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ЄС – УКРАЇНА: ПОГЛИБЛЕННЯ СПІВПРАЦІ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІЙ СФЕРІ

Аграрний сектор є важливою складовою економіки України: його 
частка у валовому внутрішньому продукті складає 16%. Він та-
кож є потужним роботодавцем, забезпечуючи працевлаштуван-
ня майже 20% робочої сили, і основним джерелом доходу для 
більшості сільського населення країни.

Відповідно до Плану дій Україна-ЄС, Євросоюз прийняв на себе 
зобов’язання після вступу країни до Світової організації торгів-
лі надавати Україні підтримку у впровадженні угоди СОТ щодо 
дотримання санітарних та фіто-санітарних норм. З цією метою 
ЄС фінансує масштабний проект в аграрному секторі України  
(див. нижче). Метою проекту є допомога Україні у виконанні зо-
бов’язань, прийнятих в ході вступу країни до СОТ.
Проект «Виконання Україною зобов’язань щодо членства в СОТ та Європейської політики сусідства в аграр-
ному секторі», бюджет якого складає €5 млн, має чотири компоненти: інституційний розвиток Міністерства 
аграрної політики України, безпека продуктів харчування, розвиток інфраструктури ринку гуртової торгівлі 
та сільський розвиток. Проект буде реалізовано в Києві та п’яти пілотних областях протягом 38 місяців і за-
вершиться в грудні 2011 року.
Він базується на секторному підході і продовжує перелік успішних проектів в сфері аграрного та сільського 
розвитку. Так, проект «Підтримка підприємств малого та середнього бізнесу в сільськогосподарському сек-
торі (грудень 2003 – серпень 2006) започаткував ефективну систему співпраці сільськогосподарських під-
приємств малого та середнього бізнесу, засновану на існуючих кредитних об’єднаннях, та сприяв розвитку 
інструментів формування  кооперативних банківських послуг.
Проект «Вдосконалення логістичних послуг та каналів ринкової взаємодії для підприємств малого та се-
реднього бізнесу в аграрному секторі» (березень 2005 – грудень 2006) допоміг  раціоналізувати канали 
ринкової взаємодії, зокрема для малих фермерських господарств.
Проект «Поліпшення якості управління ризиками у фермерських господарствах і на підприємствах малого 
та середнього бізнесу в аграрному секторі» (травень 2005 – травень 2007) дозволив підвищити рівень по-
слуг у сфері страхування для вищезгаданих категорій, надав їм можливість знизити ризики й покращити 
фінансову стійкість.
Цього тижня відбувся візит до Києва Комісара ЄС з питань сільського господарства та сільського розвитку 
Маріанн Фішер Бойель і її зустріч з українськими партнерами, що засвідчило важливість  аграрного сектору  
та сільського розвитку в рамках відносин між Україною та ЄС.

ЄС ПОКРАЩУЄ РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ РИНКІВ В УКРАЇНІ

4 червня в Одесі презентовано фінансований ЄС проект «Виконання Україною зобов’язань щодо член-
ства в СОТ та Європейської політики сусідства в аграрному секторі (секторальний підхід)». Проект охо-
плює кілька областей, включаючи Одеську. Саме там проектну діяльність буде зосереджено на розвитку 
інфраструктури ринків і проведенні дослідження з  питань гуртових ринків.

Компонент проекту з ринкової інфраструктури передбачає створення сприятливих умов для розвитку між-
народної торгівлі сільськогосподарськими продуктами. Наразі в Україні немає  достатньої кількості орга-
нізованих гуртових та роздрібних ринкових структур для торгівлі овочами та фруктами. Багато з існуючих 
ринків є неліцензованими, носять сезонний характер й не мають адекватних умов для пакування та збе-
рігання продукції. 
В ході реалізації проекту на Одещині експерти проекту допомагатимуть місцевій владі, приватним інвесто-
рам та фермерам у проведенні дослідження щодо створення в регіоні гуртового ринку.  Європейський до-
свід у цій сфері буде представлено на практичних семінарах, тренінгах та під час навчальних поїздок на такі 
ринки в країнах ЄС. Передбачається, що дослідження допоможе створити модель гуртового ринку, яку в 
подальшому можна буде впроваджувати в інших регіонах України. 
Контактна особа – Олеся Кравченко-Фісун, e-mail: okravchenkofisun@gmail.com  
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 НОВИНИ ПРОЕКТІВ, ЩО ФІНАНСУЮТЬСЯ ЄС

