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ПРО НАС

старший аналітик, 
експерт з питань 

енергетики та фінансів

експерт з адвокації та 
стратегічних комунікацій

експерт з міжнародних 
відносин

координатор 
проектів

виконавчий 
директор

комунікаційний 
менеджер

експерт з 
права ЄС 

журналіст, медіа 
– координатор

експерт з 
права ЄС

аналітик, експерт з 
європейської політики

SMM менеджер, 
дизайнер

аналітик

бухгалтер

аналітик

координатор 
проектів

Любов 
Акуленко

Світлана 
Майструк

Олена 
Степаненко

Світлана 
Чернецька

Ганна 
Добринська

Галина 
Заворітня

Олександр 
Іванов

Денис 
Горбач

Елеонора 
Горішна

Віталій 
Горобець

Наталія 
Вараніцька

Дмитро 
Науменко

Марія 
Голуб

Аліса 
Рубан

Інна 
Корсун

ЕКСПЕРТИ
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ПРО НАС
ПРАВЛІННЯ

голова правління, 
експерт з торговельного 
права, з питань адаптації 

законодавства відповідно 
до вимог ЄС, член 

переговорної команди щодо 
Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС.

Тарас 
Качка

член правління, медіа-
експерт. Має понад 30 
років досвіду роботи 

на радіо, у друкованих 
ЗМІ, на телебаченні 

(журналіст, редактор, 
ведучий).

Андрій 
Куликов

заступник голови 
правління, президент 
Українського клубу 
аграрного бізнесу. 

Провідний фахівець 
із стратегічного 

менеджменту у сфері 
сільського господарства та 

харчової промисловості.

Алекс 
Ліссітса
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ПРО НАС
МІСІЯ

Сприяти проведенню реформ в Україні задля 
сталого економічного зростання та побудови 

відкритого суспільства  в партнерстві з 
інституціями на всіх рівнях.
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ПРО НАС
НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

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

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

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

інформування 
міжнародної спільноти 
про виклики і досягнення 
в здійсненні Україною 
реформ, передбачених 
Угодою про асоціацію між 
Україною та ЄС. 

популяризація 
європейських цінностей 
в українському 
суспільстві;

інформування 
суспільства про 
можливості і переваги 
тісної співпраці з ЄС;
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ОСНОВНІ  ДОСЯГНЕННЯ

Налагодження співпраці 
з Урядовим офісом 

віце-прем’єра з питань 
європейської та 

євроатлантичної інтеграції

Поглиблення співпраці 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 та 

Комітетом Верховної Ради України з 
питань економічної політики 

Створення неформальної групи «Друзі 
поглибленої та всеохоплюючої зони 

вільної торгівлі» для адвокації прийняття 
законодавства, необхідного для виконання 

зобов’язань відповідно до Угоди про асоціацію 
між ЄС та Україною і Угоди про зону вільної 

торгівлі України з ЄС. Група найбільш активно 
працювала у таких сферах: санітарні та 

фітосанітарні заходи, енергетична політика і 
антимонопольне регулювання
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ОСНОВНІ  ДОСЯГНЕННЯ

Сприяння ухваленню 
2-х законопроектів з 

євроінтеграційної карти 
реформ: №3559 «Про 

публічні закупівлі», №2966-д 
«Про Національну комісію, 

що здійснює державне 
регулювання у сферах 

енергетики та комунальних 
послуг» 

Створення 
регіонального прес-

центру із 18 журналістів 
з 15 областей 

України (переважно з 
південних та східних 

областей) 

Створення комунікаційної 
платформи для обговорення 

питань енергозбереження 
та енергоефективності – 

регіональні поїздки за участі 
експертів Державного агентства 

з енергоефективності та 
енергозбереження України, 

Міжнародної Фінансової Корпорації 
Групи Світового Банку  та 

Громадянської мережі ОПОРА

Входження до 
складу коаліції 
«Реанімаційний 
Пакет Реформ»
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АНАЛІТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Аналітичне 
дослідження «Україна 
та Угода про асоціацію: 
моніторинг виконання 
за 2014 – І півріччя 
2016 року» українською 
і англійською мовами

Дорожня карта імплементації 
правових актів ЄС, 
передбачених Угодою 
про асоціацію, зі строком 
виконання станом на 1-ше 
листопада 2016 року

