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ВСЕСВІТНІЙ КОНГРЕС ПАЛАТ: ПОЄДНАННЯ ІСТОРІЇ ТА ІННОВАЦІЙ 
 
Всесвітній конгрес палат – найпрестиж-

ніший і найбільш представницький діловий захід 
торгово-промислових палат усього світу, ор-
ганізаторами якого є Міжнародна торгова па-
лата (ICC) і Всесвітня федерація палат (WCC), 
що об'єднує понад 12 тисяч ТПП. 

Конгрес проводиться кожні два роки, по 
черзі на різних континентах. У 2015-му відбувся 
9-ий  за  рахунком, цього  разу  на  Європейсь-
кому континенті. У 2017-му черга надійде до 
Австралії (м. Сідней). 

9-ий Всесвітній конгрес палат проходив з 10 по 12 червня у старовинному італійському Турині. 
Цьогорічне проведення заходу в місті, яке колись було столицею Італії, символічно. Тут відчувається 
ідеальне поєднання старовини й нових віянь, інновацій і традицій, минулого, сьогодення та майбутнього. 
Девіз конгресу: "Суспільство. Особистість. Бачення". 

Представники міжнародних організацій, національних торгово-промислових палат, підприємств, фірм, 
банків – більш ніж 800 учасників із усього світу – зібрались разом, щоб знайти рішення багатьом питанням і 
проблемам, які стоять перед бізнесом у сфері міжнародної торгівлі, глобалізації, відносин із владою, 

засобах захисту своїх інтересів. 
"Бізнес – за мир! Business for 
Peace!", – заява, що зробив Конгрес 
у перші хвилини своєї роботи. Усі 
присутні встали і, взявшись за руки, 
підкреслили: бізнес – за мир! 
Проблема миру на Землі – це 
проблема  №1,  адже  не  вирішивши 
її, неможливо розв'язувати інші 
глобальні проблеми. Наскільки це 
актуально для України, говорити не 
треба. 

Пленарні засідання й секції 
були присвячені питанням глоба-
лізації економічної діяльності, що 
стала однією з головних тенденцій 
розвитку сучасного світу, яка істотно 

впливає не тільки на економічне життя, але й має 
політичні (внутрішні та міжнародні), соціальні і 
навіть культурно-цивілізаційні наслідки. Їх усе 
більше  відчувають  на  собі  практично  всі  кра-
їни, і серед них, звичайно, Україна, яка цілком 
усвідомлено, активно і цілеспрямовано рухається 
в напрямку інтеграції в міжнародну економіку. І 
одним із найважливіших питань для торгово-
промислових палат є захист інтересів під-
приємців. 

Нововведенням під час роботи Конгресу 
було запровадження електронної системи C2C 
(Chamber to Chamber) або С2B (Chamber to Busi-
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ness) зацікавлених у співпраці партнерів із різних куточків світу. Організатори подбали і про надання 
можливості представникам національних ТПП поділитися один із одним інформацією про регіони та 
діяльність палат на місцевому рівні, відкривши додаткові виставкові площі. 

У наші часи інститут торгово-промислових палат відіграє винятково важливу роль у глобальній 
економіці, у розвитку торговельно-економічних стосунків між державами і традиційно є провідником таких 
відносин. Велику роль у цьому процесі відіграє малий і середній бізнес, який створює робочі місця і сприяє 
добробуту суспільства в цілому. Тому палати завжди приділяли одне із центральних місць своєї уваги 
малому та середньому бізнесу. Ця тема була у центрі обговорення і 9-го конгресу. 

Серед головних тем Конгресу: фінансування  малих  і  середніх підприємств, вплив глобального біз-
несу – В20 консультації, 12 принципів ефективного управління, довіра до влади, молоді підприємці, 
майбутнє у визначенні походження, віртуальні валюти й інші. 

Не залишились без уваги й традиційні питання діяльності торгово-промислових палат у сфері 
функціонування у світі арбітражних судів, видачі АТА-карнетів, сертифікатів походження товарів і функції 
адвокасі. 

У рамках Конгресу відбулися насичені дискусіями засідання робочих секцій на вищезгадані й інші 
теми, відібрано найкращі проекти, запропоновані палатами, у сфері екології, збереження енергії, створення 
робочих місць, краудсорсингу тощо. 

Остання тема привертає до себе увагу, тому що краудсорсинг нині активно розвивається в якості 
моделі для вирішення будь-якого виду проблем і завдань, що стоять перед бізнесом, державою й 
суспільством у цілому. 

Україну на Конгресі представляли президент Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков 
та її представник у Німеччині, позаштатний віце-президент ТПП України Валентина Суржикова. 

Геннадій Чижиков зустрівся з представниками Конфедерації Азіатсько-Тихоокеанських торгово-
промислових палат на чолі з президентом Джемалом Інаішвілі. Членами цього об'єднання є національні 
торгово-промислові палати і підприємства 27 економік Азії (крім КНР) і західної частини Тихого океану, в 

тому числі Австралії, Бангладеш, 
В'єтнаму, Грузії, Індії, Ірану, Кам-
боджі, Нової Зеландії, Монголії, 
Пакистану, Сінгапуру, Туреччини, 
Шрі-Ланки, Республіки Корея, Япо-
нії тощо. Діяльність Конфедерації 
спрямована на вибудовування ді-
алогу палат і підприємців, орга-
нізацію взаємодії з владою країн 
регіону, а також сприяння розвитку 
підприємництва та піднесенню еко-
номічної активності в регіоні. Най-
ближчим часом між ТПП України та 
Конфедерацією очікується підпи-
сання меморандуму про спів-
працю. Його мета – поглиблення 
розвитку торговельно-економічних 

зв'язків між країнами – членами КАТП шляхом проведення різних заходів, наприклад, виставок, ярмарків, 
бізнес-місій. 

Під час перемовин Геннадія Чижикова з представниками торгово-промислових палат Німеччини, 
Ізраїлю, Угорщини, Македонії, Нігерії, Алжиру йшлося про поглиблення співпраці, проведення спільних 
заходів, які сприятимуть зближенню підприємців держав. 

Валентина Суржикова взяла участь у панельних дискусіях: 
"Інституційне вирішення спорів: важливість правил і роль 
інститутів" та "Копірайтинг і маркування товарів регіонального 
виробництва  для  глобального  ринку" під  гаслом: "Купуй  міс-
цеве – дій глобально". Ці теми мають міжнародний характер і 
стосуються діяльності всіх палат у світі, надаючи нагоду пред-
ставникам торговельних організацій і спеціалістам висловити 
свою точку зору та поділитися професійним досвідом. 

За підсумками роботи Конгресу прийнято два значущі 
документи – Хартію палат "Наші принципи" та Основні принципи 
палат у розробці законів "Захист прав підприємців". 

За інф. "ДВ" ТПП України. 
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З'ЇЗД ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ 
 

Стати в Україні найвпливовішою бізнесовою організа-
цією, зорієнтованою на відстоювання інтересів вітчизняного 
підприємництва, активізувати роботу зі створення сприят-
ливих умов для нарощування експорту та залучення інве-
стицій, бути генератором потужного інформаційно-комуніка-
ційного поля, що сприятиме реалізації порядку денного біз-
несу до влади – такі амбітні завдання Торгово-промислова 
палата України поставила перед собою на черговому з'їзді. 

 

З усталеними цінностями й традиціями та новими планами на майбутнє 
 

Робота вищого керівного органу Палати розпочалася 19 травня з оприлюднення офіційних привітань, 

що надійшли від Президента України Петра Порошенка та Прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка. 

Участь у з'їзді взяли голова Державної регуляторної служби України Ксенія Ляпіна, голова 

Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах, голова Ради підприємців при Кабінеті 

Міністрів України, президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко, а також іноземні гості. 

Нині в Україні працюють май-

же 7 мільйонів суб'єктів підпри-

ємницької діяльності. Всупереч три-

ваючій війні на сході України, част-

ковій втраті ринків збуту, неста-

більності національної валюти, вони, 

в особі великого, середнього і ма-

лого бізнесу, створюють робочі міс-

ця, дають можливість росту еко-

номіці, залучають реального інве-

стора в країну. 

Про це говорив у своїй до-

повіді президент ТПП України Ген-

надій Чижиков, звертаючись до 

учасників і гостей з'їзду. Одним із 

пріоритетів у роботі національної й 

регіональних торгово-промислових 

палат, що базується на партнерстві, 

взаємній  зацікавленості  у  досяг-

ненні цілей і захисті законних прав та 

інтересів підприємств-членів, є на-

лагодження  ефективної  взаємодії  з  органами  державної  влади  як  на  центральному,  так  і  на ре-

гіональному рівнях. 

Співробітники ТПП України входять до складу 75 міждержавних, міжурядових комісій, підкомісій і 

робочих груп. Її представники працюють у майже двох десятках країн світу. Протягом останніх років було 

надано повноваження представникам Палати в ОАЕ та Катарі, Азербайджанській Республіці, Республіці 

Білорусь, Державі Ізраїль, Республіці Куба, Ісламській Республіці Пакистан, Шрі-Ланці, Гонконгу, Норвегії, 

Республіці Кіпр, КНР, Балканських країнах та ін. Торгово-промислову палату України відвідало понад 400 

делегацій із майже 90 країн світу. 

Делегати з'їзду та гості відзначили, що сьогодні діяльність Палати визначається тими політико-

економічними змінами, які відбулися у державі останнім часом, зокрема, євроінтеграційними прагненнями. 

Нині ТПП України об'єднує свої зусилля з іншими громадськими організаціями та владою для створення 

найкращих умов для вітчизняного бізнесу. Пріоритетною для Палати стала і зовнішньоекономічна діяльність 

вітчизняних підприємців – у більшості регіональних ТПП створюються центри з підтримки експорту. 
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У цей непростий час Палата активно виступає за впровадження в країні законодавства й ре-

форм відповідно до загальноприйнятих міжнародних стандартів, залишаючись провідником кра-

щих світових практик у веденні бізнесу. 

З'їзд ТПП України обрав 

новий склад Ради Палати та 

визначив стратегічні напрямки 

діяльності національної та ре-

гіональних палат на період до 

2020 року. Їх втілення відбу-

ватиметься у тісній співпраці з 

органами державного управ-

ління всіх рівнів, зокрема з 

Адміністрацією Президента Ук-

раїни, Кабінетом Міністрів, Мі-

ністерством закордонних справ, 

Міністерством економічного роз-

витку і торгівлі, Державною 

фіскальною службою, Мініс-

терством  промислової  полі-

тики, Міністерством аграрної 

політики та продовольства та 

інших міністерств і відомств. 

Також учасниками з'їзду було обрано Ревізійну комісію Палати в оновленому складі, якій поставлено 

завдання завершити роботу з перевірки фінансово-господарської діяльності ТПП України та доповісти про 

результати Раді Палати. 

Новостворена Рада Палати на своєму першому засіданні обрала на п'ятирічний строк новий склад 

Президії на чолі з президентом ТПП України Геннадієм Чижиковим.                                         За інф. ТПП України. 

 
. 
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Засідання Президії і Ради Закарпатської торгово-промислової палати 
 

Підсумки діяльності Закарпатської торгово-промислової палати у 2014 
році й перспективні напрями її роботи на рік 2015-й, обрання делегатів на 
черговий З'їзд ТПП України та кандидатів у члени Ради ТПП України стали 
основними питаннями, що розглядалися 16 квітня в Ужгороді на засіданні 
Ради ЗТПП.  

Його проведенню передувало засідання Президії Закарпатської ТПП, на 
якому було схвалено звіт про роботу Палати у 2014 році й висновки 
Ревізійної комісії ЗТПП щодо бухгалтерського звіту та підсумків фінансово-
господарської діяльності Палати за минулий рік із подальшим розглядом і 
затвердженням Радою Закарпатської ТПП.  

 
Звертаючись до членів Ради Палати, президент Закарпатської ТПП Отто Ковчар зокрема наголосив, 

що, попри складну суспільно-політичну й економічну ситуацію в нашій країні, керівні органи Палати у 
звітному періоді продовжували спрямовувати палатівську діяльність на розвиток торговельно-економічних 
зв'язків, у першу чергу членів палати, із партнерами з інших областей України та з-за кордону, на сприяння 
суб'єктам господарювання усіх форм власності у розвитку їх підприємницької діяльності, підвищенні 
конкурентоспроможності продукції та просування її на вітчизняний і зарубіжні ринки, а також на 
представлення і захист інтересів підприємництва краю як на державному, так і на міжнародному рівнях. 

Серед низки проведених впродовж року ділових заходів варто відзначити традиційні бізнес-форуми 
"Міжнародні контактні дні" в Ужгороді, які організовуються Закарпатською ТПП вже майже два десятиліття і 
викликають чималий інтерес та підтримку з боку вітчизняного й зарубіжного підприємництва. Адже, теми, за 
якими вони проходять, актуальні не тільки для нашого регіону. Це лісозаготівля й деревообробка, аграрний 
сектор і харчова промисловість, машинобудування й металообробка, будівництво та інтер'єр, туризм і 
рекреація та ін.  

Регулярно організовуються і поїздки вітчизняних підприємців за кордон на міжнародні ділові заходи, 
які проводяться на підставі відповідних угод про співпрацю між регіональними торгово-промисловими 
палатами країн Карпатського регіону.  

Підтримуючи партнерські взаємини з державними та бізнесовими структурами в Україні й за 
кордоном, Закарпатська ТПП оперативно реагує на запити і пропозиції українських та іноземних компаній, 
виконуючи представницькі функції у поєднанні з наданням широкого спектру фахових послуг. Серед них – 
консультації з питань комерційної діяльності в Україні та іноземних державах, здійснення міжнародних 
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маркетингових досліджень, інформування про кон'юнктуру внутрішнього і зовнішнього ринків, сприяння у 
пошуку надійних бізнес-партнерів, юридично-правове забезпечення господарської, в тому числі зов-
нішньоекономічної та інноваційно-інвестиційної діяльності.  

З-поміж традиційних палатівських послуг найбільш затребуваними залишаються експертиза товарів і 
сировини, оформлення та засвідчення сертифікатів походження українських товарів, оцінка майна і 
майнових прав, перекладацькі послуги. Слід зауважити, що обсяги замовлених суб'єктами господарювання 
послуг відображають реальний стан їх виробничої та експортної активності, яка напряму залежить від 
загальної економічної та політичної ситуації в країні, що суттєво впливає і на формування бізнесового 
клімату в регіоні.  

Після звітної доповіді Президії ЗТПП учасники засідання заслухали та затвердили висновки Ревізійної 
комісії ЗТПП щодо бухгалтерського звіту та підсумків фінансово-господарської діяльності Палати за 2014 рік. 
Окремо було обговорено планові показники роботи та перспективні напрями діяльності Закарпатської ТПП у 
2015-му.  

На засіданні Ради Палати порушувалися і проблемні питання законодавчо-нормативного характеру, 
що мають суттєвий вплив на господарську, в тому числі зовнішньоекономічну діяльність товаровиробників 
та потребують ініціативного реагування з боку як регіональної, так і національної торгово-промислових 
палат. 

Загалом виступаючі відзначали зростаючу позитивну роль Закарпатської ТПП у процесі активного 
розширення виробничо-торговельних зв'язків підприємств краю, наголосивши, що в основі досягнення 
хороших результатів її діяльності лежать принципи відкритості, динамізму і професіоналізму колективу 
Палати, діяльність якої координується Радою та Президією ЗТПП.  

Роботу Президії Закарпатської ТПП зі створення сприятливих умов для підприємницької діяльності в 
регіоні, підвищення якості та розширення послуг Палати у цілому за звітний період було визнано 
задовільною.  

Члени Ради ЗТПП на засіданні обрали також делегатів на черговий З'їзд Торгово-промислової палати 
України та кандидатів у члени Ради ТПП України від нашої області.                                                       Інф. ЗТПП. 

 

ОСНОВНІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПОСЛУГ ПАЛАТИ 
 
Консультації з питань підприємницької, зовнішньоекономічної, інвестиційної діяльності. 
Організація і проведення в Україні та за кордоном ділових місій, форумів, конференцій, 

семінарів. 
Сприяння українським й іноземним компаніям у пошуку бізнес-партнерів, встановленні 

різних форм співробітництва. 
Організація індивідуальних переговорів представників вітчизняних та іноземних під-

приємств. 
Забезпечення функціонування постійно діючої виставки продукції закарпатських ви-

робників. 
Представлення продукції і послуг суб'єктів господарювання у розділі "Інтернет-виставка 

підприємств Закарпаття" на веб-сайті ЗТПП. 
Організація поїздок на вітчизняні й зарубіжні виставки-ярмарки, бізнес-форуми, семінари, 

конференції. 
Проведення презентацій українських та іноземних компаній. 
Маркетингові дослідження, інформування про кон'юнктуру внутрішнього і зовнішнього 

ринків. 
Експертиза якості, кількості, вартості, комплектності вітчизняних та імпортних товарів. 
Підтвердження норм витрат сировинних матеріалів, засвідчення відсоткового ступеня 

використання сировини й рівня її вартості у загальній вартості готової продукції. 
Оцінка рухомого й нерухомого майна, земельних ділянок, майнових і немайнових прав, 

цінних паперів, інтелектуальної власності, бізнесу. 
Оцінка та визначення технічного стану транспортних засобів, машин, обладнання, 

механізмів. 
Засвідчення сертифікатів про походження товарів, про належність продукції власному ви-

робництву. 
Оформлення карнетів АТА – уніфікованих митних документів для здійснення тимчасового 

ввезення чи транзиту товарів до третіх країн без сплати мита й інших зборів і податків. 
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Експертиза і сертифікація продукції на відповідність вимогам нормативно-технічної доку-
ментації, оформлення сертифікатів відповідності та їх реєстрація у системі добровільної сер-
тифікації "CERTEX". 

