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1 ВСТУП 

 
1.1 Загальна інформація 

 

1.1.1 Даний «Звіт про проведення громадських слухань/зустрічей з 
громадськістю для розгляду матеріалів з обґрунтування безпеки продовження 
терміну експлуатації енергоблока №5 ВП ЗАЕС у понадпроєктний термін» (далі – 
Звіт) присвячений опису процедур проведення заходів. З метою залучення 
громадськості до участі в управлінні державними справами, обговорення питань 
щодо прийняття рішень, які можуть впливати на стан довкілля, надання 
можливості для вільного доступу до інформації, виходячи з принципів відкритості 
та доступності інформації щодо своєї діяльності, ВП «Запорізька АЕС» ДП «НАЕК 
«Енергоатом» (далі – ВП ЗАЕС) спільно з місцевими державними адміністраціями 
та виконавчими комітетами місцевих рад адміністративних одиниць зони 
спостереження ВП ЗАЕС провели громадські слухання/зустрічі з громадськістю у 
форматі громадських слухань щодо розгляду матеріалів з обґрунтування безпеки 
продовження терміну експлуатації (ПТЕ) енергоблока №5 ВП ЗАЕС. 

 

1.1.2 Приводом для організації громадських слухань/зустрічей з 
громадськістю у форматі громадських слухань є завершення проєктного терміну 
експлуатації енергоблока №5 ВП ЗАЕС - 27.05.2020 року і розробка у зв'язку з цим 
звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблока - основного документа, на 
підставі якого Державна інспекція ядерного регулювання України 
(Держатомрегулювання) буде приймати рішення про можливість продовження 
терміну експлуатації енергоблока. 

 
1.1.3 Підставами для проведення громадських слухань/зустрічей з 

громадськістю у форматі громадських слухань для розгляду матеріалів з 
обґрунтування безпеки продовження терміну експлуатації енергоблока №5 ВП 
ЗАЕС були вимоги та положення чинного законодавства (див. п.1.2). 
 

1.2 Нормативно-правові акти, що регламентують процес громадських 
слухань/зустрічей з громадськістю  

 
1.2.1 Право вільного доступу до інформації про екологічний стан 

навколишнього середовища, на участь громадськості в обговоренні проєктів щодо 
проєктування, розміщення, будівництва і реконструкції об'єктів, які можуть 
негативно впливати на стан навколишнього природного середовища, визначається 
Конституцією України [1], положеннями низки ратифікованих Україною 
міжнародних угод, законів України та інших діючих нормативно-правових актів, 
зокрема: 

міжнародними угодами 

- «Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному 
контексті» [2]; 

- «Конвенція про ядерну безпеку» [3]; 

- «Об'єднана конвенція про безпеку поводження з відпрацьованим паливом і про 
безпеку поводження з радіоактивними відходами» [4]; 

- «Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття 
рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля» [5]. 
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законами України 

- «Про охорону навколишнього природного середовища» [6]; 

- «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» [7]; 

- «Про екологічну експертизу» [8]; 

- «Про поводження з радіоактивними відходами» [9]; 

- «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання» [10];  

- «Про місцеве самоврядування в Україні» [11]; 

- «Про порядок прийняття рішень про розміщення, проєктування, будівництво 
ядерних установок і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними 
відходами, які мають загальнодержавне значення» [12]; 

- «Про інформацію» [13]; 

- «Про доступ до публічної інформації» [14]. 

нормативними документами 

- «Порядок проведення громадських слухань з питань використання ядерної 
енергії та радіаційної безпеки» [15]; 

- «Порядок залучення громадськості до обговорень питань щодо прийняття 
рішень, які можуть впливати на стан довкілля» [16] та ін. 

 
1.2.2 Законом України «Про використання ядерної енергії та радіаційну 

безпеку» [7] забезпечення участі громадян та їх об'єднань у формуванні державної 
політики у сфері використання ядерної енергії визначається одним з основних 
завдань ядерного законодавства (Ст.3), а відкритість і доступність інформації, 
пов'язаної з використанням ядерної енергії - основним принципом державної 
політики у сфері використання ядерної енергії та радіаційного захисту (Ст.5). 
Згідно Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» [6] 
«кожний громадянин України має право на... участь в обговоренні та внесення 
пропозицій до проєктів нормативно-правових актів, матеріалів щодо розміщення, 
будівництва і реконструкції об'єктів, які можуть негативно впливати на стан 
навколишнього природного середовища, внесення пропозицій до органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування, юридичних осіб, що беруть 
участь в прийнятті рішень з цих питань» (Ст. 9). 

 
1.2.3 Згідно статті 6 Закону України «Про порядок прийняття рішень про 

розміщення, проєктування, будівництво ядерних установок і об’єктів, призначених 
для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне 
значення» [12] рішення щодо продовження терміну експлуатації існуючих 
енергоблоків приймається органом державного регулювання ядерної та 
радіаційної безпеки на підставі висновку державної експертизи з ядерної та 
радіаційної безпеки шляхом внесення змін до ліцензії на їх експлуатацію. 

 
1.2.4 Статтею 11 Закону України [7] визначається: «громадяни та їх 

об'єднання мають право... на участь в обговоренні питань, пов'язаних з 
розміщенням, проєктуванням, спорудженням, експлуатацією та зняттям з 
експлуатації ядерних установок, джерел іонізуючого випромінювання. З метою 
залучення громадян та їх об'єднань до участі у розгляді питань, пов'язаних з 
використанням ядерної енергії, місцеві органи державної влади і самоврядування 
можуть організовувати громадські слухання з питань захисту проєктів, пов'язаних з 
розміщенням, спорудженням, зняттям з експлуатації ядерних установок та об'єктів, 
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призначених для поводження з радіоактивними відходами. На громадські слухання 
виносяться як матеріали, подані заявником, так і результати державних та 
громадських експертиз». 

 
1.2.5 Порядок проведення громадських слухань (ГС) встановлюється 

Кабінетом Міністрів України ([7]), зокрема, Постановами Кабінету Міністрів України 
[15,16]. 

 

1.3 Структура діяльності з проведення громадських слухань/зустрічей 
з громадськістю у форматі громадських слухань з питання обґрунтування 
безпеки продовження терміну експлуатації енергоблока №5 ВП ЗАЕС 

 
1.3.1 Діяльність з організації громадських слухань/зустрічей з громадськістю 

у форматі громадських слухань з питань ОБПТЕ енергоблока №5 ВП ЗАЕС 
включала:  
 - інформування та консультації з місцевими органами влади стосовно 
проведення заходів, оприлюднення прийнятих рішень; 
 - інформування про початок слухань/зустрічей з громадськістю у форматі 
громадських слухань (розміщення інформаційного повідомлення на веб-сайті, 
надсилання його ЗМІ та громадським організаціям); 
 -  розміщення вихідної інформації на веб-сайті ВП ЗАЕС; 
 -  інформаційне забезпечення та організаційно-технічна підтримка 9 
зустрічей у форматі громадських слухань, які за рішеннями місцевих органів 
виконавчої влади проводились у населених пунктах зони спостереження ВП ЗАЕС; 
 -  розміщення на веб-сайті ВП ЗАЕС та розсилка ЗМІ прес-релізів за 
результатами проведення зустрічей; 
 -  збір  запитань, зауважень, пропозицій громадськості та відповіді на них. 
 

