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ПЕРЕЛІК ПРИЙНЯТИХ СКОРОЧЕНЬ 
 

АЕС - атомна електростанція 
ВР - Верховна Рада 
ДІЯРУ - Державна інспекції ядерного регулювання України 
ДП НАЕК 
«Енергоатом» 

- Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча 
компанія «Енергоатом» 

ЗМІ - засоби масової інформації 
ЗППБ - Звіт з періодичної переоцінки безпеки 
смт - селище міського типу 
ОБПТЕ - обґрунтування безпеки продовження терміну експлуатації 
ВП ЮУАЕС - Відокремлений підрозділ «Южно-Українська АЕС» ДП НАЕК 

«Енергоатом» 
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1 ВСТУП 
 

 
1.1 Загальна інформація 

 
1.1.1 Цей «Звіт про громадські слухання з обґрунтування безпеки продовження 

терміну експлуатації енергоблока №3 Южно-Української АЕС» у зв’язку з обґрунтованою 
можливістю продовження експлуатації ядерної установки енергоблока №3 Южно-
Української АЕС» (далі – Звіт) присвячений опису процедур та підсумків слухань. 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 «Южно-Українська АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» 
(ЮУАЕС) спільно з виконавчими комітетами місцевих рад адміністративних одиниць зони 
спостереження ЮУАЕС провели громадські слухання (ГС) щодо розгляду матеріалів з 
обґрунтування безпеки продовження терміну експлуатації (ПТЕ) енергоблока №3 ЮУАЕС. 

 
1.1.2 Приводом для організації процесу громадських слухань є завершення 

10.02.2020 проектного терміну експлуатації енергоблока №3 ЮУАЕС та розробка у зв’язку 
з цим Звіту з періодичної переоцінки безпеки – основного документа, на підставі якого 
Державна інспекція ядерного регулювання України (ДІЯРУ) прийматиме рішення щодо 
можливості продовження терміну експлуатації енергоблока. 

 
1.1.3 Підставами для проведення громадських слухань з обґрунтування безпеки 

продовження терміну експлуатації енергоблока №3 ЮУАЕС були вимоги та положення 
чинного законодавства (див. п.1.2). 
 

1.2 Нормативно-правові акти, що регламентують процес громадських слухань 
 

1.2.1 Право вільного доступу до інформації про екологічний стан навколишнього 
середовища, на участь громадськості в обговоренні проектів щодо проектування, 
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, участі громадськості в процесі прийняття 

рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля» [5]. 

законами України 
- «Про охорону навколишнього природного середовища» [6]; 
- «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» [7]; 
- «Про екологічну експертизу» [8]; 
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- «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, проектування, 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 проектів 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, проектування, 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 
його експлуатацію. 

 
1.2.5 Статтею 11 Закону України [7] визначається: «громадяни та їх об’єднання 

мають право... на участь в обговоренні питань, пов’язаних з розміщенням, проектуванням, 
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 
проектів, пов’язаних з розміщенням, спорудженням, зняттям з експлуатації ядерних 
установок та об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами. На 
громадські слухання виносяться як матеріали, подані заявником, так і результати 
державних та громадських експертиз». 

 
1.2.6 Порядок проведення громадських слухань встановлюється Кабінетом 

Міністрів України ([7]), зокрема, Постановами КМ України [15,16]. 
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1.3 Структура діяльності з проведення громадських слухань з питання 
обґрунтування безпеки продовження терміну експлуатації енергоблока №3 
ЮУАЕС 

 
1.3.1 Діяльність з організації громадських слухань з питань ОБПТЕ енергоблока №3 

ЮУАЕС включала:  
-  інформування та консультації з органами місцевого самоврядування стосовно 

проведення ГС, оприлюднення прийнятих рішень; 
-  інформування про початок слухань (розміщення прес-релізу на веб-сайті, надсилання 

його ЗМІ та громадським організаціям); 
-  розміщення вихідної інформації на веб-сайті ВП ЮУАЕС; 
-  інформаційне забезпечення та організаційно-технічна підтримка 9 громадських 

слухань та 1 зустрічі (смт Доманівка), які за рішеннями місцевих органів виконавчої 
влади проводились у містах, селищах та селах зони спостереження ЮУАЕС; 

-  розміщення на веб-сайті ВП ЮУАЕС та розсилка ЗМІ прес-релізу за результатами 
проведення ГС; 

-  збір запитань, зауважень, пропозицій громадськості та відповіді на них; 
-  оприлюднення результатів громадських слухань. 

 
 

2 ПІДГОТОВЧІ ЗАХОДИ 
2.1 Інформування та консультації з місцевими органами влади стосовно 
проведення ГС, оприлюднення прийнятих рішень  
2.1.1 Органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування територій, що 

входять до зони спостереження ЮУАЕС, заздалегідь була надана вихідна інформація щодо 
діяльності з продовження терміну експлуатації енергоблока №3, яка проводиться Южно-
Українською АЕС, та її намірів розпочати процес громадського обговорення цих питань. 

 
2.1.2 Рішення щодо проведення громадських слухань з обговорення питання ОБПТЕ 

енергоблока №3 ЮУАЕС прийняли органи місцевого самоврядування Арбузинської, 
Благодатненської, Бузької, Доманівської, Мигіївської, Олександрівської, Прибузької 
об’єднаних територіальних громад, Братського району, а також міські виконавчі комітети 
м. Вознесенська та м. Южноукраїнська.  

Лист, який було надіслано на ім’я голови Миколаївської обласної ради 
Москаленко В.В. з пропозицією провести громадське слухання в обласному центрі 
(м. Миколаїв), було перенаправлено до офісу міського голови Сєнкевича О.Ф. Письмової 
відповіді про згоду чи заперечення провести слухання на адресу ВП ЮУАЕС не надходило. 

 
2.1.3 У відповідності з нормативними вимогами [15], інформація про проведення 

громадських слухань (тематика, час і місце проведення) була опублікована у засобах 
масової інформації не пізніше, ніж за 30 діб до початку кожного зі слухань. 

Перелік газет, на шпальтах яких були оприлюднені повідомлення про проведення 
громадських слухань з питання ОБПТЕ №3 ЮУАЕС, наведений у таблиці 1.  
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Таблиця 1. Перелік газет, у яких були оприлюднені повідомлення про проведення ГС 

№ 
Назва  

населеного 
пункту, району 

Дата та час 
проведення 

громадських слухань 

Назва газети,  
номер та дата 

Наклад, 
прим. 

