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                                      ЦЕНТР УКРАЇНИ 
 

 
 
 

Національний екологічний центр України та Рівненська громадська організація «Екоклуб»  
За підтримки Державної інспекції ядерного регулювання України 

мають честь запросити Вас взяти участь у експертному круглому столі за темою: 
 

«Юридичні, економічні та політичні наслідки прийняття Закону України про спорудження 
енергоблоків № 3 і 4 Хмельницької АЕС»  

 
 

Час: 18 грудня 2012 року, початок реєстрації о 09.30 
Місце: Державна інспекція ядерного регулювання України  

м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, 6 поверх 
 

6 вересня 2012 року  прийнято Закон України № 5217-VI «Про розміщення, проектування та 
будівництво енергоблоків № 3 і 4 Хмельницької атомної електричної станції», який санкціонує проект 
будівництва двох нових енергоблоків. Рішення про спорудження енергоблоків № 3,4 Хмельницької 
АЕС (далі ХАЕС 3,4) прийнято з порушенням вимог національного законодавства та міжнародних угод, 
що може спричинити негативні юридичні наслідки. Крім того, реалізація проекту ХАЕС 3, 4 пов’язана 
із економічними, геополітичними, соціальними, технологічними, екологічними та міжнародно-
правовими ризиками. У зв’язку з рядом вище вказаних порушень, негативних наслідків та ризиків для 
країни, природоохоронні громадські організації вважають, що рішення щодо спорудження ХАЕС 3, 4, 
прийняте Верховною Радою України попереднього скликання, є стратегічно недоцільним та потребує 
перегляду. 

У зв’язку з актуальністю проблеми, природоохоронні громадські організації підготували 
аналітичний документ, розрахований на увагу народних депутатів України та інших осіб, що 
приймають політичні рішення щодо розвитку атомної енергетики та пропонують Верховній Раді 
України нового скликання розглянути рекомендовані можливі шляхи вирішення проблем зі 
спорудженням ХАЕС 3, 4. Адже, Верховна Рада України як єдиний законодавчий орган має ряд 
повноважень та, відповідно, відіграє найвагомішу роль у подальшій долі проекту ХАЕС 3, 4. 

Під час круглого столу заінтересовані сторони (незалежні експерти, представники органів 
державної влади, громадських організацій) обговорять існуючі та можливі проблеми зі 
спорудженням ХАЕС 3, 4 та критично оцінять запропоновані громадськими природоохоронними 
організаціями рекомендовані шляхи вирішення цих проблем.  
 
Програма: 
09.30 -10.00   Реєстрація учасників 
 
10.00 - 10.15   Вітальне слово 

Андрій Мартинюк, Голова Громадської екологічної організації ЕкоКлуб, Рівне 
 
Представник Державної інспекції ядерного регулювання України  
 
Галина Шевчук, Вестмінстерський консорціум, керівник програми в Україні  

 
10.15 - 11.45 Секція 1: Будівництво нових енергоблоків на АЕС: чи є необхідність в 

нарощувані атомної генерації? 
 
12 січня 2011 року Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про ратифікацію Угоди між Кабінетом 
міністрів України та Урядом Російської Федерації про співробітництво в будівництві енергоблоків № 3 та 4 
Хмельницької АЕС».  Згідно з цією Угодою сторони здійснюють співробітництво в проектуванні, будівництві та 
введенні в експлуатацію енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС з урахуванням застосування існуючих 
конструкцій з реакторними установками типу ВВЕР-1000 проекту В-392. Уряд Російської Федерації надасть 



 
 

кредит на проектування, будівництво та введення в експлуатацію енергоблоків № 3 та №4 Хмельницької АЕС, 
сума, умови та порядок виділення якого будуть визначені в окремій Кредитній Угоді. Хоча й  будівництво нових 
енергоблоків на Хмельницькій АЕС передбачено проектом оновленої Енергетичної стратегії до 2030 року в 
суспільстві та, зокрема, в експертному середовищі немає єдиної думки щодо необхідності та доцільності нових 
енергоблоків на атомних станціях. Серед питань щодо планів будівництва ХАЕС 3,4 є: 
 

 Чи прогнозується зростання попиту на електроенергію в середньостроковій перспективі? 

 Чи є альтернативи будівництву нових енергоблоків на АЕС? 

 Чи посилить будівництво нових атомних енергоблоків енергетичну безпеки України? 

 Чи готова енергетична система України до підключення нових атомних енергоблоків? 
 
Доповідачі Артур Денисенко, Національний екологічний центр України, Київ  
                                                               Михайло Гончар, директор енергетичних програм Центру "НОМОС", Київ  
 Борис Костюковський, Інститут загальної енергетики НАНУ 
                                                               Сергій Дяченко,керівник енергетичних програм аналітичного 
                                                               центру "Борисфен Інтел", Київ 
  
  
Модерація Олексій Толкачов, Голова Громадської ради при Державній інспекції ядерного 

регулювання України 
 
11.45 - 12.15    Перерва на чай та каву 
 
12.15 - 13.45 Секція 2: Соціально-правові аспекти рішення про будівництво енергоблоків 

№3-4 ХАЕС 
 
Будівництво енергоблоків №3-4 на Хмельницькій АЕС є проектом загальнодержавного масштабу . Але наслідки 
реалізації проекту ширші за появу двох нових атомних блоків в Україні потужністю 2 ГВт. Крім економічних, 
соціальних, екологічних наслідків в середині країни, проект матиме геополітичні впливи на сусідні держави та 
пов'язаний з міжнародно-правовим ризиками. Під час секції буде обговорено наступні питання: 
 

 Міжнародне співробітництво чи суперництво навколо ХАЕС 3,4? 

 Правові аспекти прийняття Закону України про будівництво нових енергоблоків; 

 Можливі наслідки  реалізації проекту  без перегляду рішення Верховною Радою України нового 
скликання? 

 Місце та роль органів місцевого самоврядування у прийнятті рішення. Чи було почуте населення 
навколо ХАЕС? 

 
Доповідачі  
                                                              Представник НАЕК Енергоатом 
                                                              Андрій Андрусевич, Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і довкілля», 

Львів 
 Тарас Третяк, Координатор з адміністративних питань по конвенції Еспо 

(Конвенція ЄЕК ООН з оцінки впливу на навколишнє середовище в 
транскордонному контексті) Міністерства екології та природних ресурсів 
України 

 Оксана Майборода, Громадська екологічна організація «ЕкоКлуб», м. Рівне 
                                                    
 
Модерація Олексій Толкачов, Голова Громадської ради при Державній інспекції ядерного 

регулювання України 
 
 
13.45 – 14.00                             Обговорення, висновки, заключне слово 


