
Публікації, що виходили за підтримки проекту «Громадська синергія»  

 

Казус правової безпорадності 

Парламентська експертна група з 

євроінтеграції 

За деякими підрахунками, з 1,5 млн ввезених 

в Україну авто на європейських номерах, 

перереєструвались лише 1%. Автор статті 

розглядає причини такої затримки. 

 

Как мораторий на вывоз украинского леса в 

реальности повлиял на вырубку лесов и 

развитие отрасли (укр.) 

Інститут економічних досліджень та 

політичних консультацій 

       

У статті аналізуються вплив заборони експорту лісу кругляку з України на 

контрабанди лісу в країні, рівень вирубки лісів, деревообробну галузь. Автори також 

розглянули закордонний досвід у цьому питанні. 

 

EaP Think Bridge: Полная победа революции в Армении или 

очередной серьезный вызов? 

Рада зовнішньої політики «Українська призма» 

У дайджесті розглядається політична та економічна ситуація 

в шести країнах Східного партнерства (Україна, Грузія, 

Молдова, Вірменія, Білорусь, Азербайджан) у січні 2019 

року. Експерти цього випуску також підготували 2 статті 

«Полная победа революции в Армении или очередной 

серьезный вызов?» та «Реформа государственного 

управления в Украине: что удалось?». 
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Довкілля і клімат: інформаційно-аналітичний 

огляд екологічної та кліматичної політики і 

права ЄС (січень 2019) 

 

Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і 

довкілля» 

 

У дайджесті розглядається зміна головування в Раді ЄС у контексті екологічної 

політики та питання сталого розвитку в ЄС. В рубриці «Кращі екологічні практики» 

розповідається про проект, що реалізовувався у Бельгії для відтворення оселищ у 

долині р. Мала Нете. 

 

 

Публікації закордонних аналітичних центрів 

 

 

  Scenarios for a Wider Europe 

  Centre for European Policy Studies 

У аналітичному документі обґрунтовується 

необхідність посилення економічної та політичної 

інтеграції ширшого європейського простору з ЄС. Це 

сприяло б консолідації європейських цінностей та 

заважало спробам Росії підірвати їх. Зокрема, автор 

пропонує модернізувати Угоди про асоціацію з Україною, 

Грузією та Молдовою в «Угоди про асоціацію +» 

 

 

 

The gas directive revision: EU law poses problems for Nord 

Stream 2  

 

Centre for Eastern Studies (OSW) 

 

Погоджений перегляд газової директиви ЄС скоріш за все не зупинить 

будівництво «Північного потоко-2», робота над яким вже достатньо просунулась. 

Однак, застосування деяких положень Третього енергопакету ускладнить та, можливо, 

затримає, будівництво й експлуатацію трубопроводу. 
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The 2019 European election: how anti-europeans plan to wreck 

Europe and what can be done to stop it  

European Council on Foreign Relations 

Антиєвропейські партії спроможні завоювати більше, ніж 

третину місць у новому Європарламенті. Вони можуть 

підірвати безпеку Європи та посіяти розбрат, здатний 

зашкодити Європейському Союзу. В аналітичному документі 

аналізується політична ситуація в 27 країнах-членах ЄС 

напередодні виборів до Європарламенту. 

 

Joining Forces. The Way Towards the European Defence Union 

European Political Strategy Centre 

У аналітичній записці розглядається, як Європейський 

оборонний союз у партнерстві з НАТО, може посприяти 

глобальній стабільності, миру, безпеці та процвітанню. 

  

 

 

Russia’s growth problem  

Bruegel 

 

Після валютної кризи у 2014-2016 рр., економіка Росії 

повернулася до зростання, хоча й повільного. В аналітичній 

записці проаналізовані передумови для цього, а також впливу 

на ситуацію конфлікту з Україною. 
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