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Київ, 17 жовтня 2014 р.

Сприяння ефективній культурі ядерної безпеки в Україні
20 жовтня у Києві розпочнеться нова фаза роботи "Спільного офісу підтримки", фінансованого ЄС. Проект
направлений на підтримку ефективного планування та співпраці Україна-ЄС у сфері ядерної безпеки в рамках
Інструменту співробітництва у сфері ядерної безпеки.
Безпечне використання ядерної енергії – спільний пріоритет для України та Європейського Союзу (ЄС). У період з
1991 по 2013 рр. у рамках Інструменту з технічної підтримки країн Співдружності Незалежних Держав (ТАСІS) та
першої фази Інструменту співробітництва у сфері ядерної безпеки (ІNSC) Європейський Союз виконав проекти,
загальною вартістю понад 800 млн. євро, спрямованих на підтримку українських партнерів у підвищенні безпеки
їхніх цивільних атомних підприємств. Майже половина цих коштів стала істотною підтримкою спорудження нового
безпечного конфайнмента для 4-го енергоблоку Чорнобильської АЕС, а також інших вагомих проектів, спрямованих
на безпечне зняття з експлуатації 1-го, 2-го та 3-го енергоблоків ЧАЕС. Друга фаза INSC передбачає зобов’язання
ЄС надати ще 225 млн. євро до 2020 р. Починаючи з 2005 р., фінансований ЄС «Спільний офіс підтримки» (JSO) в
Києві надавав і надалі надаватиме ключову підтримку Європейській Комісії та її українським партнерам у сфері
ядерної безпеки.
Журналісти запрошені відвідати:
Що?
Відкриття роботи "Спільного офісу підтримки"
Коли?
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Де?

Київ, вул. Володимирська, 49а, офіс 420.

Робоча мова події – українська та англійська (буде надано послідовний переклад).
Учасники зустрічі:
Представники Європейської Комісії (у режимі відео-конференції з Брюсселю), Міністерства енергетики та вугільної
промисловості України, Міністерства екології та природних ресурсів України, Державного агентства України з
управління зоною відчуження, Державної інспекції ядерного регулювання України, ДП НАЕК «Енергоатом».
Нині в Україні є понад сімдесят проектів з ядерної безпеки, які або вже виконуються, або плануються під егідою
INSC. Ці проекти надаватимуть пряму підтримку ядерному регулюючому органові у діяльності з безпечного
поводження і контролю за радіоактивними відходами, а також з управління та експлуатації українських АЕС.
З питань акредитації медіа, будь-ласка, звертайтеся до п. Катерини Константинової k.konstantinova@jso.kiev.ua
або телефоном 0445695606.

Додаткова інформація
В період з 1991 по 2006 рр. за допомогою ТАСІS ЄС виконав проектів з ядерної безпеки на суму 1,3 млрд. євро. З них в Україні
було реалізовано проектів на суму понад 560 млн. євро. З 2007 по 2013 рр. співпраця ЄС та України у сфері ядерної безпеки
здійснювалась у рамках INSC. Загальний бюджет INSC становив 524 млн. євро, з яких на проекти для України припало 275 млн.
євро. У червні 2014 р. в Брюсселі було узгоджено стратегію реалізації другої фази INSC (2014-2020 рр.) і заплановано виділити
ще 225 млн. євро на проекти з ядерної безпеки; частину цієї суми буде використано для фінансування наступних проектів для
України. З метою забезпечення належного рівня спеціалізованої підтримки управління всією програмою на місці, у 2005 році
було створено Спільний офіс підтримки, який став суттєвим елементом співробітництва між ЄС та Україною щодо ядерної
безпеки в комерційному секторі. Сьогоднішній день знаменує початок нової фази цього проекту.

Більше інформації можна знайти на веб-сайті http://www.jso.kiev.ua/index.php
Цей проект фінансується ЄС
Представництво Європейського
Союзу в Україні
Адреса:
Київ, 01033
Вул. Володимирська, 101
Тел.: +38 044 39 08 010
факс: +38 044 39 08 015

Європейський Союз складається з 28 держав-членів та їх 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, їх
народами, та з народами з-поза їх меж.

