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ЕКОНОМІЧНИЙ ФОРУМ ЄВРОПАЛАТИ: РУХ НА ВИПЕРЕДЖЕННЯ 

 
Щорічне зібрання представників торгово-промислових палат країн Європейського Союзу та асо-

ційованих (афілійованих) членів Асоціації європейських ТПП (Європалати), до яких належить і Торгово-
промислова палата України, проходило 15-16 жовтня у Люксембурзі. 

У перший день роботи фо-
руму всі дискуcії були об'єднані 
довкола головної теми: як пала-
там швидко і ефективно відпо-
відати на виклики, що від-
буваються у мінливому світі. 

Під час сесійного засідан-
ня обговорювалися зокрема пи-
тання залучення малих і се-
редніх підприємств до міжна-
родного економічного співробіт-
ництва, проблеми доступу до 
фінансових ресурсів, а також 
роль палат у цій сфері, в тому 
числі у підготовці та перепід-
готовці кадрів, розвитку стартап-
компаній, впровадження інфор-
маційних технологій, надання 
цифрових послуг та ін. 

Загалом учасники були єдині в думці: національні палати покликані стати своєрідними двигунами 
інноваційних процесів у своїх країнах, посилюючи взаємодію з органами державного управління всіх рівнів. 

Наступного дня у Люксембурзі відбулося 118-те пленарне засідання Генеральної Асамблеї Асоціації 
європейських торгово-промислових палат, учасники якого розглянули й узгодили звіт про діяльність 
Європалати за минулий період, проект бюджету і план роботи на рік 2016-ий. 

Вітчизняний бізнес на Економічному форумі Європалати представляли президент Торгово-про-
мислової палати України Геннадій Чижиков та віце-президент і представник ТПП України в Німеччині 
Валентина Суржикова.                                                                                                           За інф. ТПП України. 

 

Асоціація європейських торгово-промислових палат 
 

Міжнародна організація зі штаб-квартирою в столиці Бельгії – Брюсселі створена у 1958 році. Сьогодні 
Європалата є однією з найбільших бізнес-асоціацій в Європі, що об'єднує 45 національних ТПП і більше 19 
млн. підприємств. 
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Офіційні цілі й завдання організації полягають у розробці узгодженої позиції її членів щодо проблем 
європейської інтеграції та доведення її до відома основних інститутів Європейського Союзу, перш за все 
щодо питань промислової і торгової політики та сфери послуг. 

Європалата як лобіююча ор-
ганізація бере участь у роботі кон-
сультативних комітетів у рамках Ко-
місії ЄС та спеціалізованих комісій 
Європарламенту, вона представлена 
у Раді Європи зі статусом неурядової 
організації. 

Члени Європалати розподіля-
ються на три категорії: країни-члени 
ЄС; асоційовані (афілійовані) члени, 
серед яких Україна, Росія, Білорусь, 
Молдова, Грузія, Вірменія, Азер-
байджан; члени-кореспонденти – краї-
ни, які в перспективі можуть бути 
прийняті до цієї міжнародної організації. 

Торгово-промислова палата Ук-
раїни набула членства в Асоціації 
європейських ТПП 1 січня 2003 року. 

Відповідне рішення ухвалене 10 жовтня 2002 року на пленарному засіданні організації. До складу 
Ради директорів Європалати входить президент ТПП України Геннадій Чижиков. 
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Експортно-імпортні відносини Україна-  ЄС  2016: 
ГОТОВНІСТЬ ВЛАДИ ТА БІЗНЕСУ 

 
Під такою назвою 12-13 листопада в Києві проходила між-

народна конференція, організована Торгово-промисловою палатою 
України під патронатом Національного форуму з підтримки експорту 
за сприяння Міністерства закордонних справ, Міністерства еко-
номічного розвитку і торгівлі, Державної фіскальної служби, Дер-
жавної регуляторної служби, Київської міської державної адміністрації, 
Академії фінансового управління Міністерства фінансів, а також у 
співпраці з Радою підприємців при Кабінеті Міністрів, Українською 
спілкою промисловців та підприємців, Американською торговельною 
палатою в Україні, іншими державними, громадськими і бізнесовими 
структурами та їх об'єднаннями. 

 
Мета заходу, за визначенням організаторів, – "звірити годинники" щодо фактичної готовності бізнесу і 

влади до роботи в умовах вступу в силу Угоди про глибоку і всеохоплюючу Зону вільної торгівлі між 
Європейським Союзом та Україною.  

У конференції взяли участь представники українських та іноземних органів державної влади, ділових і 
експертних кіл, фінансово-банківських установ, бізнесових об'єднань, промислових підприємств, 
інвестиційних інституцій, дипломатичних місій, громадських організацій.  

В числі представників від нашого краю у заході брав участь голова Ради ТПП Карпатського регіону, 
президент Закарпатської ТПП Отто Ковчар. 

Упродовж двох днів у ТПП України працював відкритий майданчик для безпосереднього спілкування 
вітчизняних та іноземних експортерів-імпортерів, виробничих підприємств, які мають намір вивести свої 
товари і послуги на ринки країн Євросоюзу, а також покращити умови ведення бізнесу з європейськими 
партнерами та залучити інвестиції в Україну. 

Відкриваючи конференцію, президент ТПП України Геннадій Чижиков зокрема зазначив: Палата як 
організація, що об'єднує близько десяти тисяч вітчизняних підприємців завжди надавала великого значення 
перспективам розвитку торговельно-економічних зв'язків з країнами-членами ЄС. Невідкладно, після 
підписання Угоди про ЗВТ між ЄС та Україною ми розпочали програму підготовки українських підприємців до 
роботи в умовах її дії. Ми впевнені, що ця Угода відкриває перед Україною нові можливості, які ми прагнемо 
використати якнайкраще. Тому вже другий рік активно працюємо для того, щоб усі переваги, пов'язані зі 
створенням Зони вільної торгівлі з Євросоюзом, були в найефективніший спосіб використані нашими 
підприємцями, а можливі ризики були мінімізовані. 
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Україна при виході на ринок Європейського 
Союзу отримує доступ до інших світових ринків товарів 
і послуг, також буде помітний приплив інвестицій – 
впевнена заступник міністра економічного розвитку і 
торгівлі, торговий  представник України Наталія Ми-
кольська. Вона підкреслила: з точки зору іноземних 
інвесторів з країн Близького Сходу, Китаю, наша 
держава є привабливим майданчиком для експорту в 
країни ЄС. Робота з європейськими компаніями 
потребує від наших виробників модернізації вироб-
ництв, в яку необхідно вкладати значні кошти. Це 
сприятиме поліпшенню якості вітчизняної продукції та 
підвищенню енергоефективності підприємств. 

У контексті надання професійної інформаційно-консультативної допомоги національним товаро-
виробникам у виході на ринки країн ЄС слід активно використовувати механізми Ради експортерів та 
інвесторів при Міністерстві закордонних справ та Центр сприяння експортерам, створений Представництвом 
України при Європейському Союзі. На цьому наголошує виконавчий секретар Ради експортерів та 
інвесторів, начальник управління економічного співробітництва МЗС Олександр Данилейко. Він підкреслив, 
що запровадження поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі з 1 січня 2016 року знаменує собою 
принципово новий етап взаємовідносин між Україною і Євросоюзом та сприятиме значному посиленню 

двостороннього торговельно-еконо-
мічногоспівробітництва. При цьому 
максимальне використання україн-
ськими компаніями нових можли-
востей та переваг ЗВТ багато в чому 
залежить від скоординованої та 
узгодженої роботи відповідних орга-
нів виконавчої влади. 

Своєю чергою, голова Пред-
ставництва ЄС в Україні Ян Томбін-
ські звертає увагу на те, що Україні 
не варто чекати миттєвого позитив-
ного ефекту для економіки країни від 
початку дії Зони вільної торгівлі з ЄС, 
тобто з 1 січня 2016 року. Попри 
вельми оптимістичне налаштування 

щодо цього, він наголошує: досягнення позитиву можливе орієнтовно за 2-4 роки, враховуючи, що саму 
українську економіку та регулятивну систему ще потрібно довести до відповідного рівня. 

Під час пленарних засідань, тематичних панельних дискусій та круглих столів учасниками опра-
цьовувалися практичні аспекти, що стосуються умов експорту української продукції до ЄС та імпорту 
європейської продукції в Україну, подолання фіскальних і технічних бар'єрів у рамках ЗВТ.  

Відбувся активний обмін думками щодо можливостей надання фінансово-банківським сектором і стра-
ховими установами підтримки українських експортерів за умови відсутності експортно-кредитних агентств. 
Адже сьогодні Україна на відміну від усіх головних торговельних конкурентів (країни ЄС, Центральної та 
Східної Європи) ще не має власної системи гарантування експортних кредитів і, таким чином, поки що не 
може стимулювати експорт високотехнологічної продукції і послуг на умовах відстрочки платежів. 

Учасники заходів наголошували на необхідності оперативного інформування бізнес-спільноти про 
вжиті органами державної влади правові та адмі-
ністративні заходи щодо забезпечення функціону-
вання ЗВТ, зокрема оприлюднення результатів під-
готовки "дорожньої карти" із захисту та просування 
вітчизняних товарів та послуг на ринок ЄС. Дискусії 
торкнулися й питань вироблення конкретних про-
позицій з технічного переоснащення вітчизняної 
промисловості. 

У рамках конференції було презентовано 
Координаційний центр підтримки експорту, який 
контролюватиме роботу загальнонаціональної мережі 
відповідних центрів, що діятимуть при регіональних 
торгово-промислових палатах. 

За матеріалами інформагентств. 
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Закарпаття – край, у який можна інвестувати 
 

У цьому переконалися учасники інвестиційного форуму "Закар-
паття – бізнес у центрі Європи", що 8 жовтня відбувся на теренах 
нашої області.  

Організований Закарпатською облдержадміністрацією за спри-
яння Закарпатської торгово-промислової палати, форум зібрав 
керівників органів центральної та місцевої влади, представників уряду 
Угорщини, дипломатів сусідніх країн, великих приватних та 
інституційних інвесторів, місцевих підприємців, бізнесменів і банкірів 
країн Центрально-східної Європи, представників вітчизняних ре-
гіональних і зарубіжних торгово-промислових палат, асоціації "При-
ватні інвестори України", громадських організацій, ЗМІ.  

 
Поважне зібрання відкрив голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль із зачитання вітання 

учасникам форуму Прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка. В урочистостях взяли участь голова 
Закарпатської облради Володимир Чубірко, віце-президент Торгово-промислової палати України Валерій 
Король, заступник державного секретаря Міністерства зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини 
Жолт Чутора, Надзвичайний і Повноважний Посол Румунії в Україні Корнелу Іонеску, Генеральний консул 
Словацької Республіки в Ужгороді Янка Буріанова.  

У виступах очільники краю наголошували: вітчизняна економіка потребує колосальних інвестицій. У 
2016 році   Україна ввійде до Зони вільної торгівлі з Євросоюзом, тож економіка змушена буде конкурувати з 
іноземними компаніями. А для цього необхідні інвестиції, аби модернізувати обладнання з метою 
максимальної адаптації до вимог ЄС, розбудовувати сучасну європейську інфраструктуру. І хоча складна 
ситуація в державі призвела до певної настороги зарубіжних інвесторів, потенціал України ніхто не 
применшує. Всупереч сформованій думці, що криза – час нестабільності та відтоку капіталу, керівники 
області переконані: це й найкращий час для розвитку бізнесу, а отже,   підйому економіки.  

Говорили вони й про міжрегіональне співробітництво Закарпаття, що нині скріплене угодами з 14 
регіонами країн Європейського Союзу – Угорщини, Словаччини, Чехії, Польщі, Румунії, Хорватії, Німеччини, 
Іспанії та ін. Наступного тижня до них приєднається Каунаський район Литовської республіки. А ще область 
вкотре відвідають делегації Пардубіцького краю та краю Височіна Чеської Республіки, щоби запустити 
чергові спільні інвестиційні проекти у соціальній сфері. Як цільовий регіон України наш край бере активну 
участь у міжнародних програмах Європейського Союзу. Зокрема в рамках програми Східного партнерства 
спільно з угорськими партнерами нинішнього року реалізується близько ста мікропроектів з 
енергозбереження, поточного і капітального ремонту дошкільних та освітніх закладів, об'єктів культури й 
охорони здоров'я.  
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"Через події на Сході нашої держави можливості використання внутрішніх резервів для впровадження 
ґрунтовних реформ обмежені. В результаті, практично всі сфери економіки потребують суттєвих 
капіталовкладень із зовні, – підкреслив віце-президент Торгово-промислової палати України Валерій 
Король. – Є тільки один спосіб привернути увагу до України – проведення інвестиційних форумів. Бо нам є 
чим зацікавити інвесторів: це й агропромисловість та виробництво продуктів харчування, і сектор 
енергоефективності, виробництво альтернативних джерел енергії, і ІТ-сектор, де в нас наявний великий 
потенціал". Він закликав до консолідації зусиль влади, бізнесу та громадськості задля побудови 
конструктивного діалогу та реалізації найбільш перспективних інвестиційних проектів.  

Про добросусідські відносини йшлося у виступах представників Уряду Угорщини та дипломатичного 
корпусу Румунії і Словаччини в Україні.  

Заступник державного секретаря Міністерства зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини 
Жолт Чутора підтвердив усесторонню підтримку Угорщиною України в її євроінтеграційній стратегії та 
запевнив у сприянні щодо подальшої активізації українсько-угорських відносин в економічному розрізі. 
Разом із директором Департаменту розвитку прикордонної економіки, інфраструктури МЗС Угорщини 
Петером Кіш-Парціу та міністерським комісаром – уповноваженим міністра з питань стратегії ЄС щодо 

Дунайського регіону Іштваном Йоо він запросив українську сторону долучитися до участі в реалізації 
спільних проектів у сфері залізничного транспорту, шляхового господарства та охорони довкілля. Угорщина 
розробила національну стратегію розвитку транспортного сполучення. Серед пріоритетних – пункт пропуску 
"Велика Паладь-Нодьгодош", а також будівництво об'їзної дороги в Берегово, що має полегшити рух 
транспорту до пункту пропуску "Лужанка-Берегшурань". Ще один аспект співпраці – залучення коштів ЄС 
для локалізації проблем, пов'язаних з діяльністю Солотвинського солерудника. Сторони вважають за 
доцільне поетапний підхід до вирішення проблеми, адже це актуально для всього Дунайського регіону.  