2 ПІДГОТОВЧІ ЗАХОДИ 
 

2.1 Інформування та консультації з місцевими органами влади 
стосовно проведення громадських слухань/зустрічей з громадськістю, 
оприлюднення прийнятих рішень  
 

2.1.1 Органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування 
територій, що входять до зони спостереження ВП ЗАЕС, заздалегідь була надана 
вихідна інформація щодо діяльності з продовження терміну експлуатації 
енергоблока №5, яка проводиться Запорізькою АЕС, та її намірів розпочати 
процес підготовки і проведення громадських слухань/зустрічей з громадськістю з 
цих питань. Було надіслано 22 листи (приклад листа наведений у Додатку 1). 

 
Перелік органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування 

територій ЗС ВП ЗАЕС, яким були надіслані листи з пропозицією провести 
громадські слухання/зустрічі з громадськістю у форматі громадських слухань, 
наведений у таблиці 1.  
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Таблиця 1. Перелік органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування 
територій ЗС ВП ЗАЕС, яким були надіслані листи з пропозицією провести 

громадські слухання/зустрічі з громадськістю у форматі громадських слухань 
 

№ Орган виконавчої 
влади 

П.І.Б. Адреса 

1 
 

Кам’янсько-
Дніпровська 
райдержадміністрація 

Зикова  
Ірина Федорівна 

вул. Набережна, буд.87  
м. Кам’янка-Дніпровська 
К-Дніпровський р-н  
Запорізька обл., 71304 

2 Кам’янсько-
Дніпровська районна 
рада 

Пригода 
Михайло 
Васильович 

вул. Набережна, буд.87  
м. Кам’янка-Дніпровська 
К-Дніпровський р-н  
Запорізька обл., 71304 

3 
 

Кам’янсько- 
Дніпровська міська 
рада 

Антоненко 
Володимир 
Володимирович 

вул. Гоголя, буд.1  
м. Кам’янка-Дніпровська 
К-Дніпровський р-н  
Запорізька обл., 71300 

4  Великознам’янська 
сільська рада 

Антоненко 
Володимир 
Володимирович 

вул. Українська, буд.74  
с. Велика Знам’янка  
К-Дніпровський р-н   
Запорізька обл., 71311 

5 
 

Дніпровська сільська 
рада 

Моловичко 
Людмила 
Федорівна 

вул. Тараканчікова, буд.1  
с. Дніпровка 
К-Дніпровський р-н  
Запорізька обл., 71321 

6 
 

Благовіщенська 
сільська рада 

Дрязгіна 
Людмила 
Семенівна 

пров. Центральний, буд.10 
с. Благовіщенка 
К-Дніпровський р-н  
Запорізька обл., 71330 

7 
 

Новодніпровська 
сільська рада 
 

Трубка 
Василь 
Харлампієвич 

вул. Центральна, буд.12  
с. Новодніпровка  
К-Дніпровський р-н  
Запорізька обл., 71331 

8 
 

Водянська сільська 
рада 

Єрмаков 
Сергій Вікторович 

вул. Миру, буд.145а  
с. Водяне 
К-Дніпровський р-н  
Запорізька обл., 71316 

9 
 

Нововодянська  
сільська рада 
 

Сіноренко 
Андрій Юлієвич 

вул. Стрельнікова, буд.2  
с. Нововодяне 
К-Дніпровський р-н  
Запорізька обл., 71322 

10 
  

Великобілозерська 
районна державна 
адміністрація 

Ярмоленко 
Ася Іванівна 

вул. Центральна, 120 
с. Велика Білозерка  
Великобілозерський р-н  
Запорізька обл., 71400 

11  
 

Великобілозерська 
районна рада 

Лизюра 
Володимир 
Миколайович 

вул. Центральна, 120 
с. Велика Білозерка  
Великобілозерський р-н  
Запорізька обл., 71400 
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12  Великобілозерська 
сільська рада 

Батрак 
Ігор Іванович 

вул. Центральна, 125 
с. Велика Білозерка  
Великобілозерський р-н  
Запорізька обл., 71400 

13 
 
 

Дніпрорудненська 
міська рада 

Коробов 
Юрій 
Миколайович 

пр-кт Ентузіастів, 11  
м. Дніпрорудне 
Василівський р-н  
Запорізька обл., 71630 

14 
 

Нікопольська районна 
державна 
адміністрація 

Багно 
Юрій 
Володимирович 

вул. Шевченка, 130 
м. Нікополь  
Дніпропетровська обл., 53200 

15 
 

Нікопольська  районна 
рада 

Кривонос 
Сергій Іванович 

вул. Шевченка, 130 
м. Нікополь  
Дніпропетровська обл., 53200 

16 
 

Нікопольська міська 
рада 

Фісак 
Андрій Петрович 

вул. Електрометалургів, 3 
м. Нікополь  
Дніпропетровська обл., 53200 

17 
 

Марганецька міська 
рада 

Жадько 
Олена 
Анатоліївна 

вул. Єдності, 29-а 
м. Марганець  
Дніпропетровська обл., 53407 

18 Томаківська районна 
державна 
адміністрація 

Євтушенко 
Євген 
Вячеславович 

вул. Лесі Українки, буд.14 
смт. Томаківка  
Томаківський р-н 
Дніпропетровська обл., 53500 

19 
 
 

Енергодарська міська 
рада 

Музика 
Павло 
Олексійович 

вул. Курчатова,11  
м. Енергодар  
Запорізька обл., 71502 

20 
 

Іванівська сільська 
рада 

Савран 
Олена 
Миколаївна 

вул. Широка, буд.65  
с. Іванівка 
К-Дніпровський р-н  
Запорізька обл., 71320 

21  Заповітненська 
сільська рада 

Гуртова 
Антоніна Іванівна 

вул. Центральна, буд.4  
с. Заповітне 
К-Дніпровський р-н  
Запорізька обл., 71333 

22 Вищетарасівська 
сільська рада 

Шуляк 
Раїса Петрівна 

вул. Центральна, буд.7  
с. Вищетарасівка 
Томаківський район 
Дніпропетровська обл., 53563 

 
2.1.2 Рішення щодо проведення зустрічей у форматі громадських слухань з 

обговорення питання ОБПТЕ енергоблока №5 ВП ЗАЕС прийняли 
Дніпрорудненська міська рада Василівського району Запорізької області, 
Нововодянська сільська рада Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької 
області, Кам’янсько-Дніпровська районна державна адміністрація Запорізької 
області, Дніпровська сільська рада Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької 
області, Мирівська сільська рада Томаківського району Дніпропетровської області 
(до складу Мирівської ОТГ входить с. Вищетарасівка), Енергодарська міська рада 
Запорізької області, Великобілозерська районна державна адміністрація 
Запорізької області, Новодніпровська сільська рада Кам’янсько-Дніпровського 
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району Запорізької області, Нікопольська районна державна адміністрація 
Дніпропетровської області спільно з Нікопольською районною радою 
Дніпропетровської області (Додатки №№ 4-15). 

