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НовиНи співпраці з Єс
Бюлетень представництва Європейського союзу в Україні

розпоЧаТо НовиЙ проЕКТ Єс із УправЛіННЯ ЯКісТЮ повіТрЯ
26 жовтня у Києві представники семи країн – учасниць проекту Єс 
із управління якістю повітря в рамках Єісп «схід» провели першу 
зустріч комітету наглядової ради. У ній взяли участь експерти 
Європейського союзу, представники міністерств промисловості, 
транспорту, економічного розвитку та навколишнього середовища 
вірменії, азербайджану, Білорусі, Грузії, Молдови, росії та України.    

Центральною темою дискусії стали глобальні питання управління якіс-
тю повітря та ситуація у цій сфері на національному рівні, а також прин-
ципи відбору пілотних пропозицій. Учасники представили проекти у 
промисловому та транспортному секторах й узгодили етапи та критерії 
визначення переможців. 

Експерти проекту презентували робочий план і результати аналізу оцін-
ки стану повітря та систем управління його якістю.  Як відзначалося, для 
успішної реалізації проекту та підготовки пропозицій щодо вдосконалення профільного законодавства необхідно  роз-
ширити перелік даних про реальний стан якості повітря.  

Проект ЄС із управління якістю повітря упроваджуватиметься протягом 2011–2014 рр. Його бюджет складає € 7 млн – ці 
кошти будуть спрямовані на підтримку програм покращання стану повітря у семи країнах – Вірменії, Азербайджані, Біло-
русі, Грузії, Молдові, Росії, Україні. З цією метою східним сусідам ЄС необхідно, зокрема, удосконалити чинне законодав-
ство та покращити роботу профільних установ відповідно до європейських стандартів.  

Проект є важливою складовою Флагманської ініціативи з екологічного управління, узгодженою ЄС та шістьма країнами 
Східного партнерства.  

Контактна особа – Лена Нільсен, lena.nielsen@ec.europa.eu,  тел.: +38(044) 253 2343, http://www.airqgov.org/ 

ЄвропЕЙсЬКиЙ соЮз іНвЕсТУвав €9 МЛН в оНовЛЕННЯ оБ’ЄКТів  
соціаЛЬНоЇ сФЕри свЕрДЛовсЬКа
26 жовтня у свердловську (Луганська обл.) урочисто відкрито 
комплекс оновлених соціальних об’єктів, серед яких лікарня, школи, 
дитячі дошкільні установи. загалом, в рамках проекту «підтримка 
сталого регіонального розвитку в Україні» Європейський союз 
спрямував на модернізацію 26 громадських споруд свердловська 
із застосуванням енергозберігаючих технологій €9 млн. завдяки 
цьому лише за останній опалювальний сезон місто заощадило на 
опаленні оновлених будинків близько 30% газу. 

Під час церемонії відкриття представники Свердловської міської ради 
та Луганської  обласної ради наголосили, що інвестиції ЄС у розвиток 
інфраструктури міста мають справді життєво важливе значення, адже 
оновленими об’єктами щодня користуються сотні свердловчан, які мо-
жуть особисто відчути конкретні результати співпраці ЄС та України. 

Зі свого боку, влада Свердловська забезпечила школи і лікарні новим, а також відремонтованим обладнанням, докла-
ла зусиль для благоустрою прилеглих до оновлених будівель територій. Зокрема, модернізовано систему освітлення 
вулиць, проведено кампанію з озеленення, відремонтовано пішохідні зони. 

Звертаючись до високих гостей від імені батьків та учнів,   заступник голови Ради ліцею № 1 підкреслила, що після 
ремонту, проведеного завдяки фінансуванню проекту  ЄС, навчальний заклад справді можна назвати школою ХХІ сто-
ліття, де створено комфортні умови для навчання й розвитку дітей. Вона висловила щиру вдячніть ЄС за безцінний 
внесок у розвиток маленького шахтарського містечка. У планах подальшої співпраці проекту ЄС із місцевими владою й 
громадою – модернізація інших споруд на основі енергозберігаючих технологій, тож місто отримає суттєвий економіч-
ний ефект, а його мешканці – комфортні умови для роботи й життя. 

