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Україна святкувала Дні Європи 



Дні Європи в Україні завжди відзначали гучно. Однак цього року встановлено рекорд їхньої тривалості та кількості подій, що вони
охоплювали. Широкою, фактично всеосяжною була географія цьогорічних Днів Європи: вони побували в центрі, на заході, сході та півдні
країни. Надзвичайно різноманітними були проведені заходи — Європейські містечка, конференції та просто зустрічі дипломатів в
університетах, відвідання фінансованих Євросоюзом проектів, відкриття Інформаційних центрів ЄС, святкові концерти, кінофестиваль. Ці
події були гамірними й серйозними, розважальними й такими, що спонукали до роздумів. Дні Європи вийшли багатоликими й однозначно
успішними. Цей номер «Євробюлетеня» присвячений переважно їм — бо вони  того  справді варті. 



ЄВРОПУ — В РЕГІОНИ!

Цього року Днi Європи в Українi пройшли
головним чином у регiонах — причому так
широко, як нiколи до цього. Такою була iнi�
цiатива Представництва Європейської Комiсiї.
«Європу — в регiони!» — це гасло для Укра�
їни справдi дуже актуальне.

Не секрет, що багатьох громадян країн Єв�
росоюзу вражає Київ. Потрапляючи сюди з
Варшави, Берлiна чи Мадрида людина почу�
вається бiльш�менш у звичному для себе се�
редовищi: тi ж пристойнi, як i у них вдома, ав�
томобiлi, бутiки всесвiтньо вiдомих брендiв,
розважальнi центри, гарно вдягненi люди...
«Київ — справжнє європейське мiсто!» — та�
ка оцiнка туристiв з ЄС є традицiйною.

Водночас незаперечним є й факт, що рiз�
ниця мiж Києвом i українськими регiонами
надто значна для сучасної європейської дер�
жави. Колись, за радянських часiв, було гас�

ло: «Стерти грань мiж мiстом i селом!». Але її
так i не стерли, а згодом, в умовах економiч�
них труднощiв незалежної України, ця рiзниця
ще бiльше поглибилася. 

А от в Євросоюзi ту межу зрiвняли давно.
Це важливий європейський стандарт: нап�
риклад, мешканець сiльської мiсцевостi по�
винен мати такi ж побутовi зручностi, як i го�
родянин. Поблизу мають бути магазини, в
яких вiн може придбати все необхiдне для
життя — i не треба їхати для цього кудись в
регiональний центр; медицина, соцiальна
сфера, зрештою — банальне збирання смiт�
тя не повинно бути на нижчому рiвнi, нiж у
мiстах. І так далi.

Повертаючись до Днiв Європи в Украї�
нi — звiсно, вони не спрямованi на покра�
щення побутового благополуччя мешканцiв
регiонiв, наближення їх у цьому до столицi.
Йдеться про саму мету українського рiзно�
виду цього свята: дати якомога бiльше iн�

формацiї про Європейський Союз. А в цьому
рiзниця мiж Києвом i регiонами теж велика:
в столицi бiльше iнформацiї про ЄС, кияни
мають кращi можливостi подорожувати Єв�
ропою, бачити її, так би мовити, в дiї. Роби�
ти висновки, порiвнювати з українськими
реалiями. Зрештою, до Києва приїздить на�
багато бiльше європейцiв, нiж до будь�якого
iншого мiста України — так само привозячи
з собою Європу. 

Тому цьогорiчна iдея широкого вiдзна�
чення Дня Європи саме в регiонах є надзви�
чайно важливою. Це засвiдчує та увага, з
якою поставилися мешканцi шiстьох облас�
тей до «європейських» заходiв, їхнiй iнтерес
до делегацiї Представництва Єврокомiсiї та
посольств країн — членiв ЄС. В українських
регiонах поки що дефiцит Європи, i минулі
заходи були покликанi цей дефiцит принай�
мнi зменшити.

Редакцiя

ЄВРОБЮЛЕТЕНЬ. №7–8, ЛИПЕНЬ–СЕРПЕНЬ, 2009 3

У  н о м е р i

ЄВРОБЮЛЕТЕНЬ №7�8
,
09

Дні Європи

Жозе Мануель Пінту Тейшейра: 
«Я на власні очі переконався, 
що євроінтеграцію України 
підтримує переважна більшість 
населення» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
У Європейському Союзi 
День Європи святкують 
9 травня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Жозе Мануель Баррозу: 
«Ми – єдина Європа, 
об’єднана нашими поглядами, 
загальним корінням 
і дотриманням принципу 
солідарності» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Київ

День Європи розпочався 
з урочистого прийняття . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Київ: масштаб менший, 
але атмосфера та сама . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Івано�Франківськ

У Яремчі дипломати каталися 
на гірських велосипедах . . . . . . . . . . . . . . . 11

Тернопіль

«Європейський» автобус 
возитиме дітей до школи . . . . . . . . . . . . . 13

Луцьк

У Луцьку можна було 
висловитися письмово й скуштувати
європейських страв. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Кривий Ріг

Із Заходу на Схід: День Європи 

мандрував Дніпропетровщиною . . . . . . . . 17

Сімферополь

У Криму відкрито два інформаційні 

центри Євросоюзу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Післямова

«Що більше молодь 

дізнається про Європу, то цікавішою 

вона для них стає» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
«Успіх принесли згуртованість, 

ефективна взаємодія 

та координація» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
«Ми помічаємо, 

як змінюються люди» . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
У Вінниці ліпили, малювали 

й творили європейські статуї 

креативності та інновацій . . . . . . . . . . . . . . 23

Відносини ЄС–Україна

Стефан Гуллгрен, посол Швеції 

в Україні: «Головною є якість 

майбутньої Угоди про асоціацію, 

а не швидкість її підготовки» . . . . . . . . . . 24 

Програми ЄС в Україні

Дарина Шит перемогла у мiжнародному

конкурсi малюнку. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Інформацiйне видання Представництва 
Європейської Комiсiї в Українi

Засновник: Представництво 
Європейської Комiсiї в Українi

Свiдоцтво про реєстрацiю 
КВ №13773�2747ПР вiд 17.03.2008 р.

Київ 01024, вул. Круглоунiверситетська, 10
www.delukr.ec.europa.eu

Змiст бюлетеня не обов’язково вiдбиває
офiцiйнi погляди Європейської Комiсiї

© Європейська Комiсiя, 2009

Керiвник проекту Ірина Стаднiйчук
E(mail: Irina.Stadniychuk@ec.europa.eu

Головний редактор Тетяна Яцюк 

У реалiзацiї проекту Олег Фурдило
беруть участь Анатолiй Марциновський

Cергiй Матвєєв

Комп'ютерна Андрiй Ходзицький
верстка 

Інтернетверсiя www.delukr.ec.europa.eu

Індекс видання 98603

Видавець: ТОВ «Видавництво «Консультант»

Адреса: 03039, м.Київ, 
вул. Голосiївська, 7, корп. 2

Тел/факс (044) 251�49�51

ISSN 1725�0811

Пiдписано до друку 09.07.09.
Друк: ТОВ «МАКРОС» 
м. Київ, бул. Лепсе, 4 

Наклад 10 500 прим.

Безкоштовно



Д н i  Є в р о п и

ЄВРОБЮЛЕТЕНЬ. №7–8, ЛИПЕНЬ–СЕРПЕНЬ, 20094

«Я НА ВЛАСНI ОЧI ПЕРЕКОНАВСЯ, 
ЩО ЄВРОIНТЕГРАЦIЮ УКРАЇНИ ПIДТРИМУЄ 
ПЕРЕВАЖНА БIЛЬШIСТЬ НАСЕЛЕННЯ» 
Голова Представництва Європейської Комiсiї в Українi Жозе Мануель Пiнту Тейшейра 
був найактивнiшим учасником цьогорiчних Днiв Європи вiд дипломатичного корпусу — 
вiн взяв участь в усiх подiях, що проводилися в рамках святкувань, органiзованих спiльно
Єврокомiсiєю, Мiнiстерством закордонних справ та мiсцевими органами влади. 
Про це йшлося в iнтерв’ю посла «Євробюлетеню».

— Це були ваші перші Дні Європи на ни�
нішній посаді. Які враження й висновки? 

— Святкування надзвичайно широке, по всій
країні, у багатьох містах, селах та регіонах. У біль�
шості випадків це проводиться за ініціативою міс�
цевого керівництва, а Єврокомісія разом з кра�
їнами ЄС приєднуються там, де це можливо. Зви�
чайно, ми не в змозі бути скрізь, хоч як би то�
го бажали. Інакше, замість одного місяця свят�
кування забрало б цілий рік. Це, звичайно, бу�
ло б чудово, але ж маємо багато іншої роботи.
А наші ресурси, на жаль, обмежені.

Отже, щороку ми вибираємо певну кіль�
кість міст, де беремо участь у святкуванні

разом із місцевим керівництвом та активіс�
тами. Як на мене, цього року Дні Європи бу�
ли дуже успішними. Думаю, ми маємо про�
довжувати в такому ж дусі, навіть якщо це
дуже вимоглива, я б сказав, справа для всіх
нас у Представництві. Бо це ж не один ок�
ремий захід, а низка: закінчили в одному
місті і вже слід готуватися до іншого.

Головний висновок після цих Днів Євро�
пи такий: я побачив дуже великий ентузіазм
з боку його учасників, не лише представни�
ків влади, а й пересічних людей. Скрізь, де
ми побували, зустрічали великий інтерес. Я
раніше читав, що за даними соцопитувань

близько 70 відсотків населення України під�
тримує її євроінтеграцію. І от під час Днів
Європи пересвідчився в такій значній підтрим�
ці на власні очі.

Для мене було дуже цікаво й корисно спіл�
куватися з людьми, широкою громадськістю,
розповідати про Євросоюз та євроінтеграцію.
Але водночас і слухати, що вони думають про
ЄС та процес європейської інтеграції України.
Це був корисний досвід. Люди могли запиту�
вати у нас, ми — у них. Думаю, таке спілку�
вання сприяло кращому розумінню й сприй�
няттю Європейського Союзу і того, що має зро�
бити Україна для європейської інтеграції.

Прес�конференція в Європейському містечку в Тернополі
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— І як би ви оцінили рівень знань ваших
співрозмовників у регіонах про Євросоюз і єв�
роінтеграцію загалом?

— Звичайно, цей рівень багато залежав
від конкретної аудиторії. Скажімо, в універси�
тетах він був вищим. Загалом я б сказав, що
багато людей розуміють, що означає процес
євроінтеграції. Хоча зустрічалося й неправиль�
не сприйняття. Поширеною була така думка: Єв�
росоюз добрий, якщо він готовий взяти до се�
бе Україну, якщо ж ні — то поганий. Звісно,
це не так. Для інтеграції до ЄС існує низка чіт�
ких вимог, які називаються Копенгагенськими
критеріями. Вони стосуються демократії, прав
людини, прав національних меншин, функціо�
нування ринкової економіки. Втім, все це ли�
ше передумови для інтеграції. Коли воно є й
на належному рівні, тоді наступне завдання —
адаптація законодавства ЄС, спільного для всіх
країн�членів. Це величезна кількість законо�
давчих актів, які мають бути ухвалені країною,
а потім вона повинна продемонструвати здат�
ність їх дотримуватися. Іншими важливими кри�
теріями є верховенство права й належне фун�
кціонування судової системи.

Інколи під час Днів Європи можна було
також почути, що Євросоюз має інтегрувати
Україну зі стратегічних міркувань. Люди мис�
лять саме такою моделлю. Й не до кінця ро�
зуміють, що означає бути членом ЄС. Слід
усвідомлювати, що прогрес в напрямку єв�
роінтеграції має здійснити насамперед сама
країна, її влада, а не Європейський Союз.
Недостатньо казати, що ми хочемо бути чле�
нами ЄС. Потрібна політична воля, забезпе�
чення стабільності, належне функціонування
демократії та ринкової економіки. Після цьо�
го йти до процесу адаптації законодавства
Союзу й забезпечення належного його зас�
тосування на практиці. Євросоюз є «кінце�
вою зупинкою» саме на цьому шляху.

— Яке з запитань, що ви їх отримали під
час спілкування в рамках Днів Європи, було
найцікавішим або ж найнесподіванішим?

— Його поставив чоловік похилого віку в
Кривому Розі. Думаю, це запитання дуже
добре ілюструє поширену в Україні думку.
Він сказав приблизно так: ви у ЄС «погані
хлопці», бо не хочете приймати до себе Ук�
раїну, хоча ми ж боролися проти комунізму
і т.д., рятували Європу, а от ви натомість го�
тові інтегрувати Албанію, а нас — ні... Таке
судження показує неправильне розуміння су�
ті питання по двох напрямках.

Перше — думка, що Україна велика й
важлива держава, тому Євросоюз повинен
прийняти її до себе в силу моральних та іс�
торичних зобов’язань. Але ЄС не є організа�
цією, чия діяльність продиктована міркуван�
нями поширення сфери впливу та геополі�
тичної стратегії. ЄС — це модель побудови
суспільств і їхнього функціонування. 

