
 
 
 
 
 
 
   
 

Головні новини співпраці між Україною та ЄС. Листопад 2013 року 
 
ЦЬОГО РОКУ ЄС ВИДІЛИТЬ УКРАЇНІ 186 МЛН. ЄВРО: РАСБАШ 

Від 1991 року Європейський Союз 

виділив Україні 3,3 мільярди євро 

безповоротної допомоги. Цього року, 

у рамках національної програми 

підтримки України, Києву буде 

надано 186 мільйонів євро. 

Головний акцент цієї допомоги має 

стосуватися виконання майбутньої 

Угоди про асоціацію. 

Такими були ключові акценти, що їх 

зробив Ендрю Расбаш, керівник 

програм співробітництва 

Представництва Європейського Союзу 

в Україні, на брифінгу у Києві, який 

відбувся 17 жовтня. Про деталі його 

виступу читайте нижче. 

Про допомогу ЄС Україні. Від 1991 року ЄС виділив Україні 3,3 мільярди євро безповоротної допомоги. Окрім цієї 

грантової підтримки, ЄС також надавав кредити, зокрема 1,2 мільярди макрофінансової допомоги. Допомога також 

надходить від інших інституцій ЄС: Європейського інвестиційного банку та «Євратома». 

Між 2007 та 2013 роками ЄС виділив Україні 1 мільярд євро. 

Про рішення ЄС щодо допомоги цього року. Ми сподіваємося, що за кілька тижнів Європейська Комісія ухвалить 

остаточне рішення про національну програму допомоги Україні. Очікувана сума допомоги ЄС, [що буде виділена 

цього року], складає 186 мільйонів євро. Ці кошти будуть використані програмами, що будуть втілюватися протягом 

наступних років. Іншими словами, ми плануємо виділити ці кошти до кінця року, але використовуватися вони 

будуть протягом наступних п’яти років. 

Головним інструментом цієї допомоги є бюджетна підтримка. Основний акцент цього року зроблено на трьох 

галузях: а) довкіллі, б) усуненні технічних бар’єрів у торгівлі та в) регіональному розвитку. Із загальної суми у 186 

мільйонів євро, близько 165 мільйонів буде використано для цих трьох галузей. 

Ще 21 мільйонів євро будуть використані для технічної допомоги. Коли ми говоримо про технічну допомогу, ми 

передусім маємо на увазі експертну підтримку з боку Європейського Союзу. 

Окрім цього, ми будемо надавати гранти неурядовим організаціям, органам місцевого самоврядування тощо. 

Про бюджетну підтримку. Що ми робимо з допомогою щодо цих трьох пріоритетних галузей? Ми дивимося на 

національну стратегію у цих галузях. Ми дивимося на те, де Україна перебуває зараз, де вона хоче бути через п’ять 

років, які дії вона має здійснити, аби досягти своєї мети, як ці дії буде оцінено (якими є індикатори досягнень), які 

існують ризики, і що можна зробити, аби ці ризики усунути. Потім ми говоримо Україні: якщо ви досягаєте 

відповідних індикаторів, ми виділимо гроші у ваш бюджет. Тож наша допомога підтримує результати. Цим вона 

відрізняється від традиційного способу надання допомоги, коли головний акцент робиться на внеску (тобто коли ми 

платимо за роботу експертів, обладнання, послуги, які мають надаватися тощо). [Із підходом, що базується на 

бюджетній підтримці,] ми говоримо Україні: досягайте своїх цілей, робіть те, що ви планували робити у своїх 

стратегіях, і ви отримаєте підтримку в реалізації цих галузевих стратегій. 

 

 

 



 

 

Більше інформації: http://euukrainecoop.net/2013/10/17/rasbash-2/  

ПОСОЛ ЄС: ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ – ЦЕ СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ 

Євросоюз – це не чудодійне рішення, а стратегія національного розвитку. Про це говорив Посол, Голова 

Представництва ЄС в Україні Ян Томбінські на зустрічі в Одесі 17 жовтня. 

“Євросоюз – це не якесь чудодійне рішення, 

це не те, що дозволить нам вже наступного 

дня мати краще життя. Це стратегія  

національного розвитку, завдяки якій 

потенціал кожної людини, праця кожної 

людини могли давати більший результат”. 