ЄС ТА МОМ СПРИЯЮТЬ ВДОСКОНАЛЕННЮ УПРАВЛІННЯ  
МІГРАЦІЙНИМИ ПОТОКАМИ В УКРАЇНІ

26 травня в Києві відбулося засідання Керівного комітету фінан-
сованого ЄС проекту «Технічне співробітництво та зміцнення по-
тенціалу урядів України та Молдови щодо реалізації угод про 
реадмісію з Європейським Союзом» (GUMIRA). Цей проект впро-
ваджується Міжнародною організацією з міграції. 

Учасники зустрічі обговорили питання гуманітарної допомоги, яка 
необхідна для покращання стандартів перебування нелегальних 
мігрантів у державних закладах. За допомогою тренінгів, семіна-
рів, навчальних візитів та експертних рекомендацій проект GUM-
IRA підтримує програму допомоги у  добровільному поверненні 
(AVR)  як пріоритетний напрямок роботи. Проект також акцентує 
увагу на питаннях, пов’язаних з дотриманням прав під час надання тимчасового місця перебування. Уряд 
України висловив зацікавленість щодо створення правової основи для впровадження програми допомоги 
у добровільному поверненні та можливого часткового фінансування розвитку цієї ініціативи.
Проект GUMIRA обговорювався й на засіданні Підкомітету з питань юстиції, свободи та безпеки Україна-ЄС 
та Спільного комітету з питань реадмісії Україна-ЄС. Його внесено у відповідні розділи спеціального інстру-
менту з моніторингу в рамках Плану дій Україна-ЄС, яким було відзначено прогрес України у сфері юстиції, 
свободи та безпеки. Проект GUMIRA сприяє подальшій гуманізації та систематизації управління міграцій-
ними потоками та ефективному дотриманню прав мігрантів. Європейський Союз спрямував на реалізацію 
проекту €2,000,000; внесок Італії склав €400,000, а Федеративної Республіки Німеччини – €100,000.
Контактна особа – Джеймс Дезні, e-mail: jdasney@iom.int 

ПОСЛИ КРАЇН ЄС ЗУСТРІЛИСЯ З ГРОМАДСЬКИМИ АКТИВІСТАМИ СЕЛИЩА ВОДЯНЕ

30 травня Голова Представництва Європейської Комісії в Украї-
ні Жозе Мануел Пінту Тейшейра, Посол Угорщини в Україні  
Андраш Баршонь та ряд дипломатів з країн ЄС відвідали  
c. Водяне Софійського району Дніпропетровської області. 

Посли зустрілися з «Агенцією з розвитку та відбудови громади», 
заснованої в рамках спільного  проекту Європейського Союзу та 
Програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на 
громаду». За підтримки представників проекту громада визна-
чила пріоритети розвитку села та затвердила План розвитку гро-
мади, першим пунктом якого визначено відбудову місцевого ме-
дичного пункту.  Наразі приміщення, побудоване у 1923 році, не 
має водо- та газопостачання. 
Посли відвідали існуючий медичний пункт та оглянули приміщення, де планується розмістити нову ам-
булаторію. Очікується, що відбудову, фінансовану проектом ЄС та ПРООН і місцевою громадою, буде за-
вершено протягом поточного року. 
Контактна особа – Ганна Яцюк, e-mail: ganna.yatsyuk@undp.org.ua
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СПІВПРАЦЯ ЄС –УКРАЇНА У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ДІТЬМИ

1 червня відбулася презентація фінансованого ЄС проекту «Зміцнення національних механізмів та потен-
ціалу у сфері протидії торгівлі дітьми в Україні», бюджет якого на  2009–2011 рр. становить € 600 000.