Друге — неправильне трактування відно�
син ЄС з іншими країнами, в даному випадку
з Албанією. Так, Україна велика країна, потен�
ційно багата, справді має стратегічну вагу. В
колишньому радянському блоці були держави
можливо й слабші за неї — але ж вони прой�
шли протягом останніх 20 років крізь рефор�
ми і змогли стати членами ЄС. Саме тому що
працювали, а от Україна поки що не здійсни�
ла більшу частину потрібної для євроінтеграції
роботи й перебуває на дуже ранній її стадії.

Повертаючись до Албанії, яка є частиною
Західних Балкан — вона, власне, навіть ще не
розпочала переговори про вступ до ЄС. Але
водночас ця країна зробила дуже багато за
останні 15 років. Останній приклад — парла�
ментські вибори наприкінці червня. Вони впер�
ше були оцінені Євросоюзом, ОБСЄ та іншими
організаціями як такі, що цілком відповідають
міжнародним стандартам. Тут можемо згадати
українські президентські вибори 2004 року, які
привели до революції. Тобто виборчий процес
і саме голосування повинні бути таким, аби
після них не було ніякої судової тяганини й
суперечок. Новий президент чи парламент ма�
ють після виборів спокійно зайняти своє міс�
це, і країна повинна рухатися далі. Це є най�
першою умовою в ЄС. Погляньте на країни
Центральної та Східної Європи: після падіння
комунізму більшість з них досягли цього стан�
дарту вже протягом першого ж виборчого
процесу, а не через 15 років.

В Україні незабаром чергові президент�
ські вибори. Ми знаємо, що рекомендації
ОБСЄ, надані після останніх виборів, пере�
важно враховані й сподіваємося, що ці вибо�
ри будуть проведені належним чином, їхні
результати потім ніхто не оскаржуватиме. Це
було б важливим знаком зрілості виборчого

З популярною співачкою Русланою

процесу в Україні. А ця зрілість, своєю чер�
гою, є однією з найважливіших умов для зміц�
нення демократії в Україні.

Отже, приклад з наведеним мною запитан�
ням підказує, що люди повинні розуміти суть
європейської інтеграції, змогти подивитися на�
самперед на себе, порівнювати певні речі. А
не казати, що от Албанія — це якась там кра�
їна на краю Балкан... Я працював у тому регі�
оні, зокрема був послом у Колишній Югослав�
ській Республіці Македонії. Вона стала пер�
шою країною Західних Балкан, яка підписала
Угоду про асоціацію і стабілізацію з Європей�
ським Союзом. А в Хорватії приблизно в той
самий час був ще авторитарний президент Фра�
ньо Туджман, тому вона пізніше розпочала ін�
теграцію до ЄС. Проте сьогодні Хорватія є кан�
дидатом на вступ до Євросоюзу, а КЮР Ма�
кедонія лишилася в цих процесах позаду. Це
засвідчує, що наближення до Євросоюзу є не
статичним процесом, а динамічним. Кожна
країна просувається на цьому шляху відповід�
но до зробленого нею прогресу.

— Під час минулого Дня Європи, де вам
було найцікавіше, яке місто підготувалося
до святкування найкраще?

— На другу частину запитання відповісти
важко, тому що організовано було скрізь
добре, участь у святкуваннях брало багато лю�
дей. Особисто мене більше вразив Схід —
Кривий Ріг і Крим. Але, можливо, це через
те, що щодо них були інші очікування.

— У нас часто можна почути, що от існує
велика різниця між Західною і Східною Ук�
раїною. Ви багато спілкувалися з людьми і
там, і там. Чи відчули ту різницю?

— Я не побачив жодної різниці. Це невір�
не уявлення. Наша участь в Днях Європи і
спілкування з людьми його спростували. 



ку. Воно було встановлене указом тодішнього
президента Леоніда Кучми. «Враховуючи стра�
тегічний курс України на європейську інтегра�
цію, постановляю установити в Україні День Єв�
ропи, який відзначати щорічно в третю субо�
ту травня», — йшлося в указі. Від традицій�
ної для Євросоюзу дати було вирішено відмо�
витися через її накладення на День Перемо�
ги. Зрештою, згодом і «третьої суботи трав�
ня» український День Європи вже давно не дот�
римується — хоча б через те, що проводить�
ся зазвичай в багатьох містах, кожне з яких
святкує в свій день. Отже, це святкування
розтягується на тижні, а цього року і на мі�
сяць. Характер українських святкувань також
суттєво відрізняється від європейських: він є
переважно пізнавально�розважальним. 
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У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗI ДЕНЬ ЄВРОПИ 
СВЯТКУЮТЬ 9 ТРАВНЯ Дев’ятого травня 1950 року міністр
закордонних справ Франції Робер Шуман представив своє бачення майбутнього єдиної
Європи. Він оголосив декларацію, названу згодом його іменем. 

«Європу не буде створено водночас чи за
єдиним планом, — заявив тоді Робер Шуман.
— Вона будуватиметься завдяки конкретним
досягненням, які спершу створять справжню
солідарність. Зближення націй Європи потре�
бує викорінення вікової опозиції Франції та
Німеччини. Будь�які дії повинні спочатку сто�
суватися цих двох країн. З огляду на це фран�
цузький уряд пропонує терміново здійснити

один окремий, але вирішальний крок: встано�
вити контроль над системою виробництва ву�
гілля та сталі у Франції та Німеччині з боку
спільного вищого наглядового органу в рам�
ках організації, яка залишатиметься відкри�
тою для вступу інших європейських країн.

Об’єднання виробництва вугілля та сталі —
як перший етап на шляху створення євро�
пейської федерації — відразу ж закладає
спільну основу для економічного розвитку і
змінить традиційну орієнтацію тих територій,
які протягом тривалого часу зосереджували�
ся на виробництві зброї і самі ж найбільше
потерпали від цього.

Продукція, випущена спільними зусиллями,
стане запорукою того, що будь�яка війна між
Францією та Німеччиною не лише невірогід�
на, а й неможлива з матеріальних міркувань».

Отже, основу європейського порядку і
спокою Робер Шуман вбачав у примиренні між
Німеччиною і Францією. Результатом його
ініціативи стало створення 1951 року Євро�
пейського об’єднання вугілля і сталі, члена�
ми якого стали шість країн: Бельгія, Фран�
ція, Німеччина, Італія, Люксембург та Нідер�
ланди. Це і стало початком євроінтеграційно�
го процесу, який призвів до нинішнього Єв�
ропейського Союзу.

Рішення святкувати 9 травня День Європи
було ухвалене Європейською Радою 1985 ро�
ку. В Україні це свято відзначають з 2003 ро�

Робер Шуман

18 квітня 1951 року: підписання Паризької угоди, якою було започатковано Європейське об’єднання вугілля та сталі. На фото міністри 
закордонних справ зліва направо: Поль ван Зеєланд (Бельгія), Жозеф Бех (Люксембург), Карло Сфорза (Італія), Робер Шуман (Франція), 
канцлер Німеччини — Конрад Аденауер, глава МЗС Нідерландів — Дірк Стіккер

2003�го День Європи було проведено 
лише в Києві. Згодом його 
приймали такі міста:

2004 рік — Львів і Дніпропетровськ

2005 — Донецьк і Одеса

2006 — Запоріжжя і Харків

2007 — Ялта

2008 — Донецьк і Одеса

2009 — Тернопіль, Кривий Ріг 
і Сімферополь



Д н i  Є в р о п и

ЄВРОБЮЛЕТЕНЬ. №7–8, ЛИПЕНЬ–СЕРПЕНЬ, 2009 7

«МИ — ЄДИНА ЄВРОПА, ОБ’ЄДНАНА 
НАШИМИ ПОГЛЯДАМИ, ЗАГАЛЬНИМ КОРIННЯМ
I ДОТРИМАННЯМ ПРИНЦИПУ СОЛIДАРНОСТI»
Звернення Президента Європейської Комiсiї Жозе Мануеля Баррозу з нагоди святкування 
в Українi Дня Європи

Дорогi українцi! Дорогi друзi�європейцi! 
Менi дуже приємно продовжувати тради�

цiю поздоровлення українського народу з
цим дуже особливим днем — Днем Європи! 

Декларацiя великого європейця Роберта
Шумана 9 травня 1950 року поклала початок
об’єднаної, стабiльної та мирної Європи, що
мала вiдновитися пiсля двох спустошливих
свiтових вiйн. 

Саме цiй iсторичнiй декларацiї присвяче�
ний сьогоднiшнiй день, її великому значен�
ню, що має i надалi вести за собою процес
iнтеграцiї на Європейському континентi. 

День Європи став символом нового по�
чатку вiльного i успiшного шляху мирної спiв�
працi мiж суверенними нацiями, заснованої
на спiльних цiнностях та iнтересах, таких як
мир, солiдарнiсть, демократiя, добробут лю�
дей i верховенство права. 

Цей рiк є особливо важливим, оскiльки
ми вiдзначаємо 20 рiчницю зняття «залiзної
завiси», що звiльнило країни Центральної та
Схiдної Європи вiд комунiзму. Ця iсторична
подiя проклала шлях до найбiльшого розши�
рення Європейського Союзу 2004 року, що
також святкується у травнi. 

Чехiя, яка сьогоднi головує у Європей�
ському Союзi, Словенiя, яка успiшно голову�
вала у 2008 роцi, Словаччина, Польща, Угор�
щина та три колишнi радянськi республiки
— Естонiя, Латвiя та Литва — провели ве�
ликi реформи, щоб стати членами ЄС п’ять
рокiв тому. У сiчнi 2007 року до них приєд�
налися Болгарiя та Румунiя. 

Україна як європейська країна зробила свiй
iсторичний та стратегiчний вибiр, починаючи
процес глибокої iнтеграцiї до Європейського
Союзу, що має змiнити життя всiх українцiв
на краще. 

Менi приємно вiдзначити численнi «шляхи
iнтеграцiї», якi ЄС вiдкрив Українi за останнi кiль�
ка рокiв. Спiвпраця в економiчнiй та соцiаль�
нiй галузях, у сферi енергетики, транспорту,
освiти, ядерної безпеки, охорони довкiлля,
правосуддя, науки та технологiї, культури та охо�
рони здоров’я: сьогоднi майже не iснує секто�
ру, де б не було розпочато нашу кооперацiю. 

ЄС i Україна успiшно працюють над за�
вершенням майбутньої Угоди про асоцiацiю,
яка також вiдкриє глибоку i всеохоплюючу Зо�

ну вiльної торгiвлi. Така тiсна полiтична асо�
цiацiя та економiчна iнтеграцiя принесуть прак�
тичну користь i новi можливостi нашим на�
родам, включаючи вiдкриття ринку української
продукцiї для близько 500 мiльйонiв людей. 

Однак стратегiчний вибiр прийняття євро�
пейських цiнностей являє собою лише поча�
ток довгого процесу iнтеграцiї до ЄС. Євро�
пейська iнтеграцiя — це насамперед процес
суттєвих структурних реформ у себе в краї�
нi, кiнцевою метою яких є покращення доб�
робуту українського народу. 

Україна — це держава з величезним еко�
номiчним та людським потенцiалом, якiй приз�
начено вiдiгравати важливу полiтичну роль.
Нова iнiцiатива Схiдного партнерства з ЄС
надасть бiльше можливостей Українi відігра�
вати провiдну роль серед схiдних сусiдiв Со�
юзу. Однак такий великий потенцiал може
бути реалiзований лише за умови термiново�
го виконання системних реформ, що є дуже
необхiдними на даному етапi, особливо у ча�
си фiнансово�економiчної кризи. 

Спочатку такi реформи можуть бути бо�
лiсними, але вони дозволять вам залишити
велику спадщину майбутнiм поколiнням: ство�

рити процвiтаючу i сучасну Україну, iнтегро�
вану до європейської сiм’ї. 

ЄС продовжуватиме допомагати i пiдтри�
мувати вас. Моє звернення до вас чiтке: ви,
український народ, не самi! Ми — єдина Єв�
ропа, об’єднана нашими поглядами, загаль�
ним корiнням i дотриманням принципу солi�
дарностi. 

У цьому ж дусi я хотiв би побажати вам
всього найкращого в майбутньому та гарно�
го святкування Дня Європи! 

Бажаю вам всього найкращого, всього най�
кращого Українi.

Жозе Мануель Баррозу,
Президент Європейської Комiсiї

16 травня 2009 року:  Дні Європи стартують у  Києві
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ДЕНЬ ЄВРОПИ РОЗПОЧАВСЯ З УРОЧИСТОГО 
ПРИЙНЯТТЯ Святкування Дня Європи в Києвi розпочалося з урочистого
прийняття, яке дав на честь свята Голова Представництва Єврокомiсiї в Українi Жозе
Мануель Пiнту Тейшейра. Воно вiдбулося у Дипломатичнiй академiї МЗС України. 

БУЛО ЗАПРОШЕНО ПОЛIТИКIВ, ДИПЛОМАТIВ,
ПРЕДСТАВНИКIВ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНIЗА�
ЦIЙ, ЖУРНАЛIСТIВ. Для гостей грав ансамбль
струнних iнструментiв «Київ Классiк».

