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СТАН СУБРЕГІОНАЛЬНОЇ СПІВПРАЦІ 

 
У статті окреслено нормативно-правову базу розвитку українсько-молдовського транскордонного регіону (ТКР), 

зокрема у розрізі міждержавних угод, національного законодавства з питань транскордонного співробітництва, угод між 

місцевими органами влади та регіонального транскордонного нормативного забезпечення. Дано характеристику сучасного 

стану субрегіональної співпраці у рамках ТКР, виявлено проблемні питання такої співпраці, а також розкрито її зміст 

через призму єврорегіонального співробітництва. Виявлено ключові міжнародні проекти розвитку українсько-молдовського 

транскордонного регіону та проаналізовано їх зміст та значення для підвищення екобезпеки ТКР, розвитку в ньому 

підприємництва, активізації інноваційної діяльності, розбудови прикордонної інфраструктури, поглиблення культурної 

взаємодії, удосконалення міського розвитку, пожвавлення торговельно-інвестиційної активності у вищеозначеному 

транскордонному регіоні. Визначено перспективні напрямки розвитку ТКР. 
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The article outlines the legal framework of development of Ukrainian-Moldavian cross-border region (CBR), particularly in the 
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international projects for the development of Ukrainian-Moldavian cross-border region are revealed and their content and value for 
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infrastructure, deepening of cultural cooperation, improvement of urban development, revival of trade and investment activities in 

the above named cross-border region are analyzed. Perspective directions of development of the CBR are determined. 
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На сьогодні чинна договірно-правова база 

українсько-молдовських відносин налічує понад сто 

міжнародних договорів, угод та інших документів, які 

регулюють практично увесь спектр питань 

двостороннього, в тому числі і транскордонного 

співробітництва. Проте, незважаючи на значні 

позитивні кроки у прийнятті базових міждержавних  

договорів та угод, існують проблеми, які ще не 

знайшли свого вирішення в міжнародних правових 

документах: демаркація кордонів, умови 

функціонування Новодністровської 

гідроелектростанції та функціонування екологічно 

небезпечного нафтотерміналу в Джурджулештах, 

взаємні претензії на майно та проблема національних 

меншин. Для вирішення цих та інших проблемних 

питань, а також комплексного розвитку українсько-

молдовського транскордонного регіону (ТКР) 

необхідно визначити сучасний стан субрегіональної 

співпраці в ньому. 

Вивченням питань розвитку транскордонних 

регіонів, пошуком ефективних механізмів 

транскордонної співпраці, взаємодії суб’єктів у 

транскордонному просторі займалися такі вчені, як 

Айзард У., Бєлєнький П., Гук А., Загорський В., 

Лендєл М., Ляшенко В., Макогон Ю., Мікула Н., 

Петренко З., Розенблюм А., Школа І., Шрьодер Ж. та 

ін. Проте сучасний стан розвитку транскордонних 

регіонів, а також виклики, які він породжує, 

зумовлюють необхідність моніторингу стану та 

виявлення проблем субрегіонального 

транскордонного співробітництва у ТКР.  

Мета статті – окреслити інституційно-правові 

основи розвитку українсько-молдовського ТКР та 

проаналізувати сучасний стан субрегіонального 
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співробітництва у ньому. 

До складу українсько-молдовського ТКР входять 

адміністративно-територіальні одиниці Республіки 

Молдова: 10 районів (Каушень, Сорока, Кагул, 

Штефан-Вода, Окніца, Дондушень, Брічень, Чімішлія, 

Бесарабяска, Тараклія) та два автономні утворення – 

Придністровська республіка (Transnistria) та Ґаґаузія, 

а з української сторони – Чернівецька, Вінницька та 

Одеська області. Розвиток українсько-молдовського 

ТКР підкріплений існуванням та достатньо 

ефективним функціонуванням в його межах трьох 

єврорегіонів – “Верхній Прут”, “Нижній Дунай” та 

“Дністер”, у яких беруть участь регіони Молдови, 

Румунії та України.  Діяльність єврорегіону “Нижній 

Дунай”, до складу якого з українсько-молдовського 

ТКР увійшли Кагульський район Республіки Молдова 

та Одеська область України, спрямована на 

підвищення загального соціально-економічного рівня 

розвитку територій єврорегіону, налагодження 

торговельно-економічного співробітництва, 

вирішення екологічних проблем, особливо тих, які 

стосуються придунайських озер, протипаводкових і 

протиповіневих заходів на р. Дунай, прогнозно-

аналітичної роботи з цих питань, розвиток спільної 

транспортної інфраструктури, транскордонного 

культурного співробітництва, освітньо-наукової 

кооперації, розв’язання проблем комерційного 

рибальства на річках і озерах єврорегіону, 

консолідації зусиль країн-учасників задля боротьби з 

оргзлочинністю, наслідками техногенних катастроф 

та стихійних лих, розвиток туризму та рекреації. 

