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Дайджест Української національної платформи 

 
24.06.2011 

 
В Києві відбулося засідання Робочої групи з 
довкілля, зміни клімату та енергетичної безпеки 
 
НУО дали свою оцінку Звіту про реалізацію 
Європейської політики сусідства в Україні у 2010 
році на зустрічі з керівництвом Представництва 
Європейського Союзу 
 
У Львові поспілкувалися про транскордонне 
співробітництво та Східне партнерство 
 
В Брюсселі відбулося засідання Робочої Групи 
1 Форуму Громадянського Суспільства  
 
У Сумах пройшов Регіональний Форум 
громадянського суспільства, присвячений темі 
євроінтеграції України 
 
Всеукраїнське моделювання Саміту ЄР з 
питання «Східне партнерство» 
 
Заява Української Національної Платформи 
Форуму Громадянського Суспільства Східного 
Партнерства щодо Митного союзу 
 

 
Експертний семінар «Оцінка 
Робочою групою 3 ФГС Східного 
партнерства реформи екологічної 
політики у 6 країнах-партнерах» 
 
 
Запрошення до участі в Третій 
зустрічі Форуму громадянського 
суспільства Східного 
Партнерства, який відбудеться у 
Познані (Польща) 28-30 листопада 
2011 року 
 
Єврокомісія оголосила конкурс 
проектів у рамках програми MEDIA 
Mundus 
 
Конференція «Східний вимір 
мобільності» 
 

 

Запрошення до участі в Третій зустрічі Форуму громадянського 
суспільства Східного Партнерства, який відбудеться у Познані 
(Польща) 28-30 листопада 2011 року 
http://eu.prostir.ua/calendar/247977.html 
 
Усі зацікавлені запрошуються подавати заявку на участь у третьому Форумі Громадянського Суспільства 
Східного партнерства (Познань, Польща, 28 - 30 листопада 2011 року). 
 
Подані заявки (див. бланк заяви у додатку) мають бути заповнені англійською або російською мовами та 
відправлені до 26 червня 2011 року на контактну адресу електронної пошти: applications@eap-csf.eu  
 
Більш детально можна прочитати на Європейському просторі:  

http://eu.prostir.ua/calendar/247977.html 
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Єврокомісія оголосила конкурс проектів у рамках програми MEDIA 
Mundus 
 
Європейська Комісія оголосила конкурс проектів у рамках програми MEDIA Mundus. У конкурсі можуть 
взяти участь країни з-поза меж ЄС, а також країни-учасниці Європейської політики сусідства. 
 
Мета проекту – підвищення конкурентоздатності європейської аудіовізуальної індустрії, розширення 
споживацького вибору та культурного різноманіття. 
 
Програма розрахована до виконання у період від 1 лютого 2012 року до 31 березня 2013 року. Головні 
напрями імплементації проекту – тренінги, доступ до ринку, розповсюдження та обіг аудіовізуальної 
продукції. 
 
Бюджет проекту – 5,042,215 євро. 
Останній термін подачі заявок – 23 вересня 2011 року. 
 
Нагадаємо, що MEDIA Mundus є міжнародним розширенням програми ЄС MEDIA, націленої на підтримку 
європейського кіно. 
 
Див. також: 
 
Новина на сайті ENPI-Info: http://www.enpi-info.eu/main.php?id=25638&id_type=1&lang_id=450  
Веб-сайт програми MEDIA Mundus: http://ec.europa.eu/culture/media/mundus/index_en.htm  
 
 
 
 

Конференція «Східний вимір мобільності» 
 
Дати проведення: 6-7 липня 2011 
Місце проведення: 
Науковий центр Коперник (http://www.kopernik.org.pl), Варшава 
 
Організатори: 
Міністерство культури і національної спадщини, Міністерство національної освіти, Міністерство науки та 
вищої освіти, Міністерство спорту і туризму, Європейська Комісія 
 
Партнери: 
Інститут Адама Міцкевича, Контактний пункт програми ЄС Культура, Контактний пункт програми ЄЦ 
"Європа для громадян", місто Варшава 
 
Учасники: 
Загальна кількість учасників становить 300, з них: 

1. 80 з країн Східного партнерства 
2. 120 з країн ЄС 

 
Профіль учасників: 
Представники міністерств, університетів, дослідницьких центрів, національних агентств, програм ЄС, 
молоді, студентів, профспілок вчителів, фондів, культурних асоціації та інститутів, а також представники 
спортивного руху. 
 
