
Інформація надана Секретаріатом Кабінету Міністрів України за запитом Програми USAID RADA 

Перелік проектів міжнародної технічної допомоги, яка надається ЄС, країнами - партнерами з розвитку та міжнародними організаціями 

за напрямом екологічна політика та природокористування  

 

№ Назва Початок - 

Кінець 

Підрозділ донора Реципієнт Бенефіціар Виконавець Мета 

Сектор - Навколишнє середовище 

1 Водна ініціатива плюс 

Європейського Союзу для 

Східного партнерства 

(EUWI+4EaP)         

Партнер з розвитку - ЄС 

01.04.16 - 

28.02.21 

  Міністерство захисту 

довкілля та природних 

ресурсів України; Державне 

агентство водних ресурсів 

України; Український 

гідрометеорологічний центр 

Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій; 

Міжрегіональний офіс 

захисних масивів 

дніпровських водосховищ 

Державного агентства водних 

ресурсів України; Державна 

служба геології та надр 

України; Державне 

підприємство «Українська 

неологічна компанія» 

Державної служби геології та 

надр України  

Міністерство 

екології та 

природних 

ресурсів 

України 

Консорціум у 

складі 

Umweltbundesamt 

GmbH (Австрія) 

та Office 

International de 

l’Eau (Франція) 

Удосконалення управління водними 

ресурсами у країнах Східного 

партнерства, особливо щодо 

транскордонних річок 

2 Поліпшення системи 

транскордонного захисту 

навколишнього середовища в 

мерії Ксєнжполь у Польщі та 

в м. Червоноград в Україні - 

через розвиток 

каналізаційної 

інфраструктури 

Партнер з розвитку - ЄС 

01.09.18 - 

28.02.21 

ОУ СОП «Україна-

Польща-Білорусь» ЄІС 

2014-2020 

Червоноградська міська рада Львівська ОДА Гміна 

Ксєнжполь, 

(Республіка 

Польща) 

Захист природної спадщини шляхом 

запобігання забрудненню річок, що 

протікають через райони, що 

охороняються, та ландшафту 



3 Створення системи 

інноваційного 

трансграничного 

моніторингу перетворень 

річкових екосистем Чорного 

моря під впливом розвитку 

гідроенергетики та зміни 

клімату (BSB HydroEcoNex 

165) 

Партнер з розвитку - ЄС 

21.09.18 - 

20.03.21 

ОУ СОП «Басейн 

Чорного моря» ЄІС 

2014-2020, 

представлений 

Міністерством 

регіонального розвитку 

та державного 

управління Румунії 

Науково-дослідна установа 

«Український науковий центр 

екології моря» (УкрНЦЕМ) 

Гідрометеорологічний центр 

Чорного та Азовського морів 

(ГМЦ ЧАМ) 

Одеська ОДА Інститут зоології 

Академії наук 

Республіки 

Молдова 

(Республіка 

Молдова) 

Розробка системи моніторингу 

впливу гідроенергетики на стан 

навколишнього середовища та 

екосистемних послуг, надані ріками 

Чорного моря - Дністру та Пруту 

4 Система прогнозування 

паводків та льодових явищ в 

басейні річки Дунай 

Партнер з розвитку - ЄС 

01.06.18 - 

31.05.21 

  Український 

гідрометеорологічний центр 

Закарпатська 

ОДА 

VIZITERV 

Environ Ltd, 15 

Szechenyi utca, 

4400 

Nyiregyhaza, 

Hungary 

Горизонтальна ініціатива, 

спрямована на проведення спільних 

та стабільних заходів щодо 

зменшення ризику наслідків повеней 

на рівні водосховищ 

5 Система інформації, 

моніторингу і оцінки 

забруднення донних 

відкладів для підтримки 

транснаціонального 

співробітництва для 

спільного управління 

водними ресурсами басейну 

річки Дунай (SIMONA) 

Партнер з розвитку - ЄС 

01.06.18 - 

31.05.21 

  Державне Підприємство 

“Українська геологічна 

компанія” 

Закарпатська 

ОДА 

Geological Survey 

of Slovenia, 

Dimiĉevaulica 14, 

Ljubljana, 

Slovenia, 1000 

Покращення управління водними 

ресурсами річок басейну Дунай 

шляхом розробки стійкої, 

гармонізованої та готової до 

впровадження «Системи інформації, 

моніторингу і оцінки ступеня 

забруднення донних відкладів» 

6 Чиста ріка 

Партнер з розвитку - ЄС 

29.06.19 - 

28.06.22 

ОУ СОП «Румунія - 

Україна 2014-2020», 

представлений 

Міністерством 

державних робіт, 

розвитку та управління 

Румунії  

Виконавчий комітет 

Ізмаїльської міської ради, 

Одеська обласна рада 

Одеська ОДА Виконавчий 

комітет 

Ізмаїльської 

міської ради 

Зменшення ризиків природних або 

техногенних катастроф і покращення 

транскордонних спільних систем 

попередження надзвичайних 

ситуацій 



7 Підвищення рівня безпеки 

населення у 

транскордонному регіоні 

шляхом посилення спільних 

заходів з навчання та 

співробітництва у сфері 

управління надзвичайними 

ситуаціями – BRIDGE 

Партнер з розвитку - ЄС 

27.06.19 - 

27.06.22 

ОУ СОП «Румунія - 

Україна 2014-2020», 

представлений 

Міністерством 

державних робіт, 

розвитку та управління 

Румунії  

Управління Державної 

служби України з 

надзвичайних ситуацій в 

Чернівецькій області, 

Управління Державної 

служби України з 

надзвичайних ситуацій в 

Івано-Франківський області 

Чернівецька 

ОДА, Івано-

Франківська 

ОДА 

Генеральний 

інспекторат 

технічної 

допомоги 

Європейського 

Союзу 

Підвищення рівня безпеки населення 

шляхом посилення рівня професійної 

підготовки та потенціалу втручання 

для представників професійних 

служб екстреної допомоги та 

структур, відповідальних за 

виконання заходів з надзвичайних 

ситуацій природного та техногенного 

характеру та пошуково-рятувальні 

операції у гірському регіоні 

8 Зміцнення транскордонної 

безпеки спільними заходами, 

спрямованими на запобігання 

паводків та затоплення 

внутрішніми водами у 

межиріччі річок Тиса і Тур 

(SAFETISZA) 

Партнер з розвитку - ЄС 

13.08.19 - 

13.08.22 

ОУ СОП «Угорщина-

Словаччина-Румунія-

Україна 2014-2020», 

представлений 

Міністерством 

закордонних справ та 

зовнішньої торгівлі 

Угорщини 

Басейнове управління водних 

ресурсів р. Тиса, 

Виноградівське міжрайонне 

управління водного 

господарства, Виноградівська 

районна державна 

адміністрація, Громадська 

організація «ЕКОСФЕРА» 

