме тому й потребуємо співпраці наших партнерів. Україна має великий потенціал у цій сфері. 

З інституційної точки зору Чорноморський регіон є дещо складним утворенням. У ньому є дві держави 
Європейського Союзу (Румунія та Болгарія), є країни Східного партнерства (Україна, Грузія), є країна, що 
веде переговори про вступ до ЄС (Туреччина), є країна, з якою ЄС має «стратегічне партнерство» (Росія). 
Чи не є таке розмаїття інституційним бар’єром для розвитку спільних проектів? 

Ні, аж ніяк. Ідея наукової співпраці полягає в тому, щоб розвивати її незалежно від статусу тієї чи іншої 
країни. Наукові дані є об’єктивнішими, і співпраця щодо них є легшою. Якщо ми хочемо мати стале та 
збалансоване використання морів та океанів, нам ця співпраця потрібна. Сьогодні ми працюємо над тим, 
аби створити канали, що працюватимуть роками, і не залежатимуть від політичних питань. 

Але, звісно, якщо ми підпишемо Угоди про асоціацію з Україною, все буде набагато легше. 

Здійснення яких реформ у морській та риболовній політиці передбачені Угодою про асоціацію між Україною 
та ЄС? 

Угода передбачає чимало реформ, пов’язаних зі сферою рибальства та морською галуззю взагалі. 
Наприклад, ми завершили з Україною розробку процедури боротьби проти нелегального рибальства. Аби 
мати сумісну систему, що сприятиме нашому імпорту та експорту рибних продуктів, ми мусимо мати спільну 
чи принаймні сумісну систему сертифікації риболовлі. Ця система є на порядку денному реформ, які 
передбачені Угодою про асоціацію. 

Іншим питанням є енергетика: у нас є ідеї співпраці для захисту довкілля – наприклад стосовно буріння 
морського дна. 

Україна політично зорієнтована на укладання цієї Угоди; але зараз існує потреба в управлінській здатності 
отримати результати та реалізувати всі ідеї. Самої тільки доброї волі недостатньо; нам також потрібні 
результати. 

Більше інформації: http://euukrainecoop.net/2013/02/15/damanaki/ 

 

ЄС ВИДІЛИВ 1,4 МЛН. ЄВРО ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

Європейський Союз та Україна розпочали впровадження нового 
проекту, націленого на удосконалення української професійно-
технічної освіти. 

19 лютого у Києві було представлено новий освітній проект Twinning*, 
що фінансується Євросоюзом. Його мета – допомогти Україні 
реформувати свою систему освіти відповідно до політики 
ціложиттєвого навчання Євросоюзу. Ініціативу також націлено на 
ефективне застосування Національної рамки кваліфікацій та розвиток 
елементів забезпечення якості освіти. 

Проект впроваджуватиметься протягом 2013-2014 років. Його бюджет 
перевищує 1,4 млн. євро. 

 



 

 

 

 

Над реалізацією ініціативи Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України працюватиме разом зі 
своїми європейськими партнерами – Університетським коледжем Метрополітен (Данія), Технічним 
Коледжем м. Оргус (Данія), Федеральним інститутом професійно-технічної освіти (Німеччина), – а також 
українськими зацікавленими сторонами і соціальними партнерами. 

Коментуючи запуск проекту, Марія Юрікова, заступник Голови Представництва ЄС в Україні, нагадала, що 
Порядок денний асоціації Україна-ЄС містить численні пріоритети, дотичні до професійно-технічної освіти. 
Проект сприятиме «впровадженню Порядку денного асоціації та відповідних реформ, а також зміцненню 
інституційних можливостей Міністерства та його співпраці із зацікавленими сторонами і соціальними 
партнерами», – переконана вона. 

Борис Жебровський, заступник Міністра освіти, науки, молоді та спорту та керівник проекту з українського 
боку, твердить, що в Україні вже розпочалося реформування галузі професійно-технічної освіти, а тому 
«проект запроваджено дуже вчасно». «Поточного року у співпраці з українськими роботодавцями 
Міністерство планує розробити 46 сучасних державних стандартів для професійно-технічної освіти», – додає 
В’ячеслав Супрун, Директор департаменту професійно-технічної освіти Міністерства. 

Ініціатива також надасть «конкретні пропозиції та всеохопні рекомендації щодо впровадження стратегії 
Національної рамки кваліфікацій», – говорить Сьорен Поулсен, міжнародний експерт з Технічного Коледжу 
(Данія). 

Сюзан Готліб, керівник проекту від консорціуму країн-членів ЄС (Університетський коледж Метрополітен), 
додає, що проект матиме позитивний вплив на український ринок праці. «Молоді люди в Україні матимуть 
привабливу роботу; вони зможуть залишатися в країні і не їхати на заробітки за кордон», – підкреслила 
вона. 

