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Вступне слово

Підписавши Угоду про асоціацію 
з ЄС, Україна взяла чіткий курс на 
трансформацію країни в європейську 
державу з конкурентною економікою, з 
європейськими правилами належного 
врядування, привабливим інвестиційним 
та бізнес-кліматом. Перетворення 
цього курсу в практичну реальність 
є складним завданням для майже не 
реформованої бюрократичної «машини». 
Також виконання Угоди є викликом для 
різних бізнес груп та інших стейкхолдерів, 
які просто не звикли працювати згідно 
з європейськими стандартами, що 
передбачають прозорість та підзвітність. 

2017 рік став роком перших проривів у 
виконанні Угоди про асоціацію, а також 
окреслив низку викликів, над якими нам 
необхідно працювати. Найголовнішими 
нашими досягненнями стали:

• Україна змогла збільшити експорт 
до ЄС на 29,9%, до 17,5 млрд дол. 
США, після різкого падіння в 2015 
році, спричиненого війною та втратою 
російського ринку.

• Україна увійшла до трійки лідерів-
експортерів вершкового масла до ЄС, 
зайнявши друге місце серед країн-
імпортерів після Нової Зеландії.

• Україна продемонструвала певні 
успіхи в адаптації законодавства 
до норм ЄС у сферах санітарних 
та фітосанітарних заходів, 
енергоефективності та стандартів 
бухгалтерського обліку.

Серед основних викликів, які 
продемонстрував 2017 рік, можна 
виділити наступні:

• Виконання Угоди про асоціацію 
відбувається в «сповільненому 
режимі», оскільки з початку 
її тимчасового застосування в 
середньому було виконано лише 
13% з поставлених завдань. Серед 

причин, які стримують цей процес, 
відсутність політичної волі на 
найвищому державному рівні та 
неготовність різних груп інтересів 
до запровадження європейських 
стандартів.

• Намагання державних інституцій 
«викривлювати» норми європейських 
директив задля запровадження 
корупційних практик.

• Відсутність мінімального прогресу 
в адаптації законодавства в таких 
сферах, як митниця, транспорт та 
соціальна політика.

Для того, щоб зробити свій вклад в 
імплементацію Угоди про асоціацію в 
2017 році, наша організація зосередила 
свою діяльність на приверненні уваги 
найвищого політичного рівня країни до 
вкрай слабких темпів її виконання, у 
тому числі, шляхом медійного тиску та 
підтримки суспільного дискурсу щодо 
важливості консолідації зусиль всіх 

Любов Акуленко
Виконавчий директор Українського 
центру європейської політики
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політичних груп задля імплементації 
Угоди.

Ми активно сприяли адаптації 
українського законодавства у сфері 
санітарних та фітосанітарних заходів. 
Для цього налагодили співпрацю з 
комітетом ВРУ з питань аграрної політики 
та земельних відносин. Результатом 
чого стало  ухвалення двох системних 
законів щодо державного контролю у 
сфері харчових продуктів та безпечності 
кормів. Законодавчі зміни в цій сфері 
дають змогу нашим аграрним компаніям 
нарощувати власний експорт.

Також ми боролись із «викривленням» 
норм європейського законодавства. 
Для цього переконали керівництво 
Міністерства внутрішніх справ України, 
що обраний ними спосіб для адаптації 
директиви щодо посвідчення водія, 

містить низку корупційних ризиків.

Окрім того, ми постійно привертали 
увагу до відсутності прогресу адаптації 
у сфері транспорту та митниці. На нашу 
думку, ці сектори є ключовими для 
нарощування експортної інфраструктури 
та для полегшення митних процедур під 
час торгівлі. 

Ми чітко усвідомлюємо, що успішне 
виконання Угоди про асоціацію вимагає 
від нас усіх неабиякої консолідації 
зусиль на державному та громадському 
рівнях з метою створення ефективного 
інструменту для просування Угоди. Тому 
докладатимемо для цього максимальних 
зусиль у 2018 році. Адже завдання 
аналітичних центрів  - це не лише 
вказувати на проблеми і виклики, а й 
допомагати їх долати.

Ми готові до цього! 

Команда Українського центру європейської політики
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Український центр європейської політики (УЦЄП) 
— це незалежний аналітичний центр аналізу та 

вироблення політики, який був заснований у 2015 році. 

Наша місія

— сприяти проведенню реформ в Україні задля сталого 
економічного зростання та побудови відкритого 

суспільства в партнерстві з інституціями на всіх рівнях.

підготовки та 
розповсюдження експертно-
аналітичних матеріалів для 
сприяння євроінтеграційним 
реформам в Україні

сприяння посиленій 
економічній, політичній та 
торговельній співпраці України 
з Європейським Союзом

Ми втілюємо нашу 
місію шляхом:

інформування суспільства про 
можливості і переваги тісної 
співпраці з ЄС

популяризації європейських 
цінностей в українському 
суспільстві

інформування міжнародної 
спільноти про виклики і 
досягнення в здійсненні 

Україною реформ, 
передбачених Угодою про 

асоціацію між Україною та ЄС

навчання представників національних 
та регіональних ЗМІ, представників 
бізнесу, громадянського 
суспільства, а також органів влади 
і місцевого самоврядування щодо 
євроінтеграційних реформ в Україні
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Команда

Залучені експерти

виконавча 
директорка

Любов 
Акуленко

комунікаційна 
менеджерка

Світлана 
Майструк

експерт з 
права ЄС

Євгеній 
Ковтун

провідний експерт з 
питань енергетики 

та фінансів

Дмитро 
Науменко

заступниця виконавчої 
директорки з розвитку 

комунікацій, 
експертка з 

міжнародних відносин

Інна
Корсун

бухгалтерка

Олена 
Гуляєва

експертка з 
права ЄС

Олена 
Степаненко

координаторка 
проектів

Наталія 
Вараніцька

журналістка, медіа–
координаторка

Світлана 
Чернецька

SMM менеджер, 
дизайнер

Олександр 
Іванов
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голова Правління
(до 17 жовтня 2017 р.)