Подібне спрямування має функціонування 

єврорегіону “Верхній Прут” [6] (з-поміж регіонів 

українсько-молдовського ТКР сюди ввійшли 

Чернівецька область України та райони Брічень і 

Окніца Республіки Молдова), в якому також 

реалізується пілотний для України та Молдови проект 

Екоєврорегіону, а також створеного відносно недавно 

(2012 р.) єврорегіону “Дністер” за участю Вінницької 

області України  [2], а також районів Сорока, 

Дондушень та Окніца. Крім того, в рамках 

функціонування єврорегіонів “Верхній Прут”, 

“Нижній Дунай” і “Дністер” активізується робота 

щодо створення в українсько-молдовському ТКР 

транскордонних кластерів. Успішним прикладом 

таких кластерів є Перший українсько-румунський 

аграрний кластер, локалізований в Чернівецькій 

області, у якому беруть участь також і молдовські 

учасники. 

В розрізі субрегіонального транскордонного 

співробітництва [3; 4; 5] ситуація склалась наступним 

чином. Значний вклад у розвиток ТКР на сьогодні 

вносить Вінницька обласна Рада у сфері 

транскордонного співробітництва, яка не лише 

корелює спільні проекти з іншими регіонами, але й 

реалізує власну транскордонну стратегію у своїй 

сфері відповідальності. Так, її зусиллями 

організований щорічний Транскордонний 

економічний форум, який вже став майданчиком для 

генерації креативних ідей та вироблення інструментів 

їх втілення у життя. Так, у червні 2014 р. цей форум 

відбувся вже вдруге. Саме з ним пов’язують 

активізацію транскордонної активності у розрізі 

Вінницького регіону, до цього пасивного у даній 

сфері. Крім того, єврорегіональне співробітництво в 

ТКР укріплюється завдяки взаємодії адміністрації 

єврорегіонів “Дністер” та “Сірет – Прут – Ністру”. 

Зокрема, 25 липня 2014 р. відбувся II транскордонний 

форум Єврорегіону “Сірет – Прут – Ністру”, 

співорганізатором якого був єврорегіон “Дністер”. 

Про його масштабність свідчить той факт, що на 

ньому були представники понад 400 компаній з 

Молдови, України, Румунії, ФРН, Польщі та Італії.  

Єврорегіон “Дністер” за два роки свого існування 

(2012-2014) успішно долучився до виконання 

міжнародних проектів: “Розробка фандрейзінгової 

стратегії Єврорегіону до 2016 року”, “Проведення 

тренінгу і консультації з розробки стратегічного 

плану організації”, “Стратегія розвитку Єврорегіону 

“Дністер”, “Спільні зусилля з міграції та ре-інтеграції 

у Єврорегіоні “Дністер” і “Про Європа Віадріна”, 

“Розвиток економічного потенціалу Єврорегіону 

“Дністер”, “Волонтерський рух – як метод активізації 

місцевих громад”,  що закономірно стало позитивною 

тенденцією розвитку всього українсько-молдовського 

ТКР, а також таких важливих локальних проектів, як 

“Покращення матеріально-технічної бази 

Тростянецької районної центральної лікарні”, що 

демонструє позитивні результати налагодження 

транскордонної співпраці. Надзвичайно 

перспективною і цікавою стороною розвитку ТКР є 

реалізація україно-румуно-молдовського проекту 

“Трансагрополіс – підтримка транскордонного 

агробізнесу”, успішне виконання якого дасть 

українським та молдовським агровиробникам 

можливості виходу на ринки сільгосппродукції 

Європейського Союзу через логістичні 

інфраструктурні канали Ясського повіту Румунії.  

Заслуговує на увагу посилення екологічного і 

культурного транскордонного співробітництва у 

субрегіоні Вінницької області та суміжних з нею 

молдовських регіонів. Зокрема, екологічна співпраця 

стосується на даному етапі питання Сорокських 

очисних споруд, розташованих на території 

Цекинівської сільради Ямпільського району, а 

культурна взаємодія – проведення Міжнародного 

літературно-мистецького фестивалю “Русалка 

Дністрова”, а також Міжнародного фестивалю музики 

і танцю “В тіні дуба”.  