Закарпатська 

ОДА 

Басейнове 

управління 

водних ресурсів 

р. Тиса 

Посилення транскордонного 

управління водними ресурсами та 

зменшення ризиків несення збитків 

від паводків у межах Батарської 

меліоративної системи 

9 Вирішення проблеми 

паводків та засухи, 

негативного антропогенного 

впливу – забруднення води 

нафтопродуктами 

Партнер з розвитку - ЄС 

01.09.19 - 

01.09.22 

ОУ СОП «Угорщина-

Словаччина-Румунія-

Україна 2014-2020», 

представлений 

Міністерством 

закордонних справ та 

зовнішньої торгівлі 

Угорщини 

Басейнове управління водних 

ресурсів р. Тиса 

Закарпатська 

ОДА 

Басейнове 

управління 

водних ресурсів 

р. Тиса 

Вирішення проблеми паводків та 

засухи, негативного антропогенного 

впливу – забруднення води 

нафтопродуктами 



10 Екологічна оцінка 

можливостей відновлення 

природних ресурсів у 

Солотвино з метою 

запобігання подальшому 

забрудненню басейну 

Верхньої Тиси через 

підготовку комплексної 

системи моніторингу 

"РЕВІТАЛ І" 

Партнер з розвитку - ЄС 

01.09.19 - 

31.08.21 

ОУ СОП «Угорщина-

Словаччина-Румунія-

Україна 2014-2020», 

представлений 

Міністерством 

закордонних справ та 

зовнішньої торгівлі 

Угорщини 

Солотвинська селищна рада 

Тячівського району 

Закарпатської області; 

Інститут геологічних наук 

Національної академії наук 

України 

Закарпатська 

ОДА 

Європейське 

об’єднання 

територіального 

співробітництва 

з обмеженою 

відповідальністю 

ТИСА 

Основне завдання діяльності є збір 

даних та створення бази знань 

шляхом проведення досліджень та 

інших заходів (геологічних, 

геоморфологічних, гідрогеологічних, 

структурних та гідрологічних) для 

планування комплексної системи 

моніторингу. Це створить середньо- 

та довгострокову базу для 

відновлення зони шахт та сприятиме 

захисту регіону Верхньої Тиси. Ці 

заходи спрямовані на управління 

колодязем та системою порожнин, а 

також на запобігання подальшому 

забрудненню води у майбутньому, 

що сприятиме скороченню 

екологічних ризиків у довгостроковій 

перспективі. 

11 Карпатські лісові школи  - 

пілотне співробітництво для 

збереження природи та 

екологічної освіти 

Партнер з розвитку - ЄС 

01.10.19 - 

30.09.21 

ОУ СОП «Угорщина-

Словаччина-Румунія-

Україна 2014-2020», 

представлений 

Міністерством 

закордонних справ та 

зовнішньої торгівлі 

Угорщини 

Громадська організація 

«Туристична асоціація Івано-

Франківщини»; Відділ 

регіонального розвитку та 

будівництва Долинської 

районної державної 

адміністрації; Вигодська 

селищна рада 

Івано-

Франківська 

ОДА 

Громадська 

організація 

«Туристична 

Асоціація Івано-

Франківщини»  

Підтримка практики збереження лісів 

у Карпатському транскордонному 

регіоні шляхом покращення 

екологічної освіти через діяльність 

лісових шкіл та підвищення 

обізнаності місцевих громад щодо 

цінності збереження біорізноманіття 

лісів та захисту унікальних гірських 

екосистем Карпат 

12 Розширення діючої «Системи 

космічного захисту від 

надзвичайних ситуацій» 

Партнер з розвитку - ЄС 

01.12.19 - 

30.11.21 

ОУ СОП «Угорщина-

Словаччина-Румунія-

Україна 2014-2020», 

представлений 

Міністерством 

закордонних справ та 

зовнішньої торгівлі 

Угорщини 

Державний вищий 

навчальний заклад 

«Ужгородський національний 

університет» 

Закарпатська 

ОДА 

Державний 

вищий 

навчальний 

заклад 

«Ужгородський 

національний 

університет» 

Геомоніторинг  природних  та  

техногенних  процесів  на 

транскордонній  території  з  метою  

запобігання  надзвичайним  

ситуаціям.  Проект  буде поєднувати 

передові методики з новими, 

узгодженими та інноваційними 

способами, щоб покращити наше 

розуміння деформації землі (зсувів) 

на річці Тиса та їх впливу на 

навколишнє середовище 



13 Спільні рішення для спільних 

проблем: природні та 

техногенні катастрофи на 

румунсько-українському 

кордоні 

Партнер з розвитку - ЄС 

31.01.20 - 

31.07.21 

ОУ СОП «Румунія - 

Україна 2014-2020», 

представлений 

Міністерством 

державних робіт, 

розвитку та управління 

Румунії  

Мамалигівська сільська рада Чернівецька 

ОДА 

Комуна Пелтініш 

(Румунія) 

Зниження ризиків природних та 

викликаних людиною катастроф та 

покращення діяльності 

транскордонних рятувальних систем 

14 Шляхи до здорових лісів: 

посилення стійкості, 

життєздатності і адаптаційної 

спроможності лісів у 

прикордонному регіоні 

України та Словаччини 

Партнер з розвитку - ЄС 

17.12.19 - 

16.12.22 

ОУ СОП «Угорщина-

Словаччина-Румунія-

Україна 2014-2020», 

представлений 

Міністерством 

закордонних справ та 

зовнішньої торгівлі 

Угорщини 

Державне підприємство 

«Ужгородське лісове 

господарство»; Державне 

підприємство «Вигодське 

лісове господарство»;  

Громадська організація 

«Агентство сприяння сталому 

розвитку Карпатського 

регіону «ФОРЗА» 

Закарпатська 

ОДА 

Державне 

підприємство 

«Ужгородське 

лісове 

господарство» 

Посилення стійкості й адаптаційної 

спроможності Карпатських лісових 

екосистем до впливів зміни клімату в 

прикордонних регіонах України та 

Словаччини 

15 Поводження з мертвою 

деревиною для стійких лісів 

у румунсько-українському 

прикордонному регіоні 

Партнер з розвитку - ЄС 

03.01.20 - 

28.06.21 

ОУ СОП «Румунія - 

Україна 2014-2020», 

представлений 

Міністерством 

державних робіт, 

розвитку та управління 

Румунії  

Український науково-

дослідний інститут гірського 

лісівництва; громадська 

організація «Екосфера» 

