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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

АПК  –  адміністративно - побутовий корпус 

БРТ  –  башта ревізії трансформаторів 

БС – Балтійська система висот 

БСК  –  біохімічне споживання кисню 

ВБ  –  верхній б’єф 

ВБУ – водно-болотне угіддя 

ВДЕ – відновлювані джерела енергії 

ВЕС – вітрова електростанція 

ВДШ  –  верхня дренажна штольня 

ВП ПАЕС  –  відокремлений підрозділ Півенноукраїнської атомної 

електростанції 

ВРП  –  відкритий розподільчий пристрій 

ВУТ  –  відкрита установка трансформаторів 

г/с - грамів за секунду 

ГАЕС  –  гідроакумулююча електростанція 

ГЕС  –  гідроелектростанція 

ГДА – гідродинамічна аварія 

ГД  –  гідрогенератор - двигун 

ГДК  –  гранично допустимі концентрації 

ГРУ  –  генераторна розподільча установка 

ДБН  –  державні будівельні норми 

ДК                   – державний класифікатор 

ДП  –  державне підприємство 

ДСТУ  –  державний стандарт України 

ДУ «ІГНС НАН 

України» 

–  Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища 

Національної академії наук України» 

ЗПУ –  загальностанційний пункт управління 

ЕС – енергосистема 

ІГФ НАНУ – Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна Національної академії наук 

України 

ІБ НАНУ –  інститут ботаніки Національної академії наук України 

КВ                   – класифікатор відходів 

кг – кілограм 

ККД –  коефіцієнт корисної дії 

км -  кілометр 

КМУ –  Кабінет Міністрів України 

КНС –  каналізаційна насосна станція 

к. п. –  комунальне призначення 

КПП –  контрольно - пропускний пункт 

КРПЕ –  комплектний розподільний пристрій елегазовий 

л/год. -  літрів за годину; 

м                    – метр 

мм                 – міліметр 

м
3
/т                – кубічних метрів на тонну 

м
3
/добу                – кубічних метрів на добу; 

МОЗ –  Міністерство охорони здоров’я 

МРЗ –  максимальний розрахунковий землетрус 

м.с. –  метеостанція 
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НАНУ –  Національна академія наук України 

НАПБ –  нормативні акти про пожежну безпеку 

НБ –  нижній б’єф 

НВ –  нижнє водосховище 

НВК –  науково - виробнича компанія 

ННПМ НАНУ –  Національний науково - природничий музей Національної академії 

наук України 

НПП –  Національний природний парк 

НПР –  нормальний підпірний рівень 

ОВ –  Олександрівське водосховище 

ОВД – оцінка впливу на довкілля 

ОАСУ –  охоронна археологічна служба України 

ОБРВ –  орієнтовано-безпечний рівень впливу 

од.                 – одиниця; 

ОЕС –  об’єднана енергосистема 

ОРК –  оздоровчо - реабілітаційний комплекс 

ПАЕС –  Південноукраїнська атомна електростанція 

ПВ –  підвідний водовід 

ПВ ВП СГ –  Південноукраїнське відділення відокремленного підрозділу  

    складського господарства 

ПДВ –  податок на додану вартість 

ПЗ –  проектний землетрус 

ПЗС –  прибережно - захисна смуга 

ПЗФ –  природно-заповідний фонд 

ПКМУ            – Постанова Кабінету Міністрів України; 

ПЛ –  повітряна лінія 

ПЛАС – план локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій 

ППБ                – правила протипожежної безпеки 

ПУЕ –  правила улаштування електроустановок 

ПУЕК –  Південноукраїнський енергокомплекс 

РЛП –  Регіональний ландшафтний парк 

РМО –  рівень мертвого об’єму 

РУ –  розподільча установка 

СЕС – сонячна електростанція 

СЗЗ –  санітарно - захисна зона 

СК –  синхронний компенсатор 

СН                 – санітарні норми 

СПАР –  синтетичні поверхнево - активні речовини 

СР –  сейсмічне районування 

ст.                  – стаття 

т/год            – тонн за годину 

т/рік – тонн за рік 

ТГАЕС –  Ташлицька гідроакумулююча електростанція 

ТВО –  Ташлицька водойма охолоджувач 

ТВП –  технічне водопостачання 

ТЕС –  теплоелектростанція 

ТОВ «МЦІД» –  Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжвідомчий центр 

інженерних досліджень» 

ТПВ                – тверді побутові відходи 



8 

 

ТПП –  тиристорний пусковий пристрій 

ТС –  тиристорне самозбудження 

УкрНДІЕП –  Український науково - дослідний інститут екологічних проблем 

УкрСЕПРО –  Українська сертифікація продукції (державна система 

сертифікації) 

ФПР –  форсований підпірний рівень 

хв. – хвилини 

ХСК –  хімічне споживання кисню 

ЦГО МНС –  центральна геофізична обсерваторія Міністерства надзвичайних  

  ситуацій 

ЦМГ –  центральне маслогосподарство 

ЦПУ –  центральний пульт управління 
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ВСТУП 

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», визначає 

загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища при розміщенні, 

проєктуванні, будівництві, введенні в експлуатацію, експлуатації, консервації, споруд та 

інших об’єктів. Законом встановлено використання природних ресурсів громадянами, 

підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових 

екологічних вимог: 

- раціонального і економного використання природних ресурсів на основі 

широкого застосування новітніх технологій; 

- здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню 

природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища; 

- здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів; 

- застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості 

природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і 

безпеку здоров’я населення; 

- збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших 

територій, що підлягають особливій охороні; 

- здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав 

інших осіб; 

- здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання біологічного 

різноманіття під час провадження діяльності, пов’язаної з поводженням з генетично 

модифікованими організмами. 

Звіт з оцінки впливу на довкілля (далі - Звіт ОВД) виконаний у відповідності з 

робочим проектом «Завершення будівництва Ташлицької ГАЕС. Введення гідроагрегатів 

№3-6. м. Южноукраїнськ Миколаївської області) (Коригування)», розробленого                     

ПАТ  «УКРГІДРОПРОЕКТ». Робочий проект було затверджено розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 21.11.2007 № 1036-р «Про затвердження проекту завершення 

будівництва Ташлицької ГАЕС» та наказом ДП «НАЕК «Енергоатом» від 12.03.2019               

№ 222 «Про затвердження проекту «Завершення будівництва Ташлицької ГАЕС. 

Введення гідроагрегатів №№ 3-6» (м. Южноукраїнськ Миколаївської області) 

(Коригування)» (наказом від 12.09.2019 № 929 внесені доповнення) на основі погоджень 

та позитивного висновку ДП «Укрдержбудекспертиза» від 29.09.2017 № 00-1188-17/ПБ 

(00-2099-16/ПБ)  

Звіт ОВД виконаний згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» від       

23 травня 2017 року за № 2059-VIII, Постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 

2017 року № 1026 «Про затвердження Порядку передачі документації для надання 

висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля та 

Порядку ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля».  

При використанні природних ресурсів має забезпечуватися виконання  інших 

вимог, встановлених цим Законом та іншим законодавством України. Звіт ОВД 

розроблено з дотриманням вимог Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», з 

урахуванням державних, громадських та приватних інтересів. 

Також під час розробки Звіту ОВД враховувались вимоги Закону України   «Про 

охорону атмосферного повітря», Закону України «Про відходи», Закон України «Про 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Кодекс України «Про 

Надра» та інші. 

Звіт ОВД включає в себе опис планованої діяльності, виявлення, аналіз та оцінку 

всіх можливих суттєвих екологічних і соціальних наслідків від провадження планованої 

діяльності. 
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Проведення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим перед провадженням 

планованої діяльності об’єктів, що підлягають ОВД,  для прийняття рішення щодо 

можливості провадження такої діяльності. 

 

1. ОПИС ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Відповідно до пункту 4, частини 3, статті 3  Закону України «Про оцінку впливу на 

довкілля» (гідроакумулюючі електростанції), обʼєкт планованої діяльності належить до 

другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на 

довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля. 

В ХХI столітті при різкій зміні в світі тренду розвитку електроенергетики, 

виходячи з принципів енергоефективності, енергобезпеки та низьковуглецевої енергетики, 

з переходом на швидкий розвиток відновлюваних джерел енергії (далі - ВДЕ), в першу 

чергу ВЕС та СЕС з нестійким виробництвом електроенергії, відбувається різка зміна 

структури генеруючих потужностей об'єднаних енергосистем (далі - ОЕС). При цьому в 

ОЕС зростає значення балансуючих високоманеврових потужностей, в першу чергу 

ГАЕС, в регулюванні графіків навантаження та забезпечення стійкості та надійності 

роботи ОЕС. 

На сьогодні в умовах функціонування ОЕС України, однієї з найбільш негнучких в 

світі з нераціональною структурою генеруючих потужностей з виробітком АЕС біля 55 % 

базової електроенергії, з різким дефіцитом маневрових потужностей ГЕС та ГАЕС, які ви-

конують найважливішу роль в ОЕС, будучи основним джерелом пікових потужностей, 

аварійного та частотного резервів, регулювання графіку навантаження примусово 

виконується також вугільними блоками ТЕС, які, в основному, відпрацювали свій 

проектний ресурс, з добовою зупинкою до 10 і більше блоків при проходженні нічних  

провалів, з підвищенням аварійності, збільшенням витрат палива, викидів СО2 та ін. 

Реальне зростання потужностей ВЕС та СЕС, яке перевищило планові показники 

завдяки встановленню найвищого в Європі «зеленого тарифу», неготовності до цього ОЕС 

України створює суттєві проблеми з графіком навантажень і загрожує стійкості, а питання 

балансування стало особливо актуальним і потребує першочергових рішень.  

Особливо складна ситуація з балансуванням склалася в Південній ЕС, де завдяки 

сприятливим природним та кліматичним умовам з високим вітро- та сонячним потенціа-

лом, стрімко вводяться в експлуатацію в Миколаївській, Одеській та Херсонській облас-

тях нові потужності ВДЕ - ВЕС та СЕС, що потребує невідкладного введення додаткових 

балансуючих потужностей. І при введені в дію на Ташлицькій ГАЕС 4 гідроагрегатів по-

тужністю 604 МВт (в генераторному режимі) для балансування електроенергії ВЕС та 

СЕС потужністю біля 2000 МВт, покриття пікових навантажень та у насосному режимі в 

«нічній зоні» дозволить виконувати регулювання та підвищить стійкість Південної ЕС, а 

також запобігатиме додатковим витратам вугілля, викидам парникових газів та відклю-

ченню споживачів. 

Із сучасних технологій з балансування електроенергії найбільш ефективними і по-

ширеними в світі (97 % від всіх регулюючих потужностей) є ГАЕС, які мають суттєві пе-

реваги по вартості, ємності, тривалості періоду експлуатації перед промисловими акуму-

ляторами та ін.  

Ташлицька гідроакумулююча електростанція (далі – Ташлицька ГАЕС) є єдиною 

маневреною електростанцією в Південній ЕС. 

Ташлицька ГАЕС призначена для покриття пікових навантажень, заповнення 

нічних «провалів» та балансування ЕС при вводі значних потужностей ВЕС і СЕС з 

нестійким виробітком електроенергії, забезпечення аварійного та частотного резервів 

швидкодіючими потужностями в Південній ЕС, де спостерігається значна нерівномірність 

добового графіка навантажень та гостра потреба у пікових, балансуючих та швидкодіючих 

аварійних потужностях, а також для забезпечення базового режиму Південноукраїнської 

атомної електростанції (далі – ПАЕС. Відповідно до постанови Кабміну № 1061 від 27 
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вересня 2022 року «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з 

питань діяльності державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча 

компанія “Енергоатом”» уряд затвердив перейменування Южно-Української атомної 

електростанції на Південноукраїнську») та створення аварійного резерву для ПАЕС, чим 

досягається зменшення використання органічного палива, викидів вуглекислого газу та ін.  

Олександрівське водосховище на р. Південний Буг входить до складу 

Південноукраїнського енергокомплексу як нижня водойма Ташлицької ГАЕС і 

розташоване поблизу м. Южноукраїнськ на землях Вознесенського району (в минулому 

Арбузинського, Вознесенського та Доманівського районів) Миколаївської області. 

Олександрівське водосховище має комплексне призначення та використовується 

для гідроенергетики (забезпечення роботи Олександрівської ГЕС та Ташлицької ГАЕС), 

питного водопостачання, забезпечення водогосподарських потреб Миколаївської області 

та санітарно-екологічних попусків у нижній течії р. Південний Буг.  

Схема об’єктів Південноукраїнського енергокомплексу наведена на рисунку 1.1. 

 
 

Проектом «Завершення будівництва Ташлицької ГАЕС» передбачається 

підвищення НПР Олександрівського водосховища з відмітки + 16,00 м до відмітки            

+ 16,9 м та використання корисної ємності для: 

- для Ташлицької ГАЕС - 14,40 млн.м
3
  

- для компенсації безповоротних втрат (випаровування) 

Олександрівського водосховища і верхньої водойми ГАЕС 

 

- 4,26 млн.м
3
  

- для водогосподарських потреб Миколаївської області - 7,31 млн.м
3
 

У зв’язку зі зміною клімату останні десятиліття в басейні Південного Бугу характе-

ризуються аномально-спекотною погодою, зменшенням опадів та є дуже маловодними, 

поточна водність річок басейну значно нижча за норму, що створює загрози з водозабез-

печенням Миколаївської області та різким погіршенням санітарно-епідеміологічної обста-

новки у нижній течії Південного Бугу. Значення мінімальних стокових витрат води, особ-

ливо в літньо-осінній період в більшості випадків нижче санітарно-екологічного попуску, 

який дорівнює 17,0 м
3
/с. 
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Досвід 2001 – 2019 років показав, що в маловодні роки, заходи, що приймались            

рішенням Міжвідомчої комісії по встановленню режимів роботи водосховищ басейну 

Південного Бугу по попусках з Ладижинського та інших водосховищ, проблему складної 

водогосподарської ситуації у Миколаївській області не вирішили,  включаючи 

водозабезпечення населених пунктів, розташованих нижче Олександрівського 

водосховища за течією річки Південний Буг, а також дотримання санітарно-гігієнічних 

умов. 

Проект гідроенергетичних об'єктів Південноукраїнського енергокомплексу, куди 

входила Ташлицька ГАЕС загальною потужністю 1,8 млн.кВт, був розроблений 

інститутом «Укргідропроект» у 1980 р., а будівництво розпочалось у 1981 році. 

Згідно з Постановою Ради Міністрів України №271 від 26.10.89 р. інститутом 

«Укргідропроект» був розроблений проект Ташлицької ГАЕС, за яким потужність 

Ташлицької ГАЕС з 6 оборотними гідроагрегатами склала в турбінному режимі 906 МВт, 

у насосному 1266 МВт; верхньою водоймою ГАЕС є пригребельна частина Ташлицької 

водойми, відділена відсічною греблею, з НПР 103,00 м, а нижньою – Олександрівське 

водосховище комплексного використання з НПР  20,70 м, що має водогосподарську 

ємність 46 млн.м
3
 для забезпечення санітарно-екологічного попуску та водогосподарських 

потреб Миколаївської області, що включає Олександрівську ГЕС потужністю 14 МВт. 

Станом на 01.05.1991 року обсяг освоєних капіталовкладень по Ташлицькій ГАЕС 

склав близько 300 млн. дол. США, а готовність пускового комплексу близько 80 %. У 

1991 р. будівництво Ташлицької ГАЕС було припинено. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 14 серпня 1996 року №952 був знятий 

мораторій на будівництво Ташлицької ГАЕС. 

На виконання доручень Президента України щодо завершення будівництва 

Ташлицької ГАЕС Рада національної безпеки і оборони України, керуючись вимогами 

забезпечення енергетичної та соціально-екологічної безпеки, запобігання техногенних 

загроз, запропонувала Президенту України план дій (лист від 07.02.98 р. №134 / 01-03 -3), 

який був прийнятий. 

Мінекобезпеки України на виконання доручення Кабінету Міністрів України від            

2 квітня 1998 р. №3360/2 підготувало «Висновки державної екологічної експертизи» щодо 

проекту будівництва Ташлицької ГАЕС, в яких вказана екологічна допустимість і 

можливість ухвалення рішення щодо реалізації проекту Ташлицької ГАЕС (від 30.04. 98 р. 

№9 / 2-1 / 2-3-430) (Додаток Ж) 

24.11.1999 р. був введений в експлуатацію пусковий комплекс Олександрівської 

ГЕС при існуючій відмітці водосховища + 8,00 м.  

Кабінет Міністрів України постановою від 16 листопада 2000 р. №1713 «Про 

фінансове забезпечення завершення будівництва Ташлицької ГАЕС» доручив 

Мінпаливенерго України доопрацювати та узгодити в установленому порядку проект 

Ташлицької ГАЕС і подати його на затвердження Кабінету Міністрів України.  

З 01.01.2001 р. продовжилося будівництво Ташлицької ГАЕС. 

В доопрацюваннях проекту Ташлицької ГАЕС, виконаних ВАТ «Укргідропроект» 

в 2001 р., враховані зміни стану недобудованих споруд та постаченого технологічного об-

ладнання, які тривалий час перебували в непроектних умовах, зміна умов будівництва і 

параметрів черг будівництва, зміни норм, рекомендації, отримані при узгодженні та екс-

пертизі проекту, стан ОЕС України, уточнені природоохоронні та соціальні заходи, визна-

чена кошторисна вартість в поточних цінах 2001 р. 

Проект завершення будівництва Ташлицької ГАЕС, рекомендований до 

затвердження Центральною службою Укрінвестекспертизи, був затверджений 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 червня 2002 р. №342-р. Цим 

розпорядженням було затверджено титул будівництва ГАЕС з введенням у 2004 р. двох 

оборотних гідроагрегатів загальною потужністю 302 МВт, і в 2008 р. в цілому Ташлицької 

ГАЕС з шістьма агрегатами загальною потужністю 906 МВт. 



13 

 

Згідно з Указом Президента України №1863/2005 «Про рішення Ради національної 

безпеки і оборони України» від 9 грудня 2005 року «Про стан енергетичної безпеки 

України та основні засади державної політики у сфері її забезпечення» термін закінчення 

першої черги будівництва Ташлицької ГАЕС у складі двох гідроагрегатів був визначений 

в 2006 р. 

Відповідно до «Заключення №78/а від 5 березня 2006 р. Центральної служби 

Укрінвестекспертизи» за результатами перерахунку загальна кошторисна вартість першої 

черги будівництва ГАЕС з двох агрегатів, що включає також роботи по наступним 

агрегатам, склала 1262 млн.грн. 

Відповідно до «Заключення №78/б-1 від 21.12.2006 р. Центральної служби 

Укрінвестекспертизи» за результатами перерахунку кошторисної вартості будівництва 

Ташлицької ГАЕС розпорядженням Кабінету Міністрів України №1036-р від 21.11.2007 р. 

був затверджений титул будівництва Ташлицької ГАЕС з терміном завершення 

будівництва в 2010 р. і загальною кошторисною вартістю 3377,3 млн. грн. 

Навесні 2006 р. був піднятий рівень Олександрівського водосховища до НПР             

14,70 м, в 2006 р. введено в експлуатацію перший агрегат ГАЕС, а в 2007 р. – другий 

агрегат ГАЕС, які експлуатуються в ОЕС України. 

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.12.2008р.                 

№1578-Р введення в експлуатацію агрегату №3 Ташлицької ГАЕС планувалось в 2010 р., а 

агрегатів № 4-6 - після 2010 р. 

Навесні 2010 р. рівень Олександрівського водосховища був підвищений до НПР 

16,00 м. 

Компанія «Енергоатом» у 2017 році приступила до добудови третього 

гідроагрегата Ташлицької гідроакумулювальної електростанції.  

Відповідно до затвердженого президентом ДП «НАЕК «Енергоатом» графіка 

введення гідроагрегату № 3 у дослідну експлуатацію відбулося у грудні 2021 року. 

Введення гідроагрегату № 3 у експлуатацію відбулося на підставі позитивного 

висновку №9/2-1/2-3-460 від 30.04.1998 р. державної екологічної експертизи стосовно 

уточненого проекту спорудження Ташлицької ГАЕС.  

Неефективна незбалансована структура генеруючих потужностей в ОЕС України, 

яка є однією з найбільш негнучких в світі з різким переважанням базисних потужностей 

АЕС і ТЕС і вкрай низькою питомою вагою маневрених потужностей ГЕС і ГАЕС 

(близько 10 % при розрахунковій величині в 17%), з введенням в останні роки значних 

потужностей ВДЕ, в першу чергу ВЕС та СЕС з нестійким виробітком електроенергії,  

викликає великі труднощі в регулюванні добових графіків навантажень, проходженні 

нічних провалів, забезпеченні аварійного та частотного резервів, призводить до зниження 

стійкості і надійності роботи ОЕС України. 

За даними «Укренерго» введення в 2006 - 2007 р.р. першої черги будівництва 

Ташлицької ГАЕС з двома агрегатами сумарною потужністю в генераторному режимі            

302 МВт, у насосному 422 МВт дозволило зменшити кількість зупинок блоків ТЕС в 

нічному провалі і включень в вечірній максимум, збільшити високоманеврений резерв, 

поліпшити умови роботи ОЕС України.  

Затримка введення високоманеврових агрегатів №№ 3 - 6 Ташлицької ГАЕС при 

високій будівельній готовності, наявності частини технологічного обладнання призводить 

до великих економічних і енергетичних втрат, ускладнює умови балансування в ОЕС. 

Слід відзначити, що в умовах введення в останні роки великих потужностей  ВЕС і 

СЕС в Південному регіоні України загострилися проблеми балансування та збільшилися 

потреби вводу маневрових потужностей Ташлицької ГАЕС. 

Подальше введення необхідних ОЕС України високоманеврових потужностей Таш-

лицької ГАЕС при високій будівельній готовності її споруд, наявності частини гідросило-

вого обладнання передбачене «Енергетичною стратегією України на період до 2035 року 
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«Безпека, енергоефективність, конкурентноспроможність», затвердженою розпоряджен-

ням Кабінету Міністрів України  № 605-р від 18.07.2017 р. 

На виконання окремого доручення Міненерговугілля від 29.01.2015 р. №01/22-0202 

щодо виконання Плану заходів Міненерговугілля з метою забезпечення виконання 

Програми діяльності Кабінету міністрів України, затвердженої постановою КМУ від 

09.12.2014 №695 зі змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 11.12.2014 

р. №699, розроблений відповідно до компетенції, профільний план заходів, в якому 

зокрема передбачено розроблення та внесення на розгляд КМУ проекту нормативно-

правового акту щодо затвердження скоригованого проекту будівництва Ташлицької 

ГАЕС. 

Завершення будівництва Ташлицької ГАЕС передбачено державною «Програмою 

розвитку гідроенергетики на період до 2026 року, затвердженою Кабінетом Міністрів 

України  № 552-р від 13.07.2016 р. 

Протоколом наради з питань будівництва Ташлицької ГАЕС від 26 серпня 2015 р. в 

м. Южноукраїнськ за участю представників Міністерства палива та енергетики України, 

Міністерства екології та природних ресурсів України, Миколаївської обласної державної 

адміністрації, Миколаївської обласної Ради, районних Рад, інститутів НАН України, ДП 

НАЕК «Енергоатом», ПАТ «Укргідропроект» прийнято рішення: 

- забезпечити добудову Ташлицької ГАЕС у складі 6-ти гідроагрегатів 

встановленою потужністю 906 МВт. 

- забезпечити виконання комплексу заходів та виконання робіт для заповнення 

Олександрівського водосховища для покращення санітарно-екологічної ситуації в нижній 

течії річки Південний Буг та вирішення проблем забезпечення потреб водокористувачів 

Миколаївської області. 

Виходячи з цих рішень, ПрАТ «Укргідропроект» виконав коригування проекту 

завершення будівництва Ташлицької ГАЕС потужністю в турбінному режимі 906 МВт, в 

насосному режимі 1266 МВт з вводом агрегатів №№3 - 6.  

Виходячи з позитивного висновку ДП «Укрдержбудекспертизи» від 29.09.17 р. № 

00-1188-17/ПБ (00-2099-16/ПБ) та погоджень Міністерства екології та природних ресурсів 

України від 20.11.2018 р. № 5/4-7/12569-18 і Міненерговугілля України від 07.03.2019 р. 

№ 01/33-2327 проект був затверджений Наказом НАЕК «Енергоатом» № 222 від 

12.03.2019 р. 

 

1.1 Опис місця провадження планованої діяльності 

Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія 

«Енергоатом» (далі - ДП «НАЕК «Енергоатом») планує завершення будівництва 

Ташлицької ГАЕС у складі гідроагрегатів 4-6 з підвищенням рівня Олександрівського 

водосховища на р. Південний Буг з позначки 16,0 м до позначки 16,9 м.  

Ташлицька ГАЕС є структурним підрозділом Південноукраїнської АЄС 

(промисловий майданчик №19) 

Ташлицька ГАЕС розташована у Миколаївській області на річці Південний Буг, 

утворюючи з Південноукраїнською атомною електростанцією єдиний 

Південноукраїнський енергокомплекс зі спільною системою управління та видачі 

потужності.  

В роботі Ташлицької ГАЕС передбачається використання двох водойм. В якості 

верхньої водойми використовується відсічна частина Ташлицького водосховища від 

водойми-охолоджувача АЕС з НПР +103,0 м. Нижня водойма – Олександрівське 

водосховище при НПР +16,9 м яке розташоване на р. Південний Буг. 

 Майданчик Ташлицької гідроакумулювальної станції розташований на захід від 

районного центру Арбузинка, на 3,0 км південніше від м. Южноукраїнська. 

Олександрівське водосховище на р. Південний Буг входить до складу 

Південноукраїнського енергокомплексу як нижня водойма Ташлицької ГАЕС і 
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розташоване поблизу м. Южноукраїнськ на землях Вознесенського району (в минулому 

Арбузинського, Вознесенського та Доманівського районів) Миколаївської області. 

Планована діяльність розташована на земельних ділянках переданих ДП «НАЕК 

«Енергоатом» у постійне користування із них 27,7218 передані під «хвостову» частину на 

підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 20.06.2006 р. №841, у т.ч.: 

- земельна ділянка (кадастровий номер 4820355700:06:000:1084) площею 11,5863 га 

розтошована в межах території Вознесенського району (в минулому Арбузинського 

району) Миколаївської області 

- земельна ділянка (кадастровий номер 4822780900:14:000:0022) площею 11,7992 га 

розташована в межах території Богданівської сільської ради Вознесенського району (в 

минулому Доманівського району, Миколаївської області 

-  земельна ділянка (кадастровий номер 4810800000:22:007:0005) площею 4,3363 га 

розташована в межах території м. Южноукраїнськ. 

Документи на правокористування земельними ділянками наведено у Додатку А 

Звіту ОВД. 

Ситуаційна карта-схема розташування Південноукраїнського енергетичного 

комплекму наведена на рис. 1.1.1. 

 

Рисунок 1.1.1 – Ситуаційна карта-схема території розташування 

Південноукраїнського енергетичного комплексу 
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За даними «Укренерго» введення в 2006-2007 р.р. першої черги будівництва 

Ташлицької ГАЕС з двома агрегатами сумарною потужністю в генераторному режимі - 

302 МВт, у насосному - 422 МВт дозволило зменшити кількість зупинок блоків ТЕС в 

нічному провалі і включень в вечірній максимум, збільшити високоманеврений резерв, 

поліпшити умови роботи ОЕС України.  

Особливо це стосується Південної ЕС, де завдяки сприятливим природним та 

кліматичним умовам з високим вітро- та сонячним потенціалом, будівництво нових 

потужностей ВЕС та СЕС перевищило планові показники, що потребує невідкладного 

введення додаткових балансуючих потужностей і при введені в дію 4 гідроагрегатів 

потужністю 604 МВт в генераторному режимі в періоди пікового споживання та у 

насосному режимі в «нічній зоні» дозволить виконувати балансування системи, а також 

запобігти перевитратам вугілля, зменшенню викидів парникових газів та відключенню 

споживачів. 

Олександрівське водосховище на р. Південний Буг входить до складу 

Південноукраїнського енергокомплексу і розташоване поблизу м. Южноукраїнськ на 

землях Вознесенського району (в минулому Арбузинського, Вознесенського та 

Доманівського районів) Миколаївської області.  

Олександрівське водосховище має комплексне призначення та використовується 

для гідроенергетики (забезпечення роботи Олександрівської ГЕС та Ташлицької ГАЕС), 

питного водопостачання, забезпечення водогосподарських потреб Миколаївської області 

та санітарно-екологічних попусків у нижній течії р. Південний Буг. 

 
1.2 Цілі планованої діяльності 

Планованою діяльністю передбачається завершення будівництва Ташлицької ГАЕС 

у складі гідроагрегатів №№ 4-6 з поетапним підвищенням нормального підпірного рівня 

(НПР) Олександрівського водосховища на р. Південний Буг з відмітки + 16,00 м до 

відмітки + 16,90 м.  

Олександрівське водосховище має комплексне призначення та використовується 

для гідроенергетики (забезпечення роботи Олександрівської ГЕС та Ташлицької ГАЕС), 

питного водопостачання, забезпечення водогосподарських потреб Миколаївської області 

та санітарно-екологічних попусків в нижній течії р. Південний Буг.  

Основне призначення Ташлицької ГАЕС – балансування електроенергії в 

Південній ЕС та в ОЕС України з покриттям пікових навантажень, заповненням нічних 

«провалів», з забезпеченням вводу ВЕС і СЕС з нестійким виробітком електроенергії і 

створенням аварійного резерву швидкодіючих потужностей в Південній ЕС, в тому числі 

для Південноукраїнської АЕС (далі - ПАЕС), яка має суттєву нерівномірність добового 

графіка навантажень.   

Станом на поточну дату Олександрівське водосховище має проектну відмітку  

НПР 16,00 м та корисну ємність 20,95 млн.м
3
, в тому числі: 

- для Ташлицької ГАЕС  - 3,55 млн.м
3
 

- для компенсації безповоротних втрат (випаровування)  - 3,60 млн.м
3
 

- для водогосподарських потреб Миколаївської області  - 13,80 млн.м
3
 

Проектом «Завершення будівництва Ташлицької ГАЕС» передбачається поетапне 

підвищення НПР Олександрівського водосховища. При НПР + 16,90 м корисна ємність 

водосховища збільшиться до 25,97 млн.м
3
, у тому числі: 

- для Ташлицької ГАЕС  - 14,40 млн.м
3
  

- для компенсації безповоротних втрат (випаровування) 

Олександрівського водосховища і верхньої водойми ГАЕС 

  

- 4,26 млн.м
3
  

- для водогосподарських потреб Миколаївської області  - 7,31 млн.м
3
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Добова ємність регулювання 14,4 млн.м3, призначена для роботи агрегатів ГАЕС, 

визначилася за корисною ємністю верхньої водойми.  

Проектом будівництва передбачено поетапне підняття рівня в Олександрівському 

водосховищі зі створенням водогосподарської ємності для водопостачання Миколаївської 

області, а також збільшення витрат у меженний період, забезпечення санітарного попуску 

в маловодні роки. 

 

1.3 Опис характеристик діяльності протягом виконання підготовчих  

і будівельних робіт та провадження планованої діяльності 

Основною метою, що вирішується даною роботою є завершення будівництва 

Ташлицької ГАЕС в рамках поетапного введення в дію потужностей Ташлицької ГАЕС в 

складі трьох гідроагрегатів та подальшого завершення будівництва гідроагрегатів №№4-6, 

включаючи заходи по підвищенню надійності та безпеки гідротехнічних споруд, 

основного гідросилового та гідромеханічного обладнання Ташлицької ГАЕС. 

Організацію будівельного виробництва здійснюють відповідно до чинних 

законодавчих та нормативно-правових актів і нормативних документів. 

До початку будівельно-монтажних робіт всі працівники підрядних організацій 

повинні пройти навчання правилам безпечного проведення робіт в умовах діючого 

підприємства, а також ознайомлені з правилами внутрішнього розпорядку на 

підприємстві. 

Необхідно врахувати, що в процесі будівництва одночасно беруть участь 

будівельно-монтажні підрозділи різної спеціалізації, організаційно-економічного устрою і 

форм власності. 

Виконання будівельно-монтажних робіт передбачається виконувати в зонах впливу 

специфічних ускладнюючих умов об’єкта, що добудовується, а саме: 

- значна тривалість будівництва; 

- будівництво ГАЕС в умовах діючих агрегатів №1 і №2 Ташлицької ГАЕС та 

Олександрівської ГЕС, виконання робіт в їх експлуатаційній зоні; 

- природні умови ІІІ категорії (складний комплекс осадових, вивержених та 

метаморфічних порід, наявність крупних тектонічних порушень, зон дроблення, підземні 

води напором до 100 м, наявність слабких ґрунтів); 

- сейсмічність району будівництва. 

На період ведення робіт з розбирання тимчасової греблі рівень води вТашлицькому 

водосховищі і підвідному каналі знижується до відмітки +90,00 м. 

Пониження рівня води в Ташлицькому водосховищі між відсічною і тимчасовою 

греблями здійснюється за допомогою існуючого паводкового водоскиду Ташлицької 

греблі до відмітки +93,00 м і за допомогою плавучої насосної станції до відмітки +90,00 м. 

Скидання води в підвідному каналі виконується через водоприймач. 

Повинен бути визначений порядок оперативного керівництва, включаючи дії 

будівельників і працівників підприємства при виникненні аварійних ситуацій. 

Детальні вказівки щодо порядку відключення устаткування і захисту тих, що 

працюють мають бути розроблені в ПВР, без наявності яких всі роботи забороняються. 

Управління будівництвом здійснюється диспетчерською службою генеральної 

підрядної організації, шляхом координації робіт всіх субпідрядних організацій, а також 

служб замовника. 

Управління будівельним виробництвом включає формування планів робіт та 

забезпечення їх матеріально-технічними і фінансовими ресурсами, формування графіків 

виконання робіт учасниками будівництва, розроблення поточних завдань для них на базі 

календарного планування робіт, доведення завдань до виконавців, відстеження і аналіз 

фактичного виконання завдань, здійснення в разі потреби їх вчасного коригування. 
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Будівництво передбачається виконувати генеральною підрядною організацією – 

ПрАТ "Юженергобуд", Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, із залученням 

субпідрядних спеціалізованих організацій. 

Найближчою залізничною станцією, відкритою для вантажних і комерційних 

операцій є вантажно-пасажирська ст. «Южноукраїнська» Знам'янської дирекції Одеської 

залізниці, яка розташована на відстані 14 км від району будівництва. 

Промислова база замовника ПВ ВП СГ та база генерального підрядника –  

ПрАТ «Юженергобуд» знаходяться на відстані 9 км від будівельного майданчика ТГАЕС.  

Для виконання робіт по берегоукріпленню Олександрівського водосховища 

передбачається влаштування тимчасової дороги. 

Проектом передбачається відновлення залізничних колій ВП ПАЕС 

«Гідрокомплекс». 

Забезпечення будівництва електроенергією передбачається від існуючої підстанції 

«Районная» 150/35/10 кВ та існуючої електропідстанції резервного живлення власних 

потреб «Резервная» 35/6 кВ. 

Вода для господарчо-побутових потреб і пожежогасіння – від існуючих мереж 

водопроводу ВП ПАЕС. 

Технічне водозабезпечення – з Олександрівського та відсічної частини 

Ташлицького водосховищ. 

Тимчасова каналізація вирішується використанням існуючих санітарно-побутових 

приміщень станції та влаштуванням біотуалетів безпосередньо на будівельному 

майданчику. 

На період виконання будівельних робіт технічне обслуговування машин та 

механізмів, мийка будівельної техніки тощо виконується на промислових базах замовника 

і генпідрядника, які мають систему очистки та подальшого відведення виробничих 

стічних вод. 

Додаткових джерел утворення виробничих стічних вод не передбачається. 