"Румунія й Україна мають керуватися принципами взаємовигоди і стратегічними перспективами 
економічного співробітництва, – наголосив у вітальній промові Надзвичайний та Повноважний Посол Румунії 
в Україні Корнелу Іонеску. – Ваша держава була і залишається великим партнером Румунії у сфері 
транскордонного співробітництва. Однією зі складових якого є підписання 14 травня цього року   Угоди між 
Кабінетом міністрів України та урядом Румунії про місцевий прикордонний рух, що полегшив життя більш ніж 
двом мільйонам осіб – жителям прикордонних територій, більшість з яких українці". Дипломат акцентував 
увагу присутніх на перспективних шляхах поглиблення торговельно-економічних взаємин, що відкрилися 
перед румунськими й українськими підприємцями, та звернув увагу на можливості фінансування 
європейських програм, участь у яких можуть взяти й закарпатці.  

Генеральний консул Словацької Республіки в Ужгороді Янка Буріанова нагадала присутнім про 
ключову роль інвестицій в економіку Словаччини, їх вирішальне значення не тільки для забезпечення 
сталого економічного зростання, а насамперед для інноваційного розвитку, створення нових 
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високотехнологічних виробництв і цілих галузей. На її думку, досвід СР, яка розпочинала розбудову в 
складних економічних умовах, буде вельми доречним і корисним для України. 

Упродовж першої частини роботи форуму обговорювалися питання щодо розбудови прикордонної 
інфраструктури, активізації торговельно-економічної та інвестиційної діяльності, охорони навколишнього 
середовища, розвитку туристично-рекреаційного бізнесу.  

По завершенні церемонії відкриття учасники розійшлися працювати на пленарні засідання. Закарпатці 
представили інвестиційні проекти – зі створення міні-ТЕЦ, сміттєспалювальних заводів, модернізації 
кролегосподарства, будівництву льодової арени та ін. Продемонстрували себе і суб'єкти господарювання з 
іноземними інвестиціями, які нині успішно працюють в області.  

У фойє обласної адміністрації працювала виставка товарів підприємств агропромислового комплексу, 
промислових підприємств районів та міст краю. Тут було представлено не тільки продукцію, яка 
виготовляється на їх території, а й стратегічні інвестиційні проекти та вільні земельні ділянки, призначені 
для реалізації аграрних, туристичних та промислових інвестиційних проектів. Інвестиційні пропозиції 
Закарпаття організатори заходу узагальнили і в двомовному каталозі, щоб потенційні інвестори мали на 
руках конкретні пропозиції.  

У рамках інвестиційного форуму Закарпатська торгово-промислова палата провела презентацію 
міжнародного аеропорту Кошице (Словацька Республіка), що здійснює повітряний зв'язок літаками   компанії 
"Czech Airlines".  

Активну участь у роботі форуму брали представники Сумської та Черкаської торгово-промислових 
палат, а також Словацько-української торгової палати.                                                                    Інф. "ДВ" ЗТПП. 
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"Міжнародні контактні дні" з питань будівництва 
та заключна зустріч у рамках грантового проекту 
з регіональними торгово-промисловими палатами  

Словаччини, Угорщини, Чехії, Польщі 
 

Ділова зустріч зібрала 19 листо-
пада в Ужгороді іноземні делегації ре-
гіональних торгово-промислових палат, 
представників малого й середнього біз-
несу країн-сусідів, а також вітчизняних 
суб'єктів господарювання з різних об-
ластей України і, звичайно, Закарпаття.  

Масштабний бізнесовий форум тра-
диційно організувала Закарпатська торго-
во-промислова палата і запросила до 
участі в ньому представників ділових кіл із 
Польщі, Словаччини, Угорщини, Чехії, Ру-
мунії, Австрії, Німеччини, Сербії, Хорватії, 
Словенії, Естонії, Болгарії, Білорусі та ін., а 
також з усіх регіонів України.  

Тематика зустрічі охоплювала будівництво – проекти і технології; будівельну техніку й матеріали; 
сантехнічне, опалювальне, вентиляційне, освітлювальне обладнання; предмети інтер'єру житлових та 
офісних приміщень; будівельну хімію; столярні вироби. Разом з тим, на зустрічі були представлені й інші 
напрями – альтернативна енергетика, деревообробка, сільське господарство, машинобудування тощо.  

Звертаючись до учасників зібрання, віце-президент Торгово-промислової палати України, голова Ради 
ТПП Карпатського регіону, президент Закарпатської ТПП Отто Ковчар підкреслив: "Сподіваюся, що 
сьогоднішня зустріч дасть новий імпульс суб'єктам підприємницької діяльності для успішного розвитку їхніх 
підприємств, створить умови для співпраці, сприятиме поліпшенню їх конкурентоспроможності".  

Від імені голови Закарпатської облдержадміністрації Геннадія Москаля вітання учасникам форуму 
передав його заступник Олександр Петік. Він підкреслив особливу актуальність і перспективність обрання 
Закарпатської області для реалізації спільних з Євросоюзом проектів підтримки малого й середнього 
бізнесу. Унікальне геополітичне та економічне розташування нашого краю на перехресті економічних, 
підприємницьких, торговельних та інших шляхів завжди сприяло розвитку і подальшому поглибленню 
всебічного міждержавного співробітництва. Закарпаття відігравало й продовжує відігравати важливу роль в 
інтеграції України у європейські структури, розвитку транскордонного співробітництва. 

На форум приїхала представницька угорська делегація, яку очолювала Пана Петра – заступник 
державного секретаря із зовнішньоекономічних питань Міністерства закордонних справ і зовнішніх 
економічних зв'язків Угорщини. Висловивши всебічну підтримку Угорщиною України в її євроінтеграційній 
стратегії та запевнивши у сприянні щодо подальшої активізації угорсько-українських відносин в 
економічному розрізі, вона ознайомила учасників зібрання з сучасним станом добросусідських взаємин 
угорців і закарпатців на всіх рівнях та повідомила про початок роботи в нашому краї Ужгородського та 
Берегівського регіональних представництв Національного торгового дому Угорщини.  

Перше представництво – в Ужгороді – було офіційно відкрито під час бізнес-форуму. Відтак 
презентацію діяльності Національного торгового дому Угорщини провів директор Центральноєвропейської 
мережі розвитку торгівельних відносин НТДУ Петер Шкапінец. Створений для ефективного використання 
експортного потенціалу малих і середніх підприємств, Національний торговий дім забезпечує 
представникам малого та середнього бізнесу можливість використовувати свої сильні сторони для 
просування товарів і послуг на зовнішні ринки, зокрема ринок ЄС. Йдеться про допомогу в аналізі ринку, 
пошуку партнерів, здійснення зовнішньоекономічної діяльності, юридичну підтримку, роботу з грантами та ін. 
Наразі його мережа поширюється на країни колишнього соціалістичного табору, Західних Балкан, 
Середнього Сходу, Південно-Східної та Північної Азії, Латинської Америки, Північної та Південної Африки, 
Центральної Європи. Започатковуючи діяльність на теренах нашого краю, Торговий дім прагне не просто 
активізувати зовнішньоекономічні зв'язки між Україною та Угорщиною, а й об'єднати малий і середній бізнес 
двох країн щоденною постійною діяльністю.  

У ході "Міжнародних контактних днів" Закарпатська ТПП провела й заключну бізнес-зустріч у рамках 
грантового проекту "V4EaP Extended Standard Grant" за №21370113 від 9 грудня 2013 р., в реалізації якого 
вона впродовж 2014-2015 років брала активну участь за підтримки Вишеградського фонду та в партнерстві з 
Тренчинською регіональною палатою Словацької ТПП (Словаччина), Торгово-промисловою палатою 
області Боршод-Абауй-Земплен (Угорщина), Підкарпатською господарчою палатою (Польща), Господарчою 
палатою краю Височіна (Чехія). 
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Реалізація проекту під назвою "Розвиток регіональної співпраці та сприяння економічній інтеграції" 
дала можливість поглибити співробітництво між регіонами країн-учасниць шляхом проведення разом з 
партнерами із держав Вишеградської групи тематичних бізнес-зустрічей за участі представників малого й 
середнього бізнесу Карпатського регіону.  

Міжнародні заходи, що відбулися впродовж 2014-
2015 років у м. Кросно (Польща) за тематикою "Легка про-
мисловість", м. Ужгород – "Будівництво", м. Годонін (Чехія) – 
"Сільське господарство", м. Мішкольц (Угорщина) – 
"Металообробка", м. Тренчин (Словаччина) – "Туризм", 
сприяли також створенню орієнтованої на довгострокову 
перспективу спільної інституційної платформи з метою 
надання консультативної допомоги підприємцям та на-
лагодження постійного обміну діловою інформацією.  

Із здобутками проекту "Розвиток регіональної 
співпраці та сприяння економічній інтеграції" присутніх 
ознайомив словацький партнер – представник Више-
градського фонду, керівник Тренчинської регіональної 
палати Словацької ТПП Ян Вацлав. "Одним із завдань 
реалізації нашої спільної грантової програми було на 

прикладі діяльності малих і середніх підприємств – учасників проекту з країн Вишеградської групи й у 
співпраці з ними допомогти закарпатському підприємництву поліпшити економічні можливості та поділитися 
досвідом роботи на європейському ринку. Адже з 2016 року український бізнес увійде в європейське 
економічне поле і починає працювати в новому конкурентному середовищі", – наголосив він.  

У роботі форуму взяли участь консул Генконсульства Угорщини в Ужгороді Тріеб Гергель, директор 
Угорсько-української торгової палати Дьордь Кота, керівник Торгового офісу у Львові Посольства Австрії в 
Україні Надія Богатиренко, заступник директора департаменту економічного розвитку і торгівлі 
Закарпатської ОДА Юрій Гузинець, заступник начальника управління зовнішньоекономічних зв'язків ЗОДА 
Василь Цап, радник президента Черкаської Торгово-промислової палати Віктор Білоусов. 

Після офіційного представ-
лення учасників зустрічі між під-
приємцями відбулися конструк-
тивні переговори з наперед пі-
дібраними потенційними парт-
нерами із конкретних напрямів 
діяльності. Задля досягнення мак-
симального презентаційного ефек-
ту вітчизняні й іноземні учасники 
розмістили ілюстровану рекламу 
підприємства на сторінках офі-
ційного   каталогу   та   облашту-
вали індивідуальні виставкові екс-
позиції.  

Важливим моментом зустрічі 
стало підписання чотирьох рам-
кових угод про співпрацю між 
Закарпатською ТПП і торгово-
промисловими палатами округів 
Годонін регіону Моравська Сло-
ваччина, Кромеріж Злінського краю, 
Їглави району Височіна і Пршеров 
Оломоуцького краю (Чеська Рес-
публіка). Є надія, що укладені угоди 
стануть ще одним із тих запла-
нованих кроків, які активізують ук-
раїнсько-чеські торговельно-еконо-
мічні відносини і сприятимуть 
успішній інвестиційній діяльності на 
благо розвитку обох країн. 

Інф. "ДВ" ЗТПП. 
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УКРАЇНА: інвестиції, бізнес, відповідальність 
 
У Львові на стадіоні "Арена Львів" 8-9 жовтня проходив XV міжнародний економічний форум "Україна: 

інвестиції, бізнес, відповідальність", який став найважливішою подією року в економічному житті Західної 
України. Це потужна національна і міжнародна платформа, створена для компетентного обговорення  
важливих проблем, пов'язаних  із  конкурентоздатністю  регіону, його стратегічним розвитком та 
економічним зростанням. 

Учасниками заходу, організованого Львівською обласною державною адміністрацією та Львівською 
торгово-промисловою палатою, стали підприємці з України, Польщі, Словаччини, Німеччини, Угорщини, 
Латвії, Австрії, Канади, представники влади, ділових асоціацій, фінансових структур, наукових установ, 
міжнародних організацій. Загалом до Львова на форум приїхало близько 350 гостей. 

В урочистому відкритті взяли участь Олег Синютка – голова Львівської облдержадміністрації, Петро 
Колодій – голова Львівської облради, 
Андрій Садовий – міський голова Львова, 
Роман Ващук – Надзвичайний і Повно-
важний Посол Канади в Україні, Олек-
сандр Шлапак та Яцек Пєхота  – спів-
голови Польсько-української господарчої 
палати, Михайло Непран – перший віце-
президент Торгово-промислової палати 
України, Дмитро Афтанас – президент 
Львівської ТПП. 

У рамках форуму відбулася кон-
ференція: "Індустріальні парки і розвиток 
промисловості шанси і виклики сього-
дення", учасники якої – представники 
влади та бізнесу разом із провідними 
міжнародними та українськими експертами 
обговорили умови для створення інду-
стріальних парків в Україні. Предметом 
окремої дискусії зокрема стало питання 
створення галузі переробки відходів електронного та електричного обладнання. Великий інтерес учасників 
викликали презентації майбутніх індустріальних парків у Яворові, Новому Роздолі та Кам'янка-Бузькій. 

Своєю чергою учасники пленарного засідання "Україна – простір твоїх можливостей" розглянули такі 
актуальні питання, як локальна територія безпечного ведення бізнесу, транскордонна співпраця, нові 
механізми залучення інвестицій, підтримка інвесторів та ін. 

Тематичну секцію "Туризм – шанс на розвиток", яка працювала під час форуму, було присвячено 
обговоренню проблем сталого розвитку туризму у Східній Європі та залучення інструментів міжнародної 
технічної допомоги для розвитку туристичної галузі. Ще одна актуальна сьогодні тема для дискусій – 
перспективи і напрями конференц-індустрії в аспекті розвитку в Україні ділового туризму. 

Одна з визначених тем секції "Відновлювані енергія та ресурси – ефективність через партнерство" – 
сучасні технології отримання та сфери практичного використання біоенергетичних ресурсів. Також тут 
пройшла презентація роботи BIO-PROMу з інвестиційними проектами в Україні та представлення концепції  
ресурсоефективного і чистого виробництва, розробленої за міжурядовою програмою ООН з навколишнього 
середовища (ЮНЕП). 

Всі учасники форуму, зацікавлені у встановленні безпосередніх ділових контактів з потенційними 
бізнес-партнерами, мали змогу взяти участь у міжнародній контактній біржі "Бізнес-партнерство - 2015". 

Участь у міжнародному економічному 
форумі "Україна: інвестиції, бізнес, відпові-
дальність" брали і представники профільних 
управлінь Закарпатської облдержадміністрації. 
За словами начальника управління туризму та 
курортів ЗОДА Дениса Мана, однією з основ-
них серед багатьох важливих тем для об-
говорення стала тема розвитку туристичної 
галузі та інфраструктури в Карпатах, об'єд-
нання в цьому напрямі зусиль областей 
України в межах Карпатського регіону. 

