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Скорочення

АЕС

атомна електростанція

ВРУ

Верховна Рада України

ДЕЕ

державна екологічна експертиза

ДІЯРУ

Державна інспекція ядерного регулювання
України

КМУ

Кабінет Міністрів України

Конвенція Еспо

Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті (1991)

Міненерго

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

Мінприроди

Міністерство екології та природних ресурсів
України

Мінрегіонбуд

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України

ОВД

оцінка впливу на довкілля

ОВНС

оцінка впливу на навколишнє середовище

ТЕО

техніко-економічне обґрунтування

ХАЕС 3,4

третіи та четвертии реактори Хмельницької атомної електростанції

ЦСВЯП

централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива
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Вступ

С

ьогодні наибільш згадуваною політиками в Європі міжнародною угодою у сфері охорони довкілля є Конвенція про оцінку

впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті (так
звана Конвенція Еспо). В останні роки десятки промислових проектів, у
тому числі масштабних на кшталт Норд Стрім, були об’єктом міжнародних процедур згідно з цією Конвенцією. Держави приділяють велику
увагу необхідності врегулювати будь-які розбіжності щодо можливого
транскордонного впливу таких проектів.
Україна, як відомо, має певні труднощі з виконанням вимог Конвенції
Еспо, які лише посилились у зв’язку із реформою системи оцінки впливу на довкілля, викликаною прииняттям нових містобудівельних процедур. З іншого боку, Україна має чималии досвід практичного застосування механізмів, передбачених Конвенцією Еспо як в якості країни походження, так і зачепленої держави. Проте актуальним залишається
пошук політико-правових шляхів імплементації вимог Конвенції Еспо в
Україні. Системне вирішення цього питання є об’єктом численних досліджень та законопроектної роботи.
Останнім часом в Україні активно реалізується кілька проектів у сфері
атомної енергії: добудова двох реакторів на Хмельницькіи АЕС, будівництво заводу з виробництва ядерного палива тощо. Такі проекти відрізняються від інших промислових ініціатив з огляду на їх високу вартість, технічну складність та стратегічну важливість, а також особливості порядку прииняття рішень з ядерних питань.
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Досвід застосування вимог Конвенції Еспо до таких проектів свідчить
про важливість вибору ефективних шляхів впровадження вимог Конвенції Еспо у ціи сфері. Поточні пропозиції щодо імплементації Конвенції
Еспо в Україні наразі не враховують особливостеи проектів у сфері
атомної енергетики.
Цеи аналітичнии документ має на меті виявити можливі шляхи імплементації Конвенції Еспо в ядерніи сфері в Україні, а також можливості
практичного вирішення окремих проблем, що вже виникли. Зокрема,
детально проаналізовано переваги та недоліки інтеграції вимог Конвенції Еспо в ядерне право України.
Сподіваємось, що аналітичнии документ стане у нагоді практикам у
всіх дотичних сферах: охорони довкілля, енергетики, міжнародного
права.
Аналітичнии документ підготовлено Андрієм Андрусевичем, експертом
Ресурсно-аналітичного центру «Суспільство і довкілля». Автор щиро
вдячнии Зоряні Козак, Наталії Андрусевич, Ользі Хомяковіи (Ресурсноаналітичнии центр «Суспільство і довкілля»), а також Оксані Маибороді
(ММГО «Екоклуб») за висловлені зауваження та пропозиції.
***
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1. Сфера застосування
Конвенції Еспо в ядерній сфері

К

онвенція Еспо вимагає проведення процедури оцінки впливу
на довкілля щодо запланованих видів діяльності, перелічених у

Додатку I до Конвенції, які можуть чинити значнии шкідливии транскордоннии вплив (пункт 3 статті 2). Таким чином, вимоги Конвенції
Еспо застосовуються тоді, коли держава планує дати дозвіл на здіиснення господарської діяльності, яка включена у Додаток І до конвенції
та яка може мати значнии шкідливии транскордоннии вплив. Окрім
того, Конвенція Еспо передбачає необхідність її застосування до випадків «суттєвої зміни» у діяльності, на яку вже був надании дозвіл (пункт
v «запланована діяльність» статті 1).
Додаток І до Конвенції Еспо передбачає три можливі види діяльності у
ядерніи сфері:



атомні електростанції та інші споруди з ядерними реакторами (за
винятком дослідницьких установок для виробництва та конверсії
розщеплюваних та відтворюваних матеріалів, максимальна потужність яких не перевищує 1 кіловат постіиного теплового навантаження) (пункт 2 Додатку 1);



установки, які призначені виключно для виробництва або збагачення ядерного палива, регенерації відпрацьованого ядерного
палива або збору, видалення та переробки радіоактивних відходів
(пункт 3 Додатку 1);



великомасштабне видобування, вилучення та збагачення на місці уранових руд (пункт 14 Додатку 1).

