
 

 

Головні новини співпраці між Україною та ЄС. Січень 2014 року 

ЯК ЗРУЙНУВАТИ МІФИ ЩОДО УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ 

Ми знаємо, що зараз ви вже стурбовані іншими речами. 
Однак дозвольте нам пояснити деякі речі, які стосуються 
Угоди про асоціацію між ЄС та Україною. 

Безперечно, ви чули чимало оманливих аргументів 
щодо цієї Угоди, що їх використовують опоненти 
європейської інтеграції України. 

У відповідь ми підготували зручний документ, що 
містить правдиві факти, а також роз’яснення, що 
НАСПРАВДІ означає Угода про асоціацію для України. 
Цей документ аргументовано спростовує багато 
неправдивих та оманливих міфів, які існують навколо 
Угоди. 

Зокрема, документ наголошує на таких речах: 
-      це НЕПРАВДА, що витрати на проведення реформ в Україні, які пов’язані з Угодою про асоціацію, 
сягають 160 млрд. доларів; 
-      є ПОМИЛКОЮ думати, що українські компанії не зможуть запровадити стандарти і нормативні вимоги 
ЄС та у такий спосіб програють конкуренцію європейським компаніям; 
-      допомога ЄС Україні напряму НЕ ПОВ’ЯЗАНА лише з підписанням Угоди про асоціацію; 
-      Угода про асоціацію НЕ ЗМУШУЄ Україну легалізувати одностатеві шлюби; 
-      Угода про асоціацію НЕ МАЄ ЖОДНОГО ВПЛИВУ на проблеми українських виробників з експортом 
своєї продукції у Росію 
-      а також на багатьох інших міфах та їхньому спростуванні. 
 
Цей документ буде «живим» – він оновлюватиметься, щоразу виникатимуть нові міфи щодо Угоди про 
асоціацію (звісно, ми сподіваємося, що їх більше не буде). 
 
Ви можете вільно використовувати цей документ як набір реальних аргументів під час дискусій, публічних 
презентацій тощо. 
 
Повний текст Угоди про асоціацію можна знайти за таким посиланням: 
http://eeas.europa.eu/ukraine/assoagreement/assoagreement-2013_en.htm 
 
 
ЄС ОПУБЛІКУВАВ ПОВНИЙ ТЕКСТ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ 
 
Із повним англійським текстом, разом із відповідними додатками та протоколами, можна ознайомитися тут. 
  
Раніше українську версію повного тексту було опубліковано на сайті українського Уряду. 
 

 
ВИДАНО КОМЕНТАР ДО ЗАКОНУ ПРО АДМІНПОСЛУГИ 
 
У рамках проекту, що отримав фінансову підтримку Європейського Союзу, підготовлено і видано науково-
практичний коментар до Закону «Про адміністративні послуги».  

http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/documents/myths_aa_uk.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/documents/myths_aa_uk.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/documents/myths_aa_uk.pdf
http://eeas.europa.eu/ukraine/assoagreement/assoagreement-2013_en.htm
http://eeas.europa.eu/ukraine/assoagreement/assoagreement-2013_en.htm
http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=246581344&cat_id=223223535


 
 
 
 
Цей коментар може стати важливим інструментом у роботі політиків, чиновників, громадських активістів, 
відповідальних за покращення якості адміністративних послуг в Україні. 
 
З електронною версією коментаря можна ознайомитися на сайті Центру політико-правових реформ. 
Друкований примірник та/або на СD можна отримати в офісі Центру політико-правових реформ за адресою 
вул. Хрещатик 4, офіс 13, м. Київ. Тел.: 044 278 03 17 

ВИСНОВКИ РАДИ ЄС ЩОДО УКРАЇНИ 

На своєму засіданні, що відбулося 20 січня, Рада 
Міністрів закордонних справ Європейського Союзу 
ухвалила такі висновки щодо ситуації в Україні: 

1. 1. Нагадуючи про заяву Високого представника Кетрін 
Ештон від 17 січня 2014 року, Рада ЄС висловлює своє 
глибоке занепокоєння з приводу законів, ухвалених 16 
січня Верховною Радою України за сумнівних 
процедурних обставин. Ці законодавчі акти значно 
обмежать засадничі права українських громадян на 
об’єднання, свободу медіа та преси, а також серйозно 
уріжуть   діяльність громадських організацій. ЄС закликає 
українську владу забезпечити перегляд цих законів та 
привести їх у відповідність з європейськими та 
міжнародними зобов’язаннями України. 

2.  
3. 2. ЄС дуже занепокоєний нещодавнім розвитком подій в 

Україні та закликає всі сторони шукати всеохопного 
діалогу й демократичного розв’язання нинішньої політичної кризи – розв’язання, що відповідатиме 
сподіванням українського народу. Він закликає всі залучені сторони до стриманості, а владу – до повного 
шанування та захисту права мирних демонстрантів на збори, свободу слова та преси. Щодо всіх 
насильницьких дій слід провести належне розслідування та притягти до відповідальності тих, хто за них 
відповідальний. 

3. Нагадуючи про Висновки Ради ЄС, ухвалені 10 грудня 2012 року, ЄС заявляє про те, що він залишається 
вірним ідеї політичної асоціації та економічної інтеграції України з Європейським Союзом, що спиратиметься 
на шанування спільних цінностей. Він також залишається вірним ідеї підписання Угоди про асоціацію, 
включно з розділом про глибоку та всеосяжну зону вільної торгівлі, щойно Україна буде до цього готовою. 

 
Корисні посилання:  
Дізнайтесь більше про відносини України-ЄС 
http://euukrainecoop.net/link/ 
 

Календар: 
Анонси найближчих подій та короткий  огляд новин останнього місяця Ви знайдете тут 
http://euukrainecoop.net/calenda/ 

http://pravo.org.ua/files/administr/Komentar_Web-HL_.pdf
http://pravo.org.ua/index.php
http://euukrainecoop.net/link/
http://euukrainecoop.net/calenda/
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