Івано-

Франківська 

ОДА, 

Закарпатська 

ОДА 

Дунайсько-

Карпатська 

програма 

Всесвітнього 

фонду природи, 

філія Марамуреш 

(Румунія) 

Сприяння сталому економічному 

розвитку транскордонного регіону 

через дослідження та співпрацю для 

розробки гармонізованих практик 

відповідального лісового 

господарства, спрямованої на 

підвищення довгострокової 

продуктивності лісових екосистем, їх 

стійкості до змін клімату, та 

збереження біорізноманіття 

16 Підвищення екологічної 

обізнаності в місцевих 

громадах шляхом спільного 

збереження кажанів у 

прикордонних регіонах 

Угорщини, Словаччини, 

Румунії та України 

Партнер з розвитку - ЄС 

01.03.20 - 

28.02.22 

ОУ СОП «Угорщина-

Словаччина-Румунія-

Україна 2014-2020», 

представлений 

Міністерством 

закордонних справ та 

зовнішньої торгівлі 

Угорщини 

Інститут еколого-релігійних 

студій  (м.Ужгород) 

Закарпатська 

ОДА 

Асоціація Е-

Консалт Сату 

Маре (Румунія) 

Підтримка сталого використання 

навколишнього середовища в 

прикордонних регіонах Угорщини, 

Словаччини, Румунії та України 

шляхом спільного захисту кажанів в 

рамках активних природоохоронних 

заходів, кампаній з інформування 

громадськості та популяризації 

передового досвіду серед місцевого 

населення 



17 Інтегрована система 

готовності до надзвичайних 

ситуацій в дельті Дунаю 

Партнер з розвитку - ЄС 

30.01.20 - 

30.07.21 

ОУ СОП «Румунія - 

Україна 2014-2020», 

представлений 

Міністерством 

державних робіт, 

розвитку та управління 

Румунії  

Ренійська районна рада 

Одеської області 

Одеська ОДА Ренійська 

районна рада 

Одеської області 

Підвищення готовності до 

надзвичайних ситуацій у 

прикордонних районах України та 

Румунії в районі дельти Дунаю 

18 Спільні дії щодо запобігання 

природним та техногенним 

катастрофам на румунсько – 

українському кордоні 

Партнер з розвитку - ЄС 

03.03.20 - 

03.09.21 

ОУ СОП «Румунія - 

Україна 2014-2020», 

представлений 

Міністерством 

державних робіт, 

розвитку та управління 

Румунії  

Мамалигівська сільська рада Чернівецька 

ОДА 

Комуна 

Концешть 

(Румунія) 

Підвищення рівня безпеки населення 

шляхом посилення рівня професійної 

підготовки та потенціалу 

спеціалізованих підрозділів та 

установ, а також здійснення заходів 

щодо запобігання пожежам та 

повеням, природним та техногенним 

катастрофам у повіті Ботошани 

(Румунія) та Чернівецькій області 

(Україна) 

19 Регіональний центр навчання 

та моніторингу впливу 

електроустановок на 

навколишнє середовище – 

CRIMIGE 

Партнер з розвитку - ЄС 

01.03.20 - 

28.02.22 

ОУ СОП «Угорщина-

Словаччина-Румунія-

Україна 2014-2020», 

представлений 

Міністерством 

закордонних справ та 

зовнішньої торгівлі 

Угорщини 

Івано-Франківський 

національний технічний 

університет нафти і газу 

Івано-

Франківська 

ОДА 

Технічний 

університет 

Клуж-Напока, 

університетський 

центр Норд Бая-

Маре (Румунія) 

Навчання 80 студентів стосовно 

транскордонного впливу на 

навколишнє середовище 

виробництва, транспорту та 

використання енергії 

20 Спільне реагування на 

надзвичайні ситуації навколо 

Дунаю 

Партнер з розвитку - ЄС 

26.02.20 - 

25.08.21 

ОУ СОП «Румунія - 

Україна 2014-2020», 

представлений 

Міністерством 

державних робіт, 

розвитку та управління 

Румунії  

Головне управління ДСНС 

України в Одеській області 

Одеська ОДА «Делта» 

Інспекторат з 

надзвичайних 

ситуацій у повіті 

(Румунія) 

Підвищення готовності до 

надзвичайних ситуацій у 

прикордонних районах України та 

Румунії в районі дельти Дунаю 

21 Профілактика та загальна 

оборона в надзвичайній 

ситуації 

Партнер з розвитку - ЄС 

05.02.20 - 

05.08.21 

ОУ СОП «Румунія - 

Україна 2014-2020», 

представлений 

Міністерством 

державних робіт, 

розвитку та управління 

Румунії  

Солотвинська селищна рада Закарпатська 

ОДА 

Комуна Сарасау 

(Румунія) 

Підвищення готовності до 

надзвичайних ситуацій у 

прикордонних районах України та 

Румунії, зниження ризиків 

природних та викликаних людиною 

надзвичайних ситуацій 



22 Екологічна освіта проти 

забруднення цінних 

ветландів (водно-болотних 

угідь) басейну Чорного моря 

Партнер з розвитку - ЄС 

01.01.20 - 

28.02.22 

ОУ СОП «Басейн 

Чорного моря» ЄІС 

2014-2020 

Громадська організація 

«Агрікола» 

Одеська ОДА Уряд округу 

ЕНЕЗ, провінція 

Едірне 

(Туреччина) 

Вирішення основних проблем із 

забрудненням, що загрожує 

важливим місцям біорізноманіття в 

басейні Чорного моря, в тому числі 

українським ветландам (водно-

болотним угіддям) в межах 

Дунайського та Чорноморського 

біосферних заповідників 

23 Екологічна оцінка басейну 

Верхньої Тиси з метою 

розбудови мережі 

моніторингу та розробки 

Плану дій щодо захисту 

природних цінностей 

Партнер з розвитку - ЄС 

06.05.20 - 

05.05.22 

ОУ СОП «Угорщина-

Словаччина-Румунія-

Україна 2014-2020» 

Державна екологічна 

інспекція у Закарпатській 

області; Агентство місцевого 

розвитку та інформаційних 

ресурсів «Європоліс» 

Закарпатська 

ОДА 

Представництво 

Уряду в Сабоч-

Сатмар-

Березькій області 

(Угорщина) 