Протягом трьох років проект ЄС «Підтримка сталого регіонального розвитку в Україні» надавав Свердловську всебічну 
підтримку в управлінні цільовими інвестиціями ЄС, що були скеровані на реконструкцію громадських споруд та запро-
вадження енергоефективних рішень.  Ця робота здійснювалася у контексті глобальної мети проекту ЄС – сприяння Уряду 
України у формуванні ефективної системи управління регіональним розвитком та фінансування сталого поступу регіонів.   

Контактна особа – Ууно Кірсімягі, uno.kirsimagi@gmail.com, тел.: +38(063)995 0597, http://www.eussrd.org.ua/
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оГоЛоШЕНо НовиЙ КоНКУрс заЯвоК за проГраМоЮ ТраНсКорДоННоГо 
співроБіТНицТва
25-26 жовтня в Ужгороді та івано-Франківську відбулися інфор-
маційні дні  програми транскордонного співробітництва Угор-
щина-словаччина-румунія-Україна 2007-2013, на які запроси-
ли потенційних учасників і партнерів третього конкурсу заявок.  
Бюджет конкурсу сягає €8 млн. 

Експерти проекту ознайомили присутніх із вимогами до заявок на участь 
у конкурсі, процедурами їх підготовки і розробки проектних пропози-
цій, принципами бюджетування та фінансової звітності. Особ ливу увагу  
було приділено питанням налагодження ефективного транс кордонного 
партнерства.  

Наголошувалося, що представлені на конкурс проекти мають відпо-
відати конкретним вимогам: забезпечувати економічний та соціаль-
ний розвиток, сприяти захисту й відновленню довкілля, підтримувати 
співпрацю та міжлюдські контакти, а до складу команди проекту мають входити, принаймні, по одному партнеру із 
України та країн ЄС. 

Регіон реалізації проектів в Україні – Закарпатська, Івано-франківська та Чернівецька області.   

заявки щодо участі у третьому конкурсі проектних заявок програми транскордонного співробітництва Угор-
щина-словаччина-румунія-Україна 2007-2013 слід направляти на адресу спільного технічного секретаріату 
(Будапешт, Угорщина). 

Кінцевий термін подачі заявок – 31 січня 2012 року. 

Контактна особа –  володимир Навроцький, uzhgorod@huskroua.info,  
тел.: +38(095) 642 2006, http://www.huskroua-cbc.net/ 

ЕКспЕрТи і поЛіТиКи оБГовориЛи розвиТоК НаціоНаЛЬНиХ МЕХаНізМів  
УТвЕрДЖЕННЯ ҐЕНДЕрНоЇ рівНосТі 
25-26 жовтня в рамках головування України у Кабінеті міністрів 
ради Європи та під егідою представництва Єс в Україні й прооН 
відбулася міжнародна конференція, учасники якої обговорили  
сучасні тренди розвитку національних механізмів утвердження 
ґендерної рівності у країнах Європи. 

Звертаючись до присутніх з вітальним словом, організатори заходу за-
кликали усіх до  плідної співпраці, активного обміну досвідом та прак-
тиками, набутими європейськими країнами. У дискусії взяли участь  
представники Іспанії, Туреччини, Молдови, Польщі, Греції, Франції, 
Швеції, Сербії, Ірландії, Словенії, Хорватії, Португалії, Австрії, Норвегії 
та України, які розповіли про здобутки й проблеми на шляху до утвер-
дження норм й принципів ґендерної рівності.   

Доповідачі наголосили: впровадження національних механізмів ґендерної рівності  та підвищення ролі жінок в 
ухваленні політичних рішень є надзвичайно важливим для подальшого розвитку демократії. Адже досвід євро-
пейських країн свідчить, що саме застосування конкретних державних інструментів сприяє ствердженню реальної 
ґендерної рівності.  

Заступник Голови Представництва ЄС в Україні Марія Юрікова зазначила, що формування та ефективне функціо-
нування національних інститутів й розв’язання  нагальних соціальних проблем неможливі без дієвої уваги до 
ґендерних питань. 

