Додаток В
Перелік запитань, пропозицій (зауважень), що були оголошені під час
громадських слухань, а також відомості про врахування або відхилення
пропозицій (зауважень)
м. Вараш, 03 липня, 2018 року
Жданюк С. І. – депутат Вараської міської ради.
1. Необхідність відновлення фінансування добудови соціальних об’єктів міста, що
будувались до пуску енергоблоку №4 РАЕС.
Кошти на соціальні та інфраструктурні об’єкти виділялись, адже державною
процедурою було затверджено, що з початку фінансується пусковий комплекс АЕС, а потім
об’єкти соціального призначення. Частину з цих соціальних об’єктів було профінансовано
ДП «НАЕК «Енергоатом», але надалі атомна енергетика використовувалась як стримуючий
фактор для зростання тарифів. Останнім часом кошти на фінансування створення об’єктів
соціального призначення взагалі не передбачались. Проте ця ситуація може бути вирішеною.
12 липня 2018 року відбудуться Комітетські слухання щодо питання розвитку атомної
енергетики і взаємодії АЕС із територіальними громадами. І це буде одним з основних
питань. Крім того, буде розглядатись питання надання субвенцій для ОТГ. ДП «НАЕК
«Енергоатом» сплачує нарахування від виробітку електроенергії, перераховує відсоток до
державного бюджету. Без цього неможливий подальший розвиток атомної енергетики, адже
держава в повній мірі не виконує, взятий на себе обов’язок перед населенням, що проживає у
зоні ризику, відповідно до Віденської конвенції з ядерної безпеки у питаннях фінансування.
На жаль, сплачені Компанією кошти у держбюджет, не повертаються повністю на місця у
вигляді субвенцій, тому буде порушене питання про внесення змін до бюджетного кодексу. З
1 липня наступного року Енергоатом буде працювати в умовах нового ринку електроенергії,
і, можливо, тоді у Компанії буде більше можливостей, щоб вирішувати подібні питання з
громадами.
Бобрик О. О. – депутат Володимирецької районної ради Рівненської області.
1. Зменшення тарифу на електроенергію для населення найближчих населених
пунктів.
Енергоатом зацікавлений, щоб регіони, в яких розташовані атомні електростанції мали
пільги на електроенергію. Проте, на жаль, питання надання пільг це не відноситься до
компетенції Компанії. Це питання є сферою законодавства і, відповідно, компетенцію
органів влади, які повинні реалізовувати інтереси громад. В свою чергу, НАЕК
«Енергоатом» завжди підтримувала подібні пропозиції у питаннях соціально-економічної
компенсації. Так, деякі законопроекти, які були розроблені, у тому числі, й за участю
фахівців НАЕК «Енергоатом», що стосуються окресленого питання зараз знаходяться у
Верховній Раді. Під час зустрічей з громадами ставиться багато подібних питань, але їх
необхідно диференціювати, тому що ці питання мають бути адресовані не енергогенеруючій
компаній, а енергопостачальнику – компанії, яка доводить електроенергію до кінцевого
споживача. З іншого боку, з наступного року - це стане питанням і НАЕК «Енергоатом»,
адже з початком роботи нового енергоринку «Енергоатом» буде працювати напряму з
місцевими об’єднаними територіальними громадами, постачаючи електричну енергію.
Компанія зацікавлена, щоб був стабільний споживач, який буде купувати електроенергію.
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2. Збільшення пільгового ліміту споживання електроенергії.
Для 30-км зони спостереження АЕС діють пільги на електроенергію. Зокрема, у зоні
спостереження електроенергія на 30% дешевша. Також є нічний тариф, який сьогодні
набагато дешевше і який дозволяє суттєво заощаджувати. Для користування нічним тарифом
населенню необхідно поставити відповідні лічильники. Тоді ця пільга для населення 30кілометрової зони разом з нічним тарифом дасть суттєву економію коштів на оплату
електроенергії.
Линдюк А. О. – голова Маневицької райдержадміністрації Волинської області.
1.

Отримання у повному обсязі субвенції соціально-економічної компенсації
населенню за ризик проживання у зони спостереження АЕС.

2.

Ремонт доріг зони спостереження, які одночасно є шляхами евакуації.

Порушені питання є дуже важливими. На жаль, субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику
населенню не в повному обсязі доходять до місцевих бюджетів. Це питання поребує
контролю. Персонал станції, мешканці прилеглих районів, постачальники їздять по дорогам,
стан яких на сьогоднішній день незадовільний. Дороги потрібно ремонтувати. Лише
співпрацюючи разом, можна порушити ці питання в районній і обласних радах, напрацювати
відповідні документи та досягти прийняття рішень для подолання проблем низької якості
доріг. ВП РАЕС готова надати юридичну підтримку для підготовки звернень в органи
місцевої та центральної влади і запропонувати шляхи вирішення порушених питань.
Веремчук Л. М. – депутат Маневицької райради.
1.