Екологічна оцінка якості води у 

басейні Верхньої Тиси з метою 

розробки Плану дій щодо захисту 

природних цінностей. На основі 

отриманих результатів оцінки - 

встановлення періодичності та 

щільності моніторингу якості води та 

екологічного стану регіону 

24 SUMCITYNET: міста за 

покращення доступності і 

кліматично-сталу міську 

мобільність 

Партнер з розвитку - ЄС 

01.05.20 - 

30.04.22 

ОУ СОП «Україна-

Польща-Білорусь» ЄІС 

2014-2020 

Агентство сприяння сталому 

розвитку Карпатського 

регіону «ФОРЗА»; 

Ужгородська міська рада 

Закарпатська 

ОДА 

Агентство 

сприяння 

сталому розвитку 

Карпатського 

регіону 

«ФОРЗА» 

Розширення транскордонного 

співробітництва у сфері кліматично-

сталої міської мобільності,  

підвищення обізнаності міських 

жителів та розбудова потенціалу 

працівників муніципалітетів з питань 

сталої міської мобільності, рівної 

доступності міських просторів та 

мобільності для всіх людей, дружніх 

до природи, низьковуглецевих, 

кліматично-захищених транспортних 

систем у межах обраних регіонів 

Польщі, Білорусі та України. 

Забезпечення однакових переваг всім 

трьом країнам на рівні партнерів, 

зацікавлених сторін, цільових груп у 

таких ключових сферах, як спільне 

навколишнє середовище / екологія та  

спілкування / обмін знаннями 



25 Підтримка впровадження 

схеми торгівлі квотами на 

викиди парникових газів 

(СТВ) в Україні 

Партнер з розвитку - 

Німеччина 

01.09.2017 - 

28.02.2022 

Федеральне 

міністерство 

навколишнього 

середовища, охорони 

природи та ядерної 

безпеки (BMU) 

Міністерство захисту 

довкілля та природних 

ресурсів України 

Міністерство 

захисту довкілля 

та природних 

ресурсів 

України 

Німецьке 

товариство 

міжнародного 

співробітництва 

(GIZ) ГмбХ  

Підтримка впровадження схеми 

торгівлі квотами на викиди 

парникових газів (СТВ) в Україні 

26 Центр трансферу технологій 

та фінансів в області змін 

клімату (FINTECC) 

Партнер з розвитку - ЄБРР 

01.01.2016 - 

31.12.2021 

Європейський банк 

реконструкції та 

розвитку 

Буде визначено в процесі 

реалізації проекту на підставі 

грантового конкурсу 

Міністерство 

екології та 

природних 

ресурсів 

України 

Європейський 

банк 

реконструкції та 

розвитку 

Підтримка ринку кліматичної техніки 

за рахунок різних інструментів. 

27 Регіональний 

демонстраційний проект для 

координованого управління 

утилізацією ОРР і СОЗ у 

Вірменії, Білорусі, Казахстані 

та Україні 

Партнер з розвитку - ООН 

08.08.2019 - 

21.06.2021 

ГЕФ/ЮНІДО ТОВ "Фабрика агрохімікатів" Міністерство 

екології та 

природних 

ресурсів 

України 

ЮНІДО Демонстрація переваг екологічно 

безпечного збирання та знищення 

запасів стійких органічних 

забруднювачів (СОЗ) та 

озоноруйнуючих речовин (ОРР), з 

метою сприяння виконанню 

Україною своїх зобов'язань за 

Стокгольмською конвенцією та 

Монреальським протоколом 

28 Найкращі доступні 

технології та методи 

управління (НДТМ) для 

України 

Партнер з розвитку - 

Німеччина 

01.02.2019 - 

31.07.2023 

Федеральне 

міністерство 

навколишнього 

середовища, охорони 

природи та ядерної 

безпеки (BMU) 

Міністерство захисту 

довкілля та природних 

ресурсів України 

Міністерство 

захисту довкілля 

та природних 

ресурсів 

України 

Німецьке 

товариство 

міжнародного 

співробітництва 

(GIZ) ГмбХ 

Покращення адміністративної та 

фахової спроможності 

відповідальних державних органів та 

суб’єктів господарювання задля 

виконання Директиви про 

промислові викиди та, таким чином, 

забезпечення послідовного 

застосування концепції інтегрованого 

запобігання та зниження рівня 

промислового забруднення довкілля, 

а також сприяння застосуванню 

найкращих доступних технологій та 

методів управління (НДТМ) 



29 Екологічно обґрунтоване 

управління та остаточне 

видалення поліхлордифенілів 

(ПХД) 

Партнер з розвитку - 

ГЕФ/ЮНІДО 

25.03.2019 - 

24.03.2021 

Організацію Об’єднаних 

Націй з промислового 

розвитку 

Державний заклад «Державна 

екологічна академія 

післядипломної освіти та 

управління» 

Міністерство 

захисту довкілля 

та природних 

ресурсів 

України  

Державний 

заклад 

«Державна 

екологічна 

академія 

післядипломної 

освіти та 

управління» 

Створення системи екологічно 

обґрунтованого поводження ПХД, 

поліпшення відповідності 

зобов’язанням у рамках 

Стокгольмської конвенції щодо ПХД 

та заохочення місцевого 

застосування технологій без 

спалювання для утилізації 3000 тон 

забрудненого ПХД обладнання 

30 Підтримка природно-

заповідних територій в 

Україні 

Партнер з розвитку - 

Німеччина 

01.05.2016 - 

30.04.2022 

Кредитна установа для 

відбудови (KfW) 

Мінприроди, Карпатський 

біосферний заповідник; 

природний заповідник 

«Горгани»; Карпатський 

національний природний 

парк; Національний 

природний парк «Синевир»; 

Ужанський національний 

природний парк; 

Національний природний 

парк «Верховинський»; 

Національний природний 

парк «Вижницький»; 

Яворівський національний 

природний парк 

Мінприроди АГТ ГРУП АГ 

(AHT Group AG) 

Покращення управління та 

ефективності обраних природно-

заповідних територій в Україні, а 

також підвищення рівня схвалення 

природно-заповідних територій у 

місцевих громадах 

31 Покращення радіаційного 

контролю навколишнього 

середовища та законодавчої 

бази в Україні для 

екологічної реабілітації 

радіоактивно забруднених 

територій 

Партнер з розвитку - Японія 

07.04.2017 - 

31.03.2022 

Японське агентство 

міжнародного 

співробітництва (JICA) 

Державне спеціалізоване 

підприємство «Екоцентр»  

Чорнобильський радіаційно-

екологічний біосферний 

заповідник  

Державне підприємство 

«Державний науково-

дослідний центр з ядерної та 

радіаційної безпеки 

Український 

гідрометереологічний 

інститут Державної служби 

України з надзвичайних 

ситуацій та Національної 

академії наук України  

Національний університет 

біоресурсів і 

природокористування 

України 

ДАЗВ Інститут 

радіоактивності 

навколишнього 

середовища 

(IER) 