експерт з торговельного права, з 
питань адаптації законодавства 

України відповідно до вимог ЄС, член 
переговорної команди щодо Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС.

Тарас Качка

Алекс Ліссітса 

Андрій Куликов

Правління

член Правління
медіа-експерт

Має понад 30 років досвіду 
роботи на радіо, у друкованих 

ЗМІ, на телебаченні (журналіст, 
редактор, ведучий).

заступник голови Правління
(з 17 жовтня в.о. голови 

Правління)

президент Українського клубу 
аграрного бізнесу, генеральний 

директор «Індустріальної 
Молочної Компанії» . Провідний 

фахівець із стратегічного 
менеджменту у сфері сільського 

господарства та харчової 
промисловості.
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Основні 
досягнення

За підсумками 2017 року Український центр 
європейської політики увійшов до рейтингу 
“GLOBAL GO TO THINK TANK INDEX REPORT 
2017” у категорії “Best New Think Tanks 2017”. 
Щорічний рейтинг складається програмою 
“Аналітичні центри та громадянське 
суспільство” (TTCSP) Інституту Лаудера 
Пенсильванського університету, яка досліджує 
роль аналітичних центрів у розвитку 
громадянського суспільства та політичних 
інститутів у країнах світу. Автор та керівник 
проекту – Джеймс Г. МакГанн. База даних 
програми становить понад 7500 аналітичних 
центрів у 181 країні світу.

Успішна адвокація євроінтеграційних 
законопроектів № 0906 «Про державний контроль, 
що здійснюється з метою перевірки відповідності 
законодавству про безпечність та якість харчових 
продуктів і кормів, здоров’я та благополуччя 
тварин» та №2845 «Про безпечність та гігієну 
кормів», які у 2017 році були прийнятті Верховною 
Радою України. З цією метою проводилися 
консультації і заходи взаємодії з Представництвом 
ЄС в Україні, Комітетом Верховної Ради України з 
питань аграрної політики та земельних відносин, 
народними депутатами, заступником з питань 
євроінтеграції Міністра аграрної політики та 
продовольства України, експертами Проекту 
ЄС «Удосконалення системи контролю безпеки 
харчових продуктів в Україні», профільною бізнес-
асоціацією «Український клуб аграрного бізнесу».
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За результатами дослідження 
європейського досвіду щодо 
регулювання видачі посвідчень водія - 
МВС відмовилось від своїх пропозицій, 
які викривлювали вимоги європейських 
актів та були визначені міністерством 
в рамках Плану імплементації  
директиви про посвідчення водія як 
пропозиції щодо внесення змін до 
національного законодавства.

Запустили оновлену версію 
«Навігатора Угоди» - 
аналітичного моніторингового  
он-лайн інструменту, що дає 
можливість відслідковувати 
процес адаптації 
законодавства в рамках Угоди 
про асоціацію. Інструмент 
показує якісні та кількісні 
індикатори, які дають змогу 
оцінювати прогрес у виконанні 
Угоди про асоціацію.

Презентували річний 
моніторинговий звіт за 
2017 рік, де здійснили 
оцінку прогресу в адаптації 
українського законодавства в 
рамках Угоди про асоціацію. 

закордонних 
поїздок

статей у 
національних 
ЗМІ

статей у 
регіональних 
ЗМІ

публічних 
заходів

регіональні 
поїздки

6

згадок у ЗМІ про 
дослідження та 
публічні заходи УЦЄП

27 57 149

64

Розпочали дописувати в блог 
Ukrainian Liaison Office in Brus-
sels на платформі EURACTIV, 
незалежній загальноєвропейській 
медіа-мережі, що спеціалізується 
на висвітлення політик ЄС.
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Аналітичні дослідження

Теми, що досліджувалися і 
аналізувалися:
— інтеграція України в ЄС, відносини між 
Україною та ЄС 
— глобальні виклики для ЄС 
— вихід українського бізнесу на ринки ЄС
— запровадження європейських 
гармонізованих стандартів та 
техрегламентів
— захист диких птахів 
— європейське енергетичне маркування
— антимонопольна реформа
— експорт аграрної продукції закордон 
— впровадженням європейських 
стандартів та вимог у авіаційну галузь 
— українська трансплантологія
— система держконтролю безпечності 
харчових продуктів

— державна підтримка 
енергоефективності 
— міжнародна технічна допомога Україні
— запровадження «зеленого тарифу» та 
проблема із утилізацією сміття
— автоматизація митних процедур 
— новий стандарт щодо посвідчень водія
— умови роботи неурядових організацій 
в ЄС
— захист прав споживачів
— споживання алкоголю в країнах ЄС та 
Україні
— реформування сфери пасажирських 
перевезень (приміські поїзди)
— реформа енергетичного регулятора - 
ротація складу НКРЕКП
— європейський досвід роботи фінансової 
поліції.

