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Історія двосторонніх відносин Японії та України 
(Проекти пов’язані з Чорнобилем) 

Квітень 2011 р. 
 
1. Ядерна безпека 

(1) Внесок на Рахунок ядерної безпеки (1994 р.: 19 млн. дол. США; 2008 р.: 3.68 
млн. євро) 

(2) Внесок в Чорнобильський фонд «Укриття» (1997, 2000, 2005 рр.: 55 млн. дол. 
США)  

2. Допомога в наукових дослідженнях  
(1) Наукові дослідження в Міжнародному чорнобильському центрі (1998-2002 рр.: 

1.21 млн. дол. США) 

3. Гуманітарна допомога 
(1) Внесок до Міжнародної програми по Чорнобилю Всесвітньої організації 

здоров‘я (ВОЗ) (1991р: 6.4 млн. дол. США) 
(2) Постачання медичного обладнання та медичних препаратів українським 

лікарням (1994-1998 рр.: 8.03 млн. дол. США) 
в тому числі:  Постачання медичного обладнання через ЮНІСЕФ 

(0.3 млн. дол. США) 
 Постачання медичних препаратів через Організацію 

Міжнародного Червоного Хреста (3 млн. дол. США) 
(3) Відрядження японських фахівців до України та запрошення українських 

фахівців до Японії (1992-2000 рр.: 70 осіб) 
(4) Допомога через неурядові організації Японії (1996р.-до тепер: 1.168 млн. дол. 

США) 

4. Допомога через Довірчий фонд ООН з проблем безпеки людини (Офіційна 
допомога розвитку (ОПР)) 

- Допомога людям в подоланні страхів, проблем та ризиків в місцевостях, які 
постраждали від Чорнобиля, що здійснюється Чорнобильською програмою 
відновлення та розвитку ПРООН (протягом 3 років починаючи з березня 2004 
р. - 1.21 млн. дол. США)  

- Людська безпека для громадян та громад в регіонах, що постраждали від 
Чорнобильської катастрофи, шляхом надання інформації (Міжнародні 
дослідження Чорнобиля та інформаційна мережа) на загальну суму 2.61 млн. 
доларів США  

5. Грантова допомога для проектів з безпеки людини («Кусаноне») (ОДР)  
- 22 проектів починаючи з 2002 року (1 215 164 дол. США), в тому числі: 
(1) Створення кризового центру в місті Славутич (завершено в липні 2002р.: 67 

722 дол. США) 
(2) Модернізація реабілітаційного обладнання в міській лікарні № 5 

м. Кременчук (завершено в грудні 2003р.: 40 475 дол. США) 
(3) Модернізація медичного обладнання у Брусилівській центральній районній 

лікарні (завершено в лютому 2004 р.: 24 364 дол. США) 
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(4) Модернізація медичного обладнання в сільських медичних закладах 
Житомирської області (завершено в лютому 2005 р.: 75 015 дол. США) 

(5) Модернізація медичного обладнання в Дитячій поліклініці №1 Деснянського 
району м. Києва (завершено в квітні 2005 р.: 22 973 дол. США) 

(6) Модернізація медичного обладнання в Центральній міській дитячій лікарні м. 
Житомира (завершено в квітні 2006 р.: 50 521 дол. США) 

(7) Модернізація медичного обладнання в поліклініці Центральної міської 
лікарні № 2 м. Житомира (завершено в квітні 2006 р.: 21 565 дол. США) 

(8) Допомога Центру соціально-оздоровчої реабілітації для 
переселенців-чорнобильців (завершено в квітні 2006 р.: 68 581дол. США) 

(9) Придбання автотранспортного засобу для Центру реабілітації та освіти 
дітей-чорнобильців (завершено в квітні 2006 р.: 44 949 дол. США) 

(10)  Поліпшення санітарних умов у школі с. Пакуль, Чернігівської області 
(завершено в березні 2007 р.: 26 282 дол. США) 

(11)  Поліпшення профілактики туберкульозу в Народоцькому районі, 
забрудненому в результаті аварії на ЧАЕС, що розташований біля 
Чорнобильської зони відчуження (завершено в лютому 2007 р.: 39 878 дол. 
США) 

(12)  Поліпшення медичного забезпечення для переселенців-чорнобильців в с. 
Озадівка Житомирської області (завершено в квітні 2007 р.: 46 067 дол. США)  

(13)  Модернізація медичного обладнання в медичних установах первинної ланки 
медицини Народицького району (Житомирська область) (завершено в травні 
2008 р.: 60 471 дол. США) 

(14)  Реконструкція системи водопостачання в селі Листвин в Овруцькому районі 
(Житомирська область) (завершено в травні 2009 р.: 32 680 дол. США) 

(15)  Поліпшення медичного спостереження людей, що постраждали від 
Чорнобильської катастрофи в північній частині Житомирської області 
(завершено в квітні 2009 р.: 66 597 дол. США) 

(16)  Поліпшення медичного обслуговування пожежників в Житомирській області, 
які брали участь в ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (завершено в квітні 
2009 р.: 65 273 дол. США) 

(17)  Поліпшення медичного обслуговування дітей в Рокитнянському районі, 
забрудненому в результаті аварії на ЧАЕС (завершено в квітні 2009 р.: 50 660 
дол. США)  

(18)   Поліпшення якості медичного обслуговування для постраждалих від 
Чорнобильської катастрофи та вразливих верств населення у м. Києві 
(завершено в березні 2010 р: 96 749 дол. США) 

(19)  Покращення медичного обслуговування в Рипкінському р-ні забрудненому 
через аварію на ЧАЕС (завершено в червні 2010 р: 56 336 дол. США) 

(20)  Проект з покращення медичного обладнання у Ставищенській центральній 
районній лікарні для жертв Чорнобильської катастрофи (завершено в жовтні 
2010 р: 79 965 дол. США) 

(21)  Проект з покращення умов догляду за дітьми в дошкільному навчальному 
закладі Народицького району, забрудненому внаслідок аварії на ЧАЕС 
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(завершено в жовтні 2010 р: 72 227 дол. США) 
(22)  Проект з покращення медичного обладнання в маневицькій центральній 

районній лікарні для жертв Чорнобильської катастрофи (Здійснюється: 
105,814 дол. США) 

6. Маломасштабна грантова допомога у сфері культури 
 
(1) Проект покращення виставкового обладнання у Національному Музеї 

Чорнобиля (завершено в травні 2010 р: 74,326 доларів США) 
---o--- 