Університету 

Фукусіми 

Визначення напрямку впровадження 

нового зонування Чорнобильської 

зони відчуження на основі 

результатів довгострокового 

моніторингу радіоактивних речовин 

у Чорнобильській зоні відчуження та 

місті Києві 



32 Проект поводження з ТПВ у 

Львові 

Партнер з розвитку - ЄБРР 

03.09.2019 - 

03.09.2022 

Європейський банк 

реконструкції та 

розвитку 

Львівське комунальне 

підприємство "Зелене місто" 

Львівська ОДА Hidroterra Ltd Надання послуг консультанта для 

реалізації проекту "Проект 

поводження з ТПВ у Львові 

33 iNSitu – Природні рішення 

постраждалим від паводку 

громадам 

Партнер з розвитку - 

Швейцарія 

15.09.2020 - 

30.09.2021 

Федеральний 

департамент 

закордонних справ 

Швейцарії/ 

Швейцарське бюро 

співробітництва (ШБС) 

в Україні 

Громадська організація 

«Агентство сприяння сталому 

розвитку Карпатського 

регіону «ФОРЗА» 

Виконавчий 

комітет 

Ланчинської 

селищної ради 

об’єднаної 

територіальної 

громади 

Надвірнянського 

району Івано-

Франківської 

області 

Громадська 

організація 

«Агентство 

сприяння 

сталому розвитку 

Карпатського 

регіону 

«ФОРЗА» 

Підвищення стійкості карпатських 

громад до повені та інших 

надзвичайних ситуацій, спричинених 

зміною клімату 

Сектор - Регіональний розвиток  

34 Безпечне управління 

ризиками паводків у 

прикордонному районі річки 

Сірет 

Партнер з розвитку - ЄС 

17.03.20 - 

16.03.21 

ОУ СОП «Румунія - 

Україна 2014-2020», 

представлений 

Міністерством 

державних робіт, 

розвитку та управління 

Румунії  

Глибоцька районна рада,  

Старововчинецька сільська 

рада 

Чернівецька 

ОДА 

Комуна 

Кандешти 

(Румунія) 

Консолідація транскордонного 

співробітництва органів влади, що 

беруть участь в менеджменті 

природних катастроф та розширення 

їх спроможності при  надзвичайних 

ситуаціях для гарантування безпеки 

громадян у прикордонній зоні 

басейну річки  Сірет 

35 Чисті ріки - чисті моря 

Партнер з розвитку - ЄС 

01.07.20 - 

31.12.22 

ОУ СОП «Басейн 

Чорного моря» ЄІС 

2014-2020, 

представлений 

Міністерством 

регіонального розвитку 

та державного 

управління Румунії 

Новокаховська міська 

громадська екологічна 

організація «МАМА-86-Нова 

Каховка» 

Виконавчий 

комітет 

Новокаховської 

міської ради 

Фонд «Земля 

назавжди» 

(Стара Загора, 

Республика 

Болгарія) 

Створення інноваційних інструментів 

для швидкої оцінки річкового сміття 

та потенціалу утилізації відходів, 

пропагування методів сталого 

управління відходами, обмін 

передовими практиками та 

інформацією щодо помилок. 

Пропагування через межи кордонів 

зменшення  відходів, які біологічно 

розкладаються, та  мінімізація 

використання  пластмас та її 

переробки . Використання досвіду 

міста  Оансеа (Oancea) щодо 

проведення техніко-економічного 

обґрунтування та впровадження 

практики поводження з відходами на 

місцевому рівні 



36 Чисті ріки - чисті моря 

Партнер з розвитку - ЄС 

01.07.20 - 

31.12.22 

ОУ СОП «Басейн 

Чорного моря» ЄІС 

2014-2020, 

представлений 

Міністерством 

регіонального розвитку 

та державного 

управління Румунії 

Новокаховська міська 

громадська екологічна 

організація «МАМА-86-Нова 

Каховка» 

Виконавчий 

комітет 

Новокаховської 

міської ради 

Фонд «Земля 

назавжди» 

(Стара Загора, 

Республика 

Болгарія) 

Створення інноваційних інструментів 

для швидкої оцінки річкового сміття 

та потенціалу утилізації відходів, 

пропагування методів сталого 

управління відходами, обмін 

передовими практиками та 

інформацією щодо помилок. 

Пропагування через межи кордонів 

зменшення  відходів, які біологічно 

розкладаються, та  мінімізація 

використання  пластмас та її 

переробки . Використання досвіду 

міста  Оансеа (Oancea) щодо 

проведення техніко-економічного 

обґрунтування та впровадження 

практики поводження з відходами на 

місцевому рівні 

37 Екологічний моніторинг в 

басейні Чорного моря з 

використанням продуктів 

програми Копернікус – 

PONTOS 

Партнер з розвитку - ЄС 

01.07.20 - 

31.12.22 

ОУ СОП «Басейн 

Чорного моря» ЄІС 

2014-2020 

Одеський національний 

університет імені І.І. 

Мечникова (ОНУ ім. І.І. 

Мечникова) 

Одеська ОДА Фонд 

Американського 

Університету 

Вірменії 

(Вірменія) 

Посилення прикордонного 

співробітництва в сфері проведення 

гармонізованого великомасштабного 

моніторингу довкілля у всіх країнах 

Чорноморського регіону та поза його 

межами. Спільна розробка і 

створення платформи PONTOS, з 

метою надання повної об’єктивної 

картини стану довкілля 

Чорноморського регіону, динаміки її 

змін у часі, враховуючи потреби та 

обмеження як на національному, так і 

на місцевому рівнях, завдяки чому  

інформація і знання стануть 

доступними для вчених, органів 

влади, громадян та інших 

стейкхолдерів. 