 
2.1.3 Інформація про проведення зустрічей з громадськістю була розміщена 

на веб-сайті Запорізької АЕС та опублікована у ЗМІ. Приклад інформаційного 
повідомлення про запланований захід наведений у Додатку 2.  

 
Перелік ЗМІ, за допомогою яких були оприлюднені повідомлення про 

проведення зустрічей з громадськістю у форматі громадських слухань з питання 
ОБПТЕ енергоблока №5 ВП ЗАЕС, наведений у таблиці 2.  

 
Таблиця 2. Перелік ЗМІ, в яких були оприлюднені повідомлення про проведення 

зустрічей з громадськістю у форматі громадських слухань 
 

№ 
Назва 

населеного пункту, 
району 

Дата 
проведення 

заходу 

Дата 
розміщення 
інформації 

Назва ЗМІ 

1 м. Дніпрорудне 04.08.2020 21.07.2020 
 
 
 
 

23.07.2020 
 
 

01.08.2020 

веб-сайт ВП ЗАЕС, 
блог ВП ЗАЕС, 
сторінка ВП ЗАЕС 
у Фейсбуці, 
 
«РОСТ»  
(м. Енергодар), 
 
«Знамя труда» (м. 
К-Дніпровська) 

2 с. Нововодяне 
 

07.08.2020 24.07.2020 
 
 
 
 

30.07.2020 
 
 

30.07.2020 
 
 

01.08.2020 

веб-сайт ВП ЗАЕС, 
блог ВП ЗАЕС, 
сторінка ВП ЗАЕС 
у Фейсбуці, 
 
«РОСТ»  
(м. Енергодар), 
 
«Новини дня» (м. 
К-Дніпровська), 
 
«Знамя труда» (м. 
К-Дніпровська) 

3 м. Кам’янка-
Дніпровська 

11.08.2020 28.07.2020 
 

 
 
 

16.07.2020 
 
 

30.07.2020 

веб-сайт ВП ЗАЕС, 
блог ВП ЗАЕС, 
сторінка ВП ЗАЕС 
у Фейсбуці, 
 
«Новини дня» (м. 
К-Дніпровська), 
 
«РОСТ»  
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№ 
Назва 

населеного пункту, 
району 

Дата 
проведення 

заходу 

Дата 
розміщення 
інформації 

Назва ЗМІ 

 
 

01.08.2020 

(м. Енергодар), 
 
«Знамя труда» (м. 
К-Дніпровська) 

4 с. Дніпровка 12.08.2020 29.07.2020 
 

 
 
 

30.07.2020 
 
 

06.08.2020 
 
 

08.08.2020 

веб-сайт ВП ЗАЕС, 
блог ВП ЗАЕС, 
сторінка ВП ЗАЕС 
у Фейсбуці, 
 
«РОСТ» (м. 
Енергодар), 
 
«Новини дня» (м. 
К-Дніпровська), 
 
«Знамя труда» (м. 
К-Дніпровська) 

5 с-ще. Мирове 14.08.2020 31.07.2020 
 

 
 
 

08.08.2020 
 

веб-сайт ВП ЗАЕС, 
блог ВП ЗАЕС, 
сторінка ВП ЗАЕС 
у Фейсбуці, 
 
«Знамя труда» (м. 
К-Дніпровська) 

6 м. Енергодар 18.08.2020 04.08.2020 
 

 
 
 

06.08.2020 
13.08.2020 

 
08.08.2020 

веб-сайт ВП ЗАЕС, 
блог ВП ЗАЕС, 
сторінка ВП ЗАЕС 
у Фейсбуці, 
 
«РОСТ» (м. 
Енергодар), 
 
«Знамя труда» (м. 
К-Дніпровська) 

7 с. Велика Білозерка 20.08.2020 06.08.2020 
 

 
 
 

13.08.2020 
 
 

15.08.2020 

веб-сайт ВП ЗАЕС, 
блог ВП ЗАЕС, 
сторінка ВП ЗАЕС 
у Фейсбуці, 
 
«Новини дня» (м. 
К-Дніпровська), 
 
«Знамя труда» (м. 
К-Дніпровська) 

8 с. Новодніпровка 26.08.2020 12.08.2020 
 

 

веб-сайт ВП ЗАЕС, 
блог ВП ЗАЕС, 
сторінка ВП ЗАЕС 
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№ 
Назва 

населеного пункту, 
району 

Дата 
проведення 

заходу 

Дата 
розміщення 
інформації 

Назва ЗМІ 

 
 

20.08.2020 
 
 

15.08.2020 

у Фейсбуці, 
 
«Новини дня» (м. 
К-Дніпровська), 
 
«Знамя труда» (м. 
К-Дніпровська) 

9 м. Нікополь  28.08.2020 14.08.2020 
 

 
 

 
22.08.2020 

веб-сайт ВП ЗАЕС, 
блог ВП ЗАЕС, 
сторінка ВП ЗАЕС 
у Фейсбуці, 
 
«Знамя труда» (м. 
К-Дніпровська) 

 
2.1.4 Не визначились з датою проведення громадських слухань/зустрічей з 

громадськістю протягом проведення громадського обговорення Марганецька 
міська рада (лист №16/21-744 від 03.06.2020, Додаток 16), Нікопольська міська 
рада (лист №2128/20 від 01.07.2020, Додаток 17), Томаківська районна державна 
адміністрація (лист №01-38-1068/0/377-20 від 13.07.2020, Додаток 18). 

 
2.1.5 Відмовились від проведення громадських слухань/зустрічей з 

громадськістю Водянська сільська рада (лист № 02-01-28/1214 від 14.07.2020, 
Додаток 19) та Благовіщенська сільська рада (до Благовіщенської ОТГ входить с. 
Іванівка) (лист № 02-01-26/623 від 15.07.2020, Додаток 20). 

 
2.1.6 Від Заповітненської сільської ради відповіді на лист не надійшло. 
 

