ПРОТОКОЛ
громадських слухань
з розгляду питань підняття рівня Олександрівського водосховища до позначки 20,7 м
та обговорення матеріалів з оцінки впливів цієї діяльності на навколишнє середовище
смт Костянтинівка

28 квітня 2017 року

Місце проведення: смт Костянтинівка Арбузинського району Миколаївської області,
Костянтинівська ЗОШ
Час проведення: початок - 17:30, завершення - 19:45.
Кількість зареєстрованих учасників: 46 осіб.
Головуючий - Коляда М.В., селищний голова
Секретар - Пелюх О.О., начальник управління інформації та громадських зв’язків ЮУАЕС.
Представники ВП «Южно-Українська ЛЕС» НАЕК «Енергоатом» (замовник проекту):
Вірич П.М., начальник управління капітального будівництва;
Коріков О.М., заступник начальника управління капітального будівництва;
Москаленко М.М., заступник директора Каскаду ГЕС-ГАЕС;
Хмілсвська Г.В., начальник відділу охорони здоров’я;
Буйновська Н.А., начальник відділу охорони навколишнього середовища;
Смірнов О.О., начальник юридичного управління;
Гнезділов А.Д., заст. начальника цеху з експлуатації водосховищ Каскаду ЕЕС-ЕАЕС;
Пермяков О.А., заступник начальника цеху радіаційної безпеки;
Пелюх О.О., начальник управління інформації та громадських зв’язків.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ
1. Відкриття громадських слухань.
Вступне слово селищного голови, погодження з аудиторією кандидатур головуючого
та секретаря слухань
- Коляда М.В. - головуючий (3 хв.)
Прийняття порядку денного, представлення офіційних учасників громадських слухань
- Пелюх О.О. - секретар слухань (5 хв.)
2. Доповідь «Підняття рівня Олександрівського водосховища до проектної позначки 20,7м»
- Вірич П.М., начальник управління капітального будівництва ВП «ЮУАЕС» (20 хв.)
3. Інформаційна довідка про законодавчо-нормативні вимоги та порядок проведення
громадських слухань
- Смірнов О.О., начальник юридичного управління ВП «ЮУАЕС» (5 хв.)
4. Обговорення питань підняття рівня Олександрівського водосховища до проектної
позначки 20,7 м
виступи учасників слухань з обговорення до 5 хв.,
- відповіді -д о 2 хв.,
- доповнення, коментарі - до 2 хв.
-