Варто зауважити, що у сфері розвитку 

підприємництва у ТКР відбувається активне 

презентування найбільших вінницьких підприємств 

(кондитерська фабрика “Рошен”, молочноконсервний 

комбінат “Рошен”, ПАТ “Вінницький олійножировий 

комбінат”) для подальшого проникнення їхньої 

продукції на молдовські ринки, що говорить про 

більшу ставку на великий бізнес, а не на малий та 

середній. На сьогоднішній день вінницька 

транскордонна стратегія в основному зорієнтована на 

подальшу розбудову прикордонної інфраструктури, 

залучення інвестицій, як приватних, так і з боку 

міжнародних організацій, а також фіскального 

урегулювання експортно-імпортних та транзитно-

торговельних операцій. Для превентивних заходів у 

сфері міграційної політики активно проваджується 

європейська розробка “NЕХUS Молдова”, яка 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90%D0%B0%D2%91%D0%B0%D1%83%D0%B7%D1%96%D1%8F
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дозволяє враховувати і ефективно вибудовувати 

взаємовідносини між владою, мігрантами, населенням 

та підприємцями.  

Серйозний поштовх розвитку ТКР дала низка 

організаційних заходів із налагодження 

транскордонної співпраці між Україною та 

Республікою Молдова, реалізованих на рівні 

транскордонного субрегіону Чернівецької області та 

прилеглих до неї молдовських районів. Мова йде про 

ряд ключових проектів, серед яких: екологічні 

проекти “Еко-Карпати – розвиток еко-бізнесу в 

прикордонних Карпатах як спосіб поліпшення 

конкурентоспроможності економіки” MIS-ETC 1603 

та “Покращення екологічної ситуації в басейнах річок 

Прут та Дністер шляхом покращення систем очистки 

стічних вод в Чернівцях та Дрокії” MIS-ETC 1535, 

підприємницький “Центр спільної підтримки бізнесу 

– сприяння розвитку підприємництва в 

транскордонному просторі” MIS-ETC 1934, 

муніципальний “Принципи стабільності концепції 

розвитку інтегрованого простору міських поселень в 

транскордонному регіоні” MIS-ETC 2397 та 

інноваційний “Формування мережі інституцій 

інноваційної інфраструктури транскордонного 

регіону” MIS-ETC 1498. Крім того, ТКР бере участь у 

програмі ЄС у сфері освіти, тренінгів, молоді та 

спорту Erasmus+ 2014-2020. Адміністрація 

транскордонного субрегіону Буковини та суміжних 

молдовських районів у своїй транскордонній стратегії 

виходить з того, що одним з найважливіших 

пріоритетів у Спільній операційній програмі “Румунія 

– Україна – Республіка Молдова 2007-2013” є 

екобезпека. У зв’язку з цим документом та власним 

баченням екоситуації в регіоні Чернівецькою ОДА 

було запропоновано включити до Державної 

програми розвитку транскордонного співробітництва 

на 2011-2015 роки проект “Будівництво очисних 

споруд, як спосіб вирішення екологічних та 

соціально-побутових проблем прикордонних 

територій сіл Кельменецького району Чернівецької 

області та району Бричень Республіки Молдова”.  

На деяких проектах слід зупинитися детальніше. 

Так, Чернівецька міська громадська організація 

“Бізнес-центр” виступила організатором виконання 

проекту “Еко-Карпати – розвиток еко-бізнесу в 

прикордонних Карпатах як спосіб поліпшення 

конкурентоспроможності економіки”, який націлений 

на розвиток в ТКР еко-туризму на гірських 

територіях, облаштування еко-місць на прикордонних 

територіях, впровадження систем інноваційних старт-

апів на принципах еко- та зеленої економіки, 

розробку тематичних туристичних маршрутів в 

україно-румуно-молдовському транскордонному 

регіоні. Проект “Jo.B.S Center”, що виконується під 

егідою Буковинського центру реконструкції та 

розвитку (БЦРР), спрямований на впровадження у 

транскордонному регіоні моделі сталого розвитку 

бізнес-середовища, зокрема малого і середнього 

підприємництва, врахування його потреб та ініціатив, 

підвищення кваліфікації спеціалістів з проектного 

менеджменту, створення он-лайн платформи для 

навчання представників регіонального малого і 

середнього бізнесу. Протягом 2013-2015 рр. в ТКР-

регіоні реалізується проект ініціативи БЦРР 

“Формування мережі інституцій інноваційної 

інфраструктури транскордонного регіону”, який 

зорієнтований на формування транскордонної мережі 

інституцій інноваційної інфраструктури в українсько-

молдовському ТКР, підвищення їх виробничого 

потенціалу, їхню консолідацію у спільний науково-

дослідний простір. Проект в основному інвестиційний 

та розрахований на малий та середній бізнес регіону. 