Санітарно-побутові приміщення повинні відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.2-22. 

Для обслуговування будівництва додатково використовуються існуючі будівлі з 

інженерними комунікаціями і під’їзними дорогами, санітарно-побутові та складські 

приміщення за домовленістю із замовником. 

Забезпечення киснем, пропан-бутановою сумішшю і ацетиленом передбачається в 

балонах, стисненим повітрям від пересувних компресорів. 

Транспортна схема будівництва 

Джерела постачання основних місцевих будівельних матеріалів і конструкцій 

представлені в таблиці 1.3.1. 

Таблиця 1.3.1 – Джерела постачання будівельних матеріалів і конструкцій 

Найменування Постачальник Вид транспорту Відстань, км 

Товарний бетон та розчин Бетонне господарство                             

ПрАТ «Юженергобуд» 

Спеціальний 

автотранспорт 

10 

Пісок природний Вознесенський піщаний кар’єр Автотранспорт 50 

Гірська маса ТОВ «Південно-Бугський кар’єр» Автотранспорт 24 

Щебінь і гравій ТОВ «Південно-Бугський кар’єр» Автотранспорт 25 

Асфальтобетонна суміш Трикратенський АБЗ Автотранспорт 30 

Збірні з/б конструкції Завод ЗБК ПрАТ «Юженергобуд» Автотранспорт 7 

На Ташлицькій ГАЕС передбачається застосування основного гідросилового, 

гідромеханічного, електротехнічного, підйомно-транспортного обладнання вітчизняного 

виробництва. 
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Складування рослинного ґрунту, при спорудженні ліво- (2,9 тис. м
3
) та 

правобережної (2,7 тис. м
3
) дамб, передбачається в районі правобережної греблі біля 

метеорологічної станції, що проектується. 

Відстань до найближчої житлової забудови (м. Южноукраїнськ) становить 1 км. 

Складування та зберігання рослинного ґрунту виконується згідно вимог 

природоохоронного законодавста. 

Резерв суглинкового ґрунту – нагромаджувач шламу №2, що розташований на 

відстані 13 км від будівельного майданчика. 

Вивезення зайвого ґрунту здійснюється на відстань 4,0 км в кар’єр резерву ґрунту 

№9. 

В рамках реалізації проекту «Завершення будівництва Ташлицької ГАЕС. Введення 

гідроагрегатів №№3-6» передбачені рекультиваційні роботи кар’єру №9. Зазначена 

територія є  власністю Костянтинівської селищної Ради.  

Для можливості рекультиваційних робіт розроблено проектну документацію по 

відведенню земельної ділянки в оренду на 10 років та отримано рішення 

Южноукраїнської міської ради від  23.09.2021   №694 19 сесії 8 скликання «Про 

затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, 

яка надається в оренду державному підприємству «Національна атомна енергогенеруюча 

компанія «Енергоатом» для проведення рекультиваційних робіт з відновленням рельєфу 

місцевості шляхом заповнення чаші кар’єру неділовими ґрунтами, будівельним сміттям та 

промисловими нерадіоактивними відходами в межах території Костянтинівської селищної 

ради Арбузинського району Миколаївської області (кадастровий номер 

4820355700:06:000:1775)», укладено договір оренди земельної ділянки №10-123-22-07533 

від 16.03.2022 на. 

Черги будівництва. тривалість та етапи  

Загальна тривалість будівництва споруд гідровузла становить 57 місяців.  

Відомість обсягів основних будівельних, монтажних і спеціальних будівельних 

робіт розроблено на ввесь комплекс споруд і відображає послідовність, паралельність та 

терміни виконання будівельних робіт, монтажу основного обладнання та введення 

гідроагрегатів в експлуатацію.  

До основних споруд, що проектуються у складі комплексу входять:  

- верхня водойма (підвідний канал з огороджуючими греблями, відсічна гребля з 

паводковим водоскидом, Ташлицька гребля, огороджувальні дамби);  

- водоприймач;  

- тунельні водоводи;  

- будівля ГАЕС з монтажним майданчиком;  

- майданчик ВРП-330 кВ;  

- відвідний канал;  

- Олександрівське водосховище.  

Добудову Ташлицької ГАЕС передбачається виконати п’ятьма чергами. 

Проектом передбачаються наступні черги будівництва:  

- друга черга будівництва (II черга) – пуск гідроагрегату №3.  

- третя черга будівництва (III черга) – споруди верхньої водойми.  

- четверта черга будівництва (IV черга) – пуск гідроагрегату №4.  

- п’ята черга будівництва (V черга) – пуск гідроагрегату №5.  

- шоста черга будівництва (VI черга) – пуск гідроагрегату №6.  

Тривалість будівництва визначилася у відповідності до загальних рекомендацій, 

викладених у ДСТУ Б А.3.1-22.  

У цей термін входять будівельно-монтажні роботи, що забезпечують введення в 

експлуатацію чотирьох гідроагрегатів та заходи безпеки незавершених будівництвом 

споруд та будівель (споруди верхньої водойми).  
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В підготовчий період (за чергами) будівництва виконується:  

- організація будівельного містечка будівельників;  

- тимчасове електропостачання будівельного майданчика і ділянок виконання 

робіт;  

- тимчасове водопостачання будівельного майданчика;  

- тимчасове освітлення території будівництва, ділянок виконання робіт робочих 

місць;  

- заходи з охорони праці, пожежної безпеки та охорони довкілля;  

- тимчасове огородження ділянок виконання робіт;  

- підготовка території будівництва. 

Геодезичні роботи 

Геодезичні роботи виконуються після розчистки території будівельного 

майданчика та вертикального планування. 

Геодезична розмічувальна мережа виконується як мережа закріплених знаками 

геодезичних пунктів, які визначають положення на місцевості та забезпечують виконання 

подальших побудов і вимірів в процесі будівництва з найменшими витратами та 

необхідною точністю. 

Земельно-скельні роботи 

Основні земельно-скельні роботи включають: 

- влаштування відсічної греблі; 

- влаштування лівобережної огороджувальної дамби; 

- влаштування правобережної огороджувальної дамби; 

- відновлювальні роботи по кріпленню укосів право- і лівобережної гребель та 

кріплення дна підвідного каналу; 

- нарощування Ташлицької греблі; 

- розбирання тимчасової греблі; 

- влаштування котловану паводкового водоскиду; 

- влаштування котловану водозабору продувки водойми - охолоджувача ПАЕС; 

- кріплення берегів Олександрівського водосховища; 

- розчищення відвідного каналу Олександрівської ГЕС; 

- організацію рекреаційної зони; 

- реконструкцію міського пляжу;  

- влаштування риборозплідника. 

Потреба в основних будiвельних машинах, механізмах і транспортних засобах 

Потреба в основних будівельних машинах, механізмах і транспортних засобах 

визначена в цілому по будівництву на основі фізичних обсягів будівельно-монтажних 

робіт та експлуатаційної продуктивності машин і транспортних засобів з врахуванням 

прийнятої організаційно-технологічної схеми будівництва. 

Потреба в основних будівельних машинах і транспортних засобах на будівництво в 

цілому приведена в таблиці 1.3.2. 

Таблиця 1.3.2 – Відомості щодо потреб в основних будівельних машинах і 

транспортних засобах 

Найменування Тип, марка* Характеристика Кількість, од. 

1 2 3 4 

Кран плавучий Проект Р-20 Грейферне обладнання місткістю 2,5 м
3 

2 

Баржа Несамохідна Вантажопідйомність 220 т 4 

Буксир Проект 730 Потужність 221 кВт 4 

Кран автомобільний КС-4572 Вантажопідйомність 25 т 3 

Кран автомобільний МКА – 16 Вантажопідйомність 16 т 1 

Кран гусеничний ДЄК-251 Вантажопідйомність 25 т 5 
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продовження таблиці 1.3.2 
1 2 3 4 

Екскаватор Є-2505 Місткість ковша 2,5 м
3 

10 

Екскаватор ЄО-5124 Місткість ковша 1,6 м
3 

5 

Екскаватор Komatsu PC-340 Місткість ковша 1,25 м
3 

3 

Автосамоскид КрАЗ-256Б Вантажопідйомність 12 т 32 

Автомобіль бортовий КрАЗ-257 Вантажопідйомність 12 т 8 

Бульдозер ДЗ-101 Потужність 96 кВт 7 

Пневмокоток ДУ-31А Маса з баластом 16 т 1 

Пневмокоток ДУ-29 Маса з баластом 30 т 1 

Автобетонозмішувач СБ-92 Об’єм бетону 4 м
3
 6 

Бетонаносос СБ-68 Продуктивність 5 м
3
/год 12 

* - наведені в таблиці машини і механізми мають рекомендований характер і можуть бути замінені 

на інші, в тому числі і імпортного виробництва, з аналогічними технічними характеристиками. 

 

Потреба в ресурсах для будівельних операцій 

Потреба в основних енергетичних ресурсах і воді для виконання будівельних 

операцій на період будівництва приведена в таблиці 1.3.3. 

Таблиця 1.3.3 – Відомості щодо потреб в основних енергетичних ресурсах і воді 

Найменувння Одиниця вимірювання Всього Примітка 

Електоренергія кВт-год 177803 - 

Вода технічна м
3
 151045 - 

Стиснуте повітря м
3
 28811 - 

Кисень технічний газоподіний м
3
 23254 балон 40 л – 6,36 м

3 

Пропан-бутан технічний м
3
 4167 балон 50 л – 9,93 м

3 

Ацетилен розчинний м
3
 16 балон 40 л – 5,04 м

3 

Дрова м
3
 200 - 

Заходи щодо охорони праці та пожежної безпеки 

Перед початком виконання будівельно-монтажних робіт, замовник (підприємство) і 

генеральний підрядник за участю субпідрядних організацій зобов’язані скласти актдопуск 

за формою згідно з додатком Д ДБН А.3.2-2. Відповідальність за невиконання заходів, що 

передбачені актом-допуском, несуть керівники будівельно-монтажних організацій і 

діючого підприємства. 

Всі працівники, які задіяні на будівництві, повинні пройти інструктаж з правил 

охорони праці, а також ознайомлені з правилами внутрішнього розпорядку на 

підприємстві. 

Перед початком робіт місця їх проведення повинні бути огороджені з 

розвішуванням попереджувальних плакатів і знаків з техніки безпеки. 

Організація будівельного майданчика, ділянок робіт і робочих місць повинна 

забезпечувати безпеку праці працюючих на усіх етапах виконання. 

При цьому необхідно виконати наступне: 

- огороджування території і небезпечних зон при виконанні будівельномонтажних 

робіт згідно ДСТУ Б В.2.8-43; 

- влаштування тимчасових проїздів, проходів та переходів по території 

будівельного майданчика; 

- розміщення з урахуванням безпечної експлуатації будівельних машин, 

механізмів та транспортних засобів; 

- організація тимчасового електропостачання, освітлення території складів, 

проїздів, проходів і робочих зон; 

- влаштування складів для тимчасового зберігання матеріалів та конструкцій; 

- установка пожежних щитів з набором інвентарю; 
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- вибрати єдину систему зв’язку, сигналізації та оповіщення. 

Загальне освітлення будівельного майданчика і робочих дільниць виконується у 

відповідності до вимог ДСТУ Б А.3.2-15. 

Мають бути визначені: 

- порядок оперативного керівництва, включаючи дії будівельників при виникненні 

надзвичайних ситуацій; 

- послідовність виконання загальнобудівельних, будівельно-монтажних, підземних 

і спеціальних будівельних робіт; 

- місця і технічні умови підключення тимчасових мереж водопостачання, 

електропостачання та інших комунікацій; 

- умови організації комплектного першочергового постачання будівельних 

матеріалів та конструкцій, організації перевезень, складування вантажів та пересування 

будівельної техніки і транспорту. 

Для запобігання пилоутворення передбачається поливання водою дорожнього 

покриття автомобільних доріг, використовуваних на період виконання робіт. 

Електробезпечність при будівництві об’єктів забезпечувати дотримуючись вимог 

ДСТУ Б А.3.2-13 та НПАОП 40.1-1.01. 

Роботи, які виконуються на висоті 1,3 м і більше від рівня підлоги або робочої 

площадки і на відстані менше 2,0 м від межі перепаду по висоті, виконувати відповідно до 

вимог НПАОП 0.00-1.15. 

Виконання будівельних робіт проводити відповідно до ДБН А.3.1-5, ДБН А.3.2-2 та 

згідно чинного законодавства України, інших актів і нормативних документів з питань 

охорони праці. 

Вантажно-розвантажувальні роботи 

При виконанні вантажно-розвантажувальних робіт вантажопідйомні машини, 

механізми, пристрої для захвату вантажів тощо повинні задовольняти вимогам державних 

стандартів або технічних умов на них. 

Навантаження й розвантаження великовагових і довгомірних вантажів повинно 

проводитися під керівництвом відповідальних осіб зі складу ІТП. Під час навантаження і 

розвантаження, які виконуються вантажопідіймальними кранами, знаходження людей в 

кабіні автомобіля, кузові, на причепі забороняється. Стропальник повинен відійти на 

безпечну відстань після стропування вантажу і натяжки стропів. 

Не допускається стропування вантажу, що знаходиться в нестійкому положенні, а 

також зміщення пристроїв для стропування на піднятому вантажі. Перед підйомом і 

переміщенням вантажів повинні бути перевірені стійкість вантажів і правильність їх 

стропування. 

Переміщення вантажу над приміщеннями, де знаходяться люди, не допускається. 

Не допускається перебування людей у зоні можливого падіння вантажу при його 

переміщенні. 

Перед початком вантажно-розвантажувальних робіт повинен бути встановлений 

порядок обміну умовними сигналами між відповідальною особою (стропальником) і 

машиністом крана. 

Місця виконання вантажно-розвантажувальних робіт повинні мати достатнє 

природне та штучне освітлення у відповідності з будівельними нормами, оснащені 

засобами колективного захисту та знаками безпеки. 

При виконанні транспортних і вантажно-розвантажувальних робіт та складування 

будівельних матеріалів, виробів і конструкцій слід керуватися вимогами розділів 6; 8             

ДБН А.3.2-2, іншими актами і нормативними документами з питань охорони праці. 
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Застосування риштувань, помостів і монтажних площадок. 

Монтаж і демонтаж риштувань, помостів і монтажних площадок повинні 

виконувати робітники не молодше 18 років, що пройшли медичний огляд, мають досвід 

верхолазних робіт не менше одного року і тарифний розряд не нижче третього. 

Робітники, які виконують монтаж (демонтаж) риштувань і помостів, повинні бути 

забезпечені запобіжними поясами, до кожного поясу повинна бути прикріплена бирка з 

даними про проведене випробування і інвентарним номером пояса. 

Монтаж і розбирання риштувань, помосту і монтажних майданчиків повинен 

проводитися з дотриманням порядку, зазначеного в ПВР, під керівництвом виконроба або 

майстра. 

У зоні, де встановлюються або розбираються риштування та поміст, не повинні 

перебувати сторонні особи. Зона повинна бути огороджена, а на видному місці вивішені 

знаки безпеки про заборону проходу в цю зону. 

Доступ до риштувань та площадок під час перерви у роботі має бути закритий, для 

чого необхідно встановити тимчасові огорожі та вивішено попереджувальні таблички 

«ПРОХІД ЗАБОРОНЕНО». 

При виконанні робіт з риштувань висотою 6 м і більше має бути не менше двох 

настилів: робочий (верхній) і захисний (нижній), а кожне робоче місце, що примикає до 

будівлі або споруди, повинно бути, крім того, захищено зверху настилом, розташованим 

на відстані по висоті не більше 2 м від робочого настилу. 

Навантаження на настили риштувань не повинно перевищувати встановлених 

проектом допустимих значень. 

При прийманні риштувань повинні бути перевірені: наявність зв’язків і кріплень, 

що забезпечують стійкість, вузли кріплення елементів, настили та огорожі, вертикальність 

стійок, наявність заземлення, забезпечення стоку води від основи риштувань, а також 

освітлення риштувань і площадок. 

У процесі експлуатації риштування, помости та площадки перед початком робіт 

повинні оглядатися виробником (виконавцем) робіт – щодня, виконробом чи майстром – 

не рідше одного разу на 10 днів. Результати огляду повинні записуватися в журнал 

приймання та огляду з обов’язковим зазначенням про допуск робітників. 

При використанні риштувань, помостів і монтажних площадок керуватися 

вимогами розділу 7 ДБН А.3.2-2 та іншими нормативними документами з питань охорони 

праці. 

Електрозварювальні і газополуменеві роботи 

Металеві частини електрозварювального обладнання, що не знаходяться під 

напругою, а також зварювані конструкції та вироби на весь час зварювання повинні бути 

заземлені, а у зварювального трансформатора необхідно з’єднати болт заземлення корпусу 

із затискачем вторинної обмотки, до якого підключається зворотний провід. 

Перед початком електрозварювання і під час роботи необхідно стежити за 

справністю ізоляції зварювальних проводів та електродотримача, а також щільністю 

з’єднання всіх контактів. Зварювальні дроти не повинні доторкатися до води, мастила, 

сталевих канатів, розпечених зварюваних деталей і гарячих трубопроводів. Зварювальні 

проводи повинні розташовуватися на відстані не менше 1 м від трубопроводів кисню, 

ацетилену та інших горючих газів. 

При перервах у роботі електрозварник повинен вимикати зварювальний 

перетворювач або трансформатор від мережі. 

Виконувати зварювальні роботи з риштувань, підмостків та площадок дозволяється 

тільки після перевірки цих пристроїв керівником робіт на відповідність вимогам безпеки, 

а також прийняття заходів проти загоряння настилів і падіння розплавленого металу на 

працюючих які проходять внизу. Зварники повинні бути забезпечені касками, сумками 

для електродів і ящиками для огарків. 
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При виконанні електрозварювальних робіт необхідно виконувати вимоги розділу 9 

ДБН А.3.2-2, НПАОП 28.52-1.31 та керуватися іншими нормативними документами з 

питань охорони праці. 

Правила безпеки при роботі з механічним інструментом 

При проведенні робіт з використанням електричного інструменту необхідно 

керуватися вимогами, які встановлені ДСТУ Б А.3.2-13. 

Механічний інструмент повинен зберігатися в інструментальній коморі. Перед 

видачею робітнику механізований інструмент у присутності робочого повинен бути 

перевірений на справність. Електроінструмент повинен бути перевірений на справність 

дроту заземлення, відсутність замикання на корпус, справність редуктора, цілісність 

ізоляції, справність вимикача тощо. 

При роботі з механічним інструментом забороняється залишати його без нагляду 

приєднаним до електромережі або мережі стислого повітря. При перервах у роботі, 

припинення подачі повітря або відсутності напруги, обриві шлангів або проводів і всякого 

роду несправності в інструменті, а також при перенесенні механічного інструменту на 

інше місце слід відключати живлення (перекрити повітряний вентиль, відключити 

рубильник тощо). 

Забороняється під час роботи натягувати і перегинати шланги і кабелі 

електроінструменту. Не допускається перетинання їх з тросами, електрокабелями і 

електрозварювальними проводами, що знаходяться під напругою, а також зі шлангами для 

подачі кисню, ацетилену та інших газів. 

Робота за допомогою шліфувальних машинок дозволяється тільки при наявності на 

них захисних кожухів і захисних окулярів у працюючих. 

Забороняється проводити роботи за допомогою механізованого інструменту з 

приставних драбин. Роботу з електрифікованим інструментом у місцях, де крім 

працюючого немає інших людей, які в разі потреби могли б надати йому допомогу, 

повинні виконувати двоє робітників. 

Підключення шлангів до повітряної магістралі дозволяється тільки через вентилі, 

встановлені на повітророзподільних коробах або відводах від магістралі. Забороняється 

підключати шланги безпосередньо до магістралі без вентилів. 

Працювати пневматичним інструментом без засобів захисту від вібрації і захисту 

управління робочим інструментом, а також без глушника шуму – забороняється. 

При роботі з механічним ручним інструментом слід керуватися НПАОП 0.00-1.71-

13 та іншими нормативними документами з питань охорони праці. 

Земляні роботи 

Земляні роботи виконуються відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.2.1-28:2013. Зняттю 

підлягає родючий шар ґрунту, зі сприятливими фізичними та хімічними властивостями та 

гранулометричним складом. 

Для будівництва відсічної Ташлицької греблі і дамб по берегах відсічної частини 

Ташлицького водосховища необхідні мінеральні будівельні матеріали – пісок, гірська 

маса і щебінь, що забезпечуються за рахунок прилеглих діючих кар'єрів. В елементи 

конструкції дамб пропонується укласти лесовидні суглинисті ґрунти з корисних виїмок 

споруд насосної станції та бризкальних басейнів ПАЕС. 

При розробці котлованів і траншей крутизна укосів виїмок повинна відповідати 

встановленій проектом. 

Перед допуском робітників в котлован і траншеї глибиною більше 1,3 м повинна 

бути перевірена стійкість укосів. 

Котловани і траншеї, що розробляються у місцях, де відбувається рух людей або 

транспорту, повинні бути огороджені захисним огородженням. На огорожі необхідно 

встановлювати попереджувальні написи і знаки, а в нічний час – сигнальне освітлення. 
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Місця проходу людей через траншеї повинні бути обладнані перехідними 

містками, що освітлюються в нічний час. В темний час доби огорожа повинна бути 

позначена електролампочками, напругою не вище 25 В. 

Завантаження ґрунту на автосамоскиди повинно проводитися з боку заднього або 

бокового борта. Перебування людей між екскаватором і транспортним засобом цей час 

забороняється. 

При виконанні робіт слід керуватися вимогами розділу 10 ДБН А.3.2-2-2009, 

іншими нормативними документами з питань охорони праці. 

Бетонні роботи 

Під час приготування, подавання, укладання і огляду за бетоном, заготовленням, 

монтажу арматури, а також монтажу та демонтажу опалубки повинні бути вжиті заходи із 

запобігання впливу на працюючих таких небезпечних і шкідливих виробничих факторів: 

- розташування робочих місць поблизу перепаду по висоті до 1,3 м і більше; 

- машини, що рухаються, та предмети, що ними переміщуються; 

- шум і вібрація, недостатня освітленість робочих місць; 

- несприятливі метеорологічні умови. 

Безпека бетонних робіт повинна бути забезпечена на основі рішень охорони праці. 

Необхідно визначити небезпечні зони і засоби їх позначення, безпечні засоби 

подавання і укладання бетону та технологічну послідовність виконання бетонних робіт. 

Під час подачі бетону вантажопідйомними механізмами необхідно керуватися 

вимогами розділу 14 ДБН А.3.2-2. 

Розбирання опалубки з дозволу керівника робіт допускається після досягнення 

бетоном не менше 70 % міцності, що передбачена проектною документацією. 

При подачі бетонної суміші авто- або бетононасосами необхідно дотримуватися 

наступних вимог техніки безпеки: 

- радіус обертання стріли автобетононасоса є небезпечною зоною, швидкість 

повороту стріли не повинна перевищувати 0,5 хв
-1

; 

- забороняється використовувати кінцевий шланг на стрілі більшої довжини, чим 

вказано в паспорті-інструкції з експлуатації автобетононасоса; 

- до початку робіт по бетонуванню випробувати всю систему бетоноводів 

гідравлічним тиском в 1,5 рази, що перевищує робоче; 

- місце укладання бетонної суміші зв’язати сигналізацією (зв’язком) з оператором 

бетононасоса; 

- технічне обслуговування і ремонт бетононасоса, монтаж, переустановлення, 

демонтаж і ремонт бетоноводів, а також видалення з них бетону (пробок), що 

- затримався, допускається проводити лише після зупинки двигуна і скидання 

тиску в системі до атмосферного. Роз’єднання бетоноводу виконувати в захисних 

окулярах. 

При виконанні бетонних робіт слід керуватися вимогами розділу 13 ДБН А.3.2-2, 

іншими нормативними документами з питань охорони праці. 

Монтажні роботи 

Забороняється монтаж будівельних конструкцій без затвердженого в 

установленому порядку проекту виконання робіт. 

Конструкції встановлені в проектне або тимчасове положення, перед 

розстроповкою повинні бути надійно закріплені. 

До виконання робіт з підйому, переміщення та встановлення конструкцій 

необхідно встановити порядок обміну сигналами між особою, що керує монтажем і 

машиністом. 

Всі сигнали подаються тільки однією особою, крім сигналу "Стоп", який може 

подати будь-який працівник, який помітив небезпеку. 
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У разі відсутності прямого візуального зв’язку між особою, що керує монтажем, і 

машиністом має бути налагоджений надійний радіотелефонний зв’язок. 

Монтажні майданчики, будівельні риштування та помости, драбини та інші 

пристосування для роботи монтажників на висоті слід встановлювати і закріплювати на 

конструкціях, що монтуються до їх підйому. 

На ділянці, де ведуться монтажні роботи, не допускається виконання інших робіт і 

присутність сторонніх осіб. 

Перед допуском бригади (ланки) на виконання робіт підвищеної небезпеки 

відповідальний керівник робіт зобов’язаний: 

- оформити наряд-допуск на початок виконання робіт; 

- перевірити виконання заходів безпеки, передбачених нарядом-допуском; 

- ознайомити склад бригади з послідовністю технологічних операцій проектом 

виконання робіт та провести інструктаж на робочому місці.  

Забороняється виконання монтажних робіт на висоті у відкритих місцях за 

швидкості вітру 15 м/с і більше, під час ожеледиці, грози, туману, що унеможливлює 

видимість у межах фронту робіт, а також переміщення і  установлення конструкцій, що 

мають велику парусність, за швидкості вітру 10 м/с і більше.  

При виконанні монтажних робіт керуватися вимогами розділів 7; 19 ДБН А.3.2-2, 

ДСТУ EN 13000, монтажними інструкціями та іншими нормативними документами з 

питань охорони праці.  

Пожежна безпека 

Місця виконання робіт повинні бути забезпечені первинними засобами 

пожежогасіння: вогнегасниками, ящиками з піском тощо, які використовуються для 

локалізації і ліквідації пожеж у їх початковій стадії розвитку.  

Вогнегасники слід встановлювати у легкодоступних та видимих місцях, де 

найбільш вірогідна поява пожеж.  

Вид (тип) та кількість первинних засобів пожежогасіння вказуються в 

нарядідопуску. Після закінчення вогневих робіт виконавець зобов’язаний ретельно 

оглянути місце їх проведення, за наявності горючих конструкцій полити їх водою, 

усунути можливі причини виникнення пожежі.  

З метою виключення потрапляння розпечених часток металу на нижні яруси, всі 

отвори в перекриттях, стінах і перегородках повинні бути закриті негорючими 

матеріалами.  

При перервах у роботі, а також у кінці робочої зміни зварювальна і газорізальна 

апаратура повинна бути відключена, в тому числі від електромережі, шланги 

від’єднуватися і звільнятися від горючих рідин або газів.  

Балони з газом під час їх зберігання, транспортування та експлуатації повинні бути 

захищені від дії прямих сонячних променів та інших джерел тепла.  

Забороняється: 

- зберігання в одному приміщенні кисневих балонів та балонів з газами; 

- допускати контакт кисневих балонів, редукторів та іншого зварювального 

обладнання з різними мастилами, промасленим одягом та ганчір’ям;  

- зберігати і транспортувати балони з газами без нагвинчених на їх горловини 

запобіжних ковпаків; 

- перекручувати, заламувати або затискати газопровідний шланг; 

- допускати контакт електропроводів з балонами із стисненими, зрідженими і 

розчиненими газами; 

- допускати до вогневих і зварювальних робіт осіб, які не пройшли в 

установленому порядку навчання за програмою пожежно-технічного мінімуму та щорічну 

перевірку знань з одержанням спеціального посвідчення. 

Перед початком проведення робіт з експлуатаційними службами підприємства 

повинні бути узгоджені точки підключення пожежного водопостачання з урахуванням 
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розрахункової потреби у воді, виконані пожежні трубопроводи з улаштуванням пожежних 

гідрантів та інші протипожежні заходи. 

Відстань від складських, виробничих і допоміжних будов до споруджуваних або 

підсобних будівель і споруд належить приймати не менше 24 м. 

Тимчасові інвентарні будівлі повинні розташовуватися від інших будівель і споруд 

на відстані не менше 15 м. 

В усіх тимчасових інвентарних будівлях необхідно розмістити вогнегасники.  

На кожному об’єкті, що будується повинен бути призначений наказом працівник, 

на якого покладається відповідальність за пожежну безпеку.  

Усі працюючі на будівельному майданчику повинні дотримуватися 

протипожежного режиму. Палити можна тільки в спеціальних місцях, обладнаних урнами.  

Кожен працюючий повинен бути проінструктований до початку роботи про 

загальні заходи пожежної безпеки, що проводяться на будівництві, особисту і загальну 

поведінку дотримання протипожежного режиму, а також навчений користуватися 

найпростішими засобами пожежогасіння. 

При виконанні всіх видів будівельних та будівельно-монтажних робіт керуватися 

вимогами НАПБ В.01.034-2005/111, ДБН А.3.2-2, НАПБ А.01.001 та інших 

нормативноправових актів із питань пожежної безпеки. 

 

 1.4 Опис основних характеристик планованої діяльності (зокрема виробничих 

процесів), наприклад, виду і кількості матеріалів та природних ресурсів (води, 

земель, ґрунтів, біорізноманіття), які планується використовувати 

Планованою діяльністю передбачається завершення будівництва Ташлицької ГАЕС 

у складі гідроагрегатів №№ 4-6 з підвищенням нормального підпірного рівня (НПР) 

Олександрівського водосховища на р. Південний Буг з відмітки + 16,00 м до відмітки            

+ 16,90 м.  

24 квітня 1999 р. був прийнятий в експлуатацію пусковий комплекс 

Олександрівської ГЕС при існуючій позначці водосховища НПР – 8,0 м. У будівлі 

Олександрівської ГЕС встановлено два турбінних агрегати загальною потужністю               

11,5 тис. кВт з турбінами ПЛ -20- 280 і генераторами на базі електричних двигунів типу 

ВДС 375/125-28УХЛЧ. Видача потужності здійснюється на районну підстанцію 35 кВ.  

Навесні 2006 року Олександрівське водосховище було заповнено до НПР 14,7 м, а 

у грудні 2006 року введено в експлуатацію агрегат № 1; в серпні 2007 р. - агрегат № 2.  

У 2011 р. Олександрівське водосховище заповнено до позначки НПР + 16,0 м, що 

збільшило його корисну ємність до 20,95 млн м
3
 і регулюючу ємність до 14,0 млн м

3
 .  

Територію, що підлягає затопленню Олександрівським водосховищем при 

подальшому поступовому піднятті НПР до 16,9 м, а у перспективі до 20,7 м, відведено і 

передано ВП ПАЕС (розпорядження Ради Міністрів УРСР від 25.12.1985 року № 734-р). 

Приблизно 25 років тому в місцях можливого переформування берегів водосховища було 

здійснено інженерно-захисні заходи.  

На теперішній час ДП «НАЕК «Енергоатом» відведено, під «хвостову» частину 

Олександрівського водосховища до НПР 16,9 м, у постійне користування земельні ділянки 

загальною площею 27,7218 га за рахунок земель Вознесенського (в минулому 

Арбузинського) району - 11,5863 га, Вознесенського (в минулому Доманівського) району - 

11,7992 га, м. Южноукраїнськ - 4,3363 га, з них акваторія р. Південний Буг – 18,1522 га. 

Землевідведення погоджено з усіма землекористувачами на стадії підготовки проектної 

документації, отримані державні акти на право постійного користування земельними 

ділянками (Додаток А).  

При експлуатації Олександрівського водосховища з НПР 16,9 м щорічно в період 

весняної повені у водосховищі зі стоку р. Південний Буг затримується об’єм води у 

розмірі 10,13 млн м
3
, необхідний для компенсації безповоротних втрат води на 
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випаровування з двох водосховищ ТГАЕС і покриття додаткового водозабезпечення АЕС. 

В інші періоди року приточні витрати пропускаються через Олександрівський гідровузол 

транзитом.  

Внутрішньодобовий режим рівнів Олександрівського водосховища залежить від 

режиму роботи Ташлицької ГАЕС. Під час роботи ГАЕС в генераторному режимі 

Олександрівське водосховище наповнюється, а при роботі агрегатів в насосному режимі в 

нічні часи водосховище спрацьовується. Таким чином, при роботі шести агрегатів ГАЕС, 

кожну добу ємність Олександрівського водосховища наповнюється в розмірі 14,4 млн м
3
, 

а потім спрацьовується, що відповідає падінню рівнів на 1,5 м.  

Зміна водних мас Олександрівського водосховища, тобто їх оновлення, при НПР 

16,9 м у середній за водністю рік буде відбуватися 46 разів протягом року, а у маловодний 

рік – 21 раз, у маловодну межень – за два місяці. 

Опис технологічного процесу і технічних рішень 

Олександpівський гідpовузел (рис.1.4.1) складається з:  

- земляної греблі;  

- водозливної греблі; 

- споруди ГЕС. 

На водозливній греблі Олександрівського гідровузла встановлено вісім основних 

поверхневих пласких колесних затворів з параметрами:  

 ширина 16,0 м;  

 висота 14,5 м.  

Для грубого регулювання скидних витрат із Олександрівського водосховища при 

пропуску паводкових і меженних витрат у трьох лівобережних і трьох правобережних 

прольотах греблі розташовані затвори для ступінчастого регулювання з установкою їх на 

підхвати при відкритті на величину: 2,0; 2,8; 3,8; 5,1; 10 м і повне відкриття. Для більш 

тонкого регулювання при пропуску санітарних і меженних витрат у двох середніх 

прольотах розташовані затвори із ступінчастим регулюванням на величину: 0,45; 0,9; 1,8; 

2,7; 4,0; 4,8; 5,8; 7,1 м і повне відкриття. Регулювання витрат на величину відкриття 0,45; 

0,9; 1,8 и 2,7 м здійснюється за допомогою штанг і з’ємних балочних підхватів. 

Обслуговування затворів водозливної греблі здійснюється двома козловими 

кранами. Нижній б’єф водозливної греблі закріплений бетоном, де облаштована роздільна 

стінка та лівобережний устої.  

Пpи НПР-16,9 м пропускна здатність водопропускних споруд складає:  

- водозливна гребля - 6800м
3
/с (пpи QГЕС=0);  

- агрегати ГЕС - 90 м
3
/с - 2 агрегати.  

Максимальна розрахункова витрата через гідровузел складає:  

- повірочного розрахункового випадку (Р=0,1%) - 8800 м
3
/с;  

- основного розрахункового випадку (Р=1%) - 5100 м
3
/с.  
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Рисунок 1.4.1 – Схема Олександрівського гідровузла 

 Водосховища ТГАЕС характеризуються інтенсивним турбулентним 

перемішуванням поверхневих шарів води з глибинними, активною циркуляцією води, 

відсутністю застійних явищ та значним насиченням водної маси розчиненим киснем. 

Такий режим спричинить інтенсифікацію внутрішньоводоймищних процесів 

самоочищення, особливо від органічних та забруднюючих речовин, що поліпшить якість 

води, яка буде скидатись через гідровузол Олександрівської ГЕС у р. Південний Буг. У 

затворах гідровузла ще додатково змонтовано бризкальні механізми для насичення води 

киснем, що має додатково поліпшити якість води у р. Південний Буг нижче гідровузла 

Олександрівської ГЕС. 