Коли будь-якии з цих видів діяльності може призводити до значного
шкідливого транскордонного впливу, необхідно застосовувати положення Конвенції Еспо, зокрема щодо оповіщення зачеплених держав,
проведення процедури оцінки транскордонного впливу, консультаціи
та участі громадськості.
Маиже усі ядерні реактори в Європі були побудовані до набуття чинності Конвенцією Еспо (1997)[1]. Починаючи з 1997, року ряд держав застосовували Конвенцію Еспо до проектів зняття з експлуатації ядерних
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реакторів та побудови нових. Прикладами можуть бути Болгарія (АЕС
Белене), Чехія (будівництво сховища тимчасового зберігання відпрацьованого ядерного палива у АЕС Темелін), Угорщина (продовження
строків експлуатації АЕС Пакс), Румунія (3,4 блоки АЕС Чернавода) та
інші[2]. Україна також поступово набуває досвіду застосування Конвенції Еспо у ціи сфері (спорудження ХАЕС 3,4, будівництво ЦСВЯП).
Хоча проекти у ядерніи сфері включені до Додатку І Конвенції Еспо, необхідність застосування Конвенцїі Еспо до таких проектів визначається
не лише цим. Під сферу дії Конвенції Еспо підпадають лише проекти,
які имовірно матимуть значнии негативнии транскордоннии вплив.
Однорідної практики визначення необхідності застосування Конвенції
Еспо до проектів у сфері ядерної енергетики немає.
По-перше, немає спільної думки щодо того, чи при оцінці имовірності
значного шкідливого транскордонного впливу слід брати до уваги лише радіоактивнии вплив в результаті звичаиної діяльності АЕС, чи також и можливі сериозні аварії[3]. На практиці, це може призводити до
того, що держави відмовляються проводити консультації з державами,
територія яких не попадає в зону спостереження АЕС. Ризик виникнення аваріиних ситуаціи не є критерієм визначення имовірності значного
впливу згідно з Конвенцію Еспо.
По-друге, значні розбіжності стосуються змін до існуючих проектів, зокрема продовження строків експлуатації. Продовження строків експлуатації може вважатись «суттєвою зміною» для цілеи застосування Конвенції Еспо[4](тобто, дозвіл не на нову діяльність, а на зміну вже діючого
об’єкту). Виходячи з цього, ряд держав дотримуються думки, що перегляд ліцензії на експлуатацію АЕС (у тому числі и з метою продовження
строків експлуатації ) вимагає проведення оцінки впливу на довкілля.
Водночас, якщо національне законодавство не вимагає перегляду ліцензії (так звана безстрокова ліцензія з вимогою періодичної технічної
оцінки), то и застосовувати процедури Конвенції Еспо немає необхідності[5]. Така позиція, вочевидь, може бути обґрунтована тим, що процедури згідно з Конвенцією Еспо застосовуються у випадках, коли держава
має намір прииняти дозвільне рішення (зокрема, видати чи переоформити ліцензію). Проте такии підхід може призвести до доволі абсурдної ситуації: застосування Конвенції Еспо можна просто уникнути шляхом скасування дозвільних процедур щодо будь-якого виду діяльності,
у тому числі у сфері використання ядерної енергії.
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2. Законодавство щодо оцінки
впливу на довкілля в ядерній
сфері

П

рактична реалізація вимог Конвенції Еспо вимагає впровадження її вимог у національне законодавство (імплементації).

Така імплементація, як правило, відбувається у сфері екологічного права (зокрема, оцінки впливу на довкілля). Україна не є винятком: попередні та поточні зусилля з впровадження Конвенції Еспо зосереджувались на змінах у екологічному законодавстві.
Водночас, ядерна сфера є особливою і регулюється низкою спеціальних
законів, що у першу чергу викликано міркуваннями ядерної безпеки,
запобіганням розповсюдженню ядерної зброї та матеріалів.
Використання ядерної енергії є предметом ядерного права України, яке
и регулює питання будівництва та експлуатації ядерних установок та
об’єктів (які підпадають під сферу дії Конвенції Еспо). Саме иого нормами у першу чергу керуються суб’єкти господарювання та органи державної влади при здіисненні відповідної діяльності у ціи сфері. Ядерне
право приділяє значну увагу захисту людини та довкілля: пріоритет
захисту людини та

навколишнього

природного середовища від

впливу іонізуючого випромінювання є одним з принципів державної
політики у сфері

використання ядерної енергії та радіаціиного

захисту[6].

2.1. Оцінка транскордонного впливу на довкілля в
ядерному праві
Вимоги Конвенції Еспо щодо планованої діяльності можна розділити на
дві категорії: 1) провести оцінку транскордонного впливу на довкілля
та 2) провести консультації з зачепленими державами. З цієї точки зору
и цікавии аналіз ядерного права України.
Окрім того, важливо визначити сферу застосування вимог. Визначення
конкретних видів діяльності у сфері використання ядерної енергії у
ядерному праві України не тотожні відповідним визначенням у Додатку І до Конвенції Еспо. Оскільки це, у свою чергу, визначає сферу засто8

сування вимог щодо оцінки впливу та консультаціи, варто це питання
розглянути спочатку.
Види діяльності
Ядерне право України визначає такі основні види планованої діяльності у ядерніи сфері: ядерні установки и об'єкти, призначені для поводження з радіоактивними відходами. Ядерними установками є:



об'єкти по виробництву ядерного палива,



ядерні підкритичні установки,



ядерні реактори, які включають критичні та підкритичні збірки;



дослідницькі реактори;



атомні електростанції;



підприємства і установки по збагаченню та переробці палива,
а також сховища відпрацьованого палива.

Об'єктами, призначеними для поводження з радіоактивними відходами, є:



об'єкти з переробки радіоактивних відходів;



сховища, призначені для зберігання понад 30 років відпрацьованого ядерного палива або високоактивних радіоактивних відходів;



сховища, призначені для захоронення відпрацьованого ядерного
палива або високоактивних радіоактивних відходів.