1 
 
 с. Мигія 
 

 30.09.2019;  15.00 

«Прибузький вісник», 
 №70-71; 29.08.2019 

 
2295 

«Вісник Первомайська», 
№ 62; 29.09.2019 

 
1200 

2  с. Благодатне  7.10.2019;    10.00  «Нове життя», 
№ 67-68;  7.09.2019 

 
1420 

3  смт Братське  10.10.2019;  10.00  «Перемога», 
№ 36; 5.09.2019 

 
2382 

4  смт 
Олександрівка  18.10.2019;  14.00 

 «Вісті Вознесенщини», 
№ 37; 12.09.2019 

 
1000  

«День за днем», 
№ 37; 11.09.2019 

 
9160 

5  с. Бузьке  19.10.2019;  13.00 

 «Вісті Вознесенщини», 
№ 37; 12.09.2019 

 
1000  

«День за днем», 
№ 37;11.09.2019 

 
9160 

6  смт Арбузинка  22.10.2019;  17.00  «Нове життя», 
№ 69-70; 14.09.2019 

  
1420 

7  смт Доманівка  23.10.2019;  10.00 «Трибуна хлібороба», 
№ 44; 19.09.2019 

 
1215 

8  м. Вознесенськ  24.10.2019;  17.30 

«Вісті Вознесенщини», 
№ 37; 12.09.2019 

 
1000  

«День за днем», 
№ 37; 11.09.2019 

 
9160 

9  с. Прибужжя  25.10.2019;  15.00 «Трибуна хлібороба», 
№ 44; 19.09.2019 

 
1215 

10  м. 
Южноукраїнськ  31.10.2019;  18.00 «Контакт», 

№ 38; 19.09.2019  
 

2000  
 

Крім того, інформація про всі громадські слухання була надана через трансляцію на FM-
радіостанціях  
 
№ Назва ЗМІ Інформаційний продукт Дата та час 

виходу 
1 «Легке спокійне радіо 

«Relax»/ТРК «Всесвіт»     
Інформаційна радіопрограма 
«Новини ЮУАЕС»  

3.09.2019; 
11.40 (повтор 
16.40) 

2 «Хіт-FM»/ТРК «Імідж»  
 

Інформаційна радіопрограма 
«Новини ЮУАЕС»  

3.09.2019; 
7.12 (повтори 11.49 
та 16.49) 
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2.2 Інформування про початок слухань (розміщення прес-релізу на веб-сайті, 
надсилання його ЗМІ та громадським організаціям) 

2.1.1 З метою інформування громадськості, громадських організацій та засобів 
масової інформації про проведення громадських слухань 28 серпня 2019 року на 
офіційному веб-сайті ВП «Южно-Українська АЕС» був розміщений спеціально 
підготований для цього «ПРЕС-РЕЛІЗ про проведення громадських слухань з розгляду 
матеріалів з обґрунтування безпеки продовження терміну експлуатації енергоблока №3 
Южно-Української АЕС» (Додаток А).  

 
2.1.2 Для інформування засобів масової інформації про громадські слухання і 

заплановані заходи управлінням інформації та громадських зав’язків ВП ЮУАЕС була 
здійснена розсилка Прес-релізу. Перелік поінформованих таким чином ЗМІ наведений у 
Додатку Б. 

 
2.3 Вихідні інформаційні матеріали для громадських слухань 
2.3.1 Основним документом, на підставі якого приймається рішення щодо 

можливості продовження терміну дії ліцензій АЕС на експлуатацію енергоблоків у 
надпроектний період, є «Звіт з періодичної переоцінки безпеки» (ЗППБ). У складі ЗППБ 
виконаний аналіз 14 факторів безпеки, які групуються по главах: 

- ФБ-1 «Проект енергоблока»; 
- ФБ-2 «Поточний технічний стан систем і елементів енергоблока»; 
- ФБ-3 «Кваліфікація обладнання»; 
- ФБ-4 «Старіння споруд, систем і елементів»; 
- ФБ-5 «Детерміністичний аналіз безпеки енергоблока»; 
- ФБ-6 «Імовірнісний аналіз безпеки»; 
- ФБ-7 «Аналіз внутрішніх і зовнішніх впливів»; 
- ФБ-8 «Експлуатаційна безпека»; 
- ФБ-9 «Використання досвіду інших АЕС та результатів наукових досягнень»; 
- ФБ-10 «Організація та управління»; 
- ФБ-11 «Експлуатаційна документація»; 
- ФБ-12 «Людський фактор»; 
- ФБ-13 «Аварійна готовність та планування»; 
- ФБ-14 «Вплив експлуатації АЕС на навколишнє середовище». 

Кожна із глав представлена у вигляді окремого звіту. За результатами оцінки всіх факторів 
безпеки виконано Комплексний аналіз безпеки, який також оформлений окремим звітом. 
 

2.3.2 Вихідними інформаційними матеріалами для громадських слухань з 
обґрунтування безпеки продовження терміну експлуатації енергоблока №3 Южно-
Української АЕС був ФБ-14 «Вплив експлуатації АЕС на навколишнє середовище». 

 
2.4 Розміщення вихідної інформації на веб-сайті ВП «Южно-Українська АЕС» 
2.4.1 На офіційному веб-сайті ВП «Южно-Українська АЕС» 

(http://www.sunpp.mk.ua/) ще до початку громадських слухань був створений окремий 
розділ «Продовження експлуатації. Енергоблок №3». В цьому розділі розміщувалась 
основна інформація за темою обговорення – як вихідна документація, так і поточна 
інформація стосовно процесу громадських слухань. 

 

http://www.sunpp.mk.ua/ru
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2.4.2 З вихідних інформаційних матеріалів на веб-сайті ЮУАЕС був розміщений у 
повному обсязі Фактор №14. Вплив експлуатації АЕС на навколишнє середовище [17]. 
 З поточної інформації – прес-релізи, інформація про проведення слухань, 
повідомлення. 

 
 
3 ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКІХ СЛУХАНЬ 
3.1 Громадські слухання з питань обґрунтування безпеки продовження 

терміну експлуатації енергоблока №3 Южно-Української АЕС 
3.1.1 За рішеннями органів місцевого самоврядування в містах, селищах міського 

типу та селах зони спостереження ЮУАЕС у період з 30 вересня по 31 жовтня 2019 р. було 
проведено 9 громадських слухань та 1 зустріч (учасники заходу в смт Доманівка визначили 
його статус як зустріч з громадськістю) з питання ОБПТЕ енергоблока №3. Населений 
пункт, дата, час початку слухань та місце проведення, наведені в таблиці 2.  