Надання консультацій з питань експертизи і сертифікації товарів. 
Розробка й оцінка бізнес-планів та інвестиційних проектів. 
Надання юридично-правових послуг і консультацій у всіх сферах господарської діяльності. 
Розробка установчих документів для створення підприємств та організацій. 
Оформлення ліцензійних договорів про передачу прав на об'єкти інтелектуальної 

власності. 
Розробка і рецензування зовнішньоекономічних договорів (контрактів). 
Проведення експертизи документів і підтвердження настання форс-мажорних обставин. 
Послуги з оцінки збитків, понесених у результаті настання надзвичайних ситуацій. 
Юридичне забезпечення провадження інвестиційної діяльності. 
Консультації з питань міжнародного комерційного арбітражу, підготовка матеріалів до 

розгляду та захист інтересів в МКАС при ТПП України. 
Розгляд і вирішення спорів постійно діючим Третейським судом при Закарпатській ТПП. 
Послуги з комерційної медіації – посередництва у процесі переговорів щодо врегулювання 

спорів та розв'язання конфліктів. 
Підготовка документів на реєстрацію знаків для товарів і послуг у Держдепартаменті 

інтелектуальної власності. 
Оформлення та видача Авторських сертифікатів на вироби образотворчого і декоративно-

прикладного мистецтва та їх реєстрація в Єдиному міжнародному електронному реєстрі. 
Оформлення документації для вступу в члени Асоціації товарної нумерації України "GS1 

Україна" та присвоєння товарам штрихових кодів. 
Надання довідок про ціни на вітчизняному й світових ринках. 
Класифікація товарів за УКТЗЕД. 
Підготовка довідкової інформації про ділові заходи в Україні та за кордоном. 
Надання адресних, фірмових і бізнес-довідок про українські й зарубіжні компанії. 
Внесення інформації про фірму до Недержавного реєстру українських підприємств у ТПП 

України. 
Виконання письмових перекладів з іноземних мов та іноземними мовами, експертиза 

ідентичності та завірення перекладів, забезпечення усного (синхронного) перекладу під час 
різноманітних заходів (переговорів). 

Ксерокопіювання, завірення ксерокопій документів. 
Організація і проведення навчальних курсів та семінарів з питань підприємницької, в т.ч. 

зовнішньоекономічної діяльності, міжнародного комерційного арбітражу, здійснення державних 
закупівель, експертизи та сертифікації товарів, з вивчення іноземних мов та ін. 

Забезпечення рекламної кампанії підприємств та організацій в Україні й за кордоном за 
допомогою друкованих та електронних засобів системи ТПП України і зарубіжних держав. 
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Започатковано принципово нову українську 
платформу для ефективного діалогу 

та налагодження більш тісних контактів 
і співпраці між представниками влади, 
бізнесу, фінансової сфери України 

та міжнародного ділового співтовариства 
 
Нарощування експорту з України до європейських держав – тема, яка червоною ниткою про-

стежується практично в усіх публічних виступах перших осіб держави. Сьогодні кожен високий чиновник 
активно заявляє про свою готовність підтримати і надати допомогу вітчизняним виробникам при виході на 
зарубіжні ринки. Проте, Державна служба статистики, на відміну від показників першого півріччя минулого 
року, наразі вже декілька місяців поспіль фіксує лише падіння українського експорту до Європи. 

Зокрема, за перші два місяці поточного року до Євросоюзу продано на третину менше товарів, ніж за 
аналогічний період 2014-го. І хоча вже майже рік ЄС в односторонньому порядку не обкладає митом 
українську продукцію, підприємства не поспішають виходити на міжнародний ринок. Експерти вбачають 
причини такого спаду у відсутності підтримки з боку держави. 

На їхню думку, сьогодні особливо актуальне питання – виплата ПДВ грошима і кредитування 
несировинного експорту. А українські підприємства, натомість, мають стати конкурентоспроможними. У 
тому, що державі варто активніше підтримувати бізнес, що готовий працювати за євростандартами, 
впевнені і закордонні дипломати. Розібратися у причинах негараздів і, нарешті, в активних дводенних 
дискусіях виробити спільний план дій в умовах кризи щодо стимулювання експорту був покликаний Перший 
національний форум з підтримки експорту, що пройшов у ТПП України. 

Ідея проведення заходу була згенерована торгово-промисловими палатами в Україні спільно з Радою 
підприємців при Кабінеті Міністрів України, Американською торговельною палатою в Україні, Українським 
союзом промисловців і підприємців наприкінці 2014 року у зв'язку з усвідомленням усього спектра 
накопичених і значно загострених останніми роками питань у сфері національного експорту та необхідністю 
пошуку оптимальних шляхів їх невідкладного вирішення.  

Співорганізаторами виступили центральні та місцеві органи виконавчої влади, низка міжнародних 
організацій, провідних українських і світових фінансово-банківських інституцій, консалтингових компаній, 
промислових підприємств-експортерів. 

Враховуючи всеохоплюючий і різноплановий характер, захід мав чималий резонанс як в Україні, так і 
за кордоном. Свідченням цього є участь у ньому понад 670 представників майже 320 компаній великого, 
середнього та малого бізнесу, компаній із іноземним капіталом, а також із Німеччини, Польщі, Угорщини, 
Латвії, Італії, Нідерландів, країн Балтії, Білорусі, Казахстану, Китаю та ін. Було акредитовано понад 90 
представників ЗМІ. 

До обговорення широкого кола питань – від державної підтримки національного експорту та 
поліпшення умов ведення бізнесу в Україні, фінансово-кредитних механізмів сприяння експорту до 
проведення модернізації об'єктів інфраструктури та промисловості відповідно до міжнародних стандартів, 
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диверсифікації географії експорту, подолання технічних та інших торговельних бар'єрів на шляху 
просування української продукції на ринки країн світу – долучилися понад 120 спікерів. Серед них – 
керівники провідних українських та іноземних компаній, інвестиційних й інших фондів, що займаються 
фінансовою та технічною допомогою, міжнародних і вітчизняних фінансово-банківських установ, страхових 
компаній, кредитно-експортних агентств Угорщини, Польщі, Чехії, Німеччини, Італії, Франції, Китаю, 
Казахстану, дипломати іноземних країн та представники Європейської Комісії в Україні, інших міжнародних 
організацій. 

Загалом проведено гала-сесію, пленарне засідання, чотири панельні дискусії, три круглих столи. 
Зокрема, у гала-сесії "Підтримка національного експорту – спільне завдання бізнесу та влади" та 
пленарному засіданні "Doing Business in Ukraine: які потрібно провести реформи для підтримки вітчизняних 
експортерів та залучення інвестицій" взяли участь 
керівники центральних органів виконавчої влади 
України, голови Комітетів Верховної Ради України (з 
питань промислової політики та підприємництва, з 
питань податкової та митної політики), керівники 
іноземних дипломатичних місій (посли Європейського 
Союзу, КНР, США), керівники провідних бізнес-
асоціацій (Американська торговельна палата в 
Україні, Рада підприємців при Кабінеті Міністрів 
України, УСПП, ТПП України), міжнародні експерти, 
керівники великих українських компаній-товаро-
виробників і експортерів. 

Нині українських експортерів непокоїть широке 
коло питань, пов'язаних із просуванням товарів і 
послуг на ринки іноземних країн, насамперед до ЄС. 
Особливо щодо подолання технічних бар'єрів, 
модернізації та технічного переоснащення під-
приємств відповідно до стандартів ЄС, отримання сертифікатів відповідності, ліцензування продукції, 
створення в Україні кредитно-експортного агентства, інституту уповноважених економічних операторів тощо. 
Тому реалізація напрацьованих під час заходу пропозицій і законодавчих ініціатив, поряд із запровадженням 
повноцінної та всеосяжної Зони вільної торгівлі з ЄС, дозволить підвищити експортний потенціал України, 
збільшити обсяги експорту вітчизняних товарів. 

За підсумками Першого національного форуму оргкомітетові доручено узагальнити пропозиції щодо 
обговорених у його рамках аспектів підтримки й просування національного експорту та надіслати їх 
учасникам заходу, а також Президентові України, Прем'єр-міністрові України, Комітетам Верховної Ради 
України. Також ухвалено рішення про підготовку громадською експертною радою у взаємодії з 
центральними органами виконавчої влади та бізнес-асоціаціями комплексного плану дій (дорожньої карти) з 
підтримки українського експорту.                                                                                             За інф. "ДВ" ТПП України. 
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"МІЖНАРОДНІ КОНТАКТНІ ДНІ" – 
тематичні бізнес-зустрічі в Ужгороді 

 
 

Міжнародна бізнес-зустріч аграріїв, переробників, харчовиків 
 
Незважаючи на поглиблення негативних тенденцій у вітчизняній економіці, що позначилися на роботі 

практично всіх її провідних секторів, у тому числі й на аграрному, виробники й експортери продовжують 
активно шукати вихід із непростої ситуації. Доречною, з огляду на це, вбачається підтримка їхньої діяльності 
регіональними торгово-промисловими палатами, що стараються не залишати підприємства наодинці з 
невирішеними проблемами. Закарпатська ТПП зокрема регулярно організовує "Міжнародні контактні дні" 
задля створення ефективної платформи для ділового спілкування з метою налагодження стабільних 
взаємовигідних зв'язків між безпосередніми учасниками зовнішньоекономічних відносин.  

Цьогоріч, 11-12 лютого, цикл галузевих палатівських заходів календарно відкрила бізнес-зустріч на 
тему сільського господарства. Її формат традиційно був орієнтований на потреби аграріїв, хоча тематичне 
спрямування давно вже вийшло за чисто сільськогосподарські рамки. До аграріїв долучилися представники 
переробної, харчової, машинобудівної, деревообробної, будівельної, хімічної та деяких інших споріднених 
галузей, що певним чином мають відношення до   функціонування сільгоспвиробництва.  

Віце-президент ТПП України, голова Ради ТПП Карпатського регіону, президент Закарпатської ТПП 
Отто Ковчар привітав та представив учасників заходу. У своїй підтримці ділове зібрання запевнили почесні 
гості: консули – Генконсульства Чеської Республіки у Львові Валерія Фюлеова та Генконсульства Угорщини 
в Ужгороді Тріеб Гергель, координатор Європейського офісу та міжнародного освітнього співробітництва 
ТПП України Мартін Ройтер, керівник Торгового офісу Посольства Австрії у Львові Надія Богатирьова, 
начальник відділу організації виробництва продукції рослинництва, маркетингу та агротехнічних послуг 
департаменту агропромислового розвитку Закарпатської облдержадміністрації Олександр Юрик, завідувач 
сектору інвестицій управління зовнішньоекономічних зв'язків, інвестицій і транскордонного співробітництва 
ЗОДА Олена Ігнатюк.  

Учасники з Австрії, Румунії, Угорщини, а також із Київської, Харківської, Львівської, Чернівецької, 
Івано-Франківської, Закарпатської областей України представляли фермерські господарства, підприємства, 
що вирощують посівні матеріали, вдосконалюють засоби захисту рослин, займаються виробництвом 
органічних добрив, виготовляють і реалізують сільгосппродукти та продукти харчування, упаковку, 
сільгосптехніку й обладнання, машини і технології для харчової промисловості, виробляють насіннєві заводи 
нового покоління з універсальними зерноочищувальними машинами й новітніми розробками для 
підвищення урожайності зерна.  

Індивідуальні переговори, як і раніше, проходили відповідно до попередньо визначених 
організаторами заходу комерційних інтересів та профілю діяльності учасників. Більшість двосторонніх 
контактів, за словами як іноземних, так і вітчизняних підприємців, були не тільки фахово цікавими, а й 
створювали відповідну платформу для співпраці сторін у найближчій перспективі. 

 

Міжнародна бізнес-зустріч лісівників, деревообробників, меблевиків 
 

"Міжнародні контактні дні", проведені 25-26 березня, зібрали в Ужгороді представників лісової і 
деревопереробної промисловості з Австрії, Естонії, Польщі, Словаччини, Словенії, Угорщини, Чехії, а також 
Запорізької, Київської, Львівської, Тернопільської, Хмельницької та Закарпатської областей України. 

На запрошення віце-президента ТПП України, президента Закарпатської ТПП, голови Ради ТПП 
Карпатського регіону, Почесного консула Чеської Республіки в Ужгороді Отто Ковчара у міжнародному 
діловому заході брали участь консули Генконсульства Польщі у Львові – Маріан Орліковські та 
Генконсульства Угорщини в Ужгороді – Ференц Варга, директор Угорсько-української торгової палати 
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Дьордь Кота, керівник Австрійського торгового офісу у Львові Надія Богатиренко. Закарпатське обласне 
управління лісового та мисливського господарства представляв заступник управління Василь Кий. Від 
Департаменту економічного розвитку і торгівлі Закарпатської облдержадміністрації з підприємцями спіл-
кувалася заступник начальника відділу торгівлі Галина Руснак. 

Сьогодні у світі відзначається висока затребуваність проектів, пов'язаних з лісовою промисловістю – 
як однією з найбільш дохідних і перспективних галузей. Тож вибір тематики зустрічі був традиційно 
продиктований особливою актуальністю лісу, який для нас, закарпатців,   продовжує залишатися вагомою 
складовою суспільного добробуту. Діловий захід включав тематичні напрями, що стосувалися питань 
співробітництва в лісозаготівлі, деревообробці, меблевому виробництві,   впровадженні новітніх технологій, 
захисті й відтворенні лісу. 

Учасники лісопромислового ринку приїхали на зустріч з конкретною метою, шукаючи нові 
ресурсоматеріали для виробництва і технології для його модернізації, прагнучи розширення виробничої 
бази та налагодження нових ділових зв'язків. Приваблювала їх і можливість знайти комплексне вирішення 
своїх завдань – ділові люди цінують свій час, тож їм корисно було одночасно спілкуватися як із виробниками 
обладнання й інструменту для деревообробної промисловості та меблевого виробництва, так і з 
постачальниками деревини, меблевої та іншої продукції деревообробки.  

Наприклад, представники успішної компанії зі Словенії "Wravor d.o.o." не тільки рекламували свою 
продукцію – високопродуктивні й високотехнологічні горизонтальні стрічкові пилорами, що встановлюються 
самостійно або ж зв'язуються конвеєрами з багатопиляними, кругло-пиляними верстатам в лінії, а й 
продемонстрували нову технологією виготовлення пиляного шпону, що дозволяє підвищити якість продукції, 
підняти продуктивність, мінімізувати ручну працю, а, отже, розширити асортимент і вийти на нові ринки 
збуту. У свою чергу унікальну власну розробку з виробництва дерев'яних опорних конструкцій презентували 
на зустрічі представники угорської компанії "EP-Farm Kft".  

Із цікавою пропозицією звернулися до учасників заходу представники естонської фірми "Autra" – 
офіційного дилера заводів-виробників із Фінляндії, Німеччини, Естонії, Австрії та Швеції, що реалізує техніку 
для лісозаготівлі, переробки відходів деревини на тирсу, засоби завантаження і транспортування деревини і 
тирси, лісопильні рами й верстати, машини для рубки дров, техніку й обладнання для будівництва і ремонту 
лісових доріг та ін.  

На зустрічі було представлене й відоме українсько-іспанське СП "Іберус-Київ", що проектує, 
розробляє, виготовляє широкий спектр стандартних фрез та деревообробного інструменту за спец-
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замовленням, у т.ч. ексклюзивного, на основі європейської технології, з використанням німецького 
твердого сплаву – загартованої високовуглецевої сталі. Продукція відповідає світовому рівню якості і 
техніки безпеки, сертифікована в Україні й Росії, призначена для прямої та профільної обробки 
деревини на фрезерних, чотиристоронніх та інших верстатах вітчизняного й імпортного виробництва. 
Серед асортименту продукції підприємства – дерев'яні вікна, вхідні та міжкімнатні двері, фасади, 
розсувні конструкції, меблеві та інші вироби.  