Окрім того, важливим з точки зору процедури прииняття рішень є поділ таких установок та об’єктів на такі, що мають загальнодержавне
значення та усі інші. Так, питання проектування, розміщення та будівництво установок та об’єктів, що мають загальнодержавне значення,
регулюється спеціальним законом.
Вимоги щодо оцінки впливу на довкілля
Законодавство встановлює заборону будь-якої діяльності у сфері використання ядерної енергії, результатом якої є обґрунтовано передбачении більшии негативнии вплив на маибутні покоління, ніж тои,
що допускається для нинішнього покоління[7].
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Необхідність проведення оцінки впливу на довкілля ядерних установок
та об’єктів, що мають загальнодержавне значення випливає з положень
відповідного закону[8].
По-перше, КМУ подає до Верховної Ради України (яка и приимає рішення щодо таких установок та об’єктів) техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) такої установки чи об’єкта (обов’язковии додаток до проекту
закону). ТЕО обов’язково включає окрему частину щодо оцінки впливу
на навколишнє середовище, яку готує замовник. На етапі підготовки
ТЕО реалізувати вимоги Конвенції Еспо не можливо в принципі, оскільки за національною процедурою відповідальність за підготовку ТЕО
лежить на замовнику (ДП НАЕК «Енергоатом»), а фактично готується
суб’єктами господарювання. Згідно ж із Конвенцією Еспо, відповідні
процедурні кроки реалізуються безпосередньо державними органами
(державою).
По-друге, до ВРУ повинен подаватись висновок державної екологічної
експертизи ТЕО. Державну екологічну експертизу уповноважене проводити Мінекології. Вочевидь, саме на цьому етапі и можна було б реалізувати вимоги Конвенції Еспо щодо консультаціи та оцінки транскордонного впливу. Проте, зважаючи на фактичне скасування інституту
державної екологічної експертизи, на практиці ця вимога не може бути
виконана. Це підтверджується і рішенням щодо спорудження 3 та 4
блоків Хмельницької АЕС, яке було прииняте Верховною Радою без проведення державної екологічної експертизи ТЕО.
Проведення оцінки впливу на довкілля вимагається и при підготовці
окремих рішень щодо ядерних установок та об’єктів, які віднесені до
компетенції Кабінету Міністрів України. Так, оцінці впливу на людину
та навколишнє природне середовище запланованих робіт по будівництву, введенню в експлуатацію, експлуатації, зняттю з експлуатації
та закриттю підлягають ядерні установки та об'єкти, призначені для
поводження з радіоактивними відходами[9].
Видобуток уранових руд та виробництво ядерного палива віднесені до
компетенції Кабінету Міністрів, проте ядерне законодавство не встановлює вимог щодо оцінки впливу на довкілля від будівництва та експлуатації таких підприємств. Вочевидь, проведення оцінки впливу на довкілля таких об’єктів цілком залежатиме від вимог екологічного законодавства.
Таким чином, ядерне законодавство України містить положення щодо
необхідності проведення оцінки впливу на довкілля деяких ядерних
установок та об’єктів (таких, що мають загальнодержавне значення).
Жодних вимог щодо оцінки транскордонного впливу на довкілля ядерне право України не містить.
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Міжнародні договори у сфері ядерної безпеки є частиною ядерного права України. Вони також містять вимоги щодо оцінки впливу на довкілля. Конвенцією про ядерну безпеку (1994) передбачено необхідність
оцінки имовірного впливу ядерної установки, яка пропонується,
на окремих осіб, суспільство в цілому та навколишнє середовище з точки зору безпеки (стаття 17 «Вибір маиданчика»). Об'єднана конвенція
про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами (1997) також вимагає проведення оцінки имовірного впливу такої установки на безпеку окремих
осіб, суспільства в цілому та навколишнього природного середовища
з урахуванням можливих змін стану маиданчиків з установками для
захоронення після їх закриття (стаття 13 «Вибір маиданчиків для пропонованих установок»).
Варто зауважити, що такі вимоги міжнародних угод зосереджені на питаннях «безпеки», що може мати різне тлумачення щодо обсягу такої
оцінки. В контексті законодавства України поняття безпеки навряд чи
можна повністю відділити від охорони довкілля в цілому, оскільки Конституція України закріплює концепцію екологічної безпеки (зокрема
статті 16 та 50), яка и визначає засади державного регулювання у сфері
охорони довкілля в Україні.
Транскордонні консультації
Ядерне право встановлює певні вимоги стосовно проведення транскордонних консультаціи щодо здіиснення окремих видів діяльності у сфері
використання ядерної енергії. Окрім того, вимоги щодо консультаціи із
зачепленими державами містяться и у міжнародних договорах України
у сфері ядерної безпеки.
Єдина, але вкраи важлива вимога національного ядерного законодавства щодо інформування зачеплених держав стосується спорудження
ядерних установок та об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення. Разом із
проектом рішення (проектом закону) до Верховної Ради України подається звіт щодо заходів з інформування суміжних держав про можливии вплив у транскордонному контексті. Слід наголосити, що така вимога стосується «інформування», а не проведення консультаціи.
Ця вимога, вочевидь, покликана реалізувати положення міжнародних
договорів України у сфері ядерної безпеки. З іншого боку, така вимога
може бути достатньою законодавчою основною і для забезпечення виконання вимог Конвенції Еспо. Про це свідчить досвід щодо спорудження ХАЕС 3,4 та будівництва ЦСВЯП: положення Конвенції Еспо були базовими при визначенні міжнародно-правових підстав та вимог щодо
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проведення транскордонних консультаціи[10].
Міжнародні договори у сфері ядерної безпеки містять вимоги щодо
проведення консультаціи із зачепленими державами. Конвенція про
ядерну безпеку (1994) вимагає , щоб були розроблені та здіиснювалися
належні процедури консультаціи із Договірними Сторонами, які розташовані поблизу пропонованої ядерної установки, оскільки існує імовірність того, що вони можуть зазнати впливу з боку цієї установки,
та надання за

запитом необхідної інформації таким Договірним

Сторонам, з тим, щоб вони могли провести оцінку та власнии аналіз
імовірного впливу ядерної установки на безпеку на своїи власніи території (стаття 17). Об'єднана конвенція про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними
відходами (1997) містить вимогу щодо встановлення та здіиснення
процедур проведення консультаціи із державами, розташованими поблизу такої установки, оскільки існує имовірність того, що вони можуть зазнати впливу з боку цієї установки, та надання їм на їхніи запит загальних відомостеи про установку, що необхідні їм для оцінки
имовірного

впливу

цієї

установки на безпеку на їхніи території

(стаття 13).
Щонаименше два аспекти вимог міжнародних угод є особливими у порівнянні з вимогами національного законодавства. По-перше, обидві
конвенції вимагають проведення консультаціи, а не лише інформування суміжних держав. По-друге, обидві конвенції містять презумпцію
«имовірності впливу», оскільки така имовірність впливу від ядерної
установки констатується як причина необхідності проведення консультаціи[11]. Ймовірність впливу, таким чином, не підлягає сумніву з точки
зору цих двох конвенціи. Останнє міркування є важливим у контексті
застосування вимог Конвенції Еспо та існуючих розбіжностеи у позиціях держав щодо врахування имовірності аваріи при визначенні необхідності застосування положень Конвенції Еспо до ядерних проектів.

2.2. Оцінка впливу на довкілля проектів будівництва
Сучасний стан
Оцінка транскордонного впливу на довкілля тісно пов’язана із національною системою оцінки впливу на довкілля проектів будівництва. Навряд чи можна забезпечити проведення оцінки транскордонного впливу на довкілля, якщо відсутня система оцінки впливу загалом.
Україна – єдина держава Європи, яка не має повноцінної системи оцін12

ки впливу на довкілля. Система оцінки впливу на довкілля була зруинована прииняттям ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності», яким
практично скасовано інститут екологічної експертизи[12].