Основні водогосподарські та водноенергетичні характеристики Ташлицької ГАЕС 

в перспективних умовах, верхня водойма – відсік Ташлицького водосховища, 6 агрегатів, 

НПР Олександрівського водосховища 16,9 м наведені у таблиці 1.4.1. 
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Таблиця 1.4.1 - Основні водогосподарські та водноенергетичні характеристики 

Ташлицької ГАЕС (НПР Олександрівського водосховища 16,9 м) 

Показник 

Значення показника 

Верхня водойма  

і ГАЕС 

Олександрівське  

в-ще і ГЕС 

1 2 3 

1 Загальні відомості 

1.1 Місцезнаходження Миколаївська область 

1.2 Річка б. Ташлик р. Південний Буг 

1.3 Відстань від гирла, км 2,3 134,7 

1.4 Площа водозбору ріки, км
2
 98,0 46200 

1.5 Регулювання стоку водосховищем добове сезонне 

2 Проектні рівні водосховищ 

2.1 Нормальний підпірний рівень (НПР), м 103,0 16,9 

2.2 Форсований підпірний рівень (ФПР), м 103,0 18,8 

2.3 Рівень мертвого об'єму (РМО), м 92,0 14,5 

3 Морфометричні характеристики водосховищ 

3.1 Довжина, км 4,25 17,9 

3.2 Середня ширина, м 362 638 

3.3 Максимальна глибина, м 53,0 16,6 

3.4 Середня глибина, м 15,9 7,2 

3.5 Площа дзеркала, км
2
: 

  – при НПР; 1,54 11,42 

  – при РМО 1,08 10,21 

3.6 Об'єм, млн.м
3
: 

  – при НПР; 24,42 82,3 

  – при РМО 10,02 56,2 

3.7 Корисний об'єм, млн.м
3
 

 в т.ч. – для ГАЕС; 

14,4 

14,4 

25,97 

14,4 

 – для компенсації випаровування з двох водосховищ 

ГАЕС; 
- 4,26 

          – для водоспоживачів Миколаївської області - 7,31 

4 Витрати, м
3
/с 

4.1 Максимальна скидна витрата 0,1% забезпеченості 

перевищення, всього 

в т.ч.: – через водозлив; 

161 

- 

8800 

8800 

 – через турбіни 161 - 

4.2 Максимальна витрата ГЕС, ГАЕС протягом доби 

при режимі використання встановленою потужністю: 

 – в турбінному режимі; 1460 90 

 – в насосному режимі  810 - 

5 Напори бруто, м 

5.1 Турбінний режим:   

5.1.1 Максимальний 88,5 16,8 

5.1.2 Розрахунковий 74,2 - 

5.1.3 Наявний 74,2 - 

5.1.4 Мінімальний  в повінь 10% забезпеченості 73,4 11,3 

5.1.5 Втрати напору 2,4 0,5 

5.2 Насосний режим:   

5.2.1 Максимальний 89,5 - 

5.2.2 Мінімальний  в повінь 10% забезпеченості 74,0 - 

5.2.3 Втрати напору 2,6-3,5 - 
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продовження таблиці 1.4.1 

1 2 3 

6 Характеристики станцій в турбінному режимі 

6.1 Встановлена потужність, МВт 906 14,3 

6.2 Кількість агрегатів, шт 

в . т. ч.: – прямих; 

6 

- 

2 

2 

              – оборотних 6 - 

6.3 Кількість годин роботи ГАЕС протягом доби 

встановленою потужністю, год 3,1 - 

6.4 Добова енерговіддача при роботі встановленою 

потужністю, млн.кВт·год 2,79 - 

6.5 Річний виробіток електроенергії при роботі 

встановленою потужністю (Т=250 діб), млн.кВт·год 700 60 

7 Характеристики ГАЕС в насосному режимі 

7.1 Встановлена потужність, МВт 1266 – 

7.2 Кількість оборотних агрегатів, шт 6 – 

7.3 Споживання електроенергії за рік, млн.кВт·год 960,0 – 

При проектному НПР Олександрівського водосховища 16,9 м корисна ємність 

водосховища збільшиться до 25,97 млн.м
3
, у тому числі: 

- для Ташлицької ГАЕС - 14,40 млн.м
3
  

- для компенсації безповоротних втрат (випаровування) 

Олександрівського водосховища і верхньої водойми ГАЕС 

 

- 4,26 млн.м
3
  

- для водогосподарських потреб Миколаївської області - 7,31 млн.м
3
 

Добова ємність регулювання 14,4 млн.м3, призначена для роботи агрегатів ГАЕС, 

визначилася за корисною ємністю верхньої водойми.  

Проектом будівництва передбачено поетапне підняття рівня в Олександрівському 

водосховищі зі створенням водогосподарської ємності, а також збільшення витрат у 

меженний період, забезпечення санітарного попуску в маловодні роки. 

При НПР = 16,9 м корисна ємність 25,97 млн м
3
 призначена для водозабезпечення і 

для санітарно-екологічного попуску 17,0 м
3
/с нижче Олександрівського водосховища. 

ПАЕС використовує Олександрівське водосховище для охолодження системи 

технологічного обладнання, здійснюваної змінною у часі витратою за затвердженим 

регламентом. 

Насосна станція СОТ «Бузьке» здійснює сезонний забір води з Олександрівського 

водосховища для поливу земель садівничого кооперативу. 

Олександрівське водосховище використовується також для любительського 

рибальства. 

У меженний період, коли приточні витрати в Олександрівське водосховище 

складають більше 17,0 м
3
/с, вони транзитом проходять через Олександрівський 

гідровузол. Для цього скидна витрата через Олександрівський гідровузол, в умовах 

внутрішньодобових коливань рівня водосховища, повинна безперервно підтримуватись 

рівною приточній витраті за допомогою агрегатів ГЕС і шляхом маневрування затворами 

водозливної греблі. Відомості про приток річки повинні постійно надходити від 

організацій гідрометслужби МНС України. 

Найбільша добова амплітуда коливань рівнів в Олександрівському водосховищі 

може складати при роботі двох агрегатів: 

- у літній період - 0,35 м; 

- у зимовий період - 0,4 м. 

У тих випадках, коли приточні витрати складають менше 17,0 м
3
/с , у нижній б’єф 

Олександрівського гідровузла подається витрата не менше 17,0 м
3
/с за рахунок 

спрацюваня водогосподарської ємності у Олександрівському водосховищі до НПР 16,9м. 
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Міжвідомча комісія по узгодженню режимів роботи водосховищ, 

водогосподарських систем басейну р.Південний Буг подає на затвердження 

Держводагенству України режим роботи основних водосховищ басейну річки яким 

передбачається додержання затвердженого регламенту спрацювання водосховищ в разі 

настання дуже маловодного періоду. 

Так для ПАЕС встановлено наступний режим роботи Олександрівського 

водосховища на осінньо-зимовий період 2022-2023 років:  для стабільного водопостачання 

нижче розташованих водокористувачів, водосховище спрацьовується до відмітки 15,20 м 

БС, забезпечуючи екологічні витрати води в розмірі 12,1 м
3
/с. При досягненні відмітки 

15,20 м БС та узгодженні з КП «Водопостачання м. Вознесенська», екологічні витрати 

забезпечувати в розмірі 9,5 м
3
/с, спрацьовуючи водосховище до дозволеного рівня 14,4 м 

БС». 

Компоновка та основні споруди ГАЕС 
Відповідно до завдання на проектування, на період введення в експлуатацію 

гідроагрегату №3 Ташлицької ГАЕС в якості верхньої водойми використовується 

існуючий підвідний канал, відокремлений від основної водойми – охолоджувача 

існуючою тимчасовою греблею, нижньої – Олександрівське водосховище, 

експлуатується з НПР 16,0 м. 

Введення оборотних гідроагрегатів № 4, 5 і 6 передбачається з використанням в 

якості верхньої водойми Ташлицької ГАЕС збільшення частини водойми – 

охолоджувача ПАЕС, відокремленої від решти водосховища відсічною греблею. При 

цьому НПР підвищується до відмітки + 103,00 м.  

Для створення такого верхнього водоймища ГАЕС, додатково до існуючих 

споруд, потрібно влаштування відсічної греблі з паводковим водоскидом, 

огороджуючих лівобережної і правобережної дамб, нарощування існуючої Ташлицької 

греблі з реконструкцією існуючого водоскиду та розбирання тимчасової греблі.  

Ситуаційний та генеральний плани Ташлицької ГАЕС наведені в Додатках Б і В. 

Ґрунтові споруди верхньої водойми для введення гідроагрегату № 3 

До складу існуючих споруд входять: лівобережна гребля підвідного каналу; 

правобережна гребля підвідного каналу; засипка водоприймача; екран дна підвідного 

каналу; тимчасова гребля підвідного каналу.  

- Лівобережна та правобережна гребля підвідного каналу  

Лівобережна кам'яно-земляна гребля є продовженням Ташлицької греблі і 

розташована з боку лівого берега підвідного каналу. Довжина греблі становить 723 м, 

висота – від 15 до 28 м.  

Гребля виконана з центральним суглинистим ядром, двошаровими перехідними 

зонами з піску і щебеню, та бічними призмами з гірської маси з боку верхнього і нижнього 

б'єфів.  

Правобережна гребля розташована з правого берега підвідного каналу, виконана із 

суглинних ґрунтів в верховій та центральній частині, з влаштуванням кріплення верхового 

укосу і пригрузочною призмою з боку нижнього б'єфу з гірської маси.  

Довжина греблі становить 1123 м, висота від 15 до 24 м.  

- Засипка водоприймача  

Засипка водоприймача виконана із суглинків до відм. + 105,000 м з шириною на цій 

відм. + 13,000 м із закладенням укосів 1:2,5 і з влаштуванням проміжної берми на  

відм. + 95,000 м шириною 6,00 м.  Довжина засипки спрягаючих споруд становить  

184,00 м, висота – до 31,00 м.  

Кріплення укосу суглинистої частини насипу виконано рослинним ґрунтом 

товщиною 0,20 м з посівом трав.  



33 

 

- Екран дна підвідного каналу  

Відповідно до прийнятих в доопрацюванні проекту режимів роботи верхньої і 

нижньої водойм, в підвідному каналі підвищена відмітка НПР з 99,50 м до 103,00 м.  

Щоб уникнути розмиву швидкісним потоком, екран дна підвідного каналу 

захищено відсипкою з гірської маси фракції 0-1000 мм завтовшки 1,20 м по перехідному 

шару з щебеню фракції 0 – 70 мм завтовшки 0,10 м.  

Перед водоприймачем на ділянці аванкамери довжиною 46,00 м, де мають місце 

значні швидкості потоку, кріплення екрану виконано монолітними залізобетонними 

плитами товщиною 0,5 м по перехідному шару з щебеню фракції 0,15 – 10 мм завтовшки 

0,15 м. 

- Тимчасова гребля підвідного каналу  

Тимчасова гребля відокремлює Ташлицьке водосховище, яке є охолоджувачем 

АЕС, від підвідного каналу Ташлицької ГАЕС.  

З огляду на високу відповідальність тимчасової греблі, як споруди класу надійності 

СС3, що утворює частину напірного фронту Ташлицького водосховища-охолоджувача 

АЕС, складність гідрогеологічної обстановки підвідного каналу, необхідність виконання 

робіт по нарощуванню греблі і забезпечення її надійності в умовах існуючого 

Ташлицького водосховища, труднощі при веденні будівельних робіт, для зниження 

впливу всіх зазначених вище факторів було розглянуто і прийнято до будівництва 

нарощування тимчасової греблі за допомогою влаштування на гребені залізобетонної 

підпірної стінки з відміткою верху + 105,000 м і кріпленням укосу з боку підвідного 

каналу гірською масою по перехідному шару зі щебеню. Це дозволило практично не 

зачіпати існуючу греблю, виконати попередньо досипання її гірською масою з боку 

підвідного каналу, а потім влаштувати на сучасному гребені бетонну підпірну стінку.  

Споруди верхньої водойми для введення гідроагрегатів №4 - 6 

Для забезпечення роботи ГАЕС у складі 4-6 агрегатів в якості верхньої водойми 

використовується збільшена водойма за рахунок відділення частини Ташлицького 

водосховища шляхом влаштування відсічної греблі в районі автодорожнього мосту.  

План споруд верхньої водойми наведено в Додатку Б. 

До складу ґрунтових споруд верхньої водойми входять як існуючі, так і нові 

споруди, що запроектовані та реконструйовані: відсічна гребля з паводковим водоскидом; 

Ташлицька гребля з нарощуванням до відмітки +105,000 м та реконструкцією існуючого 

водоскиду; лівобережна огороджувальна дамба; правобережна огороджувальна дамба.  

До складу додаткових робіт, які необхідно виконати при введенні в експлуатацію  

4–го гідроагрегату входять:  

− розбирання існуючої тимчасової греблі;  

− відновлювальні роботи по кріпленню верхових укосів право – і лівобережної 

гребель гірською масою та кріплення дна підвідного каналу на ділянці розборки греблі. 

- Відсічна гребля  

Відсічна гребля входить в напірний фронт водойми – охолоджувача АЕС і тому є 

основною і найбільш відповідальною спорудою, віднесеною до класу наслідків 

(відповідальності) СС3.  

Відсічна гребля відокремлює верхню водойму Ташлицької ГАЕС від водойми-

охолоджувача АЕС. Гребля розташована в районі існуючого моста на відстані близько  

200 м від глибинного водозабору АЕС.  

Центральна частина греблі на ділянці від ПК2+38,2 до існуючого насипу 

автодорожнього моста відсипається з щебеню фракції 5 - 20 мм і з гірської маси фракції  

40 - 1000 мм з боку верхового і низового укосів греблі з гребенем на відм.+ 105,000 м.  

Загальна довжина відсічної греблі по осі становить 725,00 м. Максимальна висота в 

русловій частині становить 40,00 м. Ширина гребеня греблі, прийнята з врахуванням умов 

ведення будівельних робіт при зведенні греблі, змінна.  
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- Ташлицька гребля  

Існуюча гребля Ташлицького водосховища виконана з місцевих матеріалів 

(суглинки і скельні ґрунти).  

В даний час існуюча гребля забезпечує підтримку напірного фронту на ділянці від 

тимчасової греблі підвідного каналу до лівого берега водойми - охолоджувача.  

Гребля має комбіновану конструкцію і включає  в себе ядро із суглинку в обсипці 

гірською масою. Кріплення верхового і низового укосів виконано гірською масою.  

Для пропуску паводкових витрат і продувки водосховища в лівобережному 

примиканні до борту балки розміщений водоскид. Скидання води здійснюється в  

р. Південний Буг. 

Загальна довжина тимчасової греблі по осі становить 1168,21 м. Максимальна 

висота в русловій частині становить 57,0 м. Ширина гребеня – 13,0 м, що прийнята з 

врахуванням умов ведення будівельних робіт при зведенні греблі.  

- Огороджувальні дамби  

Огороджувальні дамби входять до складу споруд верхньої водойми, що 

проектуються, і призначені для створення єдиного напірного фронту водойми з  

НПР 103,00 м.  

Довжина лівобережної земляної дамби становить 969,80 м, висота – до 4,10 м. 

Довжина правобережної дамби становить 918,50 м, висота – до 5,60 м. 

Дамби виконані однорідними із суглинку з навантаженням верхового укосу з 

гірської маси фракції 0 - 1000 мм по перехідному шару щебеню фракції 0 - 70 мм.  

Кріплення низових укосів виконано посівом багаторічних трав по шару рослинного 

ґрунту товщиною 0,20 м.  

- Тимчасова гребля  

Після завершення будівництва Ташлицької і відсічної гребель, а також 

лівобережної та правобережної огороджуючих дамб верхньої водойми, тимчасова гребля 

(перемичка), що відокремлює підвідний канал від водойми - охолоджувача ПАЕС, 

розбирається до відмітки  дна підвідного каналу + 90,000 м.  

До складу робіт з розбирання тимчасової греблі входять демонтаж підпірної стінки 

зі збірного залізобетону і розбирання тіла греблі.  

Після розбирання виконуються роботи по відновленню проектного профілю ліво - і 

правобережної дамб на ділянках примикання з влаштуванням кріплення дна і укосів 

підвідного каналу.  

- Планування задамбової території  

Планування задамбової території верхньої водойми розповсюджується в межах 

охоронної зони від низу укосу греблі або дамби до охоронного огородження, яке 

проходить в 6,0 м від низу укосу греблі або дамби.  

Перед початком планувальних робіт виконується зрізка існуючого рослинного 

шару, прибирання валунів, каміння. Далі виконуються планувальні роботи до відміток 

планувальної поверхні: улаштування виїмок, насипу, транспортування ґрунту, якого не 

вистачає, або вивіз залишків ґрунту.  

Планувальні роботи виконуються з ухилом від підошви насипу греблі або дамби до 

відміток існуючого рельєфу для скидання поверхневої води у понижені місця рельєфу.  

Після чого передбачається укладання на сплановану поверхню шару рослинного 

ґрунту h=20 см з посівом багаторічних трав.  

Паводковий водоскид у відсічній греблі 

На сьогодні можливі паводкові витрати пропускаються через існуючий водоскид, 

влаштований в Ташлицькій земляній греблі, в р. Південний Буг. В зв’язку з виконанням 

відсічної греблі і розділенням водосховища на дві частини, в коригуванні уточненого 

проекту розглянута можливість пропуску цієї витрати в нових умовах.  

Для пропуску паводку 0,01% забезпеченості Q=172,0 м
3
/с у відсічній греблі зі 

сторони правобережної дамби влаштований водоскид з широким порогом для пропуску 
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цих витрат в верхову водойму Ташлицької ГАЕС. Довжина водоскиду 21,1 м вздовж 

потоку і 11,5 м поперек потоку. Відмітка порогу водоскиду для пропуску паводка 

прийнята на рівні мінімально допустимої відмітки спрацювання водойми-охолоджувача 

ЮУ АЕС і становить + 94,000 м.  

Існуючий паводковий водоскид в Ташлицькій греблі 

Існуючий паводковий водоскид розташований в Ташлицькій греблі в районі 

ПК14+17. Водоскид представляє собою бетонну конструкцію з розмірами в плані  

7,5х6,1 м. Відмітка порогу водоскиду + 93,000 м. Відмітка верху бетону + 102,400 м.  

Водоскид обладнаний одним основним і одним аварійно - ремонтним затворами.  

Для експлуатації в нових умовах (відмітка НПР 103,00м) виконується нарощування 

бетонної конструкції водоскиду до відмітки + 105,400 м.  

Споруди для продувки Ташлицького водосховища 

В процесі будівництва відсічної греблі продувка виконується через існуючий 

водоскид в Ташлицькій греблі в балку Ташлик і далі в Олександрівське водосховище.  

При створенні верхньої водойми ГАЕС продувка Ташлицького водосховища може 

здійснюватися за двома варіантами: 

- в верхню водойму ГАЕС в період його спрацювання нижче відмітки + 99,000 м 

через водовипуск - водоскид в відсічній греблі. При цьому добовий обсяг продувки 

розбавляється в верхньому водоймищі в обсязі, що закачується гідроакумулюванням 

(14,40 млн. м
3
), у співвідношенні 1:55. При цьому в результаті розбавлення і змішування 

гідрохімічні і температурні показники води в верхній водоймі ГАЕС практично не 

відрізняються від показників води Олександрівського водосховища. Із верхнього 

водоймища вода скидається через агрегати ГАЕС, що працюють в турбінному режимі, в 

Олександрівське водосховище;  

- через окремий трубопровід продувки, прокладений за лівобережною 

огороджувальною дамбою, далі в балку Ташлик і Олександрівське водосховище, де 

відбувається розбавлення до нормативних показників.  

Водоприймач 

Водоприймач Ташлицької ГАЕС являє собою багатосекційну конструкцію, що 

складається з 10 напірних секцій, розташованих поперек потоку, загальною довжиною  

180,5 м, що мають по одному водозабірному отвору і відміткою порогу + 76,000 м. 

Вздовж потоку водоприймач ділиться на дві секції - напірну і спрягаючу, загальною 

довжиною 47,5 м. Спрягаючі секції водоприймача являють собою залізобетонні водоводи 

із внутрішнім металевим облицюванням, в яких виконаний перехід від прямокутного 

перерізу водоводу напірної секції водоприймача до круглого перерізу тунелів. Висота 

водоприймача 31,0 м. Відмітка верху бетону + 105,000 м.  

Для запобігання фільтрації з підвідного каналу в основі водоприймача виконана 

цементаційна завіса на глибину 20 м.  

Тунельні водоводи 

Для підведення води до будівлі Ташлицької ГАЕС виконано десять тунельних  

водоводів. 

Довжина кожної нитки водоводів становить близько 310 м. Внутрішній діаметр 

водоводів до оборотних гідроагрегатів становить 7,0 м з товщиною залізобетонного 

облицювання 250 мм, до турбінних — 8,0 м з товщиною залізобетонного облицювання 

350 мм згідно з початковим проектом. Перед будівлею ГАЕС від вхідного порталу 

передбачене металеве облицювання внаслідок близького до денної поверхні закладення 

водоводів. Конструкція постійного облицювання водоводів № 1 - 6 - залізобетонна.  
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Будівля ГАЕС з монтажним майданчиком 

 Будівля ГАЕС  

Будівля Ташлицької ГАЕС складається з 5 двохагрегатних секцій, загальною 

довжиною упоперек потоку 245 м, шириною 60 м, заввишки 53 м.  

З метою забезпечення надійної експлуатації Ташлицької ГАЕС повністю 

ізолюється проточний тракт турбінних гідроагрегатів, що виключає затоплення будівлі 

ГАЕС. Для цього шахта турбін герметизується спеціальними кришками, які 

встановлюються замість кришок турбін і розкріплюються до верхнього поясу статора. 

Відсмоктуючі труби перекриті будівельними загородженнями.  

У будівлі ГАЕС в трьох секціях встановлюються по два оборотні гідроагрегати 

загальною потужністю в турбінному режимі 906 МВт, в насосному – 1266 МВт з 

радіально - осьовими насос-турбінами типу РОНТ 15-В-630, діаметром робочого колеса 

Д1=6,30 м.  

Масивний агрегатний блок оборотних гідроагрегатів виконаний з вертикальним 

компонуванням гідросилового устаткування, що включає гідроагрегат з генератором, 

відсмоктуючу трубу довжиною 25 м, примикання напірних водоводів діаметром 7,00 м, а 

також технологічні приміщення. 

В основі будівлі ГАЕС з боку нижнього б'єфу для запобігання фільтрації 

передбачена цементаційна завіса глибиною 20 м.  

В середній частині будівлі ГАЕС, над спіральною камерою, розташовується 

турбінний зал з відміткою підлоги +5,525 м з проходами на кришки турбін гідроагрегатів, 

вище – машинний зал. Відмітка підлоги машинного залу +11,100 м. Висота машзалу 

становить 9,90 м від підлоги до відмітки головки підкранової рейки і визначилася 

умовами транспортування обладнання. Ширина машзалу становить 22,6 м. У машзалі 

розміщуються маслонапірні установки, колонки управління та інше технологічне 

обладнання.  

У машинному залі встановлено два мостових крани в.п. 400/80+10 т, прольотом 21 

м та підкранові шляхи, які дозволяють обслуговувати всі гідроагрегати і монтажний 

майданчик.  

Під відсмоктуючою трубою на відм. мінус 20,500 м розміщується водоприймальна 

потерна для зливу води з проточної частини агрегату при її осушенні.  

З боку нижнього б'єфу, на відмітці +5,525 м, розташовані кабельні тунелі, насосна 

технічного водопостачання, каналізаційна насосна станція, вентиляційна.  

На відмітці +31,000 м на перекритті будівлі ГАЕС з боку верхнього б'єфу 

передбачена установка головних трансформаторів.  

З лівого берега до будівлі ГАЕС на відмітці +31,000 м примикає ремонтний 

майданчик довжиною 20,00 м.  

З правого берега до будівлі ГАЕС примикає монтажний майданчик.  

Монтажний майданчик з затворосховищем  

Монтажний майданчик примикає до першої секції будівлі ГАЕС.  

У масиві монтажного майданчика передбачена насосна відкачування і дренажу на 

відм. + 1,700 м, нижче неї на відмітках мінус 23,700 м і мінус 18,300 м знаходяться водоп-

риймальний і дренажний колодязі відповідно. Подача обладнання в приміщення насосної 

відкачування і дренажу здійснюється з відмітки + 11,100 м агрегатним краном через 

вантажний люк, розташований в перекритті.  

З боку верхнього б'єфу на відм. + 31,000 встановлюються силові трансформатори.  

Затворосховище розміщується у блоці будівлі монтажного майданчика в зоні 

роботи крану нижнього б'єфу. У затворосховищі передбачається розміщення ремонтних 

затворів, секцій сміттєзатримуючих решіток, а також їх ремонт.  
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Відвідний канал 

При введенні в експлуатацію гідроагрегатів №4-6 Олександрівське водосховище з 

відмітками НПР 16,9 м і УМО 14,50 м використовується як нижня водойма.  

Відвідний канал разом з ділянкою кріплення зони передбачуваних розмивів має 

довжину 217 м і змінну ширину.  

Кріплення каналу довжиною 15 м виконано монолітним залізобетоном, товщиною 

0,8 м з кріпленням анкерами глибиною 4 м.  

Далі відвідний канал виконано без кріплення, з похилом 1:9,5 від відмітки  

мінус 11,312 м до відмітки + 10,000 м.  

Архітектурно-планувальні рішення 

До комплексу Ташлицької ГАЕС належать: верхня водойма, водоприймач, тунельні 

водоводи, будівля ГАЕС, допоміжні споруди, які формують пристанційний майданчик,  

ВРУ 330 кВ, Олександрівський гідровузол з водосховищем.  

Будівля ГАЕС через свої компонувальні особливості є підземною (підводною); 

рівень її даху фактично є рівнем пристанційного майданчика + 31,000 м. Через ліфтово-

сходовий блок з надземними переходами будівля ГАЕС сполучена зі службово-

виробничим корпусом, де розташовано головний щит управління, адміністративні і 

побутові приміщення станції, їдальня та інші службові і допоміжні приміщення.  

Також на пристанційному майданчику у правобережній частині розташовані 

зблоковані між собою будівлі башти ревізії трансформаторів і центрального 

маслогосподарства, а також будівля КПП.  

На відм. +71,200 м – +78,800 м розташовано комплекс відкритого розподільчого 

пристрою (ВРП), який включає безпосередньо майданчик ВРП, а також будівлю пункту 

управління і будівлю загальностанційної майстерні.  

У лівобережній частині відвідного каналу розташовується комплекс будівель і 

споруд бази водної групи гідроцеху.  

Особливістю архітектурних рішень будівлі Ташлицької ГАЕС є те, що вона за 

первісним проектом була запроектована на роботу десяти гідроагрегатів (6 оборотних 

агрегатів і 4 турбінних), при цьому частково проектні рішення були реалізовані до 

початку тимчасової консервації об’єкту. Таким чином, цілісна система запропонованих 

горизонтальних і вертикальних комунікацій будівлі була реалізована лише частково з 

огляду на те, що більша частина зведених будівельних конструкцій опинилася в зоні 

консервації.  

Будівля ГАЕС має об’єднані монтажний майданчик і машинний зал на  

відм. +11,100 м. Під машинним залом на відм. +5,525 м розташовано турбінний зал. З 

боків верхнього і нижнього б’єфів до об’єму монтажного майданчика і машинного залу 

примикають 3 - 4 – поверхові частини будівлі, де розташовані технологічні, службові і 

допоміжні приміщення включно з основним і допоміжним електротехнічним і 

гідромеханічним обладнанням.  

Система вертикальних комунікацій будівлі ГАЕС передбачала наявність двох 

ліфтово-сходових блоків, розташованих у торцевих частинах будівлі. Між сходово-

ліфтовими блоками передбачено евакуаційні сходи, які мають виходи безпосередньо на 

денну поверхню (експлуатовану покрівлю) будівлі ГАЕС на відм. +31,000 м.  

Існуюче покриття монтажного майданчика і машинного залу (на усі 10 

гідроагрегатів) виконане з використанням уніфікованих залізобетонних ферм покриття, по 

яких укладені збірні залізобетонні плити, по плитах влаштоване суміщене утеплене 

покриття з водоізоляційним килимом з двох шарів наплавного полімерного матеріалу з 

захисним шаром з асфальтобетону.  

Для організації освітлення машинного залу у зонах агрегатів № 4-6 на повздовжніх 

стінах машинного залу з боку ВБ і НБ продовжуються світлові галереї з заповненням 

алюмінієвими вітражами.  
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Основне технологічне обладнання 

Основне гідросилове обладнання 

У виконаному коригуванні затвердженого проекту передбачається завершення 

будівництва ТГАЕС з введенням гідроагрегатів № 3- 6.  

Основні параметри гідроагрегатів № 3-6 наведені у таблиці 1.4.2. 

Таблиця 1.4.2 – Основні параметри гідроагрегатів № 3 - 6 

№ з/п Назва Од. вимір. Параметри 

1 2 3 4 

1 Встановлена потужність: 

  - в турбінному режимі 

  - в насосному режимі 

МВт  

604,0 

844,0 

2 Кількість агрегатів  шт 4 

3 Потужність агрегату номінальна: 

  - в турбінному режимі при Нр 

  - в насосному режимі 

 

МВт 

МВт 

 

151,0 

211,0 

4 Насос-турбіна   

      4.1 Тип  РОНТ115/851-В-630 

4.2 Діаметр робочого колеса м 6,3 

4.3 Номінальна частота обертання
 

хв.
-1

 136,4 

 Турбінний режим   

4.4 Напори, нетто: 

  - максимальний 

  - розрахунковий 

  - мінімальний 

 

м 

м 

м 

 

81,8 

71,8 

70,5 

4.5 Потужність при Нр МВт 154,0 

4.5 Витрати при Нр і Nном. м
3
/с 240,8 

4.6 ККД: 

  - при Нр 

  - максимальний 

%  

90,8 

91,0 

 Насосний режим   

4.7 Напори робочі: 

  - максимальний 

  - середній  

  - мінімальний 

 

м 

м 

м 

 

87,0 

83,6 

78,0 

4.8 Напори брутто (статичні): 

  - максимальний 

  - мінімальний 

 

м 

м 

 

84,4 

74,5 

4.8 Потужність максимальна на валу н-т МВт 207,0 

4.9 Подача при Нср м
3
/с 225,0 

4.10 Потрібна висота всмоктування м мінус 15,0 

4.11 ККД: 

  - при Нср 

  - максимальний 

%  

90,6 

90,8 

5 Генератор-двигун   

5.1 Тип  СВО1190/210-44 

5.2 Потужність: 

  - номінальна в генераторному режимі 

  - максимальна в режимі двигуна 

МВА/МВт 

МВт 

МВт 

262/236 

151,0 

211,0 

5.3 Частота обертання номінальна хв.
-1 

136,4 

5.4 ККД: 

  - в генераторному режимі 

  - в режимі двигуна 

%  

98,2 

98,4 
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З введенням в експлуатацію послідовно гідроагрегатів №4-6 всі шість агрегатів 

ГАЕС працюватимуть на відсічному водосховищі Ташлицької ГАЕС з НПР 103,00 м, 

РМО 92,00 м і корисною ємністю 14,4 млн. м
3
 та на Олександрівському водосховищі з 

НПР 16,9 м. 

Підведення води до насос-турбін в турбінному режимі і відведення води в 

насосному режимі здійснюється індивідуальними напірними тунелями діаметром 7,0 м. 

Відведення води в нижній б'єф в турбінному режимі і підведення в насосному 

режимі здійснюється за допомогою відсмоктуючої труби зігнутого типу. 

На монтажному майданчику робиться укрупнене збирання вузлів насос - турбін, а 

також статора і ротора генератора - двигуна та інших вузлів. Монтаж обладнання 

виконується двома агрегатними кранами в.п. 400/80+10 т. 

У машинному залі встановлюється регуляторне обладнання агрегатів. 

Обладнання насос - турбінної установки складається з власне насос - турбіни, 

регулятора швидкості, МНУ і апаратури автоматики.  

Управління насос - турбіною і допоміжним обладнанням автоматизоване. 

Система регулювання складається з маслонапірної установки типу  

МНУ 12,5/2-63-12,5-2 на тиск 6,3 МПа, цифрового регулятора швидкості і апаратури 

автоматики. 

Електротехнічне обладнання 

Головна схема електричних з’єднань 

З введенням агрегатів № 3-6 електрична схема головних з'єднань буде являти 

собою шість одиночних блоків - «генератор - трансформатор». 

Кожен гідрогенератор - двигун підключається до силового трансформатору, 

потужністю 250 МВА, 15,75/347 кВ через два вимикача (для реверсування). 

Система збудження для всіх гідроагрегатів - незалежна статична тиристорна з 

підключенням трансформатора збудження до обмотки низької напруги відповідного 

блочного трансформатора, що забезпечує пуск гідроагрегату як в турбінний, так і в 

насосний режими роботи. 

Включення агрегату в мережу в турбінний або в насосний режими роботи 

здійснюється системою управління на відповідному генераторному вимикачі 15,75 кВ 

методом точної синхронізації. 

Власні потреби змінного і постійного струму 

Електропостачання споживачів загальностанційних і агрегатних для блоків № 1-6 

власних потреб ГАЕС, ВРУ-330 кВ; башти ревізії трансформаторів, центрального 

маслогосподарства, службово - виробничого корпусу, водоприймача, бази водної групи, 

відсічної греблі здійснюється від двох трансформаторів власних потреб 40 МВА,  

15,75/6,3-6,3 кВ, що живляться від збірних шин генераторної напруги блоків №1 і №2. 

Електропостачання КРУ-6 кВ здійснюється від двох трансформаторів 40 МВА. 

Резервування електропостачання КРУ-6кВ проводиться від підстанції резервного 

живлення 35/6 кВ з двома трансформаторами потужністю 2х10 МВА по двох кабельних 

лініях 6кВ, підключених до секцій КРУ-6кВ - ВН2Р, ВН3Р. Підстанція резервного 

живлення - існуюча і зберігається на весь період експлуатації для резервування власних 

потреб. 

Електропостачання агрегатних і загальностанційних трансформаторних підстанцій 

власних потреб змінного струму 6/0,4 кВ виконується від КРУ-6 кВ. 

Для електропостачання споживачів агрегатних власних потреб змінного струму  

0,4/0,23 кВ для кожного агрегату № 3 - 6 встановлюються 2-х трансформаторні підстанції 

типу КТП-СН-0,5 з сухими трансформаторами потужністю 630 кВА, напругою 6,3/0,4 кВ з 

сучасними автоматичними вимикачами.  
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Електропостачання споживачів загальностанційних власних потреб змінного 

струму 0,4/0,23 кВ здійснюється від комплектних трансформаторних підстанцій власних 

потреб з двома трансформаторами потужністю 1000 кВА, напругою 6,3/0,4 кВ. 

Надалі при введенні в роботу агрегату № 4 та № 5 додаються дві 

двохтрансформаторні підстанції типу КТП-СН-0,5 з трансформаторами потужністю  

1000 кВА. 

Електроосвітлення 

При коригуванні уточненого проекту завершення будівництва Ташлицької ГАЕС з 

вводом гідроагрегатів № 3-6 передбачається влаштування електричного освітлення 

будівлі ГАЕС, розширюваної частини відкритої установки трансформаторів та  

ВРУ-330кВ, допоміжних споруд та автодоріг в межах станційного вузла. 

В будівлі ГАЕС передбачено робоче освітлення, аварійне освітлення безпеки та 

евакуаційне освітлення. Крім того, в виробничих приміщеннях передбачено влаштування 

ремонтного освітлення на зниженій напрузі. 

Допоміжне обладнання 

Технічне водопостачання 

Система технічного водопостачання є допоміжною і призначена для забезпечення 

нормальної роботи основного та допоміжного обладнання ГАЕС. 

Споживачами технічної води є: 

- охолоджувальні пристрої гідроагрегату; 

- система тонкого очищення води для змазки ущільнення валу насос - турбіни; 

- система охолоджування загально - станційних компресорів; 

- система охолоджування компресорів режиму синхронного компенсатора та 

насосного режиму;  

- система охолоджування тиристорного пускового пристрою № 1,2 і тиристорного 

самозбудження № 1, 2; 

- підшипники та сальники насосів системи осушення проточної частини 

гідроагрегатів та насосів системи дренажу будівлі ГАЕС. 

Технічне водопостачання гідроагрегату 

Система ТВП гідроагрегату призначена для охолодження та змазки його 

споживачів.  