Мета наради: 
Основною метою цієї зустрічі є посилення мобільності у сфері освіти, молоді, наукових досліджень і 
культури між Європейським Союзом і країнами Східного партнерства. 
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Опис: 
Однією з найбільш важливих цілей наради є подання існуючих можливостей підтримки мобільності, як в 
рамках програм ЄС, так і в рамках нових ініціатив. Під час конференції відбудеться також презентація 
досвіду. Дискусія про майбутні можливості сприятиме загальній дискусії про форму нових програм ЄС в 
новій фінансовій перспективі 2014-2020. Ідея конференції — прислухатися до очікувань учасників з країн 
Східного партнерства. 
Конференція складатиметься з: пленарних засідань, дискусій, тематичних засідань (освіта, молодь, наука, 
культура, спорт), інформаційних сесій та багатої культурної програми (екскурсія по Науковому центрі 
Коперник, презентація проекту I, Culture Orchestra, тощо). 
 
З порядком денним можна ознайомитися тут http://www.eap-mobility.pl/ru 
 
 
 

В Києві відбулося засідання Робочої групи з довкілля, зміни клімату та 
енергетичної безпеки  
 
23 червня в Києві відбулося засідання Робочої групи 3 «Довкілля, зміна клімату та енергетична 
безпека» Форуму громадянського суспільства Східного Партнерства. Участь в засіданні взяли 
представники країн учасниць Східного партнерства та країн ЄС.  
 
Координує діяльність Робочої групи 3 Президент ВЕГО «МАМА 86» Ганна Голубовська-Онісімова. 
 
Більш детальна інформація про робочу зустріч буде згодом. 
 
 
 

Експертний семінар «Оцінка Робочою групою 3 ФГС Східного 
партнерства реформи екологічної політики у 6 країнах-партнерах» 
http://eu.prostir.ua/calendar/247899.html 
24-25 червня 2011 р. Всеукраїнська екологічна громадська організація «МАМА-86» у співробітництві з 
Фондом ім. Фрідріха Еберта, за підтримки Європейської Комісії, Європейської програми Міжнародного 
благодійного фонду «Відродження» та Посольства Республіки Польща, проведе Експертний семінар 
«Оцінка Робочою групою 3 ФГС Східного партнерства реформи екологічної політики у 6 країнах-
партнерах» з метою зміцнення співробітництва між членами РГ3 в ході реалізації екологічних пріоритетів 
Східного партнерства. 
 
Дата проведення: 24-25 червня 2011 р.  
 
Місце проведення: готель «Русь», Київ, вул. Госпітальна, 4  
 
Головними цілями семінару є: 1) інвентаризація стану реалізації екологічного напрямку двостороннього 
співробітництва країн-партнерів з ЄС, реалізації СП та ЄІСП і внеску НУО; 2) вироблення єдиного підходу 
до моніторингу і оцінки реформи екологічної політики по відношенню до СП (інформування, комунікація та 
участь громадськості у ЄПС/СП з екологічних питань).  
 
Цей семінар є першою віхою спеціалізованого проекту, який має принести наступні результати: спільне 
дослідження НУО РГ3 з питань впровадження реформи екологічної політики в ході наближення до 
політики та законодавства ЄС у країнах-партнерах і внеску НУО; розроблення веб-ресурсу, що міститиме 
конкретну інформацію країн партнерів щодо діяльності НУО, пов’язаної з СП; доповідь РГ3 про реалізацію 
флагманської ініціативи з належного екологічного врядування, що має бути оприлюднена перед 
засіданням Екологічної панелі (вересень 2011 р.).  
 

http://orchestra.iam.pl/ru�
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Докладніша інформація про семінар наведена у проекті порядку денного, що додається.  
 
