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Міністру екології та природних
ресурсів України
Семераку О.М.
вул. Митрополита Василя Липківського, 35,
м. Київ, 03035
Т.в.о. Голови державної екологічної
інспекції України
Яковлєву І.О.
пров. Новопечерський,3 к.2
м. Київ, 01042
Голові Миколаївської обласної ради
Москаленко В.В.
вул. Адміральська, 22
м. Миколаїв, 54001
В.о. начальника управління екології
Миколаївської області
Мацу Д.А.
пр. Центральний,16
м. Миколаїв, 54029
Начальнику державної екологічної
інспекції Миколаївської області
Бабенко В.А.
вул. Дзержинського,134
м. Миколаїв, 54034
Голові громадської організації
«Національний екологічний центр
України»
Мовчану Я.І.
м. Київ – 32, 01032
Голові Української екологічної асоціації
«Зелений світ»
Самойленку Ю.І.
01004, м.Київ, вул. Л.Толстого, 9
Виконавчому директору
МБО «Екологія-Право-Людина»
Кравченко О.
а/с 316 м. Львів, 79000

Президенту Державного підприємства
«Національна атомна енергогенеруюча
компанія «Енергоатом»
Недашковському Ю.О.
вул. Назарівська,3 м. Київ, 01032
КОПІЯ
Адміністрація Президента.
вулиця Банкова, 11, Київ, 01220

Громада міста Южноукраїнська звертається з проханням прийняти активну участь та
допомогти у вирішенні складної ситуації що склалась в регіоні у зв’язку з завершенням
добудови Ташлцької ГАЕС та підняттям рівня Олександрівського водосховища до позначки
+20,7м, оскільки вкрай занепокоєна та не маючи відповідей на низку цілком слушних та
надзвичайно важливих питань щодо якість питної води, втрату частини зони відпочинку,
подальшу долю культурно – історичних об’єктів, що підпадають затопленню та ряду інших,
намагається, та має законне право, отримати цілком зрозумілі та офіційні відповіді на свої
запитання.
Декларація Конференції Організації Об'єднаних Націй з проблем оточуючого людину
середовища, ще у 1972 році визначила, що «Сохранение и улучшение качества окружающей
человека среды является важной проблемой, влияющей на благосостояние народов и
экономическое развитие всех стран мира; это является выражением воли народов всего мира и
долгом правительств всех стран.»
Проте, незважаючи на резонанс питання, порозуміння та підтримки у вирішенні
вкрай важливого питання для жителів південного регіону до цього часу не знайдено.
Зі іншого боку питання, які ставить Державне підприємство «Національна Атомна
енергогенеруюча компанія» перед Южноукраїнською міською радою не знаходять підтримки
серед депутатів ради та відповідно проекти рішень при голосуванні не набирають достатньої
кількості голосів.
Причина, знову ж таки у відсутності поінформованості.
Відомо і це підтвердив Президент «Енергоатому» Недашковській Ю.О., що особливо в
літній період охолоджуюча спроможність Ташлицького водосховища коефіцієнт дорівнює 1,6
при потребі 3,0. А по наведеній «Схемі» корисний для охолодження енергоблоків обсяг
ставка-охолоджувача помітно зменшується за рахунок спорудження нової «Дамби». Слушне
запитання, чим буде компенсуватись, а скоріше ще і добавлятись охолоджувальна
спроможність вказаного «Ставка-охолоджувача»? Наш сумнів полягає в тому, що тут є
прикрита «продувка» вказаного ставка, яка принаймні щоденно буде понижати його
температуру. Одночасно і збільшена верхня «чаша» гідравлічного акумулятора і цьому
охолодженню сприятиме, і його прямі спроможності підвищить. Техніка практично зрозуміла,
а що екологія?
Чітке запитання – чи це так, як викладено в вище зазначеної позиції? Якщо ні, то як
саме все буде відбуватись в цьому досить втаємниченому нововведенні. Як і викладає свої
сумніви «Дзеркало тижня» в оновленому "кругообігу" води між водоймою-охолоджувачем
конденсаторів АЕС, гідроакумулюючою електростанцією і Південним Бугом?
Не менш важливе запитання – як змінеться якість води в зоні відпочинку, міському
пляжі і всій поймі річки Південний Буг?
Чи ми будемо купатись на міському пляжі у воді з Ташлику, і чи не потече така ж вода
з кранів в наших оселях!? Все маємо знати у відмітках рівня води – «до» і « після».
Адже згідно схеми закріплення відмітки 20,7 м на місцевості (аркуш «Міський пляж»)
станом на 03.12.2015 уріз води сягає 19,3 м, тобто максимальний рівень води в районі міського
пляжу буде збільшено на 1,4 м, а в районі греблі Олександрівської ГЕС – на 4,7м.

