Керівникам та членам
громадських організацій,
зацікавленим громадянам
Про зустрічі з громадськістю
щодо Екологічної оцінки КЗПБ

Шановні пані та панове!
Відповідно до Енергетичної стратегії України на період до 2030 року,
схваленої Розпорядженням КМУ від 15.03.2006 № 145-р, «Плану заходів на 20062010 роки щодо реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2030 року»,
затвердженим Розпорядженням КМУ від 27.07.2006 р. №436-р, з метою
неухильного підвищення ядерної безпеки, забезпечення ефективної та надійної
роботи енергетичної галузі, доведення безпеки атомних енергоблоків України до
рівня, що відповідає міжнародним визнаним вимогам з ядерної безпеки та охорони
довкілля, ДП НАЕК «Енергоатом» підготувало Комплексну (зведену) програму
підвищення безпеки енергоблоків АЕС України (КЗПБ).
Для отримання кредиту ЄБРР/ЕВРАТОМ під державні гарантії на реалізацію
КЗПБ був розроблений проект відповідного техніко-економічного обґрунтування
(ТЕО) КЗПБ. Складовою частиною ТЕО екологічна оцінка (ЕО) КЗПБ, проект звіту
про яку (Звіт про ЕО) підготовлений ДП НАЕК «Енергоатом» за підтримкою
компанії «PÖYRY» відповідно до вимог національного законодавства та
Екологічної і соціальної політики ЄБРР.
З проектом Звіту про ЕО (українська та англійська версії) та з Резюме звіту
про ЕО, розрахованим на широку аудиторію (українська та англійська версії),
можна
ознайомитись
на
веб-сайті
ДП
НАЕК
«Енергоатом»
http://www.energoatom.kiev.ua. Резюме Звіту про ЕО (англійська версія) також
розміщене на сайті ЄБРР www.ebrd.com. З вказаними та іншими матеріалами щодо
КЗПБ та ЕО можна ознайомитись також в громадських приймальнях, відкритих в
рамках процесу консультацій з громадськістю (КГ) в м. Київ та містах-супутниках
АЕС за наступними адресами:
 м. Київ, вул. Гайдара буд. 6 оф.218; контактні тел. 201-09-08, 201-09-03;
 м. Кузнецовськ Рівненської обл., майдан Незалежності буд.5, Інформаційний
центр ВП РАЕС; контактний тел. (03636) 6-42-43;
 м. Нетішин Хмельницької обл., вул. Лісова буд. 6, актова зала Інформаційного
центру ВП РАЕС; контактний тел. (03848) 6-37-13;
 м. Енергодар Запорізької обл., вул. Курчатова буд.38,А, Інформаційний центр
ВП ЗАЕС; контактний тел. (06139) 6-21-81;

 м.Южноукраїнськ

Миколаївської

обл.,

бульвар

Шевченко

буд.

8А,

Інформаційний центр ВП ЮУАЕС; контактний тел. (05136) 5-64-44;
В рамках процесу консультацій з громадськістю (КГ) для обговорення Звіту
про ЕО та інших аспектів розроблення та реалізації КЗПБ заплановані наступні
зустрічі з громадськістю в місцях-супутниках АЕС та в м. Київ:
 м. Київ - 19 липня 2011 р. о 1500 за адресою: вул. Гайдара буд. 6 оф.218;
 м. Кузнецовськ - 20 липня 2011 р. о 1500 за адресою: майдан Незалежності
Інформаційний центр ВП РАЕС;
 м. Нетішин - 21 липня 2011 р. о 1500 за адресою: вул. Лісова буд. 6, актова зала
Інформаційного центру ВП РАЕС ;
 м. Енергодар - 26 липня 2011 р. о 1000 за адресою: вул. Центральная буд.6,
Культурно- діловий центр «Молодежный»;
 м. Южноукраїнськ - 27 липня 2011 р. о 1000 за адресою: будівля Центрального
диспетчерського пункту ЮАЕС, 4-й поверх Громадська велика зала.
В разі зацікавленості, запрошуємо Вас, Ваших колег та інших зацікавлених
осіб ознайомитись із зазначеними матеріалами та прийняти участь у вказаних
зустрічах.

З повагою,
О.О.Кочугов

