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ЕКОЛОГІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО МІЖ ЯПОНІЄЮ ТА 

УКРАЇНОЮ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТ. 

Денисенко Ігор Володимирович, аспірант кафедри всесвітньої історії 
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди 

Науковий керівник: к.і.н., доц. Л.М. Ямпольська 

 

На протязі всього періоду існування і розвитку японсько-українських 

двосторонніх відносин японська сторона реалізувала значну кількість 

екологічних проектів у нашій державі. У зв’язку з цим варто дослідити 

напрямки цих проектів, мету фінансування та важливість їх реалізації для 

Японії, що й зумовлює актуальність даної теми. 

Стаття присвячена дослідженню двосторонніх контактів між 

Японією та Україною в галузі екологічного співробітництва, що 

реалізовувалися в Україні на початку ХХІ ст. Варто зазначити, що дана 

проблематика вченими майже не розглядалася, а лежала у площині 

інтересів засобів масової інформації та публіцистів. 

Що стосується історіографії, то варто відзначити роботу А.І. Бондар 

«Все о Японии» [1], що надає вичерпну аналітичну довідку щодо різних 

аспектів японсько-українського співробітництва. Серед джерел найбільшої 

уваги заслуговують матеріали Міжгалузевого державного архіву 

Міністерства закордонних справ України, що містять значну кількість 

інформації про співробітництво у гуманітарній галузі [2-3] та електронний 

урядовий портал Кабінету Міністрів України [4-8]. 

Екологічне співробітництво між Японією та Україною почалося ще 

до набуття нашою державою незалежності, зокрема у зв’язку з аварією на 

Чорнобильській АЕС. У 90-х роках ХХ ст. дана проблематика 

http://www.bbc.com/russian/features-41824000
http://csis.org/files/publication/140105_Iraq_Book_AHC.pdf
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продовжувала займати одне з головних місць у двосторонній співпраці між 

обома державами. У 2000 р. японський уряд надав допомогу в розмірі 

22,5 млн. дол. США для здійснення проекту з перетворення об’єкта 

«Укриття» на екологічно безпечну систему, а корпорація «Марубені Юті 

літі Сервісіз» взяла участь у тендері на виконання проекту, пов’язаного з 

вивченням розподілення мас радіоактивного палива всередині об’єкта 

«Укриття». В червні 2004 р. Японія прийняла рішення про збільшення на 

10 млн. дол. США внеску до Чорнобильського фонду «Укриття» 

[2, арк. 61]. 

Також варто згадати, що у рамках заходів ІІІ Всесвітнього форуму з 

питань водних ресурсів, який проходив 16-23 березня 2003 р., було 

проведено Конференцію з питань водних ресурсів, до участі в яких 

запрошувалася Україна. За підсумками роботи було прийнято Декларацію 

та Програму дій, спрямовані на збереження водних ресурсів усього світу 

[3, арк. 95]. 

На дипломатичному рівні екологічне питання також розглядалося зі 

значною увагою. 19 грудня 2006 р. відбулася зустріч Міністра охорони 

навколишнього середовища України Василя Джарти та Надзвичайного і 

повноважного Посла Японії в Україні Муцуо Мабучі, темою якої було 

співробітництво двох країн у галузі довкілля та початок спільного 

впровадження низки проектів у рамках реалізації Кіотського протоколу [4]. 

Двосторонні контакти не обмежувалися лише дотриманням рівня 

викидів, передбачених Кіотським протоколом. Було також досягнуто 

домовленість про співпрацю в сфері розробки нових технологій у 

енергетиці та промисловому комплексі та провадженні зелених інвестицій, 

про що було підписано відповідні документи 18 березня 2009 р. [5]. Варто 

відзначити й запрошення української сторони до участі у реалізації 

проектів із запровадження альтернативної енергетики, а також 

спорудження LNG-терміналу, який би приймав значні обсяги зрідженого 

газу, який ще на той час міг би стати альтернативою російського палива і 

покращити ситуацію щодо енергетичної незалежності України [6]. 

Було б несправедливо звинувачувати нашу державу в певній 

однобокості потоку допомоги у напрямку від Японії до України. Саме 

представники нашого Міністерства надзвичайних ситуацій і Державної 

екологічної інспекції стали першими експертами, які були направлені до 

нашого далекосхідного партнера задля ліквідації негативних наслідків 

аварії на АЕС Фукусіма. У ході візиту спеціалістів було обговорено 

широке коло питань щодо операцій, необхідних для ліквідації негативних 

наслідків аварії у березні 2011 р. [7]. 

Окремої уваги заслуговує проект побудови нових сміттєпереробних 

заводів, оскільки наша держава гостро відчуває потребу в таких 

комплексах, а Японія має надзвичайно цінний позитивний досвід щодо 

модернізації існуючих потужностей із переробки сміття, а також могла б 
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надати технологічну і фінансову допомогу (в рамках Кіотського 

протоколу) українській стороні. Переговори щодо даного питання 

проводилися у вересні 2011 р. і завершилися погодженням між міністром 

екології та природних ресурсів України Миколою Злочевським і 

президентом НЕДО Хідео Хато подібного проекту [8]. 

Варто відзначити, що екологічні відносини між Японією та Україною 

на початку ХХІ ст. стали більш тісними, що відзначається громадянами 

обох країн. Досвід аварій на АЕС та екологічна проблематика є спільними 

завданнями обох країн, тому тісний обмін інформацією і фахівцями став 

невід’ємною складовою двостороннього співробітництва. Загалом, варто 

відзначити, що в даній галузі співпраця між обома державами була більш 

активною, аніж у інших, хоча були наявні і досить негативні моменти, 

зокрема використання коштів від купівлі японською стороною квот на 

викиди в атмосферу не за призначенням. Але навіть такі проблеми не 

змогли зашкодити діалогу між двома державами. 
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