Аналітичне дослідження 
«Україна та Угода про 
асоціацію: моніторинг 
зобов’язань зі строком 
виконання 1 липня 
– 1 листопада 2016 
року» українською і 
англійською мовами

Policy Brief «Моніторинг 
зобов’язань зі строком 
виконання 1 липня 
– 1 листопада 2016 
року» українською і 
англійською мовами
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АНАЛІТИЧНІ СТАТТІ В ЗМІ

«Гальмування не 
по-європейськи. 
Чому заморожені 

реформи в 
автогалузі»

Європейська 
правда. – 
07.09.2016

«Євроінтеграційні 
успіхи та поразки 

України: як ми 
виконуємо Угоду 
про асоціацію з 

ЄС»

VoxUkraine. – 
01.09.2016

«Lyubov Akulenko: 
Progress or 
regression 

for Ukraine in 
Association 

Agreement?»

Kyiv Post. – 
22.08.2016

«Напередодні 
іспиту: чи готова 

Україна до 
європейської 

безпеки продуктів 
харчування»

Європейська 
правда.  — 
26.07.2016

«Перезавантаження 
енергорегулятора: 
місія здійсненна»

Новое время. – 
21.09.2016

«Свиня під 
євроінтеграцію. 

Навіщо президент 
ветував закон з 

«пакету ЄС»

Європейська 
правда. – 
03.11.2016

«Якість української 
їжі, як у Європі? 

Це можливо, 
але потрібний 
законопроект 

«завис»

Тексти.org.ua. – 
14.11.2016

«Dmytro 
Naumenko: Why it 

is important to keep 
the heating loans 

program»

Kyiv Post. – 
11.12.2016
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ПРОЕКТИ
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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.

*Проект реалізується в консорціумі 
з ГО «Агенція журналістики даних» 
та ГО «Інтерньюз»
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ПОПУЛЯРИЗУЄМО
ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ РЕФОРМИ

10
радіо- та 

телевізійних ефірах 
(1+1, ТРК «Київ», 

Громадське радіо, 
5 канал, Перша 

шпальта і Українське 
радіо)

Експерти 
проекту взяли 

участь у 15
Проведено

ефірів програми «Європейська 
хвиля» на Громадському радіо із 

загальним охопленням

412 149
осіб

6
Проведено

зустрічей з депутатами Європарламенту 
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»
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КОМУНІКУЄМО В РЕГІОНАХ 
ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ РЕФОРМИ ТА ЗМІСТ 

УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

Журналістами 
регіонального прес-
центру підготовлено і 
розміщено 

у регіональних 
друкованих та 
інтернет-виданнях

302регіональних поїздок у м. Бахмут 
Донецької області, м. Кам’янець-
Подільський Хмельницької області, 
м. Миргород Полтавської області, 
м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, 
м. Олександрія Кіровоградської області та 
м. Мелітополь Запорізької області

Здійснено

6
новин та статей про 
регіональні поїздки у 
місцевих ЗМІ

Опубліковано

57

журналістів

Проведено

тренінгів з євроінтеграції для журналістів у 
Дніпропетровську, Херсоні, Одесі, Краматорську, 

Сіверодонецьку, Харкові, Вінниці, Житомирі, 
Львові, Миколаєві, Чернівцях, Полтаві, Маріуполі, 
Івано-Франківську, у яких загалом взяли участь

14

218

Створено регіональний 
прес-центр, до складу 
якого увійшли

журналістів з

областей 
України

18
15
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ЗДІЙСНЮЄМО АДВОКАЦІЮ ВИКОНАННЯ 
УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС

законопроектів з 
євроінтеграційної карти реформ: 
№3559 «Про публічні закупівлі», 

№2966-д «Про Національну 
комісію, що здійснює державне 

регулювання у сферах 
енергетики та комунальних 

послуг»

Сприяли ухваленню

2
інфографік для пояснення 
та популяризації реформ з 

загальною кількістю

Розроблено

переглядів

12

36 263

статей на підтримку проектів 
Представництва ЄС в Україні 

та проектів ЄС (“Erasmus office”, 
“BRDO project”, “Reforms support 

team project”) із загальним 
охопленням

Опубліковано

осіб

16

412 149 
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Проект«Підтримка та моніторинг реформ в Україні на 
виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС і 
Угоди про зону вільної торгівлі між Україною і ЄС»

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. 
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ЗДІЙСНЮЄМО АДВОКАЦІЮ РОЗРОБКИ 
ЗАКОНОДАВСТВА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ РЕФОРМ 

Створення
неформальної групи «Друзі 

поглибленої та всеохоплюючої 
зони вільної торгівлі» для адвокації 

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

Участь
в організації 2-х

публічних заходів: заходу «Як 
припинити спалювати гроші? 