Таблиця 2. Громадські слухання з питань ОБПТЕ енергоблока №3 Южно-Української 
АЕС, проведені з 30 вересня по 31 жовтня 2019 р. в населених пунктах зони 
спостереження ЮУАЕС 

№ Населений пункт Дата та час 
проведення  

Місце 
проведення 

Кількість 
учасників 

1 с. Мигія 30.09.2019, 15:00 Мигіївський 
сільський будинок 
культури 

68 

2 с. Благодатне 07.10.2019, 10:00 Благодатненський 
сільський будинок 
культури 

70 

3 смт Братське 10.10.2019, 10:00 Районний будинок 
культури 134 

4 смт Олександрівка 18.10.2019, 14:00  Сесійна зала 
Олександрівської 
селищної ради 

44 

5 с. Бузьке 19.10.2019, 13:00 Бузький сільський 
будинок культури 53 

6 смт Арбузинка 22.10.2019, 17:00 Сесійна зала 
Арбузинської 
районної ради 

76 

7 смт Доманівка 23.10.2019, 10:00  Сесійна зала 
Доманівської 
селищної ради 

78 

8 м. Вознесенськ 24.10.2019, 17:30 Міський будинок 
культури 131 

9 с. Прибужжя 25.10.2019, 15:00 Прибузький 
сільський будинок 
культури 

84 

10 м. Южноукраїнськ 31.10.2019, 18:00 Палац культури 
«Енергетик» 577 

* учасники заходу визначили його статус як зустріч з громадськістю 
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3.1.2 Під час реєстрації кожному учаснику громадських слухань надавався пакет 
вихідної інформації, який включав: 

- Висновки Фактора №14. Вплив експлуатації АЕС на навколишнє середовище 
(Додаток В); 

- бланк реєстрації запитань (Додаток Г); 
- комплект інформаційно-презентаційних матеріалі ВП ЮУАЕС. 

До початку засідання учасникам демонструвався спеціально підготовлений 
інформаційно-популярний відеофільм, присвячений діяльності ЮУАЕС та продовженню 
терміну експлуатації енергоблока №3. 
 

3.1.3 Типовий порядок денний громадських слухань передбачав: 
• Вступне слово керівників органів місцевої влади – організаторів слухань; 
• Представлення офіційних учасників громадських слухань;  
• Прийняття порядку денного; 
• Доповідь представника ВП ЮУАЕС «Обґрунтування безпеки продовження терміну 

експлуатації енергоблока №3 ЮУАЕС та оцінка впливу експлуатації у 
надпроектний період на навколишнє середовище»; 

• Обговорення учасниками слухань питань обґрунтування безпеки продовження 
терміну експлуатації енергоблока №3 ЮУАЕС; 

• Підбиття підсумків громадських слухань. 
 

3.1.4 На всіх громадських слуханнях для надання інформації за темою обговорення, 
відповідей на запитання, зауваження та пропозиції учасників громадських слухань брала 
участь група фахівців ВП ЮУАЕС. 

 
3.1.5 На всіх слуханнях здійснювався їх аудіозапис для подальшого розміщення на 

офіційному веб-сайті ВП ЮУАЕС та складалися протоколи громадських слухань (Додатки 
Д1-Д10). 

 
3.1.6 Загалом у громадських слуханнях з обговорення питань обґрунтування безпеки 

продовження терміну експлуатації енергоблока №3 Южно-Української АЕС, наведених у 
Таблиці 2, взяли участь 1315 громадян. 

 
3.2 Завершення активної фази громадських слухань 
Після завершення активної фази громадських слухань її підсумки були підбиті 

випуском заключного прес-релізу. Цей «Прес-реліз про процес громадських слухань з 
обґрунтування безпеки продовження терміну експлуатації енергоблока №3 Южно-
Української АЕС» (Додаток Е) 5 листопада 2019 року був розміщений на веб-сайті 
ЮУАЕС, а також розісланий до редакцій ЗМІ за тим же списком, за яким здійснювалось 
інформування про початок громадських слухань (Додаток Б).  
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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 №3 Южно-Української АЕС надходили в усній та письмовій 
формі в період з 02 вересня по 22 листопада 2019 року: 
• на 9 громадських слуханнях та 1 зустрічі (смт Доманівка), проведених у містах, селищах 

міського типу та селах зони спостереження ЮУАЕС у період з 30 вересня по 31 жовтня 
2019 року; 

• за безкоштовним телефоном «гарячої лінії» 0 800 500 107, тел./факс (05136) 2-18-35, або 
на електронну адресу: info@sunpp.atom.gov.ua у період з 02 вересня по 22 листопада 
2019 року. 

 
4.1.2 На запитання, зауваження та коментарі, одержані на громадських слуханнях в 

усній формі, чи в письмовій у вигляді записок, відповіді фахівців надавались безпосередньо 
на слуханнях (див. протоколи громадських слухань у Додатках Д1-Д10). Аудіозаписи цих 
запитань та відповіді на них розміщені на офіційному веб-сайті ВП ЮУАЕС за адресою: 
Головна/ Продовження експлуатації/ Енергоблок №3/ Аудіозаписи громадських слухань з 
обґрунтування безпеки продовження терміну експлуатації енергоблока №3 Южно-
Української АЕС, що пройшли в населених пунктах зони спостереження ЮУАЕС.  

 
4.1.3 Протягом усього процесу громадського обговорення надійшли два запитання 

від громадськості. Вони були одержані в письмовій формі. Письмові відповіді були надані 
на вказані запитувачами поштові адреси. Зазначені запитання та відповіді розміщені у 
«Книзі запитань-відповідей щодо продовження терміну експлуатації енергоблока №3 
Южно-Української АЕС» (Додаток Ж).  

 
4.2 Підготовка заключного звіту 
Після завершення всіх запланованих заходів у рамках громадських слухань на тему 

продовження терміну експлуатації енергоблока №3 Южно-Української АЕС був складений 
цей Звіт, що містить опис діяльності та її результати за всіма планованими напрямками. 

 
4.3 Оприлюднення результатів громадських слухань 
4.3.1 Друковані копії Звіту про громадські слухання з обґрунтування безпеки 

продовження терміну експлуатації енергоблока №3 Южно-Української АЕС в повному 
обсязі мають бути надіслані до органів місцевого самоврядування, на території яких були 
проведені громадські слухання, зазначені у таблиці 2 та до Державної інспекції ядерного 
регулювання України. 

 
4.3.2 Текст Звіту має бути розміщений на офіційному веб-сайті ВП «Южно-

Українська АЕС» (http://www.sunpp.mk.ua/). 
 