38 LeNetEco 2 - Створення 

навчальної мережі для 

консолідації зусиль спільного 

екологічного контролю та 

моніторингу Басейні Чорного 

моря 2 

Партнер з розвитку - ЄС 

01.08.20 - 

31.07.22 

ОУ СОП «Басейн 

Чорного моря» ЄІС 

2014-2020 

Одеський національний 

політехнічний університет 

Одеська ОДА Агентство 

Сталого 

Розвитку та 

Європейської 

Інтеграції 

«Єврорегіон 

«Нижній Дунай» 

Створення платформи LeNetEcо, що 

складатиметься з трьох незалежних, 

але об`єднаних загальною метою 

частин. Консолідація зусиль та 

активізація суспільства в країнах 

BSB шляхом здійснення екологічного 

контролю та моніторингу екологічної 

ситуації та її покращення в дельтах 

річок басейну Чорного моря 

39 Стратегія нульових відходів: 

методи та імплементація у 

басейні Чорного моря - 

ZeroWasteBSB 

Партнер з розвитку - ЄС 

23.04.20 - 

22.04.22 

ОУ СОП «Басейн 

Чорного моря» ЄІС 

2014-2020 

Інститут проблем ринку та 

економіко-екологічних 

досліджень Національної 

академії наук України 

Одеська ОДА Спеціальна 

провінціальна 

адміністрація 

Кіркларелі 

(Туреччина) 

Підвищення обізнаності щодо 

екологічних проблем та належної 

практики поводження з відходами, 

пов'язаними з річковим та морським 

сміттям у Чорноморському басейні, 

для забезпечення покращення 

добробуту людей у регіонах 

Чорноморського басейну 

40 Екологічний моніторинг в 

басейні Чорного моря з 

використанням продуктів 

програми Копернікус – 

PONTOS 

Партнер з розвитку - ЄС 

01.07.20 - 

31.12.22 

ОУ СОП «Басейн 

Чорного моря» ЄІС 

2014-2020 

Одеський національний 

університет імені І.І. 

Мечникова (ОНУ ім. І.І. 

Мечникова) 

Одеська ОДА Фонд 

Американського 

Університету 

Вірменії 

(Вірменія) 

Посилення прикордонного 

співробітництва в сфері проведення 

гармонізованого великомасштабного 

моніторингу довкілля у всіх країнах 

Чорноморського регіону та поза його 

межами. Спільна розробка і 

створення платформи PONTOS, з 

метою надання повної об’єктивної 

картини стану довкілля 

Чорноморського регіону, динаміки її 

змін у часі, враховуючи потреби та 

обмеження як на національному, так і 

на місцевому рівнях, завдяки чому  

інформація і знання стануть 

доступними для вчених, органів 

влади, громадян та інших 

стейкхолдерів. 



41 LeNetEco 2 - Створення 

навчальної мережі для 

консолідації зусиль спільного 

екологічного контролю та 

моніторингу Басейні Чорного 

моря 2 

Партнер з розвитку - ЄС 

01.08.20 - 

31.07.22 

ОУ СОП «Басейн 

Чорного моря» ЄІС 

2014-2020 

Одеський національний 

політехнічний університет 

Одеська ОДА Агентство 

Сталого 

Розвитку та 

Європейської 

Інтеграції 

«Єврорегіон 

«Нижній Дунай» 

Створення платформи LeNetEcо, що 

складатиметься з трьох незалежних, 

але об`єднаних загальною метою 

частин. Консолідація зусиль та 

активізація суспільства в країнах 

BSB шляхом здійснення екологічного 

контролю та моніторингу екологічної 

ситуації та її покращення в дельтах 

річок басейну Чорного моря 

42 Стратегія нульових відходів: 

методи та імплементація у 

басейні Чорного моря - 

ZeroWasteBSB 

Партнер з розвитку - ЄС 

23.04.20 - 

22.04.22 

ОУ СОП «Басейн 

Чорного моря» ЄІС 

2014-2020 

Інститут проблем ринку та 

економіко-екологічних 

досліджень Національної 

академії наук України 

Одеська ОДА Спеціальна 

провінціальна 

адміністрація 

Кіркларелі 

(Туреччина) 

Підвищення обізнаності щодо 

екологічних проблем та належної 

практики поводження з відходами, 

пов'язаними з річковим та морським 

сміттям у Чорноморському басейні, 

для забезпечення покращення 

добробуту людей у регіонах 

Чорноморського басейну 

43 Партнерство Румунія-

Україна для пом’якшення 

зміни клімату 

Партнер з розвитку - ЄС 

01.11.20 - 

30.04.22 

ОУ СОП «Румунія - 

Україна 2014-2020», 

представлений 

Міністерством 

державних робіт, 

розвитку та управління 

Румунії  

ГО «Бюро розвитку, 

інновацій та технологій», 

Управління економічного та 

інтеграційного розвитку 

виконавчого комітету міської 

ради м. Івано-Франківськ, 

Івано-Франківський 

національний технічний 

університет нафти і газу 

Івано-

Франківська 

ОДА 

ГО «Бюро 

розвитку, 

інновацій та 

технологій»  

Розвиток та підтримка інноваційної 

співпраці з метою пом’якшення змін 

клімату в транскордонному регіоні 

Румунія-Україна для забезпечення 

сталого розвитку територій шляхом 

організації нового освітнього та 

дослідницького середовища в галузі 

енергоефективності 

44 Спільний захист людей та 

навколишнього середовища 

шляхом створення 

українсько-польської 

системи попередження та 

реагування на катастрофи в 

карпатському регіоні 

Партнер з розвитку - ЄС 

05.10.18 - 

04.07.21 

ОУ СОП «Україна-

Польща-Білорусь» ЄІС 

2014-2020 

Асоціація органів місцевого 

самоврядування «Єврорегіон 

Карпати – Україна»; Головне 

управління Державної 

служби України з 

надзвичайних ситуацій у 

Львівській області; 

Управління Державної 

служби України з 

надзвичайних ситуацій в 

Івано-Франківській області; 

Управління Державної 

служби України з 

надзвичайних ситуацій у 

Закарпатській області 

Львівська ОДА; 

Закарпатська 

ОДА; Івано-

Франківська 

ОДА 

Асоціація 

органів 

місцевого 

самоврядування 

«Єврорегіон 

Карпати – 

Україна» 

Підвищення рівня безпеки у 

транскордонному регіоні шляхом 

зміцнення спроможності 

регіональних служб пожежної 

охорони та надзвичайних ситуацій 

для вирішення спільних проблем у 

сфері безпеки, що сприятиме 

скороченню часу реагування на 

катастрофи в гірській місцевості 



45 Партнерство Румунія-

Україна для пом’якшення 

зміни клімату 

Партнер з розвитку - ЄС 

01.11.20 - 

30.04.22 

ОУ СОП «Румунія - 

Україна 2014-2020», 

представлений 

Міністерством 

державних робіт, 

розвитку та управління 

Румунії  

ГО «Бюро розвитку, 

інновацій та технологій», 

Управління економічного та 

інтеграційного розвитку 

виконавчого комітету міської 

ради м. Івано-Франківськ, 

Івано-Франківський 

національний технічний 

університет нафти і газу 

Івано-

Франківська 

ОДА 

ГО «Бюро 

розвитку, 

інновацій та 

технологій»  