Профільне управління ЗОДА наразі пра-
цює над концепцією розвитку туристичної сфе-

ри, а основою її має стати питання розвитку інфраструктури. До першочергових практичних завдань зокрема 
слід віднести будівництво дороги до Драгобрата та ремонт автошляху до Синевира. Також колосальним для 
туризму є невикористаний потенціал Міжгірського та Воловецького району. 

Розвивати економічний потенціал Закарпаття та Львівщини, залучити інвестиції в туристичну сферу 
дозволить ще один представлений під час форуму проект, який має на меті "об'єднати" Славське та 
Боржаву. Домовлено, що після узгодження сторонами окремих деталей, проект транспортного сполучення 
двох туристичних дестинацій буде презентовано в Ужгороді та Львові.                        За матеріалами інформагентств. 
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УЖГОРОД – КОШИЦЕ: 
прикордонні діалоги 2015 

 
Заснований у 2010 році Міжнародний форум з транскордонного 

співробітництва "Прикордонні діалоги" цього року проводився вшосте. Він 
був присвячений питанням активізації та пошуку інструментів і нових форм 
транскордонного співробітництва в Центральній та Східній Європі задля 
підвищення ефективності співпраці й утворення повномасштабного 
інтегрованого простору. 

Організований урядом Словацької Республіки у співпраці з Норвезьким Баренцовим секретаріатом, 
Генеральним консульством Словацької Республіки в Ужгороді, Інститутом стабільності і розвитку (Чехія) та 
Регіональним філіалом Національного інституту стратегічних досліджень в м. Ужгороді, форум об'єднав 
дипломатів, науковців, міжнародних експертів, представників органів державної влади й місцевого 
самоврядування країн-учасниць, представників засобів масової інформації з Норвегії, Угорщини, України, 
Словаччини, Бельгії, Фінляндії, Чехії, Польщі.  

Форум стартував 24 листопада у столиці 
Східної Словаччини – Кошице з обговорення ролі 
засобів масової інформації у прикордонних регіонах. 
А основна українська частина масштабного між-
народного заходу проходила вже наступного дня в 
ужгородській "Галереї Ілько". 

Поважне зібрання привітали міністр еконо-
міки Словаччини, засновник "European Border 
Dialogues Initiative" Васіл Гудак, Надзвичайний і 
Повноважений Посол Норвегії у Словаччині Інга 
Магістад, голова Закарпатської обласної держ-
адміністрації Геннадій Москаль. 

На форумі були присутні Генеральний консул 
Словацької Республіки в Ужгороді Янка Буріанова, 
Почесний консул Чеської Республіки в Ужгороді, 
віце-президент Торгово-промислової палати Укра-
їни, голова Ради ТПП Карпатського регіону, 
президент Закарпатської ТПП Отто Ковчар, Почесний консул Словацької Республіки у Великому Березному 
Олег Адамчук, голова Закарпатської облради Володимир Чубірко, мер Ужгорода Богдан Андріїв, директор 
Регіонального філіалу Національного інституту стратегічних досліджень в м. Ужгороді Світлана Мітряєва, 
директор Міжнародного інституту людини і глобалістики "Ноосфера", віце-президент Асоціації міст, селищ і 
сіл "Закарпаття – XXI століття" Олег Лукша.  

Серед актуальних питань щодо розвитку транскордонного співробітництва у Центральній та Східній 
Європі, розглянутих на форумі, – забезпечення комплексного розвитку прикордонних регіонів, роль у цьому 
процесі візових режимів й окремих гравців; сприяння європейської стабільності та розвитку шляхом 
ефективного регіонального співробітництва; забезпечення ефективної взаємодії між Євросоюзом і його 
східними сусідами за допомогою інтенсифікації транскордонного співпраці та її законодавчого регулювання. 

Закарпатська область має унікальний досвід спів-
робітництва із сусідніми регіонами країн – членів ЄС. Як 
констатувала директор РФ НІСД в м. Ужгороді Світлана 
Мітряєва, саме наш край став експериментальним май-
данчиком для запровадження малого прикордонного руху між 
Угорщиною та Україною і застосування цього ексклюзивного 
інструменту лібералізації візового режиму в цілому між 
Євросоюзом і сусідніми країнами. Разом із тим, нині 
Закарпаття є єдиним регіоном в Європі, на який одразу 
поширюється дія чотирьох режимів МПР: між Україною та 
Угорщиною, Україною і Словаччиною, Україною та Польщею, 
Україною і Румунією. Така практика суттєво посилила 
усталені багаторівневі контакти у Карпатському регіоні. Втім, є 
ще цілий спектр проблем, які потребують державного та 
міждержавного втручання.  

Співробітник Карпатського інституту розвитку (м. Ко-
шице) Андрій Штайнер у ході обговорення питання співпраці 

між українськими та словацькими прикордонними регіонами зазначив, що прикордонні громади мають 
достатній досвід співпраці, спільне історичне минуле, однак для того, аби потрапити одне до одного, 
змушені перетинати кордон ЄС. Донині так і не вирішене питання мінімізації впливу цього фактору, адже 
часто виникають ситуації, коли перебування на кордоні триває по кілька годин. Це постійна проблема, з 
якою прості громадяни стикаються щодня. 
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З огляду на це, Світлана Мітряєва вже вкотре наголосила на необхідності напрацювання 
консолідованої позиції країн-сусідів – членів ЄС про умови режиму МПР з Україною, що стимулювало б 
якісний розвиток цього інструменту лібералізації візового режиму. Зокрема дозволило б сформувати єдину 
розширену зону МПР у рамках Карпатського Єврорегіону, в якій жителі прикордоння могли б подорожувати з 
дозволом на МПР, виданим Угорщиною, Польщею, Словаччиною чи Румунією (за прикладом подорожей у 
всій шенгенській зоні з візою однієї шенгенської країни).  

Упродовж  наступних  двох  днів,  26-27  листопада,  засідання  форуму,  в  т.ч.  підсумкове,  про-
ходили у словацькому місті Кошице. 

Учасники продовжували ділилися 
власним баченням і досвідом налаго-
дження та активізації транскордонної спів-
праці, окреслили низку проблем, що не-
гативно позначаються на розвитку при-
кордонних регіонів і визначають їх май-
бутнє, аналізували фактори формування 
транскордонного співробітництва України з 
державами зі спільними кордонами, на-
повненого  новим  змістом, з  посиланням 
на європейські інституційні стандарти, 
норми та засади, що дадуть йому новий 
імпульс.  

У рамках транскордонної взаємодії 
українські регіони, окремі населені пункти, 
можуть отримати відчутну підтримку з 
реалізації проектів у найрізноманітніших 
сферах, починаючи від консультацій і 
закінчуючи фінансуванням. За словами 
державного секретаря МЗС Норвегії 

Елжбет Тронстад, Норвезький Баренцевий секретаріат упродовж багатьох років є організатором подібних 
форумів та донором десятків програм, що сприяють пожвавленню транскордонної співпраці у Європі. Він 
виділив 40 млн. євро на подолання бар'єрів у транскордонному співробітництві. Зокрема й щодо подолання 
негативних тенденцій на кордонах між країнами-членами ЄС та Україною. Це необхідно і для посилення 
співробітництва між сусідніми регіонами, і для забезпечення стабільності та безпеки у самій Європі.  

Ішлося на форумі й про роль підприємництва в розвитку транскордонної співпраці. Враховуючи, що в 
2016 році наша держава ввійде до Зони вільної торгівлі з Євросоюзом, український бізнес змушений буде 
конкурувати з іноземними компаніями. Для Закарпаття, переконаний Почесний консул Чеської Республіки в 
Ужгороді, віце-президент ТПП України, голова Ради ТПП Карпатського регіону, президент Закарпатської 
ТПП Отто Ковчар, відкриваються нові перспективи. "За останні два роки зовнішньоекономічний оборот 
України зменшився на 33 відсотки, – зазначив він. – Зменшився цей економічний показник і в Закарпатті, 
проте лише на 21 відсоток. А саме ця різниця у падінні і є потенціалом для транскордонного 
співробітництва, який треба використати. Щодо 
готовності підприємств краю до роботи в умовах 
Зони вільної торгівлі з ЄС, то у своїй переважній 
більшості закарпатські господарники вже давно 
працюють із західними партнерами за стан-
дартами, що діють у Євросоюзі". О. Ковчар також 
акцентував увагу присутніх на розвитку турис-
тичного бізнесу в краї, що нині має чи не 
найбільший потенціал, однак через нерозвинену 
інфраструктуру і брак кваліфікованих кадрів прак-
тично "тупцює на місці".  

"Успішний розвиток транскордонного співро-
бітництва помітно впливає і на економіку, і на 
рівень культури держави в цілому", – наголосив 
керівник компанії "Globallogic Inc." Іван Грушка, 
який за останні 15 років започаткував кілька IT-
компаній в Європі та країнах СНД. Він розповів про кластер "Кошице", що об'єднує 54 компанії, які працюють 
у сфері новітніх технологій і налічують понад 8300 співробітників. Це все нові робочі місця, створені у місті 
останнім часом. "Регіони мають стати сильнішими через створення нових компаній, нових робочих місць, що 
збільшить надходження до бюджету. А це вже дасть змогу будувати нові дороги, школи, фінансувати 
видатки на соціальну сферу та інше", – зазначив І. Грушка. 

У цілому, форум засвідчив: співробітництво між українськими та європейськими регіонами, що 
межують між собою, сприяє інтеграції нашої держави до європейської спільноти. І, попри існуючі перепони 
та складнощі, європейці готові допомагати Україні й підтримувати її на шляху євроінтеграції. Відтак, багато 
залежить і від самої України, насамперед від її спроможності адаптуватися до умов, що вже багато років 
діють у Європі.                                                                                                                      За інф. РФ НІСД в м. Ужгороді. 
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Стратегію розвитку 
прикордонних регіонів 
обговорили в Ужгороді   

 

У  залі  засідань  Закарпатської  обласної  ради 
9 грудня відбулася одна із заключних конференцій 
міжнародного проекту "Сталий розвиток прикор-
донних регіонів через активну діяльність Карпат-
ського Єврорегіону". 

 

В рамках проекту експерти шести країн – України, Угорщини, Словаччини, Румунії, України та Польщі 
розробили "Стратегію розвитку Карпатського Єврорегіону до 2020 року". Перед тим як представити її на 
розгляд регіональних керівних органів прикордонних регіонів – учасників КЄ, експерти із сусідніх держав 
зустрілися для остаточного узгодження поло-
жень документа. 

Передувала конференції зустріч в.о. 
голови Закарпатської облдержадміністрації 
Олександра Петіка та новообраного голови 
облради Михайла Рівіса з генеральним 
секретарем Асоціації європейських при-
кордонних регіонів Мартіном Гіллермо Ра-
міресом. Керівники краю обговорили з ним 
можливості участі Закарпаття у міжнародних 
програмах та залучення європейських грантів 
у розвиток області. 

Генеральний секретар АЄПР розповів 
під час зустрічі про наявні фінансові ін-
струменти реалізації "Стратегії розвитку 
Карпатського Єврорегіону до 2020 року". 

На важливості поглиблення співпраці європейських прикордонних регіонів наголошував Олександр 
Петік. За його словами, активізація міжрегіональної взаємодії долає стереотипи та змінює менталітет. 
Співпраця між країнами і регіонами призводить до позитивних перетворень, у першу чергу – в свідомості 
українців. Де кордон – не перешкода, а навпаки – місце для обміну інтелектуальних ресурсів та 
європейських цінностей. 

Вкрай необхідним для розвитку нашого регіону є максимальне використання дієвих механізмів, 
правових та фінансових інструментів транскордонного співробітництва, вважає Михайло Рівіс. На думку 
голови облради, саме через інституції КЄ Закарпаття може відігравати дедалі значимішу роль у процесі 
втілення євроінтеграційних устремлінь України. Сприяти цьому покликана і нова "Стратегія Карпатського 
Єврорегіону до 2020 року".                                                                                  За інф. Закарпатської облдержадміністрації. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 № 7-12 (231-236) 2015 р.  Стор. 14

У Закарпатській ТПП відбувся круглий стіл експертів 
з нагоди головування Чехії у Вишеградській четвірці 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Почесний консул Чеської Республіки в Ужгороді, голова Ради ТПП країн Карпатського регіону, 

президент Закарпатської ТПП Отто Ковчар 4 вересня провів у конференц-залі Палати круглий стіл за участі 
представників дипломатичного корпусу країн Вишеградської групи, акредитованих у Західному регіоні 
України.  

На зустрічі обговорювалося питання пріоритетів головування Чехії у Вишеградській групі (1 липня 
2015 – 30 червня 2016 рр.), найважливіший з яких, полягає у зміцненні згуртованості між країнами-членами, 
набутті більшої вагомості їх голосу в Європейському співтоваристві. Також серед пріоритетів – енергетична 
співпраця, сприяння процесам демократизації, протидія нелегальній міграції.  

Особливу увагу учасники круглого столу приділили саміту глав урядів країн Вишеградської групи, що 
саме тоді проходила в Празі.  

З питань візової політики виступали Генконсул Словацької Республіки в Ужгороді Янка Буріанова, 
консул Генконсульства Чеської Республіки у Львові Валерія Фюлеова, консул Генконсульства Угорщини в 
Ужгороді Гергель Тріеб, Почесний консул Словацької Республіки у Великому Березному Олег Адамчук.  

У виступах директора Регіонального філіалу Національного інституту стратегічних досліджень в 
Ужгороді Світлани Мітряєвої та радника голови Закарпатської облради Івана Діуса ішлося зокрема про стан 
і перспективи розвитку співробітництва Закарпаття та України в цілому з країнами Вишеградської групи, а 
також з їх окремими регіонами.                                                                                                                    Інф. ЗТПП. 
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Закарпаття–Височіна–Пардубіце: співпраця триває 
 
До Ужгорода з офіційним візитом 15 жовтня прибула спільна делегація з чеських країв Височіна та 

Пардубіце. За протоколом візит розпочався з урочистого відкриття інформаційної таблички на пам'ятнику 
першому президенту Чехословацької Республіки Т.Г. Масарику та покладання квітів до пам'ятника. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Опісля керівники делегацій з Чеської Республіки – гетьман Пардубіцького краю Мартін Нетоліцки та 

член ради краю Височіна Мартін Гіски, а також члени крайових урядів і депутати крайових рад у приміщенні 
Закарпатської обласної ради провели офіційну зустріч з головою облради Володимиром Чубірком, 
представниками обласного депутатського корпусу. 

