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Шановний Юрію Володимировичу!

Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія
«Енергоатом» висловлює Вам глибоку повагу і вдячність за зацікавленість до
діяльності Компанії. Відповідно до Вашого запиту на отримання публічної

со інформації від 26.12.2014Н2 125-11213щодо стану підготовки документації з оцінки
~ впливу на довкілля енергоблока Н21 Запорізької АЕС та енергоблока Н22 Южно-
оо Української АЕС та повідомляємо таке.
~
О Зазначені у листі висловлювання щодо необхідності розробки матеріалів з

оцінки впливу на навколишнє середовище в рамках продовження експлуатації
енергоблоку Н2 1 ВП ЗАЕС та енергоблоку Н2 2 ВП ЮУАЕС У понадпроектний
термін та проведення відповідних транскордонних консультацій вважаємо
безпідставними. Проектом рішення шостої наради сторін Конвенції Еспо
відзначається, що під дію положень Конвенції Еспо підпадає діяльність з
продовження експлуатації енергоблоку при умові втрати дії відповідної ліцензії.
Нагадуємо, що на енергоблоки Н2 1 ВП «Запорізька АЕС» та Н2 2 ВП «Южно-
Українська АЕС» видані ліцензії на право здійснення діяльності на етапі життєвого
циклу «експлуатація ядерної установки» (слід відмітити, що продовження
експлуатації енергоблоків у понадпроектний термін є частиною окремого життєвого
циклу «Експлуатація ядерної установки»). Строк дії цих ліцензій визначений
моментом видачі ліцензії на життєвий цикл «Зняття З експлуатації ядерної
установки».

Аналітична інформація з поточної оцінки впливу на навколишнє середовище
експлуатації вищезазначених енергоблоків наводиться у окремому розділі Звіту з
періодичної переоцінки безпеки, який є документом, що обгрунтовує безпечну
експлуатацію енергоблоків у понадпроектний термін. Чинним національним
законодавством не передбачена необхідність розроблення окремого документу з
ОВНС при продовженні експлуатації енергоблоків у понадпроектний термін.

Проектом рішення шостої наради сторін Конвенції Еспо також не передбачена
необхідність розробки матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище для
енергоблоків Н2 1 та Н2 2 ВП «Рівненська АЕС». У цьому питанні було вирішено «у
подальшій діяльності за підсумками оцінки даної справи прийняти до уваги при
оцінці дотримання Україною Конвенції специфічних обставин справи і той факт, що




