
Дата 
заходу Назва заходу

Місце 
проведення 

заходу

Контактна особа/ 
телефон/e-mail Додаткова інформація

1 березня
Візит Віце-президента Європейської 
Комісії з питань Енергетичного союзу 

Мароша Шевчовича
Київ  Представництво ЄС в Україні, 

(044) 390 80 10

Очікується, що Шевчович зустрінеться з Президентом Петром 
Порошенком і Прем’єр-міністром Арсенієм Яценюком. Також 

він проведе зустрічі з Міністром енергетики та вугільної 
промисловості Володимиром Демчишиним і Головою 

правління НАК «Нафтогаз України» Андрієм Коболєвим. Окрім 
того, у Верховній Раді посадовець ЄС проведе перемовини з 

провідними депутатами, які займаються питаннями, 
пов’язаними з енергетикою

1-3 березня Конференція «Український 
енергетичний форум» 

Київ, готель 
«Hilton», бульвар 
Тараса Шевченка, 

30

Очікується, що у заході з промовою «Енергетичне 
партнерство між ЄС і Україною» візьме участь Віце-президент 

Європейської Комісії з питань Енергетичного союзу Марош 
Шевчович.

Детальніше:
http://bit.ly/1XPCzWP 

9 березня Дискусійний клуб

Миколаїв, Велика 
сесійна зала 

Миколаївської 
мерії, вул. 

Адміральська, 20 

Ірина Диба,
ira.dyba@gmail.com

Тема: «Європейська освіта - можливості для молоді 
Миколаєва". Детальніше: http://euroquiz.org.ua/discussion-

clubs 



9-10 березня Тренінг з європейської тематики Краматорськ Марина Ерґемлідзе, 
mergemlidze@internews.ua

Під час тренінгу учасники дізнаються, зокрема, про типові 
помилки, які роблять медіа, що висвітлюють європейську 
тематику; про особливості Угоди про асоціацію між ЄС і 
Україною; про європейську інтеграцію України та процес 

реформ тощо

9-11 березня Обміни євроклубами Миколаїв Ольга Ґуртовенко, 
vgurtovenko@internews.ua

Захід відбудеться у рамках кампанії "Будуймо Європу в 
Україні". Це серія інформаційно-просвітницьких заходів 
(вуличних акцій, виставок, семінарів, тренінгів, круглих 

столів), які Представництво ЄС в Україні проводить в різних 
містах України. Мета кампанії – поширення європейських 
цінностей та підвищення рівня обізнаності українців щодо 

розвитку відносин між Україною та ЄС

11 березня Дискусійний клуб

Одеса, конференц-
зала готелю 

"Лермонтовський"
, провулок 

Лермонтовський, 
2

Ірина Диба,
ira.dyba@gmail.com

Тема: «Євроінтеграція і прогрес Одеського регіону: quo 
vadis? Основні виклики та результати». Детальніше: 

http://euroquiz.org.ua/discussion-clubs

13-14 березня Тренінг з європейської тематики Одеса Марина Ерґемлідзе, 
mergemlidze@internews.ua

Під час тренінгу учасники дізнаються, зокрема, про типові 
помилки, які роблять медіа, що висвітлюють європейську 
тематику; про особливості Угоди про асоціацію між ЄС і 
Україною; про європейську інтеграцію України та процес 

реформ тощо

14-16 березня Обміни євроклубами Полтава Ольга Ґуртовенко, 
vgurtovenko@internews.ua

Захід відбудеться у рамках кампанії "Будуймо Європу в 
Україні". Це серія інформаційно-просвітницьких заходів 
(вуличних акцій, виставок, семінарів, тренінгів, круглих 

столів), які Представництво ЄС в Україні проводить в різних 
містах України. Мета кампанії – поширення європейських 
цінностей та підвищення рівня обізнаності українців щодо 

розвитку відносин між Україною та ЄС



17 березня Конференція, що дасть старт проекту 
Twinning  з питань харчової безпеки

Київ, конференц-
зала Національної 
агенції України з 
питань державної 

служби, вул. 
Прорізна, 15

Державна ветеринарна та 
фітосанітарна служба України, 

(044) 279 12 70, 
vetdep@vet.gov.ua

Конференція дасть старт фінансованому Євросоюзом проекту 
Twinning "Допомога у виконанні зобов'язань щодо санітарних 
і фітосанітарних норм у рамках Угоди про асоціаію між ЄС і 

Україною". Очікується, що у заході також візьме участь 
Голова Представництва ЄС в Україні Ян Томбінський

17-18 березня 
(дата може 
змінитися)