На широке впровадження концепції розвитку 

інтегрованого простору міських поселень 

спрямований проект БЦРР під назвою “Принципи 

стабільності концепції розвитку інтегрованого 

простору міських поселень в транскордонному 

регіоні” MIS-ETC 2397 (2013-2014 рр.). Зокрема, ним 

було передбачено створення Центру сталого розвитку 

міст, складання атласу полюсів міського розвитку 

ТКР, формування довідника з практичних 

рекомендацій щодо розвитку інтегрованого простору 

транскордонного регіону. Проект охоплює всі районні 

центри з молдовської сторони ТКР, а також міста 

Чернівці, Хотин, Новодністровськ, Новоселиця, 

Сторожинець (Чернівецька область), Одеса, 

Іллічівськ, Южне (Одеська область) з української 

сторони. Не менш важливим є і проект БЦРР 

“Покращення екологічної ситуації в басейнах річок 

Прут та Дністер шляхом покращення систем очистки 

стічних вод в Чернівцях та Дрокії” (2013-2015) щодо 

забезпечення покращення управління та 

впровадження інноваційних підходів до очищення 

стічних вод. Це покращення менеджменту полягає у 

низці наступних мір, а саме: будівництві нових 

очисних споруд за технологією інтенсивної 

біологічної очистки у молдовському місті Дрокії, 

реконструкції двох горизонтальних пісколовок на 

очисних спорудах у місті Чернівцях, проведення 

“Тижня збереження навколишнього середовища та 

раціонального водокористування”, а також тренінгів 

для працівників комунального господарства цих міст, 

вивчення іноземного досвіду проектування 

каналізаційних і водоочисних систем.  

Про масштабність участі Одеської області у 

розвитку українсько-молдовського ТКР свідчить те, 

що на даний час 43-ма організаціями області 

виконується 33 проекти Спільної операційної 

програми “Румунія-Україна-Республіка Молдова”. 

Так, серед них уже успішно завершені проекти: 

“Прикордонне ділове співробітництво Україна-

Румунія-Республіка Молдова”, “Створення 

сприятливого інвестиційного клімату в прикордонних 

регіонах України і Молдови” та “Інтернаціоналізація 

та згуртування МСП і структур підтримки бізнесу на 

прикордонних територіях – InterNet”, продовжують 

виконуватися широкомасштабний проект 

“Інвентаризація, оцінка та зменшення впливу 

антропогенних джерел забруднення в 

Нижньодунайському регіоні України, Румунії і 

Республіки Молдова”, проекти “Консолідація мережі 

природоохоронних територій для збереження 

біорізноманіття та стійкого розвитку регіону дельти 

Дунаю та нижнього Пруту PAN Nature”, 

“Прикордонне міждисциплінарне співробітництво для 

перешкоджання стихійних лих та пом’якшення 
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забруднення навколишнього середовища Єврорегіону 

“Нижній Дунай”, “Еко-міста: загальне бачення в 

прикордонному регіоні” та “Розвиток 

сільськогосподарського сектору шляхом творення 

прикордонної сільськогосподарської мережі”. 

Значний вплив на розвиток південної частини 

українсько-молдовського ТКР має участь Одещини у 

реалізації 28 проектів в рамках Спільної операційної 

програми “Басейн Чорного моря”, в основному 

туристичного, екологічного, культурного та 

земельнокадастрового спрямування. Проте 

найважливішою є реалізація Програми 

транскордонного співробітництва “Молдова-Україна” 

загальною вартістю 3,3 млн. євро, пріоритетами якої є 

налагодження міжкультурного діалогу, соціальна 

інтеграція етнічних меншин, розвиток 

міжособистісних контактів у сфері освіти, культури, 

спорту, розвиток соціальної сфери українсько-

молдовського ТКР.  

 Правова база розвитку українсько-молдовського 

транскордонного регіону виглядає наступним чином: 

Міждержавні угоди:  

 Договір про добросусідство, дружбу і 

співробітництво між Україною та Республікою 

Молдова від 05.01.1997 року. 