Експертний зріз державної політики у 
сфері енергоефективності» (у партнерстві 

з Українським кризовим медіа-центром, 
платформою «Реанімаційний Пакет Реформ»,  

ГО «Діксі груп», ВГО «Національний 
екологічний центр України», Асоціацією 

«Енергоефективні міста України»,  
Громадянською мережею ОПОРА)  та 

зустрічі з віце-прем’єр-міністром з питань 
європейської та євроатлантичної 

інтеграції України
Налагодження

співпраці 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»

Проведення акції під 
Верховною Радою 

України на підтримку 
законопроекту «Про 
Національну комісію, 

що здійснює державне 
регулювання у сферах 

енергетики та комунальних 
послуг» спільно з 

Громадянською мережею 
ОПОРА і ГО «Діксі груп»
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ІНФОРМУЄМО ГРОМАДСЬКІСТЬ ЩОДО ЗМІСТУ 
ТА ПЕРЕВАГ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ РЕФОРМ 

статей у  таких національних і 
регіональних ЗМІ: Європейська 

правда, Українська правда, Громадське 
телебачення, Обозреватель, 

портал Zaxid.net, портал Цензор.
Нет, Громадський простір, Kyivpost, 
voxUkraine, Цензор Реформ, Новое 
время, Тексти.org.ua, Agronews, НВ 

Бізнес, Galinfo, РБК, Діловий Переяслав, 
Слово і діло

інфографік щодо 
виконання Угодою про 
асоціацію між Україною 
та ЄС і Поглибленою та 
всеохоплюючою зоною 

вільної торгівлі

Розміщено Створено

39 8
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ЗДІЙСНЮЄМО МОНІТОРИНГ ПРОГРЕСУ ВИКОНАННЯ  
УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ ЄС ТА УКРАЇНОЮ

аналітичні дослідження українською 
і англійською мовами: «Україна та 
Угода про асоціацію: моніторинг 
виконання за 2014 – І півріччя 

2016 року» і «Україна та Угода про 
асоціацію: моніторинг зобов’язань зі 

строком виконання 1 липня –
1 листопада 2016 року»

зовнішніх експертів залучено до 
написання аналітичних досліджень, 
в т.ч. представників громадянської 
платформи «Реанімаційний Пакет 
Реформ», ресурсно - аналітичного 
центру «Суспільство і довкілля», 

БО “Всеукраїнська мережа 
ЛЖВ”, ГО «Діксі груп», компанії 

Imepower, Асоціації автомобільних 
перевезень, Асоціації «Український 

ядерний форум»

Проведено оцінку прогресу 
адаптації українського 

законодавства до вимог ЄС та 
дотримання офіційних термінів 

Угоди про асоціацію у сфері 
енергетики, довкілля, транспорту, 
громадського здоров’я, соціальної 

політики, діяльності компаній, 
оподаткування та державних 
закупівель, а також надано 

відповідні рекомендації

Підготовлено

2 14
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Проект «Виконання Україною Угоди про 
асоціацію з ЄС станом на 01.11.2016»

Донор:
Представництво Фонду Конрада 
Аденауера в Україні

Тривалість проекту:
10 жовтня 2016 р. – 31 грудня 2016 р.

Мета проекту - здійснення  
експертно-аналітичного 
дослідження стану виконання 
Україною Угоди про асоціацію між 
Україною і ЄС станом на 01.11.2016 р. 
та підготовка  аналітичного звіту за 
результатами дослідження.
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ЗДІЙСНЮЄМО МОНІТОРИНГ ПРОГРЕСУ ВИКОНАННЯ  
УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ ЄС ТА УКРАЇНОЮ   

Проаналізовано законодавчі 
зобов’язання України, які 

необхідно виконати відповідно 
до Угоди про асоціацію з ЄС до 

1-го листопада 2016 року, а також 
відповідно до Дорожніх карт, 

прийнятих на виконання Угоди (зі 
строком до кінця 2016 року), у таких 

сферах: природне середовище, 
соціальна політика, енергетика, 
громадське здоров’я, діяльність 

