
Дата 
заходу Назва заходу

Місце 
проведення 

заходу

Контактна особа/ 
телефон/e-mail Додаткова інформація

1 квітня Вікторина до Дня сміху на знання 
фактів про ЄС

Черкаси, ТРЦ 
«Lubava», 

бульвар Тараса 
Шевченка, 208/1

Ольга Ґуртовенко,
vgurtovenko@internews.ua Вікторина відбудеться у рамках проекту «Будуймо Європу в 

Україні»

1 квітня Дискусійний клуб

Черкаси, ЧНУ ім. 
Богдана 

Хмельницького, 
бульвар Тараса 
Шевченка, 81

Ірина Диба,
ira.dyba@gmail.com 

Тема: «Євроінтеграція: виклики сьогодення». Детальніше: 
http://euroquiz.org.ua/discussion-clubs 

4 квітня Дискусійний клуб

Луцьк, конференц-
зала готелю 

"Світязь", вул. 
Набережна, 4

Ірина Диба,
ira.dyba@gmail.com 

Тема: «Участь громади у розвитку територій». Детальніше: 
http://euroquiz.org.ua/discussion-clubs 



5-8 квітня

Тренінг зі зв’язків з медіа та 
громадськістю для представників 

громадських організацій, які 
працюють з переселенцями

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

Учасники тренінгу дізнаються як ефективно розповідати та 
поширювати інформацію про свою діяльність серед різних 
цільових груп та ЗМІ, розроблятимуть план стратегічних 

комунікацій для своїх організацій і записуватимуть інтерв’ю 
на камеру. Також, на тренінгу обговорюватимуть особливості 

підготовки новинних сюжетів на телебаченні, проведення 
дебатів та поради як подати матеріал так, щоб зацікавити 

якомога більше ЗМІ

6 квітня Лекція з Максом Розенфельдом 
"Європейський Харків"

Харків, коворкінг 
«Фабрика-

Харків», вул. 
Благовіщенська, 1

Віра Тубальцева, 
vtubaltseva@internews.ua

Лекція відбудеться у рамках проекту Представництва 
Європейського Союзу в Україні під назвою «Team Europe». 

Ця група експертів, до якої надалі долучатимуться нові 
учасники, має на меті зміцнити діалог між Україною та ЄС на 
місцевому рівні, поза Києвом. У кожному з міст Team Europe 

«перекладатиме» події міста, регіону чи країни в 
європейський контекст, вестиме дискусію щодо пріоритетних 

євроінтеграційних реформ, про європейські цінності та 
допомогу ЄС Україні.  

6-7 квітня Тренінг для журналістів з 
європейської тематики Харків 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

7 квітня Дискусійний клуб
Кіровоград, КНТУ, 
Університетський 

проспект, 8

Ірина Диба,
ira.dyba@gmail.com 

Тема: «Євроінтеграція - пріоритетний вектор розвитку 
України». Детальніше: http://euroquiz.org.ua/discussion-clubs 

8 квітня

Презентація нової програми ЄБРР з 
підвищення енергоефективності 
житлового сектору України - IQ 

energy

Київ, готель Hyatt 
Regency Kiev, вул. 
Алли Тарасової, 5 info@iqenergy.org.ua

 IQ energy – це програма підтримки фінансування заходів з 
енергоефективності у житловому секторі України. Ця 

програма розроблена ЄБРР, фінансується Партнерством E5P 
та Агентством Sida, за підтримки ЄС. Метою програми є 

підвищення поінформованості населення та демонстрація 
фінансових переваг раціонального використання енергії, а 

також ознайомлення населення з обладнанням і матеріалами, 
доступними на українському ринку, що відповідають 

найвищим технологічним стандартам енергоефективності



8 квітня Відкриття культурного центру після 
ремонту

Червоний Оскіл, 
Харківська 

область

Наталя Сафронова,
(050) 975 54 74 Відновлювальний ремонт було здійснено за фінансової 

підтримки Європейського Союзу

8 квітня

Відкриття культурного центру та 
відділу з соціальної адаптації та 

реабілітації фізично неповносправних 
людей після ремонту

Левківка, 
Харківська 

область

Наталя Сафронова,
(050) 975 54 74 Відновлювальний ремонт було здійснено за фінансової 

підтримки Європейського Союзу

9 квітня Відкриття амбулаторії та шкільного 
спортивного комплексу після ремонту

Капитолівка, 
Харківська 

область

Наталя Сафронова,
(050) 975 54 74 Відновлювальний ремонт було здійснено за фінансової 

підтримки Європейського Союзу

10 квітня Відкриття культурного центру після 
ремонту

Донецьке, 
Харківська 

область

Наталя Сафронова,
(050) 975 54 74 Відновлювальний ремонт було здійснено за фінансової 

підтримки Європейського Союзу

10 квітня

Відкриття амбулаторії та відділу з 
соціальної адаптації та реабілітації 
фізично неповносправних людей 

після ремонту

Студенок, 
Харківська 

область

Наталя Сафронова,
(050) 975 54 74 Відновлювальний ремонт було здійснено за фінансової 

підтримки Європейського Союзу

11-14 квітня

Тренін зі зв’язків з медіа та 
громадськістю для представників 

громадських організацій, які 
працюють з переселенцями

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

Учасники тренінгу працюватимуть над створенням меседжів 
без “біжутерії” та “матрицею” комунікаційної стратегії для 