Результати моніторингу 
виконання Угоди про асоціацію: 
чи відбувся прогрес станом на 
1 березня 2017 року?

Полісі-бріф «Угода про асоціацію: 
режим уповільненої дії»

Посвідчення водія на 
право користування 
транспортними 
засобами

Україна та Угоди про асоціацію: 
моніторинг виконання з 1 грудня 
2016 року до 1 листопада 2017 року

Реєстрація кормових 
добавок, зареєстрованих 
в ЄС: оптимальна модель 
для України
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http://ucep.org.ua/wp-content/uploads/2017/04/report_update_FINAL_WEB.pdf
http://ucep.org.ua/wp-content/uploads/2017/07/auto_id_survey_WEB.pdf
http://ucep.org.ua/wp-content/uploads/2017/10/Bezpechnist_kormiv_WEB.pdf
http://ucep.org.ua/wp-content/uploads/2017/12/UCEP_report_3_WEB.pdf
http://ucep.org.ua/wp-content/uploads/2018/02/brif_zvit_3_UKR.pdf


Міжнародний 
рівень



21-24 лютого виконавча директорка 
Любов Акуленко взяла участь у Другій 
Українській Лабораторії у Брюсселі: 
Ярмарку проектних ідей з підтримки 
реформ в Україні, організованій Офісом 
зв’язку українських аналітичних 
центрів в Брюсселі, а також  Лабораторії 
Ідей CEPS: Реконструкція Союзу, яку 
проводила аналітична організація «Центр 
дослідження європейської політики» (Cen-
tre for European Policy Studies).

5-6 вересня виконавча директорка Любов 
Акуленко відвідала XXVII Економічний 
Форум у польському місті Криниця, на 
якому щорічно збираються політики, 
бізнесмени, експерти для обговорення 
питань розвитку Центрально-Східної 
Європи. Любов Акуленко взяла участь у 
роботі панелі “Free Trade Zone between the 
European Union and the Newly Associated 
Countries — Ukraine, Georgia and Mol-

Інформуємо міжнародну 
спільноту про виклики і 
досягнення в здійсненні 
Україною євроінтеграційних 
реформ

dova. Who Benefits from It?” і виступила 
з доповіддю на тему «Поглиблена та 
всеохоплююча зона вільної торгівлі між 
Україною та ЄС: перші результати та 
уроки».

17-20 вересня експертка з права ЄС 
Олена Степаненко взяла участь у форумі 
#Stockholm4EaP, який проводився 
громадською організацією Forum Syd за 
сприяння Міністерства закордонних справ 
Швеції. До участі у заході були запрошені 
30 представників громадського сектору 
Швеції та 30 представників громадських 
організацій країн-членів ініціативи 
«Східного партнерства» (Вірменія, 
Азербайджан, Білорусь, Грузія, Молдова 
та Україна). На форумі Олена Степаненко 
поділилася досвідом Українського центру 
європейської політики щодо створення 
онлайн - сервісу  моніторингу виконання 
Угоди про асоціацію, який є потужним 
інструментом громадського контролю. 

25-29 вересня старший аналітик Дмитро 
Науменко взяв участь у навчальній 
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та діалоговій поїздці до Федеративної 
Республіки Німеччина мультиплікаторів 
у сфері енергетичної політики з України, 
що була організована Фондом Конрада 
Аденауера. Під час поїздки відбулись 
зустрічі з заступником керівника 
головного відділу з питань європейської 
та міжнародної співпраці Фонду 
Конрада Аденауера Франком Пріссом, 
координатором з питань енергетики, 
клімату та навколишнього середовища в 
Фонді Конрада Аденауера Яспером Айце, 
радником із питань зовнішньої політики 
фракції ХДС/ХСС Бундестагу Гансом-
Йоахімом Фаленським,  Уповноваженим 
землі Саксонії та керівником політичного 
форуму освіти Саксонії Йоахімом Клозе. 
Крім цього, учасники поїздки відвідали 
Німецьке товариство та об‘єднання 
«Deutscher Genossenschafts- und Raif-
feisenverband e. V.» підприємство з 
енергопостачання «Зоннен ГмбХ», теплові 
електростанції Рулебен, Дрезден-Райк, 
Райк, Deutsche Energie-Agentur GmbH.

08 листопада виконавча директорка 
Любов Акуленко взяла участь у 
конференції “Ukraine and the EU: Chart-
ing a Path Forward”, організованої 
аналітичним центром Атлантична рада 
(Atlantic Council) у Європейському 
парламенті у Брюсселі. Любов Акуленко 
була спікером панелі “Trade and Associ-
ation Agreement”, яку модерував Андерс 
Ослунд, старший науковий співробітник 
Атлантичної ради, директор-засновник 
Стокгольмського інституту перехідної 
економіки Стокгольмської школи 
економіки. 
Інші спікери конференції:  
Анна Марія Корацца Більдт, членкиня 

Європейської народної партії, членкиня 
Делегації до Парламентського 
комітету асоціації між Україною та 
ЄС Європейського парламенту; Джон 
Гербст, директор Євразійського центру 
ім. Д. Патрічіу при Атлантичній раді 
США; Іванна Климпуш-Цинцадзе, віце-
прем’єр-міністерка з питань європейської 
та євроатлантичної інтеграції України; 
Катаріна Матернова, заступниця 
керівника Головного директорату 
Європейської комісії зі зв’язків з 
країнами-сусідами та перемовин щодо 
розширення; Євген Чолій, президент 
Світового Конгресу Українців; Анна 
Фотига, депутатка Європейського 
парламенту, голова Комітету з безпеки 
і оборони; Гійом ван дер Лоо, науковий 
співробітник Центру дослідження 
європейської політики; Пятрас 
Ауштрявічюс, депутат Європейського 
парламенту; Дірк Шубель, голова відділу 
двосторонніх відносин з країнами 
Східного партнерства  Європейської 
служби зовнішніх зв’язків;  Пітер Вагнер, 
голова Групи підтримки України при 
Європейській комісії; Олена Пристайко, 
виконавчий директор Офісу зв’язку 
українських аналітичних центрів в 
Брюсселі.