Підвід технічної води до системи виконується від двох водозаборів з нижнього 

б'єфу, розташованих на відм. + 5,025 м. Водозабори обладнані сміттєзатримуючими 

решітками, які призначені для очищення річкової води від крупного сміття.  

Для подальшого очищення води від механічних домішок в системі на напірному 

трубопроводі кожного гідроагрегату встановлюються два автоматичних самоочисних 

фільтри пропускною спроможністю по 1000 м
3
/год. кожен.  

Злив охолоджуючої води від споживачів гідроагрегату здійснюється в нижній б'єф. 

Вода в систему охолодження подається автоматично з включенням насосів при 

пуску гідроагрегату, припинення подачі води - при зупинці гідроагрегату.  

Обладнання системи технічного водопостачання, яке включає насоси, фільтри, 

трубопроводи і трубопровідну арматуру, прилади контролю і автоматики, розташоване в 

блоці кожного гідроагрегату в окремому приміщенні на відм. + 5,525 м будівлі ГАЕС з 

боку нижнього б’єфу. 

Система тонкого очищення води для змазки ущільнення валу насос-турбіни 

Система тонкого очищення води призначена для: 

- змазки ущільнення валу насос - турбіни; 

- змазки підшипників насосів системи осушення проточної частини гідроагрегатів; 

- змазки підшипників насосів системи дренажу будівлі ГАЕС. 
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Очищення води в системі проводиться поступово: з 2000 мкм до 300 мкм 

автоматичним фільтром гідроциклонного типу, і далі, автоматичним фільтром зі ступенем 

очищення води на виході 50 мкм.  

Система охолодження компресорів режиму СК і компресорів  

загально - станційної системи пневмогосподарства 

Для охолодження компресорів режиму синхронного компенсатора і компресорів 

загально - станційної системи пневмогосподарства забір води виконується від існуючих 

водозаборів з нижнього б’єфу системи ТВП гідроагрегатів № 1 і № 2. Система 

охолодження компресорів – насосна.  

Підвід технічної води до системи виконується від двох водозаборів з нижнього 

б'єфу, розташованих на відм. + 5,025 м двома насосами (один - робочий, один - 

резервний). 

Злив охолоджуючої води від системи охолодження здійснюється в нижній б'єф. 

Для вводу в експлуатацію гідроагрегатів № 3 - 6 в системах пневмогосподарства 

тиском 0,8 МПа, 6,3 МПа та режиму СК встановлюються додаткові компресори з водяною 

системою охолодження.  

Система подачі технічної води до пристрою частотного пуску №2 
Для введення в експлуатацію гідроагрегатів № 3-6 необхідне встановлення 

пристрою частотного пуску № 2.  

Для охолодження пристрою частотного пуску № 2 передбачається підведення 

технічної води від існуючої системи охолодження тиристорного пускового пристрою  № 1 

и тиристорного самозбудження  гідроагрегатів № 1, 2. 

Забір води до існуючої система охолодження ТПП № 1 і ТС гідроагрегатів № 1, 2 

виконується від системи ТВП гідроагрегатів № 1 і № 2. 

У зв’язку зі збільшенням витрати води на охолодження пристрою частотного пуску 

№ 2 передбачається додаткове підведення води від системи ТВП гідроагрегату № 3. 

Забір води виконується після фільтрів системи ТВП з підключенням до колектору 

існуючої системи охолодження. 

Злив води з системи виконується в зливний трубопровід системи ТВП 

гідроагрегату №3 і далі в нижній б'єф. 

Система осушення проточної частини гідроагрегатів та дренажу будівлі ГАЕС 

Система осушення проточної частини гідроагрегатів № 1 - 6 

Система відкачування води з проточної частини насос - турбін забезпечує 

видалення води і підтримання в осушеному стані напірних водоводів, спіральних камер і 

відсмоктуючих труб.  

Система осушення проточної частини агрегату прийнята із застосуванням 

водоприймальної потерни на відм. мінус 20,500 м.  

Насоси осушення розташовані на відм. плюс 1,700 м в приміщенні насосної 

відкачки і дренажу. Трансмісії насосів проходять в обсадних трубах в водоприймальний 

колодязь.  

Первісне включення насосів відкачування здійснюється вручну. Після осушення 

проточної частини гідроагрегату насоси переводяться в режим автоматичного 

відкачування фільтраційних протікань через ущільнення затворів, засувок спорожнення 

гідроагрегатів, що знаходяться в роботі.  

Система осушення проточної частини гідроагрегатів є загальностанційною.  

Система осушення проточної частини гідроагрегатів № 7 - 10 

У технічному проекті, розробленому у 1980 р., на Ташлицькій ГАЕС передбачалося 

встановлення 10 гідроагрегатів, у т.ч. 6 оборотних і 4 турбінних гідроагрегати, загальною 

потужністю 1800 МВт. 
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В уточненому проекті 1991 р., в зв’язку з рішенням створення відсічної греблі, що 

відсікає частину Ташлицького водосховища від водойми-охолоджувача АЕС для ТГАЕС 

було прийнято рішення про підняття відмітки НПР верхньої водойми з +99,0 до +103,0 м 

для збільшення корисного об’єму води. 

Встановлена потужність Ташлицької ГАЕС в турбінному режимі склала 906 МВт, 

яка забезпечується 6-тю оборотними агрегатами. Агрегатні блоки турбінних 

гідроагрегатів №№7-10 були законсервовані. 

В режимі тимчасової експлуатації при пуску гідроагрегатів № 1, 2 була прийнята 

схема з встановленням насосів для відкачування протікань води безпосередньо з 

проточної частини насос - турбін № 4 - 10. 

Включення і відключення насосів відкачування здійснюється автоматично від 

датчика рівня в залежності від рівня води в проточної частини насос - турбіни. 

Для вводу в експлуатацію гідроагрегатів № 4 - 6 насоси і відповідне обладнання 

демонтуються. В режимі тимчасової експлуатації вказане обладнання залишається тільки 

для гідроагрегатів № 7 - 10. 

Система дренажу 

Система дренажу призначена для відкачування води, що фільтрується через бетон 

будівлі ГАЕС. 

Для видалення фільтраційної води виконується самопливна дренажна мережа у 

вигляді канавок, приямків, закладних труб та інші. 

Дренажна вода з приміщень будівлі ГАЕС відводиться в дренажний колодязь, 

розташований на відм. мінус 18,300 м. 

Включення і відключення насосів дренажу здійснюється автоматично від 

диференційного манометру в залежності від рівня води в дренажному колодязі. 

Система дренажу є загальностанційною.  

Система відкачування води з камери випуску водо - повітряної суміші 

Передбачене також відкачування води з камери випуску водо - повітряної суміші, в 

яку виконується випуск водо - повітряної суміші з кришки насос-турбіни при переводі 

гідроагрегатів в насосний режим і злив води з системи охолодження компресорів. 

Включення і відключення насосів відкачування води з камери випуску водо - 

повітряної суміші здійснюється автоматично від диференційного манометру в залежності 

від рівнів води в камері. 

Пневматичне господарство 

Пневматичне господарство Ташлицької ГАЕС забезпечує стислим повітрям 

необхідних параметрів всіх споживачів і включає наступне: 

- систему пневматичного господарства загально - станційну низького тиску 

Р=0,8 МПа; 

- систему пневматичного господарства загально - станційну високого тиску  

Р=6,3 МПа; 

- систему пневматичного господарства режиму синхронного компенсатора та 

насосного режиму. 

Система загальностанційного пневматичного господарства низького тиску 

Р=0,8 МПа 

Загально - станційне пневматичне господарство низького тиску Р=0,8 МПа 

забезпечує стислим повітрям гальмування гідроагрегатів, контрольно - вимірювальну 

апаратуру режиму водотоку, технічні потреби та підкачування повітря в камеру робочого 

колеса при роботі гідроагрегатів в режимі синхронного компенсатора. 

Для пуску гідроагрегатів № 1, 2 в системі встановлене наступне обладнання: 

- чотири компресора продуктивністю 10 м
3
/хв., тиском 0,8 МПа кожен; 

- п’ять повітрозбірників ємкістю 8 м
3
, тиском 0,8 МПа кожен; 
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- шість бачків - глушників; 

- трубопровідна арматура; 

- контрольно-вимірювальна апаратура; 

- з'єднувальні трубопроводи. 

Охолодження компресорів здійснюється водою від системи охолодження 

компресорів. Злив охолодженої води здійснюється в камеру випуску водо - повітряної 

суміші.  

Підведення повітря до кожного компресору виконано індивідуальним з забором 

повітря з повітрозабірної шахти.  

В системі гальмування гідроагрегатів, контрольно - вимірювальної апаратури і 

технічних потреб встановлено по одному повітрозбірнику. Для підкачування повітря в 

камеру робочого колеса при роботі гідроагрегатів в режимі синхронного компенсатора 

встановлено два повітрозбірника. 

Конденсат при продуванні компресорів і повітрозбірників зливається в бак для 

зливу масловодяного конденсату тиском Р=1,0 МПа, який встановлено на відм. мінус 

6,200 м. 

При вводі в експлуатацію гідроагрегату № 3 в загальностанційній системі 

додатково встановлено: трубопровідна арматура; контрольно - вимірювальна апаратура; 

з'єднувальні трубопроводи. 

Для вводу в експлуатацію гідроагрегатів № 4-6 в загальностанційній системі 

додатково встановлюються: три компресора продуктивністю 10 м
3
/хв., тиском 0,8 МПа 

кожен; трубопровідна арматура; контрольно-вимірювальна апаратура; з'єднувальні 

трубопроводи. 

Загально - станційне пневматичне господарство високого тиску Р=6,3 МПа 

Загально - станційна система пневматичного господарства високого тиску  

Р=6,3 МПа призначена для зарядки котлів маслонапірної установки, управління 

пнемоприводами кульових кранів насос - турбін та забезпечення стислим повітрям щитів 

повітряного живлення гідроагрегатів. 

Для пуску гідроагрегатів № 1, 2 в системі встановлено наступне обладнання: 

- два компресора продуктивністю 12 м
3
/хв., тиском 6,5 МПа кожен (один – 

робочий, другий – резервний); 

- два повітрозбірника ємкістю 8 м
3
, тиском 6,4 МПа кожен; 

- три баки для зливу масловодяного конденсату; 

- два бачка - глушника; 

- трубопровідна арматура; 

- контрольно-вимірювальна апаратура; 

- з'єднувальні трубопроводи. 

Охолодження компресорів здійснюється водою від системи охолодження 

компресорів. Злив охолодженої води здійснюється в камеру випуску водо - повітряної 

суміші.  

При вводі в експлуатацію гідроагрегату № 3 в загально - станційній системі 

пневматичного господарства додатково встановлено: компресор продуктивністю  

4,83 м
3
/хв., тиском 6,5 МПа; осушувач повітря Q=6 м

3
/хв.; Р=6,4 МПа; трубопровідна 

арматура; контрольно - вимірювальна апаратура; з'єднувальні трубопроводи. 

Новий компресор має водяну систему охолодження. У зв’язку з незадовільною 

якістю води р. Південний Буг та високими вимогами заводу - виробника компресорів до 

якості охолоджувальної води передбачається нова система охолодження для додаткових 

компресорів високого тиску Р=6,3 МПа і режиму синхронного компенсатора. 

Для вводу в експлуатацію гідроагрегатів № 4 - 6 в загально - станційній системі 

пневматичного господарства додатково встановлюються: трубопровідна арматура; 

контрольно - вимірювальна апаратура; з'єднувальні трубопроводи. 
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Пневматичне господарство режиму синхронного компенсатора та насосного 

режиму 

Для роботи Ташлицької ГАЕС в енергосистемі за програмою системи 

автоматичного регулювання частоти і потужності, передбачено режим синхронного 

компенсатора, з віджиманням води з камери робочих коліс. 

Система виконана блочною, з встановленням повітрозбірників (чотири 

повітрозбірника на один гідроагрегат) та централізованою компресорною.  

Охолодження компресорів – водяне і здійснюється водою від системи охолодження 

компресорів. Злив охолодженої води здійснюється в камеру випуску водо - повітряної 

суміші.  

Підведення повітря до кожного компресору виконано індивідуальним з забором 

повітря з повітрозабірної шахти.  

Робота компресорних установок для підтримки заданого рівня тиску в 

повітрозбірниках та магістралях повністю автоматизовані.  

Пневматичне господарство повітряних вимикачів 
У зв'язку із заміною повітряних вимикачів на елегазові система повітря високого 

тиску 23,0 МПа для живлення повітряних вимикачів відкритого розподільчого пристрою 

демонтується. 

Масляне господарство 

Центральне маслогосподарство і башта ревізії трансформаторів 

Центральне маслогосподарство  і башта ревізії трансформаторів розташовані в 

окремих будівлях на пристанційному майданчику. Біля будівлі маслогосподарства 

знаходиться відкритий маслосклад турбінного, ізоляційного, компресорного і 

індустріального масла. 

ЦМГ виконує увесь комплекс операцій по прийому, зберіганню, обробці, видачі та 

контролю стану турбінного і ізоляційного (трансформаторного) масла, які забезпечують 

нормальну експлуатацію обладнання. 

Башта ревізії трансформатора призначена для виконання ремонтних робіт з 

трансформаторами, реакторами та іншим електротехнічним обладнання. 

Для збору протікань масла при роботі з маслонаповненим обладнанням в БРТ 

виконана трансформаторна яма з відводом стоку в галерею аварійного зливу 

трансформаторного масла, яка розташована в будівлі ГАЕС.  

Магістральні маслопроводи та розводка у блоці гідроагрегату 

Для забезпечення маслом маслонаповнених вузлів гідроагрегатів передбачене 

прокладання магістральних маслопроводів від ЦМГ до будівлі ГАЕС та їх розводка у 

блоці кожного гідроагрегату. 

Передбачена можливість для приєднання пересувного маслоочисного обладнання 

безпосередньо до маслонаповнених вузлів гідроагрегату. 

Також передбачається відвід масла від дренажних трубопроводів масляних ванн 

підшипника і підп'ятника генератора - двигуна у спеціальний бачок і далі до баків для 

зливу масловодяного конденсату, які встановлені на відм. мінус 6,200 м. 

По мірі накопичення, по сигналу від датчика рівня, масло з баків відкачується 

насосом до ємності відстійного масла підземного баку аварійного зливу турбінного масла. 

Аварійний злив масла з трансформаторів і трубопроводи відводу маслостоків 

Проектом передбачено влаштування в будівлі ГАЕС галереї аварійного зливу 

трансформаторного масла і з'єднання її трубопроводами Ду 250 мм з маслоприймачами 

силових трансформаторів (Т1 ... Т10) і трансформаторів власних потреб (ТВП1 ... ТВП4).  

В разі аварії трансформатора з розривом маслобака, і пожежею, масло з 

трансформатора і вода, використовувана для пожежогасіння, відводяться в галерею 

аварійного зливу трансформаторного масла, об'єм якої розрахований на повний об'єм 
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масла одного з найбільших трансформаторів, а також 80% загальної (з врахуванням  

30-хвилинного запасу) витрати води з автоматичних установок пожежогасіння. 

Найбільший об'єм масла, що скидається в галерею аварійного зливу при аварії з 

трансформатором, становить 85 м
3
. Об'єм води для пожежогасіння впродовж 10 хвилин –  

120 м
3
. Об'єм води для пожежогасіння (80% загальної витрати з врахуванням  

30-хвилинного запасу) – 288 м
3
. Повний об’єм галереї аварійного зливу 

трансформаторного масла приблизно становить 1000 м
3
. 

Після аварії трансформатора необхідно дати відстоятися масловодяній суміші 

впродовж не менш трьох годин. Спочатку пересувним насосом в спеціальну цистерну 

відкачується трансформаторне масло (верхній шар), потім стаціонарними насосами 

відкачується вода (нижній шар). 

За результатами лабораторних аналізів масло відправляється або на регенерацію, 

або на утилізацію спеціалізованим організаціям. 

Дощові і талі води з маслоприймачів трансформаторів також відводяться в галерею 

аварійного зливу трансформаторного масла. Відкачування води зі слідами масла з галереї 

аварійного зливу трансформаторного масла здійснюється через фільтруючий колодязь в 

промзливову каналізацію. В фільтруючому колодязі передбачене очищення води зі 

слідами масла. Включення (відключення) насосів виконується вручну. 

Галерея аварійного зливу трансформаторного масла підтримується у 

випорожненому стані. Відкачування дощових і талих вод виконується по мірі 

накопичення. 

Обладнання системи пожежогасіння, сантехнічних систем та вентиляції 

Джерелом протипожежного водопостачання є Олександрівське водосховище. 

Система протипожежного водопостачання Ташлицької ГАЕС складається: з 

насосної станції пожежогасіння, яка розташована в будівлі ГАЕС на відм. +11,000 м, 

установок автоматичного пожежогасіння розпиленою водою, живильної, кільцевої, 

розподільчої мереж з відповідною запірною та регулюючою арматурою та 

протипожежних пристроїв.  

Внутрішнє пожежогасіння приміщень будівель здійснюється з пожежних кранів. 

Пожежні крани в машинному залі, турбінному залі, на сходових клітинах розташовані на 

основних відмітках обслуговування.  

Зовнішнє пожежогасіння будівлі ГАЕС, споруд ВРП 330/750, будівель та споруд на 

пристанційному майданчику здійснюється з пожежних гідрантів, встановлених в 

колодязях на зовнішній мережі об'єднаного господарсько - питного та протипожежного 

водопроводу.  

Пожежогасіння гідрогенератора 

Пожежогасіння гідрогенераторів Г-3÷6 здійснюється розпиленою водою за 

допомогою системи, що складається з двох кілець з розпилювальними насадками, що 

входять в поставку заводу - виробника. Кількість вводів у генератор - два. Вводи 

підключаються до кільцевої мережі пожежогасіння через запірно - пускові пристрої.  

Пожежогасіння трансформатора 

Пожежогасіння трансформаторів Т3÷6 прийнято розпиленою водою. Система по-

пожежогасіння складається з підвідного трубопроводу,  вузла керування, розподільних 

трубопроводів та зрошувачів. Підвідний трубопровід під'єднується до кільцевої мережі 

протипожежного водопроводу. На підвідному трубопроводі встановлюється запірно-

пусковий пристрій: засувка з електроприводом та ремонтна засувка з ручним приводом.  

Пожежогасіння кабельних тунелів 

Пожежогасіння кабельних приміщень  (тунелів) здійснюється розпиленою водою. 

Система гасіння пожежі прийнята дренчерного типу, складається з підвідних та 
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розподільчих трубопроводів, вузла керування з запірно - пусковими пристроями та 

зрошувачів.  

Обладнання сантехнічних систем. Водопостачання, каналізація 

До коригування уточненого проекту увійшло виконання: 

- каналізаційної насосної станції № 2 у будівлі ГАЕС на відм. +5,525 м; 

- внутрішніх мереж систем господарчо-питного водопостачання та господарсько-

побутової каналізації у побутових приміщеннях ГАЕС на відм. +11,000 м, +17,200 м,  

+ 24,000 м; 

- каналізаційної насосної станції підземного типу на території бази водної групи; 

- каналізаційного напірного колектора від КНС на території бази водної групи до 

існуючої КНС на пристанційному майданчику з трасуванням мережі у санітарно - 

технічній галереї; 

- зовнішніх мереж господарчо - побутової самопливної каналізації від будівель 

(будівля АПК та будівля ремонту та технічного обслуговування водолазного обладнання), 

що розташовані на території бази водної групи і запроектовані при виконанні уточненого 

проекту до КНС на території бази водної групи; 

- зовнішніх мереж поливального водопроводу правобережного  і лівобережного 

пристанційного майданчику і поливального водопроводу оглядового майданчика. 

Водопостачання Ташлицької ГАЕС передбачається від об'єднаної системи 

господарсько - питного протипожежного водопроводу.  

Система господарського питного водопроводу та водовідведення Ташлицької 

ГАЕС належить до єдиного майнового комплексу ВП ПАЕС.  

На ТГАЕС питна вода постачається по магістральному трубопроводу з ПАЕС до 

профілакторія «Іскра», а в УТ 22 виконано приєднання трубопроводу Ташлицької ГАЕС 

до магістрального трубопроводу по якому і  забезпечується живлення питною водою 

користувачів Ташлицької ГАЕС, також пожарних кран-комплектів будівлі ГАЕС, СВК, 

ЦМГ, сантехнічної галереї та пожарних гідрантів розташованих на відм.+11.100. 

Вода питної  якості витрачається на господарсько - питні, побутові та 

протипожежні потреби (зовнішнє пожежогасіння від пожежних гідрантів).  

Господарсько - побутові стоки від будівлі ГАЕС та будівель і споруд розташованих 

на території пристанційного майданчика відводяться в існуючу каналізаційну насосну 

станцію, яка розташована на пристанційному майданчику з подальшим перекачуванням їх 

у каналізаційну насосну станцію біля будівельної бази і далі в існуючу мережу  житлового 

селища. 

Будівля ГАЕС 

На період завершення другої черги будівництва - пуску 3-го агрегату були 

виконаніи внутрішні мережі систем господарсько - питного водопостачання і господарчо-

побутової каналізації у побутових приміщеннях ГАЕС на відмітках + 11,000 м; + 17,200 м; 

+ 24,000 м та каналізаційну насосну станцію № 2, яка розташована на позначці + 5,525 м в 

будівлі ГАЕС. 

Внутрішні мережі системи господарчо - питного протипожежного водопроводу 

запроектовані зі сталевих труб Ø50мм та поліпропіленових труб виробництва фірми 

WAVIN Ø32-20мм. Гаряче водопостачання передбачається від накопичувальних 

електричних водонагрівачів. Внутрішні мережі системи господарчо - побутової каналізації 

запроектовані з пластмасових труб виробництва фірми WAVIN Ø50-110мм. Стоки від 

санітарних приладів відводяться самопливом у приймальний резервуар КНС № 2. 

У КНС № 2 встановлено два каналізаційних насосних агрегати (1 робочий та 1 

резервний) з наступними параметрами: продуктивність 9,3м
3
/год; напір 50 м. 

Стоки перекачуються до існуючого приймального колодязя біля існуючої КНС на 

пристанційному майданчику. 
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На правобережному та лівобережному пристанційному майданчику, на оглядовому 

майданчику передбачено поливальний водопровід. Джерелом водопостачання є існуючий 

господарсько - питний протипожежний водопровід.  

Обладнання системи опалення та вентиляції 

Опалення Ташлицької ГАЕС передбачається від існуючої теплофікаційної 

установки ЮУ АЕС і пуско - резервної котельної.  

Опалення приміщень здійснюється місцевими нагрівальними приладами, 

повітряне, суміщене з припливною вентиляцією та сучасними тепловентиляторами на 

гарячій воді.  

При експлуатації гідроагрегатів у перехідний та зимовий періоди опалення 

машзала відбувається сучасними тепловентиляторами на гарячій воді, а також шляхом 

відбору гарячого повітря з системи охолодження генераторів - двигунів шляхом відкриття 

засувок, передбачених в конструкції генераторів. 

Вентиляція всіх приміщень будівлі Ташлицької ГАЕС загально-обмінна 

припливно-витяжна, механічна. Приплив на монтажний майданчик здійснюється шляхом 

перетікання з суміжних приміщень. Витяжка – з верхньої зони витяжними вентиляторами.  

У приміщеннях насосних техводопостачання для створення необхідного 

температурного режиму роботи технологічного устаткування до кожної насосної ТВП 

передбачається своя система вентиляції: приплив здійснюється припливними 

вентсистемами, витяжка – перетікання до турбінної зали через нормально відкриті 

протипожежні клапани.  

У будівлі МНУ передбачається чергове опалення для підтримки температури 

внутрішнього повітря плюс 5°С. Опалення здійснюється повітряно-опалювальними 

агрегатами з вбудованим термостатом, який керує роботою вентилятора та блоку нагріву, 

з можливістю встановлення необхідної температури в діапазоні від плюс 5°С до  

плюс 35°С. Вентиляція - припливно-витяжна.  

 

1.5 Оцінка за видами та кількістю очікуваних відходів, викидів, забруднення води, 

повітря, ґрунту та надр, шумового, вібраційного, світлового, теплового та 

радіаційного забруднення, а також випромінення, які виникають у результаті 

виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої діяльності 

Вплив планованої діяльності на навколишнє природне середовище полягає у 

привнесенні в навколишнє середовище чи вилучення з нього будь-якої матеріальної 

субстанції або інші дії, що викликають зміни стану навколишнього середовища. 

 

1.5.1 Оцінка за видами та кількістю очікуваних викидів  

в атмосферне повітря 

У відповідності з Постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.2001 № 1655 

«Про затвердження Порядку ведення державного обліку в галузі охорони атмосферного 

повітря» та наказу Мінекоресурсів України від 10.05.2002 № 177 «Про затвердження 

Інструкції про порядок та критерії взяття на державний облік обʼєктів, які справляють або 

можуть справити шкідливий вплив на здоровʼя людей і стан атмосферного повітря, видів 

та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря» проводиться 

забезпечення державного    контролю    в    галузі    охорони атмосферного повітря та 

прогнозування зміни його стану. 

 
1.5.1.1 Вплив на атмосферне повітря, який виникає у результаті виконання 

підготовчих і будівельних робіт 

Під час будівництва Ташлицької ГАЕС у складі гідроагрегатів №№ 4-6 з поетапним 

підвищенням нормального підпірного рівня (НПР) основними джерелами впливу на 
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атмосферне повітря буде робота будівельної техніки, зварювальні та фарбувальні роботи, 

переміщення сипучих матеріалів. 

Результати розрахунків кількісних та якісних характеристик викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря у результаті виконання підготовчих та 

будівельних робіт наведені в Додатку М Звіту ОВД. 

Перелік і кількість викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, які 

виникають у результаті виконання підготовчих та будівельних робіт, наведені в табл. 

1.5.1.1. 

Таблиця 1.5.1.1 - Перелік і кількість викидів забруднюючих речовин                             

в атмосферне повітря, які у результаті виконання 

підготовчих та будівельних робіт 

Забруднююча речовина ГДК 

м.р., 

мг/м
3
 

ГДК 

с.д., 

мг/м
3
 

ОБРВ, 

мг/м
3 

К
л
ас

 

н
еб

ез
п

ек
и

 Викид  

(на період БМР) 

Код Найменування г/с т/рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 

01003 

123 

Залізо та його сполуки (у 

перерахунку  на залізо) 

- 0,04 - 3 0,006 0,082 

01104  

143 

Манган та його сполуки в 

перерахунку на діоксид 

мангану 

0,01 0,001 - 2 0,0008 0,011 

04001 

301 

Оксиди азоту (оксид та 

діоксид азоту) у перерахунку 

на діоксид азоту 

0,2 0,04 - 3 0,035 0,603 

 - 

 323 

Кремнію діоксид аморфний                      

(Аеросил-175) 

- - 0,02 - 0,0004 
 
 0,0005 

05001  

330 

Діоксид сірки (діоксид та 

триоксид) в перерахунку на 

діоксид сірки 

0,5 0,05 - 3 0,004 0,091 

06000  

337 

Вуглецю оксид  5,0 3,0 - 4 0,036 0,659 

16001 

342 

Фтор і його пароподібні та 

газоподібні сполуки в 

перерахунку на фтористий 

водень 

0,02 0,005 - 2 0,0005 0,0006 

16000  

343 

Фториди, що легко 

розчиняються (наприклад 

NaF) та їх сполуки                                      

в перерахунку на фтор 

0,03 - - 2 0,002 0,002 

16000  

344 

Фториди погано розчинні 

неорганічні  (фтоpид 

алюмінію і кальцію) 

0,2 0,03 - 2 0,001 0,001 
 
 

11000  

2754 

Вуглеводні граничні С12-С19 1,0 - - 4 0,005 0,110 

03000 

2902 

Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 

частинок недиференційованих 

за складом  

0,5 - - 3 0,179 2,782 

11009  

1210 

Бутилацетат 0,1 0,1 - 4 0,007 0,114 

11000  

1042 

Спирт бутиловий 0,1 0,1 - 3 0,007 0,114 

11000  

1061 

Спирт етиловий 5,0 5,0 - 4 0,021 0,334 
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продовження таблиці 1.5.1.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 

11041  

621 

Толуол 0,6 0,6 - 3 0,020 0,323 

11000  

2752 

Уайт-спірит - - 1,0 - 0,125 1,974 

Всього: 0,4497 7,2011 

У зв’язку з тим, що джерела викидів забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря під час виконання підготовчих і будівельних робіт не є стаціонарними, розрахунок 

розсіювання забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери не проводився. 

Під час виконання підготовчих і будівельних робіт кількість викидів 

забруднюючих речовин атмосферне повітря від об’єкта планованої діяльності дещо 

збільшиться, але у зв’язку з тим, що територія знаходиться на значній відстані від 

селитебної зони, їх вплив на житлові масиви будуть незначними. Забруднення 

атмосферного повітря від даних джерел носитиме тимчасовий характер (57 місяців), після 

завершення підготовчих і будівельних робіт їх виділення з даної території припиниться. 

Дані викиди не є властивими для планованої діяльності об’єкта та мають короткочасний 

характер впливу. 

 

1.5.1.2 Вплив на атмосферне повітря, який виникає у результаті провадження 

планованої діяльності 

Виробнича діяльність Ташлицької ГАЕС (проммайданчик №19 ВП ПАУС                

ДП «НПЕК»)  призводитить до утворення викидів забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря.  

Для стаціонарних джерел викидів проммайданчика №19 ВП ПАЕС ДП «НАЕК 

«Енергоатом» (Ташлицька ГАЕС) отримано дозвіл на викиди № 4810800000-38 з 

необмеженим терміном дії, дата видачі  дозволу – 04.09.2018 р. (Додаток И Звіту ОВД). 

Дані щодо кількості джерел викидів забруднюючих речовин, кількісних та якісних 

характеристик викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних 

джерел об’єкта, які виникають у результаті планованої діяльності, наведені відповідно до 

звіту по інвентаризації викидів забруднюючих речовин на ДЕРЖАВНОМ 

ПІДПРИЄМСТВІ «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ  

«ЕНЕРГОАТОМ» ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЮЖНО-УКРАЇНСЬКА АЕС».  

Джерелами викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, які виникають у 

результаті роботи Ташлицької ГАЕС є: 

- каналізаційна-насосна станція – джерело викиду №19.01 

- ємності з мастилом (7 од.) – джерела викиду №№19.02-19.08 

- станція перекачування мастила (2 од.) – джерела викиду №№19.09-19.10 

- ділянка з обробки металу – джерело викиду №19.11 

- стоянка катерів  – джерело викиду №19.12 

На території об’єкта провадження планованої діяльності, розташовані 12 

стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, з яких 10 

джерел є організованим, а 2 - площинними. 

Карта-схема проммайданчика Ташлицької ГАЕС наведена на рис. 1.5.1.2.1 

Перелік і кількість викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, які 

виникають у результаті провадження планованої діяльності наведені в табл. 1.5.1.2.1. 
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Таблиця 1.5.1.2.1 - Перелік і кількість викидів забруднюючих речовин                             

в атмосферне повітря, які виникають у результаті 

провадження планованої діяльності 
Забруднююча речовина ГДК м.р., 

мг/м
3
 

ГДК с.д., 

мг/м
3
 

ОБРВ, 

мг/м
3
 

Клас 

небезпеки 

Викиди, 

т/рік код найменування 

1 2 3 4 5 6 7 

01003 

123 

Залізо та його сполуки 

(у перерахунку на залізо) 

- 0,04 - 3 0,00095 

01104 

143 

Манган та його сполуки  

в перерахунку на діоксид мангану 

0,01 0,001 - 2 0,00008 

01006 

164 

Нікель та його сполуки  

(у перерахунку на нікель) 

- 0,001 - 2 0,00001 

01010 

 203 

Хром та його сполуки  

(у перерахунку на триоксид хрому) 

0,002 0,0015 - 2 0,00008 

04001 

301 

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) 

у перерахунку на діоксид азоту 

0,2 0,04 - 3 1,251 

04003 

303 

Аміак 0,2 0,04 - 4 0,000 

-  

 323 

Кремнію діоксид аморфний                      

(Аеросил-175) 

- - 0,02 - 0,00007 

05001 

330 

Діоксид сірки (діоксид та триоксид) в 

перерахунку на діоксид сірки 

0,5 0,05 - 3 0,072 

05002 

333 

Сірководень 0,008 - - 2 0,000 

06000 

 337 

Оксид вуглецю 5,0 3,0 - 4 0,471 

16001 

342 

Фтор і його пароподібні та 

газоподібні сполуки  в перерахунку 

на фтористий водень 

0,02 0,005 - 2 0,00008 

16000 

343 

Фториди, що легко розчиняються 

(наприклад NaF) та їх сполуки в 

перерахунку на фтор 

0,03 - - 2 0,00022 

16000 

344 

Фториди погано розчинні неорганічні  

(фтоpид алюмінію і кальцію) 

0,2 0,03 - 2 0,00011 

11000 

2735 

Масло мінеральне нафтове (вере-

тенне,машинне,циліндров.та інш.) 

-  - 0,05  - 0,146 

11000 

2754 

Вуглеводні насичені C12-C19 

(розчинник РПК-26511)  

у перерахунку на сумарний 

органічний вуглець 

1,0 - - 4 0,332 

03000 

2902 

Речовини у вигляді суспендованих 

твердих частинок 

недиференційованих за складом 

0,5 - - 3 0,738 

ВСЬОГО: 3,0116 

Параметри стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин атмосферне 

повітря, які виникають у результаті провадження планованої діяльності, наведені в табл. 

1.5.1.2.2 

В результаті проведених розрахунків викидів забруднюючих речовин, встановлено, 

що перевищення встановлених нормативів на спостерігається по жодній з речовин. 

При впроваджені планованої діяльності не передбачається збільшення кількості 

стаціонарних джерел викидів, а також обсягів викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря.  

Планована діяльність не приведе до зміни стану атмосферного повітря та не 

спричинить негативного впливу. 
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Рисунок 1.5.1.2.1- Карта-схема проммайданчика Ташлицької ГАЕС 
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Таблиця 1.5.1.2.2 - Параметри стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин атмосферне повітря, які виникають у результаті провадження 

планованої діяльності 

Н
о

м
ер

 д
ж

ер
ел

а 
в
и

к
и

д
у

 

Н
ай

м
ен

у
в
ан

н
я
 д

ж
ер

ел
а 

в
и

к
и

д
у

 

Параметри 

джерела 

викиду 

Координати джерела викиду 

на карті-схемі 

Джерела утворення 

забруднюючих речовин 

Параметри 

газопилового потоку 

К
о

д
 з

аб
р

у
д

н
ю

ю
ч
о

ї 
р
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о

в
и
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и
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забруднюючої речовини 
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о

в
ж

и
н

а 
 

п
л
о

щ
и

н
н

о
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Найменування 

К
іл

ь
к
іс
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, 

 о
д

. 

В
и

тр
ат

а,
 м

3
/с

 

Ш
в
и

д
к
іс

ть
, 

м
/с

 

Т
ем

п
ер

ат
у

р
а,

 °
С

 

г/с т/рік 

Х1, м Y1, м Х2, м Y2, м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

19.01 Труба 6,0 0,2 930 243,0 - - КНС  1 - - 24,3 303 Аміак - 0,000 0,000 

333 Сірководень - 0,000 0,000 

19.02 Дихальний 

 клапан 

6,0 0,04 118,0 214,0 - - Ємність з  

мастилом 

(V =  63 м3) 

1 0,002 1,5915 24,3 2735 Масло мінеральне нафтове 

(веретенне,машинне,цилінд

ров.та інш.) 

- 0,0003 0,008 

19.03 Дихальний  

клапан 

6,0 0,04 154,0 285,0 - - Ємність з  

мастилом 

(V =  63 м3) 

1 0,002 1,5915 24,3 2735 Масло мінеральне нафтове 

(веретенне,машинне,цилінд

ров.та інш.) 