Угоди про транскордонне співробітництво між 

сусідніми країнами: 

 Спільна операційна програма Європейського 

Інструменту Сусідства і Партнерства (програма 

транскордонного співробітництва) “Румунія – Україна 

– Республіка Молдова 2007 – 2013”; 

 15 квітня 2015 року розпочато конкурсний 

відбір проектів у рамках програми підтримки 

територіального співробітництва країн Східного 

партнерства “Україна-Молдова”, яка фінансується 

ЄС; 

Угоди про співробітництво між прикордонними 

областями України та адміністративно-

територіальними одиницями Республіки Молдова: 

 11 березня 1997 р. у м. Кишиневі було 

підписано “Угоду між Урядом України й Урядом 

Республіки Молдова про співробітництво між 

прикордонними областями України й 

адміністративно-територіальними одиницями 

Республіки Молдова”. 

Угода між Україною та Республікою Молдова про 

місцевий прикордонний рух: 

 “Угода між Урядом України і Урядом 

Республіки Молдова про пункти пропуску через 

українсько-молдовський державний кордон і 

спрощений пропуск громадян, які проживають у 

прикордонних районах”, підписана 11.03.97 і набрала 

чинності 12.08.97. Зміни до угоди вносились 

Протоколом сторін від 29.05.2006 р. 

Інші міждержавні угоди та рамкові документи, які 

торкаються питань транскордонного співробітництва: 

 4 липня 1997 р. у м. Ізмаїлі Президентом 

України Л. Кучмою, Президентом Республіки 

Молдова П. Лучинські і Президентом Румунії 

Е. Константинеску був підписаний “Протокол про 

тристороннє співробітництво між урядами України, 

Республіки Молдова і Румунії”; 

 Протокол про встановлення дипломатичних 

відносин між Україною і Республікою Молдова від 

10.03.1992 року; 

 Консульська Конвенція між Україною і 

Республікою Молдова від 01.11.1996 року; 

 Договір між Україною та Республікою 

Молдова про державний кордон 06.04.2000 року; 

 Меморандум про взаєморозуміння (МпВ) між 

Україною, Молдовою та Місією Європейського 

Союзу з прикордонної допомоги Молдові та Україні 

(EUBAM) був підписаний 7 жовтня 2005 року; 

 22.02.13 р. у Вінниці підписано договір між 

Україною і Республікою Молдова про режим 

українсько-молдовського державного кордону, 

співробітництво та взаємну допомогу з прикордонних 

питань. 

2) Національне законодавство з питань 

транскордонного співробітництва:  

 24 червня 2004 р. був прийнятий Закон України 

“Про транскордонне співробітництво”; 

 29 квітня 2002 р. було прийнято Постанову 

Кабінету Міністрів України № 587 про “Деякі 

питання розвитку транскордонного співробітництва 

та єврорегіонів”; 

 Розпорядження Кабінету Міністрів України 

(14.02.2002 р. № 59-р) “Деякі питання розвитку 

транскордонного співробітництва у межах 

еврорегіону “Верхній Прут”; 

 у Державній програмі розвитку 

транскордонного співробітництва на 2011-2015 роки 

(затвердженій постановою Кабінету Міністрів 

України від 1 грудня 2010 р. № 1088) серед заходів 

щодо забезпечення розвитку транскордонного 

співробітництва на 2011-2015 роки пунктом 7 

зазначається завершення розроблення спільного 

українсько-молдовського проекту містобудівного 

розвитку регіону, що бере участь у транскордонному 

співробітництві; 

 Указ Президента України № 271/94 від 3 

червня 1994 р. “Про заходи щодо розвитку 

економічного співробітництва областей України з 

суміжними областями Республіки Білорусь і 

адміністративно-територіальними одиницями 

Республіки Молдова”. 

3) Угоди між місцевими органами влади: 

Угоди про співпрацю між прилеглими 

територіями: 

 Угода про утворення Єврорегіону “Верхній 

Прут” була підписана 22 вересня 2000 року в м. 