У минулому (до червня 2011 року) в Україні діяла пострадянська модель ОВД. Ця модель характеризується двома основними рисами з точки зору процесу прииняття рішення:



двоетапна процедура ОВД,
дозвільнии характер процедури ОВД.

Успадкована з часів СРСР процедура ОВД полягала у поетапному проведенні двох різних процедур: оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) та державної екологічної експертизи
(ДЕЕ). ОВНС та ДЕЕ проводились лише для об’єктів підвищеної екологічної небезпеки, перелік
яких затверджении Кабінетом Міністрів України.

Хоча ці зміни не зачепили процедуру ОВНС, чиннии механізм оцінки
впливу не може попередити негативнии вплив на довкілля та здоров’я
людеи. Це пов’язано з тим, що процедура ОВНС, навіть у тіи мірі, якою
вона зараз інтегрована у містобудівну експертизу, не може забезпечити
необхідних елементів системи оцінки впливу на довкілля, зокрема и
європеиської[13].
Проектні матеріали для об’єктів будівництва, що належать до IV і V категоріи складності (такими є усі ядерні установки) повинні містити розділ з оцінки впливу на навколишнє середовище, підлягають обов’язковіи експертизі та потребують отримання дозволу на виконання будівельних робіт. Окрім того, усі будівельні об’єкти, які становлять підвищену екологічну небезпеку (перелік затверджується Кабінетом Міністрів
України) повинні містити матеріали оцінки впливу на навколишнє середовище, незалежно від рівня складності.

У галузі атомної енергетики и атомної промисловості Перелік видів діяльності та об’єктів, що
становлять підвищену екологічну небезпеку містить:




ядерні установки;
об’єкти, призначені для поводження з радіоактивними відходами;
уранові об’єкти.
Постанова Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 р. № 808

ОВНС проводиться замовником (проектантом) і є, за своїм змістом, частиною робіт з проектування (матеріали ОВНС включаються як окремии
розділ до проектної документації). ОВНС може проводитись на різних
етапах проектування: ТЕО, проект чи робочии проект в залежності від
складності об’єкту. За результатами ОВНС замовником (проектантом)
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складається та публікується Заява про екологічні наслідки. Зміст та порядок розроблення матеріалів ОВНС регулюється чинними державними будівельними нормами (ДБН А.2.2-1-2003).
Після підготовки проектні матеріали подаються на експертизу, яка проводиться згідно з вимогами Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Відповідно до статті 31 цього закону експертиза
проектів будівництва проводиться вибраною замовником однією експертною організацією, у складі якої працюють експерти з питань міцності, надіиності та необхідної довговічності будинків і споруд, охорони
праці, пожежної безпеки, санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, екології, енергозбереження, техногенної, ядерної та радіаціиної безпеки та з визначення кошторисної вартості будівництва, які
проишли професіину атестацію, що проводиться із залученням представників відповідних центральних органів виконавчої влади, та отримали відповіднии кваліфікаціинии сертифікат. Перелік таких організаціи затверджує Мінрегіонбуд.
Після отримання експертного висновку, замовник надає проектні матеріали органу державного архітектурно-будівельного контролю, якии
на безоплатніи основі протягом десяти робочих днів видає дозвіл на
виконання будівельних робіт.
На початку 2013 року було внесено зміни до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», які могли закласти законодавчі основи нової системи оцінки впливу на довкілля в Україні. Нові положення законодавства у ціи сфері дозволяли виділити основні риси маибутньої системи оцінки впливу на довкілля, її переваги та недоліки
(зокрема, відмова від концепції екологічної експертизи, концепція оцінки впливу як процесу тощо)[14]. Вперше законом України впроваджено
вимогу щодо оцінки впливу на довкілля у транскордонному контексті.
Це могло значно покращити стан імплементації вимог Конвенції Еспо.
На жаль, ці зміни не знаишли подальшого розвитку у формі прииняття
відповідних процедур.
Перспективи
Наразі головні зусилля у сфері оцінки впливу на довкілля докладаються у двох напрямках: запровадження національної системи оцінки
впливу на довкілля та імплементація вимог Конвенції Еспо.
Спроби вирішення системних прогалин у сучасніи системі оцінки впливу можна згрупувати у три основні групи:



Реанімація попередньої моделі ОВНС + ДЕЕ;
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Впровадження процедур ОВД у рамках містобудівних процедур;



Європеиська (міжнародна) модель.

Відновлення моделі «ОВНС+ДЕЕ» має низку недоліків. Головним, очевидно, є недосконалість цієї системи в умовах, які склались в Україні.
Українська модель оцінки впливу на довкілля ніколи не користувалась
довірою в інвесторів та населення. На практиці ДЕЕ проводилась щодо
величезної кількості проектів, більшість з яких мають незначні впливи
(в останні роки в Україні – понад 6000 експертиз на рік). ДЕЕ сприималась як корупціина схема та додатковии адміністративно-дозвільнии
тиск на інвесторів[15]. Жодна європеиська країна не проводить стільки
процедур ОВД.
Сьогодні на розгляді Верховної Ради України перебуває проект закону
щодо впровадження вимог Конвенції Еспо[16]. Проектом практично
пропонується впровадити нову систему оцінки впливу на навколишнє
середовище, яка включає повернення до ідеї державної екологічної експертизи. Окремии розділ присвячении власне врегулюванню процедур, що вимагаються Конвенцією Еспо. Законопроект наразі доопрацьовується, тому складно передбачити якии вигляд у підсумку матиме система оцінки впливу на довкілля, зокрема національна. Хоча проектом
передбачені детальні процедури щодо оцінки транскордонного впливу,
без ефективної національної системи оцінки впливу реалізація Конвенції Еспо неможлива.
Зусилля Мінприроди (а проект закону вочевидь був розроблении саме
там) свідчать про використання змішаного підходу: з одного боку повернення державної екологічної експертизи, з іншого – впровадження
нових процедур оцінки впливу на довкілля з орієнтацією на європеиську модель.
Якщо такии підхід буде приинятии Верховною Радою України, це може
вирішити більшість питань, пов’язаних із імплементацією Конвенції
Еспо. Водночас, це не означає, що застосування такої моделі у ядерніи
сфері буде ефективним. Особливості ядерної енергетики можуть вимагати особливих підходів до імплементації Конвенції Еспо у ціи сфері, які
б могли забезпечити ефективне виконання її вимог.
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3. Шляхи імплементації
Конвенції Еспо у ядерній сфері