- 0,0003 0,008 

19.04 Дихальний  

клапан 

6,0 0,04 158,0 283,0 - - Ємність з  

мастилом 

(V =  63 м3) 

1 0,002 1,5915 24,3 2735 Масло мінеральне нафтове 

(веретенне,машинне,цилінд

ров.та інш.) 

- 0,0003 0,008 

19.05 Дихальний  

клапан 

6,0 0,04 161,0 280,0 - - Ємність з  

мастилом 

(V =  63 м3) 

1 0,002 1,5915 24,3 2735 Масло мінеральне нафтове 

(веретенне,машинне,цилінд

ров.та інш.) 

- 0,0003 0,008 

19.06 Дихальний  

клапан 

6,0 0,04 156,0 272,0 - - Ємність з  

мастилом 

(V =  63 м3) 

1 0,002 1,5915 24,3 2735 Масло мінеральне нафтове 

(веретенне,машинне,цилінд

ров.та інш.) 

- 0,0003 0,008 

19.07 Дихальний 

клапан 

6,0 0,04 153,0 275,0 - - Ємність з  

мастилом 

(V =  63 м3) 

1 0,002 1,5915 24,3 2735 Масло мінеральне нафтове 

(веретенне,машинне,цилінд

ров.та інш.) 

- 0,0003 0,008 

19.08 Дихальний 

клапан 

6,0 0,04 149,0 279,0 - - Ємність з  

мастилом 

(V =  63 м3) 

1 0,002 1,5915 24,3 2735 Масло мінеральне нафтове 

(веретенне,машинне,цилінд

ров.та інш.) 

- 0,0003 0,008 
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продовження таблиці 1.5.1.2.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

19.09 Дефлектор 3,0 0,3 141,0 283,0 - - Станція  

перекачування 

мастила, потужністю 

36 м3/год 

1 0,500 7,0736 20,0 2735 Масло мінеральне нафтове 

(веретенне,машинне,цилінд

ров.та інш.) 

- 0,01945 0,045 

19.10 Дефлектор 3,0 0,3 144,0 288,0 - - Станція  

перекачування 

мастила 

1 0,500 7,0736 20,0 2735 Масло мінеральне нафтове 

(веретенне,машинне,цилінд

ров.та інш.) 

- 0,01945 0,045 

19.11 Труба 11,0 0,3 235,0 173,0 - - Токарний верстат 

Фрезерний верстат 

Заточувальний верстат 

Пост зварювання 

1 

1 

2 

 

2 

0,500 7,0736 20,0 123 Залізо та його сполуки  

(у перерахунку на залізо) 

- 0,0059 0,00095 

143 Манган та його сполуки  

в перерахунку  

на діоксид мангану 

- 0,0005 0,00008 

164 Нікель та його сполуки (у 

перерахунку на нікель) 

- 0,0002 0,00001 

203 Хром та його сполуки (у 

перерахунку на триоксид 

хрому) 

- 0,0014 0,00008 

323 Кремнію діоксид аморфний 

(Аеросил-175) 

- 0,0006 0,00007 

342 Фтор і його пароподібні та 

газоподібні сполуки  

в перерахунку  

на фтористий водень 

- 0,0006 0,00008 

343 Фториди, що легко 

розчиняються (наприклад 

NaF) та їх сполуки                                      

в перерахунку на фтор 

- 0,002 0,00022 

344 Фториди погано розчинні 

неорганічні (фтоpид 

алюмінію і кальцію) 

- 0,001 0,00011 

2902 Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 

частинок недиферен-

ційованих за складом 

- 0,054 0,626 
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продовження таблиці 1.5.1.2.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

19.12 Площинне 

джерело  

викидів 

2,0 - 300,0 200,0 2,0 2,0 Катер УМС-450 

Катер УМС-600 

Катер 

технологічний типу 

КС-110 

2 

1 

2 

- - 24,3 301 Оксиди азоту (оксид та 

діоксид азоту) у перерахунку 

на діоксид азоту 

- 0,869 1,251 

330 Діоксид сірки (діоксид та 

триоксид) в перерахунку  

на діоксид сірки 

- 0,0498 0,072 

337 Оксид вуглецю - 0,327 0,471 

2754 Вуглеводні насичені  

C12-C19 (розчинник  

РПК-26511)  

у перерахунку на сумарний 

органічний вуглець 

- 0,2306 0,3320 

2902 Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 

частинок недиферен-

ційованих за складом 

- 0,078 0,112 
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1.5.2 Оцінка за видами та кількістю утворення відходів 

Згідно статті 1 Закону України «Про відходи», відходи - це будь-які речовини, 

матеріали і предмети, що утворилися у процесі виробництва чи споживання, а також 

товари (продукція), що повністю або частково втратили свої споживчі властивості і не 

мають подальшого використання за місцем їх утворення чи виявлення і від яких їх 

власник позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення. 

Метою інвентаризації відходів є визначення джерел утворення, видів відходів, 

встановлення місць і способів їх тимчасового розміщення на об’єкті, напрямів і методів 

переробки, утилізації та видалення.  

 

1.5.2.1 Оцінка за видами та кількістю відходів, які утворюються  

у результаті виконання підготовчих і будівельних робіт 

При проведенні робіт по завершенню будівництва Ташлицької ГАЕС будуть 

утворюватися наступні відходи: 

- грунт вийнятий 

- будівельні відходи (конструкції залізобетонні та металеві та деталі із заліза й сталі 

зіпсовані (пошкоджені) або неідентифіковані 

- брухт чорних металів (в т.ч. відходи лакофарбових матеріалів (тара), відходи 

зварювальних електродів) 

- тверді побутові відходи 

Результати розрахунків кількісних та якісних характеристик відходів, які 

утворюватимуться у результаті виконання підготовчих і будівельних робіт, наведені в 

Додатку С Звіту ОВД.  

Кількісні та якісні показники утворення відходів під час будівельних робіт наведені 

в таблиці 1.5.2.1.1 

Утворені відходи передбачається передавати на переробку, утилізацію, 

знешкодження спеціалізованим підприємствам, які мають відповідні дозвільні документи 

у сфері поводження з відходами (зокрема ліцензію на поводження з небезпечними 

відходами) і мають право проводити відповідну діяльність. 
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Таблиця 1.5.2.1.1 - Кількісні та якісні показники утворення відходів під час будівельних робіт 

№ 

з/п 

Найменування 

відходу 
Код відходу за ДК 005-96 

К
л
ас

 

н
еб

ез
п

ек
и

 

в
ід

х
о

д
у

 

А
гр

ег
ат

н
и

й
  

ст
ан

 

Фізико-хімічна характеристика 

відходів 

Показник 

утворення 

відходу, т 

Спосіб та місце тимчасового 

розміщення відходу 

1 Ґрунт вийнятий 4510.2.9.01 

Грунт вийнятий 

IV Тверді С15. Кремній  та  його сполуки – 25 % 

Грунт – 50 % 

Щебінь – 25 % 

 

522037,5 Тимчасове складування 

ґрунту передбачити у відвал 

для просушки з наступним 

навантаженням в автомашини 

та перевезенням на постійне 

місце складування з 

розрівнюванням. 

2 Будівельні відходи 

(розібрані бетонні 

елементи) 

4510.2.9.09 

Відходи змішані будівництва 

та знесення будівель і споруд 

IV Тверді С15. Кремній  та  його сполуки – 30 % 

Щебінь – 43 % 

Цемент – 15% 

ПАР – 12% 

52726,104 Зберігання на спеціально 

облаштованому 

майданчику до вивозу на 

звалище неділових грунтів та 

промислових відходів або 

повторного використання 

3 Брухт чорних металів, 

в тому числі: 

7710.3.1.08 

Брухт чорних металів дрібний 

інший 

IV Тверді С10. Залізо та його сполуки – 95 % Сторонні 

нерозчинні домішки (пісок, пил) – 5% 

7716,3 

Зберігання на спеціально 

облаштованому 

майданчику до передачі на 

ПВ ВП «Складське 

господарство» 

- відходи 

лакофарбових 

матеріалів (тара) 

IV Тверді С10 Залізо та його сполуки – 93%  

С69. Органічні розчинники – 0,4% 

Залишки фарби – 6,6%  

0,238 

- відходи 

зварювальних 

електродів 

IV Тверді С10. Залізо та його сполуки -80% 

С18. Марганець та його сполуки – 5%  

Оксид кальцію – 12% 

Оксид магнію – 3% 

0,672 

4 Побутові відходи 7720.3.1.01 

Відходи комунальні (міські) 

змішані, у т. ч. сміття з урн 

IV Тверді С15. Кремній  та  його сполуки – 13% 

С81. Вуглеводні та їх кисневі, азотні та (або) 

сірчані сполуки – 12% 

С10. Залізо та його сполуки – 0,4%  

Речовини органічні – 30  %  

Целюлоза (C6H10O5)n - 20% 

Відсів – 11 % 

Бавовна - 8 % 

Скло - 5,6 %  

372,16 Зберігання на спеціально 

облаштованому 

майданчику до вивозу на             

полігон ТБО 
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1.5.2.2 Оцінка за видами та кількістю відходів, які утворюються  

у результаті провадження планованої діяльності 

На підставі аналізу технологічних процесів, устаткування і сировини, що 

використовується на об’єкті планованої діяльності та згідно з Державним класифікатором 

ДК 005-96 «Класифікатор відходів» визначаються види нерадіоактивних відходів.  

Технічний звіт з інвентаризації нерадіоактивних відходів ВП «Южно-Українська 

АЕС» введено в дію Наказом від 15.01.2019 р. №54 (Додаток П звіту ОВД)   

За даними звіту інвентаризації відходів, на підприємстві утворювається 69 видів 

виробничих та побутових відходів I- IV класу небезпеки, а саме:  

- лампи люмінесцентні та відходи, які містять ртуть, інші зіпсовані або 

відпрацьовані;  

- батареї та акумулятори інші зіпсовані або відпрацьовані;  

- батареї лужні зіпсовані або відпрацьовані;  

- відходи масел технічних; 

- суміш речовин мастильних та масел нафтових, одержаних від вилучення масел із 

вод стічних; 

- шлам, що утворюється під час роботи установок, механізмів та внаслідок 

ремонтних робіт; 

- матеріали обтиральні зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені; 

-матеріали фільтрувальні зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені; 

- відходи одержані в процесі очищення вулиць, місць загального використання, 

інші; 

- відходи, що утворилися під час експлуатації транспортних засобів та перевезень, 

не позначені іншим способом або комбіновані; 

- відходи знезараження та (або) очищення вод стічних; 

- деревина та вироби з деревини зіпсовані або використані; 

- матеріали, речовини чи продукти, які виробник або постачальник оголошує 

відходами, що не позначені іншим способом (замазучений щебінь);  

- рідини мастильно-охолоджуючі, синтетичні, відпрацьовані у процесі формування 

металу; 

- трансформатори та конденсатори, які містять поліхлоровані біфеніли чи 

поліхлоровані терефталати, зіпсовані або відпрацьовані;  

- відходи масла, не позначені іншим способом; 

- батарейки зіпсовані або відпрацьовані; 

- папір пакувальний, крім паперу для харчової промисловості, некондиційні; 

- матеріали зв’язувальні органічні зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх 

залишки, які не можуть бути використані за призначенням; 

- шлам від очищення вод стічних неспецифічних промислових; 

- шлам від очищення вод стічних комунальних (міських); 

- смолі іонообмінні сатуровані зіпсовані або відпрацьовані; 

- матеріали, речовини чи продукти, які виробник або постачальник оголошує 

відходами, що не позначені іншим способом (антрацитова крихта); 

- футерування та вогнетриви відпрацьовані; 

- шлам, що утворюється від процесів знесолення води; 

- залишки, одержані у процесі вилучення піску; 

- відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи 

від комбінованих процесів приготування води питної чи технічної; 

- шлам, що утворюється від освітлення води; 

- відходи комунальні (міські) змішані, у т.ч. сміття з урн 

- шини, зіпсовані перед початком експлуатації, відпрацьовані, пошкоджені чи 

забруднені під час експлуатації; 

- одяг захисний зіпсований, відпрацьований чи забруднений; 
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- взуття зношене чи зіпсоване; 

- відходи деревини кускові; 

- вироби та метеріали гумові зіпсовані або відпрацьовані; 

- відходи змішані будівництва та знесення будівель і споруд; 

- відходи від технологічних процесів виробництва і розподілу енергії електричної, 

газу, пари та гарячої води, не позначені іншим способом; 

- бій скла технічного та скловиробів, що не підлягає спеціальному обробленню; 

- відходи одержані у процесах зварювання; 

- матеріали, речовини чи продукти, які виробник або постачальник оголошує 

відходами, що не позначені іншим способом (мул від очищення біоставків); 

- суміш відходів, матеріалів та виробів з пластмас інших, що не підлягає 

спеціальному обробленню; 

- матеріали абразивні та вироби з них зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, 

які не можуть бути використані за призначенням; 

- обладнання та інструменти медичні одноразові зіпсовані чи використані; 

- голки медичні зіпсовані чи використані (після дезінфекції); 

- відходи кухонні органічні, придатні для компостування; 

- макулатура паперова та картонна; 

- шлак паливний; 

- відходи речовин для вогнегасіння; 

- матеріали, речовини чи продукти, які виробник або постачальник оголошує 

відходами, що не позначені іншим способом (відпрацьований цеоліт, селікагель); 

- засоби фільтрувальні відпрацьовані; 

- частинки тверді масло-, водовідокремлювачів 

- бій ізоляторів керамічних; 

- матеріали з вмістом азбесту зіпсовані або відпрацьовані; 

- матеріали, речовини чи продукти, які виробник або постачальник оголошує 

відходами, що не позначені іншим способом (неліквідні хімреактиви); 

- плівка фотографічна та папір, які містять срібло чи сполуки срібла, некондиційні; 

- фотохімікати зіпсовані або відпрацьовані, їх залишки, що не можуть бути 

використані за призначенням; 

- грунт вийнятий; 

- тара пластикова дрібна використана; 

- машинки офісні чи комп’ютери некондиційні; 

- залишки обрізання дерев та догляду за посадками;  

- меблі офісні та магазинні некондиційні; 

- уламки фарфору, фаянсу; 

- обрізь та залишки матеріалів текстильних; 

- відходи інші, збір та знищення яких обумовлено спеціальними вимогами для 

запобігання виникнення інфекції; 

- компоненти електронні зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, які не можуть 

бути використані зі призначеням; 

- залишки тонера поліграфічного (у т.ч. натрони);  

- скло електротехнічне та вироби безперервної скляної нитки та на їх основі 

зіпсовані, забруднені або неідентивіковані, які не можуть бути використані за 

призначенням; 

- препарати та речовини фармацефтичні (у т.ч. ветеринарні), їх залишки зіпсовані, 

прострочені або неідентифіковані; 

- брухт кольорових металів дрібний інший; 

- брухт чорних металів дрібний інший. 
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За даними звіту про утворення та поводження з відходами (форма №1-відходи 

(річна) (Додаток Р Звіту ОВД) у 2021 р. на підприємстві було утворено 3498,487 т 

відходів, у т.ч.: 

- відходи І класу небезпеки – 6,925 т 

- відходи ІІ класу небезпеки – 84,646 т 

- відходи ІІІ класу небезпеки – 941,027 т 

- відходи ІV класу небезпеки – 2465,889 т 

Відходи, що утворюватимуться в результаті провадження планованої діяльності, 

тимчасово зберігатимуться в місцях організованого збирання з дотриманням вимог 

санітарного законодавства, правил охорони праці та протипожежної безпеки. Н 

підприємстві передбачається роздільний збір виробничих та побутових відходів. В 

подальшому утворені відходи, передбачається передавати спеціалізованим організаціям 

для переробки, утилізації або розміщення. 

При впроваджені планованої діяльності не передбачається збільшення кількості  

відходів та обсягів їх утворення відносно до існуючого стану. 

Таким чином, при дотриманні проектних рішень, а також при своєчасній передачі 

відходів спеціалізованим організаціям, що мають відповідні ліцензії на переробку, 

утилізацію або розміщення, забруднення ґрунтів виключається. 
 

1.5.3 Оцінка за видами та кількістю очікуваного забруднення води 

Водні ресурси забезпечують існування людей, тваринного і рослинного світу і є 

обмеженими та уразливими природними обʼєктами. 

В умовах нарощування антропогенних навантажень на природне середовище, 

розвитку суспільного виробництва і зростання матеріальних потреб виникає необхідність 

розробки і додержання особливих правил користування водними ресурсами, 

раціонального їх використання та екологічно спрямованого захисту. 
 

1.5.3.1 Оцінка за видами та кількістю забруднення води, яке виникає  

у результаті виконання підготовчих і будівельних робіт 

В результаті виконання підготовчих і будівельних робіт, очікується використання 

води на господарсько-побутові та виробничі потреби. 

Згідно проекту «Завершення будівництва Ташлицької ГАЕС. Введення 

гідроагрегатів №3-6 (м. Южноукраїнськ Миколаївської області) (Коригування) Том 8.1 

«Організація будівництва», витрати води складають: 

- на виробничі потреби - 1,0 л/с. 

- на господарсько-побутові потреби – 5,0 л/с. 

Виходячи із ступеня вогнестійкості будівель та категорії пожежної безпеки витрати 

води для потреб зовнішнього пожежогасіння на період будівництва становить 10 л/с. 

Система господарського питного водопроводу та водовідведення Ташлицької 

ГАЕС належить до єдиного майнового комплексу ВП ПАЕС.  

Господарсько-питне та протипожежне водопостачання  здійснюється від існуючих 

мереж водопроводу ВП ПАЕС. 

За даними ТГАЕС, споживання питної води в середньому складає 969 м
3
/місяць та 

11632 м
3
/рік. Водовідведення складає в середньому 235 м

3
/місяць та 2820 м

3
/рік. 

Технічне водозабезпечення здійснюється з Олександрівського та Ташлицького 

водосховищ. 

Тимчасова каналізація вирішується використанням існуючих санітарно-побутових 

приміщень станції та влаштуванням біотуалетів безпосередньо на будівельному 

майданчику. 

Додаткових джерел утворення виробничих стічних вод не передбачається.  

Таким чином, під час виконання підготовчих та будівельних робіт, забруднення 

водних ресурсів не передбачається. 
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1.5.3.2 Оцінка за видами та кількістю забруднення води, яке виникає  

у результаті провадження планованої діяльності 
 

Загальні відомості про поверхневі водні об'єкти, їх водозбірні басейни, 

господарське використання, моніторинг. 

Загальні дані про Олександрівьке водосховище наведені у таблиці 1.5.3.2.1 

Таблиця 1.5.3.2.1 - Загальні дані про Олександрівьке водосховище 

1 Назва водосховища Олександрівське 

2 Назва зарегульованого водостоку р. Південний Буг 

3 Місцерозтшування створу дамби 3 км вище смт Олександрівка, Вознесенського 

району Миколаївської області 

4 Відстань від гирла 134,8 км 

5 Місцерозташувння водосховища Україна, Миколаївська обл.,  

Вознесенський район 

6 Клас гідровузла другий 

7 Тип водосховища руслове 

8 Побудоване за проектом ПАТ «Укргідропроект» 

9 Вид регулювання добове та обмежене сезонне 

10 Призначення водосховища комплексне: гидроенергетика, рекреація, 

водопостачання 

11 Експлуатується водосховище в 

каскаді, системі або ізольовано 

в комплексі з Ташлицькою ГАЕС 

12 Відомча належність гідровузла ВП «Південноукраїнська АЕС» НАЕК 

«Енергоатом»  

Морфометричні, гідродинамічні і водно-балансові параметри.  

Морфометричні характеристики та характерні рівні Олександрівського 

водосховища наведені в таблиці 1.5.3.2.2.  

Таблиця 1.5.3.2.2 - Моpфометpичні хаpактеpистики та хаpактеpні pівні 

водосховища 
№ 

з/п 
Характеристика Показник 

1 Довжина, км 17,9 

2 Ширина, м: 

- максимальна 

- середня 

 

1200,0 

638,0 

3 Глибина: 

- максимальна 

- середня 

 

19,9 

7,20 

4 Площа мілководь глибиною до 2,0 (при НПР), км
2
 1,02 

5 Об’єм при НПР, млн. м
3
 82,30 

6 Довжина берегової лінії водосховища, км 45,1 

7 Площа дзеркала при НПР, км
2
 11,42 

8 Відмітка рівнів води у греблі Олександровської ГЕС, м: 

- нормальний підпірний рівень (НПР) 

- рівень мертвого об’єма (РМО) 

- рівні за попуску водопіль забезпеченістю: 

0,1%(Q=8800 м
3
/с) 

1%(Q=5100 м
3
/с) 

 

16,900 

14,00 

 

18,800 

16,900 
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Олександрівський гідровузол і два гідроагрегати ГЕС введені в експлуатацію в 

квітні 1999 року. Наповнення Олександрівського водосховища відбувається в період 

весняного паводку, коли в р. Південний Буг є надлишки води, в інші періоди року витрати 

води пропускаються через водосховище транзитом.  

Водогосподарський баланс Олександрівського водосховища для умов маловодних 

років, які є найбільш несприятливими для формування якості води у водогосподарській 

системі Південноукраїнського енергокомплексу, наведено в таблиці 1.5.3.2.3.  

Таблиця 1.5.3.2.3 - Водогосподарськийй баланс Олександрівського водосховища в 

маловодні роки, млн м
3
 

Прибуткова частина Видаткова частина 

 У тому числі  У тому числі 

Всього приток з 

верхньої 

ділянки 

Бокова 

приточ-

ність 

Опади на 

дзеркало 

водосховища 

Скид 

ГАЕС 

Всього Стік, який 

надходить 

у нижній 

б’єф 

Випарування Забір 

ГАЕС 

Середньомаловодний рік Р=75% 

2831,45 1526,2 5,05 4,45 1295,75 2831,15 1526,05 9,65 1295,75 

Маловодний рік Р=95% 

2128,05 827,4 0,85 4,05 1295,75 2127,78 821,58 10,72 1295,75 

Основною прибутковою статтею водного балансу Олександрівського водосховища 

є приточність з верхньої ділянки р. Південний Буг, яка складає в маловодний рік 75 % 

забезпеченості 1526,2 млн м
3
, а в маловодний рік 95 % забезпеченості - 827,4 млн м

3
. Бічна 

приточність становить від 0,85 до 5,05 млн м
3
 для маловодних років різної забезпеченості. 

Атмосферні опади, що випадають безпосередньо на дзеркало водосховища, складають 

4,45 - 4,05 млн м
3
. 

Основною видатковою статтею водного балансу Олександрівського водосховища є 

стік, що надходить у нижній б'єф Олександрівського гідровузла. У маловодний рік 75 % - 

ної забезпеченості він становить 1526,05 млн м
3
, а в маловодний рік 95 % забезпеченості - 

821,58 млн м
3
. 

Випаровування з водної поверхні водосховища складає в маловодні роки 9,65 - 

10,72 млн м
3
. Забір води на зрошення та водопостачання не залежить від водності року і 

дорівнює 0,01 млн м
3 

на рік.  

Річний стік, його мінливість та внутрішньорічний розподіл 

Річка Південний Буг нижче Олександрівського гідpовузла тpадиційно 

використовується для водопостачання (у тому числі питного), промисловості та сільського 

господарства, а також для місцевого судноплавства, відпочинку та аматорського pибного 

лову. 

Річний стік р. Південний Буг по рокам істотно змінюється. Так, згідно з 

багатолітніми спостереженнями на гідропосту (г. п.) біля смт Олександрівка (1914-2017 р. 

р., n=104), найбільш високий річний стік був в 1980 р. (Qс.р.=198 м
3
/с, Wр.=6,25 км

3
), його 

величина перевершила середньобагатолітнє значення в 2,3 рази. Найбільш низький стік 

спостерігався в 1921 р. (Qс.р.=28,0 м
3
/с, Wр.=0,88 км

3
) і складав всього 32 % від 

середньобагатолітнього значення.  

На рисунку 1.5.3.2.1 наводяться хронологічні характеристики багатолітнього ходу 

побутового стоку у вигляді інтегральних (різницевих) кривих р. Південний Буг на 

гідропостах біля м. Первомайськ (графік I), с. Підгір'я (графік II) та смт Олександрівка 

(графік III).  
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Рисунок 1.5.3.2.1 – Хронологічні характеристики багатолітнього ходу побутового  

(спостереженого) стоку р. Південний Буг 

 

Згідно з різницевою інтегральною кривою III на рисунку 1.5.3.2.1 з 1949 р. по 1964 

р. спостерігалась тривала маловодна фаза. За період з 1965 р. по 1985 р. найбільший вплив 

господарської діяльності співпав з фазою підвищеного стоку. З 1985 р. по 1995 р. водність 

була нижче середньої. Після 10-ти літнього підйому водності (1995-2005 р. р.) з 2006 р. по 

2019 р. на р. Південний Буг на г. п. біля смт Олександрівка, м. Первомайськ та с. Підгір'я 

спостерігається стійка багатолітня маловодна фаза, що пов'язано зі зміною клімату. 

Слід відмітити те, що за допомогою різницевих інтегральних кривих можна 

виявити наявність в хронологічному ході стоку багатолітніх періодів пониженої чи 

підвищеної водності (чередування яких відбуваються не монотонно), тобто вони 

відображають характер багатолітнього коливання стоку за минулий період спостережень. 

Згідно з аналізом цих кривих (вони не є прогнозними) можна відзначити наступне – в 

минулому були доволі тривалі періоди зниженої водності, які можуть з'являтися і в 

майбутньому, тобто сучасна тенденція до зниження річного стоку р. Південний Буг на 

гідропостах біля смт Олександрівка та вище розташованих м. Первомайськ та с. Підгір'я 

(вище впадіння р. Синюха) може виявитись довготривалою. Довготривалі багатолітні 

маловодні періоди можуть спричиняти значні труднощі в забезпеченні водоспоживачів 

водою з р. Південний Буг, що і спостерігається на даний час. 

Визначення розрахункових гідрологічних характеристик за рекомендаціями слід 

проводити за однорідними гідрологічними рядами. Для річок, в басейнах яких інтенсивно 

розвивається господарська діяльність, необхідне приведення гідрологічних рядів до 

однорідних умов. Приведення стоку до однорідних умов не здійснюється, якщо сумарна 

величина його змін не виходить за межі випадкової середньої квадратичної помилки 

вихідних даних спостережень. 

Коли присутній направлений тренд до зменшення або збільшення стоку, то згідно з 

рекомендаціями його необхідно мінімізувати, тобто привести дані спостережень до 

однорідних умов. Якщо направлений тренд відсутній, то аналітичні криві розподілу 

ймовірностей для статистичного аналізу наявного стокового ряду використовувати можна. 

На інтегральній кривій стоку рисунку 1.5.3.2.1 (графік IV) не відмічається істотних 

однобічно направлених відхилень від середньої лінії, характерних при значному впливі 
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господарської діяльності, яка набагато перевищує точність гідрометричних даних. Можна 

вважати, що на річці відбуваються багатолітні циклічні коливання стоку, пов'язані, в 

основному, з характером багатолітнього коливання природного зволоження водозбору      

р. Південний Буг, для якого є характерним природний немонотонний ритм. 

В цілому, господарська діяльність в межах водозбору в багатолітньому ході стоку 

на фоні глобальних кліматичних впливів виявляється незначно. Тому наявний ряд 

середньорічних величин за період з 1914 р. по 2021 р. можна вважати умовно природним, 

тобто статистично однорідним. 

Коефіцієнти асиметрії Cs приймались по співвідношенню Cs=2 Cv, виходячи з 

узгодженості емпіричних даних і аналітичної кривої розподілу щорічних ймовірностей 

(забезпеченостей), рисунок 1.5.3.2.2. 

В таблиці 1.5.3.2.4 наведені статистичні параметри і розрахункові значення різної 

забезпеченості спостереженого річного стоку р. Південний Буг на г. п. біля                           

смт Олександрівка (F= 46200 км
2
) за багатолітній період з 1914 р. по 2021 р.  

Таблиця 1.5.3.2.4 – Параметри та розрахункові значення спостереженого річного 

стоку р. Південний Буг – г.п. біля смт Олександрівка 

Характеристика 

Параметри стоку Розрахункові значення річного стоку  

забезпеченістю, Р %: Середньобаг

атолітнє 

значення 

Коефіцієнти 

Варіації, 

Сv 

Асиметрії, 

Сs 
25 50 75 95 97 99 

Витрата води 

Q, м
3
/с 

85,8 

0,39 2 Сv 

105 81,5 61,4 39,5 34,7 27,2 

Об'єм стоку 

W, км
3
  

2,71 3,31 2,57 1,94 1,25 1,10 0,86 

 

 

 
исунок 1.5.3.2.2 – Крива забезпеченостей середньорічних витрат води побутового 

стоку р. Південний Буг – г.п. біля смт Олександрівка 

 

Дані по середньобагатолітньому розподілу спостереженого річного стоку (витрати 

води та об’єми стоку) р. Південний Буг на г. п. біля смт Олександрівка за наявний період 

спостережень з 1914 р. по 2021 р. (в абсолютних та відносних одиницях) представлені в 

таблиці 1.5.3.2.5. 
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Таблиця 1.5.3.2.5 – Середньобагатолітній розподіл побутового спостереженого 

річного стоку р. Південний Буг – г. п. біля смт Олександрівка 
Місяці (сезони року) Витрати води, м

3
/с Шар стоку, мм Об'єми стоку, км

3
 % 

березень 211 12,34 0,57 21,04 

квітень 191 10,70 0,50 18,28 

травень 70,9 4,10 0,19 7,01 

червень  58,6 3,30 0,15 5,61 

липень 56,6 3,30 0,15 5,61 

серпень 45,2 2,62 0,12 4,47 

вересень 47,0 2,64 0,122 4,50 

жовтень 59,3 3,44 0,16 5,87 

листопад 62,7 3,51 0,162 5,98 

грудень 64,5 3,74 0,173 6,39 

січень 67,5 3,92 0,18 6,68 

лютий 94,9 5,02 0,232 8,56 

Всього за рік 85,8 58,6 2,71 100 

Стік р. Південний Буг усередині року проходить украй нерівномірно. Найбільш 

багатоводні місяці – березень та квітень, в окремі роки буває також і лютий. Доля стоку за 

весняний період складає в окремі роки до 70 % річного стоку (за даними багатолітніх 

спостережень на г. п. біля смт Олександрівка). Найбільш маловодні місяці: червень-

вересень 

Аналіз річного та меженного стоків за багатолітній період та сучасне 

 маловоддя 

Аналіз річного стоку. В таблиці 1.5.3.2.6 наводяться співставлення 

середньобагатолітнього розподілу (в %) спостереженого річного стоку (витрати води)               

р. Південний Буг на г. п. біля смт Олександрівка за такі періоди:  

–  з 1914 р. по 1949 р. (n=36 років) з найменшим викривленням водного режиму; 

–  з 1963 р. по 2021 р. (n=59 років) - за роки з викривленим водним режимом;  

– за наявний період спостережень з 1914 р. по 2021 р. (n=108 років);  

–  за сучасне маловоддя з 2006 р. по 2021 р. (n=16 років). 

Таблиця 1.5.3.2.6 – Середньобагатолітній розподіл стоку р. Південний Буг –  

 г. п. біля смт Олександрівка, % 

Місяці 

(сезони року) 

Період спостереження 

з найменшим викривленням 

водного режиму 

з викривленим 

водним режимом 
за наявний період сучасне маловоддя 

1914-1949 р. р., 

n=36 років 

1963-2021 р. р., 

n=59 років 

1914-2021 р. р., 

n=108 років 

2006-2021 р. р., 

n=16 років 

березень 26,2 16,91 20,53 13,70 

квітень 22,4 15,60 18,56 13,28 

Всього за весну 48,6 32,51 39,09 26,98 

травень 7,1 6,80 6,88 7,29 

червень 5,5 5,89 5,69 7,5 

липень 4,8 6,17 5,49 5,2 

серпень 4,1 4,66 4,39 3,27 

Всього за літо 21,5 23,52 22,45 23,26 

вересень 3,7 5,24 4,57 4,56 

жовтень 3,8 7,25 5,76 7,89 

листопад 4,7 7,07 6,09 9,21 

Всього за осінь 12,2 19,56 16,42 21,66 

Всього за літо-осінь 33,7 43,08 38,87 44,92 

грудень 5,0 7,09 6,26 8,11 

січень 5,0 7,58 6,56 8,73 

лютий 7,7 9,74 9,22 11,26 

Всього за зиму 17,7 24,41 22,04 28,10 

Всього за межень 51,4 67,49 60,91 73,02 

За рік 100 100 100 100 



65 

 

Згідно з даними, які розміщені в таблиці 1.5.3.2.6 середньобагатолітня частка весни 

в річному стоці в умовах його мінімального викривлення господарською діяльністю 

(1914-1949 р.р.) складала 48,6 %, менше всього стоку приходилось на осінь (12,2 %), 

самим маловодним місяцем був вересень (3,7 %), самим багатоводним – березень (26,2 %).  

За останні 59 років (1963-2021 р.р.) відбувся перерозподіл стоку з весняних місяців 

на меженні. Доля весни зменшилась з 48,6 % в природних умовах до 32,51 % в побутових, 

літа-осені збільшилась від 33,7 % до 43,08 %, зими – від 17,7 % до 24,41 %.  

За сучасне маловоддя (2006-2021 р.р.) розподіл стоку в долях за весну, літо, осінь 

та зиму приблизно однаковий і складає від 21,66 % до 28,1 %. Згідно характеру розподілу 

стоку на весну приходиться стоку майже в 2 рази менше ніж, наприклад, за період 1914-

1949 р. р. Можна вважати, що маловоддя 2006-2021 р.р. пов’язане з відсутністю 

багатоводних та середніх за водністю весняних водопіль. 

Аналіз меженного стоку. Характерною особливістю району, який розглядається 

(нижня течія р. Південний Буг) є: глибоке залягання підземних вод та їх виключно малий 

дебіт, обумовлений поганими умовами живлення: незначною кількістю атмосферних 

опадів та великими втратами на випарування. Також на формування меженного стоку 

суттєво впливає господарська діяльність, яка сприяє його збільшенню або зменшенню за 

рахунок перерозподілу стоку за сезонами року, а також добове регулювання стоку 

гідроелектростанціями (Додаток Т Звіту ОВД). 

В басейні р. Південний Буг більш низька межень здебільшого характерна для 

літньо - осіннього періоду, коли відбувається виснаження підземних вод, які формують 

меженний стік.  

За багатолітній період спостережень з 1914 р. по 2019 р. біля смт Олександрівка 

найменша витрата води відкритого русла дорівнює 3,30 м
3
/с (10.08.1936 р.), зимового 

періоду – 2,60 м
3
/с (24.02.1954 р.). 

Характерні значення мінімального стоку за період спостережень з 1914 р. по             

2019 р. на р. Південний Буг на г.п. біля смт Олександрівка представлені в таблиці 1.5.3.2.7 

Таблиця 1.5.3.2.7 – Характерні значення мінімальних витрат води за наявний 

період спостережень р. Південний Буг – г.п. біля                                  

смт Олександрівка  

Характеристики 

Найменші (строкові) Середньодобові За 30 діб 

Витрата  

води, Q м
3
/с 

Дата 
Витрата  

води, Q м
3
/с  

Дата 

Витрата 

води, Q 

м
3
/с  

Дата 

Літньо - осінні 
3,30 

20,8 
10.08.1936 

4,30 

23,5 

24.07, 

10.08.1936 

10,4 

32,0 
1921 

Зимові 
2,60 

33,6 
24.02.1954 

5,04 

37,7 
08.02.1954 

8,67 

50,7 
1936 

П р и м і т к а  – В числівнику наводиться найменше значення за період спостережень, в знаменнику – 

середнє за багатолітній період 

З метою з'ясування характеру зміни величин мінімального стоку в часі за наявний 

багатолітній період спостережень виконано хронологічний аналіз мінімального стоку (на 

наявність тренду) р. Південний Буг – г.п. біля смт Олександрівка за літньо-осінній період 

та зиму.  