Ці та інші питання які були поставлені начальнику управління капітального
будівництва Віричу Павлу Михайловичу, присутньому на сесії Южноукраїнської
міської ради 23 березня 2017 року, так і залишилися без відповіді.
СУТЬ ПРОБЛЕМИ
Нині Олександрівське водосховище використовується як нижнє водоймище
Ташлицької ГАЕС та виконує як добове регулювання стоку р. Південний Буг для ГАЕС, так і
сезонне регулювання стоку.
Ташлицька ГАЕС і Олександрівська ГЕС - складові Южно-Українського
енергокомплексу. Як водний акумулятор Олександрівське водосховище використовується з
2010 року, коли рівень водоймища був піднятий до позначки 16,0 м. На сьогоднішній день
проектом «Завершення будівництва Ташлицької ГАЕС» передбачається підвищення НПР
Олександрівського водосховища до позначки +20,7 м.
Враховуючи підвищення водосховища до зазначеної відмітки, прибережна смуга,
прилегла до території міста Южноукраїнськ буде підтоплена та острів Клепаний і пороги, які
знаходяться нижче пляжу за течією, при позначці водосховища 20,7 м покриваються водою.
Звертаємо Вашу увагу на те, що ця територія є частиною регіонального ландшафтного
парку «Гранітно - степове Побужжя», в склад якого входе і Національний природний парк
«Бузький Гард». Національний природний парк «Бузький Гард» заснований у 2009 році для
збереження унікальних об’єктів живої природи та історико - культурного комплексу півдня
України.
В разі добудови ГАЕС та підвищення рівня водоймища буде затоплена значна частина
території «Бузького Гарду», в тому числі і знамениті пороги, які є дуже важливою складовою
українського туризму в цілому.
Наряду з загрозою знищення природно – заповідного фонду існує ризик виникнення
санітарно – епідеміологічної небезпеки для жителів південного регіону України, оскільки
р.Південний Буг є основним джерелом питного водопостачання для мешканців населених
пунктів розташованих вздовж течії річки.
Неможливо навіть уявити до яких незворотніх наслідків може призвести підняття
рівня Олександрівського водосховища, що вливається в р.Південний Буг, та потрапляння у
водойму отруйних - хімічних речовин, що в процесі водозабору потраплять до системи
питного водопостачання населення.
ЗАХОДИ ВЖИТІ ЮЖНОУКРАЇНСЬКОЮ МІСЬКОЮ РАДОЮ
З метою недопущення екологічної катастрофи та збереження здоров’я населення, під
час реалізації проекту добудови Ташлицької ГАЕС, Южноукраїнською міською радою було
вжито ряд заходів, а саме:
Відповідно до Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення", враховуючи місцеву ініціативу "Берегоукріплення та благоустрій
прибережної смуги" щодо існуючого впливу на навколишнє середовище у разі затоплення
берегової смуги р. Південний Буг, внаслідок підняття рівня Олександрівського водосховища
до проектної позначки 20,7 м, а також можливості попадання тяжких металів на пляж при
зникненні бар'єру (порогів), проблемність та значимість даного питання для громади міста,
Южноукраїнською міською радою були прийняті рішення від 03.06.2016 №222 «Про місцеву
ініціативу «Берегоукріплення та благоустрій прибережної смуги» та від 25.08.2016 № 283
«Про місцеву ініціативу «Берегоукріплення та благоустрій прибережної смуги».
Зазначеними рішеннями доручено комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій при виконавчому комітеті Южноукраїнської міської ради на
позачерговому засіданні з залученням спеціалістів та прийняттям відповідного рішення
розглянути місцеву ініціативу «Берегоукріплення та благоустрій прибережної смуги» щодо
існуючого впливу на навколишнє середовище у разі затоплення берегової смуги річки
Південний Буг внаслідок підняття рівня води, а також можливості попадання тяжких металів
на пляж при зникненні бар'єру (порогів).

