ДОПОМОГА ЯПОНІЇ УКРАЇНІ
Лютий 2017 р.
Посольство Японії в Україні

1. Кредитна допомога: 1.69 млрд дол. США
Проект розвитку державного
Міжнародного аеропорту «Бориспіль»
190.9 млн дол. США

Будівництво терміналу D міжнародного
«Бориспіль» (2004)

аеропорту

Кредит на політику розвитку
400 млн дол. США

Кошти для фіскальної консолідації (2014, 2015)

Проект модернізації Бортницької станції Модернізація Бортницької станції аерації (2015)
аерації у м.Київ
1.1 млрд дол. США

2. Грантова (безвідплатна) допомога: 93 млн дол. США
Грантова допомога загального проектного
типу
17.7 млн дол. США
Грантова допомога непроектного типу
16.5 млн дол. США

・ Надання медичного обладнання Національній дитячій
спеціалізованій лікарні «Охматдит» (2001)
・ Надання медичного обладнання дитячим лікарням
Центральної та Східної України (2006, 2007, 2014)
・ Надання виробничого обладнання для малих та
середніх підприємств (2005)
・ Надання медичного обладнання для забезпечення
потреб людей, що постраждали від аварії на ЧАЕС
(2013)
・ Надання обладнання для відновлення східних регіонів
(2015)

Маломасштабна грантова допомога для Надання медичного обладнання, проведення ремонтних
проектів людської безпеки «Кусаноне»
робіт у навчальних закладах та ін.
8.2 млн дол. США
(113 проекти)
Грантова допомога у сфері культури
4.9 млн дол. США

Закупівля обладнання для театрів опери та балету,
музичних шкіл, музеїв та ін. (11 проектів)

Екстрена грантова допомога
0.9 млн дол. США

・ Допомога під час повеней в Західній Україні (1998,
2008)
・ Допомога для внутрішньо переміщених осіб (2014)

Допомога через міжнародні організацї
45.1 млн дол.

・ Допомога на підтримку демократизації, надана через
ОБСЄ та Раду Європи (2014, 2015)
・ Грантова допомога для відновлення Донбасу, надана
через ПРООН, ЮНІСЕФ, УВКБ ООН, ЮНОПС, ВПП,
УКГП ООН, МОМ, МКЧХ та МФЧХ (2014, 2015, 2016,
2017)

3. Фінансова допомога: 580 млн дол. США
Фінансові та експортні кредити (1995) :200 млн дол. США
Експортна кредитна лінія (2011) : 80 млн дол. США
Кредитна лінія агентства «Nippon Export and Investment Insurance» (NEXI) для страхування торгівлі
(2014) : 300 млн дол. США

4. Схема зелених інвестицій (GIS)
Надання 1 568 гібридних автомобілів японського виробництва в рамках проекту оновлення патрульних
машин
Утеплення фасадів, вікон та дахів у 374 закладах соціальної інфраструктури (школи, лікарні та ін.)
Модернізація 135 вагонів Київського метрополітену із використанням японських енергозберігаючих
технологій

5. Допомога для подолання наслідків аварії на ЧАЕС та нерозповсюдження ядерного
матеріалу: 219 млн дол. США
Чорнобильський фонд "Укриття"
117.3 млн дол. США

Будівництво нового саркофагу на ЧАЕС

Рахунок ядерної безпеки
53.1 млн дол. США

Будівництво у Чорнобилі сховища відпрацьованого ядерного
палива

Допомога на денуклеаризацію
21 млн дол. США

Захист та контроль ядерних матеріалів

Гуманітарна допомога

Допомога постраждалим від аварії на ЧАЕС: закупівля

27 млн дол. США

медикаментів, медичного обладнання та ін.

6. Технічне співробітництво: 56 млн дол. США
Пілотне дослідження JICA та
техніко-економічне обґрунтування
(ТЕО) NEDO
25 млн дол. США

・ Впровадження енергозберігаючих технологій та
альтернативних видів палива у Харківській області (2015)
・ Підвищення ефективності енергооб'єктів з комбінованим
циклом у м. Київ (ТЕО)(2015)
・ Проект підвищення енергоефективності Київського
метрополітену (ТЕО)(2015)

Технічна допомога від Фонду
співробітництва Японії та ЄБРР
2.5 млн дол. США

・ Зниження ризику розповсюдження африканської чуми
свиней та ін. (2014-2018)
・ Підтримка фінансування агробізнесу в Україні
(2017-2020)

Технічне співробітництво JICA (28.4 млн дол. США, станом на березень 2016)
・ Cтажування посадовців (662 осіб), делегування груп дослідників (251 особи), делегування фахівців
(74 осіб)
・ Проект розвитку потенціалу Національної суспільної телерадіокомпанії України (2017-2019)
・ Проект зі створення національної інфраструктури геопросторових даних України (2015-2017)
・ Направлення фінансового експерта в Міністерство фінансів України (радник Міністра) (2015)
・ Українсько-Японський центр (2006 - 2011)

Загальна сума: 3.1 млрд дол. США
(*1 дол. США= 100 єн, 1 євро= 140 єн)