23 листопада виконавча директорка 
Любов Акуленко взяла участь у 
міжнародному семінарі “An Uncomfort-
able Truth: The Role of the Media in Shap-
ing Public Opinion in Eastern Partnership 
Countries, the Case of Ukraine: Challenges 
and Benefits of European Integration”, 
організованого Українським кризовим 
медіа центром в Брюсселі за сприяння 
Представництва Норвегії у ЄС. 
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Проекти



Інформаційна кампанія 
«Сильніші разом!»*

Донор: Європейська Комісія 
Тривалість проекту:
01 лютого 2016 р. – 01 травня 2017 р.

Інформаційна кампанія «Сильніші 
разом!» — офіційний проект ЄC, метою 
якого є інформування громадян України 
щодо переваг співпраці з Європейським 
Союзом та використання можливостей, 
пов’язаних з Угодою про асоціацію 
між Україною та ЄС і Поглибленою та 
всеохоплюючою зоною вільної торгівлі.

ПОПУЛЯРИЗУЄМО 
ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ РЕФОРМИ

— Провели 3 ефіри програми 
«Європейська хвиля» на Громадському 
радіо, гостями яких були заступниця 
міністра економічного розвитку і торгівлі 
України Наталія Микольська, виконавчий 
директор асоціації «Український 
клуб аграрного бізнесу» Олександр 
Жемойда, заступник керівника Проекту 
ЄС «Вдосконалення системи контролю 
безпечності харчових продуктів в Україні» 
Яна Добідовська, народний депутат, 
член комітету з питань промислової 
політики Геннадій  Кривошея, радник 

голови Комітету ВР з питань промислової 
політики Олексій Ціціліано, заступник 
голови Ради підприємців при КМУ 
Валерій Юзба та  експерт Дмитро 
Луценко.

— 21 квітня відбулась зустріч депутатки 
Європейського парламенту та екс-
міністерки юстиції Румунії Моніки 
Маковей з депутатами Верховної Ради 
Світланою Заліщук, Сергієм Лещенко 
та Єгором Соболєвим.  Пані Маковей 
поділилася власним досвідом щодо 
боротьби з корупцією на найвищому 
рівні та створення антикорупційної 
прокуратури. Ефективна антикорупційна 
політика та реформа судової системи 
були одними з вимог вступу Румунії до 
ЄС у 2007 р. 
Зустріч було проведено в рамках 
проекту «#Ukrainereforms», ініційованого 
Центром європейських студій ім. 
Вілфреда Мартенса і реалізованого 
у партнерстві з Київською школою 
економіки та громадянською платформою 
«Реанімаційний Пакет Реформ».

ІНФОРМУЄМО ГРОМАДСЬКІСТЬ ЩОДО 
ЗМІСТУ ТА ПЕРЕВАГ УГОДИ ПРО 
АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС

*Проект виконувався в консорціумі з ГО «Агенція 
журналістики даних» та ГО «Інтерньюз-Україна»
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— Розробили 6 інфографік для 
популяризації євроінтеграційних 
реформ, в т. ч. 3 спільно з ГО «Агенція 
журналістики даних», із загальною 
кількістю 178 070 переглядів

— Підготували та розмістили 6 
матеріалів про Угоду про асоціацію між 
ЄС та Україною та Угоду про зону вільної 
торгівлі між Україною і ЄС в національних 
медіа («Україна молода», «Європейська 
правда», «Український тиждень», «LB.ua») 
із загальною кількістю 265 168 переглядів

— Опублікували у співпраці з 
«Європейською правдою» 3 статті про 
історії успіху представників українського 
бізнесу в ЄС 

— Опублікували 2 статті на підтримку 
проектів Представництва ЄС в Україні та 
проектів ЄС 

— Збільшили кількість підписників 
сторінок інформаційної кампанії 
«Сильніші Разом!» у соціальних мережах 
(Facebook, Twitter, Instagram) до 10 090 
читачів загалом.

КОМУНІКУЄМО В РЕГІОНАХ 
ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ РЕФОРМИ ТА 
ЗМІСТ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ 
УКРАЇНОЮ ТА ЄС

— Продовжив роботу регіональний 
прес-центр, який координує роботу 18 
журналістів з 15 областей України

— Журналісти регіонального прес-центру 
підготували і розмістили 70 статей у 
регіональних друкованих та інтернет-
виданнях

— Провели спільно з ГО «Інтерньюз - 
Україна» 2 тренінги з євроінтеграції для 
журналістів в Ужгороді та Запоріжжі, у 
яких загалом взяли участь 32 журналістів

— Здійснили регіональну поїздку 
у м. Южне, Одеської області, у якій 
взяли участь керівниця інформаційної 
кампанії «Сильніші разом» Любов 
Акуленко, виконавчий директор асоціації 
«Енергоефективні міста України» 
Андрій Кирчів,  експерт Проекту 
«Енергоефективність у житловому 
секторі України» (Міжнародна Фінансова 
Корпорація Група Світового Банку) Віктор 
Мостовий, а також голова правління 
ГО «Агенція суспільного розвитку», 
експерт з питань ЖКГ Сергій Пінчук та 
представниця Державного агентства з 
енергоефективності та енергозбереження 
України Наталя Бабаніна. Учасники 
регіональної поїздки зустрілися із 
представниками місцевої влади, 
керівниками ОСББ та громадськістю і 
обговорили питання енергоефективності 
та енергозбереження.