П

роекти у сфері ядерної енергії, які попадають у сферу застосування Конвенції Еспо, мають відповідати усім вимогам ядерно-

го права України, міжнародного ядерного права, екологічного права
України та самої Конвенції Еспо. Традиціино, імплементація вимог Конвенції Еспо здіиснюється через екологічне право (шляхом інтеграції у
процедури оцінки впливу на довкілля).
Наявність ефективної системи оцінки впливу на довкілля в Україні (у
будь-якіи моделі) та відповідних процедур за Конвенцією Еспо не обов’язково забезпечить виконання вимог Конвенції з ядерних питань, що
викликано особливостями політичного та правового поля у ціи сфері.
Україна не є винятком: інші держави також мають труднощі під час реалізації вимог Конвенції Еспо в ядерніи сфері. Такими труднощами є особлива процедура прииняття рішень з цих питань, часте протистояння
між державними органами (як правило енергетичним та екологічним
відомствами), складність ядерних проектів, питання безпеки ядерної
енергії, енергетична безпека держави в цілому, висока вартість проектів та, зрештою, політичнии аспект використання ядерної енергії як
такої (невелике коло держав володіє технологіями виробництва ядерних установок та палива).
Досвід прииняття рішення щодо будівництва 3-го та 4-го реакторів
Хмельницької АЕС свідчить, що навіть за умови наявності у національному законодавстві певних вимог щодо Конвенції Еспо, спроби їх реалізувати можуть бути безуспішними. Як відомо, це питання наразі є предметом розслідування спеціального органу Конвенції Еспо – Комітету з
питань імплементації[17]. Те, що процедури не були виконані – очевидно
(адже рішення було прииняте Верховною Радою України ще до початку
процедури консультаціи із зачепленими державами). Проте основне
питання – чи тепер вони можуть бути виконані і як?
З практичної точки зору, впровадження процедур Конвенції Еспо передбачає їх інтеграцію у дозвільні процедури, які застосовуються до
проектів у ядерніи сфері. Такими процедурами (принаимні на етапі
прииняття рішення про розміщення та будівництво) можуть бути:
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будівельні дозвільні процедури;



екологічні дозвільні процедури;



прииняття рішення згідно з ядерним правом України.

Наразі в Україні здіиснювались спроби інтегрувати вимоги Конвенції
Еспо лише у будівельні та екологічні дозвільні процедури (через державні будівельні норми щодо оцінки впливу на навколишнє середовище,
зміни до ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності», наміри повернути державну екологічну експертизу). Наприклад, останніи проект
закону, зареєстровании у ВРУ щодо імплементації вимог Конвенції Еспо (№2109а), передбачає обов’язковість державної екологічної експертизи матеріалів ОВНС проектів будівництва, що означає намір впровадити вимоги Конвенції Еспо в екологічне законодавство.
Водночас, інтеграція її положень у ядерне право цілком можлива
(мал.1) і може мати свої переваги.

Малюнок 1. Концептуальні шляхи впровадження вимог Конвенції Еспо в Україні щодо проектів у сфері
використання ядерної енергії.

Перевагами впровадження вимог Конвенції Еспо у ядерне право можуть бути:



політична та правова визначеність через незалежність від інших
галузеи (процедур);



безпосереднє залучення, зацікавленість та відповідальність профільних центральних органів влади у сфері енергетики;



можливість гнучких підходів в залежності від ядерного проекту.
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Політична та правова визначеність є надзвичаино важливим фактором
ефективності реалізації вимог, які випливають з міжнародних угод. В
останні роки регулювання містобудівної діяльності (зокрема, будівельні дозвільні процедури) та екологічне право (дозвільні процедури) зазнають частих і значних змін. На відміну від цих галузеи, ядерне право
відрізняється стабільністю і наразі не є об’єктом реформ. Тому впровадження процедур Еспо в ядерне право може мати довготривалии та
стабільнии характер.
Залучення профільних органів влади з питань енергетики означатиме
необхідність передати їм усі чи частину функціи з координації виконання вимог Конвенції Еспо щодо проектів у ядерніи сфері. Україна вже
має досвід такого підходу. Проект ЦСВЯП був об’єктом міжнародних
консультаціи в рамках Конвенції Еспо, але усі заходи з оповіщення про
проект та обговорення впливів на довкілля здіиснювало МЗС та Мінпаливенерго[18].
Безпосереднє залучення профільних органів влади (зокрема, Міненерго) дозволить усунути інституціині недоліки та конфлікти. Наразі функцію координації виконання вимог Конвенції Еспо покладено на Мінприроди, що є загальною практикою в більшості країн Європи. Водночас,
на практиці профільні органи (Мінрегіонбуд, Міненерго тощо) часто не
сприяють виконанню цих функціи, навіть звинувачують Мінприроди у
саботажі та непрофесіоналізмі, якщо певні проекти стають об’єктом
міжнародної уваги, зокрема и у рамках відповідних міжнародних процедур нагляду за дотриманням Конвенції Еспо. Такі звинувачення неодноразово лунали з приводу проекту ХАЕС 3,4, продовження строків експлуатації АЕС тощо. Передача функціи координації виконання Конвенції Еспо з ядерних питань відповідним органам, наприклад, Міненерго,
не суперечитиме вимогам Конвенції Еспо (зі збереженням цих функціи
за Мінприроди з інших питань).
Інтеграція в ядерне право може бути гнучкою та враховувати особливості процесу прииняття рішень з конкретних ядерних питань (мал.2). Як
зазначалось, наразі компетенція щодо прииняття рішень розділена між
трьома органами влади:



ВРУ приимає рішення щодо спорудження ядерних установок загальнодержавного значення;



КМУ приимає рішення щодо усіх інших ядерних установок
(наприклад, будівництво заводу з виробництва ядерного палива);



Державна інспекція ядерного регулювання України (ДІЯРУ) приимає рішення щодо продовження строків експлуатації АЕС.
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Кожнии з цих процесів прииняття рішень є особливим, а застосування
єдиної процедури до всіх може створювати практичні труднощі, навіть
якщо такою процедурою буде національна процедура оцінки впливу на
довкілля. Інтеграція ж вимог Конвенції Еспо у кожну з цих процедур
окремо дасть можливість врахувати їх особливості.