Цікаві пропозиції представників українського філіалу найвідомішого світового виробника інструменту 
для професійної деревообробки "Leitz" – ТОВ "Лейтц Інструмент Україна" стосувалися реалізації та 
сервісного обслуговування деревообробного інструменту, консалтингу у сфері технологій деревообробки.  
Як завжди, учасники заходу великий інтерес проявляли до виробництва меблів. Складна соціально-
економічна ситуація в Україні дозволяє залишатися на ринку тільки найефективнішим компаніям, що 
безсумнівно диктує їм необхідність іти в ногу з часом, разом з тим оптимізуючи витрати й пропонуючи своїм 
споживачам продукцію високого рівня. Із вітчизняних меблярів на зустрічі були представлені товариства з 
обмеженою відповідальністю "Чумак" зі Львова, "Інтерлайн Плюс" із Тернопільщини, "Тарасов і товариші" з 
Мукачева, "ВГМС" із Рахівщини", ПП "Карпатпромсервіс" з Ужгорода. А унікальну продукцію приватнонго 
підприємства "Контакт" з Хуста – меблі з натуральної деревини в стилі ретро за німецьким дизайном кінця 
ХІХ століття можна було побачити і на виставці, спеціально організованій у рамках бізнес-зустрічі.  

Актуальними для діалогу і дискусії були й такі теми, як виготовлення столярних виробів, 
домобудівництво зі зрубу, переробка відходів деревини для виробництва енергії, впровадження екологічно 
безпечних технологій, раціональне використання лісів та їх відродження, створення штучних насаджень, 
лісосмуг, лісомеліорацій, захист і підтримка заповідників та заказників. 

Традиційно в заході брала участь громадська організація "ФОРЗА", метою діяльності якої є сприяння 
сталому розвитку Карпатського регіону України шляхом реалізації міжнародних проектів з розвитку лісового 
господарства, зеленої економіки, покращення кліматичних умов, енергоефективності та енергозбереження.  

У ході зустрічі польська делегація провела презентацію проекту "Транскордонне співробітництво", 
що реалізується Фондом розвитку транскордонного співробітництва (м. Ужгород) у співпраці з Білостоцькою 
фундацією підготовки кадрів (м. Білосток, Польща) та Державним університетом ім. Янки Купали (м. Гродно, 
Білорусь) за підтримки програми транскордонного співробітництва ЄІСП ЄС "Польща-Білорусь-Україна 
2007-2013". Його основна мета – активізація співпраці органів місцевого   самоврядування та суб'єктів 
малого й середнього бізнесу на території чотирьох визначених у проекті регіонів, що впливатиме на 
суспільно-економічний розвиток Білостоцько-Сувальського і Кросненсько-Перемишльського субрегіонів у 
Польщі, Закарпатської області в Україні, Гродненської області в Білорусі.  

З огляду на важливість фінансової підтримки вітчизняного бізнесу на зустрічі відбулася ще одна 
презентація – публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" (Укр-
ексімбанк), 100% статутний капітал якого належить державі. Ця універсальна фінансова установа посідає 
одне з лідируючих місць на ринку кредитування підприємств усіх галузей економіки та успішно співпрацює з 
такими провідними міжнародними фінансовими організаціями, як Світовий банк, ЄБРР, KfW, NIB, IFC, з 
великими іноземними банками та фінансово-кредитними інститутами.  

Укрексімбанк є найактивнішим банком з реалізації спільних із міжнародними фінансовими 
організаціями кредитних ліній з підвищення енергоефективності бізнесу та захисту довкілля в регіоні Східної 
Європи, Кавказу та Центральної Азії. Здійснюючи кредитування малого та середнього бізнесу в Україні, він 
надає клієнтам фінансування насамперед для підтримки вітчизняного виробництва, виготовлення 
імпортозаміщуваної продукції, розвитку експортного потенціалу підприємств, підвищення енерго-
ефективності та використання відновлювальних джерел енергії. Банк впроваджує найбільшу в регіоні 
кількість "зелених" кредитних ліній міжнародних фінансових організацій, а також, у рамках програми ЄБРР зі 
сприяння торгівлі, забезпечує гарантії банкам, беручи на себе політичні та комерційні платіжні ризики 
міжнародних торгових угод. 

 

Міжнародна бізнес-зустріч машинобудівників та металообробників 
 
Цей спеціалізований діловий захід організовується щороку з метою представлення широкого спектру 

сучасного обладнання для обробки металу й виготовлення металовиробів, нових верстатоінструментальних 
технологій вітчизняних і зарубіжних виробників, демонстрації технологічних можливостей металообробних 
підприємств у створенні інструменту та обладнання для різних галузей промисловості. Ще одне завдання 
бізнес-зустрічі, що особливо важливо, – розвиток уже налагоджених підприємствами виробничо-тор-
говельних зв'язків та встановлення нових.  

Незважаючи на складну ситуацію в нашій країні, чисельність і ділова активність вітчизняних та 
іноземних учасників суттєво не знизилася. До Ужгорода на бізнес-зустріч 20-21 травня прибули 
представники ділових кіл з Івано-Франківської, Львівської, Одеської, Тернопільської областей та Закарпаття. 

Комерційні запроси і пропозиції угорського бізнесу представляв консул Генконсульства Угорщини в 
Ужгороді Тріеб Гергель та референт Національного інвестиційного бюро "HIPA" з Будапешта Олександра 
Чізмадіа, чеського – Почесний консул Чеської Республіки в Ужгороді, голова Ради ТПП Карпатського регіону, 
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президент Закарпатської ТПП Отто Ковчар, румунського – представник Румунсько-української торгово-
промислової палати з Бухареста Іван Бокоч.  

Від Закарпатської облдержадміністрації в роботі бізнес-зустрічі брала участь завідуюча сектору 
інвестицій управління зовнішньоекономічних зв'язків, інвестицій і транскордонного співробітництва Олена 
Ігнатюк.  

Cвоє виробництво, продукцію та послуги презентували представники "ТОВ "Фроніус Україна" зі Стрия, 
що як самостійне підприємство входить до відомої компанії "Fronius International GmbH", заснованої у 1945 
році в м. Вельс (Австрія), і виготовляє повний спектр високотехнологічного обладнання для вирішення будь-
яких технічних завдань у галузі зварювання.  

Прагнули розширити горизонти співпраці і представники заводу "Автодеталь" у формі ТОВ з Одеси – 
крупного виробника автомобільних домкратів, який займає лідируючі позиції серед вітчизняних виробників 
опалювального обладнання   (газові опалювальні котли АОГВ торгової марки ТМ "Геліос"), комплектуючого 
обладнання для холодильників, а також надає послуги з металообробки, пробивки гнучкого металу 
завтовшки до 4 мм на німецьких верстатах з числовим програмним управлінням "Тріумф".  

Вироби з дроту (полички, лотки для торгового і холодильного устаткування, торгові стелажі, 
перегородки, клітки, кошики, гачки, POS-конструкції для торгових закладів та ін.), що виготовляються під 
конкретне замовлення, представило на виставковому стенді ТОВ "Дена Метал Україна" з Івано-Франківської 
області – член "Dana Group Ltd" та ексклюзивний дистриб'ютор найбільшого виробника меблевої фурнітури 
в Данії – "HT Bendix". Підприємство ріже, гне, зварює дріт і металеві пластини за кресленням замовника, 
виконує гальваніку та різноманітне порошкове покриття, використовуючи при цьому іноземні автоматизовані 
верстати з координатним управлінням, верстати автоматичної зварки, інше сучасне устаткування, яке 
дозволяє дотримуватися стандартів європейської якості. Під час виконання окремих робіт використовується 
плазморізальний верстат "Messer" із високою роздільною здатністю, що дозволяє розкроїти лист сталі 
завтовшки до 30 мм з точністю, близькою до лазерного різання. Інженери за допомогою спеціального 
програмного забезпечення мінімізують відходи і забезпечують замовнику оптимальний розкрій деталей. 
Підприємство також спеціалізується на виготовленні ковшів для спецтехніки.  

Вихід на європейський ринок шукав ще один учасник зустрічі – ТОВ "Булат" із Тернопільщини, що 
займається виробництвом чавунного й сталевого литва й механічною обробкою металу. Його вироби 
користуються попитом і мають широке коло призначення. Це люки телефонної мережі та каналізаційні, 
решітки водовідведення, воронки водостічні, ніжки лавок, чавунні стовпи для декоративного освітлення, 
лиття з чавуну і сталі для цегельних і цементних заводів, деталі для сільгоспмашин (колеса сушильних і 
пічних вагонок, конуси, корпуси підшипників, хрестовини, комфорки, кришки комфорок, механізми підйому 
конуса, зірочки, катки і т.п.).  

На професійному рівні спілкувалися з потенційними діловими партнерами з інших регіонів України і 
закарпатські виробники. Цікаві пропозиції звучали зокрема від представників ПАТ "Ужгородський турбогаз" – 
провідного вітчизняного підприємства із виробництва обладнання для нафтогазової промисловості, що 
спеціалізується на випуску устаткування для видобутку, обробки та очищення, транспортування і зберігання 
нафти і газу, ливарному виробництві, виготовленні пунктів комерційного обліку витрат газу, енергетичного 
обладнання компресорних станцій, електричної ізоляції і електрохімічного захисту газопроводів.    

Нові ринки збуту та партнерів для співпраці шукали представники ПАТ "Ільницький завод механічного 
зварювального обладнання", яке виготовляє устаткування для механізації та автоматизації зварювальних і 
наплавних процесів, в т.ч. для дугового напівавтоматичного зварювання, розробляє різноманітне механічне 
зварювальне обладнання за індивідуальним замовленням, виконує всі види металообробних робіт.  

Металообробкою займається і чимало приватних підприємців краю – як то ПП Немеш В.Ф., який 
виготовляє різноманітні вироби з металу методом різання, штампування і зварювання.  

На зустрічі були представлені й інші підприємства, організації, установи, що мають безпосереднє чи 
опосередковане відношення до машинобудівної, в т.ч. металообробної залузей промисловості і які теж 
прагнуть знайти надійних партнерів як в Україні, так і за кордоном.                                                 Інф. "ДВ" ЗТПП. 
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СХІДНЕ ПАРТНЕРСТВО: ПІДСУМКИ РИЗЬКОГО САМІТУ 
 

У столиці Латвії 21-22 травня проходив чер-
говий Саміт Східного партнерства, який став ви-
значною подією не тільки для країн-учасниць СП, а 
й для Європейського Союзу загалом. Ніколи увага 
ЄС та окремих його країн-членів не була так 
серйозно прикута до подій на теренах Східної 
Європи, насамперед – в Україні. 

Водночас, очікування від Ризького саміту 
виявилися дещо вищими за фактичну готовність та 
спроможність ЄС їх задовольнити. Розуміння, що 
Саміт не стане кардинальним проривом, стало 
очевидним за кілька тижнів до нього, а боротьба 
за амбітні формулювання нових цілей Східного 
партнерства точилася між делегаціями ЄС та країн-
учасниць СП до останнього. Впродовж останніх 
днів – під час роботи над підсумковою Спільною 

декларацією Ризького саміту – українським дипломатам вдалося додати у текст низку позицій, необхідних 
нашій державі. 

На Саміті було підтверджено зобов'язання Європейського Союзу щодо подальшого розвитку Східного 
партнерства, підтримки країн-учасниць СП на шляху реформ, забезпечення суверенного права 
східноєвропейських партнерів вільно обирати рівень амбітності відносин з ЄС та шлях свого розвитку. 

За підсумками Саміту було ухвалено Спільну декларацію, у якій зокрема: 
- підтверджено рішучу підтримку суверенітету, незалежності, територіальної цілісності України; 
- підтверджено визнання європейських прагнень окремих держав-партнерів та їхнього європейського 

вибору у відповідності до положень угод про асоціацію з ЄС, надано поштовх започаткуванню предметної 
дискусії стосовно стратегічних цілей Східного партнерства, насамперед у контексті визнання європейської 
перспективи держав-партнерів; 

- схвалено Меморандум про взаєморозуміння з ЄС щодо надання Україні третьої програми 
макрофінансової допомоги обсягом до 1,8 млрд. євро; 

- визнано прогрес України у виконанні Плану дій із лібералізації візового режиму з ЄС і зафіксовано 
чітку "дорожню карту" подальших кроків з метою запровадження безвізового режиму для громадян України; 

- закликано держави-члени Євросоюзу якнайшвидше завершити процес ратифікації Угоди про 
асоціацію та підтверджено початок дії Зони вільної торгівлі між Україною та ЄС з 1 січня 2016 року; 

- надано чіткий сигнал щодо важливості якнайшвидшого підписання у цьому році Угоди між Україною 
та ЄС про спільний авіаційний простір, як це передбачено Угодою про асоціацію; 

- визнано прогрес України у впровадженні реформ в енергетичному секторі у відповідності до 
зобов'язань в рамках Енергетичного Співтовариства та готовність ЄС продовжувати підтримувати 
модернізацію ГТС України як ключової частини європейської газотранспортної мережі; 

- започатковано взаємодію між ЄС та державами-партнерами на новому перспективному напрямі – 
цифрова економіка. Досягнуто домовленості про проведення першої міністерської зустрічі з цих питань 11 
червня ц.р. в Люксембурзі; 

Загалом Ризький саміт чітко показав різношвидкісну динаміку, що склалася на сьогодні в рамках 
Східного партнерства між трьома партнерами, які вже мають укладені угоди про асоціацію з Євросоюзом 
(Україна, Грузія, Молдова), і рештою партнерів, які обрали інший шлях розвитку відносин з Євросоюзом. 

Наразі, дедалі зростаючі розбіжності між учасниками СП щодо цілей і пріоритетів співпраці з ЄС 
гостро ставлять питання стосовно подальшого поглиблення диференціації в рамках СП. У цьому контексті 
Саміт слід розглядати як важливий етап у процесі триваючого перегляду Європейської політики сусідства. 

 

Зовнішньополітична ініціатива Євросоюзу "Східне партнерство" 
 

Започатковане у 2009 році в рамках Європейської політики сусідства Східне партнерство охоплює 
шість країн – Азербайджан, Білорусь, Вірменію, Грузію, Молдову та Україну.  

Поява ініціативи ЄС ознаменувала початок формального розмежування зовнішньополітичних підходів 
Європейського Союзу до відносин з південними та східними сусідами. Головна її мета – сприяння процесам 
реформ у країнах-партнерах, у тому числі шляхом укладення угод про асоціацію, включаючи створення ЗВТ, 
а також лібералізації візового режиму між ЄС та країнами-партнерами. 

Реалізація Східного партнерства базується на принципах диференціації, спільної відповідальності, а 
також на підході "більше за більше" (чим більший поступ країни-партнера у реформах, тим більшу підтримку 
вона отримає з боку ЄС). 
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Ініціатива охоплює як двосторонні відносини ЄС з країнами-партнерами, так і багато-
сторонній формат. 

Двосторонній формат передбачає переговори з країною-партнером щодо виконання завдань у сферах 
політичної асоціації та економічної інтеграції з ЄС (угода про асоціацію і створення ЗВТ), мобільності 
населення (лібералізація візового режиму), секторального співробітництва (енергетична безпека, аграрний 
розвиток, довкілля, соціальна політика). 

Багатосторонній формат є допоміжним до двостороннього та через свої механізми (саміти глав 
держав, засідання міністрів закордонних справ, засідання експертів) надає країнам-партнерам ЄС 
можливість обміну досвідом з проведення внутрішніх реформ. Багатосторонній формат також покликаний 
сприяти стабільності й зміцненню довіри в регіоні (йдеться про "тривалі конфлікти").  

Багатосторонній вимір функціонує на наступних рівнях: саміти за участю глав держав та урядів, 
засідання міністрів закордонних справ, засідання експертів у рамках чотирьох тематичних платформ 
Східного партнерства: демократія, належне врядування і стабільність; економічна інтеграція та наближення 
до єдиних норм і політик ЄС; енергетична безпека; міжлюдські 
контакти. Крім того, в рамках багатостороннього виміру СП за 
підтримки Єврокомісії реалізується низка практичних проектів 
(ініціатив-флагманів) у таких сферах, як інтегроване управ-
ління кордонами, сприяння малому і середньому бізнесу, 
підвищення енергоефективності, управління довкіллям та 
запобігання природнім і техногенним катастрофам. 

У рамках багатостороннього виміру Східного парт-
нерства також проводяться зустрічі у форматі "неформальний 
діалог" на рівні міністрів закордонних справ і галузевих 
міністрів країн-партнерів та єврокомісарів. Під час не-
формальних зустрічей обговорюються питання багато-
стороннього секторального співробітництва та загального 
розвитку СП.   

Парламентський вимір Східного партнерства забезпе-
чує Парламентська асамблея Євронест. 