 
 
 
 
 

5 ВИСНОВКИ 

mailto:info@sunpp.atom.gov.ua
http://www.sunpp.mk.ua/ru
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Наведена в цьому Звіті інформація про організацію, проведення та результати 
громадських слухань з питань продовження терміну експлуатації енергоблока №3 Южно-
Української АЕС дозволяє зробити наступні основні висновки: 

 
5.1 В ході громадських слухань були виконані всі вимоги чинного законодавства 

стосовно порядку, термінів та обсягів інформування громадськості щодо запланованої 
діяльності. Можливість участі в громадських слуханнях була надана всім громадським 
організаціям та громадянам, які виявили свою зацікавленість. При цьому варто зазначити, 
що запланованими заходами процесу слухань більшою мірою було охоплене населення 
зони спостереження ЮУАЕС, на якій можливий вплив планованої діяльності, і населення 
якої в соціально-економічному плані найбільше пов’язане з діяльністю ЮУАЕС. 

 
5.2 Громадські слухання охоплювали всі аспекти питань продовження терміну 

експлуатації енергоблока №3 Южно-Української АЕС (екологічні, санітарно-гігієнічні, 
медичні, соціально-економічні, інженерно-технічні, організаційні, фінансові та ін.). До 
процесу слухань були залучені провідні фахівці ЮУАЕС, що спеціалізуються за вказаними 
аспектами.  

 
5.3 Здійснювалась інформаційна та організаційно-технічна підтримка 9 громадських 

слухань та 1 зустрічі (смт Доманівка), які за рішеннями органів місцевого самоврядування 
проводились у містах, селищах міського типу та селах зони спостереження ЮУАЕС у 
період з 30 вересня по 31 жовтня 2019 року. Усього в громадських слуханнях взяли участь 
1315 громадян.  

 
5.4 Всі запитання, пропозиції та зауваження громадськості, висловлені в процесі 

слухань, як в усній, так і в письмовій формі були зібрані для подальшого опрацювання. На 
всі запитання, пропозиції та коментарі були підготовлені та надані фахові відповіді. 

 
5.5 Вся інформація, отримана у процесі громадських слухань, була систематизована 

та проаналізована для врахування в подальшій діяльності ВП ЮУАЕС.  
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ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 
1. Конституція України (прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996). 
2. Закон України «Про ратифікацію Конвенції про оцінку впливу на навколишнє 

середовище у транскордонному контексті», №534-XIV від 19.03.1999. 
3. Закон України «Про ратифікацію Конвенції про ядерну безпеку», №736/97-ВР від 

17.12.1997. 
4. Закон України «Про ратифікацію Обʼєднаної конвенції про безпеку поводження з 

відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами», 
№1688-III від 20.04.2000. 

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. 

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

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

8. Закон України «Про екологічну експертизу» №45/95-ВР від 09.02.1995. 
9. Закон України «Про поводження з радіоактивними відходами» №355/95-ВР від 

30.07.1995. 
10. Закон України «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання» №15/98-

ВР від 14.01.1998. 
11. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» № 163-XIV (163-14) від 

06.10.1998. 
12. Закон України «Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, 

будівництво ядерних установок і обʼєктів, призначених для поводження з 
радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення» №3861−IV від 
08.06.2005. 

13. Закон України «Про інформацію» №3938-VI від 13.01.2011. 
14. Закон України «Про доступ до публічної інформації» №3939-VI від 13.01.2011. 
15. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення 

громадських слухань з питань використання ядерної енергії та радіаційної безпеки» 
№1122 від 18.07.1998.  

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. 

17.  «Южно-Українська АЕС. Енергоблок №3. Звіт з періодичної переоцінки безпеки. 
Фактор №14. Вплив експлуатації АЕС на навколишнє середовище», 2019 рік. 
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ДОДАТОК  А  
ПРЕС-РЕЛІЗ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ З РОЗГЛЯДУ 
МАТЕРІАЛІВ З ОБҐРУНТУВАННЯ БЕЗПЕКИ ПРОДОВЖЕННЯ ТЕРМІНУ 

ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕНЕРГОБЛОКА №3 ЮЖНО-УКРАЇНСЬКОЇ АЕС 
 

  

     
 

 
28 серпня 2019 року 

ПРЕС-РЕЛІЗ  
 

У зоні спостереження ЮУАЕС пройдуть громадські слухання  
з питань обґрунтування безпеки продовження строку експлуатації 

енергоблока №3  
 
Органи місцевого самоврядування зони спостереження Южно-

Української АЕС, керуючись Законодавством України, ухвалили рішення про 
проведення громадських слухань з розгляду матеріалів з обґрунтування безпеки 
продовження строку експлуатації енергоблока №3 Южно-Української АЕС.  

Приводом для проведення громадських слухань є завершення в лютому 2020 року 
строку експлуатації енергоблока №3 Южно-Української АЕС. Законодавство України 
передбачає процедуру продовження терміну експлуатації енергоблоків у надпроєктний 
строк. Одним з важливих елементів зазначеної процедури є громадські слухання з питань 
обґрунтування безпеки продовження строку експлуатації ядерних установок і можливого 
впливу на навколишнє середовище.  

На громадських слуханнях буде представлено детальну інформацію про роботи, 
виконані на обладнанні третього енергоблока з метою підвищення надійності та 
дотримання сучасних норм безпеки, а також матеріали 14 фактора безпеки Звіту з 
періодичної переоцінки безпеки (ЗППБ - основний документ, на підставі якого Державна 
інспекція ядерного регулювання України (ДІЯРУ) ухвалюватиме рішення щодо можливості 
продовження строку експлуатації енергоблока). 

Саме чотирнадцятий фактор ЗППБ – «Вплив на навколишнє середовище» - з точки 
зору громадськості є найважливішим та найактуальнішим.  Тож йому планується приділити 
ключову увагу під час громадських слухань. 

Звіт за чотирнадцятим фактором безпеки пройшов державну експертизу, був 
допрацьований згідно з її рекомендаціями, та станом на сьогодні не має зауважень з боку 
ДІЯРУ.  

Матеріали 14-го фактора безпеки містять інформацію про  існуючу систему 
радіаційного контролю впливу ВП ЮУАЕС на навколишнє середовище, заходи, що 
здійснюються для модернізації цієї системи. Надано також результати моніторингу 
фактичного впливу АЕС на довкілля та  його порівняльний аналіз зі встановленими 
межами.  Окрему увагу приділено інформації про діяльність, спрямовану на зменшення 
радіаційного впливу ВП ЮУАЕС на навколишнє середовище та про відсутність передумов 
для перевищення встановлених норм у період надпроєктної експлуатації енергоблока №3.  

Запрошуємо до обговорення та до участі в громадських слуханнях.  