Проект впроваджуватимуть Чернівецьке обласне громадське молодіжне об’єднання «Сучасник» у співпра-
ці з Міжнародною організацією з міграції, державними структурами і громадськими організаціями в Чер-
нівецькій, Закарпатській, Миколаївській, Харківській і Луганській областях. 
Як зазначила на прес-конференції керівник МО «Сучасник» Ельвіра Мручковська, результатом впроваджен-
ня проекту має стати зміцнення співпраці громадських організацій та органів влади у питаннях протидії тор-
гівлі дітьми, надання реінтеграційної допомоги 150 постраждалим дітям та медичної – 70 дітям, а також 
зміцнення потенціалу та можливостей партнерських громадських організацій, що працюють у цій сфері. 
Починаючи з 2000 року, МОМ у співпраці з 30 місцевими громадськими організаціями, включаючи  
«Сучасник», виявив 285 дітей, постраждалих від торгівлі людьми. Переважно, це дівчата віком 16-17 років, 
обманним шляхом вивезені за кордон – до Росії, Туреччини, Об’єднаних Арабських Еміратів.
Контактна особа – Ельвіра  Мручковська, e-mail: Elvira Mruchkovska: elya@utel

УКРАЇНА – РУМУНІЯ: НОВІ ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ СПІВПРАЦІ В РАМКАХ ПРОЕКТІВ ЄС

4-5 червня в Одесі відбулася міжнародна конференція «Програ-
ма сусідства «Румунія – Україна»: каталізатор співробітництва 
між двома державами». Захід організовано Центром інформації 
Програм сусідства «Румунія – Україна» і CADSES з нагоди завер-
шення його діяльності в Україні.

В конференції взяли участь близько 100 учасників з 9 регіонів 
України, а також Румунії, Угорщини, Німеччини та Польщі. Учас-
ники ознайомилися з досягненнями Програми сусідства «Руму-
нія – Україна» за 2007–2009 рр. і результатами впровадження 
проектів транскордонного співробітництва в Івано-Франківській, 
Закарпатській, Одеській та Чернівецькій областях. Представники 
Міністерства регіонального розвитку та житлового господарства Румунії і Спільного технічного секретаріату 
Спільної нової програми «Румунія – Україна – Молдова» представили доповідь стосовно перспектив для 
українських організацій в рамках цієї програми – наступниці програми сусідства «Румунія – Україна».
Контактна особа – Олег Кирієнко, e-mail: o.kyriyenko@susidstvo.od.ua

УКРАЇНСЬКЕ АВІАЦІЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО АДАПТУЄТЬСЯ ДО СТАНДАРТІВ ЄС 

5 червня в Міністерстві транспорту та зв’язку України відбулося 
засідання з нагоди закриття проекту Twinning «Гармонізація за-
конодавчих норм та стандартів України з законодавчими нор-
мами та стандартами ЄС у сфері цивільної авіації».

Проект, який стартував у вересні 2007 року, мав на меті сприяти 
впровадженню та адаптації в авіаційній галузі України норм зако-
нодавства і стандартів ЄС. В рамках програми 12 інспекторів Дер-
жавіаадміністрації України пройшли навчання  в авіаційному Уні-
верситеті Франції (ENAС); 21 інспектор Державіаадміністрації взяв 
участь у двох тренінгах, які було проведено у Франції та Польщі. Для 
співробітників Державіаадміністрації та авіаційної галузі проведено  
23 семінари з питань Спільних авіаційних правил, аеропортів та навколишнього середовища й 3 робочих се-
мінари з питань авіаційної безпеки, аеронавігації та економічних питань. Представники  авіакомпаній, ор-
ганізацій-виробників та розробники авіатехніки взяли участь у семінарі з проблем адаптації українського за-
конодавства до норм ЄС. 
Контактна особа –  Єлизавета Ярмош, e-mail: yarmosh@mtu.gov.ua 
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ЄС ТА РАДА ЄВРОПИ ПІДТРИМУЮТЬ ПІДГОТОВКУ ПАКЕТУ  
АНТИКОРУПЦІЙНИХ ЗАКОНІВ В УКРАЇНІ

11 червня Верховна Рада України затвердила пакет з трьох антикорупційних законів, які наразі були відкладені  
Президентом України. 