Особливістю СП є широке залучення неурядового секто-
ру в рамках Форуму громадянського суспільства. Його мета – 
розвиток контактів між неурядовими організаціями та сприяння 
їхньому діалогу з органами державної влади. ФГС функціонує 
за принципом чотирьох тематичних платформ, що діють у рам-
ках СП. Під егідою ФГС у кожній з країн-партнерів сформовано відповідні національні платформи. Україн-
ська національна платформа ФГС об'єднує понад 150 неурядових організацій.                        За інф. МЗС України. 

 

Бізнес-форум Східного партнерства: співпраця крізь кордони 
 

Ділове співтовариство із 40 країн Європи зібралося на бізнес-форум, який розпочав роботу в Ризі 21 
травня в рамках Саміту Східного партнерства. Міжнародний захід був організований найбільшою і 
найвпливовішою бізнес-асоціацією в Європейському Союзі "Businessеurope" у співпраці з Конфедерацією 
роботодавців Латвії та Європейським інвестиційним банком. 

У форумі взяла участь делегація Торгово-промислової палати України на чолі з президентом ТППУ 
Геннадієм Чижиковим, а також делегація Українського союзу промисловців і підприємців, очолювана 
президентом УСПП Анатолієм Кінахом. 

Увага учасників міжнародного зібрання була зосереджена на питаннях створення сприятливого 
бізнес-середовища в регіоні країн-учасниць Східного партнерства, розвитку міжнародної торгівлі, залучення 
прямих іноземних інвестицій, фінансування малого і середнього бізнесу, розвитку місцевої інфраструктури, 
транспорту, енергетики, власне – уможливлення досягнення гармонізації й узгодженості всіх 
основоположних чинників для економічного розвитку та зростання національних економік. 

В Україні наразі існує ряд бар'єрів для ведення бізнесу – податковий тиск і численні імпортні мита. 
Тому ТПП України продовжує активний діалог з органами влади щодо впровадження дерегуляційних 
ініціатив. Палата приділяє першорядне значення представництву інтересів українського бізнесу в уряді, 
парламенті, інших органах державної влади, а також участі у проведенні економічних реформ, розробці 
регулятивних актів. Важливими робочими органами ТПП України, які відіграють головну роль у виконанні 
цих функцій, є галузеві комітети підприємців. Велика затребуваність і продуктивна діяльність зумовили 
зростання їх кількості за останні роки більш ніж у два рази. 



 

 
 № 1-6 (225-230) 2015 р.  Стор. 16

Нині наша країна мусить шукати шляхи диверсифікації свого експорту не лише на ринки ЄС, а й 
світові, аби мінімізувати втрати на східних і пострадянських ринках. Причому принципове значення має 
зміцнення у складовій зовнішньої торгівлі частки продукції з високою доданою вартістю – наукоємної і 
технічно складної, зокрема у сфері машинобудування та переробній галузі. 

Головною метою участі в бізнес-форумі було доведення до учасників позиції українського бізнесу про 
однозначну підтримку початку дії умов вільної торгівлі з 1 січня 2016 року. Бізнес розглядає євроінтеграцію 
як можливість не лише модернізації вітчизняної економіки, залучення інвестицій і передових технологій, а й 
утілення євростандартів у сфері верховенства права, в т.ч. – захисту прав власників та інвесторів. 

Загалом українським учасникам бізнес-форуму було корисно вивчення досвіду країн Східної 
Європи та Балтії, які стали членами ЄС в останній хвилі, в адаптації технічних регламентів і стандартів, 
методів просування продукції та послуг на ринки Євросоюзу. Також вони розглядають свій візит до 
столиці Латвії і як засіб посилення комунікацій українських бізнесових асоціацій зі спорідненими 
іноземними організаціями.                                                                                                     За інф. ТППУ та УСПП. 

 

East Invest 2: стартова конференція проекту 
   
Проект "East-Invest" був запропонований Єврокомісією в рамках Європейської політики сусідства і 

програми Східного партнерства, прийнятої на саміті Євросоюзу в Празі (Чеська Республіка) у травні 2009 р., 
а реалізовувався з 2011 по 2013 роки.  

Партнерами проекту виступив консорціум під керівництвом Асоціації європейських торгово-
промислових палат (Eurochambres) із 84 організацій з підтримки бізнесу, переважно торгово-промислових 
палат з країн ЄС та Східного партнерства (Україна, Білорусь, Молдова, Грузія, Вірменія, Азербайджан) і 
Туреччини.  

Від України партнерами стали Торгово-промислова палата України (національний координатор 
проекту), Донецька ТПП, Закарпатська ТПП, Київська ТПП, ТПП Криму, Севастопольська ТПП, Спілка 
підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України. 

У рамках проекту організовувалися відповідні заходи з метою досягнення конкретних результатів для 
організацій з підтримки бізнесу та малого і середнього підприємництва, спрямованих на розвиток 

інноваційно-інвестиційної діяльності, активізацію 
торговельно-економічного співробітництва країн 
Східного партнерства між собою та з країнами ЄС у 
цілому, налагодження діалогу та співпраці як 
всередині приватного сектору, так і з органами 
державної влади. 

Серед проведених заходів – щорічні конфе-
ренції за участі партнерів проекту для нала-
годження зв'язків та обміну досвідом, стажування 
представників організацій з підтримки бізнесу із 
країн СП в партнерських організаціях з країн ЄС, 

навчання у Міжнародній торговій академії "Eurochambres" та Академії "East-Invest", консультування і 
технічна підтримка МСП з метою підвищення їх компетенції та розширення можливостей у сфері 
налагодження зв'язків і розвитку торгових відносин з компаніями із країн ЄС, здійснення ознайомчих візитів 
МСП на спеціалізовані галузеві європейські торговельні виставки та проведення в їх рамках "Business to 
Business" заходів, в тому числі – організація відвідування виробничих об'єктів. 

Європейська Комісія і сьогодні продовжує надавати підтримку бізнес-організаціям та малим і середнім 
підприємствам в країнах-учасницях Східного партнерства, реалізуючи новий проект "East Invest 2", 
офіційний старт якого відбувся 20 травня в Ризі на установчій конференції, проведеній напередодні 
чергового Саміту Східного партнерства. У заході брали участь представники близько 90 бізнес-організацій 
(включаючи і Торгово-промислову палату України) від Європейського союзу та країн-учасниць Східного 
партнерства. 

Реалізація проекту "East Invest 2" покладена на Асоціацію європейських торгово-промислових палат 
(Eurochambres) та Європейську організацію малих і середніх підприємств та ремесел (UEAPME). 

Також цього року в рамках Східного партнерства стартувала ініціатива Євросоюзу з підтримки 
малого й середнього підприємництва в країнах-партнерах, які мають зону вільної торгівлі з ЄС (в т.ч. 
Україна), із залученням Європейського банку реконструкції та розвитку, Європейського інвестиційного 
банку та Німецького банку розвитку. На ці цілі з європейського бюджету передбачається виділити 200 
млн. євро, що надасть можливість залучити додатково від інших фінансових інституцій близько 2 млрд. 
євро на проекти у сфері зеленої економіки, жіночого підприємництва, працевлаштування молоді, 
розвитку сільської місцевості та ін.                                                                                              За інф. ТПП України. 
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Регіональна стабільність на кордонах України та ЄС: 
сучасні виклики та інструменти забезпечення 

 
Презентацію наукового видання під такою назвою 5 лютого провів Регіональний філіал Національного 

інституту стратегічних досліджень в м. Ужгороді спільно з Генеральним консульством Словацької 
Республіки в Ужгороді. 

Захід відбувся за сприяння Почесного консульства Словацької Республіки у В. Березному в рамках 
головування Словаччини у Вишеградській групі та напередодні візиту Прем'єр-міністра СР Роберта Фіцо в 
Україну. 

В науковому виданні "Регіональна стабільність на кордонах України та ЄС: сучасні виклики та 
інструменти забезпечення" (за загальною редакцією першого заступника директора НІСД Олександра 
Власюка) представлені виступи та тези учасників міжнародної 
конференції, що відбулася в Ужгороді 16 жовтня 2014 р. Її орга-
нізаторами виступили Національний Інститут стратегічних до-
сліджень (Регіональний філіал в м. Ужгороді), Посольство 
Словацької Республіки в Україні (Генеральне консульство в 
Ужгороді), Державна прикордонна служба України (Західне 
регіональне управління), Інститут стратегічних досліджень "Нова 
Україна" та Закарпатська обласна державна адміністрація 
(управління зовнішньоекономічних зв'язків, інвестицій і транс-
кордонного співробітництва). Метою конференції було проведення 
аналітичної оцінки рівня дестабілізуючого впливу військового 
конфлікту в Україні та дискусії щодо питань кордонів, майбутнього 
європейської системи безпеки та стабільності на Східних кордонах ЄС задля пошуку нових інструментів і 
поєднання зусиль країн Вишеградської групи у формуванні нового концепту європейської безпеки. 

У презентації наукового видання взяли участь представники дипломатичного корпусу, органів 
державної влади та місцевого самоврядування, наукових закладів краю, експерти з питань міжнародних 
відносин та європейської інтеграції, представники ЗМІ. 

Висвітленню питань поглиблення співпраці Вишеградської групи з Україною, яка була і залишається 
пріоритетним одержувачем сусідської допомоги від країн V4, переймання їхнього досвіду у сфері 

демократизації суспільства, соціально-
економічних перетворень, європейської 
інтеграції, розвитку громадянського су-
спільства  і  регіонального  співробітниц-
тва свої виступи присвятили Світлана 
Мітряєва – директор Регіонального 
філіалу НІСД в м. Ужгороді, Янка 
Буріанова – Генеральний консул Сло-
вацької Республіки в Ужгороді, Іштван 
Балог – радник Представництва МЗС 
України у Львові, Володимир Приходько – 
завідувач кафедри міжнародних еконо-
мічних відносин УжНУ, Володимир 
Гулима – керівник Центру дослідження 
проблем регіонального і міжнародного 
співробітництва (м. Львів). 

Серед учасників зібрання були 
Генеральний консул Угорщини в Ужгороді 
Йожеф Бачкаі, Консул Генерального 

консульства Республіки Польща у Львові Влодзімєж Сульгостовскі, Почесний консул Чеської Республіки в 
Ужгороді Отто Ковчар, Почесний консул Словацької Республіки у В. Березному Олег Адамчук, радник 
Представництва МЗС України у Львові Галина Гороховська, депутат Закарпатської обласної ради, заступник 
керуючого справами виконавчого апарату Ганна Глухова, радник голови Закарпатської облради Іван Діус, 
заступник начальника управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Закарпатської 
облдержадміністрації Надія Токарчик, декан факультету  міжнародних відносин УжНУ Микола Палінчак, 
декан факультету суспільних наук УжНУ Юрій Остапець, декан факультету міжнародної політики, 
менеджменту та бізнесу Іван Вовканич, професор УжНУ Сергій Федака, директор Інституту транскордонного 
співробітництва Сергій Устич, директор Словацько-українського інституту гуманітарних ініціатив Ярослав 
Джоганик.                                                                                                                              За інф. РФ НІСД в м. Ужгороді. 
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Закарпаття і Височіна реалізують нові спільні інвестиційні проекти 
  

На запрошення гетьмана Височіни (Чехія) Їржі 
Бєгоунека на початку лютого в краї перебувала 
офіційна делегація із Закарпаття. У її складі – голова 
Закарпатської обласної ради Володимир Чубірко, 
народний депутат України Іван Балога, перший за-
ступник голови облради Михайло Попович, голова 
Ужгородської райради Михайло Фединець, керівник 
бюджетної комісії облради Владислав Адам, депутати 
облради Ростислав Федів та Федір Райчинець, ректор 
Ужгородського національного університету Володи-
мир Смоланка, інші представники державних органів 
та органів місцевого самоврядування. 

Височинці й закарпатці мали на меті проаналізувати й узгодити першочергові спільні проекти, які 
сторони планують спільно реалізувати у 2015 році. У перемовинах взяли участь гетьман краю Височіна Їржі 
Бєгоунек, керівники крайового уряду, депутати крайової ради. 

Окремо велися переговори з гетьманом Пардубіцького краю Мартіном Нетоліцки щодо перспектив 
подальшої співпраці та умов підписання відповідного офіційного документа. 

Наразі міжрегіональне співробітництво Пардубіце із Закарпаттям знаходиться у початковій стадії 
розвитку, хоча в активі вже є два проекти – у Хусті та Колочаві. Зате з Височіною наш край активно 
співпрацює вже більше семи років. 

У лютому 2008-го в чеському місті Їглава Договір про співробітництво між Закарпатською областю 
України та краєм Височіна Чеської Республіки підписали тодішні голова Закарпатської облради Михайло 
Кічковський та гетьман краю Височіна Мілош Вистрчіл. 

Разом із чеськими партнерами в області реалізовано загалом майже 80 спільних інвестиційних 
проектів у галузі туризму, екології, соціальній сфері – реконструкція дитячих дошкільних закладів, шкіл, 
медичних установ, центрів соціальної реабілітації загальною вартістю понад 40 мільйонів крон. 

Крім того здійснено низку проектів гуманітарно-культурного спрямування, налагоджено співпрацю між 
вищими навчальними закладами, установами соціального забезпечення, закладами культури і мистецтва, 
територіальними громадами. 

У 2014 році край Височіна збільшив фінансову допомогу Закарпаттю до шести  мільйонів  крон на рік. 
За рахунок цього в області впродовж року вдалося реалізувати 11 спільних інвестиційних проектів, ще 2 
знаходяться на стадії  завершення, а 2 продовжуватимуть реалізовувати у 2015-му. 

Цьогоріч Чехи теж планують інвестувати в Закарпаття 6 мільйонів крон. Спільними проектами будуть 
охоплені 22 заклади освіти краю – школи та садочки. Зокрема передбачається оновити дитсадочки у 
Жорнаві, Верхньому Водяному, Броді, Вільхівцях, Нижніх Воротах, Плоскому, №16 у Мукачеві, школи – ЗОШ 
№3 в Ужгороді, у Новоселиці, Хижі, Березові, Гандеровиці, Кальнику, НВК у Монастирці, в Сасові, Соймах, 
Копинівцях, Страбичові, Осої, №2 у Ясінях. До того ж чехи і надалі постачатимуть гуманітарну допомогу для 
наших шкіл і садочків, а саме – комплекти меблів. 

Під час зустрічей з чеськими партнерами закарпатці також мали нагоду обговорити можливість 
проведення в Чехії "Днів Закарпаття" з метою представлення інноваційно-інвестиційного потенціалу нашого 
краю, досягнень та перспектив розширення транскордонного співробітництва. 

За інф. прес-служби Закарпатської облради. 
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День чеської культури з Почесним консулом ЧР в Ужгороді 
 

Почесне консульство Чеської Республіки в Ужгороді разом із Закарпатським товариством чеської 
культури за підтримки Закарпатської торгово-промислової палати провели 7 травня зустріч із 
представниками місцевих органів влади й самоврядування, дипломатичних представництв країн 
Вишеградської четвірки, розташованих у західному регіоні України, вітчизняними дипломатами, науковцями, 
працівниками культури, митцями, громадськими діячами, підприємцями.  

Привітавши учасників, Почесний консул ЧР в Ужгороді Отто Ковчар розповів про діяльність 
консульської установи, спрямовану на розширення співпраці в економічній, науковій, освітній, культурній 
сферах, на розвиток зв'язків між громадськими організаціями і їх об'єднаннями та громадянами обох країн.  

За значний вклад у розвиток чесько-українських двосторонніх відносин Подяки Почесного консульства 
ЧР в Ужгороді отримали Народний художник України, лауреат обласної премії ім. Й. Бокшая та А. Ерделі в 
галузі образотворчого мистецтва Василь Скакандій, а також начальник аварійно-рятувального загону 
спеціального призначення Управління ДСНС України в Закарпатській області Олег Паламарчук та 
начальник гірської пошуково-рятувальної частини Михайло Брехлічук.  

Цікавою та пізнавальною подією заходу став перегляд фільму "Марійка-невірниця", знятого у 1934-му 
році в селі Колочава Міжгірського району Закарпаття режисером Владиславом Вайчуром. Сюжетною 
основою картини стало однойменне оповідання відомого чеського письменника Івана Ольбрахта. 

На відміну від тогочасних світових шедеврів, у "Марійці-невірниці" грали непрофесійні актори – 
мешканці сіл Колочави, Синевира, Верхнього Бистрого. Кожен герой говорив рідною мовою, котра була 
зрозуміла для широкого загалу глядачів як в Ужгороді, так і в Братиславі та Празі – русинською, чеською, 
єврейською. Що важливо, у фільмі без прикрас та патетики показано східну частину Чехословацької 
Республіки тих часів – її гірську околицю Верховину (бойківську частину Закарпаття).  

