
 

 

 

21 травня 2012 року 

Вісник для журналістів: новини ЄС 

 

Всі матеріали цього Вісника ЄС можуть бути вільно використані та передруковані (як 

цілком, так і окремо) у друкованих та електронних ЗМІ, а також у будь-яких інших 

інформаційних проектах та повідомленнях. 

Передрук цих матеріалів має містити посилання на Представництво Європейського 

Союзу в Україні. 

Представництво всіляко вітає якнайбільше поширення його інформаційної продукції серед 

українських, органів державної та місцевої влади, громадських організацій, аналітичних 

центрів, освітніх установ тощо. 

 

 

 

Новини минулого тижня:  

 

 .... UЯна Томбінського призначено новим Головою Представництва ЄС в 

УкраїніU 

 .... UЄвропейський інвестиційний банк кредитує будівництво автомагістралі у 

ГрузіїU 

 .... UРівень промислового виробництва у ЄС падаєU 

 .... UРівень річної інфляції у Євросоюзі складає 2,7%U 

 .... UМобільний роумінг у ЄС подешевшаєU 

 .... UЛондонський Гітроу – найбільш завантажений аеропорт у ЄвропіU 



 

 

 

Анонси подій: 

 

0BПодії в ЄС   

1B21-24 травня – пленарна сесія Європейського Парламенту, Страсбург  

2B16-27 травня – 65-й Міжнародний Канський кінофестиваль; 21 травня, у рамках 

фестивалю, відбудеться конференція щодо програми HU«Креативна Європа»UH – нової 

ініціативи Єврокомісії, покликаної розвивати культурний та творчий потенціали ЄС    

24 травня – конференція «Східне партнерство для зростання»; організатор – 

Європейський інвестиційний банк. Захід відбудеться у Відні (Австрія) 

HUhttp://www.eib.org/projects/events/eastern-partnership-for-growth-vienna.htmU 

31 травня – Брюссельський економічний форум. Форум слугує платформою для 

дискусій на економічні теми. Серед головних доповідачів цьогорічного заходу – 

Президент Єврокомісії Жозе Мануел Баррозу та Єврокомісар з економічних та 

монетарних справ Оллі Рен 

HUhttp://ec.europa.eu/economy_finance/bef2012/index_en.htm UH  

4 червня – саміт ЄС-Росія, Санкт-Петербург  

 

3BПодії в Україні  

29 червня – конференція громадської організації «Мaмa 86» на тему хімічних 

речовин та асбесту, Київ 

Контактна особа: HUJean-Francois.Moret@eeas.europa.euUH  

29 червня – семінар із громадського захисту, Київ  

Контактна особа: HUJean-Francois.Moret@eeas.europa.euU 

 

Новини тижня (14 – 21 травня) 

 

Дипломатія в ЄС 

http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/index_en.htm
http://www.eib.org/projects/events/eastern-partnership-for-growth-vienna.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/bef2012/index_en.htm
mailto:Jean-Francois.Moret@eeas.europa.eu
mailto:Jean-Francois.Moret@eeas.europa.eu


 

 

 

4BЯна Томбінського призначено новим Головою Представництва ЄС 

в Україні 

У середу, 16 травня, Кетрін Ештон (Високий представник ЄС у справах зовнішніх 

відносин та безпекової політики) оголосила про намір призначити 15 нових голів 

представництв ЄС по всьому світу та двох заступників голів представництв. 

Зокрема, Ештон планує призначити Яна Томбінського Головою Представництва ЄС в 

Україні. Він має замінити на цій посаді Жозе Мануела Пінту Тейшейру. Тейшейру, 

своєю чергою, буде переведено на посаду Голови Представництва ЄС у Кабо-Верде. 

З 15 новопризначених голів представництв – 3 жінки. 

Нові призначення є результатом масштабної ротації дипломатичного корпусу у ЄС.  

Нагадаємо, що Тейшейру було призначено на посаду Голови Представництва ЄС в 

Україні у жовтні 2008 року. До цього дипломат займав аналогічну посаду у 

Свазіленді, Македонії та Мозамбіку. HUДетальнішеUH  

 

Східне партнерство 

5BЄвропейський інвестиційний банк кредитує будівництво 

автомагістралі у Грузії 

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) надасть Грузії кредит у розмірі 170 млн. євро 

на будівництво швидкісної автомагістралі. Це найбільша позика, яку Тбілісі коли-

небудь отримував від ЄІБ. 

Кошти призначені для будівництва 52 км. автомагістралі між Самтредією та Гріголеті 

та ремонту 16-кілометрового транспортного полотна Гріголеті-Кобулеті.  

За словами Вільгельма Мольтерера (Віце-президента ЄІБ), ця автомагістраль дуже 

важлива для ЄС, адже вона є «стратегічним транзитним шляхом для автодорожнього 

транспорту між Європою та Центральною Азією». 

Фінансування проектів у країні здійснюється банком на основі мандату, наданого 

Радою ЄС та Європарламентом для країн-учасниць Східного партнерства та Росії на 

період 2007-2013 років. HUДетальнішеUH  

 

Економіка 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/130274.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=BEI/12/58&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en


 

 

 

6BРівень промислового виробництва у ЄС падає 

У березні, у порівнянні з лютим, рівень промислового виробництва у ЄС впав на 0,4%. 