У своїй промовi Жозе Мануель Пiнту Тей�
шейра розповiв про значення Дня Європи
для Європейського Союзу та його корiння,
наголосив на здобутках, досягнутих ЄС за свою
понад 50�рiчну iсторiю. Проте бiльша части�

МЗС України представляв перший заступник мiнiстра Юрiй Костенко

на виступу стосувалася України. Зокрема,
Жозе Мануель Пiнту Тейшейра сказав:

— Те, що ми досягли для себе самих —
змiцнення демократiї для мiльйонiв людей
— є також тим, чого бажають досягти iншi
країни. І ми взяли зобов’язання допомагати
їм у цьому. Здiйсненi Європейським Союзом
перетворення є головною рушiйною силою для
економiчних змiн у сусiднiх країнах — не

лише в державах — кандидатах на вступ до
ЄС, але також i в Схiднiй Європi та Серед�
земномор’ї, де цi процеси стимулюються Єв�
ропейською полiтикою сусiдства.

Добре усвiдомлюючи, що стабiльнiсть, доб�
робут та безпека наших схiдних партнерiв —
особливо України — є важливою не лише
для них самих, але й для ЄС, у березнi Єв�
ропейська Рада схвалила iнiцiативу Схiдне пар�
тнерство. Її амбiтними цiлями є посилити на�
ше спiвробiтництво зi схiдними сусiдами з
додатковою, вiдчутною пiдтримкою для де�
мократичних та орiєнтованих на ринок ре�
форм, змiцнення державностi та територi�
альної цiлiсностi. Для того зараз тривають
переговори про укладення Угоди про асоцiа�
цiю з Україною, i Єврокомiсiя вiддана метi
завершити їх до кiнця цього року.

Однак розвиток нового рiвня спiвробiт�
ництва зi схiдними партнерами, i особливо з
Україною, дає новi можливостi, але також
несе нову вiдповiдальнiсть для обох сторiн.
Те, наскiльки Україна та iншi країни�партнери
зможуть використати наданi Схiдним партнерс�
твом можливостi, залежатиме вiд їхнього влас�
ного прогресу у здiйсненнi полiтичних та еко�
номiчних реформ.

Єврокомiсiя недавно оприлюднила доповiдь
щодо реалізацiї Плану дiй ЄС–Україна в 2008
роцi: тодi як там чесно визнано серйознi полi�
тичнi та економiчнi виклики 2008 року, глибо�
ку тривогу викликає загальне уповiльнення ре�
форм. Україна досягла значного прогресу в де�
мократичних реформах i лiдирує в цьому се�
ред iнших країн колишнього Радянського Сою�
зу — окрiм балтiйських держав, якi є членами
ЄС. В Українi сьогоднi плюралiстичне суспiльс�
тво, значна свобода висловлювань, дотриман�
ня прав людини та дедалi активнiше громадян�
ське суспiльство. Однак постiйна полiтична нес�
табiльнiсть та глибокi розбiжностi мiж полiтич�
ними лiдерами — навiть перед лицем старих i
нових загроз — є однiєю з головних причин
недостатнiх структурних перетворень у країнi.
Єднiсть поглядiв, мiцна полiтична воля та полi�
тична стабiльнiсть є найголовнiшими для здiй�
снення глибоких реформ у країнi.

День Європи є гарною можливiстю вiд�
святкувати разом те, що вже було досягну�
то в наших вiдносинах з Україною i, водно�
час, подивитися вперед, на можливостi мiц�
нiшого та зобов’язуючого партнерства у май�
бутньому. 
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КИЇВ: МАСШТАБ МЕНШИЙ, АЛЕ АТМОСФЕРА 
ТА САМА Столиця цього року вiдзначила День Європи порiвняно скромно. Вiдчутно
меншим було Європейське мiстечко на Хрещатику. Втiм, ще до свята оголосили: оскiльки
традицiйно Днi Європи проходили масштабно саме в Києвi, Представництво Єврокомiсiї
вирiшило придiлити бiльше уваги святкуванню в регiонах.

Намет Представництва Єврокомісії в Україні — пробитися туди було важко...

Майбутнім
поліглотам — сюди!

ЄВРОПЕЙСЬКЕ МІСТЕЧКО 
БУЛО ВЕЛЕЛЮДНИМ

І все ж традицiйнi ряди наметiв вздовж
головної вулицi столицi i щiльний людський
натовп мiж ними — ця притаманна Дням
Європи картина не змiнилася. Столичне свя�
то тривало лише три години, проте було до�
сить насиченим. Довiдкова iнформацiя, кон�
курси й вiкторини, курси європейських мов,
дебати — все створювало вже звичну для
цiєї подiї атмосферу.

Було багато музики й танцiв — деякi по�
сольства органiзували бiля своїх наметiв мi�
нi�концерти: польське, грецьке, турецьке... Гля�
дачi тепло вiтали артистiв. Традицiйно попу�
лярним був намет Представництва Єврокомi�
сiї в Українi — бiля нього утворилася справ�
жня людська стiна. 

Голова Представництва Жозе Мануель
Пiнту Тейшейра багато спiлкувався з жур�
налiстами. 

— Уже настав час перейменувати День
Європи на Мiсяць Європи, враховуючи три�
валiсть цих заходiв, — напiвжартома зау�
важив вiн.

Як і в минулі роки, в рамках Дня Євро�
пи дипломати країн Євросоюзу відвідали сто�
личні вищі навчальні заклади: Київський мiж�
народний унiверситет, Нацiональний педаго�
гiчний унiверситет iм. Драгоманова, Києво�
Могилянську академiю, Нацiональний унiвер�
ситет iм. Т. Шевченка та його Інститут мiж�
народних вiдносин й Інститут журналiстики,
Нацiональний авiацiйний унiверситет, Київ�
ський нацiональний торговельно�економiчний
унiверситет, Український нацiональний тех�
нiчний унiверситет та Київський полiтехнiч�
ний iнститут. 

Зокрема, Голова Представництва Євро�
пейської Комiсiї в Українi Жозе Мануель Пiн�
ту Тейшейра та керiвник полiтичного вiддiлу
Посольства Великої Британiї Дункан Аллан зус�
трiлися зi студентами та викладачами Нацiо�
нального авiацiйного унiверситету. Інiцiато�
ром та органiзатором зустрiчi був Інформа�
цiйний центр ЄС при НАУ. 

Пiд час зустрiчi дипломати i студенти об�
говорили питання спiвробiтництва мiж Укра�
їною та Європейським Союзом та перспек�
тиви його розвитку, питання євроiнтеграцiї
загалом. Жозе Мануель Пiнту Тейшейра ви�

соко оцiнив рiвень активностi студентiв. Вiд�
чувалося, що вони гарно обiзнанi на євро�
пейськiй тематицi. 

— Перевагою таких зустрiчей є надання
студентам можливостi краще зрозумiти питан�
ня, пов’язанi з ЄС, — сказав керiвник Ін�

формацiйного центру Денис Кислов. — Ад�
же вони отримують iнформацiю вiд першодже�
рела. Крiм того, будь�яка подiбна зустрiч дає
студентам бiльше знань щодо власних освiт�
нiх можливостей: стипендiй, грантiв, стажу�
вання у країнах Євросоюзу.
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ВПЕРШЕ ПРОЙШОВ ФЕСТИВАЛЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО КІНО

Узявши у Києвi старт, Днi Європи у сто�
лицi й завершилися. З 3 по 9 червня там
проходив Фестиваль європейського кiно. Двад�
цять високохудожнiх стрiчок було продемонс�
тровано в кiнотеатрах «Київ» та «Україна».

— Пiд час Днiв Європи ми дуже багато
спiлкуємося з громадянами України, — зау�
важив на приуроченiй до вiдкриття фестива�
лю прес�конференцiї Голова Представництва
Європейської Комiсiї в Українi Жозе Мануель
Пiнту Тейшейра. — Розповiдаємо про Євро�
пейський Союз, його вiдносини з Україною,
а ще про виклики, якi стоять перед вашою
державою щодо посилення цих вiдносин. Але
цього року ми також хочемо за допомогою
кiнофестивалю продемонструвати культурне
розмаїття та багатство Євросоюзу. Для пока�
зу в Києвi було передано кращi стрiчки з
країн ЄС, а також фiльми з Туреччини та Ук�
раїни. Отже, у нас буде справжнiй європей�
ський кiнофестиваль.

Усього у ньому взяли участь фiльми три�
надцятьох країн — Болгарiї, Угорщини, Нi�
дерландiв, Грецiї, Кiпру, Португалiї, Румунiї,
Туреччини, України, Францiї, Чехiї, Швецiї
та Естонiї. 

— Для нас це дуже важливо, тому що в
Португалiї велика українська громада, — ска�
зав про участь своєї держави у Фестивалi єв�
ропейського кiно посол Португалiї Марiу Же�
зуш душ Сантуш. — Культура — це один з
найважливiших мостiв, якi з’єднують країни i
народи. Подiбнi фестивалi дуже цiкавi: для сво�
їх фiльмiв режисери вибирають схожi проб�
леми, але по�рiзному показують їх у стрiчках. 

Україна на Фестивалi європейського кiно
була представлена фiльмом «Las meninas» ре�
жисера Ігоря Подольчака. Всього фестивальні
стрічки проглянули майже 2000 глядачів. Фестиваль європейського кіно проходив у кінотеатрах «Київ» та «Україна»

Директор Французького культурного центру Матьє Арден

Вступна прес�конференція
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У ЯРЕМЧI ДИПЛОМАТИ КАТАЛИСЯ 
НА ГIРСЬКИХ ВЕЛОСИПЕДАХ Регiональнi Днi Європи розпочалися
21 травня в Івано�Франкiвськiй областi. Спочатку Голова Представництва Європейської
Комiсiї в Українi Жозе Мануель Пiнту Тейшейра та iншi європейськi дипломати вiдвiдали
пiдприємство з європейськими iнвестицiями ТОВ «Українська побутова технiка».

ВІЗИТ НА «УКРАЇНСЬКУ 
ПОБУТОВУ ТЕХНІКУ»

Цей завод належить iталiйському концерну
«Antonio Merloni S.P.A» — однiй з провiдних
європейських фiрм з виробництва побутової
технiки. Івано�Франкiвське пiдприємство вона
придбала у груднi 2003 року, стартовi iнвес�
тицiї склали 65 млн євро. На вибiр iталiйцiв
вплинули наявнiсть виробничого комплексу з
випуску побутової технiки, вже пiдготовлений
персонал, розташування пiдприємства непо�
далiк захiдного українського кордону, еконо�
мiя на собiвартостi продукцiї завдяки мiсце�
вим економiчним умовам: вартостi робочої
сили, сировини та енергiї. Пiсля придбання
заводу «Antonio Merloni S.P.A» на ньому було
реконструйовано та переобладнано примiщен�
ня й адмiнiстративний корпус, побудованi тех�
нiчнi примiщення, замiнено всi iнженернi ме�
режi, збудовано контрольно�пропускний пункт. 

З початку 2008 року завод випускає праль�
нi машини вiдомого бренду «Ардо», всього їх
виготовлено в Івано�Франкiвську вже понад 100
тисяч. Пiсля виходу заводу на повну проектну
потужнiсть вiн вироблятиме 800 тисяч — мiль�
йон машин щороку й даватиме роботу 700�
900 працiвникам (зараз там працюють 150
робiтникiв). Отже, пiдприємство є прикладом
успiшних європейських iнвестицiй в україн�
ську економiку. Гостi з задоволенням огляну�
ли «Українську побутову технiку», поспiлкува�
лися з його керiвництвом та працiвниками.

У МАЛЬОВНИЧИХ КАРПАТАХ 

А потiм День Європи рушив у мальовничi
Карпати — до курортного мiстечка Яремче. Ту�
ди крiм Жозе Мануеля Пiнту Тейшейри при�
були посли Великої Британiї Лi Тернер, Грецiї
Харiс Дiмiтрiу та Туреччини Ердоган Шериф
Ішджан. У Яремчi реалiзують два туристичнi
проекти, фiнансованi Євросоюзом: «Велокра�
їна» та «Створення транскордонної мережi роз�
витку та просування туризму мiж Івано�Фран�
кiвською областю України та повiтом Мара�
муреш Румунiї». В рамках останнього недав�
но було збудовано Інформацiйно�туристич�
ний вiзит�центр. Вiн є на сьогоднi найбiль�
шим та найсучаснiшим в Українi. Створенням
його опiкувалася Туристична асоцiацiя Івано�

Франкiвщини у партнерствi з Карпатським
нацiональним природним парком. 

На «Велокраїну» Євросоюз видiлив май�
же 573 тис. євро. Цей проект спрямований
на розвиток велосипедної туристичної iнфрас�
труктури Прикарпаття, а також на пропаган�
ду екологiчного, легкодоступного та активно�
го вiдпочинку у Карпатському регiонi. Пiар�
менеджер проекту Володимир Закалюжний
каже, що Яремче — єдине мiсто в Українi,
яке має розвинену велосипедну iнфраструк�
туру, розробленi мапи та iнструкцiї. 