своїх організацій. Окрім того, вони дізнаються про 
особливості роботи з різними видами ЗМІ, природу 

походження «травматичного» досвіду роботи з журналістами 
і дієві способи його уникнення

13 квітня Дискусійний клуб Маріуполь
Ірина Диба,

ira.dyba@gmail.com 
Тема: «Що об'єднує і відрізняє Маріуполь від європейських 
міст?». Детальніше: http://euroquiz.org.ua/discussion-clubs 

14 квітня

Міжнародна енергетична конференція 
"Інтеграція енергетичних систем 

України і ЄС : реформи і співпраця з 
партнерами з Центральної Європи"

Київ  press@keri.org.ua Детальніше: http://ua-energy.org/post/59548

15 квітня Дискусійний клуб

Сєвєродонецьк, 
пр-т 

Гвардійський, 
30/1

Ірина Диба,
ira.dyba@gmail.com 

Тема: «Європейська освіта -  можливості для молоді 
Сєвєродонецька». Детальніше: 

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



15 квітня Захід до Міжнародного дня культури Сєвєродонецьк
Ольга Ґуртовенко,

vgurtovenko@internews.ua Захід відбудеться у рамках проекту «Будуймо Європу в 
Україні»

16 квітня
Зустріч редакторів ЗМІ з Джоном 
Тусою, екс-головою Всесвітньої 

служби ВВС
Кишинів moldova@culturepartnership.eu

Зустріч відбудеться у рамках Програми ЄС-Східного 
партнерства "Культура і креативність". Веб-сайт Програми: 

https://www.culturepartnership.eu/

18-22 квітня

Продакшн-сесія для журналістів 
регіональних телеканалів та новинних 

онлайн-ресурсів про інтеграцію 
переселенців

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

На тренінгу  учасники разом з міжнародними тренерами та 
місцевими експертами працюватимуть над пошуком історій, 

досліджуватимуть  проблематику, аналізуватимуть її, 
зніматимуть та редагуватимуть відео  і фіналізуватимуть 

матеріли для трансляцій. Навчання проходитиме у рамках 
проекту «Голос місцевих ЗМІ: професійні стандарти та етичні 

норми у висвітленні конфліктів». 

19 квітня
Зустріч редакторів ЗМІ з Джоном 
Тусою, екс-головою Всесвітньої 

служби ВВС
Мінськ belarus@culturepartnership.eu 

Зустріч відбудеться у рамках Програми ЄС-Східного 
партнерства "Культура і креативність". Веб-сайт Програми: 

https://www.culturepartnership.eu/

21 квітня Дискусійний клуб Дніпропетровськ
Ірина Диба,

ira.dyba@gmail.com 
Тема: «Євроінтеграція: виклики сьогодення». Детальніше: 

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

22 квітня
Інформаційний та розважальний захід 

до Всесвітнього дня книги та 
авторського права

Житомир
Ольга Ґуртовенко,

vgurtovenko@internews.ua Захід відбудеться у рамках проекту «Будуймо Європу в 
Україні»

22 квітня Дискусійний клуб Житомир
Ірина Диба,

ira.dyba@gmail.com Детальніше: http://euroquiz.org.ua/discussion-clubs 

22-24 квітня
Третій вишкіл «Асоціація з ЄС від А до 

Я: що вона дає Україні?» для 
журналістів регіональних ЗМІ

Чернівці Наталя Сад, (050) 930 84 39, 
nsad@internews.ua Детальніше: bit.ly/1MRVXvO

23, 25 квітня Дискусійний клуб Харків
Ірина Диба,

ira.dyba@gmail.com Детальніше: http://euroquiz.org.ua/discussion-clubs 



24-27 квітня Всеукраїнська модельна гра "Модель 
Європейського Союзу"

Івано-Франківськ, 
Юридичний 

інститут 
Прикарпатського 

національно 
університету ім. В. 

Стефаника

Упродовж 4 днів учасники гри виконуватимуть роль міністрів 
28 кран-членів ЄС та депутатів Європейського Парламенту, 

які представляють різні політичні погляди. Детальніше: 
http://bit.ly/25tX68o

25-29 квітня

Продакшн-сесія для журналістів 
регіональних телеканалів та новинних 

онлайн-ресурсів про інтеграцію 
переселенців

Івано-Франківськ (044) 498 51 75, 
regional.voices.ua@gmail.com

На тренінгу  учасники разом з міжнародними тренерами та 
місцевими експертами працюватимуть над пошуком історій, 

досліджуватимуть  проблематику, аналізуватимуть її, 
зніматимуть та редагуватимуть відео  і фіналізуватимуть 

матеріли для трансляцій. Навчання проходитиме у рамках 
проекту «Голос місцевих ЗМІ: професійні стандарти та етичні 

норми у висвітленні конфліктів». 

27 квітня
Дискусія "Чорнобиль: ніколи більше - 

екологічні проблеми, які не мають 
географічних кордонів"

Вінниця
Ольга Ґуртовенко,

vgurtovenko@internews.ua 
Захід відбудеться у рамках проекту «Будуймо Європу в 

Україні». Його присвячено 30-річчу з дня Чорнобильською 
катастрофи

27 квітня Дискусійний клуб Київ
Ірина Диба,

ira.dyba@gmail.com 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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