Контактна особа – Михайло Корюкалов, mikhail.koryukalov@gender.org.ua, http://gender.org.ua/ 
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Євро 2012: спіЛЬНиЙ КорДоН, спіЛЬНа Мова 
 «спільний кордон, спільна мова» – під таким девізом в одесі 
відбувся тренінг для співробітників прикордонних і митних 
служб України та Молдови, організований  EUBAM в рамках 
широкомасштабної підтримки, яку Місія надає своїм партнерам.   

У заході взяли участь 25 представників прикордонних та митних 
служб України й Молдови, МВС,  Центру боротьби з економічними 
злочинами та корупцією Молдови, співробітник прикордонної служ-
би Польщі, дев’ять  інструкторів, шість запрошених доповідачів. Се-
ред слухачів були й прикордонники, які під час ЄВРО 2012 працю-
ватимуть безпосередньо на ключових пунктах перетину кордону та в 
аеропортах.  

Під час семінару присутні прослухали теоретичний курс і взяли участь 
в інтерактивних заняттях з англійської мови за спеціальними темами, 
зокрема: права людини, офіційні зустрічі, профілювання, управління натовпом, Шенгенський кодекс про кордони, 
корупція та контрабанда, правопорядок та ЗМІ.  

Контактна особа – Марина решетняк, press@eubam.org, тел.: +38(048) 236 5274, http://www.eubam.org/ 

проЕКТ TEN-T провів сЕМіНар з пиТаНЬ авіаціЙНоГо заКоНоДавсТва
21-22 жовтня у Міністерстві інфраструктури України відбувся 
семінар з питань законодавства на підтримку ініціативи Єдиного 
європейського неба. У ньому взяли участь 80 представників 
державних регуляторних органів, органів національної безпеки 
та авіаційної індустрії з України, вірменії, Киргизстану, Литви та 
польщі. 

Як зазначали доповідачі, для упровадження принципів Єдиного євро-
пейського неба необхідно внести суттєві зміни до національного за-
конодавства, які б відповідали нормам ЄС. Необхідно також створити 
умови для регіональної інтеграції українських аеронавігаційних служб 
у загальноєвропейський авіапростір. 

Доповідачі від юридичного відділу штаб-квартири Міжнародної ор-
ганізації цивільної авіації (Монреаль), Генеральної дирекції Європей-
ської Комісії з мобільності та транспорту, Євроконтролю  та контролюючих органів держав ЄС наголосили на необхід-
ності впровадження цієї стратегії на державному рівні  та представили увазі присутніх новітні розробки. 

Учасники семінару розглянули й обговорили низку актуальних питань і тем: правова та інституційна основа на глобаль-
ному, регіональному та державному рівнях; законотворчість та застосування законодавства; окремі аспекти роботи 
повітряного транспорту, які впливають на законодавство.

Організатором семінару виступила команда проекту TEN-T у співпраці із Державною авіаційною адміністрацією України. 

Контактна особа – олександр іванов,  alexandriv@ukr.net,  тел.: +38 (067) 965 0004
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проГраМа рп7 віДКриваЄ Нові МоЖЛивосТі  
ДЛЯ НаУКовоГо оБМіНУ Та співпраці  
21 жовтня в рамках сьомої рамкової програми з досліджень та 
технологічного розвитку (рп 7) проведено інформаційний день 
та партнерську зустріч «соціально-економічні та гуманітарні 
науки». Учасникам заходу було представлено робочу програму 
на 2012 рік та презентовано новий конкурс проектних заявок. 
захід відвідали понад 100 учасників з 10 країн світу.  

На 2012 рік визначено амбіційну мету: сприяти кращому та поглибле-
ному розумінню складних і взаємопов’язаних соціально-економічних 
проблем Європи. Як зазначається у документі, для «розширеного» ЄС 
значущими є соціальні, культурні та освітні проблеми, сталий розвиток, 
охорона навколишнього середовища, демографічні зміни, процеси мі-
грації та інтеграції, якість життя тощо.