Рішеннями Комісії неодноразово рекомендовано керівництву ВП «ЮУ АЕС» ДП
НАЕК «Енергоатом» надати до УНС МР ВПО і КП СКГ проектну документацію та практичну
допомогу із встановлення межі затоплення території міського пляжу після проведення
завершальних заходів із заповнення водосховища Олександрівської ГЕС каскаду ГЕС-ГАЕС.
Також, окремо надсилались листи до НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» та ВП ЮУ АЕС щодо
надання на адресу виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради відкорегованого та
уточненого проекту добудови Ташлицької ГАЕС, яким передбачається підвищення НПР
Олександрівського водосховища до позначки +20,7 м та проведення комплексної державної
експертизи, матеріалів для проведення їх детального аналізу.
29.11.2016 за вих. № 17/02-34/3946 направлено лист з проханням при затвердженні
проектно-кошторисної документації з добудови Ташлицької ГАЕС та заповнення
Олександрівського водосховища до проектної відмітки врахувати необхідність проведення та
фінансування природоохоронних заходів та комплексу робіт з благоустрою прибережної зони
міста Южноукраїнська.
11.01.2017 виконавчим комітетом Южноукраїнської міської ради отримано відповідь,
в якій зазначено, що документація завершення будівництва Ташлицької ГАЕС відкоригована з
урахуванням вимог нових нормативних документів, введених у дію та листом від 25.11.2016
№ 49/1124 направлена в ДП «СЦЕО -ЦС «Укрдержбудекспертиза» для проведення експертизи
за всіма напрямками відповідно до вимог чинного законодавства.
Незважаючи на чисельні звернення жодних документів технічного чи фінансового
характеру до Южноукраїнської міської ради направлено не було, натомість, згідно з
інформацією опублікованою в газеті колективу відокремленого підрозділу «Южно-Українська
АЕС» від 19.01.2017 №2 (1659) «Громадські обговорення матеріалів оцінки впливів на
навколишнє середовище підняття рівня Олександрівського водосховища до проектної
позначки 20,7 м», розпочато процес громадського обговорення приводом для початку якого є
завершення роботи з оцінки впливів на навколишнє середовище підняття рівня
Олександрівського водосховища до проектної позначки 20,7 м. Громадські слухання у
м.Южноукраїнськ планувалося провести 02 березня 2017 року.
З метою належної підготовки до участі у громадських слуханнях 14.02.2017 за
№ 17/02-34/485 на адресу НАЕК «Енергоатом» направлено лист, та повідомлено, що до
Южноукраїнської міської ради перед початком громадського обговорення не надано жодного
офіційного документа, який би містив інформацію, відносно заходів, що планується
проводити в межах території міста Южноукраїнськ, щодо:
укріплення берегів р.Південний Буг вздовж міста;
зняття родючого шару, підготовки ложа, у тому числі в районі міського пляжу;
видалення дерев в зоні затоплення;
перепланування та ремонт під’їзних шляхів до насосної станції підживлення
Ташлицького водосховища та безпосередньо до міського пляжу;
реконструкція рятувального посту на міському пляжі;
збереження туристично-рекреаційних зон, з метою подальшого розвитку міста;
стан водозабору та межі водозабору після виконання вимог проекту.
29.03.2017 року отримано відповідь Державного Підприємства «Національна Атомна
енергогенеруюча компанія» з якої стає зрозуміло що екологічна експертиза розділу проекту
«Оцінка впливу на навколишнє середовище підняття рівня Олександрівського водосховища до
позначки 20,7м» ще не завершена, а робоча документація щодо напрямків реалізації проекту,
в тому числі щодо реконструкції міського пляжу та берегоукріплення Олександрівського
водосховища, взагалі не розроблена.
Незважаючи на відсутність вкрай важливих документів, та відповідно можливості з
ними ознайомитись ДП НАЕК «Енергоатом» ініціює проведення громадського обговорення
матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище підняття рівня Олександрівського
водосховища до проектної позначки 20,7, які мають пройти з 18 по 29 квітня 2017 року. В
зв‘язку з тим, що громадські обговорення з населенням міста Южноукраїнська припадає на
суботу 29 квітня 2017 року. Традиційно на вихідні та святкові дні мешканці міста в основному
перебувають на дачних ділянках, особливо у весняну пору року. Працюють ринки міста.
Значна частина населення міста поїде на святкові дні до родичів в інші регіони країни.

З цих та інших причин більшість жителів міста не зможуть прийняти участь в
громадському обговоренні, що ставить під сумнів реалізації прав громадян на участь у
розгляді вище зазначених питань, пов'язаних з прийняттям рішень. Тому Южноукраїнська
міська рада пропонує перенести громадські обговорення на будь-який інший робочий день
після травневих свят.
Ретроспектива техногенних аварій (катастроф), зокрема Чорнобильської, вказує на те,
що у принципі неможливо передбачити (спрогнозувати) всі можливі чинники та їх наслідки.
Тому питання потребує усестороннього, детального та професійного вивчення.
Відповідно до статті 13 Конституції України Земля, її надра, атмосферне повітря,
водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні
ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами
права власності Українського народу.
Виходячи з викладеного громада міста Южноукраїнська а відтак і Южноукраїнська
міська рада мають право та очікують офіційної відповіді на вже названі вкрай важливі
питання, а саме:
- Як змінеться якість води в зоні відпочинку, міського пляжу і всій поймі річки
Південний Буг?
- Якість питної води, яку отримають мешканці міста після підняття рівня?
- Чи буде збереження історичну спадщину та туристично-рекреаційні зони, з метою
подальшого розвитку міста?
- Які заходи буде проведено з метою недопущення виникнення санітарно –
епідеміологічної загрози для жителів регіону, та екологічної катастрофи.
В рамках своїх конституційних прав Южноукраїнська міська рада від імені
Територіальної громади міста Южноукраїнська вимушена, звернутися до Вас з проханням
взяти до уваги надану інформацію та об’єктивно розглянути питання щодо підвищення рівня
Олександрівського водосховища, враховуючи необхідність якісного та безпечного
водопостачання населенню, на відмітку, яка б задовольнила потреби населення у
водозабезпеченні, безперебійну роботу зазначеного об’єкту та не нанесла шкоди природному
середовищу в цілому.

Міський голова

В.К. Пароконний

