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ДОПОМОГА ЄС У ПОДОЛАННІ НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

Загальна сума допомоги ЄС, спрямованої на подолання наслідків 
Чорнобиль ської катастрофи, становить близько €350 млн. 

Європейський Союз є найбільшим інвестором Чорнобильського фонду 
«Укриття» і забезпечує майже 20% загальної суми внесків. Так, Чорно-
бильському фонду «Укриття», яким керує Європейський Банк Рекон-
струкції та Розвитку, ЄС надав €240 млн. Згідно чинного договору, у 
2009-му році передбачено спрямувати на зазначені цілі  €9.7 млн. 
ЄС передав €22.5 млн до фонду «Рахунок Ядерної Безпеки», який 
також знаходиться під управлінням ЄБРР. «Рахунок Ядерної Безпеки» 
підтримує кілька проектів у Чорнобильській зоні, у тому числі два, 
пов’язані з управлінням та утилізацією радіоактивних відходів. Для 
проектів, що безпосередньо підтримуються ЄС, в рамках програми TACIS було виділено приблизно €80 млн. 
Серед цих проектів і будівництво комплексу поводження з твердими радіоактивними відходами, профінан-
соване в обсязі  €47 млн.
Інші проекти ЄС у Чорнобилі, включаючи комплекси управління відходами та засоби вимірювання рівня ра-
діоактивної забрудненості у Чорнобильській зоні відчуження, спрямовані на поліпшення соціальних умов  
та стану здоров’я місцевого населення.
Також Україні було передано €60 млн для компенсації закриття у 2000-му році трьох блоків, що діяли після 
Чорнобильської катастрофи (Програма компенсації паливного дефіциту). Це також було пов’язано з затрим-
кою введення в дію станцій Хмельницький-2 та Рівне-4, у будівництво яких вкладено кошти з позик ЄБРР  
та Євроатому. 

ЧОРНОБИЛЬ – ЗОНА ОСОБЛИВОЇ УВАГИ

24 квітня 2009 року у Чорнобилі відбулася офіційна церемонія 
відкриття Промислового комплексу знешкодження твердих 
радіоактивних відходів (ПКЗТРВ). У заході взяли участь Посол, 
Голова Представництва Європейської Комісії в Україні Жозе  
Мануел Пінту Тейшейра, Міністр з надзвичайних ситуацій 
України Володимир Шандра та інші високопосадовці. 

Бюджет проекту склав €47 млн і був профінансований Європейською 
Комісією та Україною. До комплексу, переданого у користування 
ЧАЕС, входять цех збагачувальної обробки та устаткування для збері-
гання радіоактивних відходів. 
Як зазначалося у виступах, цей проект став переконливим прикла-
дом успішного співробітництва Європейської Комісії, Міністерства України з надзвичайних ситуацій, Чор-
нобильської атомної електростанції, Техноцентру та підрядника Nukem Technologies. Європейська Комісія 
продовжить співпрацю з Україною в галузі переробки радіоактивних відходів та додатково спрямує на  
ці цілі додатково €8 млн. 
На додаток, комплексу буде передано вентиляційну систему для сховищ твердих і рідких відходів та нада-
но підтримку щодо ліцензування обладнання. Європейська Комісія й надалі братиме участь у Чорнобиль-
ському фонді «Укриття» і Рахунку ядерної безпеки (РЯБ), якими керує Європейський банк реконструкції та 
розвитку (ЄБРР). 

Контактна особа: Ігор Кроль, e-mail: kroli@mns.gov.ua
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НОВИНИ ПРОЕКТІВ , ЩО ФІНАНСУЮТЬСЯ ЄС

СТАРТ СПІЛЬНОГО ПРОЕКТУ ЄС ТА МІЖНАРОДНОГО БЮРО ПРАцІ 
«РІВНІСТЬ ЖІНОК І ЧОЛОВІКІВ У СВІТІ ПРАцІ» 

23 квітня 2009 року відбулося урочисте відкриття нового 
міжнародного проекту з питань ґендерної рівності. Україна до-
сягла значного прогресу в розвитку законодавства щодо забез-
печення рівності ґендерних прав та можливостей. Проте, жінки 
все ще залишаються уразливими, зазнаючи дискримінації та 
ґендерної нерівності. це зумовлено недостатнім національним 
досвідом впровадження законодавства та розробки ґендерно-
чутливої політики у цій сфері. 

Проект, фінансований Європейським Союзом та МБП, започатковано 
з метою розбудови потенціалу органів влади та соціальних партнерів 
в Україні задля забезпечення виконання національного законодавства 
та міжнародних зобов’язань щодо рівності жінок і чоловіків у світі праці. Очікується, що це сприятиме по-
дальшому подоланню ґендерної упередженості у політиці зайнятості, попередженню сексуальних домагань 
на робочому місці, а також дозволить сформувати середовище, що підтримуватиме посилення ролі жінок та 
розвиток жіночого підприємництва.  Заходи в рамках проекту спрямовані на підвищення обізнаності держав-
них інституцій та громадськості з ґендерних питань, поширення інформації та надання підтримки у розробці 
та впровадженні пілотних ініціатив і документів, ухвалених з урахуванням місцевих особливостей.
Національними партнерами проекту виступили: Міжвідомча рада з питань сім’ї, ґендерної рівності, демо-
графічного розвитку та протидії торгівлі людьми, Міністерство праці та соціальної політики, Міністерство у 
справах сім’ї молоді та спорту, Державна служба зайнятості, Державна інспекція праці, Державний комітет 
статистики, об’єднання роботодавців та профспілки.