Контакти:  
Ганна Голубовська-Онісімова, Координатор РГ3 ФГС СП (довкілля), anna@mama-86.org.ua.  
ВЕГО «МАМА-86»  
вул. Академіка Янгеля, 4, кв. 126, 11 поверх, Київ 03057, Україна  
+ 38 044 456 1338, + 38 044 453 4796 (факс) 
 
 
 
23-06-2011  

НУО дали свою оцінку Звіту про реалізацію Європейської політики 
сусідства в Україні у 2010 році на зустрічі з керівництвом 
Представництва Європейського Союзу 

 
Наприкінці травня 2011 року Європейська Комісія та 
Високий представник ЄС з закордонних справ та 
безпекової політики оприлюднили спільний Звіт про 
реалізацію Європейської політики сусідства в 
Україні у 2010 році . В документі була дана оцінка 
загальним тенденціям в Україні за 2010 рік, реформам, 
які готувалися та реалізовувалися в цей період, а також 
ситуації в кожній конкретній сфері (політиці, економіці, 
енергетиці, охороні навколишнього середовища тощо). 
Для українського третього сектору цей звіт має значну 
вагу, особливо в нинішній ситуації, коли влада в країні 
за 2010 рік консолідувалася та задекларувала майбутні 

системні реформи.  
 
22 червня відбулася зустріч керівників Представництва Європейського Союзу в Україні та 
представників Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного 
партнерства. Під час заходу українські експерти отримали змогу звернути увагу авторів Звіту на додаткові 
аспекти виконання Україною та ЄС зобов’язань в межах Європейської політики сусідства, висловити свої 
зауваження та пропозиції щодо документу.  
 
Голова представництва Європейського Союзу в Україні Жозе Мануель Пінту Тейшейра висловив 
вдячність за те, що українські громадські організації вирішили дати оцінку Звіту, що, на його думку, 
дозволить удосконалити підготовку аналогічних документів в майбутньому.  
 
Безпосереднє обговорення розпочав Ігор Когут, Голова 
Ради Лабораторії законодавчих ініціатив, 
Національний координатор по Україні Форуму 
громадянського суспільства Східного Партнерства. 
Він відзначив, що вперше за довгий час українські 
громадські організації об’єдналися для того, щоб 
висловити свої зауваження щодо Звіту про реалізацію 
Європейської політики сусідства. Також Ігор Когут 
наголосив на тому що з посиленням процесу консолідації 
влади в Україні склалася неоднозначна ситуація: з одного 
боку це створює загрозу для третього сектору, але з 
іншого – уможливлює комплексні реформи. Однак поки 
що уряд не надав чіткого плану реформ, й не виявив реального бажання дослухатися до пропозицій 
громадських організацій. Говорилося також про інституційний аспект євроінтеграції – концентрацію 
відповідних політичних механізмів у структурі Адміністрації Президента. Ігор Когут закликав Єврокомісію 

http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/documents/eu_uk_chronology/enp_report_2010_ukraine_uk.pdf�
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/documents/eu_uk_chronology/enp_report_2010_ukraine_uk.pdf�
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/documents/eu_uk_chronology/enp_report_2010_ukraine_uk.pdf�
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інституційно підтримати ініціативи Форуму громадського суспільства Східного партнерства й вести 
відповідний діалог з українською владою.  
 
Директор Фонду "Європа ХХІ" Галина Усатенко висловила свої зауваження щодо тієї частини звіту, яка 
стосується освіти. Зокрема експерт говорила про необхідність включення до огляду аспектів, які 
стосувалися мовної політики в освіті та зміни програм гуманітарних предметів. Також мова йшла про 
реформи щодо дошкільної та вищої освіти, студентського самоврядування, університетської автономії.  
 
Дмитро Шульга, Старший менеджер Європейської програми Міжнародного фонду «Відродження», 
говорив про проблеми з залученням волонтерів з країн ЄС до програм в Україні (зокрема, візові труднощі).  
 
Андрій Чубик, виконавчий директор Центру глобалістики «Стратегія XXI», висловив свої думки та 
пропозиції щодо звіту в частині енергетики (зокрема, енергоефективності) та використання природних 
ресурсів.  
 
Юрій Вдовенко, віце-президент Поліського фонду міжнародних та регіональних досліджень, 
говорив про економічні проблеми України, де акцентував увагу на підвищенні рівня безробіття та інфляції, 
збереженні негативного сальдо, непрозорості процедур державних закупівель.  
 