Візит Європейського Комісара з 
гуманітарної допомоги та управління 

у кризових ситуаціях Христоса 
Стиліанідеса 

 Представництво ЄС в Україні, 
(044) 390 80 10

Очікується, що Христос Стиліанідес здійснить візит до східних 
областей України

20-21 березня Тренінг з європейської тематики Львів Марина Ерґемлідзе, 
mergemlidze@internews.ua

Під час тренінгу учасники дізнаються, зокрема, про типові 
помилки, які роблять медіа, що висвітлюють європейську 
тематику; про особливості Угоди про асоціацію між ЄС і 
Україною; про європейську інтеграцію України та процес 

реформ тощо

21-24 березня
Серія тренінгів для представників 

громадських організацій, які 
працюють з переселенцям

Харків (044) 498  51 75,  
regional.voices.ua@gmail.com

Тренінги відбудуться у рамках проекту "Голос місцевих ЗМІ". 
Проект впроваджує медіа консорціум з п’яти організацій: 

Фундація Томсон, IРМІ, Мемо98, Асоціація “Спільний простір” 
та Європейський центр журналістики у співпраці з 

Національною спілкою журналістів. Проект фінансується 
Європейським Союзом. Детальніше: http://bit.ly/1OHO7V3

22 березня Дискусійний клуб

Київ, коворкінг-
центр "Счастье 

HUB", вул. 
Паньківська, 14

Ірина Диба,
ira.dyba@gmail.com

Тема: «Європейські стандарти та цінності в українській 
системі освіти: виклики та пріоритети для України». 
Детальніше: http://euroquiz.org.ua/discussion-clubs

22 березня

Засідання спільного керівного 
комітету Молдова-Україна у рамках 
Програми територіальної співпраці 

країн Східного партнерства

Київ Детальніше: http://bit.ly/1QoPOZB



23-25 березня Зустріч координаторів Інфоцентрів Тернопіль Ольга Ґуртовенко, 
vgurtovenko@internews.ua

Зустріч відбудеться у рамках кампанії "Будуймо Європу в 
Україні". Це серія інформаційно-просвітницьких заходів 
(вуличних акцій, виставок, семінарів, тренінгів, круглих 

столів), які Представництво ЄС в Україні проводить в різних 
містах України. Мета кампанії – поширення європейських 
цінностей та підвищення рівня обізнаності українців щодо 

розвитку відносин між Україною та ЄС

23-27 березня XV сесія Школи європейських студій Харків Володимир Гушулей, 
vgushuley@internews.ua

EU Study Days in Ukraine (Школа європейських студій в 
Україні) є проектом Представництва Європейського Союзу в 

Україні. Ініціатива прагне дати українським студентам та 
випускникам університетів глибші та ширші знання про 

основні риси нинішнього Європейського Союзу та стосунки 
між Україною та ЄС. Крім того, проект має на меті створити 

мережу молодих людей в Україні, які спілкуватимуться після 
школи далі, обмінюватимуться досвідом та робитимуть речі 
разом. Проект виконується Українським освітнім центром 

реформ. Детальніше: http://eustudydays.com/

24 березня Дискусійний клуб Тернопіль
Ірина Диба,

ira.dyba@gmail.com

Тема: "Практичні аспекти європейської інтеграції України та 
відносин між Україною та ЄС: бізнес-діяльність, проекти 
місцевого розвитку, зустрічі з партнерами по ЄС, історії 

успіху». Детальніше: http://euroquiz.org.ua/discussion-clubs

25 березня Дискусійний клуб Чернівці
Ірина Диба,

ira.dyba@gmail.com
Тема: «Децентралізація влади в Україні у процесі 

євроінтеграції». Детальніше: http://euroquiz.org.ua/discussion-
clubs

26 березня Дискусійний клуб Рівне
Ірина Диба,

ira.dyba@gmail.com
Тема: «Чи готові українці жити за правилами європейського 

співтовариства?». Детальніше: 
http://euroquiz.org.ua/discussion-clubs

29 березня Дискусійний клуб

Київ, Національна 
академія 

державного 
управління при 
Президентові 
України, вул. 

Ежена Потьє, 20

Ірина Диба,
ira.dyba@gmail.com

Тема: «Запровадження європейських стандартів у боротьбі з 
корупцією в Україні. Позиція молоді». Детальніше: 

http://euroquiz.org.ua/discussion-clubs



Контакти Представництва ЄС в Україні
вул. Володимирська 101 (див. карту)
Київ, 01033 Україна
Тел.: +380 (44) 390 8010

Веб-сайт: http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/index_uk.htm

Фейсбук: https://www.facebook.com/EUDelegationUkraine
Твіттер: @EUDelegationUA

http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/about_us/contacts/map.htm
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