Збільшення пільгового ліміту споживання електроенергії в багатоквартирних
будинках зі 100 кВт год до 400 кВт год на місяць.

Питання збільшення пільгового ліміту споживання електроенергії в багатоквартирних
будинках зі 100 кВт год до 400 кВт год на місяць не належить до компетенції ДП «НАЕК
«Енергоатом».
2.

Відновлення роботи регіональної телерадіокомпанії «Бурштиновий шлях».

ВП РАЕС активно займається відновлення роботи телерадіокомпанії «Бурштиновий
шлях». В свою чергу, міська рада міста Вараш відмовляється від участі у проекті,
започаткованому п’ять років тому. Генеральний директор ВП РАЕС Павлишин П.Я.
запевнив, що діяльність ТРК буде відновлено та фінансуватиметься за рахунок ВП РАЕC.
«Бурштиновий шлях» - це єдине FM-радіо у регіоні, до площі покриття якого відноситься
майже уся зона спостереження РАЕС, тому телерадіокомпанія є важливим інструментом
інформування населення щодо діяльності АЕС. Також на випадок надзвичайної ситуації
радіо виконуватиме функцію оповіщення населення.
Маслов О. А. – непрацюючий пенсіонер.
1.

Фінансовий стан ДП НАЕК «Енергоатом» та ВП «Рівненська АЕС».

Через низький тариф на відпуск електроенергії та велику заборгованість ДП
«Енергоринок», ДП НАЕК «Енергоатом» змушена залучати короткострокові та
довгострокові кредити для стабільної роботи Компанії і забезпечення високого рівня безпеки
своїх об’єктів. Тобто кошти на діяльність Компанії лише частково закладено в тарифі, а
частково це гроші, запозичені у фінансових організацій. Але коли Компанія запрацює в новій
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моделі енергоринку, вона зможе працювати більш гнучко, фінансувати всі свої виробничі
програми, проводити будівництво, наповнювати фінансовий та соціальний пакет.
2.

Верховна Рада України збирається прийняти Закон про абонентську плату за
гарячу та холодну воду. Що таке абонентська плата?

Питання абонентської плати за гарячу та холодну воду не належить до компетенції ДП
«НАЕК «Енергоатом».
Лепуга Ф. І. – сільський голова с. Кідри.
1.

Включення села Кідри повністю до 30 км зони спостереження РАЕС.

Питання повного включення села Кідри до 30 км зони спостереження РАЕС не належить
до компетенції РАЕС. Перелік населених пунктів, що розміщені у ЗС АЕС, формує обласна
рада. Вирішення цього питання можливе шляхом написання відповідних звернень до
обласної ради, адже законодавством встановлено процедуру, яким чином встановлюється
зона спостереження.
Лящук О. О. – Громадська організація «Екоклуб».
1.

Атомна станція змушена зменшувати потужність у зв’язку із нестачею води для
охолодження. Яким чином станція вирішує цю проблему, враховуючи те, що у
2017 році депутати з Волині не відвели землю для спорудження додаткової
гідротехнічної споруди?

Два роки тому, коли було засушливе літо, рівень води річки Стир суттєво знизився. Для
надійної роботи берегової насосної станції було створено тимчасову насипну дамбу для
підтримання належного рівня води у районі забору води насосами берегової станції. Тому,
зменшення потужності РАЕС через нестачу води жодного разу не сталося. Враховуючи
прогнози, які не виключають повторення засушливих років, на ВП РАЕС прийнято рішення
щодо розробки проекту гідропідпірної споруди. Для будівництва її обвідного каналу
необхідно відвести землю Маневицького району Волинської області. Майбутня споруда не
впливатиме на екологію, тобто на стік та обсяг води, її рівень в річці, нерест та
судноплавство. У депутатів Волинської обласної ради виникли питання, які наразі
вирішуються. Все в цьому питанні робиться згідно з законодавством. Проте, важливо
зауважити, що за рахунок зниження води річки Стир жодного разу РАЕС не зменшувала
потужність.
Мулявка І. О. – прес-секретар ГО «Екоклуб».
1.

Чи планується перехід третього енергоблоку на паливо інших постачальників не
російського ТВЕЛ. Якщо планується, то в якому році розпочнеться цей перехід?
І в якому році відбудеться відмова від російського палива?

РАЕС включена до роботи відповідного штабу Компанії по впровадженню ядерного
палива Westinghouse, останнє засідання якого відбулось на Запорізькій АЕС. На
сьогоднішній день розроблено дорожню карту та розпочато підготовку необхідних
документів для завантаження частини палива Westinghouse в активну зону реакторної
установки блоку №3 РАЕС (ВВЕР-1000). Перше часткове завантаження планується у 2021
році.
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