НАЦІОНАЛЬНА   АТОМНА  
ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА   КОМПАНІЯ МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ 

ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ 
Відокремлений   підрозділ  

Южно-Українська  АЕС 
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Оголошення про проведення громадських слухань - 
https://www.sunpp.mk.ua/uk/article/7906-zaproshuiemo-do-uchasti-u-gromadskih-sluhannyah-z-
pitan-obgruntuvannya-bezpeki. 

Повний текст матеріалів фактора безпеки №14  Звіту з періодичної переоцінки 
безпеки - https://www.sunpp.mk.ua/sites/default/files/custom_media/fb-14_yuuaes-
3.uk_finale.pdf.   

З будь-якими запитаннями, пропозиціями, а також запитами, що виникли у Вас з 
приводу громадських слухань, матеріалів з обґрунтування безпеки продовження терміну 
експлуатації енергоблока №3 Южно-Української АЕС, запрошуємо звертатись за 
наступними координатами: 

 
Адреса: Громадська приймальня 
  ІЦ «Імпульс» ВП ЮУАЕС 
  бульвар Шевченка, 8А 
  м. Южноукраїнськ 
  Миколаївська обл. 
  55000 
E-mail: info@sunpp.atom.gov.ua 
Тел./факс: (05136) 2-18-35, 4-11-61 
Координатор: Сичова Тетяна 

Графік 
проведення громадських слухань з обґрунтування безпеки продовження строку 

експлуатації енергоблока № 3 Южно-Української АЕС 
 

П.н. Населений пункт Дата Час Місце проведення 

1 с. Мигія 30.09.2019 15:00 Мигіївський сільський 
будинок культури 

2 с. Благодатне 07.10.2019 10:00 
Благодатненський 
сільський будинок 
культури 

3 смт Братське 10.10.2019 10:00 Районний будинок 
культури 

4 смт Олександрівка 18.10.2019 14:00 
 Сесійна зала 
Олександрівської 
селищної ради 

5 с. Бузьке 19.10.2019 13:00 Бузький сільський 
будинок культури 

6 смт Арбузинка 22.10.2019 17:00 Сесійна зала Арбузинської 
районної ради 

7 смт Доманівка 23.10.2019 10:00 
 Сесійна зала 
Доманівської селищної 
ради 

8 м. Вознесенськ 24.10.2019 17:30 Міський будинок 
культури 

9 с. Прибужжя 25.10.2019 15:00 Прибузький сільський 
будинок культури 

10 м. Южноукраїнськ 31.10.2019 18:00 Палац культури 
«Енергетик» 

 

https://www.sunpp.mk.ua/uk/article/7906-zaproshuiemo-do-uchasti-u-gromadskih-sluhannyah-z-pitan-obgruntuvannya-bezpeki
https://www.sunpp.mk.ua/uk/article/7906-zaproshuiemo-do-uchasti-u-gromadskih-sluhannyah-z-pitan-obgruntuvannya-bezpeki
https://www.sunpp.mk.ua/sites/default/files/custom_media/fb-14_yuuaes-3.uk_finale.pdf
https://www.sunpp.mk.ua/sites/default/files/custom_media/fb-14_yuuaes-3.uk_finale.pdf
mailto:info@sunpp.atom.gov.ua
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Примітка: Дата, час та місце проведення громадських слухань встановлені 
відповідними органами місцевого самоврядування. 
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ДОДАТОК  Б   
ПЕРЕЛІК ЗМІ, ПРОІНФОРМОВАНИХ ПРО ПОЧАТОК ПРОЦЕСУ 

ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ 
 
Обласні газети 
1. Миколаїв, «Южная правда»     rask2007@ukr.net  
2. Миколаїв, «Рідне Прибужжя»(2)     admin@rp.mk.ua  
3. Миколаїв,  «Рідне Прибужжя»(3)     rpmk@i.ua  
4. Миколаїв,  «Рідне Прибужжя» (4)     atyurin@ukr.net 
 

Регіональні газети 
5. Вознесенськ, «День за днем»     vozdzd@ukr.net  
6. Вознесенськ, «Вісті Вознесеннщини»    vistivoz@ukr.net 
7. Доманівка, «Трибуна хлібороба»     thdmn@ukr.net  
8. Первомайськ, «Прибузький вісник» (1)    bug789@ukr.net 
9. Первомайськ, «Прибузький вісник» (2)    bug7777@ukr.net 
10. Первомайск, «Вестник Первомайска»    gazeta.visnik@ukr.net 
11. Арбузинка, «Нове життя»     noveguttja@ukr.net 
 
ЗМІ 
Центральні  
1. Київ, «День»       gazetaday@ukr.net 
2. Київ, информпортал RT.KORR, гол.ред. Дмитро Федоренко  glavnred@gmail.com 
3. Київ, «ЕлектроТЕМА», В\у галузева газета    eltema@eltema.com.ua 
4. Київ, сайт «Обозреватель», Байведович Ольга   hedgehog_32@bigmir.net 
5. Київ, ж-л «Енерг. вісник України», через пр-сл Міненвугілля  press@mev.energy.gov.ua 
6. Київ, «Голос Украины»(1)  Кирило Рижанов    ryzhanov90@gmail.com 
7. Киев, «Голос Украины»(2)      glavred@golos.com.ua  
8.  Київ, цифр. ж-л «Chrematistic», шеф-ред. Марущак Анатолій  maruschuk.a@gmail.com    

Обласні 
9. Миколаїв, «Укрінформ» по Мик. обл., собкор Мірошніченко Алла mirval@trion.mk.ua   
10. Миколаїв, ТРК «Сатурн»1, Юрій Кораб    jurkoua@yahoo.com 
11. Миколаїв, ТРК «Сатурн» 3(35 канал) (1+1), Старощук Ольга  o.staroshuk@gmail.com 
12. Миколаїв, 35 канал       nistv@mksat.net 
13. Миколаїв, інтерн.-вид. «Правда.мк.ua»    novosti.mk.ua@gmail.com 
14. Миколаїв, гром.-політ. інф. вид. «Николаевские вести»  elena.nochnaya@gmail.com      
15. Миколаїв, обл. газ. «911 Об’ява»     inform@9-11.com.ua 
16. Миколаїв, ОДТРК2       news@vnikolaeve.info 
17. Миколаїв, інтерн.-газ. «МедиаИнфо»     redactor@mediainfo.mk.ua 
18. Миколаїв, «Николаевские новости»     vet010579@gmail.com 
19. Миколаїв, інтерн.-сайт  «Новости N»     novostyn@gmail.com 
20. Миколаїв, гром.-пол. інф. вид.  «ПреступностиНЕТ»   redactor@news.pn 
21. Миколаїв, ТК Інтер, «Подробности»,  Ющишен Кирилл  tvkasha@gmail.com 
22. Миколаїв, позашт. фотокор УНІАН Юрій Багрянцев   baget_av@ukr.net 
23. Миколаїв, izvestia.nikolaev.ua     info@izvestia.nikolaev.ua   
24. Миколаїв, mycity.mk.ua      journalist.mycity@gmail.com 
25. Миколаїв, Новости Николаева nikolaevnews.com.ua   info@nikolaevnews.com.ua 
26. Миколаїв, редакція «НикВести»      nikvesti.com@gmail.com  
27. Миколаїв, редакція «Подробности»      admin@podrobnosti.mk.ua 
28. Миколаїв, Губерн. неделя      gweekly@gmail.com  
 