— У нас близько 350 велосипедних стi�
йок, десять садиб та готелiв з мийкою, суш�
кою та ремонтними пунктами для велосипе�
дiв, — розповiв вiн. — Маємо таку амбiтну
мрiю створити близько 80 веломаршрутiв по
Карпатах. Це будуть тури на один, два та
три днi в рiзних районах гiр.

Дипломати проїхалися на гiрських вело�
сипедах одним iз маршрутiв довжиною 5 кi�
лометрiв. Враження були надзвичайно пози�
тивнi. За свiдченнями очевидцiв, фiзична фор�
ма у послiв вiдмiнна — пiсля 5 кiлометрiв
велопрогулянки навiть не захекалися. Жозе
Мануель Пiнту Тейшейра висловив бажання
приїхати до Яремчi на тривалий вiдпочинок. 

Жозе Мануель Пінту Тейшейра перед
велосипедним заїздом

Тут виробляють пральні машини «Ардо»
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ВIЗИТКА КРАЮ

Івано�Франкiвська область займає площу 13 928 кв. км, що становить 2,3% територiї України.
Межує iз Львiвською, Тернопiльською, Чернiвецькою та Закарпатською областями. На
крайньому пiвднi протягом 50 км межа областi є державним кордоном України з Румунiєю.
В областi розташована найвища гора українських Карпат — Говерла. Населення Івано�
Франкiвщини близько 1,4 млн осiб.

Івано�Франкiвськ був заснований у 1662 роцi Анжеєм Потоцьким як Станiславiв. Протягом
короткого промiжку часу в 1919 роцi мiсто було столицею Захiдно�Української Народної
Республiки. Нинiшню назву отримало 1962 року. Населення становить 250 тис. осiб.

Головою Івано�Франкiвської обласної держадмiнiстрацiї є Микола Палiйчук. Вiн член партiї
«Наша Україна», ранiше був мiським головою мiста Яремче. 

Голова обласної ради — Ігор Олiйник, член Народного Руху. Є також представником
України у Палатi регiонiв Конгресу мiсцевих та регiональних влад Ради Європи.

Мiським головою Івано�Франкiвська є Вiктор Анушкевичус. Вiн член Української народної партiї.
За нацiональнiстю литовець, його батько був висланий пiсля Другої свiтової вiйни до Сибiру.

Яремче є містом обласного значення. Воно розташоване на південному заході Івано�Фран�
ківщини в долині річки Прут на висоті 585 метрів над рівнем моря. Популярним центром
відпочинку є ще з XVIII століття. У Яремчі мешкають близько 8 тис осіб.

— Дуже радий, що українська сфера ту�
ризму активно розвивається, — сказав вiн.
— Я захоплений красою Карпат i хочу приї�
хати сюди на довше з власним велосипедом.

Вiн також запевнив, що Єврокомiсiя й на�
далi пiдтримуватиме проекти, спрямованi на
розвиток екологiчного та велосипедного ту�
ризму в Карпатах. Водночас посол додав: як�
що Україна хоче залучити бiльше iноземних ту�
ристiв, то повинна активнiше працювати над
створенням вiдповiдної iнфраструктури. 

В ОБЛАСНОМУ ЦЕНТРІ ПРОЙШЛИ
ВІКТОРИНИ І КОНКУРСИ

В Івано�Франкiвську День Європи вiд�
значали 22 травня. Зранку делегацiя євро�
пейських дипломатiв зустрiлася з заступни�
ком голови облдержадмiнiстрацiї Володи�
миром Шкварилюком та головою облради
Ігорем Олiйником. Пiсля офiцiйного вiд�
криття Дня Європи вiдбувся концерт за
участю студентiв факультету пiдготовки iно�
земних громадян Нацiонального медичного
унiверситету. Найбiльшим успiхом вiдзначив�
ся виступ нiгерiйцiв, якi заспiвали україн�
ською мовою хiт «Червона рута». Також у
концертнiй програмi було виконання юними
артистами пiсень iноземними мовами та тан�
цi народiв Європи.

Пiд час свята вiдбулося нагородження пе�
реможцiв мiської тематичної Олiмпiади зi знань
про Євросоюз та європейськi iнституцiї. А на
площi бiля мiської ратушi проходила подiбна
вiкторина, а також конкурс малюнку на асфаль�
тi на теми «Україна — частина Європи» та
«Івано�Франкiвськ — європейське мiсто». Пе�
реможцi отримали подарунки вiд мiського го�
лови Вiктора Анушкевичуса. 

На старті Жозе Мануель Пінту Тейшейра
і посол Великої Британії Лі Тернер

Проїхатися таким містком — суцільне
задоволення
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«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ» АВТОБУС ВОЗИТИМЕ ДIТЕЙ 
ДО ШКОЛИ На Тернопiльщинi День Європи пройшов 22–23 травня i вийшов
надзвичайно рiзноманiтним, яскравим i видовищним. 

розпочала в серпнi 2008 року. Загальний бюд�
жет його склав 155 тис. 756 грн, з яких 77
тис. 878 грн було надано проектом «Мiсце�
вий розвиток, орiєнтований на громаду». Реш�
ту грошей надала сама громада, Тернопiль�
ськi облрада та облдержадмiнiстрацiя, Лано�
вецька райдержадмiнiстрацiя.

— Немає кращого способу вiдзначати День
Європи, нiж приїхати в це село i взяти участь
у церемонiї передачi автобуса громадi села Виш�
городок, — заявив пiд час урочистостей Го�
лова Представництва Єврокомiсiї в Українi Жо�
зе Мануель Пiнту Тейшейрa. — Тому що це
найкращим чином iлюструє iншi вимiри спiв�
працi мiж Україною та Європейським Союзом.

Уповноважений керiвник офiсу ПРООН в
Українi Ерджан Мурат зазначив, що його ор�
ганiзацiя будує свою роботу в усiх країнах,
насамперед орiєнтуючись на людський ком�
понент, потреби людей, їхнi умови життя та
очiкування стосовно освiти, соцiальної чи ме�
дичної допомоги.

шкiльного автобусу. Це — результат мiкроп�
роекту, реалiзованого селянами в рамках
проекту ЄС i ПРООН «Мiсцевий розвиток,
орiєнтований на громаду».

Для вишгородчан це було справжнє свято.
Гостей вiтала уся сiльська громада на чолi з
головою Тетяною Присяжнюк. Хлiб�сiль, свят�
ково одягненi дiтки, привiтнi дорослi мешканцi
Вишгородка, посмiшки... Пiсля коротких вiталь�
них промов Жозе Мануель Пiнту Тейшейра
вручив новим господарям автобуса ключi вiд
нього, потiм посли країн ЄС разом перерiзали
блакитну стрiчку перед машиною — i першi
маленькi пасажири всiлися на новенькi сидiн�
ня. Пiсля цього була прес�конференцiя просто
на шкiльному подвiр’ї та неформальне, щире
спiлкування зi школярами та дорослими. 

Тепер цей автобус возитиме 42 дитини iз
8 вiддалених сiл — Лопушно, Коржкiвцi, Ве�
рещаки, Влащенцi, Бiлка, Бережанка, Жукiв�
цi та Соколiвка. Роботу над мiкропроектом
«Шкiльний автобус» сiльська громада «Надiя»

Діти щасливі, дипломати — задоволені

Тернопіль: Європа цікавить і молодих,
і старших

КОНФЕРЕНЦІЯ ДЛЯ МОЛОДІ

Перший день був «молодiжним» — свято
приймав Тернопiльський нацiональний еко�
номiчний унiверситет. Там вiдбулася мiжна�
родна конференцiя «Навчання в Європi: мож�
ливостi для українських студентiв». 

Участь у нiй взяв Голова Представництва
Єврокомiсiї в Українi Жозе Мануель Пiнту
Тейшейра. Студентам розповiли про можли�
востi навчання в українських унiверситетах у
рамках освiтнiх програм Європейського Сою�
зу: Темпус, Еразмус�Мундус i Жан Моне. Йшло�
ся i про молодiжне спiвробiтництво в Європi. 

У ВИШГОРОДКУ 

Наступного ранку європейська делегацiя
вiдбула до села Вишгородок Лановецького
району. «Десант» дипломатів був надзви�
чайно представницьким: Дiмiтар Владiмiров
(Болгарiя), Ярослав Башта (Чехiя), Ганс�Юр�
ген Гаймзет (Нiмеччина), Харiс Дiмiтрiу (Гре�
цiя), Андраш Баршонь (Угорщина), Яцек
Ключковськi (Польща), Лi Тернер (Велика
Британiя) та Ердоган Ішджан (Туреччина).
Дипломатiв супроводжував голова Тернопiль�
ської обласної ради Олексiй Кайда.

Причина такого серйозного вiзиту до Виш�
городка була вагомою: участь в урочистос�
тях, присвячених передачi мiсцевiй громадi
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ВIЗИТКА КРАЮ

Тернопiльська область займає площу 13,823 кв. км, що становить 2,3% територiї України.
Межує з Львiвською, Івано�Франкiвською, Рiвненською та Чернiвецькою областями. Непо�
далiк областi державний кордон з Польщею, Словаччиною, Угорщиною i Румунiєю.

Населення Тернопiльщини — 1,1 млн осiб. Обласний центр був заснований у 1549 роцi
коронним польським гетьманом Яном Тарновським як вiйськова фортеця. Нинi у мiстi
мешкає 220 тис. осiб.

Головою Тернопiльської обласної держадмiнiстрацiї є Юрiй Чижмарь, член партiї «Єдиний
центр». До призначення на нинiшню посаду був керiвником кабiнету Вiктора Балоги, коли
той очолював Секретарiат Президента України. Голова обласної ради — Олексiй Кайда,
член Всеукраїнського об’єднання «Свобода». Доти був депутатом Львiвської облради.
Мiським головою Тернополя є член «Нашої України» Роман Заставний.

Святкове дефіле ансамблю
мажореток Палацу культури

«Березiль»

На сцені —
Руслана

— Ми притримуємося думки, що люди
мають бути в центрi розвитку, вони самi
повиннi вирiшувати, що хочуть i як хочуть.
Як от це є в цiй громадi на прикладi зi
шкiльним автобусом.

На згадку про своє перебування у Вишго�
родку посли країн ЄС посадили на шкiльно�
му подвiр’ї дерева i рушили назад до облас�
ного центру. 

У ТЕРНОПОЛІ ПРОЙШОВ 
ГРАНДІОЗНИЙ КОНЦЕРТ

Пiсля їхньої зустрiчi у мiськрадi вiдбулося
урочисте вiдкриття Дня Європи.

Жозе Мануель Пiнту Тейшейра у своєму
виступi наголосив на природi цього свята.

— Декларацiя 9 травня 1950 року покла�
ла початок об’єднанiй, стабiльнiй та мирнiй
Європi, що мала вiдновитися пiсля двох спус�
тошливих свiтових вiйн, — наголосив вiн. —
Саме цьому присвячений сьогоднiшнiй День
Європи. Вiн став символом нового початку
вiльного i успiшного шляху мирної спiвпрацi
мiж суверенними нацiями, заснованої на спiль�
них цiнностях та iнтересах — таких як мир,
солiдарнiсть, демократiя, добробут людей i
верховенство права. 

— Сьогоднi Європа широко вiдкриває во�
рота для України, але через це перед нами
постають значнi виклики, — сказав у своїй
промовi голова Тернопiльської обласної
держадмiнiстрацiї Юрiй Чижмарь. — Ми по�
виннi провести ряд реформ, змiнити низку
законодавчих актiв, аби стандарти Європи
втiлилися в нашiй державi. Ми вже багато зро�
били, але ця дорога ще складна й довга.

Пiсля виступiв звучать гiмни України та
Європейського Союзу. Починає працювати Єв�
ропейське мiстечко: вiдразу ж популярними
стають намети з вивчення європейських мов,
громадських дискусiй. Дипломати й керiвни�
ки мiста та областi вiдвiдують мiстечко, спiл�
куються з людьми, беруть участь у дебатах,
розповiдають про Євросоюз, його цiлi та вiд�
носини з Україною. 

Водночас розпочинається концертна прог�
рама. Вона надзвичайно насичена: хорова
школа «Заринка», марш�парад духових ор�
кестрiв Тернопiльщини та дефiле за участю
Мунiципального духового «Оркестру волi» й
ансамблю мажореток Палацу культури «Бе�
резiль» iм. Леся Курбаса. Народний театр тан�
цю «Посмiшка» мiського Центру дiтей та юнац�
тва виконує «Українську сюїту», а учасники
театру пiснi «Мiкст» — «Аве Марiя» Шубер�
та. Також виступали Духовий оркестр Коро�
пецького мiського будинку культури, зразко�
вий театр пiснi «Спiваночка» мiського Цен�
тру дiтей та юнацтва. Родзинкою i завер�
шенням свята став концерт гурту «С.К.А.Й.»
та Руслани. 
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У ЛУЦЬКУ МОЖНА БУЛО ВИСЛОВИТИСЯ
ПИСЬМОВО Й СКУШТУВАТИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ 
СТРАВ У Луцьку День Європи пройшов 23–24 травня, проте пiдготовка до нього
розпочалася набагато ранiше. У квiтнi в областi вiдбулися змагання «Європейська
олiмпiада», конкурс декоративно�творчих робiт та «Євробачення». В ньому школярi
представляли країни — члени ЄС, традицiї та звичаї мешканцiв. 