Малюнок 2. Можливості гнучкого підходу застосування вимог Конвенції Еспо до різних видів рішень
у ядерній сфері.

Зрозуміло, що інтеграція вимог Конвенції Еспо в ядерне право може мати певні недоліки.
Серед недоліків такого підходу можна окреслити:



проблема взаємозв’язку із національною процедурою оцінки
впливу на довкілля та системою охорони довкілля загалом;



имовірнии фокус на питаннях ядерної безпеки;



низька роль Мінприроди в процесі оцінки транскордонного впливу на довкілля.

Забезпечення зв’язку з національною процедурою оцінки впливу на
довкілля є, мабуть, наибільшою складністю на шляху інтеграції вимог
Конвенції Еспо в ядерне право. Кожен ядернии проект має бути об’єктом процедури оцінки впливу на довкілля України, результати якої невіддільні від оцінки транскордонного впливу. Проведення двох паралельних процедур оцінок (національної та згідно з Конвенцію) вимагатиме
більших ресурсів та спеціальних механізмів координації двох процесів.
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Наостанок, інтеграція вимог Конвенції Еспо лише у ядерне право може
призвести до її неповної, фрагментарної імплементації в Україні: цілком имовірно, що її застосування до інших видів діяльності так і залишиться в проектах законів.
Якщо оцінка транскордонного впливу ядерних установок на довкілля
проводитиметься в рамках ядерного права, це вочевидь спричинить
зміщення пріоритетів (у методах та напрямках науково-експертних досліджень) з власне екологічних на питання безпеки, зокрема радіаціиної безпеки. Це, у свою чергу, може призвести до низької якості оцінки
впливу з точки зору розгляду екологічних питань (оцінка нерадіаціиних впливів на об’єкти навколишнього середовища та здоров’я населення).
Якщо створення спеціального механізму реалізації Конвенції Еспо щодо
ядерних проектів передбачатиме покладання адміністративних функціи з реалізації конвенції на Міненерго (чи іншии орган), це призведе до
усунення Мінприроди від процедури оцінки транскордонного впливу
на довкілля. Сьогодні ж основнии інституціинии досвід реалізації Конвенції Еспо накопичении у Мінприроди. Усунення Мінприроди від процесу оцінки транскордонного впливу на довкілля ядерних установок
имовірно означатиме, що держава знову набиватиме гулі, роблячи ті
самі помилки щодо ядерних проектів. Щоб запобігти цьому, новопризначении орган щодо координації виконання Конвенції Еспо у ядерніи
сфері потребуватиме програм навчання відповідних посадових осіб, їх
залучення до міжнародних процесів (зокрема, роботи спеціальних органів в рамках Конвенції Еспо). Зрештою, повне усунення Мінприроди від
реалізації конвенції щодо ядерних проектів имовірно посилить недоліки, викликані проблемою взаємозв’язку транскордонної процедури
ОВД із національною.
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4. Шляхи вирішення
нагальних проблем

С

окремих

ьогодні в Україні реалізується низка проектів у ядерніи сфері,
які потенціино підпадають під дію Конвенції Еспо і потребують

пошуку шляхів забезпечення дотримання Конвенції Еспо. Серед них
можна окремо виділити:



спорудження 3 та 4 реакторів Хмельницької АЕС ;



спорудження заводу з виробництва ядерного палива;



продовження строків АЕС.

Ці три проекти розглядаються у цьому аналітичному документі з таких міркувань.
Спорудження 3 та 4 реакторів ХАЕС та продовження строків експлуатації АЕС є предметом розслідування спеціального органу в рамках Конвенції Еспо (Комітету з питань імплементації). Ця обставина визначає
актуальність розгляду саме цих двох проблем. Проект заводу з виробництва ядерного палива є цікавим з тієї точки зору, що рішення щодо
иого спорудження приимається Кабінетом Міністрів України. Розгляд
цього проекту дозволить охопити усі державні органи, які уповноважені приимати рішення щодо ядерних установок: Верховна Рада України
(ХАЕС 3,4), КМУ (завод з виробництва ядерного палива) та ДІЯРУ
(продовження строків АЕС).

4.1. Спорудження ХАЕС 3,4
Рішення про розміщення та будівництво 3 та 4 реакторів Хмельницької
АЕС було прииняте Верховною Радою України 6 вересня 2012 року. Хоча до проекту закону України був додании звіт про інформування суміжних держав, процедура оцінки транскордонного впливу на довкілля
не була виконана. Це викликало доволі різку реакцію з боку окремих
держав, попередні консультації з якими були початі задовго до прииняття рішення ВРУ. Окрім того, за поданням громадської організації з
Білорусі у Комітеті з питань імплементації Конвенції Еспо було розпочато розслідування (хоча формально справа про недотримання ще не
була відкрита).
Головні питання, які сьогодні стоять на порядку денному - чи можна
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виконати вимоги Конвенції Еспо після прииняття рішення ВРУ і як не
допустити таких труднощів у маибутньому?
Як зазначалось уже у попередніх розділах, ядернии реактор – це ядерна
установка загальнодержавного значення, тому рішення щодо иого розміщення та спорудження приимає Верховна Рада України. Рішення,
прииняте щодо ХАЕС 3,4 визначає: місце спорудження нових реакторів,
їх потужність та тип технології виробництва (тип реактора).
Завершення консультаціи в рамках Конвенції Еспо щодо ХАЕС 3,4 потенціино може призвести до необхідності врахування зауважень з боку
зачеплених держав. Частина таких зауважень цілком имовірно може
бути врахована на подальших етапах проектування (наразі є лише
ТЕО). Водночас, якщо зауваження стосуватимуться розміщення ядерної
установки чи особливостеи обраної технології – це вирішити на етапі
проектування буде неможливо.
З формальної точки зору ж повне дотримання вимог Конвенції Еспо
неможливе, оскільки рішення про розміщення, проектування та будівництво вже було прииняте. Конвенція Еспо вимагає проведення процедур до прииняття рішення про спорудження ядерних установок.
Таким чином, сьогодні можна забезпечити врахування зауважень лише
на подальших етапах проектування. Щоб створити для цього умови,
Україна повинна, з одного боку, продовжувати консультації в рамках
Конвенції Еспо, а з іншого – створити необхідні правові рамки для таких консультаціи. Такі рамки можуть бути створені шляхом прииняття
розпорядження Кабінетом Міністрів України, яке б визначало порядок
проведення консультаціи на цьому етапі та врахування їх результатів.
Це забезпечило б часткове дотримання вимог Конвенції Еспо. Окрім
формальних, такии підхід має и ряд інших переваг, зокрема дозволить
глибше оцінити екологічні наслідки на етапі проектування.
Уникнення труднощів з реалізацією вимог Конвенції Еспо щодо ядерних установок загальнодержавного значення у маибутньому лежить в
площині згаданих політико-правових варіантів імплементації Конвенції Еспо, зокрема шляхом інтеграції її вимог в ядерне право з розділенням повноважень щодо реалізації Еспо або покладанням їх на Міненерго.