Такі дані подає Євростат – статистична служба Європейського Союзу. 

Серед країн-членів, найбільші падіння рівня промислового виробництва були 

зафіксовані у Нідерландах (-9,0%), Естонії (-3,4%), Данії (-2,8%) та Ірландії (-2,7%); 

найбільші зростання показали Словенія (+6,3%), Словаччина (+3,5%) та Литва (+3,1%). 

Загалом, у березні, у порівнянні з лютим, рівень промислового виробництва впав у 

одинадцяти та зріс у дванадцяти країнах-членах. HUДетальнішеUH  

 

7BРівень річної інфляції у Євросоюзі складає 2,7% 

Рівень річної інфляції у ЄС у квітні, у порівнянні з березнем, впав на 0,2% та склав 

2,7%. 

За даними Євростату, у квітні найнижчий рівень річної інфляції було зафіксовано у 

Швеції (1,0%), Греції (1,5%), Ірландії та Румунії (обидві по 1,9%); найвищий – в 

Угорщині (5,6%), Чеській Республіці та Польщі (обидві по 4,0%). 

Загалом, у квітні, у порівнянні з попереднім місяцем, рівень річної інфляції впав у 

шістнадцяти та зріс у десяти країна-членах. HUДетальнішеU 

 

Мобільний зв’язок у ЄС 

8BМобільний роумінг у ЄС подешевшає 

З літа поточного року мобільний роумінг у ЄС стане дешевшим. Таку пропозицію 

Ради ЄС підтримали у Європарламенті.  

За словами Анжеліки Ніблер (члена Європейської народної партії), використання 

мобільних пристроїв все ще залишається дорогим задоволенням. «Проте вже 

протягом літніх канікул наші громадяни матимуть змогу скористатися більш 

прийнятними тарифами», – підкреслила вона.  

Йдеться про поетапне здешевлення дзвінків за кордон у межах ЄС, передачі СМС-

повідомлень та даних за допомогою роумінгу.  

Згідно із домовленостями, від 1 липня поточного року максимальна вартість дзвінка 

не має перевищувати 0,29 євро за хвилину; від липня 2014 року вона має становити 

не більше 0,19 євро за хвилину. 

Своєю чергою, від 1 липня поточного року СМС-повідомлення має коштувати не 

більше 0,09 євро. Рівно за 2 роки його вартість має складати максимум 0,06 євро.  

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT/12/71&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT/12/75&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en


 

 

 

Нагадаємо, що наразі вартість вихідного дзвінка становить 0,35 євро (без урахування 

ПДВ); СМС-повідомлення – 0,11 євро (також без урахування ПДВ). HUДетальнішеU 

 

Статистика 

9BЛондонський Гітроу – найбільш завантажений аеропорт у Європі 

Лондонський Гітроу – найбільш завантажений аеропорт у Євросоюзі. У 2010 році 

пасажиропотік у ньому склав 66 млн. людей.  

За даними Євростату, друге та третє місця за завантаженістю посіли паризький 

аеропорт імені Шарля де Голля та Міжнародний аеропорт Франкфурт-на-Майні. У 

2010 році пасажиропотік у цих аеропортах склав 58 млн. та 53 млн. людей 

відповідно.  

Загалом, у 2010 році 777 млн. пасажирів у ЄС скористалися повітряним транспортом. 

З них 323 млн. здійснили польоти з однієї країни-члена до іншої,  291 млн. 

подорожували за межі Євросоюзу, а 163 млн. здійснили внутрішні рейси у межах 

своєї країни. HUДетальнішеUH  

 

Веб-сайт тижня 

Веб-сайт Європейської Комісії з транспорту: 

HUhttp://ec.europa.eu/transport/index_en.htm UH  

На цьому сайті ви знайдете інформацію про розвиток усіх видів транспорту, а також 

ознайомитеся з правами та обов’язками пасажирів у ЄС 

 

Відео тижня 

Відео з аудіовізуальної служби Європейської Комісії: зустріч Прем’єр-міністра 

України Миколи Азарова та Президента Європарламенту Мартіна Шульца 

HUhttp://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=84164&sitelang=en UH  

 

 

Всі матеріали цього Вісника ЄС можуть бути вільно використані та передруковані (як 

цілком, так і окремо) у друкованих та електронних ЗМІ, а також у будь-яких інших 

інформаційних проектах та повідомленнях. 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/content/20120508IPR44648/html/New-deal-to-cut-mobile-roaming-prices-including-data-services
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT/12/72&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/transport/index_en.htm
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=84164&sitelang=en


 

 

 

Передрук цих матеріалів має містити посилання на Представництво Європейського 

Союзу в Україні. 

Представництво всіляко вітає якнайбільше поширення його інформаційної продукції серед 

українських ЗМІ, органів державної та місцевої влади, громадських організацій, 

аналітичних центрів, освітніх установ тощо. 
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