Так у загальних рисах змалював сутність 

євроінтеграційних процесів голова 

Представництва ЄС в Україні Ян 

Томбінські. 17 жовтня він взяв участь 

зустрічі зі студентами Одеського інститут 

держуправління, котра проводилася в межах 

інформаційного проекту “Ідея Європи”. 

Його ініціаторами є представники держав-

членів ЄС в Україні та група «Першого 

грудня», що об’єднує українських 

громадських діячів. 

Думка про те, що євроінтеграція – це не 

манна небесна, а, радше, шанс працювати з 

більшим ефектом, ніж донині, в різних 

варіантах повторювалася практично в усіх 

виступах. 

Пан Томбінські зауважив, що у Європі хіба що одна тільки Франція має настільки ж потужний природний потенціал, 

як Україна: “Тут є всі умови для аграрного виробництва, корисні копалини, вихід до моря”. Однак всі ці переваги 

Україна ще не використовує повною мірою. Зокрема, середня тривалість життя у ній залишається відносно низькою, а 

її валовий продукт, котрий на початку 90-их практично дорівнював польському, нині є у 2,5 рази меншим від цього 

показника західної сусідки. 

Нинішній очільник групи «Першого грудня», почесний президент НаУКМА В’ячеслав Брюховецький, каже, що мав 

нагоду спостерігати початок цього шляху у Польщі: “Я бачив страйки, я бачив, як на вулиці Варшави виїжджали 

трактори і перекривали рух. Це не буде просто і в нас. Це не буде так – завтра підписали, і в нас все пішло, як слід. 

Треба буде працювати”. 

При цьому, як зауважив голова Представництва ЄС в Україні, на складному, але потенційно успішному шляху 

Україна отримуватиме допомогу від Євросоюзу. Серед іншого, їй може прислужитися й досвід боротьби із кризовими 

явищами, “який напрацювали 500 млн. людей із 28 країн”. Він також вважає, що євроінтеграція України проходитиме 

настільки швидко, наскільки швидко український уряд та парламент ухвалюватимуть необхідні документи. 

Референдум для підписання Угоди про Асоціацію, на думку Посла, не є необхідною річчю, оскільки в угоді “немає 

нічого, що змінювало б суверенітет України”. 

Говорячи про справу Юлії Тимошенко, дипломат зауважив, що зараз ця проблема перебуває в компетенції інших 

людей, до якої європосол не хоче втручатися: “Місія Кокса та Кваснєвського, які працюватимуть до середини 

листопада, має мандат на те, аби знайти рішення щодо справи Юлії Тимошенко, яке  відповідатиме тим 

зобов’язанням, що їх Україна сама взяла на себе”, – заявив він.  
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При цьому Томбінські висловив занепокоєння з того приводу, що в Україні через суд позбавляють мандатів депутатів. 

“Мова йде не про одну чи іншу політичну силу, а про принципи демократії”. Вони, на думку європосла, полягають у 

тому, щоб “рішення суду не змінювало розташування сил у парламенті”, інакше може виникнути така ситуація, коли 

“частина громадян України не матиме своїх представників в Українській Верховній Раді”. 

А засади демократії, так само як і верховенства права та особистої свободи, якраз і є основою тих правил, за якими 

Україна спробує жити вже найближчим часом, вважає він. 

Іван Шевчук, Одеса, спеціально для Вісника співпраці ЄС-Україна 

НОВИЙ ШОВКОВИЙ ШЛЯХ: УКРАЇНА СТАЄ ТРАНСПОРТНИМ МОСТОМ МІЖ 

ЄВРОПОЮ ТА АЗІЄЮ 

Україна поступово стає важливою ланкою нового «Шовкового шляху» ХХІ століття – транспортної артерії між 

Європейським Союзом та Китаєм. Але для поліпшення цього сполучення потрібні нові технологічні рішення, 

вважають експерти. 

Представники транспортних структур 

України, Євросоюзу та кількох 

пострадянських країн зібралися в Одесі 

15-16 жовтня. На спеціальній 

транспортній конференції вони прагнули 

знайти вузькі місця, котрі заважають 

здійснювати ефективний та вигідний для 

всіх обмін товарами на магістралях, що 

проходять їхньою територією. 

Представник Міністерства 

інфраструктури України Микола 

Снітко зауважив, що бар’єри на 

українських ділянках транснаціональних 

магістралей мають переважно 

технологічний характер. Саме 

відсутністю відповідних технологій він 

пояснив затримки товарів в українських 

портах та на залізничних пунктах 

пропуску. 