Картина була гарно сприйнята в Чехословаччині та зробила Колочаву символом міжвоєнного 
Закарпаття. Не дивно, що через 76 років після виходу картини 
на екрани, в Болоньї (Італія) у рамках міжнародного фести-
валю архівних та реставрованих фільмів "Il Cinema Ritrovato" в 
категорії "Найкращий знову відкритий фільм" кінокартина 
"Марійка-невірниця" стала переможцем та удостоїлася високої 
міжнародної нагороди. 

Учасники заходу мали також нагоду побачити виставку 
картин відомого закарпатського митця Василя Скакандія, се-
ред яких особливо привертали увагу неповторні акварелі із 
серії "Празькі етюди".  

А на завершення зустрічі відбулася презентація-дегуста-
ція справжнього чеського пива. Знайомлячись із багатовіко-
вими традиціями чеського пивоваріння, всі охочі могли по-
частуватись цим популярним у світі напоєм.                 Інф. ЗТПП. 
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У місті Кошице відбувся бізнес-форум 
в рамках Днів України у Словаччині 

 
За рішенням Кошицької мерії, в столиці Східної Словаччини з 14 по 23 

квітня тривали Дні України. Серед основних заходів, організованих у їх рам-
ках – офіційні зустрічі представників Закарпатської обласної ради й 
облдержадміністрації та Кошицького самоврядного краю, представників 
Кошицької та Ужгородської міських рад; Словацько-український бізнес-форум 
та міжнародна виставка-ярмарок "SUBF-2015"; спеціальна окрема програма 
під назвою "Ласкаво просимо до Закарпаття!", цілковито присвячена 
представленню інноваційно-інвестиційного потенціалу нашого краю; фото-
документальна виставка "Елемент Майдану" (автори робіт – закарпатські 
журналісти Павло Білецький, Янош Немеш та Сергій Гудак); дискусійний 
форум "Актуальна ситуація в Україні", організований Європейським медіа-
центром (Ужгород), редакціями обласних газет "Європа-Центр", "Закарпатська 
правда", "РІО"; зведений гала-концерт артистів з Ужгорода, Кривого Рога, 
Одеси та Кошице. 

Усі заходи проходили в сучасному арт-комплексі під назвою "Kulturpark", розташованому на території 
колишнього військового містечка часів СРСР, а завершальний гала-концерт відбувся в музеї сучасного 
мистецтва "Kunsthalle". 

За програмою 20 квітня розпочали роботу Словацько-український бізнес-форум та міжнародна 
виставка-ярмарок "SUBF-2015", організовані Східнословацьким інвестиційним агентством (VIA) у співпраці зі 
Словацькою агенцією з розвитку інвестицій і торгівлі (SARIO), самоврядними органами Кошицького краю, 
міста Кошице та українським партнером – ТОВ "Кратос" (Кривий Ріг). 

Форуму передували офіційні зустрічі представників урядових кіл, державних і самоврядних органів 
Словаччини та України, у яких зокрема брали участь міністр господарства Словацької Республіки Павол 
Павліс, Надзвичайний і Повноважний Посол України в СР Олег Гаваші, заступник міністра економічного 
розвитку і торгівлі Руслан Корж, голова Кошицького само-
врядного краю Зденек Требуля, голова Закарпатської 
обласної ради Володимир Чубірко та його перший заступник 
Михайло Попович, заступник голови Закарпатської обл-
держадміністрації Михайло Рівіс, пріматор міста Кошице 
Ріхард Раші та мер Ужгорода Віктор Погорєлов. 

Керівникам державних і бізнесових 
структур – членам регіональних делегацій з 
України і Словаччини були представлені 
аналітичні тематичні доповіді, що висвітлю-
вали можливості підприємництва та інвесту-
вання як у Словаччині, так і в Україні, шляхи 
вирішення проблем переоснащення вироб-
ництва, сертифікації, стандартизації та вихо-
ду на ринки ЄС, перспективи реалізації 
спільних програм із залученням коштів 
європейських фондів та грантових організа-
цій. Загалом працювали чотири секції: енер-
гетика, в т.ч. відновлювальні джерела енер-
гії; будівельна індустрія; інформаційні та ко-
мунікаційні технології; туристичний рух.  

Учасники "SUBF-2015" мали нагоду і подискутувати, і передати чи перейняти досвід, а також 
налагодити безпосередні контакти з потенційними партнерами, знайти замовників чи постачальників 
продукції та послуг. 

Делегація Закарпаття брала активну 
участь в усіх офіційних, ділових, куль-
турних заходах, широко презентуючи 
торговельно-економічні, інноваційно-інве-
стиційні можливості області. Наш край 
представив і потужну культурну програму 
за участю численних творчих колективів, у 
першу чергу – Закарпатського заслуже-
ного академічного народного хору. 

За повідомленнями інформагентств. 
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Українсько-словацький форум у Києві: курс на поглиблення співробітництва 
 

У рамках робочого візиту Державного секретаря Міністерства закордонних справ та європейських 
питань Словацької Республіки Ігоря Слободніка 15 травня в Києві відбувся Українсько-словацький форум, 
організований Національним інститутом стратегічних досліджень та його філіалом в Ужгороді спільно з 
Дослідницьким центром Словацької асоціації зовнішньої політики за сприяння зовнішньополітичних відомств 
України та Словаччини. Започатковане цього року проведення щорічних форумів в Україні та Словаччині 
здійснюватиметься на підставі домовленостей на рівні міністрів закордонних справ країн Вишеградської 
групи про надання Україні допомоги в проведенні реформ у конкретних сферах в рамках імплементації 
Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. 

Метою першого Українсько-словацького форуму в Києві була оцінка перспектив поглиблення 
двостороннього співробітництва між Україною та Словаччиною в енергетичній галузі (в т.ч. реформуванні 
енергетичного сектору, підвищенні енергетичної ефективності, забезпеченні постачання природного газу), 
окреслення форм співпраці у сфері реформування сектору безпеки, визначення пріоритетів надання 
Словаччиною допомоги Україні, розробка рекомендацій для урядів обох країн. 

Учасниками Форуму стали представники органів державної влади, експертного середовища, 
громадських організацій, бізнес-асоціацій, засобів масової інформації. Зокрема, з української сторони – 
уповноважені представники Адміністрації Президента, Ради національної безпеки і оборони, Міністерства 
закордонних справ, Міністерства енергетики та вугільної промисловості, Комітетів  Верховної Ради з питань 
паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики і ядерної безпеки, національної безпеки і оборони. Зі 
словацької – крім Державного секретаря Міністерства закордонних справ та європейських питань 
Словацької Республіки Ігоря Слободніка, у заході взяли участь Надзвичайний та Повноважний Посол 
Словаччини в Україні Юрай Сівачек, уповноважені представники міністерств та відомств Словаччини. 

Закарпаття представляли Роберт Горват (Народний депутат України), Отто Ковчар (співголова 
Українсько-словацької Ділової ради, віце-президент ТПП України, президент Закарпатської ТПП), Світлана 
Мітряєва (директор Регіонального філіалу НІСД в м. Ужгороді). 

Форум відкрили Володимир Горбулін (директор НІСД) та Александр Дулеба (директор ДЦ Словацької 
асоціації зовнішньої політики). Зі вступним словом до учасників звернулися Ігор Слободнік (Держсекретар 
МЗСЄП СР) та Юрій Мушка (директор Другого європейського департаменту МЗС України). 

У першій сесії "Співробітництво 
в енергетичній сфері" (модератор 
Олександр Суходоля – завідувач 
відділу енергетичної і техногенної 
безпеки НІСД) бачення української 
сторони висвітлив Михайло Гончар 
(президент Центру глобалістики 
"Стратегія ХХІ"), словацької – Дра-
гомір Штос (директор департаменту 
економічної дипломатії МЗСЄП СР) 
та Карел Хірман (керівник депар-
таменту з питань реалізації проекту 
"ELENA" Адміністрації Пряшівського 
самоврядного краю). 

Друга сесія була присвячена 
питанням співробітництва у сфері 
реформування сектору безпеки (мо-
дератор Александр Дулеба). Голов-
ними доповідачами від України 
виступили Олександр Литвиненко 
(заступник Секретаря РНБО України) 

та Валентин Бадрак  (директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння), від Словаччини – 
Мануель Корчек (директор департаменту політики безпеки МЗСЄП СР) та Роберт Ондрейчак (директор 
Центру Європейських та Північно-Атлантичних справ, СЕNAA). 

Активно долучившись до дискусії, інші учасники Форуму висловлювали своє бачення щодо шляхів 
використання досвіду Словаччини та пріоритетних напрямів подальшого співробітництва у сфері 
енергетики. Зокрема обговорювались проблеми та пріоритети формування спільного енергетичного ринку, 
гарантування безпеки транзиту і постачань природного газу, залучення іноземних інвесторів, розширення 
використання відновлюваної енергетики та підвищення енергоефективності. 

Підсумки роботи Форуму підвели Александр Дулеба та Костянтин Кононенко (заступник директора 
НІСД). Серед основних напрямів співпраці в енергетичній сфері, запропонованих учасниками – створення 
спільної консультаційної групи у сфері енергетики з представників країн Вишеградської групи та України для 
формування кластерів регіональної співпраці, практичної імплементації конкретних проектів в енергетичній 
сфері; створення механізму координації дій в частині забезпечення стабільності та прозорості роботи 
газотранспортних систем Словаччини та України; розширення транскордонної торгівлі природним газом та 
формування Східноєвропейського газового хабу на базі західноукраїнських підземних сховищ газу; 
впровадження принципу солідарності та врахування взаємних інтересів при формуванні політики 
енергетичної безпеки всього європейського континенту.                                                 За інф. РФ НІСД в м. Ужгороді. 
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Закарпаття продовжує співпрацювати з Угорщиною 
в рамках ініціативи Євросоюзу "Східне партнерство" 

 
До Ужгорода 23 січня прибув із візитом міністр зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини 

Петер Сіярто. Високоповажний гість мав зустріч із головою Закарпатської облради Володимиром Чубірком 
та головою облдержадміністрації Василем Губалем. З угорської сторони були присутні держсекретар з 
питань економічної співпраці Левенте Модьор,  держсекретар з питань національної політики Арпад Потапі, 
Надзвичайний і Повноважний Посол 
Угорщини в Україні Ерне Кешкень, 
голова Загальних зборів області 
Саболч-Сатмар-Берег Оскар Шестак, 
Генеральний консул Угорщини в 
Ужгороді Йожеф Бачкаі та Генконсул 
Угорщини в Берегові Ендре Саліпскі. 

Головною подією стало під-
писання Володимиром Чубірком та 
Петером  Сіярто нової Угоди про 
співпрацю у виконанні проектів роз-
витку, що здійснюються у рамках 
Східного партнерства. Термін її дії – 
до 30 червня наступного року. 

Сторони визначили загальний 
діапазон співпраці, спільні проекти та умови їх співфінансування. Наразі йдеться про надання Угорщиною 
фінансової допомоги на виконання проектів у сумі 155 мільйонів форинтів. Угорці інвестуватимуть 
насамперед у проекти модернізації систем енергозбереження та опалення освітніх, соціальних, медичних, 
культурних закладів, проекти збереження історичної та культурної спадщини Закарпаття, що має 
європейське значення. 

Вперше Угоду про співпрацю Закарпаття з Угорщиною в рамках Східного партнерства було 
підписано 30 березня 2012 року під час візиту до Ужгорода державного секретаря Міністерства 
закордонних справ Угорщини Неймета Жолта. Угода, укладена в Будапешті у грудні 2013-го, окреслила 
напрями співпраці на 2014 рік.  

Завдяки фінансовій допомозі угорських партнерів протягом 2012-2014 років вдалося реалізувати 
понад 100 проектів з капітального ремонту приміщень, заміни вікон і дверей, систем опалення та інших 
проектів з енергозбереження загальною вартістю майже 25 мільйонів гривень, в тому числі більше 40 
проектів здійснено у 2014-му. 

Цього ж дня Володимир Чубірко та Петер Сіярто підписали спільну заяву про наміри щодо розвитку 
прикордонних територій. 

Так, угорська сторона підтвердила, 
що і надалі бере на себе витрати, пов'язані 
із введенням в експлуатацію нової дороги 
та контрольно-пропускного пункту, розбу-
дови інфраструктури для проведення 
спільного прикордонного контролю на 
угорській стороні між селами Велика 
Паладь та Нодьгодош. Ці витрати за-
плановані в рамках Європейської програми 
розвитку на 2014-2020 рр.  

Закарпатська область зобов'язалася 
до кінця 2015 р. відремонтувати ділянку 
дороги, що веде до пункту пропуску з 
української сторони, до стану, придатного 
для використання автотранспорту. 

Разом із тим, угорці обіцяють про-
аналізувати й ініціювати задіяння інших 
дієвих механізмів та інструментів для 
залучення коштів Європейського Союзу 

та реалізації подальших проектів розвитку прикордонних територій. 
Також сторони підтримують продовження спільних проектів у рамках програми "Ефективні та безпечні 

кордони між Угорщиною та Україною". Найважливішим елементом є суттєве розширення міжнародного 
автомобільного пункту пропуску "Лужанка–Берегшурань" для забезпечення зростання вантажопотоку. 
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Докладатимуться зусилля з метою залучення джерел фінансування для розбудови об'їзної дороги 
навколо Берегова, яка є важливою з точки зору підтримки зв'язків між Україною, зокрема Закарпатською 
областю, та Угорщиною і Євросоюзом. 

В інтересах налагодження транспортного сполучення між селами Бадалово та Сатмарчеке угорська 
сторона, відповідно до підготовленого експертного висновку, пропонує збудувати новий міст замість 
попередньо запланованого паромного сполучення. Подальші консультації сторін стосуватимуться як 
опрацювання технічних можливостей реалізації проекту, так і залучення джерел фінансування за рахунок 
програм ЄС. 

Серед низки інших спільних заходів – проведення консультацій щодо запровадження залізничного 
руху між містами Мукачево та Будапешт по вже діючим вузьким коліям, а також автобусного сполучення за 
маршрутами Берегово–Ніредьгаза та Ужгород–Ніредьгаза. 

 

Хід реалізації Дунайської стратегії ЄС 
обговорювали в столиці Угорщини  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Міністерство зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини організувало проведення 11 червня 

в Будапешті конференції під назвою "Стратегія Дунайського регіону".  
Від Закарпаття участь у заході брали голова обласної ради Володимир Чубірко, народний депутат 

України Василь Брензович, міські голови Ужгорода – Віктор Погорєлов, Мукачева – Золтан Ленд'єл та його 
перший заступник Ернест Нусер, Берегова – Золтан Баб'як, представники водоканалів Ужгорода та 
Берегова.  

Серед угорських учасників були міністерський комісар з питань Стратегії ЄС для Дунайського регіону 
Іштван Йоо, представник Європейського інвестиційного банку Ліонел Рапайл, фахівці профільних угорських 
міністерств. 

На семінарі обговорювалися першочергові спільні цілі й завдання України та Угорщини у сфері 
поліпшення якості води, стічних вод та утилізації відходів, а також можливості розвитку транспортної 
інфраструктури. 

Україна співпрацює в рамках Дунайської стратегії ЄС у питаннях, пов'язаних зокрема із якістю води. 
Стратегія охоплює чотири області, що безпосередньо належать до Дунайського басейну, – Одеську, 
Чернівецьку, Івано-Франківську та Закарпатську. Загалом же вона діє для 14-ти країн-учасниць, окреслюючи 
спільні для всього регіону ріки Дунай проблеми транспортної інфраструктури, екології та енергозбереження, 
надаючи інструменти для їх вирішення консолідованими зусиллями. 

На думку Іштвана Йоо, країни ЄС саме через такі проекти намагаються якомога більше уваги звернути 
на якість поверхневих вод і захист від повеней, в тому числі в регіонах України. Він вважає, що попри існуючі 
складності в цих питаннях, слід мобілізувати всі ресурси для покращення ситуації в екологічній сфері. У 
2014–2020 програмному періоді ЄС є кілька можливостей фінансування і для України. Важливо визначити 
наступні кроки, які необхідно зробити для досягнення поставлених цілей. 

Щодо українських областей, то тут проблемою є хронічне недофінансування невідкладних при-
родоохоронних заходів та проектів модернізації очисних споруд. Системи каналізації в нашому краї 
вичерпали свій ресурс і знаходяться в аварійному стані, більшість очисних споруд вимагає реконструкції зі 
збільшенням пропускної спроможності і введення передових технологій очищення стічних вод. Відсутність у 
підприємств комунального господарства вільних коштів, велика заборгованість за енергоресурси не дають 
змоги вживати планомірні заходи для поліпшення їх роботи. 

Володимир Чубірко зокрема зазначив, що для Закарпаття надзвичайно актуальним є пошук 
можливостей для реконструкції існуючих систем очистки водопостачання та водовідведення. З огляду на 
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відсутність коштів область намагається вирішувати проблему водозабезпечення населення за рахунок 
різних джерел фінансування, у тому числі – грантів Євросоюзу. 