СВЯТО ВІДКРИЛИ ВЕЛОПРОБІГОМ

Згодом переможцi цих змагань взяли ак�
тивну участь у святкуваннi Дня Європи. Вiд�
крився вiн у Луцьку оригiнально — пара�
дом велосипедистiв, якi проїхали мiсто з пра�
порами країн — членiв Євросоюзу. Рiч у
тiм, що саме 24 травня в мiстi проходив
мiжнародний велосипедний форум. Отже, йо�
го учасники також приєдналися до «європей�
ських» подiй.

День Європи святкували в Луцьку голов�
ним чином на Театральнiй площi. Участь в
урочистому вiдкриттi взяли Голова Пред�
ставництва Єврокомiсiї в Українi Жозе Ма�
нуель Пiнту Тейшейра, посли Чехiї Ярослав
Башта, Польщi Яцек Ключковський, Угор�
щини Андраш Баршонь та Нiмеччини Ганс�
Юрген Гамзьот. Крiм iншого, вони зустрiли�

ся з головою Луцької мiськдержадмiнiстра�
цiї Богданом Шибою. Пiд час спiлкування з
представниками влади i громадськостi мiс�
та Жозе Мануель Пiнту Тейшейра розповiв
про перспективи створення Зони вiльної
торгiвлi мiж ЄС i Україною. Вiн наголосив,
що державi потрiбно провести низку реформ,
якi трансформують економiку та суспiльс�
тво. «Для цього в Українi має бути стабiль�
нiсть», — пiдкреслив посол.

Крiм конкурсу «Євробачення» та велопа�
раду День Європи в Луцьку мав ще кiлька
родзинок. Наприклад, «Стiну листiв» — ко�
жен мiг письмово висловити своє бачення вiд�
носин України та Євросоюзу, євроiнтеграцiї
як такої. Як i скрiзь, День Європи виконував
свою просвiтницьку мiсiю: у центрi мiста во�
лонтери роздавали перехожим буклети та лис�
тiвки про країни ЄС. 

Святковий велопробіг от�от розпочнеться

Писати на стінах — інколи це добре
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А на Замковiй площi проходила виставка�ярмарок традицiйних
страв народiв Європи. Можна було перекусити чеськими грибами в
пивi, французькою рибою з креветками, польськими фаршировани�
ми помiдорами та iншою смакотою. Всiм бажаючим кухарi розповi�
дали про особливостi приготування страв у тих чи iнших країнах.
Завершилося свято на Театральному майданi фольклорно�джазо�
вим фестивалем.

КИСИЛИНЦІ ЗАПРОВАДЖУЮТЬ 
ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ

Крiм участi в урочистостях, органiзованих в обласному центрi,
європейська делегацiя вiдвiдала село Кисилин Локачинського ра�
йону. Тамтешня громада «Стохiд» є однiєю з 40 на Волинi, що ви�
бороли право взяти участь у проектi Євросоюзу i ПРООН «Мiсце�
вий розвиток, орiєнтований на громаду». Кисилинцi реалiзують у
себе мiкропроект з упровадження енергозберiгаючих технологiй у
мiсцевiй загальноосвiтнiй школi�дитсадку.

Почалося все в жовтнi 2008 року. Селяни в рамках громади об�
говорили всi проблемнi питання, якi їх турбували, й обрали прiори�
тетнi напрямки своєї роботи. Серед таких було й енергозбереження.
Зараз у громадськiй органiзацiї «Стохiд» близько 300 членiв.

Мiкропроект затвердили наприкiнцi 2008 року, а вже в лютому 2009�
го було пiдписано грантову угоду мiж ПРООН та ГО «Стохiд». Загаль�
на вартiсть проекту склала 179 805 грн. З них 45 тис. грн видiлено
з обласного бюджету, 58 805 — з районного та сiльського, 25 тис.
грн. зібрала громада. Проект ЄС i ПРОООН «Мiсцевий розвиток, орi�
єнтований на громаду» видiлив 51 тис. грн. Планується, що кисилин�
цi завершать виконання мiкропроекту до листопада 2009 року.

— Збереження енергiї — це не лише економiя коштiв, а й спри�
яння зменшенню викидiв вуглецю, а це покращує атмосферу. Особ�
ливо важливо, коли це енергозбереження ще й стосується ваших дi�
тей — бо вони справдi заслуговують на те, щоб вчитися в гарних
умовах, — заявив пiд час розмови з мешканцями села Голова Пред�
ставництва Єврокомiсiї в Українi Жозе Мануель Пiнту Тейшейра. —
Менi дуже приємно, що в рiк двадцятирiччя розпаду СРСР ви бере�
те власне майбутнє у свої руки i рухаєтеся в ногу з європейськими
народами. 

Вiтаючи громаду, Уповноважений керiвник офiсу ПРООН в Укра�
їнi Ерждин Мурат зазначив: дуже важливо те, що громада Кисили�
на визначила, що хоче зробити, i взяла на себе вiдповiдальнiсть за
те, що робить. 

ВIЗИТКА КРАЮ
Волинська область розташована на пiвнiчному заходi України. Ме�
жує з Рiвненською та Львiвською областями. На територiї Волинi
проходить державний кордон з Польщею протяжнiстю 330 км. Пло�
ща областi 20 143 кв. км, що складає 3,3% територiї України. На�
селення Волинi — 1,64 млн осiб.

Обласний центр Луцьк — давнє мiсто, першi згадки про яке да�
туються 1085 роком. У Середньовiччя вiн належав русинським та
литовським князям, Польщi. Нинi у Луцьку мешкають близько 206
тис. осiб.

Головою Волинської облдержадмiнiстрацiї є Микола Романюк.
До цього вiн був керiвником Волинської обласної фiлiї «Приват�
банку». Голова облради — Анатолiй Грицюк, член Блоку Юлiї
Тимошенко. Мiським головою Луцька є також «бютiвець» Бог�
дан Шиба. 

У гостях у громади «Стохід»

Асортимент страв — усеєвропейський
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ІЗ ЗАХОДУ НА СХIД: ДЕНЬ ЄВРОПИ
МАНДРУВАВ ДНIПРОПЕТРОВЩИНОЮ
Із Луцька День Європи подався на Схiд України — до Днiпропетровщини. Дипломатичний
десант висадився в областi 28 травня — Голова Представництва Єврокомiсiї в Українi Жозе
Мануель Пiнту Тейшейра та низка послiв країн ЄС прибули до Днiпропетровська. 

У ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ ГОВОРИЛИ 
ПРО ЕКОНОМІКУ

Дипломати зустрiлися з головою Днiп�
ропетровської облдержадмiнiстрацiї Вiкто�
ром Бондарем, головою обласної ради Юрi�
єм Вiлкулом i Днiпропетровським мiським
головою Іваном Кулiченком, а також вiдвi�
дали Пiвденний машинобудiвний завод iм.
Макарова. Пiдприємство задiяне у фiнан�
сованому Євросоюзом твiннiнговому про�
ектi «Розвиток спiвпрацi України з ЄС у
космiчнiй галузi». Його розпочато у квiтнi
2008 року, метою є покращення правової
бази i розвиток наукового, технологiчного
та промислового потенцiалу галузi. Проект
є першим в iсторiї Європейської твiннiнго�
вої програми у сферi космосу, його бюд�
жет складає 1,5 млн євро.

Крiм цього, у Днiпропетровську вiдбулася
зустрiч з представниками обласної фiлiї Єв�
ропейської бiзнес�асоцiацiї. До її складу вхо�
дять 34 розташованi в регiонi компанiї. Се�
ред них iнвестори з країн Євросоюзу — нап�
риклад, Австрiйськi авiалiнiї, шведська CETAB,
нiмецька Metro Cash & Carry Ukraine. 

Пiд час цiєї зустрiчi Жозе Мануель Пiнту
Тейшейра розповiв присутнім про переваги
створення Зони вiльної торгiвлi мiж ЄС та
Україною.

— Це допоможе залучити в Україну знач�
нiшi обсяги прямих iноземних iнвестицiй у
бiльшу кiлькiсть сфер промисловостi, — на�
голосив вiн. — Наприклад, покращення си�
туацiї щодо захисту прав iнтелектуальної влас�
ностi зробить державу привабливiшою для
заснованих на дослiдженнях галузях. Прозо�
ра й безпечна у правовому сенсi законодав�
ча база для купiвлi землi приверне iнвести�
цiї в український сiльськогосподарський сек�
тор: а вiн має величезний потенцiал. І це ли�
ше кiлька прикладiв — переваги будуть для
всiєї економiки.

В ГОСТЯХ У МЕШКАНЦІВ ВОДЯНОГО

29 травня делегацiя європейських дип�
ломатiв вiдвiдала село Водяне Софiйського
району. Його громада бере участь у проектi
ЄС та ПРООН «Мiсцевий розвиток, орiєнто�
ваний на громаду» i готує до реалiзацiї свiй

На в'їзді до Кривого Рогу День Європи зустрічали хлібом�сіллю

Село Водяне теж було традиційно гостинним
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ВIЗИТКА КРАЮ

Днiпропетровська область розташована в
пiвденно�схiднiй частинi країни. Її площа
складає 31,9 тис. кв. км — 5,3% площi тери�
торiї України. Населення — близько 3,5 млн
осiб. Межує з Полтавською, Харкiвською,
Донецькою, Запорiзькою, Херсонською, Ми�
колаївською та Кiровоградською областями.

Офiцiйно iсторiя Днiпропетровська почина�
ється з 1776 року, коли iмператриця Катери�
на II заснувала Єкатеринослав. Водночас де�

якi iсторики стверджують, що українськi ко�
заки ще в 1635 роцi заклали на цьому мiсцi
фортецю Новий Кодак, i саме вона розвину�
лася згодом в нинiшнiй Днiпропетровськ. У
мiстi мешкає 1,04 млн осiб.

Головою Днiпропетровської облдержадмi�
нiстрацiї є Вiктор Бондар, колишнiй заступ�
ник голови Секретарiату Президента. Зараз
позапартiйний. Голова Днiпропетровської
облради Юрiй Вiлкул є членом Партiї регiо�
нiв, ранiше був ректором Криворiзького
технiчного унiверситету. Мiським головою

обласного центру є Іван Кулiченко: 2006 ро�
ку вiн балотувався на цю посаду як неза�
лежний кандидат. 

Кривий Рiг є промисловим центром Днiп�
ропетровської областi. Мiсто було заснова�
не у XVII столiттi українськими козаками.
За легендою — однооким козаком Рогом,
iм’я якого й дало поселенню назву. Нинi це
найдовше мiсто України — воно простяг�
нулося на 126 км. У Кривому Розi прожи�
ває близько 800 тис. осiб. Його мером є
Юрiй Любоненко.

мiкропроект з ремонту примiщення фельдшерсько�акушерського пун�
кту. Нинi вiн на стадiї пiдготовки кошторисної документацiї.

— Завдяки цьому проекту ми повiрили у свої сили. Сподiває�
мося реалiзувати не лише його, а й багато iнших, — заявив пiд
час зустрiчi з європейськими послами голова мiсцевої органiзацiї
громади Петро Маркевич. 

— Один з головних принципiв Європейського Союзу — солi�
дарнiсть. Проект «Мiсцевий розвиток, орiєнтований на громаду» й
наша з вами спiвпраця дає можливiсть втiлювати цей принцип в
життя, допомагаючи сiльським громадам, якi цього дуже потребу�
ють, — зауважив Жозе Мануель Пiнту Тейшейра.

У КРИВОМУ РОЗІ ПОСЛИ ВІДВІДАЛИ ІНДУСТРІАЛЬНІ ГІГАНТИ

Пiсля цього делегацiя рушила до Кривого Рогу. Тамтешня прог�
рама розпочалася з надзвичайно цiкавого спiлкування зi студента�
ми Криворiзького технiчного унiверситету. За словами керiвника
Вiддiлу преси та iнформацiї Представництва Єврокомiсiї Дiрка Шю�
беля найбiльше дипломатiв вразило запитання про те, яким посли
бачать ЄС через 50 рокiв.

— Вашi студенти думають про майбутнє, i це тiшить, — заува�
жив вiн.

Звiсно, перебування в такому iндустрiально розвинутому регiонi
не могло обiйтися без вiдвiдання промислових гiгантiв. Отже, євро�
пейськi посли побували на Пiвнiчному гiрничо�збагачувальному ком�
бiнатi та пiдприємствi Арселор Мiттал Кривий Рiг.

Святкування Дня Європи у мiстi вiдбулося 30 травня, причому
разом з цим Кривий Рiг вiдзначав 234 рiчницю свого заснування.
Вранцi європейська делегацiя зустрiлася у мiськрадi з керiвниц�
твом мiста. Потiм було урочисте вiдкриття свята. У Європейсько�
му мiстечку розташувалися намети країн — членiв ЄС та кандида�
тiв на членство, Представництва Європейської Комiсiї в Українi,
Ради Європи та ОБСЄ, Європейського молодiжного парламенту,
Євроклубiв. Вiдкрили свято мiський голова Юрiй Любоненко та
Голова Представництва Єврокомiсiї в Українi Жозе Мануель Пiнту
Тейшейра.