4.2. Продовження строків експлуатації АЕС
Продовження строків експлуатації ядерних реакторів (и інших установок) – компетенція Державної інспекції ядерного регулювання України.
ДІЯРУ вже прииняла рішення щодо 1 та 2 реакторів Рівненської АЕС (10
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грудня 2010 року) та 1 реактору Южно-Української АЕС (28 листопада
2013 року). Якщо рішення 2010 року було практично непомітним, рішення щодо ЮАЕС 1 приималось після громадського обговорення.
Як зазначалось, держави мають різні підходи до реалізації Конвенції
Еспо щодо рішень про продовження строків експлуатації АЕС. Головна
відмінність полягає у національному регулюванні цього питання: якщо
продовження вимагає прииняття нового дозвільного рішення, то и процедури Конвенції Еспо мають застосовуватись. Якщо ж продовження
строків експлуатації не вимагає нового рішення (наприклад, ліцензії),
то и процедури Конвенції Еспо не поширюються на такі рішення. Тому
практичні і політичні шляхи врегулювання цього питання в Україні можуть передбачати будь-якии з таких сценаріїв:



зміни у законодавстві з метою виключення продовження строків
з-під сфери дії Конвенції Еспо;



впровадження відповідних національних процедур оцінки впливу, які б поширювались на продовження строків експлуатації ядерних установок;



інтеграція в ядерне право з можливим наділенням ДІЯРУ повноваженнями щодо реалізації Конвенції Еспо;



тимчасові практичні рішення.

Виведення рішень про продовження строків експлуатації ядерних установок з-під сфери дії Конвенції Еспо формально можливе для України,
але швидше за все наштовхнеться на гостру критику екологів, якщо не
будуть запропоновані інші механізми переоцінки проекту не лише з
боку радіаціиної безпеки, але и впливу на довкілля.
Продовження строків експлуатації відбувається шляхом

внесення

змін до ліцензії на експлуатацію ядерної установки або об'єкта,
призначеного для поводження з радіоактивними відходами (на практиці – шляхом переоформлення ліцензії). Скасування цієї вимоги вимагає внесення змін до ліцензування експлуатації ядерних установок,
оскільки, якщо рішення щодо продовження строків експлуатації не
прииматиметься у такіи формі, необхідно передбачити іншу форму.
Наразі в законодавстві України немає обмежень щодо вибору таких
форм (це можуть бути, наприклад, періодичні підтвердження безпеки в
якості ліцензіиних умов на експлуатацію). За будь-якого вибору форм,
їх втілення – компетенція Верховної Ради України шляхом внесення
змін до відповідних законів. Це вимагатиме змін у низці підзаконних
актів, якими керується ДІЯРУ при приинятті рішення щодо продовжен-
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ня строків експлуатації.
Головним недоліком такого підходу є иого невідповідність сучасним
принципам охорони довкілля, зокрема принципу попередження. Так,
очевидним є факт, що довкілля та стан иого елементів з часом змінюються (наприклад, клімат). Достовірність та повнота досліджень оцінки
впливу на довкілля, проведених до початку експлуатації ядерної установки, мабуть втратять свої характеристики через 30 років (строк проектної експлуатації ядерних реакторів України, окрім ХАЕС-2 та РАЕС4).
Впровадження національних процедур оцінки впливу (з інтегрованими
вимогами Конвенції Еспо) навряд чи забезпечить її дотримання щодо
рішень про продовження строків експлуатації. Головною проблемою
буде визначити суб’єкт впливу: для нових проектів - це проектна документація. Для продовження ж строків проектна документація не готується, тому включення продовження строків експлуатації до сфери дії
національної системи оцінки впливу на довкілля буде непростим завданням.
Інтеграція вимог Конвенції Еспо в ядерне право є цілком можливим варіантом. Оскільки продовження строків експлуатації є особливим видом рішень, можливості гнучкої інтеграції можуть бути використані
максимально. Наприклад, можливим є наділення ДІЯРУ повноваженнями із реалізації Конвенції Еспо щодо рішень, які приимаються ДІЯРУ (у
тому числі и щодо продовження строків експлуатації).
Прииняття тимчасових практичних заходів може бути викликане нагальною потребою енергетиків забезпечити виконання вимог Конвенції
Еспо щодо окремих реакторів, строк проектної експлуатації яких закінчується. Зокрема, така потреба може виникнути, якщо дотримання вимог Конвенції Еспо буде висунуто як жорстку умову отримання кредитів ЄБРР для фінансування заходів, пов’язаних із підвищенням безпеки
діючих АЕС (це, у свою чергу, дає можливість фінансувати заходи, необхідні для продовження строків експлуатації реакторів).
Такі тимчасові заходи могли б передбачати виконання певних кроків,
спрямованих на реалізацію вимог Конвенції Еспо щодо окремих рішень
про продовження строків експлуатації. Перелік таких кроків може бути
затверджении розпорядженням КМУ як окремии документ чи як частина плану заходів з підвищення безпеки діючих АЕС.
Перевагою такого підходу є, у першу чергу, можливість отримати практичнии досвід застосування положень Конвенції Еспо до таких рішень.
Саме на иого основі у маибутньому можна розробити модель застосування положень конвенції як щодо рішень про продовження строків
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експлуатації АЕС, так і щодо інших рішень у ядерніи сфері. Окрім того,
рішення про такі тимчасові заходи прииняти набагато легше, адже не
потрібне залучення ВРУ.
Недоліком таких тимчасових, а по-суті одноразових, заходів є те, що вони не вирішують системно проблему імплементації Конвенції Еспо у
ціи сфері. Для досягнення конкретних цілеи вони можуть бути доволі
ефективними, проте вирішити проблему системно неспроможні. Зрештою, існує и ризик того, що тимчасові заходи можуть призвести до фрагментарного застосування Конвенції Еспо (застосування лише до окремих рішень).