На рисунках 1.5.3.2.3–1.5.3.2.6, для прикладу, показано хронологічний хід 

мінімальних витрат води (строкових та за 30 діб) р. Південний Буг на г. п. біля                         

смт Олександрівка за наявний багатолітній період спостережень. 

В розрахунках згідно з рекомендується замість середньомісячних мінімальних 

витрат води використовувати 30-ти добові, які більш повно характеризують мінімальний 

стік. Аналіз гідрометричних даних, проведений по даним на р. Південний Буг – г. п. 

Олександрівка показує, що 30-ти добові мінімальні витрати води теплого періоду в 

середньому бувають на 5 % нижчими середньомісячних за один і той самий період. Зимові 
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30-ти добові мінімальні витрати води нижчі середньомісячних мінімальних витрат води в 

середньому на 6 %, що не перевищує межі похибок гідрометричних даних.  

 

Рисунок 1.5.3.2.3 – Хронологічний багатолітній хід мінімальних строкових витрат води за 

зимовий період р. Південний Буг – г. п. біля смт Олександрівка 
 

 
Рисунок 1.5.3.2.4 – Хронологічний багатолітній хід мінімальних за 30 діб витрат води за  

зимовий період р. Південний Буг – г. п. біля смт Олександрівка 
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Рисунок 1.5.3.2.5 – Хронологічний багатолітній хід мінімальних строкових  

витрат води за літньо-осінній період р. Південний Буг – г. п. біля смт Олександрівка 

 

 
Рисунок 1.5.3.2.6 – Хронологічний багатолітній хід мінімальних за 30 діб витрат води 

за літньо-осінній період р. Південний Буг – г. п. біля смт Олександрівка 

 

Згідно з наведеними рисунками та зробленим аналізом з'ясовано наступне: 
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- дані з 1914 р. по 1956 р. відображають природні умови формування мінімального 

стоку і характеризують підземне живлення річки. По цьому ряду були отримані 

розрахункові значення мінімальних витрат води (літньо - осінніх та зимових); 

- з 1957 р. по 2000 р. проявляється тенденція до збільшення мінімального стоку 

(особливо зимового), яка відбувається за рахунок впливу на нього добового регулювання 

в результаті роботи численних ГЕС, які були побудовані після 1956 р. (перелік 

водосховищ в басейні р. Південний Буг розміщено в таблиці Р.2 Додатку Р); 

- з 2001 р. спостерігається стійка тенденція до зменшення величин спостережених 

мінімальних літньо - осінніх та зимових (особливо найменших строкових і 

середньодобових) витрат води, що, мабуть, пов’язано з посушливістю останніх років.  

В таблиці 1.5.3.2.8 показано порівняння мінімальних витрат води літньо - осіннього 

періоду (які за величиною менше зимових) р. Південний Буг за період сучасного 

маловоддя. 

Таблиця 1.5.3.2.8 – Порівняння мінімальних витрат води літньо - осіннього періоду 

р. Південний Буг за період сучасного маловоддя 

Роки 

Середньомісячні Середньодобові Строкові 

м. Первомайськ 

(припливні) 

смт   

Олександрівка  

(скидні) 

м. Первомайськ 

(припливні) 

смт Олександрівка 

(скидні) 

м. Первомайськ 

(припливні) 

смт Олександрівка 

(скидні) 

Q, м3/с Дата Q, м3/с Дата Q, м3/с Дата Q, м3/с Дата 
Q, 

м3/с 
Дата Q, м3/с Дата 

2001 50,6 08 45,7 08 18,4 27.08 37,2 28.08 17,0 27.08 36,6 28.08 

2002 36,9 07 42,6 07 27,5 24.05 28,4 24.07 26,8 24.05 27,0 24.07 

2003 21,3 06 17,3 06 15,4 19.06 13,4 09,10.06 14,7 19.06 13,2 11.06 

2004 20,5 07 30,8 06 18,4 
26.06- 

27.07 (4) 
15,8 28.06 18,4 

26.06- 

28.07 (5) 
15,5 27.06 

2005 46,1 07 49,5 07 31,6 05.08 22,4 10.08 30,6 05.08 20,0 10.08 

2006 32,5 08 33,5 08 25,8 23.08 12,8 02.08 24,0 07-23.08 10,5 02.08 

2007 19,9 07 18,8 07 16,8 21,22.07 8,55 02.08 16,4 20-22.07 (3) 8,55 01.08 

2008 27,3 07 12,7 10 17,6 22.07 11,5 30.07 16,8 22.07 10,9 
30.07, 

13.09 

2009 23,2 08 20,8 08 16,0 25.08 13,0 28.08 16,0 
25.08- 

02.09 (2) 
10,5 27.08 

2010 28,8 08 29,8 08 16,5 26.08 15,2 07.09 15,8 26.08 11,3 07,09 

2011 28,7 09 29,4 08 17,6 25.08 16,0 06.09 14,8 25.08 15,1 07.09 

2012 13,0 08 11,4 08 8,62 08.08 6,27 06.08 8,62 08.08 6,27 06.08 

2013 21,5 08 21,3 09 14,8 20.08 14,2 08.09 14,4 13-25.08 (3) 14,0 08.09 

2014 21,2 08 18,8 06 13,6 22.08 15,3 12.08 12,2 22.08 14,2 12.08 

2015 10,8 09 8,18 09 8,22 07-10.08 5,98 12.09 8,22 05-10.09 (6) 5,98 12, 13.09 

2016 14,2 09 11,4 09 11,8 15-24.09 (4) 7,08 01.08 11,8 15-24.09 (4) 6,84 01.08 

2017 10,8 08 9,75 08 9,62 
18.08-02.09 

(9) 
7,81 08.07 9,36 19-22.08 (3) 7,02 09.07 

2018 16,1 06 15,3 06 8,62 05.06 13,1 17.06 8,36 5.06 11,6 20.08 

2019 12,0 08 12,4 09 10,6 30.08 10,3 13.08 10,6 30,31.08 10,3 12-15.08 

2020 9,15 09 8,37 09 6,65 30.09 7,16 12.10 6,00 29,30.09 7,07 09.10 

2021 17,4 09 14,8 09 8,30 17.09 9,92 01.09 7,71 14-17.09 (2) 9,92 01-02.09 

Середнє 23,0 - 22,0 - 15,4 - 13,9 - 14,7 - 13,0 - 

Найменше 9,15 09.2020 8,18 09.2015 6,65 30.09.2020 5,98 12.09.2015 6,00 
29,30.09.              

2020 
5,98 

12, 

13.09.2015 

Згідно з даними, які розміщені в таблиці 1.5.3.2.8 мінімальні витрати води                     

р. Південний Буг зменшуються таким чином:  

- середньомісячні – з величини 49,5 м
3
/с (2005 р.) та 50,6 м

3
/с (2001 р.) до 8,18 м

3
/с 

(2015 р.) та 9,15 м
3
/с (2020 р.);  

- середньодобові зменшуються з 31,6 м
3
/с (2005 р.) – 37,2 м

3
/с (2001 р.) – до 

5,98 м
3
/с та 6,65 м

3
/с (2020 р.);  

- строкові – з 36,6 м
3
/с (2001 р.) та 30,6 м

3
/с (2005 р.) – до 5,98  м

3
/с та 6,00 м

3
/с  

(2020р.).  



69 

 

Згідно з проведеним аналізом (таблиця 1.5.3.2.8) значення мінімальних строкових 

витрат води, особливо в літньо-осінній період в більшості випадків нижче санітарно-

екологічного попуску, який дорівнює 17,0 м
3
/с. 

Дані про розрахункові значення мінімальних витрат води різних забезпеченостей 

(літньо - осіннього та зимового періодів) р. Південний Буг на г. п. біля смт Олександрівка, 

який відображає природні умови формування мінімального стоку, представлені в таблиці 

1.5.3.2.9.  

Таблиця 1.5.3.2.9 – Параметри і розрахункові значення мінімальних витрат води  

р. Південний Буг – г.п. біля смт Олександрівка (природні 

умови)  

Характеристики 

Середньобагатолітнє 

 значення,  

Qomin м
3
/с 

Розрахункові значення витрат води (м
3
/с) різної  

забезпеченості, Р %: 

75 90 95 97 

 Літньо-осінні 

30-ти добові  27,6 18,2 13,7 11,5 9,20 

Середньодобові 22,1 13,5 11,3 7,60 5,80 

Строкові 19,9 12,0 11,0 7,00 4,50 

 Зимові 

30-ти добові 36,3 25,7 16,8 13,5 11,5 

Середньодобові  27,0 17,5 11,5 7,70 6,50 

Строкові 22,2 12,6 7,80 6,80 3,50 

Водогосподарські умови 

Водосховища Південноукраїнського енергокомплексу – Ташлицьке, 

Олександрівське, Прибузьке – входять в склад водогосподарської системи Південного 

Бугу. 

Основними водогосподарськими об’єктами у складі системи є: 

- 188 водосховищ із загальною площею дзеркала 308 км
2
, повним об’ємом  

897 млн.м
3
 і корисним об’ємом 562 млн.м

3
; 

- 8005 ставків із загальною площею дзеркала 469 км
2
, повним об’ємом 616 млн.м

3
; 

- системи водопостачання і каналізації міст Хмельницького, Хмільника, Вінниці, 

Жмеринки, Гайсина, Ладижина, Первомайська, Миколаєва та інших; 

- крупні електростанції, які споживають річкову воду: Південноукраїнська АЕС, 

Ладижинська ТЕС, Юрківська, Уманська, Миколаївська ТЕЦ; 

- крупні зрошувальні системи і рибні господарства; 

- малі гідроелектростанції на Південному Бузі і його притоках. 

Головними регуляторами стоку у водогосподарській системі басейну є 

водосховища на Південному Бузі і його притоці р. Синюха. 

Характерні проектні рівні і морфометричні характеристики основних, найбільш 

крупних водосховищ, розташованих вище ПУЕК наведені нижче в таблиці 1.5.3.2.10. Там 

же показані рівні і об’єми допустимого спрацювання цих водосховищ.  

Таблиця 1.5.3.2.10 – Характерні рівні і об’єми основних водосховищ у басейні  

Південного Бугу 

Водосховище Річка 

Рівні води, м Об’єм водосховища, млн.м
3 

Вид 

регулювання 

стоку 
НПР 

допустимого 

спрацювання 
РМО 

при 

НПР 

корисний 

(між НПР і 

РМО) 

допустимого 

спрацювання 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Щедрівське 
Південний 

Буг 
265,50 264,80 264,50 25,2 11,5 8,7 сезонне 

Сабарівське 
Південний 

Буг 
233,50 - 233,44 8,6 0,2 - добове 

Сутиське 
Південний 

Буг 
228,10 227,50 227,50 8,6 2,2 2,2 добове 
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продовження табл. 1.5.2.3.10 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ладижинське 
Південний 

Буг 
177,00 175,50 168,00 148,1 127,9 28,1 сезонне 

Дмитренківське Соб 170,00 169,50 167,65 11,1 7,1 2,0 добове 

Глубочекське 
Південний 

Буг 
151,70 150,70 150,20 10,8 4,3 3,0 добове 

Гайворонське 
Південний 

Буг 
131,75 131,00 128,75 11,3 9,3 3,6 добове 

Первомайське 
Південний 

Буг 
65,26 64,26 63,70 4,9 2,3 1,6 добове 

Новоархангельське Синюха 107,00 106,50 105,20 13,1 6,6 2,1 добове 

Терновське Синюха 98,30 97,80 94,50 12,9 10,3 1,8 добове 

Червонохуторське Синюха 81,00 80,50 79,00 9,6 5,5 1,7 добове 

Всього об’єм допустимого спрацювання 54,8  

Олександрівське водосховище використовується як нижнє водоймище Ташлицької 

ГАЕС, забезпечуючи в існуючих умовах роботу трьох агрегатів ГАЕС. 

Корисна ємність водосховища 20,95 млн.м
3
, розташована в призмі між відмітками 

НПР 16,00 м і РМО 14,00 м, призначена для добового регулювання потужності ГАЕС – 

3,55 млн.м
3
, для покриття втрат на випаровування з Олександрівського водосховища і 

верхньої водойми ГАЕС – 3,6 млн.м
3
, а також для водокористувачів Миколаївської 

області – 13,8 млн.м
3
. 

У річці нижче Олександрівського гідровузла в меженний період повинні 

цілодобово проходити витрати, рівні припливним. Для цього скидні витрати через 

Олександрівський гідровузол підтримуються рівними припливним за допомогою агрегатів 

ГЕС і шляхом маневрування затворами водозливної греблі. 

У відповідності до чинних «Правил експлуатації водосховищ басейна ріки Пі-

вденний Буг» всі водосховища, що входять до складу водогосподарської системи Пів-

денного Бугу, включаючи Олександрівське і Прибузьке водосховища, пов’язані між со-

бою відносно використання стоку. Верхові водосховища мають регулюючий вплив на 

стік, що поступає в розташовані нижче водосховища, зменшуючи або збільшуючи його в 

різні періоди року. Призначення Прибузького водосховища - забезпечення компен-

суючого регулювання стоку для нижче розташованих споживачів. 

При призначенні порядку спрацювання і наповнення кожного з водосховищ 

необхідно враховувати загальне положення з водозабезпеченістю по всьому басейну 

Південного Бугу. 

У нормальних умовах, коли водними ресурсами по всьому басейну забезпечуються 

потреби всіх водокористувачів, режим роботи водосховищ призначається відповідно до 

Правил експлуатації кожного з них. 

В цьому випадку спрацювання водосховищ повинно проводитись тільки для за-

безпечення власних водокористувачів, включаючи підтримку санітарних витрат на 

прилеглих ділянках нижнього б’єфу. 

У надзвичайних маловодних умовах, коли для водокористувачів на розташованих 

нижче ділянках басейну не забезпечується гарантований мінімум водовіддачі, необхідно з 

вище розташованих водосховищ здійснювати необхідні попуски, спрацьовуючись до 

дозволених відміток (таблиця 1.5.3.2.10). 

Сумісне використання водосховищ в басейні Південного Бугу повинне 

здійснюватися так, щоб в першу чергу витрачалася вода, накопичена в низових 

водосховищах. 

При такому порядку досягається найбільша свобода маневрування ємкостями. 

Ємкість, що спорожняється в низовому водосховищі, може використовуватися для 

затримання підвищеного стоку, що поступає з будь-якої частини водозбору. 
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Режим роботи водосховищ в меженний період призначається                                          

НАК «ЕНЕРГОАТОМ» виходячи з оперативної інформації про гідрологічний режим річок 

басейну Південного Бугу і прогнозів припливних витрат, завчасністю 5 і 10 діб. 

При цьому, у зв'язку з надзвичайно маловодними умовами в басейні р.Південний 

Буг в останні роки, в нижній течії, нижче Олександрівського водосховища в 

Миколаївській області буде складна водогосподарська ситуація, при якій неможливо 

забезпечити безперебійне водопостачання. 

Санітарно-екологічний попуск 

Згідно з "Правилами експлуатації водосховищ басейна р. Південний Буг" в надзви-

чайно маловодних умовах, коли для водокористувачів не забезпечується гарантований 

мінімум водовіддачі, рішення щодо порядку і режимів спрацювання водосховищ прий-

мається Міжвідомчою комісією. 

У зв'язку зі зміною клімату за останні роки критична ситуація з надзвичайно 

маловодними умовами в басейні Південного Бугу регулярно повторюється. За сучасне 

маловоддя мінімальні середньодобові витрати (менше 17 м
3
/с) за даними Державної 

гідрометеорологічної служби ДСНС України наведено в таблиці 1.5.2.3.11. 

Таблиця 1.5.2.3.11 - Мінімальні середньодобові витрати в створі смт Олександрівка 

Рік 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Мінімальні 

серед-

ньодобові 

витрати в 

створі м.с. 

Олександрі

вка*, 

Q м3/с 

10,5 

(02.08.) 

8,55 

(01.08.) 

10,9 

(30.07.) 

10,5 

(27.08.) 

11,3 

(07.09). 

15,1 

(07.09.) 

6,27 

(06.08.) 

14,0 

(08.09.) 

14,2 

(12.08.) 

5,98 

(12.09.) 

6,84 

(01.08.) 

7,02 

(09.07.) 

* - смт Олександрівка знаходиться приблизно в 3 км нижче Олександрівської ГЕС 

Така критична ситуація, що систематично повторюється, призводить до тяжких 

наслідків для безперебійного забезпечення комунального і промислового водопостачання, 

зрошення та інших галузей економіки, а також до різкого погіршення екологічних умов в 

нижній частині р. Південний Буг, порушенням природоохоронних і санітарних вимог. 

При існуючих НПР Олександрівського водосховища 16,00 м і РМО 14,00 м, 

корисна ємкість водосховища, яка розміщується в призмі між відмітками НПР і РМО, 

дорівнює 20,95 млн.м
3
. 

При  підвищенні НПР Олександрівського водосховища до відмітки 16,9 м 

збільшиться корисна ємність водосховища (в призмі між НПР і РМО 14,50 м) для 

забезпечення водокористувачів і санітарно-екологічного попуску, що дозволить не 

допустити погіршення екологічних умов в нижній течії р.Південний Буг. 

Підземні води  

За даними моделювання Інституту гідромеханіки НАН України Олександрівське 

водосховище практично не впливає на хімічний склад підземних вод як по лівому берегу, 

вище зони обхідної фільтрації включно з невеликою ділянкою у верхів’ях водосховища, 

де розвантажується потік, що фільтрує з Ташлицького водосховища, так і по правому             

берегу від гирла р. Бакшали до верхів’їв водосховища. 

В зоні обхідної фільтрації по лівому берегу водосховища визначальний вплив на 

хімічний склад підземних вод в північній частині с. Олександрівки поблизу примикання 

греблі до корінного берегу р. Південного Бугу має склад води водосховища. В решті           

частин села, що знаходяться за межами зони обхідної фільтрації, істотної зміни хімічного 

складу підземних вод не виникне, а при наявності перевищення ГДК по іонам SO4- і NO3, 

яке спостерігалося раніше, після наповнення водосховища відбудеться зниження 

концентрацій цих іонів до значень нижче ГДК при умовах обмеженого внесення добрив. 
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Так, за даними Вознесенської санепідемстанції концентрації нітратів в багатьох пробах 

води, взятих з колодязів с. Олександрівки, тобто до початку будівництва Олександрівської 

греблі, перевищувала ГДК в кілька десятків разів. Для зменшення кількості нітратів в 

підземних водах необхідно зменшити застосування азотних добрив і виключити 

попадання рідких стоків з тваринницьких ферм, а промислові підприємства, які є 

потенційними забруднювачами підземних і поверхневих вод, повинні очищати 

відпрацьовану воду до ГДК по усім забруднювачам. 

Олександрівське водосховище найбільше вплине на хімічний склад підземних вод 

в с. Прибужжі – в південній частині села проявиться менше і склад підземних вод 

визначиться головним чином, існуючими умовами, а в центральній частині села 

визначається спільно з Олександрівським водосховищем і природним середовищем. При 

цьому прогнозується по деяким іонам зниження їх концентрації нижче ГДК. 

Висновком прогнозування впливу вод Олександрівського водосховища на підземні 

води прилеглих територій є те, що створення Олександрійського водосховища з НПР 

16,90 м не вплине безпосередньо на хімічний склад води, що поступає в підземні 

водозабори розташовані в районі м. Вознесенська і в інших населених пунктах нижче за 

течією смт Олександрівки. 

На основі виконаних циклів досліджень підземних вод зон впливу 

Олександрівського водосховища при НПР 16,00 м можна заключити, що істотних змін в їх 

хімічному складі, в тому числі агресивних властивостей по відношенню до бетонів, не 

спостерігається. Зберігається забруднюваність підземних вод шкідливими компонентами 

– іонами амонію і нітратами в зв’язку з господарською діяльністю населення. 

Постійні втрати з Олександрівського водосховища при НПР 16,90 м можуть мати 

місце у нижньому б'єфі за рахунок фільтрації в обхід плеч і через основу греблі. Для 

зменшення втрат передбачена протифільтраційна завіса по всьому напірному фронту, що 

дозволяє також не допустити підвищення рівня підземних вод за греблею. 

У 1990 р. і 2005 р. була створена стаціонарна мережа свердловин для моніторингу 

за рівневим, хімічним і температурним режимами підземних вод у населених пунктах по 

берегах Олександрівського водосховища Виноградний Сад, Прибужжя, Бузьке, колишнє 

с. Кременчук, смт Олександрівка і в нижньому б’єфі Олександрівської греблі. 

Спостереження проводилися включно по 2009 р. 

На основі раніше отриманих даних спостережень по п’єзометрах і існуючих в селах 

колодязях створена карта гідроізогіпс водоносного горизонту до побудови 

Олександрівської греблі і створення водосховища. Водоносний горизонт з кривою 

депресії направленої у бік долини р. Південний Буг є єдиним взаємозв’язаним горизонтом, 

приуроченим до четвертинних алювіальних порід, пісків неогену і палеогену та 

гранітоїдам тріщинуватої зони нижнього протерозою. 

Кількісні витрати води Олександрівського водосховища на заповнення трикутника 

до точки виклинювання з рівнем підземних вод будуть одноразові і не виходитимуть за 

межі водосховища у Олександрівській греблі. 

Для типової ділянки правого берега р. Південний Буг в районі с. Виноградний Сад 

за допомогою програмного комплексу MODFLOW 2000 (CША) ДУ «ІГНС НАН України» 

виконано прогноз зміни рівнів підземних вод при заповненні Олександрівського 

водосховища.  

MODFLOW-2000 – модель тривимірного руху підземних вод, що описується 

диференційним рівнянням у часткових похідних другого порядку. Розв’язок прогнозних 

задач виконується шляхом математичної апроксимації у кінцевих різницях.  

За результатами моделювання побудована карта гідроізогіпс підземних вод при 

заповненні Олександрівського водосховища до НПУ 16,9 м (рис. 3.5.1).  

Аналіз карти гідроізогіпс підземних вод при НПУ 16,9 м показує, що при 

заповненні Олександрівського водосховища до відмітки 16,9 м рівні підземних вод 

піднімуться: 
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на 6-7 м на відстані 20-100 м від берегової лінії водосховища 

на 2,3–2,5 м на відстані 100-350 м від берегової лінії водосховища 

на 1,2–1,8 м на відстані 350–500 м від берегової лінії водосховища 

на 0,5–0,6м на відстані 750–950 м від водосховища 

на 0,1–0,2 м на відстані 1–1,2 км від водосховища  

на 0 м на відстані 1,55 км від водосховища.  

Буде підтоплена (глибина залягання рівнів підземних вод 1-3 м) тільки вузька 

смужка (25-65 м) території біля берегової лінії водосховища. 
 

 

Рисунок 3.5.1 - Схема прогнозних рівнів грунтових вод в межах модельної області 

фільтрації ділянки Виноградний Сад при заповненні Олександрівського водосховища до 

НПР 16,9 м. 

Прогнозні дані підтверджуються натурними спостереженнями в сучасних умовах 

при НПР 16,00 м. Тому можна зробити висновки, що і при підвищенні рівня 

Олександрівського водосховища з відмітки 16,00 м до відмітки 16,9 м гідрогеологічні 

показники будуть відповідати прогнозни, вплив на гідрогеологічне середовище буде 

незначний. 
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1.5.4 Оцінка за видами та кількістю очікуваного забруднення  

ґрунту та надр 

Охорона земель від забруднення небезпечними речовинами, визначається 

відповідно до статті 167 Земельного Кодексу України. Господарська та інша діяльність, 

яка зумовлює забруднення земель і ґрунтів понад встановлені граничнодопустимі 

концентрації небезпечних речовин, забороняється. 
 

1.5.4.1 Оцінка за видами та кількістю забруднення ґрунту та надр,  

яке виникає у результаті виконання підготовчих і будівельних робіт 

Планованою діяльністю передбачається завершення будівництва Ташлицької ГАЕС 

у складі гідроагрегатів №№ 4-6 з поетапним підвищенням нормального підпірного рівня 

(НПР) Олександрівського водосховища на р. Південний Буг з відмітки + 16,00 м до 

відмітки + 16,90 м.  

Під час будівельних робіт не передбачається проектування та використання нових 

інженерних мереж і комунікацій, виробничі та побутові відходи, які тимчасово 

накопичуватимуться під час виконання підготовчих і будівельних робіт, передбачається 

складувати в існуючих спеціальних контейнерах на спеціально облаштованих 

майданчиках, після чого передавати спеціалізованим організаціям на переробку, 

утилізацію або розміщення.Отже, забруднення ґрунту та надр у результаті виконання 

підготовчих і будівельних робіт буде відсутнім. 
 

1.5.4.2 Оцінка за видами та кількістю забруднення ґрунту та надр, 

яке виникає у результаті провадження планованої діяльності 

Організація рельєфу ділянки існуюча і виконана з урахуванням нормативних 

ухилів проїздів, майданчиків та інших територій. Основним заходом щодо захисту ґрунтів 

від ерозії передбачені ухили місцевості, що не перевищують допустимих. 

Місця стоянки автотранспорту та під’їзні дороги мають тверде покриття для 

запобігання потрапляння паливо-мастильних матеріалів до ґрунтів. Під час провадження 

планованої діяльності не передбачається утворення неорганізованих забруднених стоків, 

які можуть потрапити до ґрунтів. Газові викиди не вплинуть на геохімічний склад ґрунтів. 

Виробничі та побутові відходи, які тимчасово накопичуватимуться під час 

провадження планованої діяльності, передбачається складувати в існуючих спеціальних 

контейнерах на спеціально облаштованих майданчиках, після чого передавати 

спеціалізованим організаціям на переробку, утилізацію або розміщення. 

Територія, на якій передбачається будівництво складається з техногенних, 

алювіальних та піщаних ґрунтів зі слаборозвиненим гумусовим горизонтом.  

Додаткового віведення земельних ділянок не передбачається. 

Влив на ґрунти прогнозується тільки під час будівництва, що мінімізується 

природоохоронними заходами. 

Земляні роботи виконуються відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.2.1-28:2013. Зняттю 

підлягає родючий шар ґрунту, зі сприятливими фізичними та хімічними властивостями та 

гранулометричним складом. 

Для будівництва відсічної Ташлицької греблі і дамб по берегах відсічної частини 

Ташлицького водосховища необхідні мінеральні будівельні матеріали – пісок, гірська 

маса і щебінь, що забезпечуються за рахунок прилеглих діючих кар'єрів. В елементи 

конструкції дамб пропонується укласти лесовидні суглинисті ґрунти з корисних виїмок 

споруд насосної станції та бризкальних басейнів ПАЕС. 
Завдяки розташуванню Олександрівського водосховища в каньйоні з крутими 

берегами вплив на земельні ресурси незначний. Втрата земельних угідь внаслідок 

переформування берегів буде мінімальною, оскільки борти водосховища складені із 

кристалічних порід, а на ділянках з м’якими ґрунтами виконано берегоукріплення. Даним 
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проектом, за результатами моніторингу, передбачено берегоукріплення додаткових 

ділянок Олександрівського водосховища: по правому березі на ділянці довжиною –      

2700,0 м; по лівому березі – 1000,0 м.  

 
1.5.5 Оцінка за видами та кількістю очікуваного шумового забруднення 

Шум - це сукупність періодичних звуків різної інтенсивності і частоти, які 

заважають сприйняттю людиною корисних звукових сигналів, порушують тишу в місцях 

проживання та відпочинку громадян, надають шкідливу і подразнюючу дію на організм, 

знижують працездатність. Тому, у відповідності з ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, 

будинків і споруд від шуму», шум оцінюється як негативний фактор впливу на здоровʼя 

населення. 

 

1.5.5.1 Оцінка за видами та кількістю шумового забруднення,  

яке виникає у результаті виконання підготовчих і будівельних робіт 

Під час виконання підготовчих та будівельних робіт джерелами шуму буде 

будівельна техніка та технологічний автотранспорт. 

Розрахунки рівнів звуку під час виконання підготовчих та будівельних робіт на 

межі санітарно-захисної зони та на межі найближчої житлової забудови, виконані у 

відповідності з ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013 «Настанова з розрахунку рівнів шуму в 

приміщеннях і на територіях». 

У відповідності з проведеними розрахунками (Додаток У Звіту ОВД), 

максимальний рівень звуку, що будуть створювати джерела постійного шуму під час 

виконання підготовчих та будівельних робіт, складатиме 29-30 дБА і буде знаходитись в 

межах норми. 

Таким чином, рівні звуку на території найближчих житлових масивів будуть 

знаходитися в допустимих межах. Після закінчення підготовчих та будівельних робіт їх 

шумовий вплив завершиться. 

 

1.5.5.2 Оцінка за видами та кількістю шумового забруднення,  

яке виникає у результаті провадження планованої діяльності 

На даний час джерелами постійного акустичного забруднення прилеглої території 

під час експлуатації ГАЕС є: 

- блоковий трансформатор типу ТДЦ-250000/330-У1, потужністю 250 МВА, 

напругою 15,75 / 347 кВ – 2 од. 

- трансформатор типу ТРДНС-25000/35, потужністю 25 МВА напругою 6,3 - 6,3 / 

15,75 кВ – 1 од. 

- трансформатор власних потреб типу ТРДНС 40 МВА, 15,75 / 6,3 - 6,3 кВ – 2 од. 

При введенні в експлуатацію агрегатів №3 - 6 на майданчику ВУТ буде додатково 

встановлено:  

- трансформатор типу ТДЦ-250000/330-У1, потужністю 250 МВА,  напругою 15,75 

/ 347 кВ – 4 од. 

-  трансформатор типу ТРДНС-25000/35, напругою 6,3 - 6,3 / 15,75 кВ – 1 од. 

Обладнання розміщується на майданчику відкритої установки трансформаторів 

(ВУТ).  

Найближчі житлові забудови м. Южноукраїнськ (2-й мікрорайон) розташувані на 

відстані 2,2 км від джерел шуму (блокові трансформатори)   

На відстані 800 м від джерел шуму ТГАЕС розташований оздоровчо-ребілітаційний 

комплекс «Іскра».  

Схема розташування джерел шуму, житлової забудови та ОРК «Іскра» надана на 

рисунку 1.5.5.2.1. 
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Розрахунки рівнів звуку на межі найближчої житлової забудови, виконані у 

відповідності з ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013 «Настанова з розрахунку рівнів шуму в 

приміщеннях і на територіях» та ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд 

від шуму» та наведені в Додатку У Звіту ОВД. 

У відповідності з проведеними розрахунками, сумарний рівень звуку від джерел 

шуму планованої діяльності з постійним шумом складе 36-44  дБА і буде знаходитись в 

межах норми. 

 

 

Рисунок 1.5.5.2.1- Схема розташування джерела шуму при експлуатації ТГАЕС  

та проведенні будівельних робіт 

 
1.5.6 Оцінка за видами та кількістю очікуваного вібраційного забруднення, яке 

виникає у результаті виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження 

планованої діяльності 

По своїй фізичній природі вібрація тісно пов’язана з шумом. Вібрація являє собою 

коливання твердих тіл. На відміну від звуку, вібрації сприймаються різними органами і 

частинами тіла.  

При низькочастотних коливаннях вібрації сприймаються вестибулярним апаратом 

людини, нервовими закінченнями шкірного покриву, а вібрації високих частот 

сприймаються подібно ультразвуковим коливанням, викликаючи теплове відчуття.  

Вібрація подібно шуму, призводить до зниження продуктивності праці, 

порушуючи діяльність центральної і вегетативної нервової системи, призводить до 

захворювань серцевосудинної системи. Вібрація виникає внаслідок обертального або 

поступального руху неврівноважених мас двигуна і механічних систем машин.  

Боротьба з  вібраційними коливаннями полягає в зниження рівня вібрації самого 

джерела збудження, а також застосуванні конструктивних заходів на шляху поширення 

коливань. 
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Планованою діяльністю передбачається завершення будівництва Ташлицької ГАЕС 

у складі гідроагрегатів №№ 4-6 з поетапним підвищенням нормального підпірного рівня 

(НПР) Олександрівського водосховища на р. Південний Буг з відмітки + 16,00 м до 

відмітки + 16,90 м.  

Рівні вібрації механізмів та устаткування не перевищуватимуть допустимих 

нормативних значень згідно з вимогами ДСН 3.3.6.039-99 «Державні санітарні норми 

виробничої загальної та локальної вібрації». 

З урахуванням вищенаведеного, у результаті підготовчих та будівельних робіт, а 

також при впровадженні планованої діяльності рівень вібрації на межі найближчих 

житлових забудов за санітарно-гігієнічними нормативами визначається як «відсутній». 
 

1.5.7 Оцінка за видами та кількістю світлового, теплового  

та радіаційного забруднення, а також випромінення, які виникають у результаті 

виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої діяльності 

Світлове забруднення пов’язане з порушенням природного освітлення місцевості 

в результаті дії штучних джерел світла, що призводить до появи аномалій у житті тварин і 

розвитку рослин. 

Теплове забруднення - тип фізичного (частіше антропогенного) забруднення 

довкілля, що характеризується підвищенням температури вище природного рівня. 

Потенційними джерелами теплового впливу можуть бути обʼєкти з 

високотемпературними викидами.  

Радіоактивне (радіційне) забруднення - перевищення природного рівня (фону) 

інтенсивності іонізуючих випромінювань у середовищи або радіоактивних ізотопів 

хімічних елементів. 

Роботи на території об’єкта планованої діяльності будуть проводитись у світлу 

частину доби. Для освітлення території планується використовувати світлодіодні лампи, 

для яких характерна повна відсутність ультрафіолетового випромінювання в їх спектрі у 

всьому діапазоні колірних температур. Це означає, що навіть при використанні потужних 

світлодіодних джерел світла, не передбачається шкідливого ультрафіолетового впливу на 

очі або на шкіру. 

Заходи з забезпечення радіаційної безпеки під час провадження планованої 

діяльності, передбачаються у відповідності до ДСП 6.074.120-01 «Основні санітарні 

правила протирадіаційного захисту України (ОСПУ)» та НРБУ-97/Д-2000 «Радіаційний 

захист від джерел потенційного опромінення (ДГН 6.6.1-6.5.061-2000)». В процесі 

проведення підготовчих та будівельних робіт передбачається здійснювати радіаційний 

контроль сировини та будівельних матеріалів, конструкцій і виробів, об’єктів будівництва 

у відповідності з діючою нормативною документацією.  

Під час провадження планованої діяльності роботи, пов’язані з використанням 

іонізуючих випромінювань та радіоактивних речовин не передбачаються. 

Тобто, джерела потенційного радіаційного забруднення в результаті проведення 

підготовчих та будівельних робіт, а також у результаті провадження планованої діяльності 

відсутні.  

Основним джерелом змінного та електричного полів промислової частоти при  

експлуатації Ташлицької ГАЕС є електротехнічне обладнання ВРП-330 кВ, що 

розташоване поблизу будівлі ГАЕС на відмітці +71,000 зі сторони верхнього б’єфу.  

Згідно з п. 2.3 ДСН № 239-96 допускається: 

- рівень напруженості електричних полів промислової частоти на території зони 

жи-тлової забудови - 1 кВ/м; 

- рівень напруженості електричних полів промислової частоти у населеній 

місцевос-ті, поза зоною житлової забудови (землі в межах міста з урахуванням 

перспективного роз-витку на 10 років, приміські та зелені зони, курорти, землі селищ 
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міського типу, в межах селищної межі і сільських населених пунктів, в межах  цих 

пунктів), а також на території городів і садів - 5 кВ/м. 

Згідно з нормативами України по охороні праці на Ташлицькій ГАЕС проводяться 

натурні вимірювання по визначенню гігієнічних умов праці, в тому числі при дії електро-

магнітних полів та випромінювань. 