Контактна особа: Сергій Савчук, e-mail: gender@ilo-dp.kiev.ua 

УКРАЇНА-ЄС: ПОГЛИБЛЕННЯ СПІВРОБІТНИцТВА В КОСМІЧНІЙ СФЕРІ

23 квітня 2009 року на спільному засіданні Національного кос-
мічного агентства України (НКАУ) та Головдержслужби України 
за участі Голови Представництва Європейської Комісії в Украї-
ні Жозе Мануела Пінту Тейшейри, послів Франції – Жака Форе 
та Німеччини – Ганса-Юргена Гаймзьотта, було підбито підсум-
ки першого року реалізації проекту «Прискорення українсько-
європейського співробітництва у космічній сфері». Проект стар-
тував у квітні 2008 року. 

Унікальність проекту полягає у тому, що він став першим в рамках про-
грами Twinning, який реалізується в космічній галузі. На його фінансу-
вання Європейський Союз виділив €1,5 млн. Впровадження проекту 
здійснює французько-німецький консорціум у складі Національного центру космічних досліджень Франції 
(CNES), Німецького космічного агентства (DLR) та Федерального міністерства економіки та технологій Німеч-
чини. За минулий рік 38 європейських експертів, які представляють адміністративні структури космічної галу-
зі ЄС, здійснили 32 експертні візити, провели 15 підготовчих зустрічей, 18 семінарів та тренінгів, на кожному 
з яких були присутні від 20 до 80 українських фахівців. Також експерти представили серію експертних звітів.
В рамках проекту проведено заходи, спрямовані на підвищення кваліфікації та обміну досвідом. Зокрема, 
організовано три навчальних семінари з питань застосування європейських норм та стандартів на підприєм-
ствах та в організаціях космічної галузі; проведено міжнародний семінар з питань супутникової навігації та дві 
міжнародні конференції з проблем глобального моніторингу земної поверхні (GMES). Відбулися практичні 
заняття з питань підготовки документів щодо участі українських вчених у Сьомій рамковій програмі ЄС з до-
сліджень та технологічного розвитку. Фахівці НКАУ відвідали Німецький аерокосмічний центр та національні 
відділення Європейського космічного агентства. 

Контактна особа: Андре Мусін-Пушкін, e-mail: andre.m-pouchkine@wanadoo.fr 
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ЄС ПІДТРИМУЄ РОЗВИТОК МІСцЕВИх ГРОМАД УКРАЇНИ

23 квiтня 2009 року у с. Красна Поляна Красногвардiського  
району АР Крим урочисто відкрито перший об’єкт в рамках 
спільного проекту ЄС та ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтова-
ний на громаду». За ініціативи місцевої громади «Відродження» 
відремонтовано й оснащено амбулаторію. 

Джерелами фінансування стали власні кошти жителів, місцевий бюджет 
(35 тис.грн) та проект «Місцевий розвиток» (45 тис.грн). Відтепер меш-
канці восьми сіл Петрівської сільради можуть отримати оперативну квалі-
фіковану допомогу та пройти первинне обстеження. 
Це стало можливим завдяки ініціативі жителів с. Красна Поляна. Місцева 
громада вирішила, що власні проблеми треба розв’язувати самостійно, 
тому було розроблено детальну програму дій, а потім ініціативна група звернулася до проекту «Місцевий розви-
ток, орієнтований на громаду». Співробітники проекту провели для громади тренінги з питань організації фінан-
сової діяльності, підготовки проектної пропозиції та виконання проекту.
Місцева громада планує й надалі реалізувати подібні ініціативи, а успішний приклад самоорганізації громади та 
її ефективної співпраці з місцевими органами влади/самоврядування стимулює інші її пілотні громади Красно-
гвардійського району.

Контактна особа: Ганна Яцюк, e-mail: ganna.yatsyuk@undp.org.ua     

АНОНСИ ПРОЕКТІВ , ЩО ФІНАНСУЮТЬСЯ ЄС

16 ТРАВНЯ, КИЇВ  
Візит до України Комісара ЄС з питань регіональної політики Данути хюбнер 
Підчас візиту буде підписано Меморандум про взаєморозуміння щодо встановлення діалогу з регіональ-
ної політики та розвитку регіональної співпраці між Міністерством регіонального розвитку та будівництва 
України та Європейською Комісією. 

Контактна особа: Мирослава Дідух, e-mail: Mira.Didukh@ec.europa.eu 

19 ТРАВНЯ, КИЇВ  
Семінар TAIEX на тему «Вимоги ЄС щодо імпорту продуктів тваринного походження»  
У семінарі візьмуть участь представники асоціацій, міністерств, виконавчих агенцій та торгових об’єднань 

20 ТРАВНЯ, КИЇВ  
Підсумкова конференція проекту програми Twinning  «Зміцнення політики та законодавства 
щодо конкуренції в Україні»  

22 ТРАВНЯ, ТЕРНОПІЛЬ
У Тернопільському національному економічному університеті відбудеться конференція з питань 
освіти та молоді. У конференції, що проходитиме у рамках святкування Дня Європи, візьмуть 
участь представники Національного Темпус-офісу.

Контактна особа: Богдан Луців, проректор Тернопільського національного економічного 
університету, тел..: +38 0352 47 50 58

5 ЧЕРВНЯ, КИЇВ  
Підсумковий захід проекту програми Twinning в галузі цивільної авіації.  

Контактна особа: Анна Слободянюк, e-mail: slobodianiuk@mtu.gov.ua 

НОВИНИ СПІВПРАцІ З ЄС
Бюлетень Представництва Європейської Комісії в Україні

Бюлетень видається в рамках проекту «PR-підтримка програм допомоги та співпраці ЄС в Україні».  
Проект фінансується Європейським Союзом і виконується агенцією KEY Communications.
Контактна особа: Сергій Замар, e-mail: zamari@keycommunications.ua