Економічну тему продовжив Дмитро Ляпін, Голова Інституту власності і свободи, який закликав авторів 
звіту акцентувати увагу на тотальному невиконанні урядом законодавства та власних нормативних актів.  
 
Ірина Кравчук, експерт громадської організації «Українська альтернатива», висловила свою точку 
зору щодо інституційного аспекту політичного діалогу між Україною та ЄС.  
 
З точки зору заступника директора Фундації PAUCI Святослава Павлюка автори звіту переоцінили 
наслідки адміністративної реформи, яка відбулася у виконавчій владі минулого року.  
 
Володимир Купрій, виконавчий директор Творчого центру ТЦК, говорив про реформу місцевого 
самоврядування, а також про скорочення участі громадянського суспільства у виробленні рішень 
публічною владою.  
 
Керівники профільних відділів, а також автори Звіту висловили готовність до подальшого діалогу з 
українськими експертними організаціями. Останні, в свою чергу, найближчим часом підготують зведені 
коментарі щодо Звіту про реалізацію Європейської політики сусідства в Україні у 2010 році, які будуть 
передані його авторам. 
 
 
 
07-06-2011  

У Львові поспілкувалися про транскордонне співробітництво та Східне 
партнерство 
 

3-4 червня п.р. у Львові, в готелі «Супутник», відбулася міжнародна 
конференція «Транскордонна співпраця та Східне партнерство як 
інструмент інтеграції України в Європейську спільноту». 
 
Організаторами конференції стали: Громадська організація «БРАМА» 
спільно з Представництвом Фонду Конрада Аденауера в Україні, 
Львівською обласною радою, Львівською обласною державною 
адміністрацією та єврорегіоном «Карпати». 
 
В конференції  взяли участь представники місцевих органів влади та 
громадських організацій з прикордонних регіонів України та Польщі. 
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Основне завдання конференції :розглянути проблемні питання, що виникають під час реалізації 
транскордонної співраці, зокрема в рамках Програми Добросусідства «Польща – Білорусь - Україна» 2007-
2013; ініціативи «Східне Партнерство», зокрема, Форуму громадянського суспільства Східного 
Партнерства. 
 
На початку заходу з привітальним словом виступили Борис Тарасюк, Співголова Парламентської асамблеї 
«Євронест», Голова комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції; Ніко Ланге, Голова 
представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні; Ян Бурий, Депутат Сейму Республіки Польща; 
Томаш Соліс, Заступник голови Сейміку Любельського воєводства; Святослав Шеремета, Голова Ради 
Братства магістрів академії державного управління «БРАМА», депутат Львівської обласної ради. 
 
У першому блоці конференції про співпрацю в межах східного партнерства з власними доповідями 
виступили Борис Тарасюк та Ян Бурий, де розповіли детальніше про концепцію східного партнерства та 
розкрили основні шляхи діяльності в його межах. 
 
На наступному блоці конференції учасники могли дізнатися більше про транскордонну співпрацю в 
контексті розвитку прикордонних територій. Власним досвідом реалізації проектів у даній сфері поділилися 
Лев Захарчишин, начальник управління міжнародного співробітництва Львівської облдержадміністрації; 
Володимир Горбовий, національний представник України в Єврорегіоні "Карпати", голова 
Старосамбірської районної ради. Детальніше про конкурс проектів у рамках Програми транскордонного 
співробітництва «Польща-Білорусія-Україна» розповіла Ольга Парасоцька, голова представництва 
Спільного технічного секретаріату Програми. 
 
Далі з доповідями про кращі практики транскордонного співробітництва виступили Адам Василевський, 
голова Комісії регіонального розвитку та закордонної співпраці Сейміку Любельського воєводства; 
Себастьян Ринкевич, представник Центру промоції Підлясся, м. Білосток, Польща; Пауліна Бонк-Яхна, 
представниця Відділу міжнародного співробітництва Маршалківського Уряду Підкарпатського воєводства. 
 
Наступний день конференції розпочався з блоку щодо тематики перспектив Східного партнерства для 
України, на якому власним баченням поділилися Ігор Когут, Національний представник Громадського 
Форуму Східного партнерства; Вадим Трухан, посол з особливих доручень Міністерства закордонних 
справ України, і Тарас Возняк,  
головний редактор журналу «Ї». 
 