Під час заходу українські вчені отримали актуальну інформацію щодо 
інновацій та  науково-дослідних пріоритетів Робочої програми співробітництва на 2012 рік. Вони ознайомилися із 
новими можливостями щодо міжнародної мобільності в рамках українсько-європейського науково-дослідницького 
співробітництва, а також з практичними рекомендаціями для підготовки та подання заявок в рамках РП7.

Інформаційний день був організований в рамках проекту  «Спільний офіс підтримки інтеграції України до європей-
ського дослідницького простору» (JSO-ERA) у співпраці із НКП РП7 «Соціально-економічні та гуманітарні науки» при 
Центрі досліджень науково-технічного потенціалу й історії науки НАН України та Національним інформаційним цент-
ром РП7 в Україні.  

Контактна особа –  Тетяна Деревянкіна, t.derevyankinajso@fgl-energy.com,  
+38(044) 289 1315, http://www.jso-era.org/ 

КоНТроЛЬоваНа посТавКа ЯК іНсТрУМЕНТ проТиДіЇ орГаНізоваНіЙ 
зЛоЧиННосТі 
14 жовтня в одесі завершено перший п’ятиденний семінар з 
контрольованих поставок, у якому взяли участь 35 партнерів 
EUBAM із прикордонних та митних служб Молдови й України, 
служб безпеки та Мвс Молдови та України, центру боротьби з 
економічними злочинами та корупцією Молдови, а також викла-
дачі одеського й Львівського університетів. 

Контрольована поставка – це оперативно-розшукова операція, що має 
на меті попередженя, виявлення, розкриття злочинів, пов’язаних із 
обігом наркотиків і психотропних препаратів. 

Профільні служби  широко застосовують цей ефективний інструмент 
викриття організованої злочинності для затримання правопорушників 
й притягнення їх до кримінальної відповідальності. Тому організатори 
семінару мали на меті ознайомити учасників з передовою практикою 
її використання, навчити їх плануванню, організації та проведенню контрольованої поставки, а також налагоджен-
ню співпраці з іншими учасниками процесу. Програма семінару включала також практичні заняття і кейси операцій, 
здійснених за участю держав ЄС та третіх країн. 

Семінар провели досвідчені співробітники Федерального міністерства внутрішніх справ Австрії, агенції SOCA та Скот-
ланд-Ярду.

Контактна особа – Марина решетняк, press@eubam.org, +38 (048) 236 5274, http://www.eubam.org/ 
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Єс сприЯЄ поКраЩаННЮ сиТУаціЇ з НЕврЕГУЛЬоваНиМи  
МіГраНТаМи в УКраЇНі 
відповідно до угоди між Єс та Україною про реадмісію,  протягом 
наступних двох років Європейський союз секрує €30 млн на 
розв’язання питань, пов’язаних із нелегальною міграцією, 
посиленням національної політики в сфері міграції, а також 
на будівництво семи центрів тимчасового розміщення і двох 
центрів утримання мігрантів. 

Проект ЄС «Консультаційні послуги щодо створення центрів утримання 
нелегальних мігрантів під охороною та центрів тимчасового утримання 
неврегульованих мігрантів в Україні» сприятиме створенню належних 
умов для затримання й утримання неврегульованих мігрантів. Вони 
відповідатимуть нормам і правилам ЄС, а також гуманітарним стан-
дартам, визначеним Радою Європи, Європейським судом з прав люди-
ни, Комітетом запобігання катуванням або нелюдському чи такому, що 
принижує гідність, поводженню та покаранню. 

Проект має на меті надати Україні підтримку в її зусиллях щодо проектування, створення/облаштування пунктів тим-
часового розміщення і центрів утримання для неврегульованих мігрантів відповідно до європейських стандартів.  
19 жовтня 2011 року в с. Сопич Сумської області Представництво ЄС в Україні та Державна прикордонна служба Украї-
ни відкрили будівництво першого центру тимчасового розміщення мігрантів.

