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ОВНС у транскордонному контексті

повинна проводитися стосовно

�Об'єктів, які передбачені додатком І до
Конвенції Еспо. 

• Атомні електростанції; 

• Інші ядерні реактори

• Не є об'єктами ОВНС у транскордонному
контексті дослідні ядерні реактори призначені
для виробництва і конверсії матеріалів, які
розщеплюються і відтворюються, максимальна
потужність яких не перевищує 1 кіловата
постійного теплового навантаження; 



ОВНС у транскордонному контексті

повинна проводитися стосовно: 

�всіх види діяльності, які можуть мати
значний транскордонний вплив мають
бути;

�На вимогу будь-якої із сторін сторони
можуть домовитися про проведення
процедури ОВОС у транскордонному
контексті, навіть якщо вид діяльності не
передбачений додатком І до Конвенції
Еспо. 



Повідомлення зачеплених країн

повинно містити:

• Інформацію про плановану діяльність та

можливий транскордонний вплив; 

• Характер можливого рішення; 

• Строк для відповіді на надіслане

повідомлення. 

• Рішення І/4 Наради Сторін конвенції

Еспо затверджено форму нотифікації. 



Вимоги Конвенції Еспо стосовно

строків розгляду матеріалів ОВНС

• ч. 2 ст. 4 Конвенції Еспо «у розумний

строк». 

• У опитувальнику підготовленому

секретаріатом Конвенції Еспо

(ECE/MP/EIA/11) країни-сторони конвенції

визначили цей строк у 30-60 днів. 

• Найбільший строк вказала Угорщина – 120 

днів. 



Вимоги до матеріалів ОВНС

• Звіт з ОВНС повинен містити інформацію, 

передбачену додатком ІІ до Конвенції Еспо;

• Питання про те чи потрібно надсилати

матеріали ОВНС, розробленого за

національною процедурою – питання

спірне. 



Особливості процедури ОВНС

ядерних об'єктів в Україні

• Орган охорони навколишнього середовища

починає брати участь у процедурі лише на

завершальній стадії; 

• Орган охорони навколишнього середовища

не має дієвих механізмів впливу на перебіг

процедури ОВНС. 



Особливості процедури ОВНС

ядерних об'єктів в Україні

• Матеріали ОВНС розробляються на стадії ТЕО, 
на якій відсутня значна частина технічних
рішень (може бути навіть не визначено який
реактор буде використовуватися). 

• В ряді випадків територіальну альтернативу, 
на момент складання матеріалів ОВНС, вже
визначено. 

• Наприклад, Енергетичною стратегією України
та період до 2030 року було визначено ввести
в експлуатацію енергоблоки № 3 та № 4 ХАЕС. 



Особливості процедури ОВНС

ядерних об'єктів в Україні

• Закон України про розміщення
відповідного об'єкта, будучи остаточним
рішенням, не закріплює всіх технічних
показників проекту.  

• Подальші документи дозвільного
характеру, якими затверджуються інші
технічні показники вже не є предметом
громадських обговорень. 



Особливості процедури ОВНС

ядерних об'єктів в Україні

• Судові процедури захисту прав

представників громадськості практично не

працюють. 

• Положення ч. 3 ст. 9 Орхуської конвенції в

Україні практично не діють. 

• Недоліки судового механізму захисту прав

призводять до недієвості всієї процедури

ОВНС. 



Дякую за увагу