Впродовж останнього блоку конференції з доповідями про розвиток, проблеми та перспективи єврорегіонів 
в контексті транскордонного співробітництва виступили Галина Литвин, виконавчий директор 
Національного представництва України в Єврорегіоні «Карпати»; Норберт Обрицький, голова комісї 
міжнародного співробітництва Сейміку Західно - Поморського воєводства, екс-маршалек воєводства; Давід 
Лясек, заступник директора товариства «Єврорегіон Карпати- Польща». 
 
Конференція завершилася підведенням підсумків обговорених тем та прийняттям резолюції щодо 
подальших дій у сфері транскордонного співробітництва. 
 
Ольга Лучка, оглядач Pravotoday 
 
 
 
01-06-2011  

В Брюсселі відбулося засідання Робочої Групи 1 Форуму 
Громадянського Суспільства  
 
27 травня 2011 р. в Брюсселі відбулася зустріч Робочої Групи 1 Форуму Громадянського Суспільства 
Східної Платформи. Координували засідання Віра Ріхачкова і Борис Навасардян. Крім представників від 
учасників ФГС з усіх 6 країн та країн-членів ЄС, на засіданні були також запрошені доповідачі з інституцій 
Європейського Союзу. 
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Учасники зустрічі від України прокоментували засідання наступним чином: 
 
Євген Шульга (Центр Разумкова) — ЄС шукає форми співпраці з громадянським суспільством своїх 
сусідів, але поки не знаходить. Єврокомісія бере на себе організацію міжнародних зустрічей, учасники 
яких самі мають визначити чим і як займатимуться. Поки що такий підхід не приносить відчутної 
користі. Але пошук оптимальної форми співпраці триває: доповнюються правила, висуваються і 
обговорюються пропозиції вдосконалення відносин між організаторами та учасниками форуму, 
встановлюються міжнародні зв’язки в середині робочих груп, потроху розпочинається обмін досвідом і 
спільні дії. 
 
Під час виступу перед учасниками зустрічі один з чиновників ЄС порівняв уряди країн Східного 
партнерства з дітьми, яких важко змусити робити все, що хочуть батьки. Можливо саме ця 
метафора також пояснює поведінку ЄС відносно громадських організацій наших країн: підказувати й 
спрямовувати, але не робити чужу роботу; створювати умови, але не розпещувати; приятелювати 
але без панібратства; терпіти, пробачати, заохочувати. Такий спосіб роботи явно не обіцяє швидких 
результатів, але ЄС, схоже, вірить у важливість неквапливих дій.  
 
Шкода, що з самого початку не визначено конкретніші завдання для учасників форуму і не було 
продумано перші кроки, які дали б відчуття мети й узгодженості дій. Можливо, єврочиновники вирішили, 
що не мають права вказувати що робити, і лише створюють умови, не втручаючись у зміст. 
 
Володимир Купрій (Творчий центр ТЦК) — Зустріч Робочої групи 1 продемонструвала, що Форум 
громадянського суспільства Східного партнерства, як власне і сама Програма Східного партнерства 
продовжують перебувати в стані пошуку свого місця і ролі в загальній політиці взаємин між ЄС та 
країнами Східного Партнерства. На жаль, багато гострих запитань щодо бачення розвитку Програми 
та місця в ній громадянського суспільства так і залишилися без відповідей з боку представників 
інституцій ЄС. У той же час вдалося виокреслити і конкретні справи в межах можливого. Наприклад. 
підгрупа з питань адміністративної реформи вирішила підготувати для Конференцуії регіональних та 
місцевих влад Східного Партнерства Спільний документ організацій громадянського суспільства, в 
якому будуть викладена позиція неурядових організацій з 6 країн щодо процесів здійснення 
адміністративних реформ на місцевому рівні в кожній із країн. 
 