“Залізничну” проблему, на думку урядовця, мала б вирішити технологія розсувних колісних пар. Вона дозволила б 

не втрачати час на кордоні між Україною та Польщею, котрі мають різні стандарти залізничної колії. 

В українських портах, де автівкам через митний догляд часом доводиться затримуватися більше, ніж на 15 годин, 

ситуацію поліпшити мав би електронний документообіг, котрий прискорив би усі дозвільні процедури та звів би 

нанівець можливі зловживання. 

У цьому напрямку за останні кілька років Україна зробила буквально прорив. Про нього розповідає Василь Зубков, 

представник компанії “Пласке”, котра бере участь у пілотних проектах щодо електронного документообігу вже 4 

роки. За його словами, запроваджений в Одеському порту проект “Єдине вікно” випереджає аналогічні західні 

розробки: “Євросоюз у себе такі системи тільки збирається запроваджувати”. 

Більше інформації: http://euukrainecoop.net/2013/10/25/silkroad/  

 

 

 

 

 

 

 

 

ЄС ВИДІЛЯЄ 18 МЛН. ЄВРО НА ПРОТИДІЮ ЗМІНАМ КЛІМАТУ У СХІДНІЙ ЄВРОПІ 
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18 мільйонів євро: саме таку суму 

виділив Європейський Союз, аби 

допомогти країнам Східного 

партнерства та Росії протидіяти змінам 

клімату. 14 жовтня у Києві було 

представлено проект Clima East, 

фінансований Євросоюзом.  

Оскільки виклики, пов’язані із зміною 

клімату, виходять за межі національних 

кордонів, вони вимагають від держав 

об’єднати зусилля для пом’якшення 

негативного впливу від глобального 

потепління. Визнаючи наявні проблеми, 

Європейський Союз виділив 

фінансування для проекту Clima East, що 

підтримує країни Східного партнерства 

та Росію у їхніх намірах скоротити 

викиди парникових газів. 14 жовтня 

проект Clima East провів український 

національний семінар, на якому 

презентував свої основні цілі та поточні 

завдання в сфері боротьби із кліматичними змінами. 

Попри те, що підписання Угоди про асоціацію очікується лише наприкінці листопада, «Україна уже проводить 

заходи із гармонізації законодавства до норм ЄС у сфері охорони навколишнього середовища», – заявив Жан-

Франсуа Море, Координатор сектору енергетики та довкілля Представництва ЄС в Україні. За його словами, проект 

Clima East допоможе Києву проводити реформи у відповідності з власними зобов’язаннями в рамках Угоди про 

асоціацію. «Загальний бюджет проекту складає 18 млн. євро», – підкреслив Море, додавши, що гроші будуть 

розділені на дві частини.  На вироблення відповідної державної політики виділено 7 млн. євро. Решту – 11 млн. євро 

– інвестують в низку пілотних проектів, що будуть реалізовуватись під егідою Програми розвитку ООН (ПРООН). 

«Один євро, вкладений в захист від повеней, заощадить шість євро, необхідних для подолання наслідків стихії», – 

обґрунтував економічну доцільність превентивних заходів Жолт Лендел, керівник проекту Clima East та ключовий 

експерт з питань зміни клімату. Розповідаючи про проект, Лендел підкреслив його гнучкість: Clima East орієнтується 

на конкретні потреби кожної із країн, де він втілюється. Для досягнення ефекту синергії проект також планує 

співпрацю із схожими ініціативами, що фінансуються Європейським банком реконструкції і розвитку (ЄБРР) та 

Агентством США з міжнародного розвитку (USAID), – додає Лендел. 

За словами Валентина Шліхти, Керівника відділу обліку викидів парникових газів Державного агентства 

екологічних інвестицій України, Україна планує «скоротити викиди парникових газів на 20% порівняно з рівнем 1990 

року». Крім того, Київ прагне розробити та реалізувати Національний план дій з пом’якшення наслідків та адаптації 

до зміни клімату до 2030 року. «Україна також прагне збільшити (до 2020 року) використання джерел енергії з 

низьким рівнем викиду СО2 на 20%», – наголосив посадовець. Шліхта також підкреслив важливість співпраці між 

Києвом та Брюсселем в екологічній сфері, зазначивши, що Угода про асоціацію зобов’язує Україну імплементувати 

європейське екологічне законодавства впродовж двох років після своєї ратифікації. 

