
ЯДЕРНІ ГРОШ І
Держави великої вісімки поповнили 

рахунок ядерної безпеки на 62 міль
йони євро, — повідомив за підсумка
ми конференції країн-донорів у Лон
доні Міністр М Н С України Володи
мир Шандра.

Як повідомив Міністр України з пи
тань надзвичайних ситуацій та у спра
вах захисту населення від наслідків 
Чорнобильської катастрофи Володи
мир Ш андра, у Лондоні на К онф е
ренції країн-донорів Рахунку ядерної 
безпеки (Р Я Б ) держави Великої Ві
сімки (G -8) ухвалили рішення щодо 
додаткових внесків до РЯ Б на суму 
62 мли. євро. Як наголосив Міністр 
М НС України, знаковим є той факт, 
що до поповнення Рахунку ядерної 
безпеки приєдналася Росія: вона за
явила про свій внесок на суму не мен
ше 10 мільйонів доларів. Решта 
країн-донорів визначатимуть
ся зі своїми внесками до про
ведення наступної Конферен
ції, — повідомив Володимир 
Шандра. У своєму виступі на Кон
ференції він, як її співголовую- 
чий п о в ід о м и в , що ч ерез з а 
тримку будів
ництва сховища відпрацьованого 
ядерного палива (СВЯП-2) на 10 ро
ків Україна вже понесла додаткові 
в и тр а ти  з д ер ж б ю д ж ету  на сум у 
близько 150 млн. євро. «Україна вже 
внесла до Рахунку ядерної безпеки 
5 мільйонів євро. Однак Уряд Украї
ни, розуміючи всю важливість та не

обхідність додаткових внесків, вирішив 
виділити ще 8 мільйонів євро», -- по
відомив Володимир Шандра. За слова
ми Міністра, в Україні високо оцінили 
рішення Європейського банку реконст
рукції та розвитку щодо виділення до
даткових видатків на Чорнобильські 
проекти у сумі 135 млн. євро з річного 
прибутку Банку. Володимир Ш андра 
подякував представникам країн-вклад- 
ни ків  Р Я Б  за донорську  допомогу, 
яку вони надають. А також він закликав 
інші країни приєднатися до цієї ініціа
тиви, оскільки труднощі, пов’язані з лік
відацією наслідків Чорнобильської ка
тастрофи, не є проблемою однієї держа
ви.
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