
 

 

 

 

 

 

 

______________________________________ 
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з 

оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується 

програмними засобами ведення Реєстру, не 

зазначається суб'єктом господарювання) 

 

__________201811232231______________ 
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на 

довкілля планованої діяльності) 
 

 

ОГОЛОШЕННЯ 

про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля 

 

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля 

планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання 

та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності. 

 

1. Планована діяльність 

Будівництво енергоблоків № 3, 4 на ВП «Хмельницька АЕС» одиничною потужністю 

~1000 MВт. із застосуванням реакторної установки ВВЕР-1000 європейського виробництва, 

яка відповідає вимогам нормативних документів України та міжнародного агентства з 

атомної енергії (МАГАТЕ). Площа ділянки – 14,8 га, площа забудови – 4,5 га, радіус 

санітарно-захисної зони – 2,7 км навколо АЕС, радіус зони спостереження – 30 км навколо 

АЕС.  

Місце провадження діяльності: Існуючий промисловий майданчик ВП «Хмельницька 

АЕС», розташований на північному заході Славутського району Хмельницької області, у 18 

км на захід від районного центру м. Славута, у 100 км на північ від обласного центру м. 

Хмельницький, поблизу м. Нетішин.  
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності 

(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності) 

 

2. Суб'єкт господарювання 

Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»,  

код ЄДРПОУ 24584661 

 (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові 

Україна 01032, м. Київ, вул. Назарівська, 3; тел./факс: +38 (044) 277-78-83 
місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця  

(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону) 

 

 

 

 

  Міністерство енергетики та вугільної промисловості  України  
НАЦІОНАЛЬНА 
АТОМНА 
ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА 
КОМПАНІЯ 



3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення 

Міністерство екології та природних ресурсів України, вул. Митрополита Василя 

Липківського, 35, Київ, 03035; (044) 206-31-74, (044) 206-31-01 
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа) 

 

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який 

розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля 

Відповідно до статті 2 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» рішенням про 

провадження діяльності буде рішення про розміщення, проектування, будівництво ядерних 

установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають 

загальнодержавне значення, прийметься Верховною Радою України шляхом прийняття 

відповідного закону про розміщення, проектування, будівництво ядерної установки або 

об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, які мають 

загальнодержавне значення. 

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, 

нормативний документ, що передбачає його видачу) 

 

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на 

довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських 

слухань 

Тривалість громадського обговорення становить   30   робочих днів (не менше 25, але не 

більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення 

(зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу 

на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб'єктом господарювання, що 

передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля. 

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати 

будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без 

необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій 

формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із 

внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого 

строку, не розглядаються. 

Громадські слухання відбудуться: 

11.02.2019, о 10 годині, 29005, м. Хмельницький, майдан Незалежності, Будинок Рад, малий 

зал засідань; 

12.02.2019, об 11 годині, 33000, м. Рівне, приміщення Рівненської ОДА, м-н Просвіти, 1, ауд. 

201; 

13.02.2019, о 13 годині, 46002, м. Тернопіль, приміщення адмінбудівлі, вул. Грушевського, 6, 

к. 329; 

14.02.2019, об 11 годині, 10001, м. Житомир, приміщення адмінбудівлі, майдан С.П. 

Корольова, 12, актова зала, 1 поверх; 



15.02.2019, об 11 годині, 21000, м. Вінниця, приміщення актової зали Департаменту 

агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Вінницької ОДА, вул. 

Соборна,15а, 5 поверх; 

18.02.2019, об 11 годині, 58000, м. Чернівці, приміщення Чернівецької ОДА, вул.  

Грушевського, 1, мала зала (к. 301); 

19.02.2019, о 12 годині, 02000, м. Київ, Орхуський інформаційно-просвітницький центр (в 

приміщенні Мінприроди), вул. Митрополита Василя Липківського, 35; 

20.02.2019, о12 годині, 43027, м. Луцьк, приміщення Волинської обласної ради (овальний 

зал), м-н Київський, 9; 

21.02.2019, об 11 годині, 76000, м. Івано-Франківськ, приміщення Ів-Фр. ОДА, вул. М. 

Грушевського, 21, зал засідань, 1 поверх. 
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань) 

 

   Окрім того, протягом січня – лютого плануються експертні консультації із 

зачепленими державами ( Республіка Австрія, Республіка Білорусь, Республіка Польща) в 

рамках транскордонної процедури оцінки впливу на довкілля. 

 

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що 

забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації 

щодо планованої діяльності 

Міністерство екології та природних ресурсів України, вул. Митрополита Василя 

Липківського, 35, Київ, 03035; (044) 206-20-89, (044) 206-31-40 

 (зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу) 

 

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до 

якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій 

Міністерство екології та природних ресурсів України, вул. Митрополита Василя 

Липківського, 35, Київ, 03035; (044) 206-20-89, (044) 206-31-40 

m.shimkus@menr.gov.ua 
 (зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу) 

 

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, 

зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення. 

 

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності 

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 476 аркушах. 
_____________________________________________________________________________________ 

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості) 

 

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової 

інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а 

також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними 

 

1. Інформаційний центр ВП «Хмельницька АЕС», вул. Лісова, 6, м. Нетішин,     

Хмельницька область, 30100 

Контактна особа: начальник відділу роботи з громадськісттю і ЗМІ 

mailto:m.shimkus@menr.gov.ua


Лиситчук Тетяна Степанівна, тел.(03848) 6-37-13 

2. Відділ оцінки впливу на довкілля, Міністерство екології та природних ресурсів України, 

вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Київ, 03035 

Контактна особа: начальник відділу з оцінки впливу на довкілля 

Шимкус Марина Олександрівна, тел. (044) 206-20-89, (044) 206-31-40 

3. Приміщення Івано-Франківської ОДА, вул. М. Грушевського, 21, м. Івано-Франківськ, 

76000 

Контактна особа: начальник організаційного відділу - заступник керуючого справами 

обласної ради 

Романів Любов Василівна, тел. (0342) 78-42-15 

4. Приміщення Рівненської обласної ради, майдан Просвіти,1, м. Рівне, 33013 

Контактна особа: Дукач Оксана Сергіївна (секретар), тел. (0362) 62-03-64 

5. Приміщення Чернівецької обласної ради, вул. Грушевського, 1, м. Чернівці, 58010 

Контактна особа: Борець Микола Ярославович, тел. (0372) 55-30-75 

6. Приміщення Житомирської обласної ради, майдан С.П. Корольова, 1, м. Житомир, 

10014 

Контактна особа: Шевченко Наталія Василівна (канцелярія), тел. (0412) 43-21-38 

7. Приміщення Вінницької обласної ради, вул. Соборна, 70, м. Вінниця, 21050 

Контактна особа: начальник управління організаційного забезпечення 

Романець Олег Павлович, тел.  (0432) 61-15-32 

8. Приміщення Волинської обласної ради, м-н Київський, 9, м. Луцьк, 43027 

Контактна особа: заступник керуючого справами - начальник відділу 

Ляшко Олександр Олександрович, тел. (0332) 77-81-03 

9. Приміщення Тернопільської обласної ради, вул. Грушевського, 8, м. Тернопіль, 46000 

Контактна особа: Захарчук Володимир Васильович, тел. (0352) 63-30-27 

 