Гліб Стрегуненко, головний спеціаліст департаменту стратегічної політики та інвестицій міністерства  енергетики та 

вугільної промисловості України, сподівається, що проект Clima East допоможе Україні досягнути амбітних цілей, 

зафіксованих національною енергетичною стратегією до 2030 року. «Київ розраховує залучити 200 млрд. доларів 

США інвестицій у свій енергетичний сектор до 2030 року», – зазначив він. Він також додає, що ці кошти дозволять 

Україні підвищити власну енергоефективність на 35%. 

 

 

 

 

Контекст  

Clima East – це 4-річний проект, що фінансується Європейським Союзом. Він покликаний сприяти країнам Східного 

Партнерства (Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Молдова і Україна), а також Росії запобігти наслідкам зміни 

клімату. Зокрема, проект має намір допомогти країнам-партнерам вдосконалити свої політики, стратегії і ринкові 

механізми в сфері зміни клімату, що більшою мірою будуть відповідати нормативно-правовим стандартам ЄС. 

Пілотний компонент проекту, який реалізовується ПРООН, продемонструє актуальність методів 

природокористування для пом’якшення наслідків зміни клімату та адаптації до них. 



Більше інформації можна знайти тут: www.climaeast.eu 

10 МІЛЬЙОНІВ ЄВРО ВІД ЄС ПІДУТЬ НА РЕФОРМУ УКРАЇНСЬКОЇ ЮСТИЦІЇ 

10 мільйонів євро було надано 

Євросоюзом для підтримки всебічної 

реформи української юстиції. Два нові 

проекти, які 11 жовтня було презентовано 

в Міністерстві юстиції України, 

скористаються з цих коштів, аби 

допомогти Україні наблизити свою 

систему юстиції до стандартів ЄС. 

Важливо було започаткувати проект саме 

зараз, коли ЄС та Україна рухаються до 

можливого підписання Угоди про 

асоціацію. У цей час реформи української 

юстиції, судової сфери та 

правоохоронних органів обговорюються в 

усьому суспільстві. «Якщо ви хочете 

укласти угоду про вільну торгівлю з ЄС – 

найбільшим ринком у світі – ви мусите 

мати правову систему, що підтримує 

інвестиції та торгівлю», – говорить 

Міхаель Кьолер, Директор з питань 

політики сусідства Генерального 

директорату EuropeAid Європейської Комісії. Він нагадує, що в останні роки сфера юстиції була пріоритетом 

співпраці між ЄС та Україною; для співробітництва у цій сфері ЄС раніше виділив 11,5 мільйонів євро. 

Новий проект під назвою «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні» (бюджет – 8,6 мільйонів євро), який 

неформально називають «Супер-Твіннінґом», прагнутиме всебічного наближення української юстиції до найкращих 

практик ЄС. Він сприятиме співпраці України з експертами ЄС з відповідних міністерств Франції, Німеччини, Польщі 

та Литви, – говорить Каріма Зуаві, Генеральний директор Консорціуму Justice Coopération Internationale (JCI), що 

реалізує цей проект. 

Ініціатива зосередиться на п’ятьох ключових стратегічних та інституційних сферах, у яких ЄС сподівається побачити 

поступ України. Вона прагнутиме поліпшити доступ до правосуддя та реалізацію права на захист, а також сприятиме 

реформі міліції та прокуратури, говорить Антуан Курунері-Міллє, керівник проектної групи. Ініціатива також 

зміцнюватиме незалежність судової сфери та посилить боротьбу проти корупції. Через чотири місяці, коли мине так 

звана «початкова стадія» реалізації проекту, вона представить конкретніший план дій щодо усіх п’ятьох сфер, додає 

експерт. 

За словами Максима Райка, помічника Міністра юстиції України, у рамках цієї ініціативи Міністерство юстиції 

прагнутиме розвинути безкоштовну правову допомогу українським громадянам. Воно також хоче реформувати 

систему відбування покарань та поліпшити антикорупційне законодавство. Інше завдання полягатиме в тому, щоб 

забезпечити негайне виконання рішень Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) в Україні, а також зменшити 

кількість звернень до суду з боку українських громадян. 

