
 

 

Європейський Союз складається з 28 країн-членів, які вирішили поступово об’єднати свої знання,  
ресурси та долі. Усі разом, протягом понад 50-річного періоду розширення, вони збудували зону 
стабільності, демократії та стійкого розвитку, зберігаючи при цьому культурне різноманіття, терпимість 
і громадянські свободи. Європейський Союз готовий ділитися своїми досягненнями та своїми 
цінностями з країнами й народами поза його межами.  
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Київ, 16 грудня 2020 р. 
 

Розповсюдження ефективної культури безпеки в Україні 
 

Безпечне використання ядерної енергії – спільний пріоритет для України та Європейського Союзу (ЄС). У період з 1991 по 
2020 роки в рамках Програми технічної допомоги Співдружності Незалежних Держав (ТАСІС), а згодом  Інструменту 
співробітництва у сфері ядерної безпеки (ІСЯБ) Європейський Союз надав понад 1,05 млрд. € на підтримку програми 
підвищення ядерної безпеки України. Ця підтримка зробила внесок у розвиток інфраструктури для безпечного 
поводження з радіоактивними відходами, підвищення безпеки українських АЕС, інституційне  зміцнення українського 
ядерного регулюючого органу та розв’язання соціальних проблем, пов’язаних з наслідками Чорнобильської катастрофи 
1986 р. Майже половина цієї суми стала значним внеском у спорудження нового безпечного конфайнмента над 4-м 
енергоблоком Чорнобильської АЕС та в інші важливі проєкти, необхідні для зняття з експлуатації блоків 1-3 
Чорнобильської АЕС. 

Зважаючи на ситуацію на Донбасі та значні економічні проблеми, з якими Україна стикається з 2014 р., підтримка ЄС 
стала наріжним каменем безпеки й довгострокової стабільності в країні. Допомога у підвищенні ядерної безпеки в 
усьому ядерному секторі України через програму ІСЯБ є важливим елементом цієї підтримки. 

Починаючи з 2005 р., фінансований ЄС «Спільний офіс підтримки» (JSO) в Києві надає ключову підтримку Європейській 
Комісії та її українським партнерам в управлінні фінансованою ЄС програмою ядерної безпеки в Україні. 16 грудня 2020 
р. відбулася стартова нарада нового чотирирічного періоду дії контракту JSO (2020-2024 рр.). Головними бенефіціарами 
фінансованої ЄС програми ядерної безпеки є Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Державне 
агентство України з управління зоною відчуження, Міністерство енергетики України та Державна інспекція ядерного 
регулювання України. 

«За час своєї діяльності JSO сформував відмінні робочі стосунки з ЄК та її українськими партнерами. Програма 
ядерної безпеки, яку фінансує ЄС і виконує ЄК в Україні, досить масштабна, і офіс JSO сприяє її успішному виконанню, 
особливо тепер, зважаючи на нові виклики, такі як пандемія COVID-19», - зазначив д-р Ганс ван Вліет, керівник цього 
проєкту від Європейської Комісії. 

Голова Державного агентства України з управління зоною відчуження зазначив: «Я вдячний ЄС та ЄК за постійну 
підтримку сектору РАВ в Україні і дякую команді JSO та її керівникові п. Девіду Корбетту за ефективну підтримку 
проєктів у секторі РАВ. Ці проєкти вкрай важливі для постійного підвищення безпеки та ефективності поводження 
з РАВ в Україні». 

Юрій Сапожников, директор департаменту Міністерства енергетики України, зауважив: «Міністерство високо цінує 
допомогу, яку надає ЄК за підтримки JSO і яка робить цінний внесок у розвиток української інфраструктури 
поводження з РАВ та реабілітацію майданчиків спадку». 

Спільний офіс підтримки (JSO) був створений у грудні 2004 р. Його головна мета – сприяння виконанню циклу управління 
проєктами програми ЄС зі співробітництва з ядерної безпеки в Україні. За час від свого заснування JSO став невіддільним 
елементом сприяння підвищенню ядерної безпеки в Україні та надав значну підтримку для отримання успішних 
результатів фінансованих ЄС проєктів  і створення нових стратегічно важливих ініціатив. Очевидно, що продовження 
програми ЄС на підтримку підвищення ядерної безпеки в Україні має вкрай важливе значення і що JSO і надалі 
відіграватиме важливу роль у її успіху.  

Довідково:  
Починаючи з 1991 р., Європейський Союз надав понад 1,05 млрд. € на підтримку підвищення безпеки ядерної галузі України. 
Проєкти сприяли підвищенню безпеки експлуатації та ремонту чотирьох атомних електростанцій України, створенню належної 
національної інфраструктури для поводження з радіоактивними відходами, надавали інституційну підтримку ядерному 
регулюючому органу України, надавали фінансові внески у створення нового безпечного конфайнмента над пошкодженим 
реактором Чорнобильської АЕС, а також низки соціальних проєктів на підтримку місцевого населення, постраждалого від 
наслідків Чорнобильської аварії 1986 р.  
 
Проєкт ЄС «Підтримка в управлінні Інструментом співробітництва у сфері ядерної безпеки (ІСЯБ) в Україні» - один з 12 
поточних проєктів ЄС з ядерної безпеки і виконується компанією Enconet Consulting Ges.m.b.H. 

По додаткову інформацію просимо звертатись до: 
Д-ра Ганса ван Вліета, керівника програми від Європейської Комісії 
hans.vanvliet@ec.europa.eu 
Девіда Корбетта, директора JSO d.corbett@jso.kiev.ua  