Спільний проект ЄС та Ради Європи з протидії корупції в Україні надавав підтримку українському Парламенту в ході 
підготовки пакету законів. Проект тісно співпрацював з Комітетом Верховної Ради з питань боротьби з організованою 
злочинністю і корупцією, надаючи різнопланову допомогу відповідним робочим групам (зокрема, експертизи – у 
2006 та 2008 рр.) та підтримавши два парламентських слухання. 
Ухвалення антикорупційного пакету є важливим кроком у реформуванні національного законодавства відповідно 
до європейських стандартів. Це також дозолить Кримінально-правовій конвенції Ради Європи про корупцію та Кон-
венції ООН з протидії корупції вступити в силу в Україні. Ухвалення антикорупційного пакету сприятиме виконанню 
низки рекомендацій Групи країн проти корупції GRECO. 
Проект ЄС та Ради Європи й надалі надаватиме допомогу в реформуванні українського антикорупційного законо-
давства до європейських стандартів. На наступному етапі особливо важливими є прийняття законопроектів щодо 
конфлікту інтересів та декларування доходів держслужбовців.  
Контактна особа – Роман Шлапак, e-mail: roman.chlapak@coe.int
Детальна інформація – на сайті: e-mail:  www.coe.int/upac

  АНОНСИ ПРОЕКТІВ , ЩО ФІНАНСУЮТЬСЯ ЄС

23 чЕРВНЯ 2009 р., ГОТЕЛЬ «КИЇВ», м. КИЇВ 
Засіданя керівного комітету проекту ЄС «Сприяння європейським стандартам в українському медійному середовищі» 
Мета проекту – підвищення стандартів журналістики, допомога щодо підсилення нормативно-правової бази діяльності ЗМІ. 
Контактна особа: Ольга Седова, e-mail: olga.sedova@coe.int 

23 чЕРВНЯ 2009 р., ГОТЕЛЬ «КОЗАЦЬКИЙ СТАН», м. КИЇВ 
Заключна прес-конференція  проекту ЄС «Зміцнення можливостей та співпраці у виявленні підроблених та фальсифікованих 
документів в Україні» 
Контактна особа: Олена Родіоненко, e-mail: olena.rodionenko@icmpd-ua.org 

24 чЕРВНЯ 2009 р., ГОТЕЛЬ «ХАЙАТ», м. КИЇВ 
Заключний захід Українсько-Європейського дорадчого центру з питань законодавства (UEPLAC), що фінансується ЄС.
Контактна адреса: office@ueplac.kiev.ua 

25 чЕРВНЯ 2009 р., МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
7-ме засідання Керівного комітету спільного проекту ЄС/Ради Європи з протидії корупції в Україні (UPAC) 
В заході візьмуть участь представники Ради Європи, Європейської Комісії, проекту UPAC та установ – бенефіціарів 
Контактна особа – Роман Шлапак, roman.chlapak@coe.int

25 чЕРВНЯ, 2009 р., ГОТЕЛЬ «ЛИБІДЬ», м.КИЇВ
Конференція з нагоди початку проекту «Гармонізація систем конкуренції та державних закупівель в Україні зі стандартами ЄС»
Контактна особа - Генріх Хёльцлер, e-mail: hhoelzler@hotmail.com

25-26 чЕРВНЯ, 2009 р., ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ
Семінар з питань вимог Міжнародного агентства з ядерної енергетики (МАГАТЕ) щодо підготовки та реагування на радіаційні 
аварійні ситуації 
Контактна особа - Хелена Затлкайова, e-mail: Helena.Zatlkajova@ec.europa.eu

26 чЕРВНЯ 2009 р., МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
Ккруглий стіл та прес-конференція з нагоди презентації результатів системного дослідження щодо ризиків корупції у судовій 
системі та правоохоронних органах України. 
Системне дослідження проводилося від грудня 2008 р. в рамках спільного проекту ЄС/Ради Європи з протидії ко-
рупції в Україні.
Контактна особа – Роман Шлапак, roman.chlapak@coe.int

30 чЕРВНЯ 2009 р., ГОТЕЛЬ «РУСЬ», м. КИЇВ
Семінар з питань акредитації в сфері сертифікації персоналу.  
Семінар відбудеться в  рамках проекту Twinning «Посилення діяльності Національного агентства з акредитації Укра-
їни (НААУ)».
Контактна особа – Віталій Богаєвський, e-mail: bohaievsky@naau.org.ua

НОВИНИ СПІВПРАЦІ З ЄС
Бюлетень Представництва Європейської Комісії в Україні

Бюлетень видається в рамках проекту «PR-підтримка програм допомоги та співпраці ЄС в Україні».
Проект фінансується Європейським Союзом і виконується агенцією KEY Communications.
Контактна особа: Сергій Замар, e-mail: zamari@keycommunications.ua