2.2 Інформування про проведення громадських слухань/зустрічей з 
громадськістю (розміщення інформаційних повідомлень на веб-сайті ВП 
ЗАЕС, надсилання їх ЗМІ та громадським організаціям) 

 

2.2.1 Інформація про всі зустрічі з громадськістю у форматі громадських 
слухань була розміщена на веб-сайті ВП ЗАЕС. Дати розміщення інформаційних 
повідомлень про проведення заходів наведені у таблиці 2. Приклад повідомлення 
про запланований захід наведений у Додатку 2.  

2.2.2 З метою інформування громадськості, громадських організацій та 
засобів масової інформації про проведення зустрічей з громадськістю була 
здійснена розсилка інформаційних повідомлень. Перелік проінформованих таким 
чином організацій та ЗМІ наведений у Додатку 3. 

 
2.3 Вихідні інформаційні матеріали для громадських слухань/зустрічей 

з громадськістю 
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2.3.1 Вихідними інформаційними матеріалами для громадських 
слухань/зустрічей з громадськістю у форматі громадських слухань з обґрунтування 
безпеки продовження терміну експлуатації енергоблока №5 Запорізької АЕС були:  

- ЗППБ. ФБ-14 «Вплив експлуатації на навколишнє середовище»; 
- Звіт про екологічний аудит ВП «Запорізька АЕС»; 
- Висновок екологічного аудиту ВП «Запорізька АЕС»; 
- «Нетехнічне резюме. Матеріали з обґрунтування безпеки продовження 

терміну експлуатації енергоблока №5 ВП «Запорізька АЕС» у понадпроєктний 
термін». 

 

2.4 Розміщення вихідної інформації на веб-сайті ВП ЗАЕС 

 

2.4.1 На веб-сайті ВП «Запорізька АЕС» (http://www.npp.zp.ua/) у розділі 
«Діяльність» створений окремий підрозділ «Продовження експлуатації». В цьому 
підрозділі розміщувалась основна інформація за темою обговорення - вихідна 
документація; У підрозділі «Новини ВП ЗАЕС» розділу «Прес-центр» 
розміщувалась поточна інформація стосовно процесу обговорення з 
громадськістю. 

 
2.4.2 З вихідних інформаційних матеріалів на веб-сайті ВП ЗАЕС були 

розміщені у повному обсязі документи: 
- ЗППБ – Фактор безпеки №14 – Вплив експлуатації на навколишнє 

середовище [17]; 

- Нетехнічне резюме. Матеріали з обґрунтування безпеки ПТЕ 5 бл. ВП 
ЗАЕС у понадпроєктний термін [18]; 

- Звіт про екологічний аудит ВП «Запорізька АЕС» [19];  
- Висновок екологічного аудиту ВП «Запорізька АЕС» [20]; 

- Заява на внесення змін до ліцензії на здійснення діяльності на етапі 
життєвого циклу «експлуатація ядерної установки» - Енергоблок №5 [21]. 

 З поточної інформації - прес-релізи, інформація про проведення зустрічей, 
повідомлення. 
 

3 ПРОВЕДЕННЯ ЗУСТРІЧЕЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ У ФОРМАТІ 
ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ 

  
3.1 Зустрічі з громадськістю у форматі громадських слухань з питань 

обґрунтування безпеки продовження терміну експлуатації енергоблока №5 
Запорізької АЕС 

 

3.1.1 За рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування у населених пунктах зони спостереження ВП ЗАЕС у період з 31 
липня по 31 серпня 2020 року було проведено 9 зустрічей з громадськістю у 
форматі громадських слухань з питань ОБПТЕ енергоблока №5 ВП ЗАЕС. 
Населений пункт, дата, час початку заходу та місце проведення наведені в таблиці 
3.  

 
Таблиця 3. Зустрічі з громадськістю у форматі громадських слухань з питань 

ОБПТЕ енергоблока №5 Запорізької АЕС, які були проведені з 31 липня по 31 
серпня 2020 року в населених пунктах зони спостереження ВП ЗАЕС 

 

http://www.npp.zp.ua/
http://www.npp/Content/docs/prolong/sf14-psr-bl34-20170717.pdf
http://www.npp/Content/docs/prolong/sf14-psr-bl34-20170717.pdf
http://www.npp/Content/docs/prolong/ntr_znpp_34_20170217_ukr.pdf
http://www.npp/Content/docs/prolong/ntr_znpp_34_20170217_ukr.pdf
http://www.npp/Content/docs/prolong/Zvit%20pro%20ekoaudit_VP%20ZAES.pdf
http://www.npp/Content/docs/prolong/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%20%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%83%20%D0%92%D0%9F%20%D0%97%D0%90%D0%95%D0%A1.pdf
http://www.npp/Content/docs/prolong/zayavlenie-bl3.pdf
http://www.npp/Content/docs/prolong/zayavlenie-bl3.pdf
http://www.npp/Content/docs/prolong/zayavlenie-bl2.pdf
http://www.npp/Content/docs/prolong/zayavlenie-bl2.pdf
http://www.npp/Content/docs/prolong/zayavlenie-bl2.pdf
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№ Населений пункт 
Дата та час 
проведення 

Місце проведення 
Кількість 
учасників 

1 м. Дніпрорудне 04.08.2020, 
10:00 

Кінотеатр 
«Сучасник», 

пр. Ентузіастів, 16 

59 

2 с. Нововодяне 
 

07.08.2020, 
09:00 

Зала сільської ради, 
вул. Стрельнікова, 2 

32 

3 м. Кам’янка-
Дніпровська 

11.08.2020, 
10:00 

Зала засідань РР, 

вул. Набережна, 87 
26 

4 с. Дніпровка 12.08.2020, 
10:00 

Холл сільської ради, 
вул. Тараканчікова, 1 

15 

5 с-ще. Мирове 14.08.2020, 
14:00 

Сільський БК,  
вул. Правобережна, 2 

77 

6 м. Енергодар 18.08.2020, 
10:00 

Актова зала КДЦ,  
вул. Центральна, 6 

29 

7 с. Велика Білозерка 20.08.2020, 
10:00 

Зала засідань РДА, 

вул. Центральна, 120 

28 

8 с. Новодніпровка 26.08.2020, 
09:00 

Сільський БК, 
вул. Центральна, 11 

27 

9 м. Нікополь  28.08.2020, 
11:00 

Велика зала засідань,  

вул. Шевченка, 130 

29 

   Всього 322 

 

3.2 Організаційні заходи 

3.2.1 Типовий порядок денний зустрічей у форматі громадських слухань 
передбачав: 

 реєстрацію учасників заходу; 

 надання учасникам інформаційних матеріалів; 

 вступне слово керівників органів місцевої влади - організаторів заходу; 

 представлення офіційних учасників;  

 прийняття порядку денного; 

 доповіді представників ВП ЗАЕС: 
- «Продовження терміну експлуатації енергоблока №5 ВП ЗАЕС»; 
- «Звіт з періодичної переоцінки безпеки енергоблока №5 ВП ЗАЕС»; 
- «Радіаційний контроль навколишнього середовища району розташування  
ВП ЗАЕС»; 
- «Природоохоронна діяльність ВП ЗАЕС». 