За результатами соціологічного 
опитування проведеного GfK Ukraine, 
після 15 місяців реалізації проекту 
громадська обізнаність щодо 
інформаційної кампанії «Сильніші 
разом!» зросла в цілому по Україні на 3 %, 
найбільше в південних і східних областях.

3%
зростання 
обізнанності
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Проект «Підтримка та моніторинг реформ 
в Україні на виконання Угоди про асоціацію 
між Україною та ЄС і Поглибленої та 
всеохоплюючої зони вільної торгівлі»

Донор: Міністерство закордонних справ 
Королівства Нідерландів в рамках 
програми «Matra»
Тривалість проекту:
01 травня 2016 р. – 30 квітня 2017 р. 

Мета проекту – технічна, правова 
і медійна підтримка впровадження 
та комунікації реформ в Україні, 
передбачених Угодою про асоціацію 
між Україною та ЄС і Поглибленою 
та всеохоплюючою зоною вільної 
торгівлі, шляхом консолідації зусиль 
всіх зацікавлених сторін, які беруть 
участь у розробці законодавства та 
імплементації реформ (депутати 
ВРУ, українські і міжнародні експерти, 
урядовці, Представництво ЄС в Україні, 
ЗМІ), а також моніторинг прогресу 
імплементації Угоди про асоціацію між 
ЄС та Україною.  

ЗДІЙСНЮЄМО МОНІТОРИНГ 
ПРОГРЕСУ ВИКОНАННЯ  УГОДИ ПРО 
АСОЦІАЦІЮ МІЖ ЄС ТА УКРАЇНОЮ   

Модифіковано  «Навігатор Угоди про 
Асоціацію» – онлайн-сервіс, який дозволяє 
відслідковувати прогрес виконання 
завдань, передбачених Угодою про 
асоціацію між Україною та ЄС. Інструмент 
розміщений на веб-сторінці «Європейської 
правди». 
Оновлений «Навігатор» містить всі 
сектори, передбачені додатками до Угоди, 
кількість завдань і строки виконання, 
урядові плани виконання Угоди, а 
також висновки незалежних експертів, 
що дозволяє краще оцінити ситуацію з 
імплементацією передбачених Угодою 
завдань. Відвідуваність ресурсу – 2000 
переглядів на місяць. 
http://navigator.eurointegration.com.ua

ЗДІЙСНЮЄМО АДВОКАЦІЮ 
РОЗРОБЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ТА 
ВПРОВАДЖЕННЯ РЕФОРМ 

— Створили неформальну групу 
«Друзі поглибленої та всеохоплюючої 
зони вільної торгівлі» для адвокації 
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прийняття законодавства, необхідного 
для виконання зобов’язань відповідно до 
Угоди про асоціацію між Україною та ЄС 
і Поглибленою та всеохоплюючою зоною 
вільної торгівлі. Група найбільш активно 
працювала у таких сферах: санітарні 
та фітосанітарні заходи, енергетична 
політика і антимонопольне регулювання.

— Налагодили співпрацю з Комітетом 
Верховної Ради України з питань 
аграрної політики та земельних 
відносин, Комітетом Верховної Ради 
України з питань паливно-енергетичного 
комплексу, ядерної політики та ядерної 
безпеки, Комітетом Верховної Ради 
України з питань економічної політики, 
Урядовим офісом віце-прем’єра з 
питань європейської та євроатлантичної 
інтеграції, міжфракційним об’єднанням 
«ЄвроОптимісти».

— 16 березня відбулась прес-конференція 
«Зрив реформи Енергорегулятора: 
чому затягується створення Конкурсної 
комісії», на якій представники 
аналітичного центру DiXi Group, ГО 
«Український центр європейської 
політики», Громадянської мережі ОПОРА 
та Українського кризового медіа-центру 
презентували спільну заяву із закликом 
до президента України та апарату 
Верховної Ради вчасно сформувати 
Конкурсну комісію з добору кандидатів 
на посади членів Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг. 
Спікери прес-конференції: керівник 

програм DiXi Group Роман Ніцович, 
виконавча директорка ГО «Український 
центр європейської політики» Любов 
Акуленко, координаторка житлово-
комунальних та енергетичних програм 
Громадянської мережі ОПОРА Тетяна 
Бойко, журналіст, керівник напрямку 
комунікації реформ Українського 
кризового медіа-центру Роман 
Вибрановський.

— 17 березня  провели зустріч 
між заступниками послів окремих 
країн-членів ЄС та заступницею 
Міністра енергетики України з питань 
європейської інтеграції Наталією Бойко 
та президенткою аналітичного центру 
DiXi Group Оленою Павленко. Під час 
зустрічі обговорювались важливі питання 
реформування енергетичного сектору, 
зокрема реформа Ринку електроенергії, 
прийняття Енергетичної стратегії України 
на період до 2035 року та реформа 
Енергорегулятора.