 

 

 

 

«Співпраця не означає, що одна зі сторін візьме на себе сферу відповідальності іншої сторони», – зазначає Міхаель 

Кьолер. За його словами, ЄС допомагатиме Україні, повністю шануючи її національний суверенітет. «Ми не просимо 

Україну бути більшими ангелами, ніж ми», – додає Кьолер. «Перед нами ще тривалий шлях, але за два-три останні 

роки ми вже побачили поступ», – підсумовує він. 

Контекст 

Проект «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні» (8,6 мільйонів євро) передбачає пряме залучення держав-членів 

ЄС та триватиме приблизно 3,5 роки. Водночас Рада Європи виконуватиме інший (менш масштабний) проект із 

бюджетом в 1 мільйон євро, спрямований на визначення стандартів та моніторинг реформ у сфері юстиції. 

ЧИСТІ ВУГІЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗДАТНІ ПОЛІПШИТИ ДОВКІЛЛЯ: ЕКСПЕРТИ 

http://www.climaeast.eu/


Впровадження екотехнологій є ключовим 

пріоритетом для української вугільної промисловості. 

Про це говорили експерти на круглому столі, що 

відбувся за підтримки ЄС у Києві. 

Україна є однією з десяти країн, що володіють 

найбільшими покладами вугілля, нагадав Вальтер 

Треттон, Керівник сектору з енергетики та довкілля 

Представництва ЄС в Україні. Виступаючи на семінарі з 

вугільних технологій у Києві, що відбувся у рамках 

проекту ЄС, він говорив про впровадження 

екотехнологій як ключовий пріоритет для української 

вугільної промисловості. 

Ігор Вольчин, Завідувач лабораторії Інституту вугільних 

енерготехнологій НАН України, вважає розвиток і 

застосування чистих вугільних технологій одним зі 

способів зменшення негативного впливу енергетики на 

довкілля. «Застосування таких технологій дозволить 

Україні виконувати свої зобов’язання у рамках членства 

в Європейській енергетичній спільноті, особливо у сфері 

захисту довкілля», – говорить Вольчин. 

Вальтер Треттон також наголошує на важливості 

підтримки Євросоюзом міжнародних екологічних 

зобов’язань України. «Технології чистого вугілля, 

зокрема уловлення та складування вуглецю, вважаються 

головними механізмами у перехідний період до 

низьковуглецевого майбутнього», – підкреслив він. 

Учасники семінару переконані: саме чисті вугільні технології забезпечать ефективну роботу електростанцій з 

високими техніко-економічними та екологічними показниками. 

Окрім того, під час семінару також була представлена монографія, що містить узагальнені результати впровадження 

проекту ЄС. У ній наголошується на важливості провадження чистих вугільних технологій для розв’язання 

екологічних та інших проблем в енергетичній галузі України. 

У такий спосіб, за словами Треттона, ініціатива ЄС здатна зробити важливий внесок у встановлення «більш 

конкурентоспроможного та екологічно безпечного енергетичного сектору в Україні». 

Довідка 

 

Семінар «Впровадження в енергетику України чистих вугільних технологій» пройшов 7-9 жовтня у Києві. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Він став доброю нагодою для обговорення питань, пов’язаних із ефективним та екологічно-раціональним 

використанням вугілля. Також учасники події торкнулися інших проблем вугільної теплоенергетики України та 

обговорили можливі шляхи їх розв’язання. 

Захід пройшов у рамках проекту ЄС «Демонстрація, ознайомлення та застосування в Україні чистих вугільних 

технологій та технологій уловлювання та складування вуглецю». У ньому взяли участь експерти Національної 

академії наук (НАН), представники Міністерства енергетики та вугільної промисловості, а також численних наукових, 

проектних і конструкторських бюро та організацій, які працюють в енергетичній сфері. 

Загальна мета проекту ЄС «Демонстрація, ознайомлення та застосування в Україні чистих вугільних технологій та 

технологій уловлювання та складування вуглецю» – забезпечити належний рівень екологічної стійкості в 

енергетичному секторі країн-учасниць проекту, включаючи Україну. Також проект спрямований на розвиток і 

використання чистих вугільних технологій та технологій уловлення та зберігання вуглекислого газу в енергетиці 

України та інших країн. Вважається, що використання таких технологій дозволить зменшити витрати енергетичного 

вугілля і значно скоротити викиди парникових газів та інших шкідливих речовин у довкілля. Проект триває майже два 

роки – з січня 2011 року до кінця 2013 року. Окрім України, він також впроваджується у Росії, Казахстані, Південній 

Африці та Індонезії. 