Районі  
29. Нова Одеса, газ. «Промінь»    no_promin@ukrpost.ua 
30. Очаків, райдержадмін. (для рай. радіо)    ochakov@mykolayiv-oda.gov.ua 
31. Криве Озеро, газ. «Кривоозерщина»     krozerogazeta@gmail.com  
32.  Братське, газ. «Перемога»       peremoga-br@ukr.net 
 

mailto:bev_54@ukr.net
mailto:atyurin@ukr.net
mailto:vozdzd@ukr.net
mailto:thdmn@ukr.net
mailto:bug789@ukr.net
mailto:gazeta.visnik@ukr.net
mailto:noveguttja@ukr.net
mailto:gazetaday@ukr.net
mailto:glavnred@gmail.com
mailto:eltema@eltema.com.ua
mailto:hedgehog_32@bigmir.net
mailto:press@mev.energy.gov.ua
mailto:ryzhanov90@gmail.com
mailto:glavred@golos.com.ua
mailto:mirval@trion.mk.ua
mailto:jurkoua@yahoo.com
mailto:inform@9-11.com.ua
https://e.mail.ru/compose?To=news@vnikolaeve.info
mailto:redactor@mediainfo.mk.ua
mailto:vet010579@gmail.com
mailto:novostyn@gmail.com
mailto:redactor@news.pn
mailto:tvkasha@gmail.com
mailto:baget_av@ukr.net
mailto:info@izvestia.nikolaev.ua
mailto:info@nikolaevnews.com.ua
mailto:nikvesti.com@gmail.com
mailto:admin@podrobnosti.mk.ua
https://mail.sunpp.atom.gov.ua/owa/redir.aspx?SURL=THp9DFermqyXmIzXArZQIBSQnLHRUEca-SuuWNHhaWRbshqWp0zTCG0AYQBpAGwAdABvADoAZwB3AGUAZQBrAGwAeQBAAGcAbQBhAGkAbAAuAGMAbwBtAA..&URL=mailto%3agweekly%40gmail.com
mailto:no_promin@ukrpost.ua
mailto:ochakov@mykolayiv-oda.gov.ua
mailto:krozerogazeta@gmail.com


Звіт про громадські слухання з обґрунтування безпеки продовження 
терміну експлуатації енергоблока № 3 ЮУАЕС  

 

20 
 

Міські 
33. Одеса, редакція телепрограми АРТ     art@te.net.ua 
34. Одеса, телекомпанія «ГРАД»     TVGrad@art.odessa.ua 
35. Одесса, газ. «Сегодня», Одеський выпуск    bev_54@ukr.net  
36. Первомайськ, «Свободная мысль»     net.gazeta10@gmail.com   
37. Южноукраїнський міський форум yuportal    reg@yuportal.net 
38. Миколаїв, газ. «Никол. бизнес»,      ihor69@gmail.com 
39. Миколаїв,  сайт «Nikolaev-city» (Новости Николаева)1  info@nikolaev-city.net 
40. Миколаїв, сайт «Nikolaev-city» (Новости Николаева) 2  news@nikolaev-city.netua 

Державні заклади, відомчі ЗМІ, депутати 
41. Київ, Міненерго       ota@mev.gov.ua 
42. Київ, Міненерго, прес-служба     press@mev.gov.ua 
43. Київ, Мінприроди       expert2@menr.gov.ua 
44. Київ, НАЕК , Дирекція з комунікацій (1)    pr@atom.gov.ua 
45. Київ, НАЕК , Дирекція з комунікацій (2)    pr@direkcy.atom.gov.ua  
46. Київ, НАЕК , Дирекція з комунікацій (3)     p.chernyh@direkcy.atom.gov.ua 
47. Київ, НАЕК , Дирекція з комунікацій (4)     o.vovchuk@direkcy.atom.gov.ua 
48. Київ, НАЕК, Дирекція з комунікацій (5)    r.zibnitski@direkcy.atom.gov.ua 
49. Київ, газ. «Атомник Украины» (1)     atomnik@gmail.com 
50. Київ, Центр громадських зв язків "Р.А.П.І.Д."   pr@prschool.kiev.ua 
51. ЗАЕС, інформцентр       uiso1@mgw.npp.zp.ua   
52. ХАЕС, інформцентр (Жанна Костенко)    pr@khnpp.atom.gov.ua 
53. РАЕС, телебачення       trk-rnpp@rnpp.atom.gov.ua 
54. РАЕС        timnv@rnpp.atom.gov.ua  
55. РАЕС        LeoVA@rnpp.atom.gov.ua 
56. СхідГЗК, Жовті води      smi@vostgok.dp.ua 
57. Харків, Вестрон       kudinov@westron.kharkov.ua  
58. Миколаїв, РДА1, управл. з пит. внутр. пол.    politika@mykolayiv-oda.gov.ua  
59. Миколаїв, РДА2, прес-служба1     presa@mykolayiv-oda.gov.ua 
60. Миколаїв, РДА3, управл. з пит. НС     mns@mykolayiv-oda.gov.ua  
61. Миколаїв, РДА5, загальний      cancelar@mykolayiv-oda.gov.ua  
62. Миколаїв, Облрада       post@mk-oblrada.gov.ua  
63. Миколаїв, ГУ ДСНС Укр. в Мик. обл    mykolaiv@mns.gov.ua 
64. Миколаїв, ГУ ДСНС Укр. в Мик. обл    post@mk.dsns.gov.ua 
65. Миколаїв, ГУ ДСНС Укр. в Мик. обл, прес-служба   press@mk.dsns.gov.ua 
66. Миколаїв, ДП НТКГ «Зоря»-«Машпроект»    press@zorya.com.ua  
67. Миколаїв, МГЗ, прес-служба     Irina.Prokhorova2@rusal.com 
68. Одеса, управління МНС      upr_chs@odessa.gov.ua 
69. Братське, РДА        BratskoeRDA@ukr.net 
70. Доманівка, РДА       dmn_rda@ukr.net 
71. Вознесенськ, РДА  voznesensk@mk.gov.ua 
72. Арбузинка, РДА       arbuzrda@ukr.net  
73. Вознесенськ,  офіц. сайт міста     vozmer2@gmail.com 
74. Первомайськ, РДА       pervomaysk@mykolayiv-oda.gov.ua 
75. Баштанка, райРада1       bashrayrada@i.ua 
76. Баштанка, райРада2       bashtanka@mk.gov.ua 
77. Нова Одеса, райРада      rayrada@ua.fm 
78. Веселиново, райРада      ves_rayrada24@ukrpost.ua 
79. Врадіївка, РДА, райРада      vrad_rda@ukr.net 
80. Казанка, райРада       kazanka@mk.gov.ua 
81. Березнегувате, райРада      bereznegovatoe@mk.gov.ua  
82. Братське, райРада       brat_rada@ukr.net 
83. Доманіка, райРада       domrad@ukr.net 
84. Первомайськ, райРада       pervomaysk@mk.gov.ua 
85. ЮУАЕС, мережа АЕС      vestnik@sunpp.atom.gov.ua 
86. Южноукраїнськ, виконком      yuzhvk@gmail.com 
87. Южноукраїнськ, міськрада, упр. з пит. НС, МР и ВПО  yuuns.vpo@gmail.com  
88. Южноукраїнськ, відповідал. черг. упр. з пит. НС, МР и ВПО   yuuns.v.oper@gmail.com 
89. Южноукраїнськ, міськрада, упр. екол, ОНС і зем. відн.  ecozem2016@ukr.net 
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90. Депутат ВР Герус Андрій Михайл, голова ком. з пит. ен-ки та ЖКП  gerus@rada.gov.ua 
91. Депутат ВР  Чорноморов Артем Олегович      chornomorov@rada.gov.ua 
92. Депутат ВР  Шипайло Остап Ігоров., гол. підком. з яд. ен-ки та яд. безп. shypaylo@rada.gov.ua 