5. Закриття громадських слухань.
Заключне слово головуючого

-

~

10 хв.
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І СЛУХАЛИ: Відкриття громадських слухань.
ВИСТУПИЛИ:
- Зі вступним словом селищний голова смт Костянтинівка Коляда Микола
Володимирович, який розпочав громадські слухання, зазначивши предмет слухань та
запропонував на погодження з аудиторією кандидатури головуючого та секретаря
слухань.
Секретар слухань Пелюх Олександр Олександрович оголосив порядок денний та
пропозиції щодо регламенту їх проведення, представив делегацію замовника проекту.
II СЛУХАЛИ: Доповідь «Підняття рівня Олександрівського водосховища до
проектної позначки 20,7 м».
ВИСТУПИВ: Начальник управління капітального будівництва ВП ЮУАЕС Вірич Павло
Михайлович з доповіддю «Підняття рівня Олександрівського водосховища до проектної
позначки 20,7 м», в якій розглянуто зміст проекту, обґрунтування його необхідності,
можливі негативні впливи його реалізації на стан довкілля та заходи щодо запобігання
такому впливу та/або його зменшення.
III СЛУХАЛИ: Інформаційна довідка про законодавчо-нормативні вимоги та
порядок проведення громадських слухань.
ВИСТУПИВ: Начальник юридичного управління ВП ЮУАЕС Смірнов Олександр
Олегович з довідкою про законодавчо-нормативні вимоги щодо необхідності та процедури
проведення громадських слухань з обговорення проекту підняття рівня Олександрівського
водосховища, цілі та задачі цього обговорення.
IV СЛУХАЛИ: Обговорення питань підняття рівня Олександрівського водосховища
до проектної позначки 20,7 м
ВИСТУПИЛИ:
- Делесик О.С., житель Костянтинівки, задав питання щодо відводного каналу для нересту
риб, що передбачався проектом.
- Вірич П.М., начальник управління капітального будівництва ЮУАЕС, надав відповідь,
що за оцінками фахівців, і як показала практика (Туломский канал в Росії), передбачений
проектом рибопропускний канал був визнаний недієздатний. Замість нього заплановане
будівництво рибовідтворювального комплексу в районі с. Білоусівки.
- Жителька Костянтинівки Яцук Н.П. поцікавилась, чи можливо замість будування
бризкальних басейнів використовувати нагріту воду для теплозабезпечення села.
- Заступник начальника управління капітального будівництва ЮУАЕС Коріков О.М. надав
роз’яснення, що використання для цього низькопотенційного тепла з Ташлицького
водосховища-охолоджувача вкрай складне і дуже дороге. В той же час, питання про
теплопостачання селища з АЕС, яке використовується в усьому світі і, зокрема для
Южноукраїнська, зараз опрацьовується. Розроблялася проектна документація, і зараз
питання потребує узгодження з владою та з Миколаївською областю для включення його
в соціально-екологічні заходи, що плануються.
- Представник южноукраїнської ЕО «Центр слов'янської фізичної культури» Пінега О.В.
висловив свою позицію щодо неприйняття проекту підвищення рівня Олександрівського
водосховища, пов’язаного з затопленням порогів і історичних пам’яток, втратою
червонокнижних рослин та значним, на його думку, погіршенням якості води в річці
Південний Буг. Натомість, як альтернативне рішення, запропонував спустити
водосховище до початкового рівня.
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- Буйновська Н.А., керівник відділу охорони навколишнього середовища ЮУАЕС, на
конкретних даних продемонструвала, що багаторічні спостереження хімічного та
біологічного складу води річки Південний Буг, що виконуються її відділом, не
підтверджують висновків про суттєве погіршення якості цієї води. В той же час
підвищення рівня водосховища до 20,7 м дозволить забезпечити стабільний санітарний
попуск річки нижче водосховища на рівні 17 мЗ/сек.
- Огорой Н.А., Національний екологічний центр України, місто Первомайськ, виразила
сумніви щодо висновку ОВНС про відсутність на даному етапі впливу виробничої
діяльності Ташлицької ГАЕС і Олександрівської ГЕС на мікроклімат.
- Буйновська Н.А. зазначила, що висновки ОВНС базуються на даних спостереження,
зокрема і на даних окремої гідрометеостанції ЮУАЕС, яка з 1980 року кожні 3 години
робить свої виміри по 28 показникам. Однак з 1980 року по сьогоднішній день зміни
клімату спостерігаються у всьому світі ті самі, як в Первомайську, як в Києві, як у Відні,
так і в Америці. І те, що вода зникає, то це не вина Олександрівської ГЕС, це світова
проблема.
- Колесніков С.Т., Вознесенська екологічна асоціація «Зелений світ», наголосив, що
підняття рівня Олександрівського водосховища - це є порушення «Водного кодексу
України», стаття 82 якого забороняє споруджувати водосховища і ставки загальним
обсягом, що перевищує обсяг стоку річки в розрахунковий маловодний рік.
- Вірич П.М. заперечив, що можна довести, що при правильному розрахунку стоку річки
Південний Буг вказане порушення статті 82 Водного кодексу не підтверджується.
- Трущенко Н.П., жителька Костянтинівки, порушила питання соціального забезпечення
села: необхідність будівництва доріг, забезпечення опалення, спорудження моста в
Богданівну.
- Заступник директора Каскаду ГЕС-ГАЕС Москаленко М.М. надав роз'яснення, що для
жителів Костянтинівки доступним є надходження коштів на соціальний розвиток за двома
джерелами. У відповідності з Законом України «Про використання ядерної енергії та
радіаційну безпеку» для населення, яке проживає на території 30-кілометрової зони
спостереження АЕС відводиться соціально-економічної компенсації ризику у розмірі 1%
відсотка обсягу реалізації електроенергії, що виробляється. Ці кошти надходять щорічно,
починаючи з 2010 року. Друге джерело надходження - від 10% коштів, які освоюються на
добудові Ташлицької ГАЕС. Із цих коштів, починаючи з 2003 до 2013 року освоєно 160
млн. грн., за рахунок яких побудовано 105 об'єктів.
V СЛУХАЛИ: Закриття громадських слухань.
ВИСТУПИВ: з заключним словом головуючий громадських слухань, селищний голова
Коляда М.В., який відзначив велике значення для соціально-економічного розвитку селища,
яке відіграє Южно-Український енергокомплекс. Зокрема, Ташлицька програма дозволила
виконати в повному обсязі водозабезпечення в Костянтинівні, що тепер планується для села
Бузьке. Оскільки багато працівників з Костянтинівки працюють на ЮУАЕС, голова
висловив побажання щодо об’єднання костянтинівсьнш і южноукраїнської громад.
На закінчення голова закликав односельців підтр^і^ги наміри атомників, підкресливши,
що атомна енергетика - це наше майбутнє.
Головуючий громадських слухань,
селищний голова смт Костянтинівки

Коляда М.В.

Секретар громадських слухань

Пелюх 0 .0 .
З

