
– загальна вартість промислових 
проектів у Чорнобилі, профінансо-
ваних Європейською Комісією

Внески ЄС до фондів ЄБРР для проектів, пов'язаних 
з аварією на Чорнобильській АЕС
А. Чорнобильський фонд «Укриття», млн євро 1

B. Рахунок ядерної безпеки (РЯБ) , млн євро2 3
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Інфографіка 

   сукупні грантові угоди і пожертвування станом на 
30 вересня 2016 р.
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Заява Європейської Комісії, 
Брюссель, 26 квітня 2016 р.

740

54 208 217 133

Внески ЄС
Внески

держав-членів ЄС ЄБРР
Інші грантові угоди та

пожертвування 

млн євро

432 468 498 749

Інформаційна кампанія «Сильніші разом!» фінансується ЄС

Європейський Cоюз є найбільшим 
донором, який надає підтримку 
Україні в галузі ядерної безпеки 
з часів Чорнобильської 
катастрофи 1986 року
Після аварії на Чорнобильській АЕС 1986 року Європейський 
Союз розпочав реалізацію широкої програми з ядерної безпеки 
та співробітництво з міжнародними партнерами з метою 
подолання наслідків катастрофи та покращення безпеки 
атомних електростанцій в Україні й інших країнах колишньо-
го Радянського Союзу

 Внески на Рахунок ядерної безпеки наразі 
спрямовані на фінансування будівництва 
Сховища відпрацьованого ядерного палива 2 
(СВЯП-2) в Чорнобильській зоні відчуження. У 
минулому з РЯБ також здійснювалось фінан-
сування будівництва заводу з переробки 
рідких радіоактивних відходів (ЗПРРВ) у 
Чорнобилі, а також програми вартістю 142 
млн. євро в Литві, Болгарії та Росії.
  сукупні грантові угоди і пожертвування 
станом на 30 вересня 2016 р.

«Європейський Союз продовжува-
тиме і надалі співпрацю з Украї-
ною, ЄБРР, країнами Великої сімки 
та іншими міжнародними донора-
ми для того, щоб довести всі 
проекти до успішного завершення»



Співробітництво між ЄС та Україною у галузі ядерної безпеки, млн євро5

5 ці суми також включають внески ЄС у промислові проекти в Чорнобилі

Співробітництво між ЄС та Україною у галузі ядерної безпеки, деякі з 
результатів та історій успіху

Інші проекти, що фінансуються Європейською Комісією у зоні 
Чорнобильської АЕС, починаючи з 1991 року, млн євро

Україна є найбільшим одержувачем допомоги від ЄС у галузі ядерної безпеки з середини 1990-х років

1. 2. 3.

1991 2006 2013 2016

626 261 102 

Науково-дослідні проекти

Об’єкти поводження з відходами

ПКПТРВ

Відновлення території ЧАЕС

Соціальні проекти
Монтаж устаткування

екологічного моніторингу
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4 Промисловий комплекс з поводження з твердими радіоактивними відходами Чорнобильської АЕС

Більше інформації про співробітництво між ЄС та Україною у галузі ядерної безпеки можна знайти за посиланням:
http://ec.europa.eu/europeaid/sectors/energy/nuclear-safety_en

Європейський Союз складається з 28 держав-членів та їхніх народів. Це унікальне політичне та економічне партнерство, 
засноване на цінностях поваги до людської гідності, свободи, рівності, верховенства права і прав людини. Понад п’ятдесят 
років нам знадобилось для створення зони миру, демократії, стабільності і процвітання на нашому континенті. Водночас 
нам вдалось зберегти культурне розмаїття, толерантність і свободу особистості. ЄС налаштований поділитись своїми 
цінностями та досягненнями з країнами-сусідами ЄС, їхніми народами, та з народами з-поза їхніх меж.

Крім внесків у міжнародні фонди, 
Європейська Комісія фінансує 
також інші проекти, спрямовані 
на вивчення, оцінку та подолання 
наслідків аварії на Чорнобильсь-
кій АЕС, а також переробку, 
зберігання та утилізацію радіо-
активних відходів на об’єкті

Проект зі створення Національ-
ного центру з підготовки ремонт-
ного і керівного персоналу НАЕК 
«Енергоатом» фінансувався ЄС 
(14 млн євро) та був успішно 
завершений у 2015 році

ЄС профінансував проект вартіс-
тю 1,1 млн євро, спрямований на 
підтримку України у розробці 
національної стратегії з рекуль-
тивації території Придніпров-
ського хімічного заводу та приве-
дення його об’єктів в екологічно 
безпечний стан

«Соціальні проекти», затверджені Європейсь-
кою Комісією у 2011 році і підтримані Європей-
ським Парламентом для подолання наслідків 
аварії на Чорнобильській АЕС у регіоні

ЄС продовжує надавати підтримку 
Україні: в 2016 році Європейська 
Комісія прийняла рішення виділити 
додаткові 3,5 млн євро для фінан-
сування реалізації невідкладних 
заходів, необхідних для гаранту-
вання безпеки населення та приве-
дення об’єкта в безпечний стан

Симулятор ядерної енергетичної 
установки навчального центру – це 
перший у світі симулятор подібного 
типу, який допомагатиме у підго-
товці та підвищенні кваліфікації 
обслуговуючого персоналу. Це 
забезпечить виконання робіт з 
технічного обслуговування експлу-
атаційного обладнання відповідно 
до найвищих стандартів безпеки

додаткове аналітичне обладнання для лікарні в 
смт. Іванків та харчові добавки для найбільш 
вразливих верств населення

установка для спалювання відходів з найсучасні-
шою системою фільтрації для спалювання забруд-
неної деревини, яка становить потенційний ризик

теплиця для вирощування незабруднених овочів 
для місцевого населення

створення інформаційного центру та системи 
охорони здоров'я для вагітних жінок і дітей
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