— 5 липня відбулась презентація 
та обговорення дослідження “Нове 
посвідчення водія: що насправді має 
запровадити Україна?”. 
У презентації взяли участь заступник 
Міністра інфраструктури України з 
питань європейської інтеграції Віктор 
Довгань, директорка Урядового офісу з 
питань європейської та євроатлантичної 
інтеграції Ольга Стефанішина, директор 
Державного підприємства “Український 
медичний центр безпеки дорожнього 
руху та інформаційних технологій” 
Міністерства охорони здоров’я України 
Юрій Чорний, начальник Головного 
сервісного центру МВС України Владислав 
Криклій, виконавча директорка ГО 
«Український центр європейської 
політики» Любов Акуленко (співавтор 
дослідження), експертка ГО «Український 
центр європейської політики» Світлана 
Майструк (співавтор дослідження) та 
експерт з питань транспорту Володимир 
Коськовецький (співавтор дослідження).
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КОМУНІКУЄМО В РЕГІОНАХ 
ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ РЕФОРМИ

— 24 квітня відбулась регіональна 
поїздка до м. Суми, в рамках якої 
було організовано заходи щодо 
можливостей для енергоефективності 
та енергозбереження за участі 
представників Державного агентства з 
енергоефективності та енергозбереження, 
Міжнародної Фінансової Корпорації 
Групи Світового Банку, міської влади, 
журналістів, активістів, керівників 
ОСББ. Зокрема, усі зацікавлені мали 
змогу відвідати круглий стіл на тему 
«Можливості для енергоефективності 
в місті Суми». Окрім того, у рамках 
візиту пройшов тренінг та практикум 
для голів ОСББ на тему: «Написання 
проектів. Залучення фінансування з 
ЄС для заходів з енергоефективності», 
який провела експертка з фандрайзингу 
Тетяна Лебухорська та тренінг на 
тему: «Управління багатоквартирними 
будинками: ризики та способи їх 
уникнення», який провів Сергій Пінчук, 
голова правління ГО «Агенція суспільного 
розвитку», експерт з питань ЖКГ.

ІНФОРМУЄМО ГРОМАДСЬКІСТЬ 
ЩОДО ЗМІСТУ ТА ПЕРЕВАГ 
ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ РЕФОРМ 

— Розмістили 38 статей у національних і 
регіональних ЗМІ, зокрема «Європейській 
правді», «Українській правді», Deutsche 
Welle, Kyivpost, «Події і коментарі», Vox-
Ukraine, УНІАН, Galinfo, «Україні молодій», 
«Українському тижні» та інших.

— Створили 2 інфографіки щодо 
виконання Угодою про асоціацію 
між Україною та ЄС і Поглибленою та 
всеохоплюючою зоною вільної торгівлі.
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Проект «Підвищення обізнаності 
місцевих журналістів щодо кращих 
практик енергоефективності»

Донор: Міністерство закордонних справ 
Великобританії
Тривалість проекту:
07 листопада 2016 р. – 03 березня 2017 р. 

Мета проекту – сприяти популяризації 
державної програми енергозбереження 
для населення, так званих «теплих 
кредитів», яка реалізовується Державним 
агентством з енергоефективності 
та енергозбереження України, у двох 
пілотних регіонах України (Волинській та 
Рівненській  областях) та заохочувати 
громадян скористатися цією програмою 
для заощадження енергії та грошей.

ІНФОРМУЄМО ГРОМАДСЬКІСТЬ ПРО 
ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ РЕФОРМИ

27-28 січня здійснили навчальну поїздку 
до м. Рівного для 18 журналістів з 
Волинської, Дніпропетровської, Київської, 
Кіровоградської, Одеської, Рівненської, 
Тернопільської, Хмельницької, Черкаської 
та Чернігівської областей.

У навчальних заходах взяли участь 
представники Державного агентства з 
енергоефективності та енергозбереження 
України, Громадянської мережі ОПОРА, 

ГО “Екоклуб”, місцевих ОСББ, ГО “Агенція 
суспільного розвитку”. Під час поїздки 
журналісти мали змогу обстежити 
тепловізором будівлі і оцінити їхню 
енергоефективність, відвідати житловий 
будинок, на даху якого розміщено 
сонячну батарею (ОСББ  «Мій дім»), а 
також новий житловий масив з класом 
енергоефективності «В». 

Задля ефективного виконання проекту 
підписали Меморандум про співпрацю 
та взаємодію з Державним агентством з 
енергоефективності та енергозбереження 
України в рамках популяризації 
програми «Державна підтримка заходів 
з енергозбереження через механізм 
здешевлення кредитів» (програма «теплих 
кредитів»). 

Загалом, протягом проекту у 
регіональних ЗМІ було опубліковано 
60 статей щодо енергоефективності та 
енергозбереження, а також 19 статей 
та 1 телевізійна новина про навчальні 
поїздки. Крім цього,  було підготовлено 
і розміщено 3 аналітичні статті у 
національних виданнях («Дзеркало 
тижня», «Економічна правда» і 
«Новое Время Бізнес»), надруковано і 
розповсюджено 10 тис. примірників 
інфографіки. 