Ботошани, Румунія. Від Республіки Молдова до 

Єврорегіону ввійшли Єдинецький, Фалештський, 

Глоденський, Окницький, Ришканський, Бриченський 

райони та муніципій Белць; 

 2 лютого 2012 року у Києві офіційні 

представники Вінницької області та 6 районів 

Республіки Молдова (Дондушень, Окніца, Резіна, 

Сорока, Флорешть і Шолданешть) підписали Договір 

про створення Єврорегіону “Дністер”; 

 Угоди про торгово-економічне, науково-

технічне та культурне співробітництво між 

Вінницькою обласною державною адміністрацією та 

районом Сорока (від 25 вересня 1999 року) і 
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Придністровським регіоном Республіки Молдова; 

 З 2004 року діє угода між Ямпільською РДА 

Вінниччини та Сороцькою РР Республіки Молдова 

про торговельно-економічне і культурне 

співробітництво; 

 2012 року були підписані угоди про 

співробітництво між селом Окланда (район Сорока, 

Республіка Молдова) та селом Баланівка 

(Бершадський район, Вінницька область), селом 

Кейнарий-Векь (район Сорока, Республіка Молдова) 

та селом Клембівка (Ямпільський район, Вінницька 

область). 

Спільні стратегії розвитку транскордонного 

співробітництва між територіями сусідніх країн: 

Спільна операційна програма Європейського 

Інструменту Сусідства і Партнерства (програма 

транскордонного співробітництва) “Румунія – Україна 

– Республіка Молдова 2007 – 2013”; Програма 

прикордонного співробітництва “Чорне море” 2007-

2013 рр., у якій беруть участь в тому числі Республіка 

Молдова та Одеська область України. 

Інші нормативно-правові та рамкові документи 

між місцевими органами влади, які торкаються 

питань транскордонного співробітництва: 

у серпні 2014 року в рамках Міжнародного 

інвестиційного форуму у м. Вінниця підписано 

протокол намірів щодо будівництва комбінованого 

мостового переходу сполученням Косеуци (Молдова) 

– Ямпіль (Україна). 

4) Регіональне законодавство з питань 

транскордонного співробітництва:  

 “Програма євроінтеграційного прикордонного 

співробітництва та міжрегіональних зв’язків Одеської 

області на 2008 рік”; 

 26 квітня 2012 р. була прийнята Програма 

євроінтеграції, міжрегіональних зв’язків та 

формування позитивного іміджу Одеської області на 

2012 – 2013 роки. 

Перспективи розвитку українсько-молдовського 

ТКР необхідно розглядати в декількох аспектах: 

1) проблеми облаштування українсько-молдовського 

державного кордону та розвитку прикордонної 

інфраструктури; 2) перспективи українсько-

молдовського співробітництва в рамках єврорегіонів 

“Верхній Прут”, “Дністер” та “Нижній Дунай”; 

3) проблеми врегулювання придністровського 

конфлікту [1] та вирішення пов’язаних з ним 

соціально-економічних проблем; 4) нарощення 

торговельно-економічного співробітництва і 

потенціалу українсько-молдовського ТКР; 

5) реалізація низки важливих інфраструктурних 

проектів у ТКР (відновлення будівництва залізниці 

Ізмаїл-Рені, спорудження залізничного шляху 

“Березине – Бессарабка”, будівництво мостів через 

Дністровський лиман та “Ямпіль-Косеуци” (через 

р. Дністер), модернізація та електрифікація колії 

Білгород-Дністровський-Ізмаїл); 6) вирішення 

екологічних проблемних питань у ТКР. 

Незважаючи на широкий спектр невирішених 

спільних проблем – від проблем делімітації та 

інфраструктурного облаштування українсько-

молдовського державного кордону до різносторонніх 

питань екологічної безпеки, розвиток українсько-

молдовського транскордонного регіону розвивається 

посиленими темпами. Про це свідчать зростання тут 

кількості єврорегіонів, активний міждержавний діалог 

з торговельно-економічного співробітництва, 

активізація культурного, наукового та освітнього 

співробітництва. Транскордонна співпраця України й 

Молдови охоплює низку питань 

загальноєвропейського спрямування, а саме: 

запровадження спільного прикордонного та митного 

контролю, перспективи створення необхідної 

інфраструктури для здійснення такого контролю, 

процес демаркації українсько-молдовського 

державного кордону тощо. Обидві країни прагнуть 

налагодження глибоких інтеграційних відносин з 

Європейським Союзом на засадах “політичної 

асоціації й економічної інтеграції” і вбачають 

стратегічну мету своєї політики у приєднанні до 

Євросоюзу, а також співпрацюють з ним в рамках 

програми “Східне партнерство”, що об'єктивно 

формує основу для спільного просування інтересів 

України і Молдови у напрямку євроінтеграції. 
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