
Відповіді на питання Комітету з дотримання Конвенції Еспо про оцінку впливу на 
навколишнє середовище у транскордонному контексті EIA/IC/INFO/10 від 14.03.2014 
українською мовою 
 
a) «Порядок затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи», затверджено 
постановою Кабінету Міністрів України 11 травня 2011 року за № 560.  
Відповідно до статті 117 Конституції України, постанови КМУ є підзаконними нормативно-
правовими актами та є обов'язковими до виконання. 
 
b) Рішеннями КМУ не може бути погіршено параметри діяльності чи місце здійснення, як 
зазначено у Законі України «Про розміщення, проектування та будівництво енергоблоків № 3 і 4 
Хмельницької атомної електричної станції» від 6 вересня 2012 року № 5217-VI. Рішення КМУ 
приймаються на виконання вимог Закону та можуть конкретизувати його положення і 
встановлювати механізм їх реалізації. Своїм рішенням КМУ затвердить проект будівництва 
енергоблоків, який буде містити обґрунтування його безпечної реалізації на майданчику та 
отримає позитивний висновок комплексної державної експертизи. 
 
c) Під час прийняття будь-яких рішень, у тому числі і для забезпечення виконання остаточного, 
викладеного у Законі № 5217, Україною буде враховано результати процедури ОВНС. 
 
d) Відповідно до офіційної інформації отриманої із сайту ВРУ, зареєстровані законопроекти 
стосовно скасування Закону України «Про розміщення, проектування та будівництво енергоблоків 
№ 3 і 4 Хмельницької атомної електричної станції» від 6 вересня 2012 року № 5217-VI відсутні.  
 
g), h), і) За рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування 
Рівненської та Хмельницької областей з 11 по 30 травня 2011 року було проведено у містах і 
селах  зони спостереження Хмельницької АЕС – 14 громадських слухань, в яких взяли участь 
3776 чоловік, з яких 1328 – у Рівненській  та 2448 – у Хмельницькій областях. 

Протягом всієї фази консультацій працювали офіс у м. Київ та 11 громадських приймалень 
в містах та селах на території зони спостереження ХАЕС. 

Крім запитань, зауважень, пропозицій та коментарів, що отримувались на всіх громадських 
заходах (брифінгах, ГС, „Круглому столі”) в усній формі, протягом всього процесу консультацій 
вони отримувались також і в письмовій формі. 

Шляхами надходження їх були: 

 на всіх громадських слуханнях у вигляді записок учасників; 
 у центральному офісі та громадських приймальнях, організованих в містах та селах ЗС 

ХАЕС, які працювали протягом всього часу ПКГ; 
 надходження на електронну адресу центрального офісу;  

 звичайною поштою на адреси Міненерговугілля, ДП НАЕК „Енергоатом”, ВП „АПІ”, ВП 
„Хмельницька АЕС”. 

В результаті опрацювання одержаних матеріалів був складений перелік запитань, пропозицій 
та коментарів в узагальненій формі та розроблені обґрунтовані фахові відповіді на них, що 
відображено у «Книзі запитань та відповідей щодо будівництва енергоблоків №3 і 4 Хмельницької 
АЕС», яка по завершенню оприлюднена на сайті Компанії та надана усім зацікавленим 
організаціям. 

Стосовно питання щодо інформування суміжних країн про громадські слухання Мінприроди 
листом від 13.05.2011 № 8850/15/10-11 надало Міненерговугілля копії листів суміжних країн зі 
згодою щодо участі у процедурі ОВНС. 

ДП НАЕК “Енергоатом” опрацював копії відповідей і листом до Мінекології від 17.06.2011 № 
8409/46 надав проект листа суміжним державам щодо участі у процедурі ОВНС. 

У відповідності до положень Конвенції Еспо ДП «НАЕК «Енергоатом», починаючи з 2011 
року проводив роботи пов’язані з підготовкою відповідей на запитання від заінтересованих країн. 



Додаток 1 до листа від                        № 
 
 
На всі запитання, зауваження та коментарі, отримані в рамках процедури оцінки впливу на 
навколишнє середовище у транскордонному контексті були надані фахові відповіді.  

Спільно з представниками Міністерства екології та природних ресурсів України у серпні-
вересні 2013 року відповідно до положень Конвенції Еспо проведені експертні консультації з 
державами, які виявили зацікавленість брати участь в експертних консультаціях, а саме, 
представниками польської (22.09.13), австрійської (27.08.13) та угорської (02.09.13) сторін з 
питань виконання статті 5 Конвенції Еспо стосовно діяльності з будівництва та експлуатації 
енергоблоків № 3 та № 4 «Хмельницької АЕС». 

В процесі консультацій були отримані запитання стосовно проведення законодавчих 
процедур у відповідності з положеннями Конвенції щодо питань будівництва, існуючої 
інфраструктури та інше та надані експертні відповіді спеціалістів. 

За результатами консультацій підготовлено заключний Звіт щодо заходів з інформування 
суміжних держав у транскордонному контексті, який оприлюднено шляхом розміщення на веб-
сайті ДП НАЕК «Енергоатом», в українській мовній версії, у розділі – Діяльність / Будівництво / 
Проект «Будівництво енергоблоків ХАЕС-3, 4» / «Звіт про інформування суміжних держав про 
можливий вплив в трансграничному контексті при побудові енергоблоків №3 и №4 Хмельницької 
АЕС на виконання вимог Конвенції Еспо». 