Головна тема перемовин – підсумки реалізації цьогорічних спільних проектів та плани на 2016 рік. 
Як відомо, цьогоріч у дошкільних і загальноосвітніх закладах області реалізується 20 спільних проектів 

з капітального ремонту, енергозбереження загальною вартістю понад 17 млн. грн. На їх реалізацію майже 5 
мільйонів, або третину вартості, вже надав через благодійний фонд "ВіЗа" край Височіна, більше 5 мільйонів 
виділено з обласного бюджету. Частина з проектів уже завершена, частина – у стадії завершення. 

Загалом співпрацею з краєм Височіна охоплені практично всі райони області. Дуже важливо, що 
налагоджено партнерські відносини і між територіальними громадами міст і сіл, установами освіти, культури, 
охорони здоров'я, художніми колективами Закарпатської області та краю Височіна. 

Згідно з окремою програмою перебування в 
області делегації Височіни, чеські гості взяли 
участь в урочистому введенні в експлуатацію 
завершених спільних об'єктів. Це – загально-
освітня школа №3 в Ужгороді (проведено заміну 
вікон і оновлено фасад); ДНЗ у селі Жорнава 
Великоберезнянського району (проведено рекон-
струкцію будівлі, що дасть змогу відкрити в селі 
дошкільний заклад на 25 місць); ДНЗ №16 у 
Мукачеві (замінено вікна і двері); ЗОШ у селі 
Гандеровиця Мукачівського району (замінено дах); 
ЗОШ у селі Кальник Мукачівського району 
(замінено вікна та вхідні двері). 

До  передачі  в  експлуатацію  готуються  й 
інші завершені спільні проекти. Зокрема, з 
капітального ремонту ДНЗ у селі Нижні Ворота 
Воловецького, ДНЗ села Верхнє Водяне 
Рахівського, ДНЗ села Вільхівка Іршавського та 
НВК "Потічок" у селі Монастирець Хустського 
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районів. У школах сіл Копинівці та Страбичово Мукачівського, Новоселиці Виноградівського районів 
повністю завершено заміну вікон на енергозберігаючі. Реалізація низки проектів буде продовжуватися 
наступного року. 

Володимир Чубірко від громади Закарпаття висловив щиру подяку чеським партнерам за ту дієву 
підтримку, що надається закладам освіти та культури краю. Це реальні, хоч і на місцевому рівні, кроки на 
шляху до європейської інтеграції. Це партнерські проекти, які дозволяють нам розбудовувати соціальну 
інфраструктуру. Насамкінець, це безпосередні контакти між громадянами регіонів-партнерів, що теж не 
менш важливо, вважає голова облради. 

За роки співпраці наші стосунки стали доволі дружніми. Наші регіони набули неабиякого досвіду 
успішної взаємодії. Це приносить користь як Закарпаттю так і Височіні, наголосив член крайової ради Мартін 
Гіски та запевнив, що плідна співпраця між краями триватиме й надалі. 

Своєю чергою Мартін Нетоліцки зауважив, що наразі завершується початковий етап розвитку 
міжрегіональної співпраці Пардубіце і Закарпаття. Спільними зусиллями вже реалізовано проект у 
Колочаві. Також цього року відкрито оновлений дитсадок у Хусті. Гетьман Пардубіцького краю 
наголосив, що надалі планується реалізація спільних проектів в інших містах та селах області. Для 
цього буде виділено 1,5 млн. крон. 

Наглядним підтвердженням партнерських намірів обидвох сторін стало підписання 15 жовтня 
Володимиром Чубірком та Мартіном Нетоліцки Меморандуму про поглиблення співпраці між Пардубіцьким 
краєм (Чеська Республіка) та Закарпатською обласною радою (Україна), який вже наступного дня був 
схвалений депутатами облради. 

Серед основних положень документа – розробка і реалізація проектів розвитку соціальної сфери 
Закарпаття; створення в області контактного інформаційного центру для кандидатів на працевлаштування в 
Чехії; надання послуг для підприємців та інвесторів з Пардубіцького краю; співробітництво, в т.ч. за 
програмами обміну, між загальноосвітніми навчальними закладами; підтримка наукової і освітньої співпраці 
між Пардубіцьким університетом та Ужгородським національним університетом, зокрема у галузі охорони 
історичної та культурної спадщини; підтримка органів місцевого самоврядування, творчих колективів в 
налагодженні контактів у культурній сфері; сприяння розвитку співпраці у сфері соціального захисту і 
реабілітації громадян, туризму та рекреації; всебічна підтримка контактів та взаємодії на рівні громад 
районів, міст і сіл обох регіонів.                                                                           За інф. прес-служби Закарпатської облради. 

 

МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
"Чехи в Україні та українці в Чехії у період системних змін 

(на прикладі Закарпатської області)" 
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Закарпатське товариство чеської культури за підтримки Генерального консульства Чеської Республіки 
у Львові, Почесного консульства Чеської Республіки в Ужгороді зібрало 19 листопада в Центрі культур 
національних меншин Закарпаття почесних гостей із Чехії з округів Годонін регіону Моравська Словаччина, 
Кромеріж Злінського краю, Їглави району Височіна і Пршеров Оломоуцького краю, представників органів 
державної влади й місцевого самоврядування, дипломатичних установ, громадських організацій, вищих 
навчальних закладів, провідних вчених, науковців, лідерів громадської думки на міжнародну конференцію 
"Чехи в Україні та українці в Чехії у період системних змін (на прикладі Закарпатської області)". 

Співорганізаторами заходу виступили Закарпатська обласна державна адміністрація, Центр культур 
національних меншин Закарпаття, Закарпатська торгово-промислова палата, Ужгородський національний 
університет, Науково-дослідний інститут Центральної Європи УжНУ, Наукова бібліотека УжНУ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Відкриваючи конференцію, голова Закарпатського товариства чеської культури, кандидат історичних 

наук, старший науковий співробітник Інституту Центральної Європи УжНУ Тетяна Сергієнко зауважила: "У 
багатонаціональній за складом Україні одним із найважливіших чинників стабільності суспільства є 
підтримка міжетнічного миру і злагоди, надійні гарантії прав національних меншин. Етнополітичні процеси, 
що відбуваються нині в українському суспільстві, потребують постановки на якісно новий рівень ролі 
національних чинників у дослідженні етнічних проблем, вимагають більш досконалого вивчення 
національних меншин. Актуальною постає проблема вивчення етносів України, відродження та розвиток 
яких з огляду на сучасні державотворчі процеси набувають особливого значення. Саме тому доречним 
вбачається традиційне проведення подібних конференцій обласним товариством чеської культури, яке діє 
на теренах нашого краю вже чотири роки".  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учасників наукового зібрання привітали Генеральний консул Словацької Республіки в Ужгороді Янка 

Буріанова та Почесний консул Чеської Республіки в Ужгороді Отто Ковчар.  
У вступному зверненні начальник відділу національностей та релігій Закарпатської облдерж-

адміністрації Анатолій Салай ознайомив учасників конференції з діяльністю Закарпатського товариства 
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чеської культури та розповів про здійснення обласною держадміністрацією реальних кроків щодо створення 
сприятливих умов для системного підходу у вирішенні питань збереження та розвитку культури чеської 
спільноти області, задоволення її національно-культурних, мовних потреб, а також зміцнення міжетнічної 
толерантності й дружніх взаємовідносин між представниками різних національностей у краї.  

Загалом на конференції були висвітлені наступні теми: "Спільні та особливі ознаки джерел 
формування еліт у Східній і Центральній Європі в період системних змін" (кандидат історичних наук, 
старший науковий співробітник Інституту Центральної Європи УжНУ Тетяна Сергієнко), "Українсько-чеські 
економічні зв'язки у форматі В4: сучасний стан і перспективи розвитку" (Почесний консул Чеської Республіки 
в Ужгороді, віце-президент Торгово-промислової палати України, голова Ради ТПП Карпатського регіону, 
президент Закарпатської ТПП Отто Ковчар), "Викладання богемістики і словакістики в Ужгородському 
національному університеті" (доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри словацької філології 
УжНУ Світлана Пахомова, кандидат філологічних наук, доцент кафедри словацької філології УжНУ Наталія 
Петріца), "Поетична інтерпретація Тарасом Шевченком чеської історії в рецензії Івана Дзюби" (доктор 
філологічних наук, професор, завідувач кафедри української літератури УжНУ Валентина Барчан), 
"Консолідація демократії як ключовий етап демократичного транзиту: чеський досвід для українського 
суспільства" (кандидат політичних наук, доцент кафедри політології і державного управління УжНУ Наталія 
Марадик), "Публіцистична творчість В. Гренджі-Донського чехословацького періоду 1939–1947рр." (кандидат 
філологічних наук, доцент кафедри журналістики УжНУ Олеся Барчан), "Карел Чапек – видатний 
письменник, пубпіцист, політичний і громадський діяч" (аспірант УжНУ, голова Закарпатського обласного 
товариства ім. Л. Штура Валерія Баланко), "Постать Т.Г. Масарика в історії Закарпаття" (Марина Дудаш, 
Центр культур національних меншин Закарпаття).  

Заступник директора Наукової бібліотеки УжНУ Вікторія Воробець та завідувач відділу "Карпатика" 
Марія Чорній підготували для учасників конференції унікальну книжкову виставку "Із фондів наукової 
бібліотеки" та провели презентацію раритетних видань першої половини минулого століття "Літопис життя і 
діяльності Томаша Масарика", "Шевченкіана на сторінках періодичних видань Підкарпатської Русі".  

У ході дискусії учасники конференції обговорили також стан українсько-чеських гуманітарних взаємин 
та проблеми науки й освіти. Йшлося про розвиток спеціальності "Чеська мова і література", вкрай гостру 
необхідність методичних посібників та іншої літератури чеською мовою, розширення сфери обміну студентів 
з метою вдосконалення мовної практики, залучення викладачів партнерських чеських регіонів до 
навчального процесу та науково-видавничої справи. На завершення було окреслено шляхи та перспективи 
подальшого співпраці та прийнято рекомендації для практичного використання в роботі.  

Наступного дня Почесний консул Чеської Республіки в Ужгороді Отто Ковчар спілкувався зі 
студентами Ужгородського національного університету. 

А згодом, у конференц-залі Закарпатської ТПП всі охочі могли споглядати талановиті роботи юних 
художників Ужгородської школи мистецтв на виставці "Ужгород очима дітей. Архітектура чехословацького 
періоду", організованій Почесним консульством Чеської Республіки в Ужгороді та Закарпатським 
товариством чеської культури. 

Майбутні майстри пензля, учасники і гості із захопленням слухали колоритні чеські, словацькі, угорські 
та закарпатські народні пісні у виконанні запрошеного на зустріч вокального жіночого ансамблю 
Ужгородського районного будинку культури "Арніка" (керівники Леся Дубенко та Софія Рябець).  

У рамках конференції відбулося вручення почесних відзнак і подарунків від Почесного консульства 
Чеської Республіки в Ужгороді та Закарпатського товариства чеської культури.                             Інф. "ДВ" ЗТПП. 
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Ужгородські зустрічі з Послом Словаччини в Україні 
 

Перебуваючи з робочим візитом у Закарпатті, Надзвичайний та Повноважний Посол Словацької 
Республіки в Україні Юрай Сівачек 22 вересня мав зустріч із  головою Закарпатської ОДА Геннадієм 
Москалем. 

У зустрічі, що проходила в колонній залі ЗОДА, брали участь Генеральний консул Словацької 
Республіки в Ужгороді Янка Буріанова, Почесний консул Словацької Республіки у Великому Березному 
Олег Адамчук, співголова Українсько-словацької Ділової ради, віце-президент Торгово-промислової 
палати України, президент Закарпатської ТПП, Почесний консул Чеської Республіки в Ужгороді Отто 
Ковчар, директор Регіонального філіалу Національного інституту стратегічних досліджень в м. Ужгороді 
Світлана Мітряєва. 

Закордонний дипломат, котрий постійно стежить за перебігом подій на Закарпатті, зокрема відзначив, 
що його країна всіляко підтримує Україну і в сфері економіки, і в енергетичній сфері. Так, реверсні поставки 
газу зі Словаччини будуть збільшуватися – про це вже домовилися прем'єр-міністри обох країн.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Щодо Закарпаття, то словацькі інвестори готові вкладати гроші в сміттєпереробну галузь та 
енергоощадні технології. Наразі є кілька проектів у процесі впровадження. 

Також, за словами Юрая Сівачека, спостерігаються набагато кращі, ніж раніше, результати взаємодії 
(в т.ч. обміну оперативною інформацією) силовиків у протидії контрабанді. 

Геннадій Москаль у свою чергу попросив підтримки Словаччини в залученні Закарпаття до програми 
Європейського територіального співробітництва. Сьогодні дія програми поширюється лише на територію 
ЄС, однак Закарпаття може стати пілотним краєм, долучившись до неї зокрема на умовах декларованої 
Євросоюзом підтримки національних меншин, які живуть на території краю. Завдяки участі в програмі 
область могла б отримувати відповідну технічну та фінансову допомогу ЄС. 

Того ж дня Надзвичайний та Повноважний Посол Словацької Республіки в Україні Юрай Сівачек 
зустрівся з представниками дипломатичної, наукової, експертної, політичної та бізнесової еліти Закарпаття. 

Спілкування у форматі "за чашкою чаю", що спонукає до максимально вільного й відкритого діалогу, 
не стиснутого рамками офіційного протоколу, організував Регіональний філіал Національного інституту 
стратегічних досліджень в м. Ужгороді. Співорганізатором виступило Генеральне консульство Словацької 
Республіки в Ужгороді.  

Відкриваючи захід, учасників привітала директор РФ НІСД в Ужгороді Світлана Мітряєва та запевнила, 
що Національний інститут стратегічних досліджень зацікавлений у подальшій активізації українсько-
словацьких відносин на експертному рівні. Вона подякувала за підтримку, яку надала і продовжує надавати 
Словаччина Україні, – в лікуванні та реабілітації українських військових, що постраждали в зоні АТО, у 
шпиталі МВС СР та в Земплінській Шираві, за те медичне й технічне обладнання, яке отримує Червоний 
Хрест та Міністерство оборони України, за відпочинок Луганських дітей у санаторії парламенту СР.  

Юрай Сівачек підтвердив всебічну підтримку Словаччиною нашої держави в її євроінтеграційній 
стратегії та висловив сподівання, що війна в Україні рано чи пізно закінчиться, держава зможе звестися на 
ноги та стати гідним й економічно сильним партнером Європи.  
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У ході зустрічі особливу увагу було приділено питанням розвитку та активізації співпраці зі 

Словаччиною в економічній, науковій та освітній сферах. Серед тем, яких торкалися учасники зустрічі, – 

міграційна криза, яку наразі переживає ЄС, і розбіжності, з огляду на це, в позиціях країн Вишеградської 

групи та Німеччини. Йшлося і про наміри України отримати членства в НАТО, яке Посол Словаччини вітає 

та бачить у довгостроковій перспективі.  