Громадські організації 
93. Київ, сайт Атомпрофспілки, ред. Соколова Лілія Станіславівна l.sokolova@union.kiev.ua 
94. Київ, Український ядерний форум      atomforum@atomforum.org.ua 
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ДОДАТОК  В  
ЗВІТ З ПЕРІОДИЧНОЇ ПЕРЕОЦІНКИ БЕЗПЕКИ. ФАКТОР БЕЗПЕКИ № 14 

(ВПЛИВ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ). ВИСНОВКИ  
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ДОДАТОК  Г  
БЛАНК РЕЄСТРАЦІЇ ЗАПИТАНЬ У ПРОЦЕСІ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ З 
ПИТАНЬ ПРОДОВЖЕННЯ ТЕРМІНУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕНЕРГОБЛОКА №3 
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експлуатації енергоблока №3 Южно-Української АЕС   
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ДОДАТОК  Д1 
ПРОТОКОЛ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ З ПИТАНЬ ПРОДОВЖЕННЯ ТЕРМІНУ 

ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕНЕРГОБЛОКА №3 ЮЖНО-УКРАЇНСЬКОЇ АЕС, ЩО 
ВІДБУЛИСЬ 30.09.2019 В С. МИГІЯ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
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ДОДАТОК  Д2  
ПРОТОКОЛ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ З ПИТАНЬ ПРОДОВЖЕННЯ ТЕРМІНУ 

ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕНЕРГОБЛОКА №3 ЮЖНО-УКРАЇНСЬКОЇ АЕС, ЩО 
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ДОДАТОК Е  
ПРЕС-РЕЛІЗ ПРО ПРОЦЕС ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ З ОБҐРУНТУВАННЯ  
БЕЗПЕКИ ПРОДОВЖЕННЯ ТЕРМІНУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕНЕРГОБЛОКА №3 

ЮЖНО-УКРАЇНСЬКОЇ АЕС 
 

 

     
 

 
5 листопада 2019 року 

 
ПРЕС-РЕЛІЗ 

про процес громадських слухань з обґрунтування безпеки продовження 
строку експлуатації енергоблока №3 Южно-Української АЕС 

 
 Реалізуючи права громадян та їх об'єднань на участь у розгляді питань в процесі 
прийняття рішень, пов'язаних з використанням ядерної енергії, виходячи з принципів 
відкритості та доступності інформації щодо своєї діяльності, органи місцевого 
самоврядування зони спостереження ЮУАЕС за участі фахівців ВП «Южно-Українська 
АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» (ЮУАЕС) провели громадські слухання щодо розгляду 
матеріалів з обґрунтування безпеки продовження строку експлуатації енергоблока №3 
ЮУАЕС. Активна фаза громадських слухань розпочалася 30 вересня. Порядок їх 
проведення визначений Постановою КМУ від 18.07.1998 №1122. 

Приводом для організації процесу громадських слухань є завершення 10.02.2020 р. 
проєктного строку експлуатації енергоблока №3 ЮУАЕС та розробка Звіту з періодичної 
переоцінки безпеки - основного документа, на підставі якого Державна інспекція ядерного 
регулювання України (ДІЯРУ) ухвалюватиме рішення щодо можливості продовження 
строку експлуатації енергоблока. 

Процес підготовки до громадських слухань з питань продовження строку експлуатації 
енергоблока №3 ЮУАЕС включав: 

- взаємні консультації ЮУАЕС та органів місцевого самоврядування щодо 
проведення громадських слухань; 

- розробку та підготовку інформаційних матеріалів для громадськості; 
- складання плану-графіка громадських слухань. 
Громадські слухання з розгляду матеріалів з обґрунтування безпеки продовження 

строку експлуатації енергоблока №3 Южно-Української АЕС пройшли в наступних 
населених пунктах: 

№ Населений пункт Дата Кількість учасників, які 
зареєструвалися 

1  с. Мигія  30.09.2019 68 
2  с. Благодатне  7.10.2019 70 
3  смт Братське  10.10.2019 134 
4  смт Олександрівка  18.10.2019 44 
5  с. Бузьке  19.10.2019 53 
6  смт Арбузинка  22.10.2019 76 

НАЦІОНАЛЬНА   АТОМНА  
ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА   КОМПАНІЯ МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ 

ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ 
Відокремлений   підрозділ  

Южно-Українська  АЕС 
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7  смт Доманівка*  23.10.2019 78 
8  м. Вознесенськ  24.10.2019 131 
9  с. Прибужжя  25.10.2019 84 
10  м. Южноукраїнськ  31.10.2019 577 

* учасники заходу визначили його статус як зустріч з громадськістю 
Примітка: Дата, час і місце проведення громадських слухань були встановлені 

відповідними органами місцевого самоврядування. 
 