Детальнішу інформацію можна отримати за таким посиланням: http://www.cetiproject.com/en/index 

НАУКА ПО-ЄВРОПЕЙСЬКИ: PHD-ПРОГРАМИ В УКРАЇНІ СТАЮТЬ РЕАЛЬНІСТЮ 

Молоді дослідники з Україні тепер мають можливість захищати свої докторські (PhD) дисертації у партнерстві 

з університетами з ЄС. 

«Темпус», європейська програма розвитку 

вищої освіти, сприяє серйозним змінам в 

українській освітній системі. Програма 

допомагає запровадити глибокі реформи в сфері 

вищої освіти України. 

11 жовтня 2013 року один із проектів у рамках 

програми «Темпус», націлений на 

реформування докторських програм в Україні 

та  Грузії, провів у Києві свою фінальну зустріч. 

Учасники події обговорили досвід 

впровадження загальноєвропейських практик 

навчання і дослідницької роботи і напрямки 

реформи третього циклу освіти. 

Тимчасом як традиційна аспірантура виконує 

переважно контрольні і кваліфікаційні функції, 

сучасна докторська школа європейського зразка допомагає інтегруватися до всесвітньої дослідницької спільноти, 

вважають представники ініціативи. Вона формує систему взаємодії із досвідченими науковцями з усього світу, 

завдяки якій молоді науковці можуть спілкуватися з найкращими експертами по всій планеті. Окрім того, майбутній 

дослідник не лише здобуває фахові академічні знання, а й отримує навички, без яких сьогодні неможливо розвивати 

науку. Наприклад, він вчиться ініціювати та обґрунтовувати новаторські дослідження та презентувати свої результати 

для світового дослідницького середовища. Він також дістає навички пошуку фінансування та управління науковими 

проектами. 

Докторська школа нового типу, що спирається на найліпші стандарти ЄС, зараз впроваджується у Києво-

Могилянській академії. Школа вже досягла чималих результатів – зокрема, завдяки проекту «Темпус». Вона створила 

платформу для розвитку міжнародних електронних peer-review журналів. Вона також удосконалила процедури 

захисту PhD дисертації і присвоєння кваліфікації PhD. Окрім цього, в НаУКМА були створені «Регламент Докторської 

школи», а також інформаційна й електронна системи адміністрування (LMS). 

 

 

 

 

Головне досягнення Школи, однак, полягає в сфері міжнародних докторських студій. Кілька випускників уже 

захистили свої докторські (PhD) дисертації у співпраці з європейськими університетами, отримавши подвійний 

(український та європейський) науковий ступінь. Завдяки системі «подвійного керівництва», коли докторант має 

кількох керівників у різних країнах (одного в Україні, а інших – в університеті з однієї з країн ЄС) Школа допомогла 

українським молодим дослідникам виробляти знання, що визнаються в провідних ВНЗ Євросоюзу. У 2011-2013 роках 

кілька випускників докторських програм НаУКМА успішно захистили свої PhD-дисертації – або в Україні, або в ЄС: 

Ганна Бєленька (PHD in Finance), Олег Іванов (PHD in Mass Communications), Дар’я Тарадай (PHD in Mass 

Communications), Анастасія Гринько (PHD in Mass Communications), Дарія Орлова (PHD in Mass Communications), 

Марія Сидорович (PHD in Finance), Тетяна Степурко (PHD in Public Health Administration). 

Більше інформації: http://euukrainecoop.net/2013/11/04/tempus-4/ 

ФЛЕШМОБ У ТЕРНОПОЛІ ЗАКЛИКАВ БУДУВАТИ ЄВРОПУ В УКРАЇНІ 

24 жовтня 2013 року Тернопіль долучився до хвилі інформаційної кампанії «Будуймо Європу в Україні» 

Представництва Євросоюзу.  

http://coopeuukraine.files.wordpress.com/2013/11/p0124910029h.jpg
http://www.cetiproject.com/en/index
http://euukrainecoop.net/2013/11/04/tempus-4/


На центральній площі мешканці влаштували 

танцювальний флешмоб «У ритмі Європи». 

