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СПІВПРАЦЯ ЄС ТА УКРАЇНИ У ВУГІЛЬНІЙ ГАЛУЗІ

Відповідно до Плану дій ЄС-Україна, підписаного у лютому 2005 року, та 
в рамках Європейської політики сусідства ЄС та Україна прийняли рішен-
ня підвищити рівень співпраці в енергетиці.  Меморандум між Україною та 
ЄС про порозуміння щодо співробітництва в енергетичній галузі, укладений 
1 грудня 2005 року, передбачає розробку дорожніх карт, які мають на меті 
підвищити ефективність, безпеку та екологічні стандарти у вугільній галузі.

Вугільна галузь відіграє ключову роль в енергозабезпеченні України, і її част
ка сягає 50% загального обсягу енергії, яка виробляється державі. Тому необ
хідно продовжувати реформування та реструктуризацію  української вугільної 
промисловості і підвищувати екологічні стандарти та стандарти безпеки, вра
ховуючи соціальні та регіональні наслідки.
Попередні проекти підтримки української вугільної галузі з боку ЄС стосували
ся, перш за все, соціальних наслідків реструктуризації вугільної промисловості. 
У пілотному варіантів їх  було успішно впроваджено у  Луганській та Донецькій 
областях. Так, в Луганську проект сприяв створенню нових можливостей  для 
працевлаштування шахтарів та шахтарських громад в цілому (навчання, активні стратегії працевлаштуван
ня, економічне відновлення тощо).
«Програма підтримки вугільної галузі в Україні» (див. нижче) є наймасштабнішою інвестицією Європей
ського Союзу в українську вугільну галузь. Бюджет проекту, розрахованого  на період до грудня 2010, має 
бюджет  €8,9 млн. 

ПРЕЗЕНТОВАНО НАЙБІЛЬШИЙ В УКРАЇНІ ПРОЕКТ, ЩО ФІНАНСУЄТЬСЯ ЄС 

13 липня в Києві відбулася перша презентація фінансованого 
ЄС проекту «Програма підтримки вугільної галузі». Його мета — 
підтримати розвиток та реструктуризацію вуглевидобувної га-
лузі України. Сьогодні це найбільший проект технічної підтрим-
ки, що фінансується ЄС в Україні. 

Проектом передбачено аналіз екологічних та соціальних ризиків 
у вуглевидобувній галузі, створення всеохоплюючої програми з 
безпеки (зокрема навчання для працівників) та розробку страте
гічного плану реформ у вугільній галузі України. Через окремі ком
поненти програма спрямована на формування надійної та сталої 
основи для всебічної  підтримки політики розвитку вугільної галузі 
в Україні.
Виконання проекту покликане зробити українські шахти більш безпечними та менш екологічно шкідливи
ми, сприяти розв’язанню соціальних  питань, зокрема, створенню Фонду соціального розвитку для під
тримки колишніх шахтарів та розробці Стратегії розвитку української вугільної галузі.
Контактна особа: Остап Кривдик, e-mail: kryvdyk2000@yahoo.com
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  НОВИНИ ПРОЕКТІВ, ЩО ФІНАНСУЮТЬСЯ ЄС

В РАМКАХ СПІЛЬНОГО ПРОЕКТУ ЄС ТА ПРООН ПІДПИСАНО УГОДУ  
ПРО ПАРТНЕРСТВО З КЕРІВНИЦТВОМ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

9 липня за участі Голови Представництва Єврокомісії Посла Жозé 
Мануела Пінту Тейшейри, представників Програми розвитку ООН 
в Україні (ПРООН), Донецької обласної державної адміністрації 
та Донецької обласної Ради підписано тристоронню Угоду про 
партнерство. Її  укладено в рамках проекту «Місцевий розвиток, 
орієнтований на громаду», що фінансується ЄС та впроваджується 
ПРООН. Угода фіксує зобов’язання сторін щодо співфінансування  
40 проектів громад у 8 районах-учасниках проекту. 

Очікується, що на реалізацію ініціатив громад ЄС спрямує близько 
$400 тис., і $ 360 тис. надійде з місцевих бюджетів. 
У своєму виступі Посол Пінту Тейшейра підкреслив важливість 
підтримки ЄС проекту з місцевого розвитку у контексті зміцнення місцевого самоврядування та подальшої 
децентралізації: «Я з нетерпінням чекаю на зустрічі з організованими і сильними громадами, які згуртува
лись завдяки цьому проекту і спільно працюють задля досягнення кращого рівня життя».  
Під час церемонії підписання було оголошено список районів, які на конкурсній основі відібрано для участі 
у проекті. Для подальшого розгортання діяльності проекту на місцевому рівні керівництвом зазначених 
районів також було підписано угоди про партнерство.
Контактна особа: Ганна Яцюк, e-mail: ganna.yatsyuk@undp.org.ua 

ЄС ПІДТРИМУЄ ПЕРЕХІД ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ ДО ЦИВІЛЬНОЇ СИСТЕМИ 
УПРАВЛІННЯ КОРДОНАМИ

13 липня представники Єврокомісії, Місії ЄС з прикордонної допомоги Молдові та Україні (EUBAM), 
Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), Міжнародної організації міграції (МОМ) 
та посольств Німеччини і США поділилися досвідом підтримки України у протидії торгівлі людьми та 
контрабанді.  