Розвиток та підтримка інноваційної 

співпраці з метою пом’якшення змін 

клімату в транскордонному регіоні 

Румунія-Україна для забезпечення 

сталого розвитку територій шляхом 

організації нового освітнього та 

дослідницького середовища в галузі 

енергоефективності 

  Сектор - Охорона здоров'я  

46 Покращення екологічної 

ситуації у Шацькому 

національному природному 

парку шляхом каналізування 

населених пунктів навколо 

озера Світязь 

Партнер з розвитку - ЄС 

30.08.18 - 

29.06.21 

ОУ СОП «Україна-

Польща-Білорусь» ЄІС 

2014-2020 

Шацька районна державна 

адміністрація 

Волинська ОДА Шацька районна 

державна 

адміністрація 

Запобігання поширенню хвороб 

людей та тварин у Волинській 

області (Україна) та Люблінському 

воєводстві (Республіка Польща) 

шляхом удосконалення 

каналізаційної системи в районі 

Шацьких озер 

Сектор - Освіта і наука 

47 Кращі Європейські практики 

для платформи “Водна 

безпека” задля досягнення 

цілей сталого розвитку 

Партнер з розвитку - ЄС 

01.09.18 - 

31.08.21 

  Чорноморський національний 

університет імені Петра 

Могили 

МОН Чорноморський 

національний 

університет імені 

Петра Могили 

Впровадження практики 

Європейського Союзу в екологічну 

політику та практику в галузі безпеки 

води в України; отримання 

грунтовних знань з питань 

європейської інтеграції у галузі 

екології. 

48 Інструменти екологічної 

політики ЄС - INENCY 

Партнер з розвитку - ЄС 

01.09.17 - 

31.05.21 

  Харківський національний 

університет імені В. Н. 

Каразіна 

МОН Харківський 

національний 

університет імені 

В. Н. Каразіна 

Розробка та розповсюдження  модуля 

з метою заповнення прогалин в освіті 

стосовно інструментів політики ЄС у 

галузі навколишнього середовища та 

сталого розвитку 



49 Кліматичне лідерство ЄС 

Партнер з розвитку - ЄС 

21.10.20 - 

20.10.23 

  Сумський національний 

аграрний університет 

МОН Сумський 

національний 

аграрний 

університет 

Запровадження європейських 

практик у дослідженнях, що не 

стосуються ЄС, для студентів та 

дослідників з університетів; 

проведення та розповсюдження 

поглиблених досліджень кліматичної 

політики та інструментів ЄС серед 

широкого кола науковців, зовнішніх 

зацікавлених сторін, політиків щодо 

питань лідерства у сфері клімату 

Сектор - Ядерна безпека 

50 Підтримка в управлінні 

Інструментом  

співробітництва у сфері 

ядерної безпеки (ІСЯБ) в 

Україні 

Партнер з розвитку - ЄС 

01.09.20 - 

31.08.24 

  Державне агентство України з 

управління зоною 

відчуження; Державна 

інспекція ядерного 

регулювання України 

Міністерство 

захисту довкілля 

і природних 

ресурсів 

України 

Enconet 

Consulting 

Ges.m.b.H 

(Австрія) 

Надання підтримки щодо управління 

процесом реалізації проектів, які 

впроваджуються в Україні в рамках 

програми Інструменту 

співробітництва у сфері ядерної 

безпеки 

51 Розробка Національного 

плану геологічного 

захоронення радіоактивних 

відходів в Україні та графіка 

його реалізації (U4.01/14B) 

Партнер з розвитку - ЄС 

20.09.18 - 

31.03.21 

  ДСП «Центральне 

підприємство з поводження з 

радіоактивними відходами» 

Державне 

агентство 

України з 

управління 

зоною 

відчуження 

Консорціум з 

«BGE Technology 

GmbH» 

(Німеччина) у 

якості лідера,  

SKB International 

AB (Швеція), 

ANDRA 

(Франція) 

Визначення процесу, який дозволить 

здійснити вибір майданчика для 

глибокого геологічного захоронення, 

що відповідає технічним вимогам і 

прийнятний з соціальної точки зору; 

розробка детального плану і 

попередня оцінка вартості глибокого 

геологічного захоронення в Україні; 

навчання фахівців оцінки безпеки, 

обґрунтування безпеки, управління 

програмами і т. д. в області розробки 

сховища для глибокого геологічного 

захоронення; підтримка при 

формуванні позитивного ставлення 

суспільства до процесу вибору 

майданчика в Україні, в тому числі з 

урахуванням міжнародного досвіду 

створення подібних об’єктів 



52 Комплексна оцінка безпеки 

майданчиків щодо 

поводження з 

радіоактивними відходами, 

які експлуатуються 

Державною корпорацією 

«Українське державне 

об’єднання «Радон» та 

проектування заходів з 

реабілітації конкретних 

проблемних  об’єктів 

(U4.01/14C) 

Партнер з розвитку - ЄС 

26.07.18 - 

31.10.21 

  Державне спеціалізоване 

підприємство «Об’єднання 

«Радон» (код згідно з 

ЄДРПОУ 43068161) 

Державне 

агентство 

України з 

управління 

зоною 

відчуження 

Brenk 

Systemplanung 

GmbH» 

(Німеччина) 

Виконання комплексних оцінок 

безпеки для майданчиків п’яти 

спецкомбінатів ДК «УкрДО «Радон». 

Передача ДК «УкрДО «Радон» 

досвіду щодо виконання оцінки 

безпеки. Проектування заходів з 

реабілітації «проблемних» сховищ 

(крім сховищ колодязного типу), 

розташованих на спецкомбінатах. 

53 Боротьба з незаконним 

використанням та обігом 

радіоактивних матеріалів у 

східному регіоні України. 

Завдання 1. Позапланова 

інвентаризація радіоактивних 

матеріалів 

(ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ) 

Партнер з розвитку - США 

22.05.2019 - 

21.05.2022 

Державний департамент 

США/Бюро 

міжнародної безпеки та 

нерозповсюдження 

Державна інспекція ядерного 

регулювання України 

Державна 

інспекція 

ядерного 

регулювання 

України 

Український 

науково-

технологічний 

центр (УНТЦ) 

Вдосконалення можливостей 

Державної інспекції ядерного 

регулювання України та 

вдосконалення практичних навичок 

щодо здійснення майбутньої 

інспекційної діяльності та 

підвищення рівня безпеки 

радіаційних джерел у зоні Операції 

об’єднаних сил; проведення 

комплексу перевірок з метою 

інвентаризації джерел іонізуючого 

випромінювання на підприємствах та 

установах, що займаються 

використанням радіаційних джерел 

та знаходяться у зоні Операції 

об’єднаних сил на територіях, що 

контролюються Україною. 