Символічний танець акцентував увагу на 

важливості спільних зусиль і кроків українців 

на шляху до підписання Угоди про асоціацію з 

ЄС. Подія стала частиною інформаційної 

кампанії Представництва Європейського Союзу 

в Україні, яка протягом року почергово 

проходить в усіх містах України. 

50 студентів Тернопільського національного 

економічного університету (ТНЕУ) взяли 

участь у танцювальному флешмобі. Молоді 

люди на своєму прикладі показали, що 

успішний результат будь-якої справи залежить 

від злагоджених дій кожного, незалежно від 

умінь та навичок. Рух до Європи та інтеграція 

України мають подібну основу. Сильніші – лише разом, – демонстрували студенти ТНЕУ. 

Танець був побудований під музику різних країн Європи, об’єднаних в єдину пісню. Під час кожної пісні учасники 

формували символічні фігури. Так, наприклад, одна з фігур – годинник -  нагадувала, про наближення до 

вільнюського саміту та підписання Угоди про Асоціацію. Завершився флешмоб піснею «Все буде добре», слова якої 

мають стати гаслом у відносинах України – ЄС. Тернополяни стали не лише глядачами постановки, але й активними 

учасниками. «Розвиток у ритмі Європи – це те, до чого мають прагнути українці. І сьогодні танцювальним 

флешмобом мешканці міста довели, що як і танець, рух до Європи можливий тільки за умов спільної роботи всіх 

учасників процесу», – зазначила Вікторія Давидова, Радник з питань преси та інформації Представництва ЄС в 

Україні. 

В рамках інформаційної кампанії зранку цього ж дня студенти ТНЕУ, активісти Євроклубів міста спілкувались під час 

круглого столу з дипломатами на тему важливості підписання Угоди. У режимі он-лайн відповів на запитання 

присутніх Посол ЄС, Голова Представництва ЄС в Україні Ян Томбінські. Посол також розповів про європейську 

інтеграцію, яка на практиці стала історією успіху для багатьох інших країн. «Не виключено, що Україна також може 

стати частиною цієї європейської історії», – зауважив Ян Томбінські.  Також під час круглого столу керівник відділу 

контрактів і фінансів Представництва ЄС в Україні Хольгер Роммен у форматі відео-лекції розповів присутнім про 

зв’язок між державним фінансуванням України та програмами в рамках співпраці Україна – ЄС. Крім того, 

представники ЄС офіційно передали освітні та промоційні матеріали в Інформаційний центр Європейського Союзу, 

який працює на базі  ТНЕУ, та Євроклуби міста і області. 

 

 

 

 

 

Також в рамках візиту в Тернополі відбулася зустріч з міським головою та керівниками виконавчих органів міськради. 

Наостанок делегація ЄС зустрілася з учасниками Молодіжного європейського парламенту, які представили напрямки 

своєї роботи, поспілкувалися про можливості розширення міжнародних контактів та роль молоді у євроінтеграції 

України. 

Танцювальний флешмоб «У ритмі Європи» – це четвертий захід інформаційної кампанії «Будуймо Європу в 

Україні», яку Представництво ЄС проводить протягом року по всій Україні. Кампанія включає низку інформаційно-

просвітницьких заходів (вуличних акцій, семінарів, тренінгів, круглих столів тощо), які покликані пояснити 

важливість підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, поширення європейських цінностей та підвищення 

рівня обізнаності українців щодо розвитку відносин між Україною та ЄС.  Наступним заходом інфокампанії стане 

панельна дискусія лідерів громадської думки на чолі з Послом ЄС Яном Томбінські наприкінці листопада. 

Напередодні саміту у Вільнюсі експерти розглянуть можливі сценарії розвитку відносин України – ЄС в контексті 

підписання Угоди про Асоціацію. До участі у заходах в рамках інформаційної кампанії Представництва ЄС 

запрошуються усі охочі. 

 

Корисні посилання:  

Дізнайтесь більше про відносини України-ЄС 

http://euukrainecoop.net/link/ 

 

http://euukrainecoop.files.wordpress.com/2013/10/10471435083_e30444c724_c1.jpg
http://euukrainecoop.net/link/


Календар: 

Анонси найближчих подій та короткий  огляд новин останнього місяця Ви знайдете тут 

http://euukrainecoop.net/calenda/ 

http://euukrainecoop.net/calenda/