— Я бажаю, щоб наступного року, коли ми знову святкувати�
мемо Днi Європи в Українi, вашi лiдери вже досягли результатiв у
реформуваннi країни, — заявив посол. — Присутнiсть на сьогод�
нiшньому святi такої великої кiлькостi людей демонструє їхнє ба�
жання бути частиною Європи, жити за тими ж стандартами й ке�
руватися тими цiнностями, за котрими живуть люди в Європей�
ському Союзi.

Саме святкування було веселим, сповненим музики. Виступали
мiсцевi гурти й колективи, а завершився День Європи виступами ли�
товської групи «ІнКульто» та Руслани. Пiсля обiду пiшов дощ, але
настрою учасникам свята та його самого вiн аж нiяк не зiпсував. 

Європейське містечко у Кривому Розі

Маленька шанувальниця
Євросоюзу

У Криворізькому технічному університеті
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У КРИМУ ВIДКРИТО ДВА ІНФОРМАЦIЙНI ЦЕНТРИ 
ЄВРОСОЮЗУ Останнiм пунктом призначення цьогорiчних Днiв Європи став Крим.
Розпочалися вони 5 червня в Севастополi. 

службi було передано 132 тепловiзiйнi бiнок�
лi — пристрої, якi дозволяють прикордон�
никам бачити в темрявi силует людини на
вiдстанi до 5 км. У Севастополi було пере�
дано останню партiю з 287 таких пристро�
їв, якi ЄС надає українським прикордонни�
кам у рамках проекту BOMUK — «Покращен�
ня прикордонного менеджменту: надання об�
ладнання ДПСУ».

— Сьогоднiшня подiя є ще одним оче�
видним результатом цiлком успiшного спiв�
робiтництва мiж Державною прикордонною
службою України та Європейським Спiвтова�
риством, — заявив пiд час урочистої цере�
монiї Жозе Мануель Пiнту Тейшейра. — По�
передня й нинiшня спiвпраця має двi цiлi:
по�перше, пiдтримка європейської iнтеграцiї
України, по�друге, iмплементацiя концепцiї з

У СЕВАСТОПОЛЬСЬКОМУ 
ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

Вранцi цього дня делегацiя Європейських
дипломатiв вiдвiдала Севастопольський нацiо�
нальний технiчний унiверситет. Це найбiльший
навчальний заклад у мiстi, на 27 факульте�
тах i спецiальностях тут навчаються понад
10 тис. студентiв. Метою ж вiзиту було вiд�
криття Інформацiйного центру Європейсько�
го Союзу. В урочистiй обстановцi угоду про
це пiдписали ректор НТУ Євген Пашков i Го�
лова Представництва Єврокомiсiї в Українi Жо�
зе Мануель Пiнту Тейшейра. Вiн зазначив,
що центр дасть можливiсть отримувати опе�
ративну та повну iнформацiю про Європей�
ський Союз не лише спiвробiтникам унiвер�
ситету, студентам та вченим, а й представ�
никам iнших вузiв та й просто мешканцям мiс�
та, тобто всiм, хто цiкавиться Євросоюзом i
питаннями євроiнтеграцiї України. 

— Сучасний свiт є свiтом iнформацiї, —
заявив в.о. мiського голови Володимир Ка�
зарiн. — Цей центр дозволить нам мати пря�
мi контакти з вiдповiдними iнституцiями Єв�
росоюзу, фондами та програмами, якi ними
реалiзуються... Севастополь продовжує успiш�
но змiцнювати й розвивати вiдносини з кра�
їнами Євросоюзу. І цей проект дасть додат�
ковi преференцiї мiсту, а насамперед — мо�
лодим людям, якi хочуть стати повноправни�
ми учасниками європейського об’єднання еко�
номiчних та iнтелектуальних кiл.

ДИВО�БІНОКЛІ ДЛЯ ПРИКОРДОННИКІВ

Не менш актуальним для України був i
наступний пункт севастопольської програ�
ми Дня Європи. Державнiй прикордоннiй

ВIЗИТКА КРАЮ

Кримський пiвострiв розташований на пiв�
днi України. Територiя 26 081 кв. км. Ме�
жує з Херсонською та Запорiзькою облас�
тями, а також з Краснодарським краєм Ро�
сiї. Населення Криму 2 млн 34 тис. осiб. 

Кримська Автономна Соцiалiстична Респуб�
лiка була створена в рамках РСФСР у 1921
роцi з огляду на велику частину кримських
татар. 1945�го пiсля масової депортацiї ос�

таннiх Крим став областю. У 1954 роцi пе�
реданий Українi з мiркувань ефективнiшого
управлiння ним. 1991 року кримську авто�
номiю було поновлено.

Столиця Криму Сiмферополь вiдсвяткува�
ла недавно своє офiцiйне 225�рiччя. Його
назва грецькою перекладається як «мiс�
то�збирач». Татарською мiсто має назву Ак�
Мечеть — «бiла мечеть». Так називалося
поселення, на мiсцi якого в 1784 роцi ука�
зом iмператрицi Катерини II було засно�

ване мiсто. Нинi в Сiмферополi проживає
363 тис. осiб.

Головою Ради мiнiстрiв Криму з 2006 року
є Вiктор Плакiда, до того вiн працював ке�
рiвником кримського вiддiлення компанiї
«Укренерго». Голова Верховної Ради Криму
— Анатолiй Гриценко, член Партiї регiонiв.
Мером Сiмферополя є Геннадiй Бабенко,
також член Партiї регiонiв. До обрання мiсь�
ким головою в 2006 роцi був мiнiстром бу�
дiвництва АРК.

Відкриття інформаційного центру ЄС у СНТУ
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реформування ДПСУ до 2015 року. Належна
й ретельна реалiзацiя її забезпечить досяг�
нення Державною прикордонною службою ос�
таточної мети — стати до 2015 року сумiс�
ною з Шенгенськими правилами. Достатнi
та адекватнi iнвестицiї в людськi ресурси є
суттєвими для будь�якої сучасної державної
служби. На цей аспект нацiлений проект з
управлiння людськими ресурсами, який за�
раз триває, а також спiвробiтництво мiж ДПСУ
та проектом EUBAM. Однак краще освiчений
та мотивований персонал потребує роботи з
сучасним обладнанням, яке дозволить їм ре�
агувати адекватно на виклики XXI столiття:
транскордонну злочиннiсть i незаконну мiг�
рацiю. Тому я радий повiдомити, що тепло�
вiзiйне обладнання, яке ми сьогоднi переда�
ємо, є найсучаснiшим з наявного на свiто�
вому ринку. Це останнi розробки, i ДПСУ
буде першою силовою структурою у свiтi,
яка оперуватиме таким досконалим та по�
тужним обладнанням загальною вартiстю по�
над 10 млн євро.

У ТАВРIЙСЬКОМУ НАЦIОНАЛЬНОМУ 
УНIВЕРСИТЕТI

По обiдi делегацiя прибула до столицi Ав�
тономної Республiки Крим — Сiмферополя.
Перебування там так само почалося з вiдвi�
дання вузу: черговий Інформацiйний центр
ЄС було вiдкрито в Таврiйському нацiональ�
ному унiверситетi. До речi, сiмферопольський
ІЦЄС став десятим в Українi.

— У лютому ми побували у вашому унi�
верситетi з групою послiв європейських дер�
жав, — сказав пiд час зустрiчi з викладача�
ми та студентами вузу Жозе Мануель Пiнту
Тейшейра. — Тодi ми ознайомилися з його
чудовими традицiями, обговорили можли�
востi вiдкриття тут Інформацiйного центру
ЄС. Вiн надасть всiм бажаючим iнформацiю
про законодавчi норми та рiзноманiтнi прог�
рами ЄС. Вона буде постiйно доповнюватися
з Люксембургу, де знаходиться вiддiл доку�
ментацiї Євросоюзу.

Таврiйський унiверситет є науковим, ос�
вiтнiм та культурним центром Криму. Вiн пiд�
тримує тiснi контакти з промисловiстю, сiль�
ськогосподарською та туристичними сфера�
ми, культурними та соцiальними органiзацiя�
ми рiзних регiонiв України та закордоння. Є
членом мiжнародних асоцiацiй унiверситетiв.

Перший проректор унiверситету Вiктор Ша�
рапа зауважив:

— Наш унiверситет поступово рухається
до європейського освiтнього простору. Сту�
денти вивчають iноземнi мови, навчаються в
iнших країнах. Крiм цього, ми активно зас�
воюємо та втiлюємо в нашому вузi принци�
пи Болонського процесу, реалiзуємо рiзно�
манiтнi проекти за участю викладачiв.

ІНФОРМАЦIЙНI ЦЕНТРИ ЄС

Першi Інформацiйнi центри Європейського Союзу було засновано у 1963 роцi. Нинi їх у
свiтi понад 600. Зазвичай такi центри вiдкривають в унiверситетах, бiблiотеках та дослiд�
ницьких центрах. ІЦЄС вiдiграють важливу роль у розповсюдженнi iнформацiї про Союз
та його офiцiйної документацiї.

Першi два Інформацiйнi центри ЄС в Українi було вiдкрито в серединi 1990�х рокiв в
Академiї державного управлiння при Президентi України i в Нацiональному унiверситетi
iм. Т. Шевченка.

Надзвичайно урожайними на появу нових ІЦЄС в Українi стали два останнiх роки. Протя�
гом 2007–2008 вони з’явилися в Чернiвецькому державному унiверситетi, Тернопiльському
нацiональному економiчному унiверситетi, Днiпропетровському державному унiверситетi,
Інститутi мiжнародних вiдносин Нацiонального авiацiйного унiверситету (Київ), Волинському
нацiональному унiверситетi (Луцьк), Харкiвському нацiональному унiверситетi економiки. 

Відкриття Інформаційного центру ЄС у Таврійському національному університеті

День Європи в Сімферополі розпочався
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ОФІЦІЙНІ ЗУСТРІЧІ 
І СВЯТКУВАННЯ

Завершилася перша половина кримсько�
го Дня Європи зустрiччю з керiвництвом Кри�
му в парламентi автономiї. Гостей приймали
його спiкер Анатолiй Гриценко та прем’єр�мi�
нiстр Криму Вiктор Плакiда. Сторони обгово�
рили подальшi кроки в спiвробiтництвi мiж
ЄС та Кримом, яке вже й так є досить роз�
виненим. Жозе Мануель Пiнту Тейшейра по�
вiдомив, що Єврокомiсiя вирiшила пiдтрима�
ти створення на пiвостровi Агентства регiо�
нального розвитку, яке буде координувати спiв�
робiтництво ЄС та Криму. На цi цiлi буде ви�
дiлено 1,5 млн євро.

6 червня було присвячено винятково свят�
куванню Дня Європи. Його в Сiмферополi про�
вели пiд гаслом «Все флаги будут в гости к
нам». Свято збiглося в часi з вiдзначенням 225
рiчницi вiд заснування кримської столицi. Єв�
ропейське мiстечко влаштували в ландшаф�
тному куточку на набережнiй рiчки Салгiр. 

На урочистому вiдкриттi виступили мер
Сiмферополя Геннадiй Бабенко, Голова Пред�
ставництва Єврокомiсiї Жозе Мануель Пiнту
Тейшейра, посол Угорщини в Українi Анд�
раш Баршонi, почесний консул Литви в Кри�
му Сергiй Петренко та Свiтлана Куликова з
координацiйного бюро Кабмiну України з єв�
ропейської та євроатлантичної iнтеграцiї. Пiс�
ля офiцiйної частини розпочался неофiцiй�
на — пiсенна. На концертi лунали польськi,
болгарськi, французькi, нiмецькi та україн�
ськi пiснi. Глядачi побачили запальнi угор�
ськi та росiйськi танцi. 

— Крим i Сiмферополь мають широкi зв’яз�
ки з європейськими мiстами i регiонами, в
тому числi з польськими, — сказав посол
Польщi Яцек Ключковський. — Наприклад, за�
раз тут перебуває делегацiя органiв мiсцево�
го самоврядування з Польщi. Вони зацiкав�
ленi у розвитку спiвпрацi в усiх сферах — еко�
номiчнiй, науковiй, культурнiй.

На завершення свята дипломатів було
запрошено до виноробного підприємства «Діо�
ніс» — одного з найкращих в Україні. Воно
виготовляє широкий спектр винної та горіл�
чаної продукції, але відоме насамперед свої�
ми хересами. Європейським дипломатам
запропонували скуштувати унікальний напій —
херес із врожаю 1953 року. Посли були вра�
жені його якістю й дуже задоволені гостин�
ним прийомом, влаштованим для них керів�
ництвом «Діонісу».

Днi Європи в Криму завершили нинiшню
низку феєричних святкувань, якi майже мi�
сяць котилися Україною: iз заходу на схiд, зi
сходу на пiвдень. Вони за своєю масштаб�
нiстю перевершили всi попереднi святкуван�
ня. Що ж, гарний стимул для проведення ще
бiльш успiшних Днiв Європи–2010. 