Жваво обговорювалося і питання введення в дію режиму вільної торгівлі України з Євросоюзом з 2016 

року та зацікавленість з боку Словаччини в цьому контексті. Таку зацікавленість Юрай Сівачек висловив, 

зсилаючись на те, що в Україні завжди працювало багато словацьких підприємств. Відтак, враховуючи 

введення санкцій проти Росії та реверсу газу, російський ринок для словацьких підприємців фактично 

закривається, тому Словаччина розраховує на відкриття українського ринку для своїх компаній. "Україна 

дуже багата країна і ми зацікавлені в тому, аби відкривати спільний ринок з вами і вести спільний бізнес. Але 

ми б хотіли бачити вашу стабільність, нові дієві закони та ініціативу і з вашого боку", – додав Посол 

Словаччини.  

Тему українсько-словацької економічної співпраці підтримав співголова Українсько-словацької Ділової 

ради, віце-президент ТПП України, президент Закарпатської ТПП, Почесний консул Чеської Республіки в 

Ужгороді Отто Ковчар, акцентуючи на необхідності подальшої лібералізації візового режиму, зокрема для 

підприємців. Із цього приводу Юрай Сівачек запевнив, що з боку його відомства здійснюється все необхідне, 

щоб забезпечити максимальне використання можливостей двостороннього співробітництва між суб'єктами 

господарювання двох країн, та поділився планами створення візових центрів у деяких містах України вже 

цієї осені. Він підтвердив зацікавленість Словаччини у безвізовому режимі з Україною, водночас 

зауваживши, що "лібералізація візового режиму для України – це, насамперед, технічні критерії, які вона має 

виконати так, аби всі 28 членів ЄС підтримали відповідне рішення".  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Продовжуючи обговорення візових питань, Почесний консул Словацької Республіки у Великому 

Березному Олег Адамчук наголосив, що Україні слід говорити наразі не так про відміну віз, оскільки ні ми, ні 

Європа до цього ще не зовсім готові, як про подальше спрощення візового режиму. Як варіант, він пропонує 

збільшити тривалість дії довготермінових шенгенських віз.  

На зустрічі також порушувалися питання стосовно розширення співпраці між освітніми закладами 

України та Словаччини. Йшлося зокрема про діяльність кафедри словацької філології філологічного 

факультету УжНУ. Не забули учасники і про організацію Днів добросусідства, які щорічно проводяться на 

українсько-словацькому кордоні. 

"Чай з Послом", окрім організаторів зустрічі – директора РФ НІСД в м. Ужгороді Світлани Мітряєвої та 

Генконсула Словаччини в Ужгороді Янки Буріанової, розділили представник МЗС України в Ужгороді Галина 

Гороховська, почесні консули: Словацької Республіки у Великому Березному – Олег Адамчук та Чеської 

Республіки в Ужгороді – Отто Ковчар, директор Центру міжнародної безпеки та євроатлантичної інтеграції 

УжНУ Ігор Тодоров, декан факультету міжнародних відносин УжНУ Микола Палінчак, завідувач кафедри 

словацької філології філфаку УжНУ, професор Світлана Пахомова, професор кафедри історії України 

історичного факультету УжНУ Сергій Федака, старші наукові співробітники: Інституту Центральної Європи 

УжНУ – Тетяна Сергієнко та РФ НІСД в м. Ужгороді – Ольга Єгорова, помічник голови Закарпатської ОДА 

Рената Мойш-Шімон, а також представники місцевих ЗМІ.                                      Інф. ЗТПП та РФ НІСД в м. Ужгороді. 
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Закарпаття поглиблює співпрацю з Угорщиною 
  

На початку вересня в Будапешті відбулися переговори голови Закарпатської облдержадміністрації 
Геннадія Москаля і голови облради Володимира Чубірка з міністром зовнішньої економіки і закордонних 
справ Угорщини Петером Сіярто. 

Зазначимо, що це не перша цьогорічна зустріч такого рівня – зокрема глава угорського 
зовнішньополітичного відомства перебував з робочим візитом на Закарпатті в січні цього року. Тоді 
головною подією стало підписання Володимиром Чубірком та Петером Сіярто нової Угоди про співпрацю у 
виконанні проектів розвитку, що здійснюються в рамках Східного партнерства, терміном дії до 30 червня 
2016 року. 

Угодою було визначено загальний діапазон співпраці, спільні проекти та умови їх співфінансування. 
Ішлося про надання Угорщиною фінансової допомоги на виконання проектів у сумі 155 мільйонів форинтів. 
Це, насамперед, проекти модернізації систем енергозбереження та опалення освітніх, соціальних, 
медичних, культурних закладів, проекти збереження історичної та культурної спадщини Закарпаття, що має 
європейське значення. 

На вересневій зустрічі представники сторін продовжили обговорення стану і перспектив подальшої 
українсько-угорської співпраці. Ішлося і про суспільно-політичну ситуацію в Україні й, зокрема, на Закарпатті. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Петер Сіярто зауважив, що в Угорщині подіям в Україні надають великого значення, розуміючи, що 

ситуація досить складна. Тому угорці мають намір ще більш інтенсивно підтримувати нашу державу, в тому 
числі – її інтеграцію в європейську спільноту. 

Що стосується Закарпаття, то Угорщина зацікавлена в реалізації низки транскордонних проектів, 
зокрема у розбудові двох пунктів пропуску на угорсько-українському кордоні ("Лужанка–Берегшурань" і 
"Велика Паладь–Нодьгодош"), що сприятиме подальшому розширенню і збільшенню ефективності прямих 
торгово-економічних, культурно-гуманітарних, туристичних зв'язків. Також угорці готові вкладати кошти в 
розбудову об'їзної дороги навколо міста Берегово. 

Зі свого боку керівники області запевнили, що обласна влада підтримує такі ініціативи і готова 
порушити ці питання перед Кабінетом Міністрів України з метою винесення їх на обговорення на 
міждержавному рівні. 

Володимир Чубірко підкреслив, що співпраця Закарпаття з Угорщиною та її регіонами для нас є 
стратегічно важливою не лише сьогодні, а й у довгостроковій перспективі. Тож зі свого боку обласна 
влада робитиме все залежне від неї для продовження тісної співпраці. Особливі слова вдячності голова 
облради висловив уряду країни-сусідки за організацію оздоровлення і відпочинку понад 700 дітей-
переселенців та дітей учасників АТО, за лікування наших поранених в зоні АТО бійців у Будапештському 
військовому госпіталі. 
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Очільники Закарпаття високо оцінили практичну допомогу, що надходить до нашого краю в рамках 
реалізації програми Європейського Союзу "Східне партнерство". Це важливий фактор, який дозволяє 
покращити соціальну інфраструктуру, створити належні умови для розвитку освіти, медицини, культури, 
перш за все у сільській місцевості, підвищити якість життя закарпатців. 

Окремим блоком було обговорено перспективи та можливості співпраці в рамках Стратегії 
Європейського Союзу для Дунайського регіону, програм з охорони водних ресурсів басейну річки Тиса. Це 
стосується, зокрема, реконструкції водоканалів, очисних споруд у містах Ужгород, Берегово, Мукачево та 
Хуст. Загалом для Закарпаття надзвичайно актуальним є пошук можливостей щодо реконструкції існуючих 
систем очистки водопостачання та водовідведення. З огляду на нестачу бюджетних коштів область 
намагається вирішувати проблему водозабезпечення населення за рахунок різних джерел фінансування, у 
т. ч. і грантів ЄС. 

Другий, дуже важливий напрям співпраці – залучення коштів ЄС для локалізації проблем, пов'язаних з 
діяльністю Солотвинського солерудника. Наразі вирішити їх Україна самостійно не в змозі, наголосив 
Геннадій Москаль. В українського уряду на це немає коштів, адже через події на Донбасі довелося закрити 
багато програм. В обласному бюджеті необхідних коштів також немає, тож єдина надія на допомогу 
Євросоюзу. Тим більше, що проблема Солотвинського солерудника стосується не тільки нашої країни, а й 
країн-членів ЄС. Як образно висловився голова облдержадміністрації, якщо не вжити термінових заходів, то 
річка Тиса через вміст солі незабаром може перетворитися у "філіал" Чорного моря. 

Із приводу цього міністр зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини запевнив: Україна може 
розраховувати на допомогу його країни, а також інших членів (усього 14 країн) Дунайської стратегії ЄС. 
Найближчим часом Угорщина направить на Солотвинський солерудник своїх фахівців, які на місці вивчать 
ситуацію, після чого будуть здійснені конкретні кроки з вирішення проблеми. 

Учасники зустрічі дійшли порозуміння, що проблема Солотвина потребує загальноєвропейської уваги. 
Критична ситуація уже відома не тільки в столицях України та Угорщини, а й в експертному середовищі 
Брюсселя. Проблема викликає серйозне занепокоєння, оскільки можливість забруднення басейну Тиси 
становить реальну загрозу довкіллю і може призвести до поширення деструктивних геологічних процесів у 
прикордонні, включно з Угорщиною та Румунією (через можливий вилив солоної води в річку). 

Під час перебування в Будапешті члени закарпатської делегації мали змогу поспілкуватися із 
представниками української діаспори в Угорщині. Зустріч з речником української громади в Державних 
зборах Угорщини Ярославою Хортяні та президентом державного самоврядування українців Угорщини 
Юрієм Кравченком відбулася в парламенті Угорщини. Вони інформували про свою культурно-просвітницьку 
діяльність, проведену влітку цього року велику роботу з організації відпочинку українських дітей на Балатоні, 
а також висловили прохання посприяти вирішенню окремих питань, що турбують українську діаспору 
сьогодні. Це, передусім, розширення можливостей для вивчення української мови, висвітлення на місцевому 
телебаченні подій, пов'язаних із життям українців в Угорщині.                         За інф. прес-служби Закарпатської облради. 

 

Європейське об'єднання територіального співробітництва "ТИСА" – 
спільний угорсько-український міжрегіональний проект  

 

Ще у травні цього року голова Закарпатської обласної ради Володимир 
Чубірко домовився з головою Загальних зборів Саболч-Сатмар-Березької 
області Оскаром Шестаком про створення Європейського об'єднання те-
риторіального співробітництва "Тиса" (EGTC – European Grouping of Territorial 
Cooperation). Новий масштабний спільний проект, до речі – перший на теренах 
України, у вересні був схвалений депутатським корпусом Саболч-Сатмар-
Берега, а в жовтні – Закарпаття. 

В угорському місті Кішварда угоду про створення організації 16 жовтня 
підписали Володимир Чубірко, Оскар Шестак та міський голова Кішварди Тібор 

Лелесі. У церемонії підписання брали участь член уряду Угорщини, міністр національного розвитку Міклош 
Шестак, міністерський комісар уряду Угорщини з питань Дунайської стратегії ЄС Іштван Йоо, народний 
депутат України Василь Брензович. 

18 листопада у Ніредьгазі відбулися загальні збори Європейського об'єднання територіального 
співробітництва "Тиса" за участю голови Закарпатської облради Володимира Чубірка та голови Загальних 
зборів області Саболч-Сатмар-Берег Оскара Шестака.  



 

 
 № 7-12 (231-236) 2015 р.  Стор. 23

На зборах оприлюднено інформацію 
про реєстрацію організації та діяльність, 
проведену в період між спільними зі-
браннями. Водночас прийнято рішення 
про презентацію Європейського об'єд-
нання територіального співробітництва 
"Тиса" в Брюсселі. Також вирішено роз-
почати розробку стратегії подальшого 
розвитку організації. 

Оскар Шестак відзначив активність 
роботи новоствореної міжрегіональної 
структури, зареєстрованої в Міністерстві 
зовнішньої економіки та закордонних 
справ Угорщини 26 жовтня. Відповідні 
документи про реєстрацію вже надіслані 
до Брюсселя. 

Володимир Чубірко подякував угор-
ським партнерам за інтенсивну роботу і висловив сподівання, що заплановані спільні проекти почнуть 
реалізуватися вже з наступного року. Відрадно, що Закарпаття стало першим регіоном за межами 
Євросоюзу, який включено в мережу EGTC. Це дозволить безперешкодно долучатися до грантів ЄС, 
спрямованих на регіональний розвиток, наголосив він. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Як стало відомо, Європейське об'єднання територіального співробітництва "Тиса" вже офіційно 

зареєстровано у Брюсселі. Повідомлення про реєстрацію надруковано 24 листопада в офіційному журналі 
Європейського Союзу. Наразі триває робота над проведенням у Брюсселі презентації новоствореної 
організації. 

Для довідки. З часу заснування на теренах Євросоюзу у 2007 році першого Європейського 
об'єднання територіального співробітництва (EGTC) вже створені та успішно діють 55 організацій, з 
яких в Угорщині або за її участі – 22. Регіональні об'єднання, що мають учасників з Угорщини, вже 
реалізували 78 проектів, сумарна вартість яких складає близько 19 мільйонів євро. 

Загальна мета діяльності Європейського об'єднання територіального співробітництва "ТИСА" – 
сприяння транскордонній співпраці між країнами-членами, зокрема – регіонами, з метою зміцнення 
соціально-економічної когезії (економічного і соціального гуртування). Серед практичних завдань – 
реалізація програм співробітництва чи їх окремих частин в інтересах досягнення спільних цілей, а також 
проектів і програм, здійснюваних у рамках прикордонної співпраці за співфінансування, наданого 
Європейським Союзом через Європейський фонд регіонального розвитку, Європейський соціальний фонд. 

За повідомленнями інформагентств. 
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Представники бізнесу та влади шукали шляхи пожвавлення 
економічних зв'язків між Закарпаттям та Румунією 

 
Із огляду на розбудову взаємин між Румунією і Україною, що мають економічний вимір, дієвим 

механізмом практичного розвитку співпраці є Румунсько-українська двостороння торгова палата. Її 
президент Насті Маріан Вледою та румунські бізнесмени 21 жовтня за "круглим столом" у Закарпатській 
облдержадміністрації спілкувалися з представниками місцевих державних і самоврядних органів, 
Закарпатської торгово-промислової палати, інвесторами та підприємцями краю, аби конкретно і по-діловому 
визначилися з інтересами та можливостями одне одного щодо співробітництва в економічній сфері.  