4.3. Будівництво заводу із виробництва ядерного палива
Рішення про розміщення та спорудження заводу з виробництва ядерного палива було прииняте Кабінетом Міністрів України 27 червня 2012
року. Жодних спроб виконати процедури транскордонної оцінки впливу на довкілля щодо цього проекту не було. Частково, це мабуть викликано віддаленістю місця розташування (с. Смоліно Маловисківського
раиону Кіровоградської області) від державного кордону та браком зацікавленості та поінформованості з боку потенціино зачеплених держав.
Водночас, прииняттю такого рішення з боку КМУ мав би передувати
принаимні процес оцінки необхідності застосування Конвенції Еспо.
Процедура схвалення техніко-економічного обґрунтування проекту Кабінетом Міністрів України мала б передбачати необхідність врахування
результатів транскордонних консультаціи щодо оцінки впливу на довкілля, якщо б вони були проведені.
Наразі, усі можливі шляхи вирішення питання дотримання Конвенції
Еспо лежать знову лише в рамках подальших етапів проектування, що
значно звужує предмет міждержавних консультаціи та можливості дотримання вимог Конвенції Еспо.
Без впровадження спеціальних норм щодо реалізації Конвенції Еспо –
чи через національну оцінку впливу на довкілля, чи через ядерне право
– будь-якии іншии ядернии проект, рішення щодо якого приимає КМУ,
може бути об’єктом міжнародного спору. Це, у свою чергу, може значно
звужувати можливості иого реалізації, зокрема залучення коштів
(кредитів).
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Висновки

В

Україні зусилля на імплементацію вимог Конвенції Еспо традиціино здіиснюються через екологічне право (шляхом інтеграції у

процедури оцінки впливу на навколишнє середовище та/чи екологічної експертизи).
Впровадження процедур Конвенції Еспо в сфері атомної енергетики
передбачає їх інтеграцію у дозвільні процедури, які застосовуються до
проектів у ядерніи сфері. На етапі прииняття рішення про розміщення
та будівництво ядерних об’єктів такими процедурами можуть бути будівельні дозвільні процедури, екологічні дозвільні процедури та прииняття рішення згідно з ядерним правом України.
Практичне застосування положень Конвенції Еспо до ядерних проектів
є непростим завданням, що викликано складністю таких проектів, особливостями порядку прииняття рішень щодо них, загостреною політичною увагою до них (з міркувань енергетичної безпеки, ядерної безпеки,
високої вартості проектів). Це означає, що очікувані нові національні
механізми спрямовані на імплементацію вимог Конвенції Еспо можуть
виявитись неефективні у ядерніи сфері.
Дотримання вимог Конвенції Еспо у ядерніи сфері можна забезпечити
шляхом створення спеціального механізму її реалізації щодо ядерних
проектів. Цього можна досягнути шляхом інтеграції вимог Конвенції
Еспо в ядерне право та відповідні процедури прииняття рішень щодо
ядерних проектів.
Інтеграція вимог Конвенції Еспо в ядерне право може забезпечити ефективне виконання її вимог у сфері атомної енергетики в Україні. Одним
з елементів такої інтеграції може бути передача повноважень щодо реалізації Конвенції Еспо у ядерніи сфері уповноваженим державним органам з питань енергетики.
Перевагами впровадження вимог Конвенції Еспо у ядерне право можуть бути:
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політична та правова визначеність через незалежність від інших
галузеи (процедур);



безпосереднє залучення, зацікавленість та відповідальність профільних центральних органів влади у сфері атомної енергетики;



можливість гнучких підходів в залежності від ядерного проекту.

Спеціальнии механізм виконання вимог Конвенції Еспо щодо ядерних
проектів повинен враховувати и мінімізувати можливі недоліки такого
підходу, серед яких:



проблема взаємозв’язку із національною процедурою оцінки
впливу на довкілля та системою охорони довкілля загалом;



имовірне зміщення уваги на питання ядерної безпеки;



низька роль Мінприроди в процесі оцінки транскордонного впливу на довкілля.

Сьогодні на порядку денному наигостріше стоять питання спорудження 3 та 4 реакторів ХАЕС та продовження строків експлуатації АЕС. Обидва є предметом розслідування спеціального органу в рамках Конвенції
Еспо.
Вирішення питань, пов’язаних з дотриманням вимог Конвенції Еспо
щодо цих двох проектів, лежить у двох площинах: вжиття практичних
заходів, які б дозволили частково виконати вимоги Конвенції Еспо на
цьому етапі та створення політико-правових основ їх виконання у маибутньому.
На дании момент можна забезпечити проведення оцінки транскордонного впливу та врахування її результатів на подальших етапах проектування ХАЕС 3,4, хоча з формальної точки зору повне дотримання вимог
Конвенції Еспо навряд чи можливе.
Продовження строків експлуатації ядерних установок в Україні наразі
потребує проведення оцінки транскордонного впливу на довкілля згідно з Конвенцією Еспо. Дотримання вимог конвенції може бути забезпечено спеціальними тимчасовими практичними заходами, якщо буде
нагальна потреба енергетиків забезпечити виконання вимог Конвенції
Еспо щодо рішень про продовження строків експлуатації окремих реакторів (зокрема, для отримання кредитів з метою фінансування заходів,
пов’язаних із підвищенням безпеки діючих АЕС).
***
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