Контактна особа – сергій Ладний, +38(044)390 8010 (ext. 347), http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/ 

оМБУДсМЕНи Та НЕУрЯДові орГаНізаціЇ оБГовориЛи пиТаННЯ  
ДоТриМаННЯ прав ДіТЕЙ
18 жовтня неурядові організації із захисту прав людини та ом-
будсмени з вісьмох країн обговорили питання захисту дітей, що 
перебувають за ґратами. Також ЮНісЕФ та Єс в рамках масш-
табного фінансованого ними проекту організували триденний 
регіональний семінар, у якому взяли участь 35 представників 
вір менії, азербайджану, Грузії, Молдови, Казахстану, Киргизії, 
Таджикистану та України.  

Бюджет проекту сягає € 1,5 млн – ці кошти спрямовуються на реформу-
вання системи правосуддя щодо дітей відповідно до міжнародних і Євро-
пейських стандартів, удосконалення законодавства, розбудову спромож-
ностей та реалізацію пілотних ініціатив, які є альтернативою ув’язненню 
дітей. Під час зустрічі відбувся обмін досвідом роботи та аналіз методик 
моніторингу дотримання прав дітей. Учасники підготували спільний план 
та рекомендації щодо інструментів для моніторингу фактів тортур та жор-
сткого поводження із дітьми. Досягнуто домовленості, що по завершенні семінару експерти проведуть відповідні дослід-
ження у своїх країнах і обговорять їх результати під час наступної зустрічі, яка відбудеться на початку 2012 року.

Представник Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні Юкіє Мокуо заявила: «Заборона катувань та інших жорстоких, 
нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання – одне з базових положень міжнарод-
ного права у галузі захисту прав людини, міжнародного гуманітарного права та міжнародного кримінального права. 
Представництво ЮНІСЕФ в Україні визнає позитивні зрушення, що відбулися у сфері реформування кримінальної юс-
тиції щодо неповнолітніх в Україні. Водночас, ЮНІСЕФ занепокоєний існуючою в Україні практикою утримання дітей 
в одиночних камерах, що суперечить міжнародним стандартам і вважається прикладом жорсткого поводження. Ми 
також рекомендуємо внести до законодавства відповідні зміни стосовно припинення практики спільного утримання 
неповнолітніх разом із дорослими в установах слідчих ізоляторів». 

Заступник голови Представництва ЄС в Україні Марія Юрікова зазначила: «Захист прав людини є наріжною цінністю 
ЄС. Тортури і жорстке поводження з дітьми є неприйнятними і вони мають бути засуджені повсюди. Разом із ЮНІСЕФ, а 
також за допомогою Європейської ініціативи за демократію і права людини, Європейський Союз робить все можливе 
для подолання подібного нелюдського поводження, а також сприяє реабілітації постраждалих від його наслідків». Як 
зазначила Марія Юрікова, конференція символізує консолідацію зусиль усіх прогресивних країн задля «захисту прав 
нашого майбутнього покоління». Вона докладно розповіла про співпрацю ЄС та ЮНІСЕФ у сфері боротьби із торгівлею 
дітьми, дитячою проституцією, проявами насильства і тортур щодо дітей у всьому  світі.

Контактна особа – Юлія Юрова, yyurova@unicef.org, тел.: +38(044)254 2450, 
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  аНоНси поДіЙ  

17-19 ЛисТопаДа, КиЇв      
презентація «Навчання в Європі» на Українському студентському ярмарку. 

Контактна особа –  алін паулісен, aline.paulissen@ec.europa.eu  

 

21 ЛисТопаДа, КиЇв      
Навчальний курс DGRegio з механізмів оцінки та підрахунку динаміки регіонального розвитку.  

Контактна особа – Домінік папенгейм, тел.:+38(044) 390 8010

25 ЛисТопаДа, КиЇв Та ЧЕрНіГів      
заходи в рамках Міжнародної кампанії  «зупинимо насильство над жінками». 

Контактна особа – анастасія Троцька, тел.: +38(095) 139 9352 pr@cwrights.com.ua

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 замарь, e-mail: sergiu.zamari@gmail.com