Насті Маріан Вледою підтвердив активну 
позицію Румунії як на двосторонньому рівні, так і 
в рамках міжнародних інституцій щодо підтримки 
євроінтеграційної стратегії України. "У складних 
економічних умовах, в яких перебуває Україна, 
ефективна взаємодія з міжнародними інструмен-
тами економічної кооперації, в т.ч. Румунсько-
українською двосторонньою торговою палатою, 
сприятиме становленню держави і її економічної 
стабільності", – підкреслив він.  

Очільник Румунсько-української двосто-
ронньої торгової палати відзначив доцільність 
зосередження зусиль на запровадженні нових 
підходів для розвитку двосторонніх і багато-
сторонніх взаємин, що дозволить значно 

покращити міждержавні економічні відносини та поглибити міжлюдські контакти: "Аналіз наших 
двосторонніх економічних зв'язків свідчить про достатній потенціал, який є і з української, і з румунської 
сторони, для того, щоб реалізувати можливості співпраці. Тож торговельно-економічне співробітництво 
має стати важливою відправною точкою, з якої ми розбудовуватимемо нові відносини, що 
базуватимуться на підтримці та взаємовигоді. Активну роль у цьому процесі покликані відігравати 
торгово-промислові палати".  

Насті Маріан Вледою розповів про свою зустріч з головою Закарпатської ОДА Геннадієм Москалем, 
що передувала "круглому столу", де обговорювалися можливі пріоритетні напрями співробітництва між 
Закарпаттям та Румунією. Серед них – деревообробка, меблеве виробництво, виноробна галузь, переробка 
овочів та фруктів, молочне виробництво. Підніма-
лося питання і щодо проблем Солотвинського 
солерудника, який заходиться на кордоні з 
Румунією. За словами Геннадія Москаля, держава 
готова продати цей об'єкт закордонним інвесторам із 
умовою збереження профілю. У солеруднику, шахти 
якого наразі затоплено, підтверджено 150 млн. тонн 
покладів солі такої якості, як ніде в Європі. А ще на 
території копалень розташовані алергологічні лі-
карні, що також потребують порятунку. 

У рамках "круглого столу" йшлося і про роль, 
яку відіграє у розбудові стабільних контактів 
закарпатських та румунських підприємців Закар-
патська торгово-промислова палата, що має 
підкріплені угодами та протоколами намірів тісні 
зв'язки з регіональними торговими палатами Румунії та Румунсько-українською торговою палатою. Також 
практичному розвитку транскордонної співпраці України з Румунією сприяє Рада торгово-промислових палат 
Карпатського регіону, створена з метою акумулювання запитів і пропозицій підприємницьких структур, 
лобіювання їх інтересів у європейських міжнародних інституціях та в органах державної влади, яку з квітня 
2011-го очолює український представник – президент Закарпатської ТПП Отто Ковчар.  
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Найважливішим проявом розширення міжпалатівських взаємин є реалізація спільних проектів і 

програм удосконалення господарської діяльності суб'єктів малого і середнього бізнесу. До прикладу, в 

результаті взаємодії Закарпатської ТПП із бізнесовими об'єднаннями Румунії, зокрема палатами повітів 

Ботошань, Марамуреш і Сату-Маре, регулярно організовувалися економічні місії, виставкові заходи. 

Румунські підприємці зазвичай беруть участь у бізнес-зустрічах "Міжнародні контактні дні", які проводить 

Закарпатська ТПП за різними темами. Успішно користуються послугами ЗТПП закарпатські виробники, що 

співпрацюють з румунськими партнерами в галузі легкої промисловості. Такі підприємства, як "Укран-

Абітекс", "Березнянка", "Зарах Моден" знайшли спільні інтереси з румунськими колегами щодо виготовлення 

швейних виробів, а "Скал", "Елла-плюс" – з пошиття заготовок взуття.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За "круглим столом" розглядалися приклади діяльності в краї підприємств із іноземними інвестиціями 

румунського походження, відбулися презентації румунських і закарпатських підприємств та деяких 

перспективних проектів і, звичайно ж, перемовини між українськими й румунськими бізнесменами. 

Генеральний директор румунського ТОВ "Сиском 18" Валентин Андронаке ознайомив присутніх із 

роботою підприємства, що займається автоматизацією виробничих процесів і систем вимірювання. Фірма 

має понад 800 партнерів у Румунії, країнах Середньої Азії та Сходу, діяльність яких пов'язана з нафтовою 

промисловістю, металургією, будівництвом, медтехнікою та ін.  

Ще одне підприємство – імпортера та дистриб'ютора шкіряного взуття і галантерейних виробів зі шкіри 

в Румунії, Угорщині, Болгарії, Німеччині та Іспанії – ТОВ "Сепату" представляв його керівник Іоану Шоломан. 

На зустріч   він приїхав з намірами налагодити співпрацю щодо закупівлі шкіряного взуття та відкриття 

центру з його реалізації в Україні.  

Тему про пріоритетні можливості спільного співробітництва між Закарпаттям та Румунією продовжили 

закарпатські підприємці, знайомлячи присутніх із "Проектом модернізації кролегосподарства на 5 тисяч голів 

щотижневого забою з орієнтацією на європейський ринок" (керівник проекту Олександр Неймо) та 

перспективами взаємодії у взуттєвому виробництві на Ужгородській взуттєвій фабриці (виконавчий директор 

Ігор Чухрай).                                                                                                                                            Інф. "ДВ" ЗТПП. 
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Спеціалізований майданчик для розгляду правових та економічних 
механізмів виходу українських виробників на ринки європейських країн 

 
У конференц-залі київського "Premier Palace Hotel" 24 вересня 

відбувся Другий міжнародний юридичний форум "Україна-ЄС", 
присвячений питанням адаптації українського законодавства до 
стандартів Європейського Союзу, напрацювання юридичних та еко-
номічних механізмів безболісного виходу українських товаро-
виробників на європейські ринки, пошуку консенсусу між пред-
ставниками всіх зацікавлених сторін – як вітчизняних, так і 
зарубіжних. 

До участі у форумі, організованому українським видавництвом 
"Юридична практика", були запрошені представники Європейського 
Союзу в Україні, посольств європейських держав, державних і 
самоврядних органів, топ-менеджери і керівники юридичних служб транснаціональних корпорацій, компаній 
– експортерів та імпортерів, представники бізнес-асоціацій, галузевих громадських організацій, провідних 
вітчизняних та іноземних юридичних фірм, міжнародні експерти і наукові діячі. 

Серед запрошених гостей та учасників: Олексій 
Павленко – міністр аграрної політики та про-
довольства України, Ганна Вронська – заступник 
міністра екології та природних ресурсів України з 
питань європейської інтеграції, Олена Зеркаль – 
заступник міністра закордонних справ України з 
питань європейської інтеграції, Наталія Микольська – 
заступник міністра економічного розвитку і торгівлі 
України, торговий представник України, перший 
заступник голови Міжвідомчої комісії з міжнародної 
торгівлі, Владислава Рутицька – заступник міністра 
аграрної політики та продовольства України з питань 
європейської інтеграції, Олексій Гончарук – голова 
Де-регуляційного офісу, Енді Гундер – президент 
Американської торговельної палати в Україні, Ген-
надій Чижиков – президент Торгово-промислової 
палати України, Ігор Бенедисюк – голова Вищої ради 
юстиції України, Сергій Козьяков – голова Вищої 
кваліфікаційної комісії суддів України, Микола 

Селівон – голова Міжнародного комерційного арбітражного суду при ТПП України. 
Основні сесії – Україна-ЄС: рік після підписання економічної частини Угоди про асоціацію; 

вільна торгівля між Україною та ЄС: необхідна інфраструктура; ефективний експорт в ЄС на 
прикладі агропромислового комплексу; бізнес-перспективи в світлі євроінтеграції; практика врегу-
лювання суперечок. 

Про масштабність міжнародного зібрання говорить винесений на розгляд учасників перелік питань: 
на першій сесії – адаптація на-

ціонального законодавства до євро-
пейських стандартів; публічний лобізм 
інтересів українського бізнесу на зов-
нішніх ринках; очікування бізнесу від 
набуття чинності торгової частини Угоди 
про асоціацію з ЄС; зобов'язання України 
у сфері охорони навколишнього сере-
довища; імплементація "зелених" ди-
ректив і регламентів ЄС; зміна структури 
експорту; 

на другій сесії – створення ефек-
тивної та прозорої системи захисту 
конкуренції; реформа митниці: юридична 
оцінка ініціатив введення зовнішнього 
управління; захист торгових інтересів: 
механізми та інструменти; юридичні механізми інтенсифікації торгівлі з країнами ЄС; правові та економічні 
аспекти підготовки експорту українських товарів і послуг; 
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на третій сесії – дерегуляція в агросекторі; вимоги ЄС до експорту аграрної продукції і законодавство 
України; експорт агропродукції в країни ЄС у рамках державних закупівель: нові можливості; практичні 
аспекти експорту сільськогосподарської продукції до країн ЄС; 

на четвертій сесії – юридичні аспекти виведення українського бізнесу в ЄС; тенденції в бізнес-
релокації та імміграції; необхідність сертифікації продукції як основний бар'єр для виходу на євроринок; 
австрійська регуляторна система: особливості, переваги, недоліки; система соціальної відповідальності як 
один із аспектів виходу компанії на ринок ЄС; правовий інститут концесії в Україні; ринковий нагляд: правове 
регулювання в Україні та європейська практика; нюанси ведення податкових суперечок іноземною 
компанією; європейські механізми стимулювання розвитку альтернативної енергетики і проблеми їх 
імплементації; 

на п'ятій сесії – судова реформа як одна з умов євроінтеграції; формування незалежного і 
висококваліфікованого суддівського корпусу як умова євроінтеграції; правове регулювання та арбітраж при 
експорті товарів до ЄС; врегулювання суперечок: європейський вплив. 

Представляючи на форумі Торгово-промислову палату України, її президент Геннадій Чижиков 
підкреслив, що євроінтеграція є системним, а не одномоментним процесом і він залежить від зусиль усіх 
зацікавлених сторін у цій сфері. Якщо до цього процесу буде залучений малий і середній бізнес, то він 
прискориться. У свою чергу держава зобов'язана захищати українські підприємства за кордоном, як це 
роблять інші країни. 

Голова Міжнародного комерційного арбітражного суду і Морської арбітражної комісії при ТПП України 
Микола Селівон детально розповів учасникам про розвиток арбітражу та інших альтернативних способів 
вирішення спорів в контексті Угоди про асоціацію з ЄС.                                          За інф. порталу "Юридична практика". 

 

Ефективна платформа для поширення екологічних інновацій 
та підвищення екологічної свідомості українського бізнесу 

 

Четвертий міжнародний форум "Green Mind", що проходив у Києві 27–28 жовтня, зібрав понад 700 
провідних міжнародних, європейських та національних експертів, представників органів державної влади, 
дипломатичних установ, бізнес-асоціацій, інвестиційних компаній, товаровиробників, експортерів, 
дистриб'юторів з України та ще з 26 країн світу. 

Цього року "Green Mind" було присвячено темам модернізації 
економіки, досягнення європейських стандартів якості товарів і 
послуг, посилення конкурентоспроможності вітчизняного товаро-
виробника на європейських і азійських ринках. 

Проект реалізовано спільними зусиллями Міністерства 
екології та природних ресурсів України, Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України, Міністерства аграрної політики та 
продовольства України, Торгово-промислової палати України, 
Всеукраїнської громадської організації "Жива планета" та інших 
партнерів і спонсорів заходу. 

Як зазначив під час відкриття форуму перший віце-президент 
Торгово-промислової палати України Михайло Непран, в Україні 
все ще вкрай неефективно споживається більшість природних 

ресурсів, а енергоємність продукції в кілька разів перевищує середній світовий рівень. Тому важливо, щоб 
сьогодні бізнес максимально підхопив ідею екологічно грамотної поведінки. 

Вітаючи учасників, президент Всеукраїнської громадської організації "Жива планета" Світлана 
Берзіна, наголосила, що в Україні мало хто з представників бізнесу чув про Глобальний договір ООН і ще 
менше керується ним у стратегіях свого розвитку, вважаючи такі глобальні проекти неактуальними в період 
економічної кризи. Проте відповідальність за кризу в певній мірі несе кожен із нас. Тому необхідно зайнятися 
реформами, починаючи саме зі своїх організацій, адже наші проблеми можемо вирішити тільки ми. 

Сергій Волков, старший програмний менеджер з питань охорони довкілля та енергозбереження 
ПРООН в Україні, зазначив під час виступу, що нинішні тенденції до погіршення екологічного стану 
спонукають переглянути нашу модель розвитку та перейти від "бізнесу як завжди" до стратегії економічного 
зростання для забезпечення соціальної рівності та екологічної безпеки. 25–27 вересня ц.р. на саміті ООН у 
Нью-Йорку прийнято програму розвитку на наступний рік. Сформульовано також завдання глобального 
розвитку до 2030 року, які можливо виконати завдяки участі приватного бізнесу, в тому числі в Україні. 

Заступник міністра екології та природних ресурсів України з питань європейської інтеграції Ганна 
Вронська підкреслила, що в основу формування державної екологічної політики України покладено принцип, 
згідно з яким управління природними ресурсами та екологічною безпекою є складовою національної 
стратегії розвитку держави. Наразі амбітна й нагальна потреба в Україні – екологізація всіх галузей 
економіки з підвищенням загальних стандартів життя. 
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Наталія Кацер-Бучковська, голова підкомітету з питань сталого розвитку, стратегії та інвестицій 
Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної 
безпеки, зазначила, що українську енергетику як ключову галузь економіки необхідно розвивати відповідно 
до світової концепції сталого розвитку, шляхом збільшення частки відновлюваних джерел енергії, 
підвищення енергоефективності та екологічної безпеки виробництва. Концепція сталого розвитку, яка 
передбачає необхідність встанов-
лення балансу між задоволенням 
сучасних потреб людства і захистом 
інтересів майбутніх поколінь, вклю-
чаючи потребу в безпечному дов-
кіллі, є надзвичайно актуальною.  

Саме тому у Верховній Раді 
України створено підкомітет з питань 
сталого розвитку і стратегії. Прий-
нято низку важливих законопроектів, 
які покликані стимулювати вико-
ристання відновлюваних джерел 
енергії та впровадження енерго-
ефективних технологій. 

Ректор Державної екологічної 
академії післядипломної освіти та 
управління Олександр Бондар, на-
голосив під час виступу, що розвиток ідеології "зеленої" економіки має стати пріоритетним напрямом у 
системі науки і освіти в Україні. Зменшення використання енергоємних і ресурсомістких технологій можливе 
лише за умови активного розвитку наукової та інженерної думки. Співпраця державних органів виконавчої 
влади, бізнесу та науки дасть потужний імпульс для запровадження нових форм економічного 
стимулювання екологічно чистих виробництв. 