компаній, оподаткування, санітарні 
та фітосанітарні заходи і державні 

закупівлі

Підготовлено і опубліковано Дорожню 
карту імплементації правових актів ЄС, 
передбачених Угодою про асоціацію 
зі строком виконання станом на 1-ше 

листопада 2016 року. До розроблення 
Дорожньої карти було залучено 5 зовнішніх 

експертів з таких організацій і проектів: 
ресурсно-аналітичний центр «Суспільство 

і довкілля», ГО «Інститут дослідження 
адаптації законодавства», проект ЄС 
«Вдосконалення системи контролю 

безпечності харчових продуктів в Україні» і 
проект ЄС «Гармонізація системи державних 

закупівель України зі стандартами ЄС»
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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 
та заохочувати  громадян 
скористатися цією програмою для 
заощадження енергії та грошей
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ІНФОРМУЄМО ГРОМАДСЬКІСТЬ ПРО 
ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ РЕФОРМИ

журналістів з Волинської, 
Київської, Кіровоградської, 

Одеської, Полтавської, Харківської, 
Черкаської та Чернігівської 

областей

статей на тему 
енергоефективності та 

енергозбереження

Здійснено навчальну 
поїздку для 

За підсумками поїздки 
написано і опубліковано

20 67
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ЛОБІЮВАННЯ ТА АДВОКАЦІЯ ЗАКОНОПРОЕКТІВ 

ЗДІЙСНЮЄМО АДВОКАЦІЮ РОЗРОБЛЕННЯ 
ЗАКОНОДАВСТВА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ РЕФОРМ

«Про Національну комісію, 
що здійснює державне 
регулювання у сферах 

енергетики та комунальних 
послуг»

№ 2966-д
«Про державний 

контроль, що 
здійснюється з метою 

перевірки відповідності 
законодавству про 

безпечність та якість 
харчових продуктів 
і кормів, здоров’я та 

благополуччя тварин»

№ 0906
«Про безпеку та гігієну 

кормів»

№ 2845
«Про внесення змін 

до законодавства про 
захист економічної 
конкуренції щодо 

визначення органами 
Антимонопольного 

комітету України розміру 
штрафів за порушення 

законодавства про 
захист економічної 

конкуренції»

№ 2431
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МІЖНАРОДНІ ПОЇЗДКИ 

ІНФОРМУЄМО МІЖНАРОДНУ СПІЛЬНОТУ ПРО ВИКЛИКИ 
І ДОСЯГНЕННЯ В ЗДІЙСНЕННІ УКРАЇНОЮ РЕФОРМ

22 лютого 2016 

поїздка виконавчого директора 
ГО «УЦЄП» Любові Акуленко 
в Брюссель для проведення 

перемовин щодо потенційного 
членства ГО “УЦЄП” в Асоціації  

провідних українських та 
європейських аналітичних центрів 

“Офіс українських аналітичних 
центрів у Брюсселі”. Підсумком 

візиту стало набуття ГО «УЦЄП», 
після проходження необхідних 

процедур,  статусу асоційованого 
члена асоціації. 

28 лютого 2016

виступ виконавчого 
директора ГО «УЦЄП» 

Любові Акуленко з 
доповіддю “Does Ukraine 
use a free trade agreement 
with the EU for economic 

development” на V Конгресі 
ініціатив Східної Європи.

візит виконавчого директора 
ГО «УЦЄП» Любові 

Акуленко до британського 
аналітичного центру Chatham 
House і виступ на тему: “EU-

Ukraine Trade Agreement: 
Making DCFTA a Success”. 
Інший учасник дискусійної 
панелі – народний  депутат 

України Остап Семерак.

29 вересня 2016
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НАШІ ПАРТНЕРИ

Аналітичний центр 
«Агенція журналістики 

даних»

ГО «Інтерньюз - Україна» Державне агентство з 
енергоефективності та 

енергозбереження України

Громадянська мережа 
ОПОРА 

ГО «Діксі груп» Київська школа 
економіки

26



ОТРИМАНЕ ФІНАНСУВАННЯ

1 436 012 грн

950 101,55 грн

145 646,90 грн

340 263,55 грн 66,2%

23,7%

10,1%

Всього

Міністерство закордонних справ 
Королівства Нідерландів в рамках 
програми «Matra»

Представництво Фонду 
Конрада Аденауера в Україні

Міністерство закордонних 
справ Великобританії 
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