 
 
31-05-2011  

У Сумах пройшов Регіональний Форум громадянського суспільства, 
присвячений темі євроінтеграції України 
 

Суми відсвяткували День Європи, на який завітала 
потужна делегація іноземних дипломатів. Зокрема, 
останні взяли участь у Регіональному форумі 
громадянського суспільства. Послухати одразу 
п’ятьох послів прийшли журналісти, студенти, 
експерти, депутати, а також мер Сум Геннадій 
Мінаєв. Закордонні гості підкреслили, що 
успішність євроінтеграції передусім залежить від 
самої України, яка мусить виконати необхідні 
вимоги. У роботі Форуму брав участь також 
програмний координатор Лабораторії 
законодавчих ініціатив Андрій Когут.  
 
Жозе Мануел Пінту Тейшейра, Голова 
Представництва Європейського Союзу – "Україна 
стала незалежною одночасно з Угорщиною, але 
ще не позбулася деяких рис комуністичної 
системи. Отже, Україна стала членом тієї команди, 
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яка допомагає прискорити цей процес, але для того, щоб досягти рівня потрібної довіри, попереду ще 
багато роботи". 
 
Крістер Міккелссон, Посол Республіки Фінляндія – "Членство у Євросоюзі – це не щось окреме. Це 
означає, що ви повинні змінитись — змінити цінності, правила, які згодом доведуть свою ефективність. У 
ЄС країни відрізняються, постійно порівнюють себе з іншими. Отже, суть цього – зміни у суспільстві, а не 
саме членство". 
 
Міхаль Баєр, Посол Угорської Республіки – "Моє враження від перебування в Україні протягом 6 місяців 
можна висловити так: більшість українців знають, куди їм іти. Вони дивляться на Захід, орієнтуються на 
нього. У Сумах я підтвердив свої думки. Люди хочуть гарно жити, але ЄС – це не тільки безпроблемні 
подорожі, високий рівень життя, обслуговування і т.д. Це виклик, і потрібно багато працювати над цим". 
 
Ганс-Юрґен Гаймзьот, Надзвичайний і Повноважний Посол Федеративної Республіки Німеччина – "Хочу 
відзначити, що у цьому місті я побачив інтерес та бажання вчитися новому. Відчув європейський дух, 
відвідавши різні об’єднання, школи, університети. Не знаю, чи є Суми найзахіднішою областю, але якщо 
порівнювати намагання інших областей, то Суми гарно справляються зі своїм завданням та бажанням бути 
попереду". 
 
Пітер Ян Волтерс, Повноважний Посол Королівства Нідерландів – "Хочу навести приклад однієї з громад 
невеличкого села. 300 людей об’єдналися та звернулися до влади заради того, щоб мати доступ та 
захищати запаси питної води. Це приклад того, як треба брати ініціативу та відповідальність у свої руки, 
чітко висловлювати свої бажання та "будувати Європу в Україні". 
 
Дипломати відповіли на ряд питань — сумчан цікавила Угода про Асоціацію між Україною та ЄС, ініціатива 
"Східне партнерство", зона вільної торгівлі, безвізовий режим і так далі. А після перерви своїми думками 
поділилися столичні експерти — цікаво, що останніх також виявилося п’ятеро. Повної згоди між 
виступаючими не спостерігалося — одні казали, що у Європейського Союзу вистачає власних недоліків, 
інші ж наголошували, що таким цінностям, як верховенство права і повага до людини, альтернативи 
немає. 
 
Як підкреслив віце-президент Інституту європейської інтеграції Геннадій Друзенко, "Євросоюз по-перше, 
А — не єдиний центр світового впливу, Б — не найефективніша економічна модель, і В — не настільки 
однозначно позитивний і безпроблемний проект, яким він виглядав ще на початку 2000-х". Йому опонувала 
керівник програм розвитку громадянського суспільства УНЦПД Юлія Тищенко — "Звичайно, Євросоюз не 
є панацеєю від наших бід. Але мені здається, що в тій ситуації геополітичній, в якій Україна знаходиться, 
інших ліків просто не існує, як би ми критично не оцінювали досвід різних країн". Тищенко згадала і 
"російський чинник" — на її думку, віддаляючись від Європи, Україна автоматично потрапляє в "зону 
впливу" північного сусіда, що призводить до втрати ідентичності. З нею погодилися і колеги, котрі заявили, 
що будь-яке просування нашої держави на Захід одразу ж наштовхується на протидію Кремля. Тож не 
випадково, що коли Київ вийшов на фінальну стадію переговорів з Брюсселем щодо зони вільної торгівлі, 
Москва почала активно піарити власне дітище — Митний союз, намагаючись змусити Банкову поміняти 
вектор.  
 