Комунальні підприємства водоканалів Ужгорода, Мукачева та Берегова були долучені до співпраці з 
партнерами із Угорщини в рамках реалізації транскордонного проекту ЄС щодо захисту навколишнього 
середовища через аналіз стану водоканалів (питної і каналізаційної вод), розробки програми розвитку 
наявних систем водопостачання. Основна мета проекту відповідно до виготовленої документації – здійснити 
будівельні роботи на відповідних об'єктах і тим самим врегулювати проблеми у сфері водопостачання та 
водовідведення, використовуючи технології та знання угорської сторони. 

В рамках проекту фахівці провели аналіз діючих систем водопостачання та водовідведення в 
Мукачеві, Ужгороді та Берегові, моніторинг інженерних споруд, розробили інвестиційні проекти для цих міст. 
Також розробляється комплекс заходів, які допоможуть залучити у сферу водозабезпечення інвесторів, що 
в кінцевому підсумку має поліпшити послуги з водозабезпечення та водовідведення. Окрім того, експерти 
вважають, що в області необхідно здійснити заходи з економії питної води та зниження енергоємності її 
виробництва, створити сприятливі умови для залучення іноземних інвестицій, забезпечити дослідження й 
охорону джерел питного водопостачання. 

Наразі в реалізації другої фази проекту, який було презентовано на конференції, зацікавлені як 
українська, так і угорська сторони. 

З огляду на те, що фінансові рамки, передбачені Програмою транскордонного співробітництва на 
2014–2020 роки у сфері охорони навколишнього середовища, виявилися замалими для реалізації другої 

фази проекту, а доступна для України 
транснаціональна програма "Дунай" не 
фінансує інвестиційну діяльність, слід 
шукати альтернативні варіанти, – вважає 
голова облради. Одним із них може бути 
використання можливостей, передба-
чених кредитною угодою між Євро-
пейським інвестиційним банком та Мі-
ністерством регіонального розвитку, бу-
дівництва і житлово-комунального гос-
подарства України. 

Ужгородська, Мукачівська та 
Берегівська міські ради вже висловили 
зацікавленість в отриманні кредитних 
коштів відповідно до цієї угоди для 
подальшої реалізації заходів, спря-
мованих на вирішення нагальної проб-
леми підтримки належної якості води та 
каналізаційно-очисних споруд шляхом їх 
реконструкції і модернізації. 

Загалом українські учасники на-
магалися отримати якомога більше 
інформації про конкретні можливості 

реалізації проектів як у рамках програм Євросоюзу, Дунайської стратегії, так і шляхом отримання технічної 
допомоги від Європейського інвестиційного банку. 

 

СТРАТЕГІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ДЛЯ ДУНАЙСЬКОГО РЕГІОНУ, 
 

або Дунайська стратегія ЄС (EU Strategy for the Danube Region) – довгострокова політика Євросоюзу, 
спрямована на вирішення проблем Дунайського регіону. Була прийнята Єврокомісією 8 грудня 2011 року, а 
невдовзі – підтримана Європарламентом та Радою ЄС. 

Відповідно до Стратегії ЄС, 14 країн басейну ріки Дунай до 2020 року мають реалізувати близько 200 
проектів, пов'язаних із чотирма основними напрямами: 

- об'єднання Дунайського регіону (транспорт, енергетика, культура, туризм); 
- захист навколишнього середовища в Дунайському регіоні (відновлення якості води, контроль 

екологічних ризиків, збереження ландшафту і біорізноманіття); 
- розвиток "суспільства знань" за допомогою наукових досліджень, інформаційних технологій, освітніх 

програм; 
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- підтримка конкурентоспроможності підприємств шляхом розвитку кластерів, вкладення коштів у 
підвищення кваліфікації персоналу створених виробничих комплексів; 

- зміцнення позицій Дунайського регіону (досягнення політичної стабільності, спільна безпекова 
політика, боротьба зі злочинністю). 

Серед принципів Дунайської стратегії ЄС: 
- відсутність зайвих бюрократичних інститутів і додаткових фінансових асигнувань. Проекти 

реалізуються із залученням вже існуючих європейських інститутів відповідними міністерствами країн 
Дунайського регіону. Особлива увага акцентується на посиленні ефективності двосторонніх міждержавних і 
міжрегіональних стосунків; 

- відсутність спеціального європейського законодавства. Єврокомісія мінімізувала власний вплив на 
виконання Дунайської стратегії ЄС, обмежившись суто координаційною функцією. Відповідальність за її 
реалізацію взяли на себе країни Дунайського регіону, розподіливши між собою пріоритетні напрями. 

До співпраці в рамках Дунайської стратегії ЄС долучені Німеччина, Австрія, Угорщина, 
Чехія, Словаччина, Болгарія, Румунія, Словенія, Хорватія, Боснія і Герцеговина, Сербія, Чорно-
горія, Молдова та Україна. 

 

В угорському Солноку 
відбулася конференція 
представників регіонів 
басейну річки Тиса 

 

Міжнародна конференція "Роз-
виток міжнародної співпраці в ба-
сейні річки Тиса" проходила 18 
червня у місті Солнок. Основна мета 
її проведення – налагодження між-
народного співробітництва терито-
ріальних органів самоврядування, 
обговорення можливостей співпраці 
в рамках стратегії ЄС для Дунай-
ського регіону. 

На запрошення угорської сторони у заході взяли участь голова Закарпатської обласної ради 
Володимир Чубірко та депутат облради Ростислав Федів. 

Угорщину представляли Імре Гоффман – заступник державного секретаря з питань зайнятості 
населення та водного господарства Міністерства внутрішніх справ Угорщини, Іштван Йоо – міністерський 
комісар з питань Дунайської стратегії ЄС Міністерства зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини, 
Балаж Шомлоді – генеральний директор Головної дирекції водного господарства Угорщини та інші 
профільні посадовці. 

До Солнока прибули і запрошені представники Воєводина (Сербія), Кошице (Словаччини), 
Марамуреша і Сату Маре (Румунія), а також східних областей Угорщини. 

Відкриваючи конференцію Імре Гоффман зазначив, що норовиста Тиса, пересікаючи території 
Угорщини, Румунії, Словаччини, України, Сербії, ставить для всіх однакові завдання. Проблеми річки, яка 
здатна спричинити як засуху, так і повінь, не можна вирішити на рівні окремої області чи населеного пункту. 
Тому потрібно об'єднання зусиль для того, аби ефективно вирішувати екологічні питання. 

Як відомо, на першій міністерській зустрічі Міжнародної комісії із захисту ріки Дунай у 2004 році, 
представники країн басейну Тиси підписали заяву про наміри створити робочу групу, яка б координувала 
зусилля, пов'язані з інтегрованими планами щодо водного господарства басейну Тиси. На початку 
листопада 2014-го в Солноку запрацював офіс, основні завдання якого – координація міжнародної та 
регіональної співпраці країн-учасниць. 

Голова Закарпатської облради Володимир Чубірко у своєму виступі зазначив, що відкриття офісу – 
важливий крок, який допоможе узгоджувати водогосподарські заходи в районі басейну Тиси з урахуванням 
фахово визначених рамок та інтенсифікувати ефективне вирішення проблем цільової території із 
залученням всіх зацікавлених країн. Як позитив він відзначив міжнародну співпрацю із захисту населення від 
імовірних повеней.  

За словами В. Чубірка, співробітництво з природоохоронних питань в останні роки найбільш ре-
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зультативно та плідно розвивалося саме з Угорщиною. Так, із 2001-го року введено в дію спільну 
автоматизовану інформаційно-вимірювальну систему прогнозування паводків та управління водними 
ресурсами АІВС - "Тиса", в складі якої на території Закарпаття та Саболч-Сатмар-Березької області 
сьогодні надійно функціонують 152 автоматизовані вимірювальні станції. Також успішно впро-
ваджуються новітні гідрологічні та гідравлічні моделі прогнозування паводкових ситуацій, на основі 
яких уже визначено єдині спільні параметри створення рівноцінної безпеки як українських територій, 
так і прикордонних територій суміжних країн. 

Прикладом активного транскордонного співробітництва області протягом останніх років є співпраця в 
рамках реалізації проектів програми Європейського інструменту співробітництва та партнерства, зокрема в 
галузі водного господарства. За останні п'ять років Євросоюзом надано допомогу для розвитку 
водогосподарського комплексу прикордонних територій в сумі близько 4 млн. євро. Саме в рамках цих 
проектів є великі напрацювання у здійсненні гідробіологічних та гідрохімічних досліджень, на базі яких 
розроблено проекти у сфері протипаводкового захисту та захисту від внутрішніх вод. Ці роботи стосувались 
таких транскордонних систем як Берегівська польдерна система, Батарська меліоративна система. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Також голова облради торкнувся питання фінансування протипаводкових програм. Адже невиконання 

першочергових робіт на відповідних прикордонних ділянках може негативно вплинути як на безпеку 
українських територій, так і суміжних країн. У минулі роки область відчула наслідки відмінності між 
фінансуванням протипаводкових заходів, коли Україна отримувала в рази менше коштів, ніж країни-члени 
ЄС, наголосив він. Це спонукає до спрямування спільних зусиль на подолання бар'єрів, у тому числі 
фінансових, на шляху до спільної мети. 

У рамках реалізації проектів міжнародної технічної допомоги, українська сторона має змогу втілювати 
тільки проектні роботи, в той час як на структурні роботи коштів немає. До прикладу, на спільній українсько-
угорській Берегівській польдерній системі в рамках проекту транскордонного співробітництва здійснено 
розчистку чотирьох кілометрів каналу, а на угорській території до завершення наближається реконструкція 
всієї системи. Тож цілком очевидно: для досягнення загального позитивного ефекту необхідне і пропорційне 
фінансування заходів. 

Представники регіонів Сербії, Словаччини, Румунії також висловили свою готовність до активізації 
спільної роботи із захисту басейну річки Тиса та проведення скоординованих сторонами відповідних заходів 
у природоохоронній сфері. 

Учасники підтримали пропозицію угорських партнерів щодо надання спільному офісу в Солноку 
статусу міжнародного шляхом долучення до Дунайської стратегії ЄС, аби централізовано представляти 
позицію та інтереси всіх регіонів басейну Тиси в інституціях Євросоюзу. 

За результатами конференції представники країн-учасниць підписали спільну заяву про наміри, яка 
передбачає розробку й реалізацію конкретних економічних, транспортних, екологічних, водогосподарських 
та інфраструктурних проектів. 
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Закарпаття та Саболч-Сатмар-Берег затвердили 
програму розвитку міжрегіонального співробітництва 

  
В угорському Берегдароці 22 травня відбувся День Саболч-Сатмар-Березької області. Серед за-

прошених була й делегація від Закарпаття, яку очолив голова облради Володимир Чубірко. 
Добросусідські стосунки двох прикордонних областей мають багаті традиції, вагомі здобутки, адже нас 

єднає не тільки спільний кордон, а й глибокі історичні корені. Нині між нашими державами і нашими 
регіонами відкриті широкі можливості для всебічного торговельно-економічного, науково-технічного і 
культурного співробітництва. 

Сприяти наповненню добросусідських взаємин конкретним змістом покликана нова Програма розвитку 
співробітництва на 2015–2016 роки, підписана того дня в урочистій обстановці головою Закарпатської 
обласної ради Володимиром Чубірком та головою Загальних зборів Саболч-Сатмар-Березької області 
Оскаром Шестаком. 

Документом зокрема передба-
чено, що сторони ініціюватимуть 
перед Міжурядовою українсько-угор-
ською спільною комісією з питань 
економічного співробітництва та Укра-
їнсько-угорською міжурядовою змі-
шаною комісією з питань транс-
кордонного і прикордонного співро-
бітництва затвердження планів та 
проектів з розбудови мережі пунктів 
пропуску на українсько-угорській ді-
лянці кордону. 

Планується створення координаційної ради з числа представників агенцій регіонального розвитку 
двох областей з метою підготовки й узгодження спільних пріоритетних проектів, що реалізовуватимуться за 
фінансової підтримки Європейського Союзу в період 2014-2020 років.  

Сторони сприятимуть здійсненню заходів з реалізації проектів виконання робіт із протипаводкового 
захисту у відповідності зі спільною українсько-угорською протипаводковою програмою розвитку басейну 
Верхньої Тиси та очищення вод прикордонних регіонів. Серед запланованих заходів: 

- укріплення та підвищення дамби на правому березі річки Тиса між селами Вари і Бадалово та на 
лівому – між смт Вилок і Королево; 

- будівництво протипаводкових польдерів і акумулюючих ємностей між селами Вари – Четфалва та 
смт Вилок – с. Тисобикень; 

- впровадження селективного методу збору й утилізації твердих побутових відходів у населених 
пунктах прикордонних районів двох областей; 

- реконструкція очисних споруд, каналізаційно-насосних станцій та впровадження системи очистки 
питної води у місті Чоп (виготовлення проекту); 

- застосування інноваційних технологій сталого лісового господарства в басейні річки Тиса. 
У контексті євроінтеграції України сторони сприятимуть активній участі обох регіонів у програмах 

Європейського Союзу, зокрема в Програмі ENI Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна на 2014-2020 роки, а 
також Стратегії ЄС для Дунайського регіону. Спільні зусилля сторін докладатимуться для активізації 
діяльності Міжнародної асоціації "Карпатський Єврорегіон". Ініціюється сторонами й створення Єропей-
ського об'єднання територіального співробітництва "Тиса". 

Всіляко буде заохочуватися обмін досвідом у всіх можливих сферах між органами державної влади, 
місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями, іншими інституціями Закарпатської та Саболч-
Сатмар-Березької областей, зокрема вивчення і передачі угорського досвіду реформування органів місцевої 
влади, впровадження європейських стандартів у сфері державного управління й місцевого самоврядування. 

Підтримуватиметься створення сприятливих умов для розширення культурно-гуманітарного 
співробітництва між регіонами, поглиблення співпраці у сфері освіти, науки, медицини, культури, релігії, 
екології, туризму, засобів масової інформації, музейної та архівної справи, що позитивно впливатиме на 
розвиток міжнаціональних та міжлюдських контактів, збереження історичної спадщини, мовних і культурних 
традицій української національної меншини в Угорщині та угорської в Україні. 

Програма розвитку співробітництва на 2015–2016 роки між Закарпатською обласною радою та 
Загальними зборами області Саболч-Сатмар-Берег була затверджена 28 травня на першому пленарному 
засіданні ХХІІІ сесії облради. Обласній держадміністрації доручено узгодити заходи з її реалізації із 
постійною комісією облради з питань транскордонного співробітництва, розвитку туризму та рекреації, а 
органам місцевого самоврядування рекомендовано взяти безпосередню участь у її  виконанні. 

За інф. прес-служби Закарпатської облради. 
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Торгово-промислова палата України спільно з Мі-

ністерством закордонних справ України, юридичною 

фірмою "Лавринович і Партнери" та стратегічним парт-

нером – фінансово-промисловою групою "DCH", орга-

нізувала проведення бізнес-форумів "Ukraine: Just Bu-

siness" у трьох європейських столицях: 15 квітня – в Празі, 

27 квітня – у Варшаві та 14 травня – в Будапешті. 

Головне завдання проекту, слоган якого "True colors 

of Ukraine – Справжні кольори України", представити 

максимально повну і достовірну інформацію про 

інвестиційний клімат та бізнес-потенціал нашої країни 

європейським діловим колам. Форуми сприяли ви-

світленню реальних економічних перспектив для тих інвесторів, які готові прийняти сьогоднішні інвестиційні 

ризики, співставивши їх із можливими завтрашніми економічними вигодами. 

Міжнародні заходи були спрямовані на обмін досвідом із представниками чеських, польських, 

угорських компаній щодо умов ведення бізнесу в Україні та популяризацію її інвестиційних можливостей. 

Серед спікерів – топ-менеджери зарубіжних компаній, які успішно працюють на українському ринку, 

лідери українського бізнесу. Вони ділилися досвідом реалізації міжнародних бізнес-проектів в Україні, 

обговорювали проблеми і рішення для виходу й успішної роботи на українському ринку іноземного та, 

зокрема, європейського бізнесу. 

Організатори заходів ставили перед собою мету змінити уявлення європейського ділового 

співтовариства про Україну як про країну політичної та економічної турбулентності шляхом розвінчання 

існуючих міфів та подання реальної картини, поза політичними і соціальними стереотипами. 

Підсумки весняного циклу бізнес форумів 

"Ukraine: Just Business" були представлені 26 

травня на прес-конференції в інформаційному 

агентстві "Інтерфакс-Україна". За словами іні-

ціаторів спільного проекту, всі заплановані 

заходи пройшли успішно і отримали високу 

оцінку представників влади та бізнесу Чехії, 

Польщі, Угорщини.  

Європейський бізнес зацікавлений у 

розвитку відносин з Україною, хоча деякі 

потенційні інвестори чекають на завершення 

реформ та військових дій на сході країни. 