Внаслідок проведення медіа-кампанії 
кількість «теплих кредитів», отриманих 
ОСББ, зросла, за даними Державного 
агентства з енергоефективності та 
енергозбереження України, з 429 позик 
на загальну суму 55,96 млн. грн.  станом 
на 17 жовтня 2016 р. до 654 позик на 
загальну суму 79,1 млн. грн. станом на 30 
січня 2017 р.
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Проект «Аналітична підтримка і адвокація 
секторальних реформ на виконання Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС і Поглибленої та 
всеохоплюючої зони вільної торгівлі»

Донор: Міністерство закордонних справ 
Королівства Нідерландів в рамках 
програми «Matra». Публічні презентації 
оновленого онлайн інструменту 
«Навігатор Угоди про асоціацію» та 
моніторингового звіту, що оцінює прогрес 
адаптації законодавства України в рамках 
Угоди про асоціацію з 1 грудня 2016 року 
до 1 листопада 2017 року, відбулись 
за підтримки Представництва Фонду 
Конрада Аденауера в Україні.
Тривалість проекту:
01 вересня 2017 р. – 01 грудня 2018 р. 

Мета проекту – створення постійно 
діючої аналітичної, комунікаційної та 
адвокаційної платформи для сприяння 
реформам, передбаченим Угодою 
про асоціацію між Україною та ЄС і 
Поглибленою та всеохоплюючою зоною 
вільної торгівлі, шляхом надання цільової 
підтримки всім зацікавленим учасникам 
процесу розроблення та імплементації 
законодавства, а також моніторингу 
виконання завдань, визначених Угодою 
про асоціацію.
 
ЗДІЙСНЮЄМО АДВОКАЦІЮ 
РОЗРОБЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ТА 
ВПРОВАДЖЕННЯ РЕФОРМ

— 19 жовтня відбулося спільне засідання 
круглого столу Комітету Верховної 
Ради України з питань аграрної 
політики та земельних відносин і 
Комітету Верховної Ради України з 
питань європейської інтеграції на тему: 
«Адаптація законодавства України до 
законодавства Європейського Союзу 
у сфері агропромислового комплексу: 
досягнення, пріоритети та виклики», на 
якому виступили голова Представництва 
Європейського Союзу в Україні Хюґ 
Мінґареллі, заступник Голови Комітету 
Верховної Ради України з питань 
аграрної політики та земельних відносин 
Олександр Бакуменко, заступниця 
Голови Комітету Верховної Ради України 
з питань європейської інтеграції Марія 
Іонова, віце-прем’єр-міністерка з 
питань європейської та євроатлантичної 
інтеграції України Іванна Климпуш-
Цинцадзе, заступниця Міністра аграрної 
політики та продовольства України з 
питань європейської інтеграції Ольга 
Трофімцева, голова Державної служби з 
питань безпечності харчових продуктів 
та захисту споживачів Володимир 
Лапа і начальник відділу двосторонніх 
міжнародних відносин Генерального 
Директорату з питань охорони здоров’я 
та безпечності харчових продуктів 
Європейської Комісії (DG «SANTE») Коен 
Ван Дейк. 
Український центр європейської політики 
був ініціатором та співорганізатором 
заходу, а також презентував дослідження 
«Реєстрація кормових добавок, 
зареєстрованих в ЄС: оптимальна 
модель для України» на підтримку 
євроінтеграційного  законопроекту 
№2845 «Про безпечність та гігієну 
кормів».
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— Створили 3 інфографіки на 
підтримку прийняття євроінтеграційних 
законопроектів у сфері транспорту та 
інфраструктури, митниці та безпеки 
харчових продуктів.

ІНФОРМУЄМО ГРОМАДСЬКІСТЬ ЩОДО 
ЗМІСТУ ТА ПЕРЕВАГ УГОДИ ПРО 
АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС

— 1 вересня, у день, коли Угода про 
асоціацію між Україною та ЄС повністю 
вступила в силу, провели відкриту 
дискусію «ЄвроTREND(ець): куди 
рухається Європа?» співавтора Угоди 
про асоціацію Тараса Качки та філософа, 
викладача національного університету 
«Києво-Могилянська академія», експерта 
ГО “Інтерньюз-Україна” Володимира 
Єрмоленка щодо останніх тенденцій 
розвитку Європейського Союзу та місця 
України у цих процесах. Захід було 

організовано спільно з платформою 
KMArt Yard / KMArt Space національного 
університету «Києво-Могилянська 
академія» для студентів і випускників 
вузів, експертів та інших зацікавлених 
осіб. 

— 3 жовтня публічно презентували 
оновлений моніторинговий інструмент 
«Навігатор Угоди про асоціацію», який 
дозволяє бачити прогрес виконання 
Угоди, визначений у планах урядових 
виконавців, актів ЄС (директив, 
регламентів, рішень тощо), а також 
прийнятих законодавчих актів та їх 
проектів. На презентації виступили 
віце-прем’єр-міністерка України з 
питань європейської інтеграції Іванна 
Климпуш-Цинцадзе, заступниця голови 
комітету Верховної Ради України з 
питань європейської інтеграції Марія 
Іонова, керівник політичного відділу 
Представництва Європейського 
Союзу в Україні Фабіо Делла Пьяцца, 
керівниця Представництва Фонду 
Конрада Аденауера в Україні Габріеле 
Бауманн, співавтор Угоди про 
асоціацію Тарас Качка, виконавча 
директорка Українського центру 
європейської політики Любов Акуленко, 
експертка з права ЄС Українського 
центру європейської політики Олена 
Степаненко. Захід відбувся за підтримки 
Представництва Фонду Конрада 
Аденауера в Україні.

— Підготували і опублікували 8 статей 
у таких національних виданнях, як 
«Європейська правда», «Новое время», 
«Цензор Бізнес», «EurActiv». 