 Аудіозаписи проведених слухань можна прослухати, а списки учасників 
переглянути на веб-сайті ЮУАЕС (http://www.sunpp.mk.ua/). 
 Програма заходу включала: 

- презентацію матеріалів з обґрунтування безпеки продовження строку 
експлуатації  енергоблока №3 ЮУАЕС; 

- відповіді на запитання та зауваження учасників слухань; 
- збір пропозицій, запитань і зауважень, одержаних у період проведення слухань; 
- здійснення аудіозапису слухань з метою збору та опрацювання поставлених 

запитань, висловлених зауважень та пропозицій громадськості. 
 Усім учасникам громадських слухань були надані пакети інформаційних матеріалів: 

- бланк реєстрації запитань; 
- інформаційні буклети «Висновки фактора безпеки №14 «Вплив на навколишнє 

середовище» Звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблока №3 ЮУАЕС», 
«Екологічна політика ДП «НАЕК «Енергоатом», Інвестиційна політика ДП «НАЕК 
«Енергоатом» та інші інформаційні матеріали.  
 Заключна фаза громадських слухань включатиме: 

- систематизацію та аналіз отриманих у процесі слухань запитань, зауважень і 
пропозицій; підготовку відповідей на них фахівців; розробку «Книги запитань та 
відповідей»; 

- складання за результатами громадських слухань остаточного Звіту для використання 
одержаних матеріалів у подальшій роботі ЮУАЕС; 

- оприлюднення результатів громадських слухань шляхом розміщення Звіту та, як 
його складової, «Книги запитань та відповідей» на веб-сайті ЮУАЕС 
(http://www.sunpp.mk.ua/)  

- надання друкованих копій Звіту органам місцевого самоврядування, які організували 
громадські слухання на своїх територіях, та органу державного регулювання ядерної та 
радіаційної безпеки. 
 Для одержання подальшої інформації щодо результатів процесу громадських 
слухань запрошуємо відвідувати веб-сайт ВП «Южно-Українська АЕС». 

http://www.sunpp.mk.ua/ru
http://www.sunpp.mk.ua/ru
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ДОДАТОК  Ж  

КНИГА ЗАПИТАНЬ-ВІДПОВІДЕЙ 

 
Питання Респондент Відповідь Спосіб та 

дата 
надання 
відповіді 

Чому строк служби 
енергоблоків продовжують, 
строк служби будинків міста-
супутника не продовжують? 
 

Кунь Володимир 
Зіновійович  

Шановний Володимире Зіновійовичу!  
ВП ЮУАЕС розглянув Ваше звернення щодо продовження терміну служби будинків 
міста-супутника АЕС та повідомляє наступне. 
Житловий фонд міста разом з інфраструктурою, що його обслуговує, зокрема виробничі 
бази для розміщення спецавтотехніки, дитячі заклади та заклади освіти тощо, в повному 
обсязі у 2001-2016 роках передані до комунальної власності територіальної громади м. 
Южноукраїнськ. Тобто на баланс комунальних підприємств «Житлово-експлуатаційне 
об’єднання», «Тепло-водо-каналізаційне господарство», «Торгово-сервісний дім», 
міського управління освіти. 
Передача супроводжувалася частковим фінансуванням  ДП «НАЕК «Енергоатом»  
капітальних ремонтів житлового фонду, інфраструктури, що його обслуговує, 
гуртожитків та об’єктів соцкультпобуту. Загальна сума коштів супроводу склала 32 185 
тис. грн, які за ці роки були повністю сплачені Компанією. 
Пропоную Вам  з цим питанням звернутися  до органів місцевого самоврядування. 

Письмово. 
Лист від 
15.11.2019 
№79/20344 

До селищної ради 04.12.2019 
надійшло звернення гр. 
Трущенко Наталії Петрівни, 
яка зареєстрована та мешкає в 
смт Костянтинівка 
Арбузинкського району 
Миколаївської області по 
вулиці Кузнечній, 13, щодо 

Коляда Микола 
Володимирович 

Шановний Миколо Володимировичу! 
На Ваш лист від 5.11.2019 №Т-109 «Про направлення заяви за належністю» направляємо 
відповідь для передачі автору запиту Трущенко Н.П. 
Згідно зі ст. 11 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну 
безпеку», Постановою Кабінету Міністрів від 18 липня 1998 р. №1122 «Про 
затвердження «Порядку проведення громадських слухань з питань використання 
ядерної енергії та радіаційної безпеки», громадські слухання щодо обґрунтування 
питань безпеки продовження строку експлуатації енергоблока №3 проводилися в десяти 

Письмово. 
Лист від 
20.11.2019 
№60/20569 
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Питання Респондент Відповідь Спосіб та 
дата 

надання 
відповіді 

громадського слухання по 
питанню продовження роботи 
третього енергоблоку Южно-
Української АЕС. 
Відповідно до статті 7 Закону 
України «Про звернення 
громадян» направляю Вам 
звернення гр. Трущенко Н.П. 
за належністю для вирішення 
питання по суті та прошу 
інформувати заявницю та 
селищну раду в термін 
відповідно до вимог чинного 
законодавства 

населених пунктах зони спостереження ЮУАЕС: у районних центрах, до яких належать 
населені пункти (м. Вознесенськ, смт Братське, смт Доманівка), у центрах об’єднаних 
територіальних громад (ОТГ), у разі їх створення, (с. Мигія, с. Благодатне, смт 
Олександрівка, с. Бузьке, с. Прибужжя) та у місті обласного підпорядкування 
Южноукраїнськ.  
Костянтинівська селищна рада належить до Арбузинського району, тож мешканці 
населених пунктів району, які не увійшли до складу створених ОТГ, мали змогу взяти 
участь у слуханнях, які проводилися 22.10.2019 у смт Арбузинка, а також у слуханнях в 
найближчому населеному пункті – м. Южноукраїнськ 31.10.2019.  
Інформація про проведення громадських слухань була розміщена на офіційному сайті 
Южно-Українського енергокомплексу 30.08.2019,  у 8 друкованих виданнях зони 
спостереження, у тому числі  - в газеті  «Нове життя», що поширюється серед мешканців 
Арбузинського району (№ 69-70 від 14.09.2019).  Інформація про всі громадські 
слухання була надана також у новинах ЮУАЕС на FM-радіостанціях ТРК «Імідж» та 
ТРК «Всесвіт», які здійснюють мовлення у зоні спостереження АЕС. 
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