"На сьогодні Україна опиняється в такій ситуації, коли пройдено досить великий шлях, 16 раундів 
переговорів, можна уявити, скільки людських зусиль докладено — і коли узгоджена переважна більшість 
позицій, після цього з’являються якісь інформаційні атаки з цифрами 9 млрд. вигоди від Митного Союзу, які 
не підкріплені жодними розрахунками" — каже представник Поліського фонду міжнародних і регіональних 
досліджень Юрій Вдовенко. А політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва 
Володимир Горбач додав — "Зі зміною курсу зовнішньополітичного, безпекового, відмови від членства в 
Північноатлантичному альянсі Україна стала максимально вразливою до впливів зі східного боку, і всі ці 
наші керманичі, вони ж власники газет, заводов, пароходов, розуміють, чим ризикують і що можуть 
втратити, їм потрібна противага для того, щоб збалансувати російські впливи в Україні і не втратити те, 
чим вони володіють". За словами Горбача, саме Євросоюз і є такою противагою — але проблема не 
вичерпується зовнішнім фактором. Не менш важливо, що вступ до ЄС допоможе змінити державу 
зсередини, встановивши певні правила для нашої влади. Однак ентузіазм вбиває відсутність перспективи 
— інтеграції шкодить скептицизм брюссельських бюрократів. Не отримавши чітких гарантій вступу, Україна 
не докладає особливих зусиль, а підтримка населення суттєво знизилася. Хоча не так давно ситуація була 
набагато сприятливішою. Програмний координатор Лабораторії законодавчих ініціатив Андрій Когут 
нагадав — "В 2004-05 роках були дуже високі шанси для того, щоб за умови ефективних кроків все ж таки 
увійти в європейську спільноту, була ейфорія від України — це одна ілюстрація. Й інша ілюстрація — що 
Румунія, котра навряд чи є набагато краще економічно розвинутою, ніж Україна, все ж таки є в Євросоюзі". 
 
Головний чинник, який заважає Україні стати новим членом ЄС — не песимізм західних або опір північних 
чиновників, а відсутність єдності влади, опозиції та суспільства в даному питанні. Найбільш підходящий 
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момент колишні лідери успішно змарнували, а їх наступники обмежуються ритуальними заявами. Тож 
навряд чи варто скаржитися на європейську політику "напіввідчинених дверей" — як відомо ще з Біблії, 
аби тобі відчинили, треба спочатку постукати. 
 
 
 
25-05-2011  

Всеукраїнське моделювання Саміту ЄР з питання «Східне 
партнерство» 
 

20 травня 2011 року у 12й залі Верховної Ради України 
з 11:00 до 16:00 Департамент зовнішніх зв’язків 
студентського парламенту Київського національного 
університету імені Тараса Шевченко за підтримки 
Комітету Верховної Ради України з питань 
законодавчого забезпечення правоохоронної 
діяльності та ВМГО «Всеукраїнська Асамблея Молоді» 
провів І Всеукраїнське моделювання Саміту 
Європейської Ради з питання «Східне партнерство».  
 
У саміті взяли участь близько 50 студентів з різних ВНЗ 
України, народні депутати України, європарламентарі, 

експерти та аналітики. Відповідальними за організацію виступили: Куліковська Аліна, студентка Інституту 
міжнародних відносин; Юна Шайхалієва, студентка філософського факультету та Антон Кучухідзе, студент 
Інституту міжнародних відносин.  
 
Моделювання прийняття рішення Європейською 
Радою проводилося англійською мовою.  
 
Активну участь у заході взяли також: Голова 
Комітету Верховної Ради України з питань 
законодавчого забезпечення та правоохоронної 
діяльності Віктор Швець; депутат Європейського 
Парламенту Міхель Томаш Камінський; Ігор Когут, 
Голова Ради лабораторії законодавчих ініціатив, 
національний координатор по Україні Форуму 
громадянського суспільства Східного Партнерства та 
інші вельмишановні високопосадовці.  
 