Для оцінки впливу на довкілля реконструйованого ВРП-330 кВ в період 

експлуатації були використані результати вимірів рівнів напруженості електричних полів  

промислової частоти ВРП 330 кВ, що експлуатується в даний час. Протокол проведення 

досліджень  рівня напруженості електричного поля промислової частоти на ВРП-330 кВ 

наведений в Додатку Ф Звіту ОВД. 

Згідно з протоколом, рівень напруженості електричного поля на майданчику ВРП 

330 кВ становить 5,43 кВ/м. Одним із заходів для зменшення рівня напруженості 

електричного поля промислової частоти, згідно з ДСН 239-96 є віддалення житлової забу-

дови від джерел випромінювання. Відстань від ВРП 330 кВ до ОРК «Іскра» становить           

800 м, до житлової забудови – 2,2 км. Таким чином, рівень напруженості електричного 

поля під час експлуатації ВРП 330 кВ прогнозується в межах нормативних показників. 

Радіаційне забруднення 
Проектом добудови Ташлицької ГАЕС не передбачено використання Ташлицької 

водойми-охолоджувача в якості верхньої водойми ТГАЕС. Гідравлічний зв'язок ТВО та 

Олександрівського водосховища виконаний у вигляді повеневого водоскиду, обладнаного 

«шандрами» для регулювання обсягу скидання продувних вод. Процес проведення 

продувки Ташлицької водойми-охолоджувача регламентований документами «Дозвіл на 

спеціальне водокористування» виданий Державним агеснством водних ресурсів України» 

для ДП «НАЕК «Енергоатом ВП ПАЕС (Додаток К Звіту ОВД) та «Регламент продувки 

Ташлыкского водоема-охладителя ОП «Южно-Украинская АЭС» в Александровское 

водохранилище» та проводиться під постійним відомчим наглядом та контролем з боку 

державних наглядових органів. 

Радіоекологічний стан водних об'єктів і прилеглих територій зони впливу 

Пывденноукраїнської АЕС оцінювався за матеріалами моніторингу, який проводився 

Державним науково інженерним центром систем контролю та аварійного реагування 

Мінпаливенерго України та підрозділами МНС України (Центральна геофізична 

обсерваторія). 

При проведенні моніторингу особлива увага приділялася динаміці змін сумарної 

об'ємної альфа- і бета - активності води відкритих водойм, вмісту в них тритію і стронцію. 

Величини інших показників, що контролюються протягом всього періоду спостережень 

були нижче (в окремих випадках - порівнянними) ніж показники МІА. 

Перевищення фонових рівнів радіоактивного забруднення спостерігається лише в 

воді водойми - охолоджувача ПАЕС. При цьому, навіть для водойми-охолоджувача, вміст 

радіонуклідів виявляється на порядок менше величин допустимих концентрацій для 

питної води (для альфа -, бета - і гамма - активних радіонуклідів - відповідно на рівні 

близько 1, 10 і 100 Бк/дм
3
, для тритію - 30 000 Бк/дм

3
). Будь-які статистично достовірні 

сезонні варіації активності (теплий - холодний періоди року, паводок - межень і ін.) не 

спостерігаються.  

Величини вмісту альфа - активних радіонуклідів в донних відкладеннях водойми-

охолоджувача протягом всього періоду спостережень знаходилися на рівні нижчому (в 

окремих випадках - порівнянних) ніж показники МІА. 

Основним джерелом радіоактивності мулів (понад 90% загальної активності) є 

радіонукліди природного походження (калій - 40, радій - 226, торій - 232). 

Низький вміст радіонуклідів у донних відкладеннях узгоджується з низьким рівнем 

радіоактивного забруднення води відкритих водойм. 

Цех радіаційної безпеки ВП «Південноукраїнська АЕС» ДП «Національна атомна 

енергогенеруюча компанія «Енергоатом» виконує роботи з радіаційного контролю на 
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об'єктах ВП ПАЕС, проммайданчику, в санітарно-захисній зоні та зоні спостереження 

проводився відповідно до «Регламенту радіаційного контролю ВП ЮУАЕС» 

РГ.0.0026.0120, погодженому з державними регулюючими органами України. Радіаційний 

контроль навколишнього середовища в санітарно-захисній зоні (радіус 2,5 км від АЕС) і 

зоні спостереження (радіус 30 км від АЕС). 

В цілому, роботи по контролю радіоекологічного стану водних об'єктів і прилеглих 

територій підтверджують задовільну обстановку по всім контрольованим показниками і 

відсутність по даному напрямку моніторингу негативного впливу експлуатації ПУЕК. 

У Додатку Х Звіту ОВД наведені звіти з радіаційного контролю за 2021 рік та І-ІІІ 

квартали 2022 року. 

Відповідно до даних радіаційного контролю Ташлицького ставка-охолоджувача 

концентрація радіонуклідів в воді, донних відкладеннях (таблиця 1.5.7.1), в рибі яка 

вільно мігрує  в ставку-охолоджувачу значно нижчі діючих нормативних рівнів (таблиця 

1.5.7.2), а саме: 

- порівняльний аналіз вмісту основних хімічних компонентів води річки Південний 

Буг в районі міського пляжу м. Южноукраїнська, який знаходиться за межами зони 

впливу продувки ТВО, у різні періоди, пов’язані з введенням в експлуатацію складових 

Південноукраїнського енергокомплексу, свідчить, що якість води ріки Південний Буг за 

період спостережень незначно змінювалась за рахунок збільшення солей сульфатів. 

Таблиця 1.5.7.1 – Концентрація радіонуклідів в воді Ташлицького ставка-

охолоджувача в 2016 році 

Точка 

спостереження 
Радіонуклід 

Середнє значення за 2016 

рік, Бк/л 

Нормативне значення,  

Бк/л (НРБУ-97) 

Ташлицьке  

водосховище біля 

греблі 

3
H 118 30 000 

90
Sr 2,08E-02 10 

134
Cs 2,08E-03 70 

137
Cs 3,39E-03 100 

Таблиця 1.5.7.2 – Вміст радіонуклідів в рибі що вільно мігрує в Ташлицькому 

ставку-охолоджувачі в 2016р. 

Контрольований 

орган 

Концентрація  

радіонуклідів Примітки 
90

Sr 137
Cs 

Тушки 0,17 0,08 

Відповідно до ДР-2006 від 03.05.2006р. 

допустимий рівень вмісту в м’якуші: 

CS-137 ─ 150 Бк/кг, Sr-90 ─ 35 Бк/кг 

Голови, кістки 0,81 0,11 
 

Багаторічні спостереження за вмістом основних радіонуклідів 
90

Sr, 
137

Cs, 
134

Cs і 

тритію у воді р. Південний Буг та Ташлицького водосховища, що провадились протягом 

всього терміну роботи ЮУАЕС (такі дані наведені, наприклад, у «Звіті про екологічний 

аудит енергоблоків ЮУАЕС», ДНІЦ СКАР, Київ, 2012) не виявили скільки-небудь 

помітного радіаційного впливу АЕС на ці водні об'єкти. Зокрема, вміст вказаних 

радіонуклідів і тритію у воді р. Південний Буг вище за течією від АЕС (с. Олексіївка) і на 

7 км нижче за течією річки від місця скиду продувних вод (с. Бузьке) практично 

однаковий. При тому, що самі значення концентрацій в сотні разів нижчі гранично 

допустимих концентрацій, встановлених НРБУ-97 для питної води, а концентрації 
90

Sr і 
137

Cs, що виміряються зараз, знаходяться практично на тому ж рівні, що був до пуску 

ПАЕС. 

Проведені у 2019 році дослідження показали, що об’ємна активність розчиненого у 

водних масах Олександрівського водосховища 
90

Sr зареєстрована у діапазоні величин від 

7 до 15 Бк/м
3
, а 

137
Cs – від 17 до 113 Бк/м

3
. 
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У рибах Олександрівського водосховища вміст 
90

Sr складав 1,4–3,6 Бк/кг, а 
137

Cs не 

перевищував 3 Бк/кг.  

Максимальні зареєстровані рівні вмісту 
90

Sr і 
137

Cs у воді Олександрівського 

водосховища майже у двадцять разів менші, а в представниках іхтіофауни – відповідно у 

10 та 50 разів менші за чинні в Украйні Державні гігієнічні нормативи допустимих рівнів 

вмісту радіонуклідів для продуктів харчування та питної води. 

Рівні питомої активності штучних радіонуклідів у воді та рибі Олександрівського 

водосховища не перевищують встановлених законодавством України допустимих рівнів.  

Питома активність 
90

Sr у донних відкладах водосховища зареєстрована у діапазоні 

величин від 1,6 до 26,7 Бк/кг (таблиця 1.5.7.3). 
 

Таблиця 1.5.7.3 – Питома активність штучних радіонуклідів у донних відкладах 

Станція Дата 
137

Cs, Бк/кг Похибка, % 
90

Sr, Бк/кг Похибка, % 

1 Зима 10,0 30 3,44 25 

1 Весна <4,3 –* 4,3 25 

1 Літо <11 – 3,7 25 

2 Літо 19,3 25 4,2 25 

2 Осінь <7 – 3,9 25 

3 Весна 11,6 35 4,84 25 

3 Осінь 30 20 4,1 25 

4 Зима 3,8 50 6,92 25 

4 Весна <4,8 – 7,2 25 

4 Літо 11,1 20 8,5 25 

4 Осінь 7,0 50 7,6 25 

5 Зима 2,10 20 9,1 25 

5 Весна 2,92 15 8,94 25 

5 Літо 5,85 50 9,8 25 

5 Осінь <2 – 9,5 25 

6 Зима <2 – 3,1 25 

6 Весна 2,16 15 4,12 25 

7 Зима 2,67 20 1,6 25 

7 Весна 2,34 25 0,84 40 

7 Літо 6,36 35 0 25 

8 Весна 4,27 30 2,68 25 

8 Літо 4,49 70 4,1 25 

8 Осінь <3 – 4,3 25 

9 Зима <6 – 26,7 25 

9 Весна 6,55 50 16,59 25 

9 Літо 6,93 35 24,3 25 

9 Осінь 8,95 20 17 25 

Примітка: * «–» – тут і в інших таблицях – похибка не визначена. 

На станції 9 нижче Олександрівської греблі за межами водосховища питома 

активність 
90

Sr у донних відкладах становила 16,6–26,7 Бк/кг, тобто була значно вищою. 

Найвищий вміст 
137

Cs у донних відкладах був зафіксований на станції 3 (вище скиду 

водойми-охолоджувача ПАЕС), що скоріше за все, пов’язано з осадженням зависів. В 

інших досліджених точках питома активність радіонукліда у донних відкладах в 

основному не перевищував 10 Бк/кг. 

У пробах донних відкладів були зареєстровані природні радіонукліди – 
40

К, 
226

Ra та 
232

Th у діапазонах величин 137–738, 13–34 та 14–66 Бк/кг, відповідно (таблиця 1.5.7.4). 
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Таблиця 1.5.7.4 – Вміст природних радіонуклідів у донних відкладах 

Станція Дата 
40

K, Бк/кг Похибка, % 
226

Ra, Бк/кг 
232

Th, Бк/кг 

1 2 3 4 5 6 

1 Зима 738 30 33,2 66,3 

1 Весна 328 30 34,3 40,7 

2 Літо -*  - +** 

3 Весна 328 35 21,9 31,8 

3 Осінь 364 25 + + 

4 Зима 235 50 + + 

4 Весна 228 30 - - 

4 Літо 335 20 26,6 26,6 

4 Осінь 342 50 + - 

5 Зима 354 20 19,7 - 

5 Весна 350 15 23,3 38,6 

5 Літо 361 50 27,5 27,5 

5 Осінь 280 20 16,8 14,3 

6 Зима 265 25 14,6 30,5 

6 Весна 329 15 23,1 38,7 

7 Зима 476 20 14,6 51,0 

7 Весна 240 25 - + 

7 Літо 323 35 16,8 22,9 

8 Весна 347 30 25,7 51,3 

8 Літо 137 70 21,9 28,1 

8 Осінь 0 0 21,0 51,0 

9 Зима 245 70 + - 

9 Весна 231 50 - - 

9 Літо 376 35 13,4 - 

*«-» - менше мінімально детектованої активності; 

**«-» - радіонуклід зареєстровано, але величина питомої активності не визначена. 

Щільність забруднення верхнього (0–5 см) шару донних відкладів водосховища 
90

Sr складала 38–670 Бк/м
2
, 

137
Cs – до 320 Бк/м

2
. 

З урахуванням вищенаведеного, проведення підготовчих та будівельних робіт, а 

також у результаті провадження планованої діяльності радіоекологічний стан водних 

об'єктів і прилеглих територій не зміниться. 
 

1.5.8 Оцінка очікуваного впливу на рослинний та тваринний світ 

Біота або сукупність рослинного і тваринного світу є найважливішою живою 

органічною складовою біосфери. Природні екосистеми, в яких протягом тривалої 

еволюції виробилася стійкість до зовнішніх впливів, нині відчувають принципово нові, 

антропогенні навантаження, що може призводити до змін динамічної природної 

рівноваги, результатом чого може відбуватися перебудова екологічних систем, наслідки 

якої важко прогнозувати.  

Оцінка впливу на флористичні комплекси 

На сьогодні основним антропогенним чинником впливу на флористичні комплекси 

є господарська діяльність, що спричиняє значне навантаження, в т.ч. і знищення лугового 

комплексу і заплавних лісів. 

Найцінніші в природоохоронному відношенні цілинні ділянки, що знаходяться в 

середній передплакорній частині схилів і на плакорах, не відчуюють істотного впливу в 

результаті підвищення рівня Олександрівського водосховища. 

Мікрокліматичний вплив водосховища обмежується підніжжям схилів, де вони не 

формуються. Вплив не розповсюджується далі декількох десятків метрів від урізу води. 

Для охорони видів були виконані роботи по репатріації і інтродукції раритетних 

видів рослин Національним науково - природничим музеєм НАН України. 



82 

 

Протягом 2009 року були проведені популяційні моніторингові обстеження 

модельних раритетних видів зони впливу Ташлицької ГАЕС. Об'єктом дослідження стали 

популяції таких вразливих видів, як горицвіт весняний (Adonis vernalis L.) і астрагал 

шерстистоквітковий (Astragalus dasyanthus Pall.). 

У зоні впливу Ташлицької ГАЕС Adonis vernalis формує численні, і великі за 

площею, лінійні популяції по схилах долин Південного Бугу та його приток. Утворення 

локальних видових популяцій пов'язане з процесами їх інсулярізації, які обумовлені 

переважно дією антропогенних факторів (пряме знищення місць зростання виду, посилені 

пасквальне і рекреаційне навантаження, які викликають деградацію популяції та ін.). 

Популяції виду займають плакорну і передплакорну частину схилів, а в місцях з 

розвиненою заплавою входять в зону прибережної смуги. У зоні впливу Ташлицької 

ГАЕС популяції Adonis vernalis, зазвичай представлені в екофітонах типових, лугових, 

гранітопетрофітних і чагарникових степів степофітона, степових чагарників тамнофітона, 

і кам'янисто-щебеневих грунтів гранітопетрофітона. Рідше трапляються на узліссях 

байрачних лісів. 

Завдяки досить високому рівню насіннєвої продуктивності і високих показників 

життєздатності особин популяцій наслідки затоплення не матимуть значного впливу на їх 

структуру, а за умов зменшення рекреаційних навантажень прогнозується поступове 

відновлення їх чисельності. Для поліпшення стану видових популяцій необхідно 

зменшити рекреаційне та пасквальне навантаження на місце зростання виду. 

У зоні впливу ТГАЕС відомо кілька місцезростань виду - астрагал 

шерстистоквітковий, під пряме затоплення і підтоплення ці популяції не потрапляють, 

проте ростуть в умовах посиленого випасу худоби і відчувають надлишкове рекреаційне 

навантаження. Для збереження виду і стабілізації його популяційної структури необхідно 

проводити систематичний моніторинг природних місцезростань, контролювати випас 

худоби в місцях масового зростання особин виду. 

За результатами досліджень зроблено висновок, що основну загрозу раритетним 

видам складають антропогенні фактори, пов'язані з прямим знищенням популяцій або з 

порушенням умов їх існування. На формування регресивних популяцій Astragalus 

dasyanthus з депресивною життєвістю, скорочення чисельності і площ популяцій значно 

впливають пасквальне і рекреаційне навантаження. Випас худоби призводить або до 

повного знищення, частіше молодих особин, в результаті їх поїдання і витоптування 

тваринами, або до пошкодження репродуктивних органів зрілих генеративних особин. 

Негативний вплив на параметри популяційної структури має і неконтрольований 

збір Astragalus dasyanthus як лікувальної сировини, під час якого вибираються, як правило, 

генеративні особини з найбільшою життєвістю. При цьому виключається можливість їх 

засівання, а з огляду на те, що насіннєвий спосіб розмноження виду є єдиним в самій 

підтримці популяцій, систематичне виключення квітучих особин з їх складу призводить 

до деградації популяцій. Однією з причин скорочення ареалу виду є також господарська 

експлуатація земель, зокрема, лісорозведення в степовій зоні і розорювання степових 

масивів. 

Основними факторами, які призводять до скорочення ареалу виду є розорювання 

цілинних степів, лісорозведення та інтенсифікація випасу на схилах балок і річкових 

долин, а також, неконтрольована заготівля лікарської сировини. 

У зоні впливу ТГАЕС основна частина популяцій виду зростає в межах  

НПП «Бузький Гард», в якому випас худоби, сінокосіння і рекреація здебільшого не 

контролюється. 

На сьогодні, проведені ННПМ НАНУ поглиблені дослідження поліваріантності 

онтогенетичного розвитку особин, особливостей репродуктивної біології та популяційно-

демографічних показників дозволили провести успішну реінтродукцію та репатріацію з 

техногенних зон найбільш вразливих раритетних видів зони впливу ТГАЕС – Atocion 

hypanicum, Dianthus hypanicus та Gymnospermium odessanum. Встановлено, що актуальним 
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є створення реінтродукованих та покращення існуючих популяцій таких раритетних 

видів, як Aconitum eulophum, Astragalus dolichophyllus, Bulbocodium versicolor, Thalictrum 

foetidum та деяких ін. 

Аналізуючи вищенаведене можна зробити висновок, що основну загрозу 

раритетним видам складають антропогенні фактори, пов'язані з прямим знищенням 

популяцій або з порушенням умов їх існування. Вплив Ташлицької ГАЕС на флористичні 

комплекси обумовлений підняттям відмітки НПР Олександрівського водосховища, при 

виконанні рекомендованих компенсаційних заходів наведених в п.7 Звіту ОВД, 

мінімізується до рівня прийнятний (Додаток Ю Звіту ОВД). 

В 2018 р ННПМ НАН України на підставі результатів 3-х експедиційних виїздів 

(травень, липень–серпень та вересень), проведених у 2018 р., охарактеризовані популяції 

35 раритетних видів зони впливу ТГАЕС, що внесені до регіонального созологічного 

кадастру; проведена оцінка впливу підняття рівня води Олександрівського водосховища 

на структуру популяцій регіонально-рідкісних видів. 

За результатами експедиційних досліджень проведено уточнення місцезнаходжень 

34 раритетних видів регіонального рівня охорони які наводилися для зони впливу ТГАЕС 

за різними літературними джерелами. Встановлено, що місцезнаходження 11видів 

знаходяться поза межами зони впливу ТГАЕС (Aconitum eulophum, Briza media, 

Convallaria majalis, Genista borysthenica, Gymnocarpium dryopteris, Inula helenium, 

Phegopteris connectilis,Plantago maxima, Rhaponticum serratuloides, Veratrum nigrum, 

Violamontana). 

Місцезростання 12 раритетних для регіону степантів, степопетрофантів та 

петрофантів (Achillea leptophylla, Alcea pallida, Amygdalus nana, Astragalus pallescens, 

Bellevalia sarmatica, Clematis 151 integrifolia, Eremogone rigida, Galium volhynicum, 

Limonium platyphyllum, Melica chrysolepis, Rosa ucrainica, Sedum borissovae, Trinia 

multicaulis) контактують з зоною впливу ТГАЕС, проте популяції цих видів займають 

передплакорні та плакорні частини каньйону Південного Бугу і під пряме затоплення чи 

підтоплення не потрапляють. 

Часткове підтоплення при заповненні рівня водосховища з відмітки +16,00 м до 

відмітки + 16,9 м зазнаватимуть популяції 4 видів, приурочених до байрачних лісів 

Південного Бугу (Malus praecox, Primula veris, Valeriana stolonifera, Vitis sylvestris). 

Популяцію одного виду регіональної охорони – Astragalus dolichophyllus в зоні 

впливу ТГАЕС та на прилеглих територіях знайти не вдалося. 

Рослинність в межах зони впливу Ташлицької ГАЕС представлена фітоценозами 5 

дериватних угруповань, 20 асоціацій з 14 союзів, 12 порядків та 9 класів. Передбачені 

подальші дослідження значно доповнять синтаксономічну схему та допоможуть вирішити 

спірні питання класифікації ряду маловивчених рослинних угруповань, ряд з яких 

володіють обмеженим поширенням. 

Значне ценотичне різноманіття характерне для вищої водної та прибережної 

рослинності, яка представлена класами Lemnetea, Potametea та Phragmiti-Magno-Caricetea. 

Високим видовим багатством та доброю збереженістю характеризуються угруповання 

класу Koeleria-Coryphorenetea, у складі яких широко представлені ендемічні та 

субендимічні види з високим созологічним статусом. У межах регіону дослідження 

відзначені угруповання союзу Salicion albae, які потребують детальної інвентаризації, 

оскільки є діагностичними для оселищ, що підлягають включенню до Смарагдової мережі 

України. 

У межах класів Isoëto-Nano-Juncetea, Phragmiti-Magno-Caricetea та Rhamno-Prunetea 

описані ряд дериватних угруповань, які не вдалося ототожнити з будь-якими відомими 

асоціаціями. Детальні дослідження таких фітоценозів необхідні для з’ясування їхнього 

синтаксономічного статусу, особливостей флористичного складу, структури угруповань, 

екологічних та хорологічних особливостей. 
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За даними 20-річного моніторингу ДУ «ІГНС НАН України» модельних популяцій 

виду в околицях с. Боданівка Вознесенського ( в минулому Доманівського) району (з 2000 

р.) підтверджується виявлена тенденція різкого згасання виду, що залежить від погодно-

кліматичних умов конкретного вегетаційного періоду. Встановлено, що особливо 

критичними для прегенеративних особин виду є нестача вологи у осінній та весняний 

періоди, сильні весняні заморозки, відсутність снігового покриву. 

Таким чином, прогнозоване зниження чисельності особин в 2018 році пояснюється, 

по-перше, незначною кількістю прегенеративних особин, а, по-друге, нехарактерним для 

ярових форм в умовах підвищеної популяційної щільності поліхромним розвитком бічних 

квітконосних пагонів – паракладіїв, які забезпечують появу насіння різної стиглості 

протягом всього сезону вегетації.  

Моніторинг демографічної структури природних популяцій  в 2018 році показав, 

що завдяки проведеному штучному підсіву насіння популяції виду збагатилися новими 

особинами насіннєвого походження, що сприяло їх омолодженню і поліпшенню 

популяційної структури. З рангу старіючих популяцій з порушеною віковою структурою 

та неповночленними віковими спектрами, ті популяції в яких було проведено підсівання 

насіння перейшли до рангу нормальних, або навіть інвазійних (популяції ІІ, V, VII).  

У 2005 р. при заповненні ложа Олександрівського водосховища із затоплених та 

підтоплених ділянок було вилучено понад 600 бульб Gymnospermium odessanum і 

переселено в подібні еколого-ценотичні умови на 50 м вище рівня  водосховища. 

Репатріація була проведена у завчасно вибрані локалітети, близькі за едафічними, 

ценотичними, гідрологічними та іншими екологічними характеристиками до тих 

місцезростань, які, як показано вище, звичайно займає вид у природі. Для збереження 

загрожуваних особин виду і дослідження ступеню їх приживання в нових місцезростаннях 

було обрано 3 ділянки в різних за висотою частинах схилів на правому березі 

р. Південний Буг між сс. Богданівка та Виноградний Сад (Вознесенського в минулому 

Доманівського р-ну). Бульбокореневища висаджувались на глибину 20 см. На першій 

ділянці, топографічно найвищій, висаджено 100 бульбокореневищ. Ділянка з кам’янисто-

щебенистими ґрунтами і окремими гранітними брилами, тут зростають трав’янисті 

рослини, характерні для природних угруповань, в яких у весняній синузії бере участь 

Gymnospermium odessanum: Viola kitaibeliana Schult., Rumex euxinus Klokov, Polygonatum 

odoratum (Mill.) Druce, Ranunculus illyricus L., Milium vernale M.Bieb., Holosteum 

umbellatum L., Corydalis solida (L.) Clairv., Veronica hederifolia L. та ін.  

У 2006 р., після заповнення Олександрівського водосховища до відмітки 14,70 м, 

проведено дослідження локалітетів природних популяцій. Було констатовано, що частина 

популяції, яка знаходилась на узліссях байрачного лісу і контактувала із смугою 

заплавних лук, зараз затоплена. Найвищий рівень води досягав 20 – 30 см. Завдяки 

підземному бульбокореневищу, яке залягає у дорослих рослин на глибині 10 – 20 см, 

рослини Gymnospermium odessanum в умовах швидкоплинного затоплення деякий час 

можуть зберігати життєздатність. Рівень наповнення водосховища до 14,70 м  відповідав 

рівням весняних повеней і помітних негативних змін рослинного покриву не викликав. 

При заповненні водосховища до відмітки 16,00 м частина рослин була затоплена, тому 

спеціалістами ННПМ були викопані рослини із зони затоплення і пересаджені на схили 

вище даної відмітки. Моніторинг 2018 р. показав життєвість репатрійованих популяцій на 

трьох ділянках між с. Богданівка та Виноградний Сад Вознесенського (в минулому 

Доманівського) району. В усіх трьох ділянках сформувалися популяції, в яких присутні 

особини всіх вікових станів, крім старого генеративного, субсенільного та сенільного. Це 

пов’язано з тривалим онтогенетичним періодом виду – 30 років і більше. Вік закладених 

популяцій не дозволяє перейти особинам виду до віку старих генеративних і тим більше 

постгенеративних. Середні показники популяційної щільності становлять 112,40±21,10 

особин на 1 м
2
. Встановлено, що життєвість особин репатрійованих популяцій високого 

рівня, природне насіннєве поновлення задовільні. Вікові спектри репатрійованих 
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популяцій суттєво не відрізняються від таких у природних. Отримані дані вказують на 

перспективність створення реінтродукованих популяцій виду методом пересадки 

бульбокореневищ.  

Порівняльний аналіз даних демографічної структури природних і штучно 

створених популяцій дозволяє оцінити стратегію виду в умовах інтродукції і 

спрогнозувати її успішність в умовах різних екофітонів. 

Підняття рівня води з відмітки 16,00 м до відмітки 16,9 м в Олександрівському 

водосховищі сприяло б появі нових біотопів. Так, лучна рослинність у заплаві 

р.Південний Буг представлена справжніми луками. Найбільші площі займають луки 

формацій китника лучного Alopecurus pratensis, тонконога лучного Poa pratensis, костриці 

червоної  Festuca rubra L. та мітлиці велетенської Agrostis gigantea Roth, пирію повзучого 

Elymus repens L та стоколосу безостого Bromus inermis. Водна рослинність у найбільшій 

мірі представлена формацією рдесника пронизанолистого Potamogeton perfoliatus, 

глечиків жовтих Nuphar lutea та латаття сніжно-білого Nymphaea alba. 

Антропогенні чинники на землях в прилеглій береговій зоні до ТГАЕС 

спричиняють інсуляризацію ареалів популяцій, зниження їх щільності і, нарешті, зміну 

генетичної структури. Наслідками антропогенних впливів є - зміна стратегії особин та 

популяцій здатності до розмноження і розповсюдження насіння, характеру онтогенезу, 

тощо. Збереження біорізноманітності тут повинно починатися із збереження окремих 

видових популяцій, які є базовим елементом екосистеми, одиницями експлуатації та 

охорони. 

Аналізуючи вищенаведене можна зробити висновок, що основну загрозу 

раритетним видам складають антропогенні фактори, такі як сільськогосподарська 

діяльність, надмірні і неконтрольовані випас та сінокосіння тощо, пов'язані з прямим 

знищенням популяцій або з порушенням умов їх існування. Вплив Ташлицької ГАЕС на 

флористичні комплекси обумовлений підняттям відмітки НПР з +16,00 м до +16,9 м 

Олександрівського водосховища, при виконанні рекомендованих компенсаційних заходів, 

мінімізується до рівня прийнятний. 

Прогноз впливу на тваринний світ 

Хребетні тварини 

За результатами досліджень, виконаних відділом ботаніки ННПМ НАНУ (Додаток 

Ю Звіту ОВД), із фауністичної точки зору принципових заперечень проти закінчення 

планових заходів у відношенні Южноукраїнського енергетичного комплексу не виникає. 

Цьому сприяє специфіка території комплексу, яка не слугує ключовим біотопом для 

існування будь-яких видів хребетних тварин, а також дозволяє проведення гідротехнічних 

заходів та перетворень місцевості з мінімальними площами затоплення суходолу. 

Прогнозований вплив закінчення будівництва Ташлицької ГАЕС і наповнення 

Олександрівського водосховища з відмітки + 16,00 м до відмітки + 16,9 м, як елементів 

Південноукраїнського енергетичного комплексу на наземних та навколоводних хребетних 

тварин досліджуваних фауністичних комплексів обумовлюється головним чинником 

трансформацією наземних екосистем заплави та заміною їх на водний біоценоз із 

специфічним гідрорежимом. 

Обстеження зони ГАЕС та майбутнього розширення Олександрівського 

водосховища надало первинні матеріали, які поряд із попередніми даними дозволяють 

провести глибокий аналіз щодо стану існуючих фауністичних комплексів. Спираючись на 

досвід обстежень фауністичних комплексів хребетних тварин регіону після попередніх 

підвищень рівня Олександрівського водосховища та наслідки п’ятирічної роботи 

Ташлицької ГАЕС закономірно вважати, що негативні наслідки проектного наповнення 

водосховища з відмітки +16,00 м до відмітки + 16,9 м будуть мінімальними за 

масштабами.  

При реалізації вказаних заходів та в процесі подальшої експлуатації водосховища 

за умови своєчасного дотримання екологічно раціональних біотехнічних і гідротехнічних 

https://uk.wikipedia.org/wiki/L.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Roth
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заходів щодо мінімізації впливу на місцеву біоту, її втрати можуть бути зведеними до 

мінімальних. В будь-якому випадку реалізація техногенних робіт буде мати мінімальні 

обсяги негативного впливу на фауну регіону лише за умови дотримання запропонованих 

природоохоронних заходів і рекомендацій, із подальшим проведенням детального 

моніторингу ситуації. 

Прогнозом не передбачені будь-які економічні збитки мисливського господарства, 

яке безпосередньо в зоні Южноукраїнського енергетичного комплексу відсутнє.  

Враховуючи відносно невелику загальну площу території, що затоплюється, при 

підвищенні рівня Олександрівського водосховища з 16,00 м до НПР 16,9 м та 

повноцінного функціонування Олександрівського водосховища, втрати в чисельності  

популяцій  місцевих видів земноводних, плазунів, ссавців і птахів прогностично оцінені як 

мінімальні.  

Комахи 

До зони впливу Ташлицької ГАЕС і Олександрівського водосховища входить 

територія місцевого водозбору р. Південний Буг на відстані від південної околиці                        

м. Южноукраїнськ до нижнього б’єфу греблі Олександрівської ГЕС. Більша частина цієї 

території знаходиться в межах каньйону Південного Бугу, важкодоступність окремих 

районів якого для людини і сільськогосподарських тварин сприяла збереженню 

природних біоценозів. Хоча вони займають відносно невеликі за площею ділянки, для 

місцевої біоти – це основні резервати біорізноманіття місцевої фауни (рефугіуми). 

Ентомокомплекси в цих співтовриствах займають ключову роль, а актуальність їх 

збереження безсумнівна. 

Проведені в 2019 році експертні ентомологічні дослідження, виконані Інститутом 

зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАНУ (Додаток Ю Звіту ОВД), показали, що при піднятті 

рівня Олександрівського водосховища ризики для аборигенної ентомофауни є досить 

суттєвими. Проте здійснення заходів з мінімізації, та компенсації можливих втрат, може 

значним чином знівелювати негативний вплив. Треба також враховувати, що 

Олександрівське водосховище належить до категорії невеликих водойм каньйонного типу. 

При їх створенні та піднятті рівней втрата ділянок суходолу внаслідок переформування 

берегів є відносно невеликою у порівнянні з іншими типами водосховищ. 

Виходячи з проведених досліджень наукові співробітники Інституту зоології НАН 

України дійшли експертного висновку, що підняття рівня Олександрівського 

водосховища може призвести до певних змін популяцій раритетних видів, але жорстке 

дотримання запропонованих природоохоронних заходів може звести втрати до мінімуму. 

Треба враховувати, що на вищезазначені види суттєво впливають й інші антропогенні 

чинники, такі як рекреація, надмірний випас, сінокосіння, прокладання доріг і 

комунікацій, кар’єрні розробки тощо. Ці чинники також потребують контролю, який 

доцільно здійснювати комплексно, тобто паралельно з контролем за проведенням 

репатріаційних, рекультиваційних та біотехнічних заходів. В основі подібного контролю 

має бути довгостроковий моніторинг із залученням широкого кола професійних 

ентомологів. 

Оцінка впливу на гідробіонтів та іхтіофауну  

В результаті підвищення рівня води з відмітки +16,00 м до відмітки +16,9 м 

корінних змін у структурі гідробіоценозів водосховища не прогнозується, адже найбільші 

перебудови відбулись раніше при зарегулюванні річки. В перші роки після підйому рівня 

можна чекати пригнічення поверхнево-водної рослинності і пов’язаних з ними комплексів 

гідробіонтів. Відновлення до сучасного стану відбудеться вже через декілька років.  

Відповідно до гідробіологічного моніторингу, виконаного Інституто гідробіології 

НАНУ (Додаток Ю Звіту ОВД), підняття рівня водосховища призведе до підтоплення 

частини порогів та перекатів, що негативно вплине на середовище існування та 

нерестовища реофільних риб і обумовить подальше витіснення їх лімнофільними видами, 

також руйнації зазнають пов’язані з порогами комплекси макробезхребетних.  
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Основним аспектом впливу експлуатації Ташлицької ГАЕС на іхтіофауну є зміна 

гідрологічного режиму Олександрівського водосховища та можливе потрапляння риби в 

водозабірні споруди Ташлицької ГАЕС. 

Запланований підйом рівня води вплине на умови формування нерестового фонду, 

призведе до втрати деяки існуючих нерестовищ. Середня іхтіомаса (за запасом) 

самовідтворювальних популяцій фітофільних видів у водосховищі становить близько  

50 кг/га, що дозволяє визначити мінімальну величину нерестового фонду для 

забезпечення задовільних умов природного відтворення, як 10 % від площі водного 

дзеркала. При підвищенні відмітки НПР з 16,00 м до 16,9 м, площа мілководь в 

Олександрівському водосховищі зменшиться, що обумовлено геоморфологічними 

умовами чаші водосховища.  

Проектом передбачені компенсаційні заходи рибному господарству, що включають 

використання мілководь Прибузького водосховища та влаштування 

рибовідтворювального комплексу в с. Білоусівка Вознесенського району Миколаївської 

області, які були запропоновані Українським державним інститутом по проектуванню 

підприємств рибного господарства і промисловості «Укррибпроект». Для запобігання 

потрапляння риби в водозабірні споруди Ташлицької ГАЕС проектом передбачено 

встановлення рибозахисних пристроїв.  

Для пригирлових ділянок р. Південний Буг та річкової частини Бузького лиману 

вкрай важливе збільшення попусків в нижній б’єф Олександрівської ГЕС до рівня 

санітарно-екологічного попуску з водосховища, що буде мати виключно позитивний 

характер і забезпечить додаткове покращення  санітарно-екологічних умов формування 

біотопів, відтворення та нагулу для більшості аборигенних видів риб. 