ЗДІЙСНЮЄМО МОНІТОРИНГ 
ПРОГРЕСУ ВИКОНАННЯ  УГОДИ ПРО 
АСОЦІАЦІЮ МІЖ ЄС ТА УКРАЇНОЮ   

— Підготували аналітичне дослідження 
«Україна та Угода про асоціацію: 
моніторинг виконання з 1 грудня 2016 
року до 1 листопада 2017 року», у якому 
проведено оцінку прогресу адаптації 
українського законодавства до вимог 
ЄС та дотримання офіційних термінів 
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Угоди про асоціацію у таких 10 сферах: 
технічні бар’єри у торгівлі, митні питання 
та сприяння торгівлі, енергетика, 
оподаткування, навколишнє середовище, 
транспорт, діяльність компаній,   захист 
прав споживачів,  соціальна політика і 
громадське здоров’я.

— 12 зовнішніх експертів було залучено 
до написання аналітичних досліджень, 
в т.ч. представників громадянської 
платформи «Реанімаційний Пакет 
Реформ», ресурсно - аналітичного центру 
«Суспільство і довкілля», науково-
технічного центру «Псіхєя», громадської 
спілки «Асоціація морського бізнесу 
України», професійної спілки працівників 
будівництва і промисловості будівельних 
матеріалів України з питань безпеки і 
гігієни праці.

— 12 грудня відбулась публічна 
презентація звіту, під час якої виступили 
голова Представництва Європейського 
Союзу в Україні Хюґ Мінґареллі, пані 
Надзвичайна і Повноважна Посол 
Великої Британії в Україні Джудіт Гоф, 
Надзвичайний і Повноважний Посол 
Естонської Республіки в Україні Герт 
Антсу, керівниця Представництва Фонду 
Конрада Аденауера в Україні Габріеле 
Бауманн, директорка Урядового офісу з 
питань європейської та євроатлантичної 
інтеграції Ольга Стефанішина, заступник 
Міністра інфраструктури України з питань 
європейської інтеграції Віктор Довгань 
(у сфері «Транспорт»), народний депутат 

України, Член Комітету ВРУ з питань 
охорони здоров’я Олексій Кириченко 
(у сфері «Громадське здоров’я»), голова 
ВГМО «Асоціація молодих донорів» 
Ірина Славінська (у сфері «Громадське 
здоров’я»), заступник директора 
департаменту податкової, митної 
політики та методології бухгалтерського 
обліку - начальник управління митної 
політики Мінфіну Олександр Москаленко 
(у сфері «Митні питання та сприяння 
торгівлі»), менеджер практики митного 
регулювання й міжнародної торгівлі 
Ernst & Young в Україні Роберт Зелді 
(у сфері «Митні питання та сприяння 
торгівлі»), експерти Українського 
центру європейської політики Любов 
Акуленко, Дмитро Науменко та Олена 
Степаненко. Захід відбувся за підтримки 
Представництва Фонду Конрада 
Аденауера в Україні
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Пілотний проект
«Мери сильніші разом!»

Донор: Центр європейських студій ім. 
Вілфреда Мартенса
Тривалість проекту:
23 жовтня 2017 р. – 31 грудня 2017 р. 

Мета проекту – надання експертної 
допомоги органам місцевого 
самоврядування міст районного рівня 
Харківської області для вирішення 
стратегічних проблем цих міст. 

14-15 грудня команда центру здійснила 
першу регіональну поїздку до м. Чугуєва
, Харківської області в рамках пілотного 
проекту «Мери Сильніші разом!», що 
є частиною проекту «#UkraineReforms 
project», який впроваджується Центром 
європейських студій ім. Вілфреда 
Мартенса, офіційним аналітичним 
центром Європейської Народної Партії, 
у співпраці з партнерами Центру в 
Україні: Київською школою економіки 
та організаціями громадянського 
суспільства - Українським центром 
європейської політики і Реанімаційним 
Пакетом Реформ.

Протягом двох днів фахівцями міської 
ради м. Чугуєва спільно з німецьким 
експертом з питань управління 

відходами, колишнім заступником 
мера м. Трір,  Норбертом Нойгаузом 
та очільницею ініціативи «Україна 
без сміття» Євгенією Аратовською 
було розроблено стратегію міста щодо 
поводження із твердими побутовими 
відходами.

Реалізації проекту сприяли німецько-
українська платформа для діалогу та 
обміну досвідом «Київський Діалог» та 
Молодіжний Хаб м. Чугуєва «CITY».
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Аналітичний центр 
«Агенція журналістики 

даних»

ГО «Інтерньюз - Україна»

Державне агентство з 
енергоефективності та 

енергозбереження України

Громадянська мережа 
ОПОРА 

ГО «Діксі груп» 

Київська школа 
економіки

Ініціатива
«Україна без сміття»

Наші партнери

Платформа
«Київський Діалог»
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Отримане фінансування

Центр європейських студій 
ім. Вілфреда Мартенса

Foreign and Commonwealth 
Office, посольство 
Великобританії в Україні

Представництво Фонду 
Конрада Аденауера в 
Україні

Matra European Partnership, Міністерство 
закордонних справ Королівства 
Нідерландів 

30 459,58  грн
156 668,52 грн

150 700,00 грн

2 760 000,00 грн

Всього

3 097 828,10 грн
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Київ, вул. Михайлівська, 21/офіс 3

www.ucep.org.ua

+38 (067) 461 81 80

www.ucep.org.ua