Водночас, інші активно вивчають можливості 

для ведення бізнесу та інвестицій в українську 

економіку вже зараз. 

Набутий досвід низки країн, наприклад, 

Пакистану, Туреччини, Ізраїлю, які були й 

залишаються  привабливими  для  інвесто-

рів, незважаючи на наявність тривалих вій-

ськових конфліктів в їх історії, говорить на 

користь розвитку торговельно-економічного, 

інноваційно-інвестиційного співробітництва з 

Україною. 

Геннадій Чижиков, президент Торгово-

промислової палати України, зокрема наголосив, що країни Європи готові до інвестування, відкриті до 

діалогу, щиро пропонуючи свій досвід і всіляку допомогу, аби лиш Україна якнайшвидше пройшла шлях 

євроінтеграції. 
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Своєю чергою, Максим Лавринович, 

керуючий партнер ЮФ "Лавринович і 

Партнери" підкреслив, що для учасників 

форумів важливо було почути з перших 

вуст про те, що в Україні триває процес 

відповідних реформ задля створення про-

зорих умов і конкурентних переваг ведення 

бізнесу та здійснення інвестицій. Перші 

результати зустрічей проявляються вже 

зараз: представники деяких іноземних 

посольств уже звернулися з пропозицією 

проведення подібних заходів в їх країнах. 

Віце-президент групи DCH Олена 

Дерев'янко, серед іншого зауважила, що 

для потенційних іноземних партнерів актуальним залишається питання безпеки – як особистої, так і бізнесу. 

Загалом організатори відзначили теплий прийом в усіх трьох країнах, а також висловили подяку 

Міністерству закордонних справ України, посольствам України в Чехії, Польщі та Угорщині за дієву 

підтримку в організації заходів. 

До речі, успіх "пілотного" циклу "Ukraine: Just Business" став приводом для роздумів щодо 

продовження проекту. Вже розглядаються варіанти проведення наступних бізнес-форумів у таких країнах, як 

Великобританія, Туреччина, Ізраїль та Пакистан.                                                                За інф. "Інтерфакс-Україна". 
 

ФОРУМ РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ: 
старт процесів модернізації та економічного зростання 

 

Організаторами форуму, що проходив у Києві 26-27 лютого, виступили Торгово-промислова палата 
України та Державне підприємство "Укрпромзовнішекспертиза" спільно з Національним інститутом 
стратегічних досліджень. 

Серед понад 200 учасників – представники органів державної влади та місцевого самоврядування, 
галузевих асоціацій, керівники провідних будівельних, металургійних, машинобудівних і транспортних 
підприємств, інвестиційних, юридичних та аудиторських компаній, а також топ-менеджери світових і 
вітчизняних фінансових установ. Вони зібралися у Торгово-промисловій палаті України, аби спробувати 
знайти відповіді на ключові питання, що стосуються планів з модернізації, джерел фінансування оновлення 
інфраструктури та механізмів реалізації масштабних інвестиційних проектів. 

"Трансформація суспільства починається з прямого і відкритого діалогу, а успіх модернізації 
інфраструктури веде за собою розвиток усіх інших галузей економіки", – таку думку висловив під час 
відкриття форуму президент ТПП України Геннадій Чижиков. Він закликав звернутися до досвіду країн, які 
успішно трансформували свою економіку, підкресливши, що вони починали, насамперед, з модернізації 
інфраструктури. 

У вступному слові директор Укрпромзовнішекспертизи Володимир Власюк зокрема  підкреслив: 
економіка України характеризується критично високою зношеністю основного капіталу, що не дає їй 
можливості досягти необхідних темпів розвитку на рівні 7-9%. Інвестиційна заборгованість з 
капіталовкладень в інфраструктуру складає понад 100 млрд. дол. США "Нині у нас дуже зношена 
інфраструктура – дороги, мости та інше виробниче обладнання. Водночас є підприємства, здатні виробляти 
і постачати багато матеріалів, обладнання і комплектуючих для того, щоб цю інфраструктуру збудувати. 
Якщо почнемо з інфраструктури, то дамо замовлення підприємствам, будуть створені нові робочі місця і 
почнеться економічне зростання. Наше завдання – збільшити інтенсивність економічних процесів, 
виробництва, податків, робочих місць у всіх сферах. Причому чекати стабілізації ситуації неправильно. 
Процеси необхідно започатковувати прямо зараз", – додав він. 

Володимир Власюк також переконаний, що інфраструктурне будівництво сформує внутрішній ринок і 
портфель замовлень важливим секторам національної економіки. Цей процес неодмінно обумовить 
структурні зміни економіки в напрямі розвитку галузей з вищою доданою вартістю. Саме тому старт процесів 
інфраструктурного оновлення вирішує одночасно кілька важливих завдань і є ключовим для створення 
робочих місць та економічного зростання. "Якщо ми почнемо будувати дороги, мости, міняти обладнання, 
портове господарство, лінії електропередач, а в нас є багато підприємств, які виробляють матеріали і 
обладнання саме для цієї сфери, то зможемо забезпечити робочі місця у таких містах як Харків, Запоріжжя, 
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Дніпропетровськ, де розташовані великі машинобудівні підприємства. Ми створимо валовий внутрішній 
продукт, люди отримають заробітну плату, будуть згенеровані податки в бюджет. Дієвість запуску саме цих 
процесів полягає у тому, що вони зумовлюють кумулятивний ефект для розвитку всієї економіки". 

На думку директора Укрпромзовнішекспертизи, важливу роль у цьому процесі мають зіграти великі 
державні компанії та корпорації, які нині перебувають у стадії реформування. Але вони мусять змінити 
модель своєї роботи на інвестиційну, готувати гарні проекти і забезпечувати їх виконання на окупній основі. 
При цьому ініціатива має виходити від української сторони. "Коли ми говоримо про фінансову підтримку, то 
маємо надати проекти, розрахунки, щоб партнери розуміли, чому саме ці статті мають бути профінансо-
вані", – резюмував експерт. 

Заступник міністра інфраструктури України Володимир Омелян ознайомив аудиторію з пріоритетними 
напрямами розвитку транспортно-дорожнього комплексу України в умовах євроінтеграції. Він висловив 
переконання, що у держави є потенціал і резерви, які тривалий час були приховані у корупційній складовій 
та неефективному управлінні. Якщо уряду вдасться ліквідувати ці негативні явища, Україна зробить великий 
крок уперед. "Ми повинні дивитися в майбутнє, яке бачимо у будівництві бетонних доріг за рахунок 
внутрішнього резерву держави. Асфальтові дороги, що будуються в Україні сьогодні – це мінімум 70% 
імпортної складової. Що стосується портів та авіації, ми розглядаємо варіанти їх приватизації", – сказав він. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Йшлося і про модернізацію Укрзалізниці. Зокрема, заступник міністра інфраструктури поінформував, 

що нині 3-4% ВВП формує Укрзалізниця, але її структура управління затверджена ще 1943 року, і досі не 
змінювалася. Тому першочерговим завданням він бачить зміну філософії роботи компанії. Володимир 
Омелян нагадав, що у галузі велика зношеність рухомого складу, і повідомив, що нині готується програма 
оновлення вагонного парку, але цю проблему треба вирішувати комплексно. "Коли говоримо про оновлення 
вагонів, маємо думати про локомотиви і про навантаження на рейки, яке вони здатні витримати та про 
електрифікацію напрямів". Він також зауважив, що зараз відбувається скорочення транзиту, переорієнтація 
вантажопотоків. У цих умовах особливо важливо скоротити час обробки поїздів, тривалість перевірки 
контролюючими органами. "Контейнер у порту може перебувати кілька діб в Україні, а в Європі – кілька 
годин. Необхідно, щоб у нашій країні транзитери теж почувалися комфортно", – додав заступник міністра. 

Консультант з міжнародних фінансів, екс-керуючий директор українського офісу швейцарського 
інвестиційного банку "UBS" Сергій Лесик у своєму виступі наголошував, що гроші для інвестицій в економіку 
країни є: "Великі кошти лежать у банках готівкою, заробляючи нуль, або ж перебувають у мінусі з 
урахуванням вирахувань за обслуговування. Цими грішми просто не хочуть ризикувати. Ставки в багатьох 
банках близькі до нуля. У банках Швейцарії є мінусові ставки. Це трапляється тому, що грошей багато, і 
банки таким чином хочуть змусити власників інвестувати, а власники, в свою чергу, не бачать перспективних 
проектів", – розповів експерт. На його думку, головним при цьому має бути розуміння інвесторами того 
факту, що вклавши гроші, вони можуть отримати прибуток. "Море грошей шукає безпечну гавань, а Україну 
важко назвати безпечною гаванню. Тому потрібно зробити так, аби вона стала безпечною. Зокрема, 
подолати корупцію", – констатував Сергій Лесик, зауваживши, що минув рік, відколи в Україні змінилася 
влада, але суттєвих зрушень інвестори наразі не побачили. 
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Найкоротші шляхи залучення інвестицій у розвиток інфраструктури, в числі яких позики у вигляді 
єврооблігацій, видатки з держбюджету, цільові позики від міжнародних фінансових організацій, озвучив 
керуючий партнер ЮФ "Лавринович і Партнери" Максим Лавринович. "У світі багато фінансових ресурсів, 
але треба вміти їх отримати. Український бізнес ще має цьому навчитися. Поки що інвестори занепокоєні, 
вони не готові інвестувати в економіку України, адже є побоювання щодо нестабільності та різкого 
коливання валютного ринку", – зауважив доповідач. Колеги Максима Лавриновича Ірина Марушко та Олена 
Зубченко наголошували на важливості іноземного фінансування інфраструктурних проектів і поділилися 
власним досвідом супроводження проектів із залучення фінансування у сферах транспорту та будівництва. 

На першій сесії учасники форуму 
обговорили питання оновлення інфра-
структури та реконструкції національної 
економіки. Друга сесія, присвячена інве-
стиційним проектам з оновлення інфра-
структури, ділилася на три секції – 
будівництво, енергетику і транспорт. Під 
час обговорення питань, пов'язаних з 
розвитком будівельної галузі, особливу 
увагу було акцентовано на стані буді-
вельної галузі та перспективах її розвитку, 
попиті на нові конструкційні матеріали, 
ціноутворенні, можливостях будівництва 
соціального житла в Україні. 

Експерти зосередилися на дискусії 
щодо перспектив розвитку енергетичної 
інфраструктури та енергетичної безпеки в 
контексті імплементації європейського 
законодавства, а також на можливостях постачання обладнання для модернізації газотранспортної системи, 
інноваційних проектах з будівництва нових та модернізації існуючих гідроелектростанцій. "Транспортна" 
секція форуму тримала в полі зору питання можливостей України як міжнародного перевізника, сучасного 
стану автомобільних доріг, розвитку річкового транспорту, гармонізації транспортного законодавства із 
законодавством ЄС. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У рамках форуму проводилася і спеціальна сесія з проблем відновлення інфраструктури Донбасу. 

Учасники сконцентрували увагу на питаннях залучення фінансів для відновлення територій, зруйнованих під 
час бойових дій, визначення перспективних моделей модернізації Донбасу. Окрему сесію було присвячено 
питанням фінансування інфраструктурних проектів та прогнозам: на що, власне, може розраховувати в 
нинішніх умовах Україна. Учасники виділили окремим блоком і обговорення зарубіжного досвіду залучення 
міжнародних фінансів в інфраструктурні проекти та спробували знайти відповідь на питання, чи діятиме 
зарубіжна практика в українських реаліях. 

У дискусіях взяли участь виконувач обов'язків генерального директора Укрзалізниці Максим Бланк, 
народний депутат України, екс-губернатор Донецької області Сергій Тарута, президент Конфедерації 
будівельників України Лев Парцхаладзе, президент Всеукраїнської спілки виробників будматеріалів, екс-
голова Київської міської держадміністрації Іван Салій, голова представництва Міжнародної фінансової 
корпорації IFC в Україні Олена Волошина та інші. 

За матеріалами часопису "Незалежний АУДИТОР". 
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Із метою розробки проекту Регіо-
нальної стратегії розвитку Закарпатської 
області на період до 2020 року роз-
порядженням голови ЗОДА від 18 серпня 
2014 року було затверджено координаційну 
раду, до якої увійшли представники дер-
жавних і самоврядних органів, бізнесових 
об'єднань, наукових установ, громадських 
організацій. 

Серед них – голова облради Во-
лодимир Чубірко і голова облдержадмі-
ністрації Василь Губаль, їх заступники – 
Михайло Попович та Михайло Рівіс, ди-
ректор департаменту економічного роз-
витку і торгівлі ЗОДА Михайло Ківкович, 
голова постійної комісії обласної ради з 
питань розвитку продуктивних сил, ви-
робничої інфраструктури, банківської ді-
яльності та інвестицій Богдан Кинів, голова 

профільної комісії з питань регіонального соціально-економічного розвитку, ресурсного потенціалу та 
інвестицій Громадської ради при ЗОДА Олег Лукша, віце-президент Торгово-промислової палати України, 
голова Ради ТПП Карпатського регіону, президент Закарпатської ТПП Отто Ковчар, голова спілки 
підприємців Закарпаття Михайло Греньо, директор Регіонального філіалу Національного інституту 
стратегічних досліджень в м. Ужгороді Світлана Мітряєва, перший проректор Мукачівського державного 
університету, кандидат філософських наук, доцент Володимир Гоблик, в.о. проректора з науково-
педагогічної роботи та міжнародних зв'язків Ужгородського національного університету, доктор політичних 
наук, професор Мирослава Лендьел, в.о. проректора з науково-педагогічної роботи Мукачівського 
державного університету, доктор економічних наук Василь Папп, завідувач кафедри міжнародних 
економічних відносин УжНУ, доктор економічних наук, професор Володимир Приходько, директор 
Закарпатського регіонального центру соціально-економічних і гуманітарних досліджень НАН України, 
кандидат економічних наук Степан Сембер, перший заступник Мукачівського міського голови Ернест Нусер, 
генеральний директор девелоперської компанії ТОВ "СТС" Володимир Панов, директор ПАТ "Ужгородський 
Турбогаз" Михайло Качур, заступник директора, завідувач наукового відділу національного природного 
парку "Синевир" Юрій Тюх. 

До обговорення головного планового документу з розвитку регіону впродовж наступних п'яти років 
могли долучитися всі закарпатці. На початку лютого вже цього року розроблений проект був розміщений на 
сайті Закарпатської обласної ради, а вже через місяць, 6 березня, його було затверджено депутатами 
облради на ХХІ сесії VІ скликання (рішення №1220). 

Регіональна стратегія розвитку Закарпатської області до 2020 року нараховує 99 сторінок, 7 розділів і 
9 додатків. Документ базується на засадах сталості й, водночас, сучасних підходах та спільному баченні 
завтрашнього дня. Строковість завдань та інструментів планування визначалася на основі поєднання 
довгострокового стратегічного плану й середньострокових циклів планування його реалізації. Визначені на 
основі цього підходу стратегічні цілі та заходи мають характер довгострокових (7 років) напрямів розвитку, 
тоді як програми орієнтуються на реалізацію пріоритетних завдань (3 роки). Ці заходи, будучи ключовими 
елементами стратегії, визначають сценарії і шляхи досягнення стратегічних цілей. 

Модель розробки стратегії було обрано, виходячи з потреб регіону. В її основу покладено такі основні 
принципи, як партнерство, спільна участь представників влади і приватного сектору, життєздатність, 
інтеграція, інновація, ієрархія стратегічних планів, інституційна пам'ять та субсидіарність.  

У документі закладені ключові характеристики області, природно-ресурсний, людський, економічний, 
науково-технічний, просторово-економічний потенціал, інфраструктурний розвиток і зовнішньоекономічна 
діяльність, основні чинники, стратегічні цілі та сценарії розвитку області, ризики й перешкоди ефективної 
реалізації намічених завдань. 

У цілому, стратегія є основою для впровадження проектів регіонального розвитку, що випливають з її 
операційних цілей, є базисом для прийняття управлінських, бюджетних та інвестиційних рішень. Водночас, 
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як підкреслюють розробники, забезпечення реалізації стратегії – управлінське завдання, яке передбачає 
контроль за діяльністю численних організацій, що задіяні у процесі її впровадження. 

Для синхронізації рішень і дій 
органів місцевого самоврядування 
та місцевих державних адмініст-
рацій із цілями стратегії, необхідно 
внести відповідні зміни до регла-
ментів роботи  цих  органів,  які пе-
редбачатимуть перевірку проектів 
рішень на відповідність стратегії, 
визначатимуть  пріоритети  викори-
стання коштів бюджетів адміні-
стративно-територіальних одиниць 
області у відповідності з планом 
реалізації стратегії. 