Традиційно у форумі беруть участь дипломати країн, які успішно застосовують принципи сталого 
розвитку. Цього разу до учасників звернувся Надзвичайний і Повноважний Посол Фінляндії в Україні Юха 
Віртанен. Він розповів, що Фінляндія збільшила свою допомогу Україні у зв'язку з важкою політичною, 
економічною та гуманітарною ситуацією 2014-2015 років, у тому числі і на реалізацію заходів щодо стиму-

лювання економного виробництва, 
захисту довкілля. Через фонд ба-
гатостороннього і сталого розвитку 
України Європейського банку ре-
конструкції та розвитку Фінляндія 
підтримує реформи державного 
управління для поліпшення умов 
розвитку малого та середнього 
бізнесу, банківського сектору, енер-
гоефективності та муніципальних 
послуг. Крім цього, фондом Схід-
ноєвропейського партнерства з 
енергоефективності та екології ре-
алізовано  16  проектів,  спрямова-
них   на  розвиток   централізовано-
го теплопостачання, підвищення 
енергоефективності в Україні та ін. 

Загалом насичена програма 
форуму включала пленарні сесії 
на теми – стратегія екологічної 

політики та національний план дій на період до 2020 року: перспективи для бізнесу; модернізація 
виробництва: економічні стимули, інновації, інвестиції; екологічна, хімічна і харчова безпека: регулювання та 
управління; екологізація будівельної галузі: досвід, вигоди і переваги.  

Також відбулися круглі столи під назвою "Експорт в країни ЄС та Азії: екологічний аспект" і 
"Моніторинг і звітність, верифікація та акредитація в системі торгівлі дозвільними одиницями на викиди 
парникових газів відповідно до Директиви 2003/87/ЄС", семінар-тренінг "Екологічна й органічна сертифікації: 
вимоги для виробників та експортерів". 

Впродовж роботи форуму проходили презентації кращих практик КСВ – корпоративно-соціальної 
відповідальності як однієї з найважливіших складових бізнесової діяльності задля забезпечення сталого 
розвитку бізнесу.                                                                                                                     За інф. ВГО "Жива планета". 
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Інформаційний центр Євросоюзу відкрито 
в Ужгородському національному університеті 

 
Під час офіційного візиту делегації Представництва Євро-

пейського Союзу в Україні до нашого краю у рамках інформаційної 
кампанії "Будуймо Європу в Україні" на базі факультету 
міжнародної політики, менеджменту та бізнесу Ужгородського 
національного університету було офіційно відкрито 22-ий Інфор-
маційний центр Європейського Союзу. 

 

Його діяльність спрямовуватиметься на розвиток співпраці між ЄС та Україною шляхом забезпечення 
вільного доступу громадськості і наукової спільноти до онлайн-інформації та публікацій про Європейський 
Союз. Разом із тим, подібні центри надають допомогу щодо виконання наукових досліджень із питань 
європейської інтеграції, займаються організацією інформаційно-просвітницьких заходів.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Урочисте відкриття Центру відбулося 28 жовтня за участі Посла Європейського Союзу, голови 

Представництва ЄС в Україні Яна Томбінські, Генерального консула Словацької Республіки в Ужгороді Янки 
Буріанової, Тимчасового повіреного Угорщини в Ужгороді Ласло Віда, Почесного консула Чеської Республіки 
в Ужгороді, президента Закарпатської ТПП Отто Ковчара, координатора Інфоцентру ЄС, доктора історичних 
наук, професора кафедри країнознавства факультету міжнародної політики, менеджменту та бізнесу 
Ужгородського національного університету Ігоря Тодорова, викладачів і студентів УжНУ. 
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"Україна платить страшну ціну за свій європейський вибір, – зауважив у ході урочистостей Ян 
Томбінські, – і ми у Євросоюзі робитимемо все необхідне, щоб допомогти вам закласти надійний фундамент 
для відкритого суспільства, на якому розбудовуватиметься демократична європейська держава. А відкритий 
сьогодні Інформаційний центр ЄС стане надійним джерелом для отримання важливої інформації, 
спрямованої на подальший розвиток громадянського суспільства в контексті євроінтеграції".  

Євродипломат і європолітик наголосив, що Україна гідна європейського життя і відкритого 
європейського шляху: "Засадничі принципи членства у ЄС слід перекласти і на суспільні відносини, що 
означає захист конкретної людини від насилля державних інституцій. Поставити конкретну людину у центр 
суспільних інтересів – сенс європейських правових напрацювань. Я переконаний, що це є можливим і в 
Україні, і також впевнений, що цей шлях до європейського способу життя ваша країна успішно здолає". Ян 
Томбінські додав, що жовтневі вибори в Польщі жодним чином не вплинуть на політичну підтримку 
європейських прагнень України та пообіцяв сприяння їй у цьому з боку сусідньої держави.  

Шлях до Євросоюзу не є легкою прогулянкою, підкреслила звертаючись до гостей і учасників заходу 
Генконсул Словаччини Янка Буріанова: "Словаччині також довелося сповна переборювати великі труднощі, 
аби стати членом європейської спільноти. Через те, обравши шлях, треба прямувати далі. Переконана, що у 
вас теж усе вийде якнайкраще".  

Всебічну підтримку Угорщиною нашої країни в її євроінтеграційній стратегії висловив і Тимчасовий 
повірений Угорщини в Ужгороді Ласло Віда.  

Загалом поважні гості відзначили високий рівень міжнародної співпраці Ужгородського національного 
університету та велику увагу, яку вищий учбовий заклад приділяє вивченню мови, історії і культури 
зарубіжних країн.  

У ході урочистого відкриття Інфоцентру ЄС було укладено Угоду про співпрацю між Представництвом 
ЄС в Україні та Ужгородським національним університетом, яку скріпили підписами Ян Томбінські та 
проректор УжНУ Мирослава Лендьел.  

Спілкуючись із головою Представництва ЄС в Україні Яном Томбінські, Почесний консул Чеської 
Республіки в Ужгороді, голова Ради торгово-промислових палат Карпатського регіону, президент 
Закарпатської ТПП Отто Ковчар запропонував відкрити на теренах нашого краю бізнес-центр Європейського 
Союзу, враховуючи багаторічний досвід співпраці закарпатських суб'єктів господарювання із зарубіжними 
партнерами, а також ті можливості й виклики, що несе для них входження у 2016 році України до Зони 
вільної торгівлі з ЄС. Ішлося в їхній розмові  й про доречність запровадження так званого малого Шенгену, в 
першу чергу для підприємницького загалу. 

Після урочистостей учасники та гості, разом із Послом Євросоюзу, здійснили популярний у Європі 
велозабіг навколо університету. 

Того ж дня у новоствореному Інформаційному центрі ЄС Ян Томбінські читав студентам УжНУ лекцію 
про ключові напрями поточних відносин між Україною та Європейським Союзом, а також необхідних реформ 
у рамках імплементації Угоди про Асоціацію з ЄС.                                                                                    Інф. ЗТПП. 
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ЄВРОПЕЙСЬКА МЕРЕЖА ПІДПРИЄМСТВ – 
майданчик для просування 
українських бізнес-інтересів 

  
Поглиблена і всеохоплююча Зона вільної торгівлі між Укра-

їною та Європейським Союзом, яка почне функціонувати з 1 січня 
2016 року, без сумніву, відкриває нові можливості як для україн-
ського бізнесу в ЄС, так і для європейського бізнесу в Україні. 

Закласти основу для використання цих можливостей 
вітчизняний бізнес має змогу вже сьогодні, використовуючи 
ефективний інструмент з пошуку надійних бізнес-партнерів за 
кордоном – Європейську мережу підприємств (Enterprise Europe 
Network – EEN). Це – один із проектів Рамкової програми ЄС з 
підвищення конкурентоспроможності малих та середніх підпри-
ємств "COSME", що реалізується Єврокомісією. 

Сьогодні Європейська мережа підприємств (далі - EEN) – загальноєвропейський торговельний 
майданчик для розміщення науково-технічної інформації та розробок з метою їх комерціалізації. Це 
найбільше у світі бізнес-співтовариство, яке об'єднує близько 600 організацій з підтримки інтернаціоналізації 
підприємництва, залучення інвестицій, трансферу технологій та інновацій у 63 країнах світу. 

Учасниками EEN є бізнес-асоціації, торгово-
промислові палати, відповідні державні установи, 
бізнес-акселератори, інвестиційні банки, техно-
парки та наукові інститути. Кількість фахівців, які 
безпосередньо працюють над реалізацією цілей 
даного проекту, перевищує 4500 осіб. Всі учасники 
мережі EEN об'єднуються у консорціуми за 
загальнодержавною чи регіональною ознакою.  

Відбір партнерів EEN здійснюється Євро-
пейською комісією на конкурсній основі раз на 5 
років (останній проводився у січні 2015-го). Основні 
їх функції включають надання консультативних 
послуг компаніям країн чи регіонів, які вони 
представляють, щодо доступу на ринок ЄС та 
інших країн – учасників EEN (тарифне й нетарифне регулювання, оптимальні моделі виходу на галузеві 
ринки) та наявних інструментів фінансової допомоги, питань захисту прав інтелектуальної власності, 
комерціалізації інновацій тощо. 

Партнери EEN також відповідають за інформування про програми Євросоюзу, в яких компанії та інші 
організації відповідних країн можуть брати участь (зокрема Horizon 2020, COSME та ін.), надають підтримку 
в пошуку партнерів для спільної участі в цих програмах (формування консорціуму), роз'яснюють правила і 
тендерні процедури. 

Також до обов'язків партнерів EEN входить сприяння налагодженню бізнес-контактів шляхом 
організації ділових візитів компаній в інші регіони світу, організації В2В заходів у ЄС та за його межами (у т.ч. 
під час міжнародних виставок), робота з електронною базою комерційних і технологічних пропозицій EEN.    

Як правило, партнери EEN мають певну галузеву спеціалізацію. В рамках мережі функціонує 17 
секторальних груп, до складу яких входять від 10 до 60 організацій. Саме на базі таких груп відбувається 
взаємодія між партнерами, здійснюється обмін різноплановою інформацією, готуються спільні В2В заходи 
та закордонні візити компаній.  

Щорічно учасники секторальних груп організовують понад 22 тис. В2В заходів, більша частина яких 
відкрита для участі українських підприємств. Із переліком заходів можна ознайомитися у відповідному 
розділі сайту EEN – http://een.ec.europa.eu. Також новини EEN розміщуються в Facebook за адресою: 
https://www.facebook.com/EnterpriseEuropeNetworkEU. 

Іншим ефективним інструментом EEN з пошуку партнерів для бізнесу є відповідна електронна база 
комерційних і технологічних пропозицій (профілів). Право розміщення таких профілів мають виключно 
авторизовані учасники. На цьому майданчику партнери EEN щотижня публікують від 200 до 250 профілів 
своїх компаній. База даних є публічною, втім, для отримання контактної інформації щодо замовника 
профілю зацікавлена компанія має звернутися до локального партнера EEN. 

Мабуть буде зайвим переконувати, що такий широкий вибір можливостей є реально дієвою 
платформою для просування українських бізнес-інтересів. Наразі головне те, що Україна вже бере участь в 
EEN. Щоправда, поки лише як третя країна, що певним чином обмежує активність вітчизняних учасників. 
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Після очікуваного приєднання України до програми "COSME" український консорціум стане 
повноцінним учасником EEN, а вітчизняні компанії отримають рівні з європейськими права доступу до всіх 
інформаційних ресурсів, маркетингових досліджень та допоміжних інструментів Європейської комісії з 
інтернаціоналізації бізнесу, що фінансуються в рамках програми. 

Нині консорціум EEN-Україна складається з восьми авторизованих партнерів EEN: Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України, МЗС України через Представництво України при ЄС, Торгово-
промислової палати України, Інституту фізики НАН України, Національного університету ім. Тараса 
Шевченка, Київського центру інвестицій, Всеукраїнської громадської організації "Споживач", Нової 
міжнародної корпорації. 

EEN-Україна наразі перебуває на етапі становлення, проте вже найближчим часом контактні пункти 
EEN запрацюють у більшості регіонів України. Консорціум уже має доступ до всіх електронних інструментів 
мережі, а українські підприємці можуть безкоштовно скористатися її можливостями. З новинами EEN-
Україна можна ознайомитися у Facebook за адресою: https://www.facebook.com/EEN.Ukraine. Наступного 
року планується створити й окремий веб-сайт українського консорціуму. 

Із практики Представництва України при ЄС з використання інструментів EEN вже зараз можна дати 
кілька порад підприємцям – як працювати з мережею. 

1. Якщо ви шукаєте кооперації за кордоном, передусім в Євросоюзі, спочатку ознайомтеся з 
електронною базою існуючих профілів EEN. 

2. У разі зацікавленості в одному або 
кількох із них зробіть запит (натисніть кнопку 
"request more information"), обравши одного з 
українських партнерів EEN та заповнивши 
відповідні форми. 

3. Ваш запит потрапить до визначеного 
вами партнера EEN, який отримає необхідні 
контакти іноземного замовника профілю та 
передасть їх вам. 

4. Якщо ви не знайшли нічого і хочете 
створити власний профіль, зверніться до одного з українських партнерів мережі, використовуючи контакти, 
опубліковані на сайті EEN. Враховуйте, що мережа – не звична для сучасного користувача Інтернету 
електронна дошка оголошень. Компанії, профілі яких публікуються, мають відповідати певним критеріям. 

5. Якщо вас цікавить той чи інший захід, що 
організовується іноземними партнерами EEN, 
повідомте про це одного з українських партнерів 
мережі – в деяких заходах ви можете брати участь 
самостійно, в інших необхідним є залучення 
локального партнера. 

6. Якщо ви бізнес-асоціація, кластер чи інша 
організація, що представляє компанії, орієнтовані на 
зовнішньоекономічну діяльність, та хочете, наприклад, 
організувати бізнес-візит в інший регіон за межами 
України або більше дізнатися про інші можливі варіанти співпраці з EEN – також зв'яжіться з українським 
партнером мережі для отримання додаткової інформації. 

Слід зауважити, що підтримка в рамках мережі надається українському бізнесу безкоштовно, але 
витрати, пов'язані зокрема з участю компаній у В2В заходах, не відшкодовуються. 

