Інформація про отримане майно (обладнання, програмне забезпечення) у
рамках міжнародної технічної допомоги.
ДІЮЧІ ПРОЕКТИ МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ:
1. Розвиток та підвищення спроможності Національної гвардії
України (номер картки № 3480-03)
Донор проекту: Уряд США через Міністерство оборони США;
Бенефіціар проекту: Міністерство внутрішніх справ України;
Реципієнт: Головне управління Національної гвардії України, Центральна база
забезпечення Головного управління Національної гвардії України (військова
частина 3078) ;
Кошторисна вартість: $60 180 835;
Термін реалізації: 01.09.2016 – 01.03.2022 роки з можливістю продовження.
Станом на серпень 2020 року отримано допомоги на суму близько $62 721 384
у вигляді засобів зв’язку, тренувального, оптичного, радіоелектронного,
медичного, інженерного, технічного обладнання, підготовки особового складу.
2. Готовність України у сфері ядерної безпеки (номер картки № 4279)
Донор проекту: Уряд США через Міністерство оборони США/Агенство
зменшення загрози;
Бенефіціар проекту: Міністерство внутрішніх справ України;
Реципієнт: Головне управління Національної гвардії України, Центральна база
забезпечення Головного управління Національної гвардії України (військова
частина 3078), Міжнародний міжвідомчий багатопрофільний центр підготовки
підрозділів (військова частина 3070), Навчальний центр Національної гвардії
України (військова частина 3070);
Кошторисна вартість: $3 780 000;
Термін реалізації: 31.08.2019 – 30.08.2021 роки з можливістю продовження
Станом на серпень 2020 року проводиться підготовка особового складу
НГУ, матеріальні засоби у рамках проекту не надходили.
3. Зміцнення інституційного та технічного потенціалу підтримки
спеціалізованих структур, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю
(номер картки № 4249)
Донор проекту: Європейський Союз через Орган управління СОП «Румунія Україна 2014-2020», представлений Міністерством регіонального розвитку
та державного управління Румунії;
Бенефіціар проекту: Івано-Франківська обласна державна адміністрація;

Реципієнт проекту: військова частина 1241 Національної гвардії України
(код ЄДРПОУ 14323422);
Загальний бюджет проекту 111 112 Євро (з яких: грант ЄС для України –
55 000 Євро, внесок реципієнта – 6 112 Євро)
Термін виконання поточного проекту: 01 січня 2020 року – 01 січня 2023
року.
Станом на серпень 2020 року отримано коштів у розмірі 38 500 євро.
Проводяться закупівлі спецзасобів, техніки, оптичних приладів.
4. Зміцнення навчальних можливостей груп спеціального
призначення шляхом розробки комплексних програм фізичного та
психологічного навчання та оцінки (номер картки № 4252)
Донор проекту: Європейський Союз через Орган управління СОП «Румунія Україна 2014-2020», представлений Міністерством регіонального розвитку
та державного управління Румунії;
Бенефіціар проекту: Івано-Франківська обласна державна адміністрація;
Реципієнт проекту: військова частина 1241 Національної гвардії України
(код ЄДРПОУ 14323422);
Кошторисна вартість проекту (програми): 111 112 Євро (з яких: грант ЄС для
України – 45 000 Євро, внесок реципієнта – 5 000 Євро)
Термін виконання поточного проекту: 01 січня 2020 року – 01 січня 2023
року.
Станом на серпень 2020 року отримано коштів у розмірі 31 500 євро.
Проводяться закупівлі майна психологічної лабораторії, техніки,
тренувального обладнання.
5. Підвищення можливостей транскордонного співробітництва
(номер картки № 4250)
Донор проекту: Європейський Союз через Орган управління СОП «Румунія Україна 2014-2020», представлений Міністерством регіонального розвитку
та державного управління Румунії;
Бенефіціар проекту: Івано-Франківська обласна державна адміністрація;
Реципієнт проекту: військова частина 1241 Національної гвардії України;
Кошторисна вартість проекту (програми): 111 111,11 Євро (з яких: грант ЄС
для України – 45 000 Євро, внесок реципієнта – 5 000 Євро).
Термін виконання поточного проекту: 01 січня 2020 року – 01 січня 2023
року.
Станом на серпень 2020 року отримано коштів у розмірі 31 500 євро.
Проводяться закупівлі спецзасобів, техніки, оптичних приладів.

6. Посилення транскордонної безпеки (номер картки № 4251)
Донор проекту: Європейський Союз через Орган управління СОП «Румунія Україна 2014-2020», представлений Міністерством регіонального розвитку та
державного управління Румунії;
Бенефіціар проекту: Івано-Франківська обласна державна адміністрація;
Реципієнт проекту: військова частина 1241 Національної гвардії України;
Кошторисна вартість проекту (програми): 111 111,1 Євро (з яких: грант ЄС для
України – 45 000 Євро, внесок реципієнта – 5 000 Євро).
Термін виконання поточного проекту: 01 січня 2020 року – 01 січня 2023 року.
Станом на серпень 2020 року отримано коштів у розмірі 31 500 євро.
Проводяться закупівлі спецзасобів, техніки, оптичних приладів.
РЕАЛІЗОВАНІ ПРОЕКТИ МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ:
1. Включення системи фізичної ядерної безпеки України у
структуру забезпечення глобальної фізичної ядерної безпеки (номер
картки № 3322)
Донор проекту: Уряд США через Міністерство оборони США/Агенство
зменшення загрози;
Бенефіціар проекту: Міністерство внутрішніх справ України;
Реципієнт: Національна гвардія України;
Кошторисна вартість: $16 000 000;
Термін реалізації: 2015-2019 роки
Проект завершено у серпні 2019 року, отримано допомоги у вигляді
військового майна та підготовки на суму близько $14 859 887.
2. Удосконалення можливостей Національної гвардії України щодо
забезпечення фізичної ядерної безпеки (номер картки № 3897)
Донор проекту: Уряд США через Міністерство оборони США/Агенство
зменшення загрози;
Бенефіціар проекту: Міністерство внутрішніх справ України;
Реципієнт: Національна гвардія України;
Кошторисна вартість: $300 000;
Термін реалізації: 2018-2019 роки.
Проект завершено у червні 2019 року, отримано допомоги у вигляді
військового майна на суму $300 000.
3. Розвиток та підвищення спроможності Національної гвардії
України та Національної поліції України в удосконаленні заходів кадрової
політики та забезпечення доброчесності персоналу (номер картки № 3622)
Донор проекту: Бюро з міжнародних питань у сфері боротьби з незаконним
обігом наркотиків та правоохоронних питань Державного департаменту США;

Бенефіціар проекту: Міністерство внутрішніх справ України;
Реципієнт: Національна гвардія України та Національна поліція України;
Кошторисна вартість: $200 000;
Термін реалізації: 2017-2018 роки.
Проект завершено у грудні 2018 року, отримано допомоги у вигляді
військового майна та підготовки на суму близько $68 900 (Частина НГУ).
Загальний об’єм міжнародної технічної допомоги, наданої Національній гвардії
України (разом із підготовкою особового складу) становить 77 950 271 дол.
США та 164 500 євро – надані гранти у рамках проектів транскордонного
співробітництва.