Основним завданням даного проекту стало перенесення процедури прийняття рішення Європейською 
Радою та проведення аналізу раціональності прийнятого рішення та перспективи даного партнерства на 
майбутнє.  
 
Важливо зазначити, що програма «Східне партнерство» - є вагомим внеском на шляху до розвитку 
двосторонньої політики добросусідства між Європейським Союзом та східними державами (Вірменія, 
Азербайджан, Білорусь, Грузія, Молдова, Україна). Ця програма була прийнята на саміті Європейської 
Ради 7 травня 2009р. офіційно було окреслено усі сфери взаємовідносин між країнами та налагодження 
нових контактів для подальшого розвитку цих відносин. Зазначимо, що країни-сусіди отримали статус 
офіційних партнерів, а для України, наприклад, це стало новою сходинкою на шляху до набуття статусу 
повноправного члена Європейського Союзу.  
 
Під час моделювання талановита та освічена в даній сфері молодь зібралася разом аби відтворити в 
повному обсязі та відповідно до процедури дану значиму подію для України.  
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Ми сподіваємося, що даний захід приверне увагу до прагнення української молоді, аби наша держава 
вступила до ЄС. Це стане підтвердженням того, що молоде покоління України готове до нових та 
кардинальних змін в своєму житті.  

Студентський парламент Університу.  
 
 
 
22-04-2011  

Заява Української Національної Платформи Форуму Громадянського 
Суспільства Східного Партнерства щодо Митного союзу 
 
Ми, представники Української Національної Платформи Форуму Громадянського Суспільства Східного 
Партнерства: 
 

• наголошуємо на необхідності забезпечення послідовного, прогнозованого та незмінного 
зовнішнього курсу європейської інтеграції України; 

• висловлюємо занепокоєння спробами відновити дискусію щодо альтернативних варіантів 
зовнішньополітичної та економічної інтеграційної політики України та зміни її пріоритетів на користь 
Митного Союзу; 

• висловлюємо занепокоєння з приводу кулуарного та непублічного характеру переговорів щодо 
зближення з Митним Союзом за рахунок інтеграційного процесу з ЄС; 

• поділяємо позицію щодо неможливості одночасного створення поглибленої і всеосяжної зони 
вільної торгівлі з Європейським Союзом та інтегрування у Митний союз; 

• наголошуємо, що Зона Вільної Торгівлі урівнює права і обов’язки її учасників спільного ринку, тоді 
як Митний Союз урівнює зовнішні мита країн-учасників, не вирішуючи питань доступу на внутрішні 
ринки цих країн, що принципово відрізняє ці дві інтеграційні моделі; 

• заперечуємо проти намагань протиставити створенню зони вільної торгівлі з Європейським 
Союзом загрози погіршення економічних відносин України з Росією, Білоруссю і Казахстаном. 

 
Реагуючи на сучасні виклики суміщення євроінтеграційних прагнень України та ефективної співпраці з 
країнами Митного Союзу закликаємо: 
 

• Президента, Кабінет Міністрів України та Верховну Раду України — пришвидшити виконання усіх 
зобов’язань, взятих Україною перед Європейським Союзом в рамках Порядку денного асоціації; 

• Міністерство закордонних справ — виступити з офіційною заявою у підтвердження оприлюдненій 
керівництвом відомства позиції щодо несумісності зазначених інтеграційних векторів; 

• Міністерство економічного розвитку і торгівлі — оприлюднити економічне обґрунтування 
перспектив входження України до Митного союзу Росія-Казахстан-Білорусь за схемою «3+1» та 
пояснити зміст цієї схеми; 

• Переговорну групу від України щодо створення Зони Вільної Торгівлі — докласти максимальних 
зусиль для завершення в прийнятні терміни переговорного процесу та підготовки до підписання 
підсумкової угоди; 

• Громадянське суспільство — всебічно підтримувати дії спрямовані на реалізацію євроінтеграційної 
політики, сприяти реалізації пріоритетів Порядку денного асоціації та захисту національних 
інтересів в процесі переговорів щодо створення поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі з 
Європейським Союзом. 

 
Ігор Когут 

від імені Національної платформи  
Форуму громадянського суспільства Східного Партнерства 

Київ, 22 квітня 2011 року 
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