Експерти також переконані, що удосконалена професійно-технічна освіта допоможе у підготовці 
висококваліфікованих працівників, здатних знайти добрі робочі місця в Україні. 

Контекст 

Нагадаємо, що Проекти Twinning створюють умови для спільної роботи представників органів державної 
влади України та держав-членів ЄС. Мета цієї співпраці полягає в обміні найкращими практиками для 
просування погоджених реформ. Українська інституція, працюючи разом із державним службовцем з 
держави ЄС (місцевий радник з питань проекту Twinning, який під час проекту працює в цій українській 
інституції), проводять семінари, тренінгові сесії та експертні місії. Крім того, вони надають рекомендації, як 
поліпшити послуги для громадян, а також правові рамки, розроблені відповідно до найкращих 
європейських практик. 

Наразі в Україні на різних стадіях реалізації перебувають 52 проекти у рамках ініціативи Twinning; 22 з них 
вже завершилися. Цей проект – перший, у який залучено Міністерство освіти, науки, молоді та спорту. 

 

* «Модернізація законодавчих стандартів та принципів освіти та навчання у відповідності до політики 
Європейського Союзу щодо навчання впродовж життя» 

 
ЗАВДЯКИ ЄС УКРАЇНСЬКІ ФАХІВЦІ З ЕНЕРГЕТИКИ ОТРИМАЮТЬ БІЗНЕС-ОСВІТУ 

19 лютого в Києві було презентовано програму «МБА для Державного агентства з енергоефективності та 
енергозбереження», яку фінансує Європейський Союз. Ця програма розроблена спеціально для державних 
службовців та покликана підвищити їхній рівень професійної підготовки. Завдяки їй 24  державних 
службовців з Держенергоефективності отримають ступінь магістра з бізнес-адміністрування (МБА). 

 



 

 

 

 

Програма навчання відповідає всім українським і міжнародним 
стандартам. Вона включає в себе як звичайний для МБА перелік 
предметів, так і спеціалізовані курси з енергоефективності, 
енергозбереження та відновлюваних джерел енергії.  На думку Ірини 
Тихомирової, Президента Київського міжнародного інституту 
менеджменту, ініціатива є «прикладом державно-приватного 
партнерства у реалізації програми, що відповідає міжнародним 
стандартам». 

Програма МБА стала результатом тривалої співпраці з європейськими 
викладачами. Вона спрямована на успішне запровадження заходів з 
енергоефективності в Україні. Тому деякі курси будуть проводитись 
представниками держав-членів ЄС, зазначила Тихомирова. 

За словами Яна Томбінського, голови Представництва ЄС в Україні, в такий спосіб Євросоюз інвестує в 
освіту людей, які вже мають професійний досвід. Він допомагає Україні ефективно використовувати наявний 
потенціал, щоб у майбутньому «ви могли скористатися своїми вміннями для якнайкращого управління 
енергоресурсами», – зазначив посол. 

Сергій Дубовик, заступник голови Державного Агентства з енергоефективності та енергозбереження, 
переконаний, що програма підвищить рівень кваліфікації державних службовців. Вони отримають глибше 
розуміння бізнесових механізмів та фінансового управління, що стануть у пригоді для розв’язання проблем 
енергоефективності. 

Посол Томбінський зазначає, що Україна має всі можливості стати ключовим гравцем на ринку енергетики. 
Втім, енергетичний сектор країни має ще значний простір для вдосконалення. Освітній проект сприятиме 
поліпшенню в цій сфері, додає він. 

Контекст 

Програма «МБА для Держенергоефективності» реалізується в рамках проекту ЄС «Розбудова спроможності 
Держенергоефективності», що впроваджується Консорціумом на чолі з Hulla &Co. Human Dynamics KG, 
Austria. Навчання в рамках програми МБА буде проходити на базі Міжнародного інституту менеджменту 
МІМ-Київ. 

ЄВГЕН ЗАХАРОВ: ПОТРІБНО СИСТЕМНО ПОЛІПШУВАТИ ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ 
В УКРАЇНІ 

Минулого року в Україні розпочався новий проект ЄС, покликаний 
допомогти захищати права людей в Україні* та боротися з поганим 
поводженням і тортурами в місцях позбавлення волі. На його 
реалізацію Європейський Союз виділив 210 тисяч євро.  

Ми поспілкувалися з Євгеном Захаровим, відомим українським 
правозахисником та керівником цього проекту, про стан справ у 
галузі прав людини в Україні. Пан Захаров є співголовою Харківської 
правозахисної групи та головою правління Української Гельсінської 
спілки з прав людини. 

Якщо подивитись на динаміку останніх років (наприклад, з 2010): 
ситуація з якими правами людини в Україні покращилась, а з якими погіршилась? 

Я не бачу суттєвих покращень ситуації з якимись правами людини. Натомість погіршилася ситуація з 
основними свободами: слова, інформації, поглядів, зібрань, совісті та релігії. 