 обговорення учасниками заходів питань щодо обґрунтування безпеки 
продовження терміну експлуатації енергоблока №5 ВП ЗАЕС; 

 відповіді на запитання. 
 

3.2.2 На всіх заходах для надання інформації за темою обговорення, 
відповідей на запитання, зауваження та пропозиції учасників зустрічей з 
громадськістю брала участь група фахівців ВП ЗАЕС. 

 
3.2.3 На всіх заходах здійснювався їх аудіозапис. 
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4 ЗАКЛЮЧНІ ЗАХОДИ 

 

4.1 Збір запитань, зауважень, пропозицій громадськості та відповіді на 
них 

4.1.1 Запитання, зауваження та пропозиції стосовно продовження терміну 
експлуатації енергоблока №5 Запорізької АЕС усі бажаючі могли направити в усній 
та письмовій формі: 

 на зустрічах з громадськістю у форматі громадських слухань, 
проведених у населених пунктах зони спостереження ВП ЗАЕС; 

 за тел./факс (06139) 6-21-27, 6-21-81, або на електронну адресу: 
ursmi35306@mgw.npp.zp.ua (начальник інформаційного центру управління роботи 
з громадськістю та ЗМІ ВП ЗАЕС). 

 
4.1.2 На запитання, зауваження та коментарі, одержані на зустрічах з 

громадськістю відповіді фахівців надавались безпосередньо на цих заходах. 
 

4.2 Підготовка звіту 

 
4.2.1 По завершенні всіх запланованих зустрічей з громадськістю у форматі 

громадських слухань складений даний Звіт, що містить опис діяльності та її 
результати. 

 

4.3 Оприлюднення результатів зустрічей з громадськістю у форматі 
громадських слухань 

 
4.3.1 Друковані копії Звіту в повному обсязі мають бути надіслані до 

місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, на 
території яких були проведені зустрічі з громадськістю у форматі громадських 
слухань, зазначені у таблиці №3 та в Державну інспекцію ядерного регулювання 
України. 

 
4.3.2 Текст Звіту має бути розміщений на веб-сайті ВП ЗАЕС 

(http://www.npp.zp.ua/). 
 
 

mailto:ursmi35306@mgw.npp.zp.ua
http://www.npp.zp.ua/
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5 ВИСНОВКИ 

Наведена в даному Звіті інформація про організацію, проведення та 
результати зустрічей з громадськістю у форматі громадських слухань з питань 
обґрунтування безпеки продовження терміну експлуатації енергоблока №5 
Запорізької АЕС дозволяє зробити наступні основні висновки: 

 
5.1 В ході зустрічей з громадськістю у форматі громадських слухань були 

виконані всі вимоги чинного законодавства стосовно порядку, термінів та обсягів 
інформування громадськості щодо запланованої діяльності. Можливість участі в 
проведених заходах була надана всім громадським організаціям та громадянам, 
які виявили свою зацікавленість. В той же час запланованими заходами більшою 
мірою було охоплене населення зони спостереження ВП ЗАЕС, на якій можливий 
вплив планованої діяльності і населення якої в соціально-економічному плані 
найбільше пов’язане з діяльністю ВП ЗАЕС. 

 
5.2 Зустрічі з громадськістю у форматі громадських слухань охоплювали всі 

аспекти питань продовження терміну експлуатації енергоблока №5 Запорізької 
АЕС (екологічні, санітарно-гігієнічні, медичні, соціально-економічні, інженерно-
технічні, організаційні, фінансові та ін.). До процесу були залучені провідні фахівці 
ВП ЗАЕС, що спеціалізуються на вказаних аспектах.  

 
5.3 Здійснювалась інформаційна та організаційно-технічна підтримка 9 

зустрічей у форматі громадських слухань, які за рішеннями місцевих органів 
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування проводились у населених 
пунктах зони спостереження ВП ЗАЕС у період з 31 липня по 31 серпня 2020 року. 
Усього в проведених заходах взяло участь 322 громадянина.  

 
5.4 На всі запитання, пропозиції та коментарі були надані фахові відповіді. 
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ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 

1. Конституція України (прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 
28.06.1996 р.) 

2. Закон України «Про ратифікацію Конвенції про оцінку впливу на навколишнє 
середовище у транскордонному контексті», №534-XIV від 19.03.1999 р. 

3. Закон України «Про ратифікацію Конвенції про ядерну безпеку», №736/97-ВР 
від 17.12.1997 р. 

4. Закон України «Про ратифікацію Об'єднаної конвенції про безпеку поводження 
з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними 
відходами», №1688-III від 20.04.2000 р. 

5. Закон України «Про ратифікацію Конвенції про доступ до інформації, участь 
громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, 
що стосуються довкілля», №832-XIV від 06.07.1999 р. 

6. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» №1264-
XII від 25.07.1991 р. 

7. Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» 
№39/95-ВР від 08.02.1995 р. 

8. Закон України «Про екологічну експертизу» №45/95-ВР від 09.02.1995 р. 

9. Закон України «Про поводження з радіоактивними відходами» №255/95-ВР від 
30.07.1995 р. 

10. Закон України «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання» 
№15/98-ВР від 14.01.1998 р. 

11. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» № 163-XIV (163-14) від 
06.10.1998 р. 

12. Закон України «Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, 
будівництво ядерних установок і об’єктів, призначених для поводження з 

радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення» №2861IV 
від 08.06.2005 р. 

13. Закон України «Про інформацію» №2938-VI від 13.01.2011 р. 

14. Закон України «Про доступ до публічної інформації» №2939-VI від 13.01.2011 р. 

15. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення 
громадських слухань з питань використання ядерної енергії та радіаційної 
безпеки» №1122 від 18.07.1998 р.  

16. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку залучення 
громадськості до обговорень питань щодо прийняття рішень, які можуть 
впливати на стан довкілля» №771 від 29.06.2011 р. 

17. ЗППБ – Фактор безпеки №14 – Вплив експлуатації на навколишнє середовище. 

18. Нетехнічне резюме. Матеріали з обґрунтування безпеки ПТЕ 5 бл. ВП ЗАЕС у 
понадпроєктний термін. 

19. Звіт про екологічний аудит ВП «Запорізька АЕС». 

20. Висновок екологічного аудиту ВП «Запорізька АЕС». 

