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Щодо стану підготовки документації
з оцінки впливу на довкілля (ОВД) ЗАЕС-1 та ЮАЕС-2
ЗАПИТ ПРО НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
Шановний Юрію Олександровичу!
Керівництво Всеукраїнської громадської організації „Національний екологічний центр
України” (НЕЦУ, реєстраційне свідоцтво №125, видане Міністерством юстиції України 30
серпня 1991 р.) звертається до Вас, згідно з положеннями ст. 34 Конституції України, ст. 5, 6,
13 Закону України “Про інформацію”, а також ст. 3, п. 2 ч. 1 ст. 5, 14, 19, 20 Закону України
“Про доступ до публічної інформації”.
У березні 2014 року Комітетом з імплементації Конвенції про оцінку впливу на навколишнє
середовище у транскордонному контексті (далі – Конвенції Еспо) було прийнято рішення,
що продовження терміну експлуатації атомних енергоблоків, навіть за відсутності будь-яких
робіт, має розглядатися як суттєва зміна в діяльності і тому підпадає під дію положень
Конвенції. Дане рішення Комітету було затверджене на Нараді Сторін Конвенції Еспо, що
відбувалась у Женеві, 2-5 червня, 20141.
У 2015 році спливає строк проектної експлуатації двох енергоблоків українських АЕС
– 1-ого енергоблоку ЗАЕС та 2-ого енергоблоку ЮАЕС і обидва блоки готуються
експлуатуючую організацією до продовження термінів їх експлуатації. Для забезпечення
виконання зобов’язань України за Конвенцією Еспо мають бути розроблені матеріали оцінки
впливу на довкілля (ОВД) та проведені транскордонні консультації із зачепленими
сторонами у відповідності до вимог Конвенції до прийняття остаточного рішення щодо
можливості роботи енергоблоків у понад проектний термін.
У зв’язку з вищезазначеним, просимо надати наступну інформацію:
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1. Чи готується документація з оцінки впливу на довкілля (ОВД) щодо роботи 1-ого
енергоблоку ЗАЕС та 2-ого енергоблоку ЮАЕС у понад проектний термін, і у які
терміни вона буде винесена на громадське обговорення?
2. У які строки планується початок транскордонної процедури консультацій щодо обох
енергоблоків?
3. Чи планується також розробка документації з ОВД для енергоблоків РАЕС 1,2, щодо
яких було винесено рішення про порушення Україною вимог Конвенції Еспо?
Відповідь просимо надати у строк, встановлений Законом України «Про доступ до публічної
інформації», надіславши на адресу: НЕЦУ, а/с 306, м.Київ-32, 01032 та електронну адресу
energy@necu.org.ua

З повагою,
Виконавчий директор
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