Якщо говорити про дотримання прав щодо діяльності правоохоронних органів – права на свободу та 
особисту недоторканність, право на справедливий суд, – то тут ситуація більш строката. Був ухвалений 
справді прогресивний Кримінальний процесуальний кодекс.  



 

 

 

 

Це дає сподівання на те, що будуть покращення у певних сферах кримінальної юстиції. Наприклад, менше 
людей буде перебувати у слідчих ізоляторах, а ті, кого засуджували з терміном від року до трьох, в 
майбутньому не будуть потрапляти до місць позбавлення волі. 

Ситуація з економічними, соціальними та культурними правами, на мій погляд, погіршилася. Рівень життя ще 
більше знизився, зарплати не збільшилися, а ціни ростуть. Людям стало важче жити. 

Стало гірше і зі свободою підприємництва та правом власності. Це пов’язано з жорстким відстоюванням 
політичних та економічних інтересів правлячою політичною силою. 

Окрім Кримінально-процесуального кодексу, є й інші позивні речі, про які не можна не згадати. Ухвалений 
закон про адвокатуру, прогресивні закони про громадські організації та благодійні фонди, розвивається 
система безоплатної правової допомоги. 

Але загалом робиться те, що не зазіхає на політичні та економічні інтереси владної верхівки. Натомість, якщо 
взяти, наприклад, судову реформу, то жодна рекомендація Ради Європи, наприклад, у резолюції 
Парламентської асамблеї Ради Європи (за січень 2012 року), не були виконані. 

Фактично, судова реформа в нас не відбулася. У нас відсутній незалежний суд ; крім того, потрібні зміни у 
роботі Вищої ради юстиції, принципах її формування. 

Більше інформації: http://euukrainecoop.net/2013/02/26/human-rights-protection/ 

 

ПРОТИДІЯ ДЕГРАДАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ – ІНТЕРВ’Ю 

Одним із пріоритетів екологічної політики ЄС є відновлення 
деградованих земель. Лише степові екосистеми можуть відновлювати 
родючість чорноземів, що є одними з основних джерел для 
вирощування сільськогосподарської продукції.  

Про необхідність відновлення деградованих і виснажених земель, 
степове біорізноманіття та можливі способи пом’якшення наслідків 
кліматичних змін нам розповів Олег Дудкін, виконавчий директор 
Українського товариства охорони птахів, партнера BirdLife 
International в Україні. 

Пан Олег керує проектом ЄС “Степове біорізноманіття”, на який 
Євросоюз виділив 1,4 мільйонів євро. 

Пане Олеже, що таке степове біорізноманіття та чому воно потрібне людині? 

Степове біорізноманіття – це вся палітра живої матерії, що живе у степу. Спостерігаючи за окремими 
видами ссавців, птахів, комах та рослин, ми можемо говорити про стан окремих екосистем та довкілля в 
цілому. На жаль, здоров’я екосистеми доволі часто руйнується діяльністю людини. 

Нам варто пам’ятати, що всі продукти харчування вирощуються на землі. На сьогодні неможливо 
забезпечити харчування людини іншими способами, наприклад, виготовляючи синтетичні продукти. Степ – 
це ресурс, який накопичувався впродовж мільйона років; людство використовує його вже десять-
п’ятнадцять тисяч років, а за останні два століття використання цього ресурсу відбувається у прискореному 
темпі. 

Розкажіть детальніше про проблему деградованих земель в Україні – які її наслідки? 

На сьогодні в Україні є 40 мільйонів гектарів орної землі (ріллі). Приблизно десята частина цих земель 
вважаються деградованими.  



 

 

 

 

Деградована земля – це та територія, на якій, через низький вміст гумусу, вирощування 
сільськогосподарських культур може вважатися економічно неефективним. Причини цієї ситуації можуть 
полягати в інтенсивному веденні сільського господарства та пов’язаною із цим водній, вітряній чи хімічній 
ерозії. 

В Україні рівень освоєння земель сільськогосподарського призначення сягає майже 90%. У Європі це 50-
60%. Загалом оптимально використовувати 40% земельних угідь та відновлювати решту 60%. Адже настане 
момент, коли продуктивність земель, що використовуються, буде дуже низькою. Час, потрібний для 
відновлення земель, неможливо порівняти зі швидкістю їхнього використання. 

Більше інформації: http://euukrainecoop.net/2013/03/01/steppe-biodiversity/ 

 
Корисні посилання:  
Дізнайтесь більше про відносини України-ЄС 
http://euukrainecoop.net/link/ 
 

Календар: 
Анонси найближчих подій та короткий  огляд новин останнього місяця Ви знайдете тут 
http://euukrainecoop.net/calenda/ 

http://euukrainecoop.net/link/
http://euukrainecoop.net/calenda/
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