21. Заява на внесення змін до ліцензії на здійснення діяльності на етапі життєвого 
циклу «експлуатація ядерної установки» - Енергоблок №5. 

http://www.npp/Content/docs/prolong/sf14-psr-bl34-20170717.pdf
http://www.npp/Content/docs/prolong/ntr_znpp_34_20170217_ukr.pdf
http://www.npp/Content/docs/prolong/ntr_znpp_34_20170217_ukr.pdf
http://www.npp/Content/docs/prolong/Zvit%20pro%20ekoaudit_VP%20ZAES.pdf
http://www.npp/Content/docs/prolong/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%20%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%83%20%D0%92%D0%9F%20%D0%97%D0%90%D0%95%D0%A1.pdf
http://www.npp/Content/docs/prolong/zayavlenie-bl3.pdf
http://www.npp/Content/docs/prolong/zayavlenie-bl3.pdf
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ДОДАТОК  1 
 

Лист голові Марганецької міської ради «Про проведення громадських 
слухань» 
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ПРОДОВЖЕННЯ ДОДАТКУ 1 
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ДОДАТОК  2 
Інформаційне повідомлення про проведення зустрічі з громадськістю у 

форматі громадських слухань 

  
06.08.20 

І Н Ф О Р М А Ц І Й Н Е    П О В І Д О М Л Е Н Н Я 
 

Фахівці ВП ЗАЕС проведуть зустріч у форматі громадських слухань з 
громадськістю Великобілозерського району 

 

Реалізуючи права громадян та їх об'єднань на участь у розгляді питань і процесі 

прийняття рішень, пов'язаних з використанням ядерної енергії, виходячи з принципів 

відкритості та доступності інформації щодо діяльності Запорізької АЕС, 

Великобілозерська районна державна адміністрація спільно з ВП «Запорізька АЕС» ДП 

«НАЕК «Енергоатом» 20 серпня 2020 року проведе зустріч у форматі громадських 

слухань фахівців Запорізької АЕС з громадськістю Великобілозерського району для 

розгляду матеріалів з обґрунтування безпеки продовження терміну експлуатації 

енергоблока №5 ВП ЗАЕС. 

Приводом для зустрічі з громадськістю є завершення проєктного терміну 
експлуатації енергоблока №5 ЗАЕС - 27.05.2020 р. та розробка у зв'язку з цим Звіту з 
періодичної переоцінки безпеки енергоблока - основного документу, на підставі якого 
Держатомрегулювання України прийматиме рішення щодо можливості продовження 
терміну експлуатації енергоблока. 

Зустріч у форматі громадських слухань фахівців Запорізької АЕС з громадськістю 
Великобілозерського району буде проведена 20 серпня 2020 року о 10:00 в приміщенні 
Великобілозерської сільської ради за адресою: с. Велика Білозерка, вул. Центральна, 120. 

Інформаційне забезпечення та технічна підтримка зустрічі здійснюватимуться 
фахівцями ВП ЗАЕС. Програма заходу буде відповідати формату громадських слухань і 
передбачає: 

- презентацію матеріалів щодо обґрунтування безпеки продовження терміну 
експлуатації енергоблока №5 ВП ЗАЕС; 

- відповіді на запитання та зауваження учасників зустрічі; 
- збір пропозицій, запитань та зауважень, одержаних у період проведення зустрічі. 
Великобілозерська районна державна адміністрація нагадує про триваючий 

адаптивний карантин, і суворо стежитиме при проведенні зустрічі з громадськістю в 
форматі громадських слухань за дотриманням учасниками всіх протиепідемічних заходів, 
що запроваджені Урядом та діятимуть на момент проведення заходу. 
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ДОДАТОК  3 
 

ПЕРЕЛІК РЕСПОНДЕНТІВ, ПРОІНФОРМОВАНИХ ПРО ПРОВЕДЕННЯ 
ЗУСТРІЧЕЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ У ФОРМАТІ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ 

 

Інтернет-сайти 
1.  «Лига. Новости» lenta@liga.net 

2.  «Обозреватель» info@obozrevatel.com 

3.  «Подробности» inform@podrobnosti.ua 

4.  reporter.zp.ua evamir@ukr.net 

5.  Ukr.net reklama@ukr.net 

6.  Агентство национальных новостей Украины ukragency.annu@googlemail.com 

7.  Запорожский городской портал info@misto.zp.ua 

8.  Интернер-портал сообщества ТЭК info@energyland.info 

9.  Корреспондент.net koreditor@korrespondent.net 

10.  МЧС Украины oper@mns.gov.ua 

11.  ООО "ДВ-Ком" d@dv-com.net 

12.  Отделение НТП Севастополь ontps@i.ua 

13.  политсовет politsovet.info@gmail.com 

14.  Про-Бердянск buchnaya.vedomosti@gmail.com 

15.  РБК-Украина event@rbc.ua 

16.  сайт "Энергоньюс" info@energo-news.ru 

17.  сайт Проспект prospectzp@gmail.com 

18.  Украинская правда ukrpravda@gmail.com 

19.  УНИАН econ@unian.net 

20.  УРА-Информ redaktor@ura-inform.com 

21.  ФизФакторы Лаборатория ОблЛабЦентр ff.olczp@ukr.net 

 

Розсилка міжрегіональна 
22.  "Facts and commentary" info@facts.kiev.ua 

23.  "Аргументы и факты" aif@aif.ua 

24.  "Атомник Украины" atomnik@union.kiev.ua 

25.  "Вечерние вести" nazaarova@ukr.net 

26.  "Голос Украины" mail@golos.com.ua 

27.  "Демократичная Украина" dua@dua.com.ua 

28.  "Пенсионный курьер" penskurier@ukr.net 

29.  "Росатом-Вовчук" OVovchuk@rosatom.com.ua 

30.  "Урядовый курьер" letter@ukcc.com.ua 

31.  "Факты и комментарии" info@fakty.ua 

32.  "Чернігівська газета " Нива" Зап. області niva061934@gmail.com 

33.  «Обозреватель» info@obozrevatel.com 

34.  34 канал (Днепр) 34uanews@gmail.com 

35.  Interfax Тek tek@interfax.kiev.ua 

36.  NAEK PR pr@atom.gov.ua 

37.  UA: ХЕРСОН news.kherson@suspilne.media 

38.  UNIAN breus breus@ukr.net 

39.  Бабинин Юрий babinin@online.ua 

40.  Беньковская Антонина a.Benkovska@direkcy.atom.gov.ua 

41.  Вовчук Олег o.vovchuk@direkcy.atom.gov.ua 

42.  газета "Гривна" gazeta@grivna.kherson.ua 

43.  газета "ЕлектроТЕМА" eltema@eltema.com.ua 

44.  Газета "Завтра" info@zavtra.in.ua 

45.  Газета "Україна молода" ukrmoloda@ukr.net 

46.  газета "Шахтер Марганца" shahtar@marganets-rada.dp.ua 

47.  газета Днепр вечерний dana.degtyareva@gmail.com 

48.  ГоНацИнформАгенство Украины adm3@ukrinform.com 

49.  ДЕІ у Херсонській області khers@dei.gov.ua 
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50.  Днепропетровская ОГА - приемная info@adm.dp.ua 