Проекти «HUREMAS 2» й «GUMIRA», що фінансуються ЄС і впроваджуються МОМ та EUBAM, що у пов
ному обсязі фінансуються Європейським Союзом, впроваджують політику гуманності та порядку в органі
зації руху людей через кордон. Діяльність цих проектів спрямована на забезпечення здатності Державної 
прикордонної служби України (ДПСУ) відповідати ті виклики, що виникають внаслідок дій організованої 
злочинності.
В контексті забезпеченння відповідності стандартизації вимогам ЄС учасники відзначили як першочергові 
завдання покращання програм навчання, запровадження й розвиток системи тренінгів, забезпечення від
повідного Інтернетзв’язку та підтримку мереж на рівні прикордонних підрозділів, регіональних управлінь 
та головного управління ДПСУ.
Фінансована ЄС технічна співпраця МОМ та EUBAM з питань міграції виступає за відкритість та прозорість, 
що сприяє адекватній та обґрунтованій реакції  на визначені та відомі ризики для прикордонного сектору. 
Питання кадрової та технічної підтримки є нагальними для прикордонних зон, де працює закон та доведе
но необхідність підвищення ефективності системи перевірки.
Контактна особа: Джеймс Десні, e-mail: jdasney@iom.int
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ГОЛОВА ПРЕДСТАВНИЦТВА ЄВРОКОМІСІЇ ВІДВІДАВ ЛУГАНСЬКУ ОБЛАСТЬ

14-15 липня Голова Представництва Єврокомісії Жозé Мануел Пінту 
Тейшейра відвідав Луганську область. Метою його візиту була зустріч 
з представниками обласної та місцевої влади, |а також знайомство з 
впровадженням чотирьох проектів, що фінансуються ЄС в Луганської 
області.

У Луганську Посол Пінту Тейшейра взяв участь у пресконференції за 
участі представників проектів «Програма підтримки вугільної галузі в 
Україні» та «Комплексне використання земель євразійських степів». 
Посол Пінту Тейшейра також офіційно відкрив Офіс фінансованого ЄС 
проекту з підтримки вугільної галузі, а потім відвідав райони реалізації 
проекту «Комплексне використання земель євразійських степів». 
Посол Пінту Тейшейра відвідав також Свердловськ, де впроваджується проект «Сталий місцевий 
розвиток в Україні». Він оглянув транспортні засоби, надані місту в рамках підтримки ЄС, і зустрів
ся з міським головою Свердловська для обговорення договору про виконання проекту «Підтрим
ка сталого регіонального розвитку в Україні». Головним бенефіціаром цього проекту з бюджетом  
€ 8,7 млн є місто Свердловськ.
Контактна особа: Катерина Федоришина, e-mail: fedorishina@keycommunications.ua 

ПРОЕКТ ЄС ПРОВІВ СЕМІНАР З ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

14 липня фінансований ЄС проект «Технічна допомога українській 
інфраструктурі забезпечення якості» провів семінар-практикум. 
Мета заходу — усунення бар’єрів у торгівлі шляхом зміцнення сис-
теми забезпечення якості продукції. 

В семінарі взяли участь більше 60 представників промисловості та промисло
вих асоціацій, імпортерів, працівники органів оцінки відповідності, інститутів 
та бізнесспільноти. Слухачі ознайомилися з думкою українських роз
робників технічних регламентів, прийнятих в Україні, або їх проектів, 
створених на основі Директив ЄС. В ході обговорення було визначено 
шляхи усунення розбіжностей та прогалин в українському законодав
стві в порівнянні з відподідним законами ЄС. 
Контактна особа: Оксана Сокур, e-mail: osokour@epukraine.com

СЕМІНАР ПРОЕКТУ ЄС З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

20-21 липня проект Тwinning «Посилення впровадження конкурентного права та політики в Україні»,  
що фінансується ЄС, організував семінар з питань регулювання ринків електроенергії та природного газу. 

В заході взяли участь 10 представників Антимонопольного комітету України (АМКУ) та Національної ко
місії регулювання електроенергетики. На семінарі розглянуто конкретні приклади регулювання ринків 
електроенергії та природного газу в країнах ЄС, зокрема представлений  керівником Комісії регулювання 
енергетики Франції Джонатаном Лоссером. Проект Тwinning є ініціативою Франції та Угорщини у відпо
відь на потреби України щодо запровадження конкурентної політики в енергетичній галузі. Йдеться, зо
крема, про практичне застосування знань та навичок у здійсненні процесуальних дій, навчання фахівців, 
вдосконалення організаційної структури АМКУ тощо.
Контактна особа: Стефані Дурліак, e-mail: twinningukr@gmail.com 

  АНОНСИ ПРОЕКТІВ, ЩО ФІНАНСУЮТЬСЯ ЄС

3 СЕРПНЯ, АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ, м. КИЇВ
Четверте засідання Наглядової ради проекту Twinning «Посилення впровадження конкурентного права 
та політики в Україні». 
Представники проекту Twinning, Міністерства економіки, промисловості та зайнятості Франції, а також 
Антимонопольного комітету України приймуть участь у заході.
Контактна особа: Богдан Якимюк, e-mail: yakymiuk@amcu.gov.ua, тел. (044) 251-62-32

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

Наступний номер бюлетеню вийде 10 вересня 2009 року.