Слід зауважити, що єдина ре-
гіональна стратегія не може охоп-
лювати всі необхідні дії і заходи, що 
будуть реалізовуватися в області, а 
також включати всі потрібні втручання 

і завдання, які сприятимуть досягненню очікуваного результату. Тому в сценаріях виконання стратегія 
зосереджується на операційних цілях і заходах, які можуть бути здійсненні за допомогою цільового впливу 
органів місцевої влади за активної підтримки держави (субвенції на соціально-економічний розвиток 
регіонів, цільові субвенції, фінансування з Державного фонду регіонального розвитку), узгодженої програми 
допомоги донорів і приватних інвестицій. 

Фінансове забезпечення реалізації стратегії здійснюватиметься за рахунок Державного фонду 
регіонального розвитку; коштів галузевих (міжгалузевих) державних цільових програм і бюджетних програм 
центральних органів виконавчої влади, що спрямовуються на розвиток відповідної сфери у регіонах; 
субвенцій, інших трансфертів із державного бюджету місцевим бюджетам; коштів місцевих бюджетів; коштів 
міжнародної технічної допомоги, міжнародних фінансових організацій; коштів інвесторів, власних коштів 
підприємств. 

Вищезгаданим рішенням облради пропонується рекомендувати районним державним адміністраціям, 
Берегівському, Мукачівському, Ужгородському, Хустському та Чопському міськвиконкомам здійснити заходи, 
спрямовані на виконання завдань, визначених стратегією, розробити у шестимісячний строк проекти 
місцевих стратегій розвитку на період до 2020 року та подати їх на розгляд відповідних рад. 

За інф. прес-служби Закарпатської облради. 
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На базі туристичного комплексу "Воєводино", що на Пере-
чинщині, 20 травня розпочала роботу триденна оглядова конфе-
ренція проекту ЄС/ПРООН "Місцевий розвиток, орієнтований на 
громаду - ІІІ".  

Участь у заході взяли координатор системи ООН в Україні Ніл 
Вокер, міжнародний менеджер проекту Хендрік ван Зіл, старший 
програмний менеджер проекту Оксана Реміга, перший заступник 
голови облради Михайло Попович, співголова обласної коор-
динаційної ради проекту Любов Павлович, представники державних і 
самоврядних органів, бізнесових структур, громадських організацій, 
науковці, журналісти. 

"Місцевий розвиток, орієнтований на громаду" – всеукраїнський 
проект, що реалізується в Україні на кошти Європейського Союзу та 
Програми розвитку Організації об'єднаних націй (ПРООН) з метою 
створення сприятливого середовища для сталого соціально-еко-
номічного розвитку на місцевому рівні шляхом самоорганізації та 
соціальної активізації громад, заохочення громадських ініціатив по 
всій Україні.  

Впровадження третьої фази проекту в Україні із загальним 
бюджетом 23,8 млн. євро. розпочалося 2014 року і триватиме до 
2018-го. Більшу частину коштів надає Євросоюз – 23 млн. євро, а 
ПРООН – 800 тис. євро. 

Загалом в Україні проектом охоплено 24 області, 200 районів, інвестовано більше 200 мільйонів 
гривень у розвиток місцевих громад, що сприяє їх самоорганізації та соціальній активізації задля вирішення 
спільних проблем, стимулює громадян до участі в реалізації спільних проектів. У реалізації понад 2,5 тисяч 
місцевих ініціатив (мікропроектів) беруть участь більше 2,6 мільйонів громадян з понад двох тисяч сіл. 

У Закарпатті з кожним роком все більше місцевих громад включаються у процес регіонального та 
місцевого розвитку, беручи участь у різноманітних всеукраїнських та міжнародних програмах технічної 
допомоги. Особливу увагу обласна влада приділяє участі в проекті ЄС/ПРООН "Місцевий розвиток, 
орієнтований на громаду", який реалізується в краї уже восьмий рік. 

Важливість проекту полягає як у фінансовій підтримці сталого розвитку населених пунктів, що для 
нашої гірської місцевості вкрай важливо, так і в розвитку громадської ініціативи, впровадженні європейського 
досвіду життєзабезпечення громад. Набутий за роки досвід партнерства, спільного прийняття рішень, 
поставлених в основу проекту, значно змінили світогляд як представників влади та громади краю, так і 
звичайних громадян. 
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Починаючи з 2008 року, до реалізації в Закарпатті проекту ЄС/ПРООН долучилися всі 13 районів, 116 

місцевих рад, 116 громадських об'єднань, що загалом нараховують 25 тисяч 168 громадян і представляють 
56 тисяч 511 домогосподарств, які активно беруть участь у розвитку своїх територій. Проведено 225 
тренінгів, під час яких пройшли навчання 4992 чоловік, організовано 544 спеціалізовані заходи за участю 
понад 12 тис. осіб, створено 13 районних ресурсних центрів. 

Загальна сума фінансування громадських ініціатив становить 20 мільйонів 773,064 тисячі гривень. У 
тому числі внесок громад – 1 мільйон 284,778 тисяч гривень, внесок проекту ЄС/ПРООН – 8 мільйонів 
960,934 тисячі гривень, внесок місцевих органів влади – 10405,784 тисячі гривень, спонсорська допомога – 
121,568 тисяч гривень. 

Насамперед ініціативи були спрямовані на вирішення найбільш актуальних проблем громад: заходи з 
енергозбереження на соціальних об'єктах – 86 проектів, охорона здоров'я – 24 проекти, водопостачання – 5 
проектів, екологія – 1 проект. 

116 громадських об'єднань спільно з проектом ЄС/ПРООН та місцевою владою реалізували 116 
мікропроектів, користь від реалізації яких отримали понад 100 тисяч мешканців Закарпаття. 

До реалізації проекту "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду" активно долучаються наукові 
заклади та студентство краю, що стимулює науковий підхід у роботі громад з мікропроектами розвитку. 
Зокрема укладено угоду про партнерство за проектом ЄС/ПРООН з Ужгородським національним 
університетом, відповідну угоду планує укласти і Мукачівський державний університет. 

Щодо перспектив реалізації третьої фази проекту, то, як відомо, для участі в ньому вже відібрано 8 
районів: 29 сільських рад, 1 міська та 2 селищні, в яких уже проведено 32 семінари. Також визначено 
міста, які стали партнерами проекту із впровадження так званого муніципального компоненту, а саме – 
Хуст та Ужгород. 

Уже склали плани розвитку та визначили пріоритетні завдання 32 громади краю. Зокрема 
передбачено здійснити енергозберігаючі та енергоефективні заходи у 18 шкільних і дошкільних установах, 8 
закладах охорони здоров'я. У двох селах планують встановити енергоефективне вуличне освітлення, 
мешканцям трьох сіл – покращити забезпечення питною водою, а в одному населеному пункті – вирішити 
проблему утилізації побутових відходів. 

Всі плани громад включені у програми соціально-економічного розвитку сіл і районів та обговорені на 
форумах місцевого розвитку. У місцевих бюджетах на цей рік вже передбачено співфінансування цих 
мікропроектів.                                                                                           За інф. Закарпатської облради і облдержадміністрації. 
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ЗАКАРПАТСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА 
ТА УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

УКЛАЛИ УГОДУ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО 
 

У приміщенні ректорату Ужгородського національ-
ного університету 11 лютого угоду підписали ректор 
УжНУ, професор Володимир Смоланка та віце-президент 
ТПП України, голова Ради ТПП Карпатського регіону, 
президент Закарпатської ТПП Отто Ковчар.  

Угода передбачає взаємовигідне співробітництво сторін з метою сприяння освітньому, науково-
технічному, соціально-економічному та культурному розвитку Закарпатської області.  

Закарпатська ТПП зокрема зможе на базі УжНУ проводити на замовлення суб'єктів господарювання 
лабораторні дослідження харчових продуктів, товарів легкої промисловості та ін. Своєю чергою, студенти 
УжНУ матимуть змогу проходити практику на базі Закарпатської ТПП.  

Досягнуті домовленості сторін також дають можливість спільно розробляти і подавати заявки на 
участь у міжнародних грантових програмах і проектах. 

Сторони обмінюватимуться інформацією про заплановані заходи (конференції, семінари, ділові 
зустрічі, презентації тощо) та підтримуватимуть їх проведення. 

Крім цього, угодою передбачено обмін відповідними інформаційними та консультаційними послугами, 
сприяння у пошуку вітчизняних та іноземних партнерів для співпраці у визначених сферах діяльності сторін.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У церемонії підписання угоди брав участь координатор Європейського офісу та міжнародного 

освітнього співробітництва Торгово-промислової палати України Мартін Ройтер, який наразі працює з 
урядовими німецькими фондами з міжнародного співробітництва та урядовими програмами Федерального 
союзу німецької промисловості.  

Він висловив готовність сприяти у межах своєї компетенції розвитку міжнародних контактів УжНУ, 
організації стажування студентів на німецьких підприємствах, їх подальшого працевлаштування та адаптації 
у провідних європейських компаніях.                                                                                                           Інф. ЗТПП. 

 

УжНУ – cеред кращих університетів України 
  

УжНУ посів 39-ту позицію в рейтингу 200 кращих університетів України. 
Рейтингове оцінювання українських університетів провів Центр міжнародних 
проектів "Євроосвіта", створений за підтримки Науково-дослідного інституту 
прикладних інформаційних технологій Кібернетичного центру НАН України. 

Цьогорічний дев'ятий випуск рейтингу базований на основі даних 2014 
року. Слід зазначити, що рейтинг УжНУ зріс на кілька позицій, адже в мину-
лому році він перебував на 41 позиції.  

Перше місце в рейтингу поділяють Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка та Національний технічний університет "Київський 
політехнічний інститут". У першій п'ятірці – Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 
Національний університет "Києво-Могилянська академія" та Національний технічний університет "Хар-
ківський політехнічний інститут". 

Методика рейтингу побудована відповідно до міжнародних принципів ранжування вищих учбових 
закладів і передбачає проведення порівняльного аналізу досягнень ВУЗів різних типів на основі 
універсальних критеріїв. 
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В Ужгороді відбувся форум "Молодь змінить Україну" 
 

Другий молодіжний форум 
пройшов 27 травня в ректораті Уж-
городського національного універ-
ситету в рамках реалізації про-
ектів програм, що фінансуються 
управлінням молоді та спорту 
Закарпатської обласної державної 
адміністрації. Він став дієвою плат-
формою для обміну ідеями між 
прогресивною молоддю Закарпат-
тя, налагодження співпраці між 
представниками молодіжних гро-
мадських організацій області. 

Серед організаторів заходу – 
ГО "Простір молоді", УМГО "Єдине 
студентство", Студентська рада 
Закарпатської області, УМО ВМГО 
"Фундація регіональних ініціатив", 
Міжнародний благодійний фонд Бог-
дана Гаврилишина. 

Про важливу роль молоді у житті суспільства говорили на форумі голова Наукового товариства 
студентів та аспірантів УжНУ Микола Сюсько, начальник управління молоді та спорту Закарпатської 
ОДА Денис Ман, проректор з науково-педагогічної роботи УжНУ Ігор Король, заступник керуючого 
справами апарату Закарпатської облради Ганна Глухова, перший заступник начальника Головного 
територіального управління юстиції у Закарпатській області Іван Алмаші, директор Інституту 
державного управління і регіонального розвитку УжНУ Володимир Приходько, директор Центру кар'єри 
УжНУ Тетяна Бутурлакіна та ін. 

По завершенні офіційної частини  учасники продовжили роботу в п'яти фокус-групах за темами: 
децентралізація влади та ефективне місцеве самоврядування; молодіжне підприємництво – ключ до успіху і 
можливість самореалізації молоді; запровадження обласного молодіжного центру – перспективи та 
повноваження; студентське самоврядування як ефективний механізм формування лідерів; розвиток туризму 
на Закарпатті – участь молоді. 

За підсумками роботи в групах були розроблені практичні рекомендації для органів виконавчої влади 
області та депутатського корпусу. Також відбулося підписання лідерами молодіжних громадських 
організацій краю меморандуму про співпрацю.                                                                      За інф. медіацентру УжНУ. 

 

ТУРИЗМ – ЗАПОРУКА ДИНАМІЧНОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЮ 
 

Реалізація дворічного грантового проекту під назвою "Під-
тримка економіки Закарпатської області через розвиток і промоцію 
її туристичного потенціалу" розпочалася в Закарпатті у серпні 
2014 року і триватиме до липня 2016-го. Проект здійснюється 
Закарпатською обласною радою у партнерстві з Агентством ре-
гіонального розвитку і транскордонного співробітництва "Закар-
паття" в рамках програми "Підтримка політики регіонального роз-
витку в Україні" за фінансової підтримки Європейського Союзу.  

Відповідно до грантової угоди 2014/343-149 загальна сума європейського гранту 
складає понад 890 тисяч євро, в т.ч. сума співфінансування з фондів ЄС – 712 тисяч євро. 

Серед основних результатів, які планується досягти внаслідок реалізації проекту – розширення 
мережі туристичної інфраструктури Закарпаття, упорядкування та облаштування туристичних шляхів, 
підвищення рівня поінформованості відвідувачів регіону про його туристичний потенціал через он-лайн 
ресурси, збільшення кількості масштабних туристичних промоційних заходів тощо. 

За словами координатора проекту, менеджера Агентства регіонального розвитку і транскордонного 
співробітництва "Закарпаття" Тетяни Захаркевич, учасниками проекту стали територіальні громади, місцеві 
агенції та асоціації розвитку, суб'єкти туристичної діяльності, викладачі та студенти туристичних відділень і 
факультетів вищих навчальних закладів, учнівська молодь. 

Сьогодні робота ведеться за трьома базовими напрямами – розвиток регіональної туристичної 
інфраструктури; впровадження інноваційних інструментів промоції туристичного потенціалу області; 
розробка і впровадження ефективної регіональної політики у сфері туризму. 

Вже розроблена візуалізація дизайну порталу "Карпатський туристичний шлях" (оновлені інтерфейс, 
технічна частина). Він унікальний тим, що міститиме інформацію про увесь туристичний ресурс Закарпаття, 
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вигідно позиціонуватиме його серед інших регіонів через представлення найрізноманітніших можливостей 
як для наших туристів, так і для гостей із-за кордону. На порталі розміщуватиметься практична інформація: 
інтерактивна мапа з відповідним тематичним наповненням – починаючи від історико-культурних пам'яток і 
туристичних шляхів, до практичних можливостей відпочинку на Закарпатті, а також карти для пішого, 
велосипедного й навіть кінного туризму. З порталу турист зможе завантажити трек із перепадами висот, 
координатами. Тут буде міститися й опис туристичних шляхів. 

До речі, з настанням весни розпочалася інвентаризація цих шляхів. Знайшлися гіди, екскурсоводи, 
готові співпрацювати в рамках проекту та з GPS-навігаторами пройти запланованими маршрутами (загалом 
1000 км).  

Ще одна спільна перспективна ідея – об'єднати Карпатський туристичний шлях: зі Словаччини 
територією Закарпаття до маршрутів у Румунії. Це буде великий крок до продовження Європейського 
туристичного шляху на територію України. І словацькі, і румунські партнери в цьому зацікавлені. Тож для 
Закарпаття з'являється унікальна можливість заявити на всю Європу про новий бренд – Карпатський 
туристичний шлях. 

До першочергових завдань, пов'язаних з реалізацією проекту, слід віднести створення центру прийому 
туристів, у якому буде перший в області повністю облаштований кемпінг для подорожуючих. Також 
передбачається організація туристичних зупинок, які розташовуватимуться на піших або велосипедних 
маршрутах краю, та будуть облаштовані джерелами питної води, розчищеними місцями для наметів, 
столами, лавицями, сміттєзбірними ємностями. 

Наразі визначається місце розташування центру прийому туристів. Координаторами проекту вже 
отримано кілька пропозицій, зокрема від Хустського району та Національного парку "Синевир". Підрядником 
проекту вже видана карта, на якій визначено місця на Закарпатті, де можуть бути такі центри, туристичні 
стоянки, а також так звані мотузкові парки. 

Щодо мотузкових парків, то, як один із видів активного відпочинку, це будуть невеликі ареали, 
розташовані в лісових масивах чи паркових зонах, облаштовані дерев'яними конструкціями з різними 
видами перешкод різної складності, розрахованими і на дітей, і на дорослих. Цілком імовірно, що 
мотузковий парк може з'явитися і в Ужгороді. 

До інших новацій можна віднести наміри виконавців проекту організувати туристичний шлях (3 км) для 
осіб з обмеженими фізичними можливостями. Також у рамках проекту планується виготовлення 
промоційних матеріалів, видання книги "Закарпаття: земля, наближена до неба". 

Координатори і виконавці проекту на постійній основі здійснюють територіальний та економічний 
аналіз туристичної галузі області, що дозволить ефективніше розвивати цей напрямок. Результати аналізу 
будуть використані для розробки рекомендацій, що стануть основою регіональної програми розвитку 
туризму та курортів на 2016–2022 роки.                                                                                    За інф. АРР "Закарпаття". 
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