54 Технічна підтримка 

Державної інспекції ядерного 

регулювання України 

Партнер з розвитку - США 

11.02.2019 - 

31.01.2022 

Комісія ядерного 

регулювання США 

Державна інспекція ядерного 

регулювання України 

Державна 

інспекція 

ядерного 

регулювання 

України 

Брукхевенська 

Національна 

Лабораторія 

(БНЛ) США 

Надання технічної підтримки 

Державній інспекції ядерного 

регулювання України у проведенні 

регулюючої діяльності за такими 

напрямами: розробка регулюючих 

вимог; ліцензування нових ядерних 

установок; ліцензування 

продовження терміну експлуатації 

атомних електростанцій; 

вдосконалення аналітичних засобів, 

методів та можливостей; розробка та 

впровадження ризик-інформованих 

методів для ліцензійної, інспекційної 

та інших видів регулюючої 

діяльності; розробка регулюючих 

підходів до поводження із 

радіоактивними відходами; розробка 

методологій та регулюючих 

документів щодо фізичного захисту 

ядерних матеріалів та установок; 

вдосконалення підготовки персоналу 

55 Оцінка загроз у сфері 

регулювання в Україні 

Партнер з розвитку - 

Норвегія 

24.09.2020 - 

31.08.2021 

Уряд Королівства 

Норвегія/Norwegian 

Radiation and Nuclear 

Safety Authority (DSA) 

Державна інспекція ядерного 

регулювання України 

Державна 

інспекція 

ядерного 

регулювання 

України 

Державне 

підприємство 

«Державний 

науково-

технічний центр 

з ядерної та 

радіаційної 

безпеки» 

Проведення всебічного детального 

аналізу діяльності 

Держатомрегулювання, включаючи 

оцінку прогресу, досягнутого у 2015 

– 2020 роках, з урахуванням нових 

викликів та виявлення недоліків у 

сфері регулювання, ліцензування, 

нагляду та планування заходів щодо 

їх усунення чи пом’якшення 



56 Розробка нормативного 

документа з вимогами та 

правилами безпечного 

поводження з 

відпрацьованими закритими 

джерелами іонізуючого 

випромінювання (ДІВ), які 

визнано радіоактивними 

відходами 

Партнер з розвитку - 

Норвегія 

24.09.2020 - 

31.12.2022 

Уряд Королівства 

Норвегія/Norwegian 

Radiation and Nuclear 

Safety Authority (DSA) 

Державна інспекція ядерного 

регулювання України 

Державна 

інспекція 

ядерного 

регулювання 

України 

Державне 

підприємство 

«Державний 

науково-

технічний центр 

з ядерної та 

радіаційної 

безпеки» 

Розробка нового нормативного 

документа «Вимоги та правила 

безпечного поводження з 

відпрацьованими закритими ДІВ, які 

визнано радіоактивними відходами» 

для усунення значних недоліків у 

сфері безпечного поводження з 

відпрацьованими закритими ДІВ, які 

визнано радіоактивними відходами, 

та впровадження заходів для 

гармонізації національної 

регулюючої бази з референтними 

рівнями WENRA та стандартами 

безпеки МАГАТЕ 

57 Розробка нормативного 

документа щодо звільнення 

радіоактивних матеріалів від 

регулюючого контролю 

Партнер з розвитку - 

Норвегія 

24.09.2020 - 

31.08.2022 

Уряд Королівства 

Норвегія/Norwegian 

Radiation and Nuclear 

Safety Authority (DSA) 

Державна інспекція ядерного 

регулювання України 

Державна 

інспекція 

ядерного 

регулювання 

України 

Державне 

підприємство 

«Державний 

науково-

технічний центр 

з ядерної та 

радіаційної 

безпеки» 

Розробка нового нормативного 

документа для усунення значних 

прогалин у сфері звільнення 

радіоактивних матеріалів від 

регулюючого контролю і реалізація 

заходів щодо гармонізації 

національної нормативної бази з 

Директивами ЄС та Нормами безпеки 

МАГАТЕ 

58 Система управління та 

забезпечення відповідності 

правилам безпечного 

перевезення радіоактивних 

матеріалів 

Партнер з розвитку - 

Норвегія 

13.10.2020 - 

31.12.2022 

Уряд Королівства 

Норвегія/Norwegian 

Radiation and Nuclear 

Safety Authority (DSA) 

Державна інспекція ядерного 

регулювання України 

Державна 

інспекція 

ядерного 

регулювання 

України 

Державне 

підприємство 

«Державний 

науково-

технічний центр 

з ядерної та 

радіаційної 

безпеки» 

Розробка нормативної бази щодо 

системи управління та забезпечення 

відповідності правилам у сфері 

перевезення радіоактивних 

матеріалів та гармонізації 

національної нормативної бази щодо 

безпечного перевезення 

радіоактивних матеріалів із 

положеннями документів МАГАТЕ 



59 Інформаційна підтримка 

дозвільної та наглядової 

діяльності 

Держатомрегулювання 

Партнер з розвитку - Швеція 

01.09.2020 - 

31.08.2022 

Шведське Агентство з 

радіаційної безпеки 

(SSM) 

Державна інспекція ядерного 

регулювання України 

Державна 

інспекція 

ядерного 

регулювання 

України 

Український 

науково-

технологічний 

центр 

Створення для 

Держатомрегулювання 

інформаційної системи, призначеної 

для ведення реєстрів даних і 

документації з питань регулювання, 

управління інформацією в галузі 

регулювання і управління 

регулюючою діяльністю в сфері 

використання ядерної енергії з 

можливістю оперативного контролю 

стану усунення виявлених дефіцитів 

безпеки та аналітичної підтримки для 

ризик-інформованого планування 

заходів державного нагляду 

Сектор - Енергетика та енергоефективність 

60 Підтримка національного 

Фонду енергоефективності та 

програми екологічних 

реформ (S21) в Україні 

Партнер з розвитку - 

Німеччина 

01.05.2018 - 

31.10.2021 

Федеральне 

міністерство 

навколишнього 

середовища, охорони 

природи та ядерної 

безпеки (BMU) 

Державна установа «Фонд 

енергоефективності» 

Міністерство 

розвитку громад 

та територій 

України 

Німецьке 

товариство 

міжнародного 

співробітництва 

(GIZ) ГмбХ 

Підтримка українського Уряду в 

налагодженні ефективної роботи 

Фонду енергоефективності як 

ключового інструменту досягнення 

цілі підвищення енергоефективності 

та енергозбереження, скорочення 

викидів парникових газів у 

житловому секторі 

 

 


