
      

З моменту розпаду Радянського Союзу в 1991 році різко скоротилася 
співпраця колишніх радянських республік Азербайджану, Білорусі, 
Вірменії, Грузії, Молдови та України. Країни розвиваються дуже 
по-різному, що спричинило проблеми не тільки в прикордонних 
регіонах цих країн. У травні 2009 року Європейський Союз (ЄС) 
заснував «Східне партнерство». В рамках цієї ініціативи з метою 
зміцнення співпраці було укладено двосторонні угоди між 
Європейським Союзом та шістьма країнами в безпосередньому 
сусідстві. Крім того, для поглиблення обміну та співпраці між 
колишніми радянськими республіками ЄС у 2013 році розпочав 
програму «Територіальне співробітництво країн Східного 
партнерства» (EaPTC). EaPTC охоплює транскордонні програми 
Вірменія-Грузія, Азербайджан-Грузія, Білорусь-Україна та Молдова-
Україна. Урядові та неурядові організації цих країн під час 
проведення відкритого конкурсу мали можливість подати заявку з 
проектами на отримання гранту від ЄС; проекти було відібрано та 
оцінено групою незалежних міжнародних експертів. При підготовці 
своїх проектів до конкурсу організації, які брали участь у програмі 
EaPTC, отримували підтримку від GIZ, керівного органу, що відповідає 
за реалізацію програми EaPTC в усіх країнах Східного партнерства.
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Співпраця між країнами Східного 
партнерства сприяє підвищенню  
якості життя людей

За дорученням Європейської Комісії та Уряду Німеччини, GIZ 
підтримує транскордонне співробітництво між країнами Східного 
партнерства з метою сприяння сталому економічному розвитку 
та покращення якості життя населення. Країни-партнери разом 
визначають сфери, в яких державні та громадські організації 
можуть подавати проекти для фінансування Європейською 
Комісією. У двох програмах співпраці, а саме Молдова-Україна та 
Білорусь-Україна, реалізуються, серед іншого, проекти зі сприяння 
молодіжній роботі, туризму, малим та середнім підприємствам, 
захисту навколишнього середовища тощо. Перед GIZ було 
поставлено завдання з управління цими проектами.
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За дорученням BMZ та Європейської комісії

З 2014 року в рамках програми, Європейським Союзом було 
профінансовано 45 проектів на загальну суму понад 8,6 млн євро. 
Зокрема, в кінці 2017 року було підписано 29 проектних контрактів  
на суму близько 5,7 млн євро для співпраці між країнами-партнерами 
Україна-Молдова та Україна-Білорусь. Реалізація цих проектів 
почалася в 2018 році на території прикордонних областей України 
та Республіки Білорусь, а також  Республіки Молдова загалом, 
наприклад, шляхом таких заходів, як відновлення соціалізації людей 
з інвалідністю в окремих західних регіонах Україні, встановлення 
системи моніторингу пожеж в Київській області та проведення низки 
фестивалів. GIZ керує проектами у двох програмах співробітництва з 
офісів у Білорусі, Молдові та Україні.    

Так, наприклад, плануються туристичні маршрути до пам’яток 
історичної та культурної спадщини прикордонних областей, 
розробляються рішення таких проблем, як безробіття серед  
молоді та доступ до медичних послуг. Служби з надзвичайних 
ситуацій крізь кордони ведуть боротьбу з повенями, лісовими 
пожежами, забрудненням повітря та води. Проводяться культурні 
та спортивні заходи, на яких зустрічаються люди з прикордонних 
областей обох країн.

За дорученням Європейської Комісії GIZ інформує потенційних 
грантоотримувачів про основні аспекти програм та перевіряє звіти 
проектів під час подальшої реалізації. GIZ здійснює управління 
реалізацією програми з України, Білорусі, Молдови, Грузії, Вірменії 
та Азербайджану, а також контролює відповідність виконуваних 
проектів вимогам ЄС. Самі проекти реалізуються відповідними 
національними організаціями у співпраці з партнерами як у  
самій країні, так і в країні-партнері.

Олександр Лобов працює в якості менеджера проекту для 
Житомирського обласного фонду соціального захисту інвалідів – 
організації, яка зокрема займається «соціальною інтеграцією людей 
з інвалідністю за допомогою спорту і туризму». О. Лобов спільно 
з неурядовими організаціями обох країн організовує численні 
спортивні заходи для людей з інвалідністю  на прикордонній 

Наші результати:  
45 проектів для спільного розвитку

Олександр Лобов:  
«Незабутні моменти та почуття»

Спортивні заходи, такі як рафтинг, єднають людей через кордони 

В рамках одного з проектів люди з інвалідністю покращують уміння 
концентруватися через гру в шахи

території між Білоруссю та Україною. На додаток до армрестлінгу 
для осіб в інвалідних візках, баскетболу та волейболу, влітку 2018 р. 
партнерам проекту запропонували чотирнадцять турів на байдарках 
українською річкою Уборот. Окрім нового хобі учасники турів знайшли 
ще й нових друзів. Олександр Лобов каже:  
«Це не просто пам’ятні моменти, це можливість залишити свою “зону 
комфорту”, відчути природу, насолодитися неймовірним українським 
ландшафтом, вивчити історію місць – коротше, жити більш повноцінним 
життям! Повільний потік Уборота зачаровує всіх».