Виступає німецький хор з Білогірського району Криму

Так святкували в Сімферополі

Найактивніші учасниці свята
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«ЩО БIЛЬШЕ МОЛОДЬ ДIЗНАЄТЬСЯ ПРО 
ЄВРОПУ, ТО ЦIКАВIШОЮ ВОНА ДЛЯ НИХ СТАЄ» 

«УСПІХ ПРИНЕСЛИ ЗГУРТОВАНІСТЬ, ЕФЕКТИВНА ВЗАЄМОДІЯ ТА КООРДИНАЦІЯ»
Людмила Кречмер, генеральний директор організатора Днів

Європи — агенції комунікацій «KEY Communications»:
— Для нас це не випадковий проект. За останні роки ми реалі�

зували більше десяти комунікаційних проектів для Представництва
Європейської Комісії в Україні.

Антон Теретишник, директор з роботи з клієнтами:
— Цей проект нам близький ідеологічно, тому наші спеціаліс�

ти активно працюють з такими заходами. У роботі ми використо�
вували широкий спектр комунікаційних інструментів — PR та рек�

ламна кампанія, event�management, креатив і продакшн, спонсо�
ринг. Було залучено багато партнерських сторін: посольства кра�
їн Євросоюзу, міжнародні організації, органи влади, медіа�партне�
ри, спонсори, артисти, волонтери, десятки підрядних організацій.
Окрім всього іншого, особливістю заходів у цьому році став регі�
ональний фокус. Тому ключовими факторами успіху реалізації
проекту стала згуртована робота всієї команди агенції, ефективна
взаємодія та координація сторін, що брали участь у заходах,
представників клієнта і підрядників. 

i для «Європейського молодiжного парла�
менту — Україна», адже це чудова нагода
залучити до дiяльностi органiзацiї активну
українську молодь, небайдужу до майбут�
нього власної країни.

Днi Європи дають можливiсть молодим лю�
дям дiзнатися про культуру i традицiї євро�
пейських країн, а також взяти участь у деба�
тах та мовних школах. Це сприяє збiльшенню
зацiкавленостi української молодi у справах та
життi ЄС. Що бiльше школярi та студенти дiз�
наються про Європу, то цiкавiшою вона для
них стає. І саме для них Європейський моло�
дiжний парламент пропонує стати частиною за�
гальноєвропейських процесiв — брати участь
у мiжнародних молодiжних заходах, знайоми�
тися та спiлкуватися з однолiтками з усiєї Єв�
ропи, а найголовнiше — сформувати власне
конструктивне й прагматичне ставлення до
європейської iнтеграцiї України.

Заходи Європейського молодiжного пар�
ламенту i проведення Днiв Європи мають спiль�

ну мету — зробити Україну частиною Євро�
пи у свiдомостi самих українцiв. І хоча для
когось такi кроки здаватимуться дрiбними,
ми йдемо до мети: все бiльше молодих єв�
ропейцiв дiзнаються про Україну i бачать її
позитивний iмiдж, створений молодими ук�
раїнцями — представниками Європейського
молодiжного парламенту. Партнерство мiж
країнами на молодiжному рiвнi стає тiснi�
шим, i Україна стає європейською для моло�
дi. І насправдi не так важливо, яка саме по�
дiя — «День Європи–2009» у Тернополi чи
«Мiжнародна Сесiя ЄМП–2010» у Львовi —
найголовнiше, що цi заходи спонукатимуть ук�
раїнцiв бути європейцями. 

Оксана Андрусяк, 
президент мiжнародної молодiжної 

органiзацiї «Європейський молодiжний 
парламент — Україна»

Катерина Виноградова, 
член правлiння з питань 
мiжнародної дiяльностi

Вже декiлька рокiв поспiль українцi свят�
кують День Європи у багатьох мiстах Украї�
ни. Днi Європи вiдбуваються за сприяння
Європейської Комiсiї; в деяких мiстах iнiцiа�
тива також належить i мiсцевiй спiльнотi. І
оскiльки молодь є рушiйною силою соцiаль�
них змiн та розбудови демократичного сус�
пiльства, нацiональний комiтет Європейсько�
го молодiжного парламенту — мiжнародна
молодiжна органiзацiя «Європейський моло�
дiжний парламент — Україна» вже традицiй�
но щороку (починаючи з 2003�го) долучаєть�
ся до святкування Днiв Європи в Українi та
допомагає його проводити.

Органiзатори проведення заходу дуже цi�
нують партнерство «ЄМП–Україна», а це —
набiр волонтерiв та координацiя їх роботи
пiд час проведення Днiв Європи. Робота у
наметах країн, участь у проведеннi мовних
шкiл та публiчних дебатiв, допомога у вiкто�
ринах та рiзноманiтних конкурсах для вiдвi�
дувачiв заходу — це тi маленькi, проте важ�
ливi складовi успiшного святкування Днiв
Європи, якi привносять волонтери.

Серед них — члени Європейського мо�
лодiжного парламенту, якi з задоволенням
працюють волонтерами щороку. А також «но�
вачки» — молодi люди, яким цiкава Європа.
Отже, Днi Європи є також дуже важливими
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«МИ ПОМIЧАЄМО, ЯК ЗМIНЮЮТЬСЯ ЛЮДИ»

У ВIННИЦI ЛIПИЛИ, МАЛЮВАЛИ Й ТВОРИЛИ ЄВРОПЕЙСЬКI СТАТУЇ
КРЕАТИВНОСТI ТА IННОВАЦIЙ
У скверi Козицького у Вiнницi вiдбулася зустрiч шкiльних євроклу�
бiв та iнiцiативних груп молодi Вiнниччини з нагоди вiдзначення
Дня молодi�2009. У рамках заходу i в межах Європейського року
креативностi та iнновацiй вiдбувся молодiжний конкурс зi створен�
ня Європейської статуї креативностi та iнновацiй з паперу, пласти�
лiну, гуашi, альтернативних матерiалiв, канцтоварiв тощо. Конкурс
проводився в рамках проекту «Пiдтримка мережi Євроклубiв Укра�
їни» Координацiйним центром мережi Євроклубiв Вiнниччини, що
створений громадськими органiзацiями «Вiнницький регiональний
центр iнформацiї «Креатив» та «Фiлософiя Серця» на базi мiсько�
го Центру європейської iнформацiї. Всi учасники змагання отрима�
ли сертифiкати вiд органiзаторiв та призи вiд Представництва Єв�
ропейської Комiсiї в Українi, а наймолодшi учасники — дипломи за
проявлену активнiсть та креативнiсть. Захiд завершився солодким
столом вiд органiзаторiв.

Вже загальновiдомо, що в Українi День
Європи вiдзначають набагато урочистiше, нiж
в країнах — членах самого Європейського
Союзу. Замiсть одного дня iнколи мали тиж�
нi, а цього року й мiсяць. 

Мiсiя сотень шкiльних та студентських Єв�
ропейських клубiв, що дiють по всiй Українi,
— принести це свято якомога ближче до ук�
раїнських громадян. Крiм того, для нас День
Європи є й своєрiдним пiдсумком роботи за
весь попереднiй рiк. 

Цьогорiчний День Європи в Українi був виз�
начним. Повноцiнне свято органiзували не тiль�
ки в Києвi чи в обласних центрах, але й у

такому мiстi як Кривий Рiг Днiпропетров�
ської областi. До того ж, тема Дня Європи в
Українi спiвпала з темою Європейського ро�
ку креативностi та iнновацiй. А лiдерами у
залученнi України до вiдзначення його стали
саме Євроклуби, якi в рамках проекту ЄС «Пiд�
тримка мережi Євроклубiв Українi» взяли
участь та провели самостiйно десятки твор�
чих майстерень, низку ярмаркiв креативнос�
тi та iнновацiй до Дня Європи в багатьох об�
ластях України. А також отримали на конкур�
снiй основi фiнансову пiдтримку та реалiзу�
вали близько 30 iнновацiйних проектiв. 

Представники Євроклубiв — переможцiв

конкурсу iнновацiйних проектiв взяли активну
участь у Днях Європи в Тернополi та Криво�
му Розi. Їхнi намети були дуже популярними,
оскiльки там можна було вiдчути дух креа�
тивностi та новаторства через знайомство з
дiяльнiстю кращих Євроклубiв України, творчi
конкурси, розгадування головоломок. Вiдбував�
ся активний обмiн творчими iдеями: наприк�
лад, у Тернополi мiсцевий осередок Україн�
ської асоцiацiї європейських студiй ознайомив
людей з досвiдом дiяльностi унiкального в
Українi Центру мiжнародних та європейських
студiй, а у Кривому Розi один з учасникiв
свята вiдкрив для Євроклубiвцiв новий спосiб
розгадування головоломки, яку в кiнострiчцi
«Гудзонський яструб» тримали у руках Лео�
нардо да Вiнчi та герой Брюса Уiлiса. 

І хоча формат Дня Європи вже став звич�
ним, ми помiтили важливу деталь — змiню�
ються самi люди, що приходять до Європей�
ських мiстечок. «Ми вже вдруге беремо участь
у такому заходi. Отримуємо не лише задово�
лення, а й помiчаємо, як змiнюється став�
лення людей, їхнiй iнтерес до Європи», —
подiлилася своїми враженнями Яна Кошиць�
ка, менеджер Євроклубу «Обрiй» з смт Гро�
дiвка Донецької обл. Важливо, щоб це свято
надихало всiх на кроки, якi наблизять день,
коли Україна буде повноцiнним членом євро�
пейської родини. А в європейських столицях
будуть вiдзначати День України — як от зап�
ропонував учасник iнтернет�форуму, присвя�
ченого Дню Європи в Тернополi. 

Сергiй Штукарiн, 
Координатор проекту ЄС «Пiдтримка 

мережi Євроклубiв України»
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«ГОЛОВНОЮ Є ЯКIСТЬ МАЙБУТНЬОЇ 
УГОДИ ПРО АСОЦIАЦIЮ, А НЕ ШВИДКIСТЬ 
Ї Ї ПIДГОТОВКИ» З 1 липня на пост головуючої в ЄС країни 
заступила Швецiя. Її посол в Українi Стефан Гуллгрен розповiв «Евробюлетеню» 
про деякi прiоритети шведського президентства, а також подiлився думками стосовно
важливих на сьогоднi питань вiдносин ЄС i України.

— Пане посол, дозвольте спочатку запи�
тати: які ваші враження від минулих Днів
Європи в Україні?

— На жаль, я зміг взяти участь у свят�
куваннях лише в Тернополі. Але те, що там
побачив, дуже вразило. Це був мій перший
«справжній» візит за межі Києва. Взагалі я
вважаю дуже правильним проводити Дні Єв�
ропи не лише в столиці. У Києві багато різ�
них заходів, про Євросоюз тут знають біль�
ше. А в регіонах менше. І, як ми помітили,
люди там хочуть отримувати більше інфор�
мації. Через проведення Днів Європи ми цьо�

му сприяємо. У Тернополі та інших містах
вони були дуже успішними. Багато людей не
лише отримали друковану інформаційну про�
дукцію про ЄС, але й брали участь у диску�
сіях, могли ставити нам запитання.

— Для Євросоюзу і України найголовні�
шим зараз є завершення переговорів щодо
Угоди про асоціацію. Чи можливе підписан�
ня її до кінця року? 

— Важко сказати. Подібні переговори  зав�
жди складні: не обов’язково через спірні
питання, а через те, що питань багато. То�
му треба багато часу й зусиль для того,

щоб про все домовитися. Нам потрібен гар�
ний, солідний документ. Важливо, що май�
бутня угода включатиме створення Зони віль�
ної торгівлі. Встигнемо завершити перего�
вори цього року — дуже добре, ні — про�
довжимо роботу в наступному. Головне ж
якість, а не швидкість. Ми як головуюча в
ЄС країна надаватимемо повну підтримку
переговорному процесу, щоб він проходив
безперервно.

— Зараз знову багато говорять про мож�
ливу чергову газову кризу. Європейський Со�
юз дійсно готовий кредитувати купівлю ро�
сійського газу Україною в обмін на прове�
дення нею реформ енергетичного сектору?

— Це питання має кілька аспектів. Один
з них стосується відносин між Україною і
Росією, точніше між «Нафтогазом» і «Газ�
промом». Є продавець і покупець, між ними
існує угода. Правда, кожного місяця вини�
кає питання: зможе «Нафтогаз» заплатити
чи ні? Комерційний контракт між «Нафтога�
зом» і «Газпромом» сам по собі нас не сто�
сується. Але нам важливо, щоб їхні стосун�
ки не призвели до перебоїв з постачаннями
російського газу споживачам в ЄС — так,
як це було в січні. Тому зараз головне пи�
тання: чи зможе «Нафтогаз» закачати у свої
газосховища досить газу для того, щоб за�
безпечити постачання його до Європи взим�
ку? Звичайно, в принципі це питання має
бути вирішене між двома компаніями. Але в
той же час в наших інтересах, щоб в укра�
їнських газосховищах було досить газу для
уникнення повторення січневої ситуації. За�
раз ведуться різні переговори. Я поки що не
можу сказати, в якій мірі ЄС може сприяти
вирішенню цього питання. Ми виходимо з
того, що буде знайдене якесь рішення, що
дозволить забезпечити постачання газу че�
рез Україну в ЄС. Водночас сподіваємося,
що стосунки між «Нафтогазом» і «Газпро�
мом» розвиватимуться таким чином, що проб�
лем не виникне. 

