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Запит про надання інформації 

 

Щодо будівництва енергоблоків  

№ 3 і 4 Хмельницької атомної електричної станції 

 

 

Шановний Вікторе Федоровичу! 

 

Керівництво Всеукраїнської громадської організації „Національний екологічний центр України” 

(НЕЦУ, реєстраційне свідоцтво №125, видане Міністерством юстиції України 30 серпня 1991 р.) 

звертається до Вас, згідно з положеннями ст. 34 Конституції України, ст. 5, 6, 13  Закону України 

„Про інформацію”, п. е), а також ст. 3, п. 2 ч. 1 ст. 5, 14, 19, 20 Закону України «Про доступ до 

публічної інформації». 

 

У протоколі шостого засідання Українсько-Російської міждержавної комісії, розміщеного на сайті 

офіційного інтернет-представництва Президента України, пунктом 10 комісія постановила доручити 

урядам України та Російської Федерації «Підготувати пропозиції з організації фінансування проекту 

спорудження енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС.» 

 

Враховуючи високу суспільну значущість цього проекту, а також значну увагу громадськості та 

населення, що проживає в 30-км Зоні спостереження Хмельницької АЕС просимо відповісти на 

наступні питання: 

 

1. Яким чином планується спорудження енергоблоків №3 та 4 Хмельницької АЕС, враховуючи 

що Державна інспекція ядерного регулювання України у своїй постанові №10 від 14 червня 

2013 року зазначила, що нові активні та пасивні системи безпеки, що передбачаються 

проектом АЕС-92, не можуть бути фізично реалізовані на відповідних відмітках в існуючих 

будівельних конструкціях цих енергоблоків? 

2. Чи планується перегляд та/або внесення змін в Розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 4 липня 2012 р. № 498-р «Про схвалення техніко-економічного обґрунтування будівництва 

енергоблоків № 3 та 4 Хмельницької атомної електростанції», в якому загальна кошторисна 

вартість будівництва складає 36,7 млрд. грн., враховуючи неминуче збільшення вартості 

будівництва зазначених енергоблоків через необхідність демонтажу існуючої будівельної 

інфраструктури на майданчику ХАЕС? 

3. Чи передбачається проведення додаткового конкурсу на вибір реакторної установки під 

енергоблоки №3 та 4 ХАЕС враховуючи неможливість використання існуючих конструкцій 

під будівництво енергоблоків №3 та 4 ХАЕС? 
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4. Чи планується врахування вимог органів місцевого самоврядування висловлених під 

час громадських слухань
1
 враховуючи що під час проведення громадських слухань шість 

рішень органів місцевого самоврядування погодили будівництво тільки за умови 

виділення 10% від кошторисної вартості будівництва (тобто 3,6 млрд.грн.) на 

соціальну сферу, в той час як згідно Статті 2 Закону України «Про розміщення, 

проектування та будівництво енергоблоків № 3 і 4 Хмельницької атомної електричної 

станції» на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на 

території зони спостереження буде спрямоване 100 мільйонів гривень? 

5. Який обсяг та на яких умовах передбачається залучення фінансування проекту спорудження 

енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС? 

Відповідь просимо надати у строк, встановлений Законом України «Про доступ до публічної 

інформації», надіславши на адресу: НЕЦУ, а/с 306, м.Київ-32, 01032 та електрону адресу 

arthur.denisenko@necu.org.ua. 

З повагою, 

Виконавчий директор                                                                                                          Юрій Урбанський                                                                                                                                                                                                             

Національного екологічного центру України  

 

Вик.: Артур Денисенко 

тел.: (044)353 78 41 

arthur.denisenko@necu.org.ua 

                                                           
1
 Відповідно до Звіту з громадських слухань серед 15 міських, районних та сільських рад прийнято 10 рішень з 

погодженням розміщення енергоблоків, 3 рішення, в яких розміщення не погоджено, та 2 рішення  щодо 

розміщення енергоблоків 3, 4 ХАЕС не прийнято. З 10 прийнятих рішень про погодження 6 рішень прийнято з 

умовою включення пропозицій місцевих громад до Закону України про будівництво ХАЕС 3,4. Основною 

пропозицією та умовою прийняття рішення про погодження розміщення нових енергоблоків було виділення 

10% від кошторисної вартості будівництва на соціальну сферу. 
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