51.  Екодія olhalyashchuk@gmail.com 

52.  журнал "Бизнес" info@business.ua 

53.  ИА "Украинские национальные новости" info@unn.com.ua 

54.  Илона Атомньюсинфо atomnewsinfo@gmail.com 

55.  Интерфакс Украина news@interfax.kiev.ua 

56.  ИЦ РАЭС pr@rnpp.atom.gov.ua 

57.  ИЦ ХАЭС pr@khnpp.atom.gov.ua 

58.  Корреспондент.net koreditor@korrespondent.net 

59.  Лашевич Наталія Валентинівна n.lashevych@direkcy.atom.gov.ua 

60.  Максим Костыркин kosturkin.max@gmail.com 

61.  Марганецкий ГОК-ЧС oto@mgok.dp.ua 

62.  Марганецька міська рада media@marganets-rada.dp.ua 

63.  Міненерго press@mev.gov.ua 

64.  МЧС Запорожье pucz@ukr.net 

65.  МЧС Украины oper@mns.gov.ua 

66.  НАЭК Синько i.vsinko@direkcy.atom.gov.ua 

67.  Никопольская РГА info@nikrda.dp.ua 

68.  Никопольская РГА отдел экономики economika@ukr.net 

69.  Нор Юрій Миколайович czn@pokrov-mr.gov.ua 

70.  Ольга Кошкалда koshkalda.ua@gmail.com 

71.  Опердежурный Никополь dejurniy005@gmail.com 

72.  ОРОиСМИ ЮУАЭС smi@sunpp.atom.gov.ua 

73.  Покров (Орджоникидзе) МЧС info@pkrv.dp.gov.ua 

74.  СТБ vikna@slm.ua 

75.  телевидение РАЭС trk-rnpp@rnpp.atom.gov.ua 

76.  Украинская правда ukrpravda@gmail.com 

77.  Украинский ядерный форум info@atomforum.org.ua 

78.  УкрЯО-Киев ukrns-kiev@ukr.net 

79.  УНИАН econ@unian.net 

80.  Херсонская ОГА-пресс-с news.in.oda@gmail.com 

81.  Херсонская ОГА-приемная kanc@khoda.gov.ua 

82.  Херсонский вестник hs_vestnik@ukr.net 

83.  Черных Петр p.chernyh@direkcy.atom.gov.ua 

84.  Щоденна всеукраїнська газета «День» chedit@day.kiev.ua 

 

Розсилка регіональна 
85.  "Город Никополь" office@nikopol.dp.ua 

86.  Бабинин Юрий Дмитриевич babinin007@gmail.com 

87.  Бердянск деловой dlvbrd@gmail.com 

88.  Васильевская райгосадминистрация vasladm@zp.ukrtel.net 

89.  Верже verge.glavred@gmail.com 

90.  внешний кризисный центр zkc3420@mgw.npp.zp.ua 

91.  Водянська сільрада sel-sovet@i.ua 

92.  газета "Визит-Венал" vv@venal.com.ua 

93.  газета "Позиция" post@pozitsiya.com.ua 

94.  газета "Сила" gazeta_sila@i.ua 

95.  Газета "Энергия" uiso30238@mgw.npp.zp.ua 

96.  гл. упр-е экономики ЗОГА uprek@zp.ukrtel.net 

97.  Главная газета Мелитополя thomas.coding@gmail.com 

98.  Гнатенко Светлана uiso7731@mgw.npp.zp.ua 

99.  горисполком Энергодар МЧС chs1@en.gov.ua 

100.  Громатюк - пресс-секретарь ЭГИ pressa@en.gov.ua 

101.  Громатюк Юлия - ЭГИ pressa1@en.gov.ua 

102.  ГРОР УРСМИ zkc17@mgw.npp.zp.ua 

103.  ГТУ МЧС в Зап. обл. cpp1@ukr.net 

104.  Департамент агропромрозвитку та зах. довкілля 
Зап. області 

dapr@zoda.gov.ua 
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105.  Днепрорудненский горисполком press@dnrada.gov.ua 