Також важливо знати, що, згідно зі встановленими Європейською комісією правилами роботи мережі, 
кожен з підприємців, який звертається по допомогу, зобов'язаний інформувати обраного ним партнера EEN 
щодо подальшого розвитку його відносин з кожною компанією, контакти якої він отримав від учасника 
мережі. Мова йде про загальні відомості щодо факту започаткування співпраці (або його відсутності) без 
деталізації комерційних подробиць. 

Ще, на завершення, можна порадити українському бізнесу не чекати 2016 року, коли розпочнеться 
застосування положень Угоди про асоціацію з ЄС в частині Зони вільної торгівлі, а вже зараз скористатися 
можливостями Європейської мережі підприємств для встановлення контактів із потенційними партнерами, 
аби з наступного року в рамках налагоджених зв'язків змогти користуватися всіма перевагами ЗВТ. 

За інф. Представництва України при ЄС. 
 

За інформацією Торгово-промислової палати України – авторизованого партнера EEN у складі 
консорціуму EEN-Україна, 23 регіональні ТПП вже отримали ключі доступу до Європейської мережі 
підприємств. Відтепер підприємства та організації – члени Палати, інші суб'єкти господарської й 
зовнішньоекономічної діяльності в регіонах матимуть можливість максимально використовувати інструменти 
EEN для пошуку потенційних бізнес-партнерів за кордоном. 
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Розвиток системи АТА-карнетів і сертифікації походження товарів – 
на постійному контролі всесвітніх рад Міжнародної торгової палати 

 

Карнет ATA – уніфікований міжнародний мит-
ний документ, прийнятий відповідно до положень 
Конвенції про тимчасове ввезення, укладеної в 
Стамбулі 26 червня 1990 року, який дає можливість 
здійснювати тимчасове ввезення чи транзит товарів 
до третіх країн без торгово-політичних обмежень, 
без сплати мита й інших зборів і податків, без 
виконання митних формальностей за національним 
законодавством країн-учасниць системи АТА. 

У пошуку шляхів удосконалення функціо-
нування в світі системи карнетів АТА 28–29 вересня 
у Братиславі (Словацька Республіка) зібралися 
представники близько 50 асоціацій-гарантів, що 
працюють у системі АТА. 

Торгово-промислову палату України на засіданні Всесвітньої ради з питань карнетів АТА представляв 
віце-президент ТПП України, голова Ради ТПП Карпатського регіону, президент Закарпатської ТПП Отто 
Ковчар та директор департаменту ТПП України з оформлення тимчасового вивезення товарів за карнетами 
АТА Олексій Житник. 

Представники Адміністративного комітету Ради акцентували увагу присутніх на перспективних 
напрямах активізації взаємодії зі Всесвітньою митною організацією, в т.ч. національних асоціацій-гарантів – 
з митними органами своїх країн. 

Учасниками було проаналізовано динаміку розвитку системи АТА в окремих країнах та відзначено 
зростання кількості карнетів АТА, що видаються у світі, а також чисельності країн-учасниць Конвенції про 
тимчасове ввезення. 

В Україні, зокрема, кількість виданих у першому півріччі цього року карнетів АТА в порівнянні з 
відповідним періодом минулого року зросла більш ніж на 40%, що є найкращим показником серед усіх 
національних асоціацій-гарантів. 

Також під час засідання відбувся обмін думками щодо роботи асоціацій-гарантів із "проблемними" 
карнетами АТА. 

Серед іншого, учасники заходу розглянули питання створення програмного забезпечення з обліку 
виданих карнетів АТА. База даних має містити інформацію щодо карнетів АТА, які були видані всіма 
країнами-учасницями Конвенції про тимчасове ввезення. Створення такої системи дасть змогу здійснювати 
обмін інформацією між асоціаціями-гарантами та Всесвітньою радою з питань карнетів АТА й, водночас, 
прискорити роботу із врегулювання вимог, які отримують асоціації-гаранти від митних органів. 
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Низка актуальних питань, пов'язаних із діяльністю торгово-промислових палат, розглядалася 30 
вересня на засіданні Всесвітньої ради з сертифікації походження товарів. 

Тут зокрема аналізували проблеми, що виникають при прийнятті сертифікатів митними органами, а 
також радилися: як відстоювати інтереси національних торгово-промислових палат – уповноважених з 
видачі сертифікатів. Окремою темою для обговорень стало питання співробітництва з митними органами 
Саудівської Аравії. 

Увага учасників засідання також була зосереджена на роботі торгово-промислових палат з 
уповноваженими економічними операторами та довіреними торговцями. 

На завершення засідання відбулися вибори голови Всесвітньої ради з сертифікації походження 
товарів. Ним став представник Лондонської торгово-промислової палати Пітер Бішоп.               Інф. ТППУ і ЗТПП. 

 

ЗТПП: нарада з питань оформлення і видачі сертифікатів походження товарів "EUR.1" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Документ, що підтверджує статус преференційного походження товару в межах дії Зони вільної 

торгівлі відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, – сертифікат "EUR.1" до 
кінця 2015 року видають Торгово-промислова палата України й регіональні ТПП. 

Із 1 січня 2016-го повноваження на видачу сертифікатів з перевезення (походження) товару з України 
за формою "EUR.1" (на письмову заяву експортера або його уповноваженого представника) отримують 
відповідні митниці Державної фіскальної служби України.  

Враховуючи цей факт, а також беручи до уваги багаторічний досвід і конкретні напрацювання торгово-
промислових палат в оформленні та видачі сертифікатів про походження товару, Закарпатська торгово-
промислова палата 23 грудня провела нараду за участю керівництва ЗТПП та Закарпатської митниці 
Державної фіскальної служби в області, а також фахівців Палати з питань експертизи і сертифікації товарів. 

Закарпатську митницю представляли її керівник Володимир Колесніков, начальник управління 
адміністрування митних платежів і митно-тарифного регулювання Станіслав Балуєв, начальник відділу 
митно-тарифного регулювання Олександр Келемеш.  

У ході наради представники сторін досягли домовленості щодо відповідних спільних заходів, 
спрямованих на мінімізацію негативних наслідків, що можуть виникнути при введенні нового порядку видачі 
бланків та засвідчення сертифікатів "EUR.1" для підприємств області, які з початку 2016-го здійснюватимуть 
експортні поставки товарів до країн Євросоюзу за умов вільної торгівлі, а також щодо подальшої підтримки 
суб'єктів господарювання краю, які вже працюють на ринку ЄС. 
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Представники закарпатських підприємств взяли участь у семінарі 
з декларування прибутку за міжнародними стандартами 

 

Фахівці підприємств та організацій краю, відповідальні за підготовку фінансової звітності, внутрішні 
аудитори, бухгалтери, користувачі фінансової звітності взяли участь у семінарі "Декларування прибутку 
українськими підприємствами згідно з міжнародними стандартами за підсумками 2015 року – поради 
провідних експертів", що відбувся 6 листопада у конференц-залі Закарпатської торгово-промислової палати.  

Інформаційний захід провели провідні експерти групи компаній "Nexia DK. Аудитори і Консультанти", 
що надають професійні послуги в сфері аудиту, консалтингу й ІТ, податків і права, оцінки, інвестування, 
бізнес-освіти, та Асоціації дипломованих серти-
фікованих бухгалтерів (Association of Chartered 
Certified Accountants - АССА) – провідної між-
народної організації із сертифікації у сфері бух-
галтерського обліку та фінансів. 

Тему семінару обрано з урахуванням того, що в Україні вперше замість звичного порядку ведення 
окремого податкового обліку запроваджується принципово новий порядок, який грунтується на визначенні 
фінансового результату (прибутку до оподаткування) за даними бухгалтерського обліку та його подальшого 
коригування на визначений ПКУ перелік податкових різниць. 

Концептуальною основою бухгалтерського 
обліку виступають Міжнародні стандарти фінан-
сової звітності для тих підприємств, для яких 
застосування саме цих стандартів обов'язкове, а 
також для підприємств, що самостійно визначили 
доцільність таких стандартів.  

Маючи за мету показати можливі наслідки 
цього нововведення, представники групи компаній 

"Nexia DK. Аудитори і Консультанти" – керуючий партнер Роман Білик і партнер Ярослав Голубка висвітлили 
актуальні питання вибору стандартів для звітності та ідентифікації звітності. Менеджер компанії Ірина 
Зубрицька зробила огляд податково-бухгалтерських різниць.  
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Вельми зацікавив учасників семінару й виступ представника Асоціації дипломованих сертифікованих 

бухгалтерів Андрія Руденка про "АССА Кваліфікацію", здобуття якої означає досягнення вершин знань у 
галузі бухобліку, звітності й аудиту, а також дає шанс стати повноправним членом АССА. 

Слід додати, що Асоціація дипломованих сертифікованих бухгалтерів – АССА створена з метою 
надавати необхідну в бізнесі кваліфікацію наполегливим, здібним та амбіційним людям, які прагнуть мати 
перспективну роботу в сфері бухгалтерського обліку, фінансів та менеджменту в будь-якій країні світу.  

Заснована в 1904 році, ор-
ганізація постійно утверджує уні-
кальні базові цінності: рівні мож-
ливості, різноманітність, інновації, 
чесність та підзвітність. Нині 
АССА підтримує 170 тис. членів 
організації та 436 тис. студентів у 
180 країнах, всіляко допомагаючи 
їм будувати кар'єру. Працює 
АССА через мережу з понад 90 
офісів і центрів та більше 8,5 тис. 
акредитованих роботодавців по 
всьому світу. 

Восени 2004 року АССА від-
крила своє регіональне представ-
ництво у Києві. АССА Україна 
стала головним контактним цент-
ром для членів організації, кан-
дидатів на членство та студентів з 

України, Білорусі, країн Прибалтики та Кавказу. Київський офіс АССА забезпечує міжнародною ква-
ліфікацією фінансових фахівців вказаних країн, об'єднуючи загалом понад 6 тис. студентів, близько 1 тис. 
членів організації, понад 60 акредитованих роботодавців.  В  Україні  діяльністю  організації  наразі  охоп-
лено 2 тис. студентів, 500 членів АССА та 27 акредитованих роботодавців.                                  Інф. "ДВ" ЗТПП. 
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У Закарпатській ТПП відбулося урочисте засідання з нагоди Дня підприємця 
 

Напередодні Дня підприємця Закарпатська торгово-промислова палата разом із Головним 
управлінням Державної фіскальної служби України у Закарпатській області, Закарпатським територіальним 
відділенням Асоціації платників податків України, Громадською радою ДФС у Закарпатській області, 
Закарпатською спілкою аудиторів провели урочисте засідання, на якому було відзначено найуспішніших 
представників малого й середнього підприємництва області, окремих керівників місцевих осередків 
Територіального відділення Асоціації платників податків (ТВ АППУ), а також науковців і студентів 
Ужгородського національного університету, зокрема з кафедри міжнародного права, правосуддя та 
адвокатури юридичного факультету.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Святкове зібрання відкрив віце-президент Торгово-промислової палати України, голова Ради ТПП 
Карпатського регіону, президент Закарпатської ТПП, Почесний консул Чеської Республіки в Ужгороді О. 
Ковчар.  

Учасників засідання   вітали голова Ради ТВ АППУ в Закарпатській області М. Волощук та радник 
голови Закарпатської обласної ради І. Діус.  

Про роль малого й середнього бізнесу в наповненні державного та місцевого бюджетів розповів у 
виступі заступник начальника ГУ ДФС у Закарпатській області Ю. Сакалош.  

Із правовими основами побудови громадянського суспільства присутніх ознайомила в.о. завідувача 
кафедри міжнародного права, правосуддя та адвокатури юридичного факультету УжНУ М. Манджул.  

У ході зібрання почесні грамоти та інші вагомі відзнаки ТВ АППУ у Закарпатській області отримали 
приватні підприємці Л. Дев'ятко, С. Зозуля, М. Куртинець, І. Михайлюк, С. Павленко, в.о. завідувача кафедри 
міжнародного права, правосуддя та адвокатури юрфаку УжНУ М. Манджул. 

Серед нагороджених почесними грамотами Закарпатської ТПП – керівники підприємств – членів 
Палати: Є. Горват (ТОВ "Зеніт-текс"), М. Кухоцький (ТОВ "Термінал Карпати"), В. Сулима (СП "Дюті Фрі 
 Трейдінг"), приватні підприємці Н. Чепинець та В. Сарай.  

Урочисте засідання було ознаменоване ще однією важливою подією: автори М. Волощук та М. 
Менджул презентували присутнім новий навчальний посібник "Податкове право", у якому висвітлено основні 
теми курсу податкового права з урахуванням реформування податкової системи України.  

В урочистостях до Дня підприємця брав участь Народний художник України В. Микита, який 
незабаром відкриє персональну виставку в Закарпатській ТПП. 

А наразі зір учасників заходу милували колоритні роботи молодої ужгородської миткині В. Яцко, 
представлені у виставковій залі Палати.                                                                                                    Інф. ЗТПП. 
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Організована в рамках святкування Міжнародного дня 
туризму, міжнародна виставка-ярмарок "ТурЄвроЦентр-Закар-
паття 2015" 26-27 вересня традиційно широкомасштабно пред-
ставила туристично-рекреаційний потенціал нашого краю. 

Разом із закарпатцями туристичний продукт презентували 
представники обласних державних адміністрацій з Волині, 
Київщини, Львівщини, Рівненщини, Сумщини, Харківщини, а також 
зарубіжні гості зі Словаччини, Хорватії, Чехії. 

Розташовані під дахом Закарпатського обласного укра-
їнського музично-драматичного театру імені братів Шерегіїв, 
виставкові експозиції демонстрували внутрішній і закордонний 
туризм, туристично-рекреаційні й курортно-санаторні заклади, 
готельно-ресторанні комплекси, гірськолижні бази, зелений сіль-
ський туризм, вироби народних умільців, туристське спорядження, 

спортивне обмундирування, супутні товари, необхідні для відпочинку й оздоровлення. 
У рамках заходу проходили міжнародна конференція та науковий тренінг, майстер-класи із при-

готування закарпатських національних страв і виготовлення виробів народних промислів, дегустація 
закарпатських вин та медопродуктів, концертна програма колективів художньої самодіяльності, презентація 
вищих навчальних закладів у сфері туризму. 

Зрештою, "ТурЄвроЦентр-Закарпаття 2015" став місцем зустрічі з потенційними партнерами та 
клієнтами, професійного інформаційного обміну між фахівцями туристично-рекреаційної галузі, 
налагодження взаємовигідних ділових контактів.  

Цьому сприяв і конструктивний діалог, який відбувся між учасниками міжнародної ділової зустрічі, 
проведеної Закарпатською торгово-промисловою палатою в рамках виставки-ярмарку.                     Інф. ЗТПП. 
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