Але у будь�якому випадку це буде ко�
роткострокове вирішення проблеми. А Ук�
раїні треба думати про довгострокове. Ад�
же суть її труднощів — нереформованість

У селі Вишгородок на Тернопільщині
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енергетичного сектору. Надто низькі тари�
фи на газ, не збирають належним чином
платежі... Україна повинна провести відпо�
відні реформи секторів енергопостачання
й енергозбереження. Не можна концентру�
ватися лише на тому, чи зможе «Нафто�
газ» здійснити черговий місячний платіж.
Якщо займатися лише цим, проблема ніко�
ли не зникне.

— Україна і ЄС ведуть діалог про лібера�
лізацію візового режиму, водночас не стає
менше нарікань з боку українців на умови
отримання шенгенських віз. Чого можна че�
кати в цьому плані?

— Діалог про лібералізацію візового ре�
жиму справді просувається вперед. Але Ук�
раїна повинна здійснити низку добре відо�
мих всім кроків. Вони стосуються безпеки
документів, проблеми міграції, охорони кор�
донів. Все це вимагає багато роботи й фі�
нансів, але без докладання зусиль в цих сфе�
рах добитися лібералізації візового режиму
буде складно. Так, Шенгенський режим ін�
коли критикують за жорсткість, за його ви�
моги щодо надання візи — але ж отриму�
ючи її людина може безперешкодно пере�
суватися всіма країнами Шенгенського прос�
тору. Тобто він багато дає, хоча й багато
вимагає. З іншого боку, згідно зі статисти�
кою в 2008 році кількість виданих грома�
дянам України шенгенських віз збільшила�
ся порівняно з 2007�м на 134 відсотки. І
лише 6 відсоткам заявників було відмовле�
но у візі — як правило через надання не�
вірної інформації про мету поїздки або че�
рез сфальсифіковані документи. Згідно з
Угодою про спрощення процедури видачі
віз ми понизили до 35 євро плату за візу,
прибрали багато вимог.

— Тепер кілька питань про шведське пре�
зидентство. Одним з його пріоритетів є ек�
номіка й зайнятість. Що це означає?

— Ми маємо зробити висновки про при�
чини нинішньої кризи. Всі розуміють, що фі�
нансові ринки не працювали таким чином,
аби перешкодити її виникненню. Тому нам в
ЄС потрібно мати ефективніший нагляд на цих
ринках. Є відповідні структури на національ�
них рівнях, але зараз потрібна всеєвропей�
ська. Ефективність роботи фінансової систе�
ми є ключовою для ефективної роботи еко�
номіки. Друге актуальне сьогодні питання —
зайнятість. Потрібно, щоб ті хто втратив ро�
боту внаслідок кризи щонайшвидше повер�
нулися на ринок праці. Адже що довше лю�
дина поза ним, то складніше потім влашту�
ватися на роботу. 

Все це ми хочемо також включити в про�
ект стратегії, яка, як сподіваємося, стане спад�
коємицею Лісабонської стратегії. Вона була
прийнята 10 років тому, і метою було, щоб
ЄС до 2010 року став найдинамічнішою еко�

номікою в світі. На сьогодні для досягнен�
ня цього потрібно ще багато зробити. Але
треба використовувати нинішній момент. Ад�
же криза також дає можливість проведення
реформ, створення нових умов для еконо�
мічного зростання, зайнятості, стабільності
фінансових ринків і банківської системи.
Тому одне з важливих для Швеції завдань
на посту президентства буде досягти згоди
всередині ЄС відносно підготовки згаданої
стратегії.

— Восени зміниться Європейська Комісія,
можливий повторний референдум щодо Лі�
сабонської угоди в Ірландії. Все це може
ускладнити президентство?

— Подивимося, які рішення ухвалить Ір�
ландія. Якщо її позиція зміниться, а Польща
і Чехія завершать свої процедури ратифікації,
тоді Лісабонська угода набере чинності, як�
що ні — вирішуватимемо, виходячи з ситу�
ації. Наше завдання як головуючої країни по�
лягає в забезпеченні керівництва інституцій�
ними процесами, щоб вони йшли безпереш�
кодно. Це, звичайно, якоюсь мірою усклад�
нює нашу роботу. Але, з іншого боку, нічого
несподіваного в цьому немає. Всі ж знали,
що в червні відбудуться вибори в Європар�
ламент, що закінчується мандат Єврокомісії.
Але нам та іншим членам ЄС потрібно роби�
ти все можливе, щоб під час цих змін ми
продовжували рухатися вперед щодо голов�
них викликів: боротьби з економічною кри�
зою і змінами клімату.

— У грудні в Копенгагені відбудеться
присвячена боротьбі з глобальним потеплін�
ням конференція, на якій очікується підпи�

Стефан Гуллгрен на Дні Європи у Тернополі

сання нової кліматичної угоди. Що це озна�
чає для президентства Швеції? 

— Ми в ЄС вже змогли досягти багатьох
домовленостей відносно клімату і на їх базі
провести ефективні переговори з іншими пар�
тнерами щодо майбутньої угоди. Клімат — це
питання існування для всього світу. Якщо ми
не зменшимо викиди в атмосферу парнико�
вих газів, то погано буде всім. Тому потрібно
спільно й ефективно боротися з цією пробле�
мою. Дехто каже: от, зараз економічна криза,
не до цього, дуже дорого, давайте почекаємо.
Це неправильно з двох причин. По�перше, це
таке питання, яке не може чекати. По�друге,
криза навпаки відкриває можливості — зараз
вирішувати проблему легше, ніж раніше. Пот�
рібно використовувати момент і вживати за�
ходів, здійснювати які раніше було політично
складно — зараз впали обсяги промислового
виробництва. Всі розуміють, що потрібно про�
водити реформи для відновлення економіч�
ного зростання, водночас нині усе вигідніше
використовувати не традиційні, вичерпні енер�
горесурси — а вітер, сонце, сміття тощо. А
багато країн цього взагалі не роблять. Це, а
також ефективніше використання традиційних
ресурсів, зробить наші економіки більш кон�
курентоздатними — тобто виграють і вони, а
не лише природа. Тому є дуже важливий і
очевидний зв’язок між боротьбою з кризою і
з глобальним потеплінням, дуже хороша мож�
ливість боротися з двома проблемами відра�
зу. Швеція сподівається, що зможе досягти зго�
ди й усередині ЄС, і з іншими партнерами,
щоб ми змогли підписати у грудні в Копенга�
гені гарну угоду. 
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ДАРИНА ШИТ ПЕРЕМОГЛА У МІЖНАРОДНОМУ 
КОНКУРСІ МАЛЮНКУ Десятирічна Дарина Шит з міста Тальне
Черкаської області стала одним із 14 переможців Міжнародного конкурсу дитячого малюнку
на тему ґендерної рівності, що проводився Європейським Союзом. 

ФIНАЛЬНИЙ ТУР ЙОГО ВIДБУВСЯ В КIНЦІ ЧЕРВНЯ У БРЮССЕЛI. Засі�
дання журі проходило за участю Принцеси Бельгії Матильди та Гене�
рального директора бюро Європейської Комісії з питань співпраці
EuropeAid Коос Рішель. До складу журі входило також 49 школярів
початкових класів з Європейської школи Брюсселя. 

Працює українське журі конкурсу

Малюнок Дарини Шит Конкурс традицiйно пройшов у два етапи. Спочатку — нацiональ�
ний тур. В українському участь взяли понад 600 дiтей. Журi вiдiбра�
ло 10 малюнкiв для участi у фiналi. 

Конкурс всесвітній, і переможців визначають від регіональних
груп країн. Україна входить до групи європейських держав — сусі�
дів ЄС. Цього року в цій групі були діти з Бєларусі, Молдови, Гру�
зії, Хорватії, Косова, Боснії та Герцеговини, Македонії, Сербії та Ту�
реччини. Від групи визначили два переможці, крім Дарини Шит та�
ким став ще школяр з Косова. 

Усього в цьогорічному конкурсі взяли участь 25 тисяч дітей. Пе�
реможцями стали маленькі художники з Алжиру, Беніну, Болівії,
Єгипту, Казахстану, Кенії, Косово, Малайзії, Мексики, Домініканської
Республіки, Сомалі, Того та України. Участь дітей в цьому конкурсі
стала свідченням їх творчого таланту та розуміння того, що чоловіки
і жінки можуть бути рівними у всіх сферах життя, а гармонія у їхніх
стосунках може правити світом. Основними темами малюнків стали
навколишнє середовище, світ, справедливість, рівновага, сім’я, пра�
цевлаштування, місцеві традиції, кохання та мрії.

Цей міжнародний конкурс проводиться Європейською Комісією тре�
тій рік поспіль у країнах, що не входять до складу ЄС. Він із кож�
ним роком залучає все більше дітей. Цьогорічний розпочався у Між�
народний жіночий день 8 березня.

Дарина Шит, як і інші переможці, отримає від Європейської Комі�
сії приз на загальну суму 1000 євро.

Всю інформацію про конкурс можна отримати на сайті Представ�
ництва Єврокомісії в Україні за адресою http://ec.europa.eu/delega
tions/ukraine/more_info/drawing_competition_2009/index_uk.htm.

ПОВНИЙ СПИСОК ФIНАЛIСТIВ КОНКУРСУ ВIД УКРАЇНИ
Бiда Артем, 9 років, Вінницька обл., Козятинський р�н, 
с. Тернівка
Шит Дарина, 10 років, Черкаська обл., м. Тальне 
Левицька Анастасія, 8 років, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк
Матвієнко Альона, 9 років, Луганська обл., Білокуракинський р�н, 
с. Червоноармійське
Лященко Олексій, 10 років, Сумська обл., м. Конотоп
Цубіна Софія, 8 років, м. Київ
Осадча Поліна, 9 років, м. Київ 
Рогольчук Вікторія, 9 років, м. Київ
Павлухина Марія, 9 років, Луганська обл., м. Лисичанськ.



Успіх цьогорічних Днів Європи в Україні відбувся багато в чому завдяки колективу Представництва Європейської  Комісії в Україні, 
особливо працівникам відділу політики,  преси та інформації. Вони проводили величезну підготовчу роботу у Києві,  потім  виїжджали
у міста й села, де проходили святкування.

Керівнику відділу політики,  преси  та
інформації Дірку Шюбелю довелося
багато розповідати про Європейський
Союз під час громадських дискусій

Координатор з питань інформування та зв’язків з громадськістю Метью Грін:
наодинці перед допитливими киянами на Хрещатику

Координатор програм преси та інформації Давід Стулік у Тернополі
рятував намет Представництва від несподіваної зливи

Керівник програм преси та інформації
Станіслав Топольницький на урочистому
прийомі з нагоди Дня Європи: перед
важкою і тривалою роботою варто
підкріпитися…

Керівник програм преси та інформації Ірина Стаднійчук 
невтомно розповсюджувала інформацію про ЄС

Колектив Представництва Єврокомісії в Україні



«Євробюлетень». Інформаційне видання Представництва Європейської Комісії в Україні.
Київ 01024, вул. Круглоуніверситетська, 10, тел. (+380 44) 3908010.    www.delukr.ec.europa.eu, E�mail: Irina.Stadniychuk@ec.europa.eu 

Одним із плюсів минулих Днів Європи була активна участь у них дипломатів.  Понад 20 європейських країн відряджали їх у турне
українськими регіонами. Посли та інші співробітники дипмісій спілкувалися з представниками влади та студентами, пересічними людьми й
журналістами. Це було надзвичайно цікаве, взаємокорисне спілкування.  Дипломати змогли краще відчути Україну й українців, а мешканці
регіонів мали гарну нагоду поставити будь*які запитання тим, хто на цих Днях Європи персонально уособлював для них Європейський Союз. 

Посол Фінляндії Крістер Міккелссон під час громадських дискусійУповноважений керівник офісу ПРООН в Україні Ерджан Мурат отримує 
подяку від мешканців села Вишгородок на Тернопільщині

Короткий відпочинок... Зліва направо: посли Німеччини Ганс7Юрген Гамзьот, 
Великої Британії Лі Тернер і Угощини Андраш Баршонь

Послу Чехії Ярославу Башті є про що розповісти бажаючим 
більше дізнатися про ЄС

Типова для цьогорічних Днів Європи картина: дипломати у наметі
громадських дебатів відповідають на запитання. Зліва направо: посли Швеції
Стефан Гуллгрен, Угорщини Андраш Баршонь, Польщі Яцек Ключковський,
Голова Представництва Єврокомісії Жозе Мануель Пінту Тейшейра, посли
Німеччини  Ганс7Юрґен Гаймзьот і Чехії Ярослав Башта

Посол Польщі Яцек Ключковський у польському наметі