106.  Енергодар.City energodarcity1970@gmail.com 

107.  Запорiзька обласна рада - приймальня zor@zor.gov.ua 

108.  Запорожская сечь zapsich@gmail.com 

109.  Знаменка школа №1 vznoosh1@ukr.net 

110.  Знамя труда znamyatruda@ukr.net 

111.  ЗОТРК zdtrk@zp.ukrtel.net 

112.  ЗТПП pressa@cci.zp.ua 

113.  ИЦ ЗАЭС (Дубль) zapnpp@gmail.com 

114.  Каменка школа №3 school-3@email.ua 

115.  К-Днепровская райгосадминистрация - приемная kamadm@zp.ukrtel.net 

116.  Ляшенко Сергей ljashenko.sw@gmail.com 

117.  Марганецька міська рада media@marganets-rada.dp.ua 

118.  Меркулова Лариса ursmi1087@mgw.npp.zp.ua 

119.  Миг postmaster@mig.com.ua 

120.  Мы и наше время o.time@ukr.net 

121.  мэр Энергодара adm@en.gov.ua 

122.  Нікопольська міська рада inform@nikopol-mrada.dp.gov.ua 

123.  Новини дня ndkamenka@i.ua 

124.  Обладминистрация - приемная adm@zoda.gov.ua 

125.  Облэнерго kanc@zoe.com.ua 

126.  Орион-ТВ entv-orion@ukr.net 

127.  Отдел гос. мон-га радиац. безоп. и связи со СМИ Listopad1@ukr.net 

128.  Південна зоря pz@nik.dp.ukrtel.net 

129.  Подгорный Владимир zkc8@mgw.npp.zp.ua 

130.  Представительство Запорожье zkc15@mgw.npp.zp.ua 

131.  пресс-центр ГУ ГСЧС в Зап. обл cpp@zp.dsns.gov.ua 

132.  Пресс-центр ЗОГА uvpi@zp.ukrtel.net 

133.  пресс-центр ЗТПП pressa@cci.zp.ua 

134.  Прес-центр Запорiзької обласної ради press@zor.gov.ua 

135.  Про-Бердянск buchnaya.vedomosti@gmail.com 

136.  Прокофьева Анна uiso30238@mgw.npp.zp.ua 

137.  Радио "Ностальжи-Никополь" 102fm4@gmail.com 

138.  Радио ЗАЭС 1 uiso7731@mgw.npp.zp.ua 

139.  Рост rost800@gmail.com 

140.  Рыбальченко Владимир bobfisher72@gmail.com 

141.  сайт 061 klimenko_olia@ukr.net 

142.  сайт Репортер Запорожья reporterzp@gmail.com 

143.  Сандул Вячеслав vyacheslavsandul@gmail.com 

144.  СБУ Энергодар energodar.zp.ua@gmail.com 

145.  Сич-ТВ sichtv@express.net.ua 

146.  Суббота+ subbotaplzp@gmail.com 

147.  ТВ "Вільний простір" vilnyiprostirzp@gmail.com 

148.  ТВ Голд hudymenko@i.ua 

149.  телестудия Сич tvsich@gmail.com 

150.  ТРК "Алекс" trk@atv.zp.ua 

151.  ТРК "ТВ-5" tv5@tv5.zp.ua 

152.  Упр-е охраны здоровья ЗОГА uprzdrav@zp.ukrtel.net 

153.  упр-е по вопросам ЧС ЗОГА depczn@zoda.gov.ua 

154.  Упр-е промышленности ЗОГА dpri_energy1@zoda.gov.ua 

155.  Упр-е промышленности ЭГИ uvp@en.gov.ua 

156.  Упр-е соц. защиты населения Запорожского 
горсовета 

reception.usznm@zp.gov.ua 

157.  ФизФакторы Лаборатория ОблЛабЦентр ff.olczp@ukr.net 

158.  Христиченко Татьяна tatyana_kh@bigmir.net 

159.  Цвилий Алексей Петрович ursmi35306@mgw.npp.zp.ua 

160.  Шимчев - УРСМИ shimchev2@meta.ua 

161.  Экспертно-аналит. совет ветеранов ЗАЭС uprp35853@mgw.npp.zp.ua 
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162.  Электрометалург 01@nzf.com.ua 

163.  Энергия ЗАЭС uiso7109@mgw.npp.zp.ua 

164.  Энергодар ТВ tvzaes@gmail.com 

165.  Яковишина Анжела ursmi3097@znpp.atom 
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ДОДАТОК  4 
 

Лист від заступника голови Великобілозерської райдержадміністрації  



 

 

27 

ДОДАТОК 5 
 

Лист від сільського голови с. Новодніпровка  
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ДОДАТОК 6 
  

Лист від сільського голови с-ща. Мирове  
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ДОДАТОК 7 
  

Лист від міського голови м. Енергодар 
(пропозиція визначити дату, місце та час проведення зустрічі) 
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ДОДАТОК 8 
Лист від ВП ЗАЕС міському голові м. Енергодар 

(визначення дати, часу та місця проведення зустрічі) 
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ДОДАТОК 9 
 

Лист від старости с. Нововодяне 
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ДОДАТОК 10 
 

Лист від голови Нікопольської райдержадміністрації (відтермінування 
визначення дати, місця, часу) 
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ДОДАТОК 11 
 

Лист від голови Нікопольської райдержадміністрації (визначення дати, 
місця, часу) 
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 ДОДАТОК 12 
 

Лист від старости с. Дніпровка 
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ДОДАТОК 13 
 

Лист від міського голови м. Дніпрорудне 
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ДОДАТОК 14 
 

Лист від міського голови м. Дніпрорудне (перенесення дати 
проведення зустрічі) 
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ДОДАТОК 15 
 

Лист від першого заступника голови Кам’янсько-Дніпровської 
райдержадміністрації 
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ДОДАТОК 16 
 

Лист від міського голови м. Марганець 
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ДОДАТОК 17 
 

Лист від в.о. заступника міського голови м. Нікополь 
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ДОДАТОК 18 
 

Лист від голови Томаківської райдержадміністрації 



 

 

41 

ДОДАТОК 19 
 

Лист від сільського голови с. Водяне 
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ДОДАТОК 20 
 

Лист від сільського голови с. Благовіщенка 
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ДОДАТОК 21 
ПРОТОКОЛ 

зустрічі в форматі громадських слухань з питань обґрунтування 
безпеки продовження терміну експлуатації енергоблока №5 Запорізької АЕС 
та надання запитань, пропозицій (зауважень), що відбулася 04 серпня 2020 

року в м. Дніпрорудне Запорізької області 
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ДОДАТОК 22 
ПРОТОКОЛ 

зустрічі в форматі громадських слухань з питань обґрунтування 
безпеки продовження терміну експлуатації енергоблока №5 Запорізької АЕС 

та надання запитань, пропозицій (зауважень), що відбулася 07 серпня  
 2020 року в с. Нововодяне Запорізької області 
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ДОДАТОК 23 
ПРОТОКОЛ 

зустрічі в форматі громадських слухань з питань обґрунтування 
безпеки продовження терміну експлуатації енергоблока №5 Запорізької АЕС 

та надання запитань, пропозицій (зауважень), що відбулася 11 серпня  
 2020 року в м. Кам’янка-Дніпровська Запорізької області 
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ДОДАТОК 24 
 

ПРОТОКОЛ 
зустрічі в форматі громадських слухань з питань обґрунтування 

безпеки продовження терміну експлуатації енергоблока №5 Запорізької АЕС 
та надання запитань, пропозицій (зауважень), що відбулася 12 серпня  

2020 року в с. Дніпровка Запорізької області 
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ДОДАТОК 25 

ПРОТОКОЛ 
зустрічі в форматі громадських слухань з питань обґрунтування 

безпеки продовження терміну експлуатації енергоблока №5 Запорізької АЕС 
та надання запитань, пропозицій (зауважень), що відбулася 14 серпня  

2020 року в с-щі. Мирове Дніпропетровської області 
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ДОДАТОК 26 
ПРОТОКОЛ 

зустрічі в форматі громадських слухань з питань обґрунтування 
безпеки продовження терміну експлуатації енергоблока №5 Запорізької АЕС 

та надання запитань, пропозицій (зауважень), що відбулася 18 серпня  
2020 року в м. Енергодар Запорізької області 
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ДОДАТОК 27 
 

ПРОТОКОЛ 
зустрічі в форматі громадських слухань з питань обґрунтування 

безпеки продовження терміну експлуатації енергоблока №5 Запорізької АЕС 
та надання запитань, пропозицій (зауважень), що відбулася 20 серпня 2020 

року в с. Велика Білозерка Запорізької області 
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ДОДАТОК 28 
 

ПРОТОКОЛ 
зустрічі в форматі громадських слухань з питань обґрунтування 

безпеки продовження терміну експлуатації енергоблока №5 Запорізької АЕС 
та надання запитань, пропозицій (зауважень), що відбулася 26 серпня  

2020 року в с. Новодніпровка Запорізької області 
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ДОДАТОК 29 
 

ПРОТОКОЛ 
зустрічі в форматі громадських слухань з питань обґрунтування 

безпеки продовження терміну експлуатації енергоблока №5 Запорізької АЕС 
та надання запитань, пропозицій (зауважень), що відбулася 28 серпня  

2020 року в м. Нікополь Дніпропетровської області 
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