Слід зазначити, що біологічні особливості фітофільних представників іхтіофауни 

Олександрівського водосховища свідчать про можливість  ефективного нересту на свіжо- 

залитій наземній рослинності, яка на окремих ділянках прибережної зони водосховища 

розвинена в достатній мірі. 

Враховуючи можливість нересту на субстратах, сформованих безпосередньо після 

залиття заплави, а також час формування фітоценозів вищої водної рослинності, 

тривалість дії негативного чинника (втрата нерестовищ) може бути оцінена, як 2 роки. 

Таким чином максимальний обсяг втрат рибної продукції для Олександрівського 

водосховища внаслідок збільшення нормального підпірного рівня води буде становити 

309,340 т. Враховуючи середню промислову масу товстолобів Олександрівського 

водосховища – 2,5 кг та середній фактичний коефіцієнт промислового повернення – 0,15, 

вказана іхтіомаса може бути зкомпенсована зарибленням товстолобів: дволітками 

наважкою 100-150 г – 824 тис. екз., або цьоголітками наважкою 25-50 г – 2,4 млн. екз.  

Іншим аспектом впливу підвищення НПР, а, відповідно, і збільшення об'єму води, 

буде розширення біотопів нагулу для сестонофагів (фіто- та зоопланктофагів, 

детритофагів). Основні резерви підвищення  рибопродуктивності водосховища за рахунок 

більш повного використання кормової бази полягають в збільшенні сегменту консументів 

першого порядку, насамперед фітопланктофагів.  

За сучасними показниками рівня розвитку кормової бази для основних 

представників промислової іхтіофауни Олександрівського водосховища збільшення 

об’єму води дозволяє підвищити рибопродукцію його промислової ділянки на 50 т 

щорічно.  

Відповідно, основними довгостроковими наслідками зміни водогосподарських 

характеристик водосховища буде збільшення потенційної рибопродуктивності за рахунок 

розвитку планктонних організмів. 

Отже, прогнозний вплив на іхтіофауну Олександрівського водосховища буде 

простежуватися в тимчасовому погіршенні умов природного відтворення (негативний 

вплив) та розширенні біотопів нагулу сестонофагів (позитивний вплив). Визначене 

проектом "Завершення будівництва Ташлицької ГАЕС. Введення гідроагрегатів № 4-6. 
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Коригування уточненого проекту" будівництво рибовідтворювального комплексу 

потужністю 5 млн. екз. посадкового матеріалу коропа, рослиноїдних риб, судака та 

стерляді повністю забезпечить компенсацію втрат рибного господарства внаслідок 

підвищення нормального підпірного рівня води Олександрівського водосховища з 

відмітки + 16,00 м до відмітки + 16,9 м. 
 

1.5.9 Оцінка очікуваного впливу на навколишнє соціальне середовище 

Соціальне середовище - це простір, що складається з усіх елементів, створених 

людиною, які оточують людей і взаємодіють з ними, такі як інфраструктура, техногенне 

середовище, соціальні відносини. 

Планованою діяльністю передбачається завершення будівництва Ташлицької ГАЕС 

у складі гідроагрегатів №№ 4-6 з поетапним підвищенням нормального підпірного рівня 

(НПР) Олександрівського водосховища на р. Південний Буг з відмітки + 16,00 м до 

відмітки + 16,90 м.  

Під час будівельних робіт не передбачається проектування та використання нових 

інженерних мереж і комунікацій, а значить вплив на навколишнє соціальне середовище у 

результаті виконання підготовчих і будівельних робіт буде відсутнім. 

Підвищення нормального підпірного рівня Олександрівського водосховища на               

р. Південний Буг матиме позитивний вплив на соціальне середовище. Перш за все, це 

шлях до вирішення проблем забезпечення потреб водокористувачів Миколаївщини, 

оскільки для басейну Південного Буга характерний хронічний дефіцит водних ресурсів. 

Водозабезпеченість на одного жителя в середньо багаторічний рік тут становить                  

880 м
3
/рік. А в 2009 р. на одного жителя басейну взагалі припадало 582 м

3
/рік. Сьогодні, 

при НПР 16,00 м, корисна ємність Олександрівського водосховища становить               

20,95 млн м
3
. Такий запас води дозволяє забезпечувати санітарно-екологічний попуск 17 

м
3
/сек в маловодні періоди приблизно два тижні, до тих пір, поки рівень водойми не 

опускається нижче позначки 14 м. Підвищення НПР водосховища дозволить у періоди 

маловоддя забезпечувати санітарно-екологічний попуск до 70 діб, що сприятиме 

покращенню екологічної, санітарно-гігієнічної та водогосподарської обстановки в нижній 

течії р. Південний Буг. 

Також, необхідно відмітити, що будівництво таких потужних об’єктів, як 

Ташлицька ГАЕС дозволяє розвиватися населеним пунктам, що знаходяться в 

безпосередній близькості до об’єкта будівництва. Збільшення робочих місць, залучення 

місцевих підприємств до будівництва, збільшення надходжень коштів в місцевий бюджет 

буде сприяти розвитку регіону в цілому. 

Також в зведеному фінансовому кошторисі завершення будівництва Ташлицької 

ГАЕС передбачені кошти на соціальні заходи, які планується здійснити в Вознесенському, 

Миколаївському, Первомайському районах та в містах: Вознесенськ, Первомайськ, 

Миколаїв та Южноукраїнськ. Передбачені кошти планується спрямувати на: газифікацію 

(газопостачання) та електрифікацію, водопостачання та водовідведення населених пунктів 

районів, будівництво полігонів твердих побутових відходів, будівництво та 

реконструкцію соціально - культурних закладів та інше. 

Згідно з протоколом наради від 01.06. 2016 року проектом завершення будівництва 

Ташлицької ГАЕС передбачено:  

- планування території для організації рекреаційної зони біля с. Бузьке площею             

8,0 га для централізованого відпочинку населення прилеглих територій (купання, 

спортивного відпочинку, рибної ловлі тощо);  

- реконструкція міського пляжу м. Южноукраїнськ, для збереження існуючих 

розмірів міського пляжу виконується його незначне розширення вверх від берегової лінії, 

що складає 8,00 – 10,00 м, по довжині, пляжна зона залишається без змін і становить 

200,00 м. 
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2 ОПИС ВИПРАВДАНИХ АЛЬТЕРНАТИВ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, 

ОСНОВНИХ ПРИЧИН ОБРАННЯ ЗАПРОПОНОВАНОГО ВАРІАНТА З 

УРАХУВАННЯМ ЕКОЛОГІЧНИХ НАСЛІДКІВ 

Технічна альтернатива 1 

Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія 

«Енергоатом» планує завершення будівництва Ташлицької ГАЕС у складі гідроагрегатів 

3-6 з підвищенням рівня Олександрівського водосховища на р. Південний Буг з позначки 

16,0 м до позначки 16,9 м.  

Ташлицька ГАЕС розташована у Миколаївській області на річці Південний Буг, 

утворюючи з Південноукраїнською атомною електростанцією єдиний 

Південноукраїнського енергокомплекс зі спільною системою управління та видачі 

потужності.  

В роботі Ташлицької ГАЕС передбачається використання двох водойм. В якості 

верхньої водойми використовується відсічна частина Ташлицького водосховища від 

водойми-охолоджувача АЕС з НПР +103,000 м. Нижня водойма – Олександрівське 

водосховище при НПР +16,9 м яке розташоване на р. Південний Буг. 

Майданчик Ташлицької гідроакумулювальної станції розташований на захід від 

районного центру Арбузинка, на 3,0 км південніше від м. Южноукраїнська. 

Ташлицька ГАЕС призначена для покриття пікових навантажень, заповнення 

нічних «провалів» та балансування ЕС при вводі значних потужностей ВЕС і СЕС з 

нестійким виробітком електроенергії, забезпечення аварійного та частотного резервів 

швидкодіючими потужностями в Південній ЕС, де спостерігається значна нерівномірність 

добового графіка навантажень та гостра потреба у пікових, балансуючих та швидкодіючих 

аварійних потужностях, а також для забезпечення базового режиму Південноукраїнської 

атомної електростанції та створення аварійного резерву для ПАЕС, чим досягається 

зменшення використання органічного палива, викидів вуглекислого газу та ін.  

Олександрівське водосховище на р. Південний Буг входить до складу 

Південноукраїнського енергокомплексу як нижня водойма Ташлицької ГАЕС і 

розташоване поблизу м. Южноукраїнськ на землях Вознесенського району (в минулому 

Арбузинського, Вознесенського та Доманівського районів) Миколаївської області. 

Олександрівське водосховище має комплексне призначення та використовується 

для гідроенергетики (забезпечення роботи Олександрівської ГЕС та Ташлицької ГАЕС), 

питного водопостачання, забезпечення водогосподарських потреб Миколаївської області 

та санітарно-екологічних попусків у нижній течії р. Південний Буг.  

Станом на поточну дату Олександрівське водосховище має проектну відмітку  

НПР 16,00 м та корисну ємність 20,95 млн.м
3
, в тому числі: 

- для Ташлицької ГАЕС  - 3,55 млн.м
3
 

- для компенсації безповоротних втрат (випаровування)  - 3,60 млн.м
3
 

- для водогосподарських потреб Миколаївської області  - 13,80 млн.м
3
 

Проектом «Завершення будівництва Ташлицької ГАЕС» передбачається поетапне 

підвищення НПР Олександрівського водосховища. При НПР + 16,90 м корисна ємность 

водосховища збільшиться до 25,97 млн.м
3
, у тому числі: 

- для Ташлицької ГАЕС  - 14,40 млн.м
3
  

- для компенсації безповоротних втрат (випаровування)  - 4,26 млн.м
3
  

- для додаткового водоспоживання ПАЕС  - 7,31 млн.м
3
 

Планована діяльність розташована на земельних ділянках переданих ДП «НАЕК 

«Енергоатом» у постійне користування із них 27,7218 передані під «хвостову» частину 

Олександрівського водосховища у постійне користування Компанії  

Додаткового вилучення земель не передбачається. 
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Технічна альтернатива 2 

В якості Технічної альтернативи № 2 розглядається варіант підвищення рівня 

Олександрівського водосховища на р. Південний Буг з позначки 16,0 м до позначки 20,7 м 

при завершенні будівництва Ташлицької ГАЕС у складі гідроагрегатів 3-6. 

При данному варіанті завершення будівництва Ташлицької ГАЕС необхідно 

додаткове вилучення землі під «хвостову» частину Олександрівського водосховища в 

обсязі 26,44 га. 

Під будівництво огороджувальних дамб верхньої водойми: 

- в постійне користування відведено 1,5 га землі; 

- в тимчасове користування відведено 1,0488 га на період будівельних робіт по 

зведенню огороджувальних дамб. 

 При підвищенні рівня Олександрівського водосховища з НПР 16,00 м до НПР  

20,70 м площа додаткового затоплення становитиме близько 205 га із них 54 га «хвостова» 

частина. 

З екологічної точку зору Технічна альтернатива 1 є більш прийнятною. 

 

Територіальна альтернатива 1  

Державне підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія 

«Енергоатом» (далі - ДП «НАЕК «Енергоатом») планує завершення будівництва 

Ташлицької ГАЕС у складі гідроагрегатів 4-6 з підвищенням рівня Олександрівського 

водосховища на р. Південний Буг з позначки 16,0 м до позначки 16,9 м.  

Планована діяльність розташована на земельних ділянках переданих ДП «НАЕК 

«Енергоатом» у постійне користування із них 27,7218 передані під «хвостову» частину на 

підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 20.06.206 р. №841, у т.ч.: 

- земельна ділянка (кадастровий номер 4820355700:06:000:1084) площею 11,5863 га 

розтошована в межах території Вознесенського (в минулому Арбузинського) району 

Миколаївської області 

- земельна ділянка (кадастровий номер 4822780900:14:000:0022) площею 11,7992 га 

розташована в межах території Богданівської сільської ради Вознесенського (в минулому 

Доманівського) району Миколаївської області 

-  земельна ділянка (кадастровий номер 4810800000:22:007:0005) площею 4,3363 га 

розташована в межах території м. Южноукраїнськ. 

Територіальна альтернатива 2  

Територіальні альтернативи планованої діяльності не розглядаються оскільки 
Ташлицької ГАЕС є діючим об’єктом та розташована в межах земельних участків 

переданих ДП «НАЕК «Енергоатом» у постійне користування із них 27,7218 передані під 

«хвостову» частину на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 20.06.2006 р. 

№841, у т.ч.: 

- земельна ділянка (кадастровий номер 4820355700:06:000:1084) площею 11,5863 га 

розтошована в межах території Вознесенського (в минулому Арбузинського) району 

Миколаївської області 

- земельна ділянка (кадастровий номер 4822780900:14:000:0022) площею 11,7992 га 

розташована в межах території Богданівської сільської ради Вознесенського (в минулому 

Доманівського) району Миколаївської області 

-  земельна ділянка (кадастровий номер 4810800000:22:007:0005) площею 4,3363 га 

розташована в межах території м. Южноукраїнськ. 
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3 ОПИС ПОТОЧНОГО СТАНУ ДОВКІЛЛЯ ТА ОПИС  

ЙОГО ЙМОВІРНОЇ ЗМІНИ БЕЗ ЗДІЙСНЕННЯ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про інформацію», інформація про стан 

довкілля (екологічна інформація) - відомості та/або дані про стан складових довкілля та 

його компоненти, включаючи: 

- фактори, що впливають або можуть впливати на складові довкілля (речовини, 

енергія, шум і випромінювання, а також діяльність або заходи, включаючи 

адміністративні, угоди в галузі навколишнього природного середовища, політику, 

законодавство, плани і програми); 

- стан здоров’я та безпеки людей умови життя людей, стан обʼєктів культури і 

споруд тією мірою, якою на них впливає або може вплинути стан складових довкілля; 

- інші відомості та/або дані. 

Інформація про стан довкілля, крім інформації про місце розташування військових 

об’єктів, не може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом. 

В процесі підготовки звіту з ОВД були використані матеріали проекту будівництва 

ТГАЕС, результати моніторингу навколишнього середовища, а також матеріали 

досліджень додатково залучених інститутів Національної академії наук України – 

Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена, Інституту гідробіології НАН України, Інституту 

археології, Інституту геохімії навколишнього середовища; Національної академії 

медичних наук – Інституту громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва, Національної 

академії аграрних наук - Інституту рибного господарства НААН України, а також 

Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (м. Миколаїв), 

Національного природного парку «Приазовський», Миколаївського обласного 

краєзнавчого музею для уточнення і підтвердження достовірності попередніх прогнозних 

оцінок та оцінки сучасного стану навколишнього середовища в умовах експлуатації 

Олександрівського водосховища при НПР 16,00 м та ТГАЕС у складі 2-х гідроагрегатів та 

прогноз стану довкілля при експлуатації Олександрівського водосховища при НПР 16,9 м 

і ТГАЕС у складі гідроагрегатів №№ 3-6.   

 

3.1 Фізико-географічні умови 

В адміністративному відношенні територія Ташлицької ГАЕС, Олександрівської 

ГЕС і Олександрівського водосховища розташована в Миколаївській області.  

На рисунку 3.1.1 відображені населені пункти в зоні впливу. 

Найбільшими населеними пунктами у районі досліджень є міста Первомайськ і 

Южноукраїнськ, смт. Олександрівка, с. Костянтинівка, що з'єднані асфальтованими 

дорогами, інші населені пункти мають дороги з ґрунтовим покриттям. 

У східній частині території проходить шосейна дорога Одеса-Первомайськ, у 

південній – Олександрівка-Доманівка. 

В економічному відношенні цей район є: 

- енергогенеруючим (ПАЕС, Костянтинівська ГЕС, Олександрівська ГЕС); 

- сільськогосподарським зі слаборозвиненою гірничодобувною промисловістю 

(кар'єри граніту і піску районного значення). 

Територія Олександрівського водосховища знаходиться в біокліматичній зоні 

північного степу в межах Миколаївської області. Олександрівське водосховище 

розташоване у Ново-українському фізико-географічному районі степової області 

південних відрогів Придніпровської височини Правобережно-Дніпровської провінції 

північної підзони степової зони, на ерозійно-денудаційній слабкопологій та 

слабкохвилястій лесовій рівнині з чорноземами звичайними неглибокими малогумусними, 

а також у Чичеклійському фізико-географічному районі степової області південних 

відрогів Подільської височини правобережжя р. Південний Буг.  
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Рисунок 3.1.1 – Населені пункти у зоні впливу 

Цій території властиві ландшафти кальцієвого класу з типчаково-ковиловою 

рослинністю, сільськогосподарськими ландшафтами на середньо - і низькогумусових 

чорноземах, розвинених на рівнинних височинах та їх схилах. До забруднюючих речовин, 

що за таких природних умов мають потенційну схильність до накопичення й формування 

в ґрунтах і донних відкладах ореолів забруднення, належать свинець, стронцій, молібден; 

до елементів міграції – мідь, миш`як, пестициди тощо. За міграційними властивостями 

елементів і особливостями накопичення техногенних речовин зазначений вид ландшафту 

характеризується низькою здатністю до самоочищення. 

Для ландшафтів північних степів характерна переважно горизонтальна міграція 

техногенних елементів, пов`язана з площинним змивом і вітровим переносом ґрунтів. За 

даними екологічної інспекції Миколаївської обл., у зоні досліджень на окремих ділянках 

спостерігається  забруднення  ґрунтів берилієм і барієм, наявність яких пов’язують із 

широким застосуванням у сільськогосподарському виробництві фосфатних добрив, що 

містять ці  елементи. 

Без провадження планованої діяльності стан фізико-географічних умов, у 

порівнянні з поточним станом, залишатиметься стабільним. 
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3.2 Клімат та мікроклімат 

Клімат району планованої діяльності - помірно-континентальний (атлантико-

континентальна європейська область), теплий, недостатньо вологий. Згідно з ДСТУ-Н Б 

В.1.1-27:2010 «Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних 

впливів, від пожежі. Будівельна кліматологія», район розташування об’єкта планованої 

діяльності відноситься до II кліматичного району - Південно-східний (степ), для якого 

характерні наступні кліматичні параметри: 

- середня температура повітря в січні - від (мінус 2 °С) до (мінус 6 °С); 

- середня температура повітря в липні - від 21 °С до 23°С; 

- абсолютний мінімум температури повітря - від (мінус 32 °С) до (мінус 42 °С);  

- абсолютний максимум температури повітря - від 39 °С до 41 °С; 

- кількість опадів за рік - від 400 мм до 500 мм; 

- відносна вологість в липні - менше 65 %; 

- середня швидкість вітру в січні - от 4 м/с до 6 м/с. 

Кліматична характеристика району, наведена на підставі довідки Миколаївського 

обласного центру з гідрометеорології (далі – Миколаївський ЦГМ), наведеної в Додатку Л 

Звіту ОВД.  

За цими даними встановлені наступні кліматичні параметри: 

Середня температура повітря найбільш холодного місяця року (січня)  мінус 2,3
0
С 

Абсолютний мінімум температури повітря  мінус 31,4
0
С 

Середня температура повітря найбільш жаркого місяця року (серпня)  плюс 23,2
0
С 

Абсолютний максимум температури повітря  плюс 40,7
0
С 

Середня швидкість вітру за рік  2,1 м/с 

Швидкість вітру, яка перевищує в даній місцевості 5% випадків  4-5 м/с 

Коефіцієнт рел’єфу місцевості  К-1 

Значення коефіцієнта «А», що відповідає несприятливим метеорологічним умовам, 

залежить від температурної стратифікації атмосфери і дорівнює 200.  

Температура повітря. Температурний  режим розглянутого району 

характеризується сезонною циклічністю.  

Середньорічна приземна температура повітря в нижній частині басейну Південного 

Бугу коливається в межах 8-10
о
С. Так, на метеостанціях, які розташовані в цьому регіоні 

Первомайськ та Вознесенськ метеорологічна норма температури за період 1961-1990 рр. 

становить 8,80,9 та 9,61,0
о
С, а річна сума атмосферних опадів, відповідно, 553113 та 

517109 мм (в окремі роки мінімальна сума атмосферних опадів складала ~285 мм, а 

максимальна ~800 мм за рік).  

Сезонний хід приземної температури повітря має характерний максимум у липні 

19–22 
о
С та мінімум у січні в середньому –2÷–7 

о
С), а в перехідні періоди температура в 

середньому –1–17 
о
С весною та  –3–16 

о
С восени (рис.3.2.1).  

Зими в цьому регіоні відносно м’які (в середньому –3,1÷–2,1 
о
С) і малосніжні 

(висота снігового покриву становить ~ 5-11 см з середньою тривалістю біля 45-65 днів, а 

глибина промерзання ґрунту до 20-50 см). 

Вегетаційний період в нижній частині басейну Південного Бугу триває в 

середньому 225±4 дні. 
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Рисунок 3.2.1 - Сезонний хід метеорологічної норми середньомісячної температури 

повітря за період 1961-1990 рр., зафіксованих на метеостанціях Первомайськ (А) та 

Вознесенськ (Б): 1 – середньомісячне значення, 2 – мінімум, 3 – максимум. 

Розподіл температур атмосферного повітря протягом 2021р. характеризується 

певною рівномірністю. На рис. 3.2.2. зображено динаміку ходу середньодобових 

температур повітря зони впливу Ташлицької ГАЕС та Олександрівського водосховища. У 

цілому можна зазначити, що, порівняно із багаторічною нормою температур для 

досліджуваної території, звітний період 2021 р. відзначається підвищеною,  на 2,3
 о

С, 

температурою атмосферного повітря. 

 
Рисунок 3.2.2 - Динаміка ходу середньодобових температур повітря, 

о
С, протягом 

2021 р. у зоні впливу Ташлицької ГАЕС та Олександрівського водосховища (дані 

метеостанції Первомайськ). 

На рис. 3.2.3 представлено графічне зображення розподілу середньомісячних 

температур звітного періоду у порівнянні з багаторічними, де характерним є чітко 

виражене потепління протягом всього періоду. 
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Рисунок 3.2.3 - Динаміка ходу середніх місячних температур повітря протягом            

2021 р. та за багаторічний період, 
о
С у зоні впливу Ташлицької ГАЕС та 

Олександрівського водосховища (дані метеостанції Первомайськ). 

Як видно з рис. 3.2.3. найхолоднішим місяцем звітного періоду був лютий – 

середньомісячна температура повітря якого була близькою до багаторічної норми (-2,8 
о
С) 

і становила -3,1 
о
С. Решту періоду спостерігаються додатні середньомісячні температури 

повітря.  

У лютому відмічається остаточний перехід через 0 
о
С у бік додатніх температур, їх 

поступове зростання триває протягом наступних місяців, досягаючи максимального 

значення у липні – 24,4
 о

С, при багаторічній середньомісячній нормі 21,6 
о
С. Протягом 

літнього періоду середньомісячні значення температури збільшуються  від 0,8 до 2,8  
о
С.  

Починаючи з вересня, спостерігається тенденція до поступового зниження 

середньодобових температур, Середньомісячні температури осінніх місяців, за 

виключенням листопада, були на 0,3 - 1,3 
о
С. нижчими за норму. Середньомісячна 

температура листопада була вищою за багаторічну норму на 2,1 
о
С (норма – 3,1 

о
С).  

Взимку, як зазначалося, найнижча температура була у лютому — -3,1 
о
С (норма — 

-2,8 
о
С). У весняний період найнижча середньомісячна температура була у березні — 2,7 

о
С, а найвища – у травні – 15,0 

о
С.  

Середня температура повітря за звітний період 2021 р. склала 10,5 
о
С, що на 0,5 

о
С 

є вищим за багаторічну норму за цей же період (10,0 
о
С). і на 1,3 

о
С нижче ніж у 2020 р. 

Причому найнижча середньорічна температура повітря за весь період спостережень 

становила 6,6 
о
С, а найвища — 11,8 

о
С.  

Що стосується максимальних і мінімальних місячних температур повітря, то на 

рис. 3.2.4 – 3.2.5 наведений їх розподіл протягом звітного періоду 2021 р. у порівнянні з 

даними за багаторічний період спостережень.  
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Рисунок 3.2.4 - Графіки порівняння абсолютних максимальних добових температур 

повітря за місяць у 2021 р. та за багаторічний період у зоні впливу Ташлицької ГАЕС та 

Олександрівського водосховища (дані метеостанції Первомайськ). 

 

 
Рисунок 3.2.5 - Графіки порівняння абсолютних мінімальних добових температур 

повітря за місяць у 2021 р. та за багаторічний період у зоні впливу Ташлицької ГАЕС та 

Олександрівського водосховища (дані метеостанції Первомайськ). 

У цілому можна відзначити значне перевищення максимальних добових температур 

за історичний період у кожному місяці над відповідними показниками за 2021 р.  

Протягом звітних місяців найнижча мінімальна добова температура повітря була 

зафіксована у січні і склала -20,1 
о
С при абсолютному мінімальному багаторічному 

значенні температури січня -34,0 
о
С.  

 Що стосується найвищої середньодобової температури повітря за цей же період, то 

вона спостерігалась у липні - 34,9 
о
С. При цьому абсолютна максимальна спостережна 

температура за багаторіччя в цьому місяці  становила 39 
о
С. 

У табл. 3.2.1 представлений розподіл середньомісячних температур за сезонами 

року, а на рис. 3.2.6 - його графічне зображення. Як видно, характерним є чітко виражене 

потепління всіх сезонних температур, але найбільше протягом зимових (за рахунок 

збільшення січневих і, особливо, лютневих температур) - більше ніж у 2 рази за період 

спостережень. 
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Таблиця 3.2.1 -   Розподіл середньомісячних температур повітря за сезонами у зоні 

впливу Ташлицької ГАЕС та Олександрівського водосховища 

(дані метеостанції Первомайськ). 

Періоди, роки 
Сезони 

зима весна літо осінь 

1886–1895 -5,3 7,8 19,3 8,3 

1896–1905 -3,3 7,6 19,7 8,0 

1906–1915 -3,7 8,1 18,8 7,5 

1916–1925 -3,9 8,4 19,0 8,2 

1945–1954 -3,1 9,5 21,7 9,6 

1955–1964 -1,7 8,9 21,6 10,1 

1965–1974 -2,2 9,9 21,0 10,2 

1975–1984 -1,6 9,8 20,3 9,9 

1985–1994 -1,8 9,7 21,2 9,4 

1995–2004 -2,0 9,8 22,1 9,1 

2005-2014 -1,9 10,6 22,2 10,1 

2015-2020 -0,3 11 22,9 11 

Середнє -2,6 9,3 20,8 9,3 

 

 

Рисунок 3.2.6 - Динаміка ходу середніх сезонних температур, 
о
С, у зоні впливу 

Ташлицької ГАЕС та Олександрівського водосховища 

Така ж картина розподілу середньомісячних температур атмосферного повітря 

протягом 2021 р. характерна і для метеостанції Южноукраїнськ (рис. 3.2.7). Основна 

відмінність при порівнянні середньомісячних температур повітря за 2021 рік з 

багаторічними температурами полягає в тому, що різниця в температурах не так чітко 

виражена, як по Первомайську, що пов’язано з відносно недавнім початком регулярних 

метеоспостережень, які припали, якраз, на період глобального потепління. 

Як видно з рис. 3.2.7-3.2.8, на більш південніше розташованих метеостанціях 

Южноураїнськ і Вознесенськ (приблизно на 50 і 100км) спостерігаються вищі 

температури повітря в порівняні з метеостанцією Первомайськ.  
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Рисунок 3.2.7 - Графіки порівняння середніх місячних температур повітря у 2021 р. 

та за весь період спостережень у зоні впливу Ташлицької ГАЕС та Олександрівського 

водосховища (дані метеостанції Южноукраїнськ). 

На рис. 3.2.8 графічно представлено порівняння середніх місячних температур 

повітря по метеостанціях Первомайськ, Южноукраїнськ і Вознесенськ у 2021 р.  

 
Рисунок 3.2.8 - Графіки порівняння середніх місячних температур повітря по 

метеостанціях Первомайськ, Южноукраїнськ і Вознесенськ у 2021 р. 

Вологість повітря. Абсолютна вологість повітря має сезонний хід. 

Середньобагатолітня річна відносна вологість повітря по м. с. Вознесенськ складає 

71 %. В теплу пору року відносна середня місячна вологість повітря коливається від 62 до 

75 %, а в холодну – від 75 до 82 %. Найбільш низька відносна вологість припадає на 

червень – 51 % , найбільш висока – на грудень - 89 %.  

Середньобагатолітній річний парціальний тиск водяної пари складає 9,3 гПа, 

причому влітку спостерігається стрімке підвищення його величин до 16 гПа, а взимку, 

навпаки, парціальний тиск водяної пари знижується до 4 гПа. Найбільш низький середній 

парціальний тиск водяної пари спостерігається у лютому – 2,1 гПа, щодо найбільш 

високого парціального тиску водяної пари – вагомий його зріст відбувається у липні – до 

18,8 гПа. 

Середнє багатолітнє значення дефіциту насичення складає 5,4 гПа. Найменші 

значення спостерігаються у холодний період року (грудень-лютий) від 0,5 до 1,2 гПа, 

найбільші – у теплий період року (в червні), 15,6 гПа. 
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Атмосферні опади. Атмосферні опади протягом року випадають вкрай 

нерівномірно. 

Cередня багатолітня річна кількість опадів становить 504 мм. У посушливі роки 

річна сума опадів зменшується до 301 мм, у вологі збільшується до 777 мм, в посушливі 

місяці можуть бути повністю відсутні опади.  

Середня багатолітня добова кількість опадів складає 4,6 мм. У річному ході 

добового максимуму простежується збільшення кількості екстремальних опадів влітку від 

75 до 141 мм, найбільших значень вони досягали у травні (155 мм). 

У даному районі у теплий період можливі зливові дощі з добовими максимумами 

опадів, що досягають величин від 140 до 155 мм. Максимальний добовий шар опадів за 

теплий період року забезпеченістю Р=1 % за даними м. с. Вознесенськ  за багатолітній 

період спостережень дорівнює 170 мм.  

На рисунку 3.2.9 наведені хронологічні графіки характерних сум атмосферних 

опадів по м.с. Вознесенськ за наявний 73-річний період спостережень.  

Вказаний період спостережень відображає сучасні тенденції еволюції клімату. 

В річній сумі опадів за наявний 73-річний період спостережень спостерігається 

незначний тренд, але принаймі за період 2011-2015 р. р., ще є тенденція до зменшення 

річних сум опадів. Проте, сума річних опадів за 2016 рік складала 847 мм, а це значення є 

найбільшим за період з 1945 р. по 2017 р.  

За зиму та літо за багатоліття значущих трендів до підвищення або зменшення у 

змінах опадів не виявлено, але за осінь спостерігається тенденція до невеликого 

збільшення, яке обумовлене зливо-дощовими паводками.  

За останні сімнадцять років в ході весняних опадів теж простежується незначний 

тренд, але осінні періоди були доволі вологі, як це видно з хронологічному ходу сум 

опадів (з 2005 р. по 2017 р.). 

У з’язку з тим, що в зимові відлиги ґрунти часто бували недостатньо зволоженими, 

це не сприяло утворенню значного паводкового зимового стоку, а в сукупності з доволі 

маловодною весною, за останні декілька років спостерігаються, в цілому, маловодні по 

стоку роки.  

У літню спеку, яка стала характерним явищем останні кілька років, літні опади не 

давали значного гідрологічного ефекту, тому на р. Південний Буг спостерігається явище 

значного падіння щорічних мінімальних літніх витрат води, що значно ускладнює 

забезпечення річковою водою багаточисельних водоспоживачів в басейні цієї річки, 

особливо, на його нижній ділянці – нижче Олександрівського гідровузла. 

В районі Олександрівської ГЕС в середньому буває 37 мм твердих опадів, 424 мм 

рідких і 56 мм змішаних. 

Середня багатолітня тривалість опадів складає 645 годин. Найбільша кількість днів 

з опадами, а також найбільша тривалість опадів спостерігається взимку – 860 годин. Але 

зимою при великій тривалості опадів кількість їх порівняно невелика. В цей період під час 

відлиг спостерігаються мало інтенсивні облогові дощі та опади у вигляді мряки затяжного 

характеру. 

Дані щодо кількості опадів (згідно довідки Миколаївський ЦГМ) наведені у табл. 

3.2.2-3.2.3 

Таблиця 3.2.2 – Середня кількість опадів (мм) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Рік  

53,2 36,3 42,2 28,9 45,2 64,6 54,4 33,5 33,3 33,6 31,4 63,3 519,9 

Таблиця 3.2.3 – Багаторічна норма опадів (мм) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Рік  

41 33 35 32 52 75 68 41 52 42 41 39 551 
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Рисунок 3.2.9 - Хронологічний хід річних та сезонних сум атмосферних опадів по 

м. с. Вознесенськ 

 

 

 

 

 



101 

 

Вітер. Режим вітру формується в результаті впливу (вторгнення) повітряних мас з 

Атлантики та Скандинавії, Середземного моря (Атлантичні, Балтійські, Скандинавські і 

Балканські циклони).  

Річна повторюваність напрямів вітру і штилів наведена у табл. 3.2.4 

Таблиця 3.2.4 - Повторюваність напрямів вітру і штилів за рік (%) 

Півн. Півн.С С Півд.С Півд. Півд.З З Півн.З Штиль 

15,2 12,5 16,4 12,7 7,2 6,1 13,4 16,5 20,7 

За даними багаторічних спостережень, в середньому за рік, переважають вітри 

північного і північно-східного напрямів, багато випадків вітру східного і північно-

західного напрямків. Влітку переважають північно-західні та північні вітри, взимку – 

західні, північно-західні та північні, але незначно по відношенню до інших напрямків. В 

цілому за рік переважають північні вітри. Найбільші швидкості спостерігаються взимку і 

весною, найменші - влітку і на початку осені. Середньомісячні швидкості вітру (м/с) 

наведені в табл. 3.2.5. 

 Таблиця 3.2.5 - Середньомісячні і річна швидкості вітру  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4,0 4,2 4,1 3,9 3,6 3,4 3,3 3,2 3,2 3,4 3,9 3,9 

Інформація щодо добової, середньомісячної, максимальної та мінімальної швидкості 

вітру за 2021 р. та порівняння їх значень із середньобагаторічними та максимальними за 

період спостережнь значеннями графічно наведена на рисунках 3.2.10 – 3.2.11.  

У цілому ж можна зазначити, що середньомісячні значення швидкості вітру у зоні 

впливу Ташлицької ГАЕС та Олександрівського водосховища є незначними і коливаються 

за місяцями, у середньому, від 1,5 до 4,0 м/с, не перевищуючи 4,5 м/с.  

 

Рисунок 3.2.10 -  Графіки ходу середньодобової швидкості вітру за 2021 рік у зоні 

впливу Ташлицької ГАЕС та Олександрівського водосховища (дані метеостанції 

Первомайськ) 
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Рисунок 3.2.11 - Графіки порівняння середньої місячної та максимальної швидкості 

вітру за багаторічний період і за 2021 рік у зоні впливу Ташлицької ГАЕС та 

Олександрівського водосховища (дані метеостанції Первомайськ) 

 

 

Рисунок 3.2.12 - Графіки порівняння середньої місячної швидкості вітру за 2021 рік 

у зоні впливу Ташлицької ГАЕС та Олександрівського водосховища (за даними 

метеостанції Первомайськ і АЕС Южноукраїнськ) 

Найбільшу повторюваність мають вітри із північного заходу, найменшу – з 

південного заходу (рис. 3.2.13). 
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Рисунок 3.2.13 - Повторюваність (%) напряму вітру та штилю за весь період 

спостередень у зоні впливу Ташлицької ГАЕС та Олександрівського водосховища (за 

даними метеостанції Первомайськ) 
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Мікроклімат території визначається сукупністю метеорологічних показників 

приземного шару атмосфери в межах конкретних елементів ландшафту або навколо 

штучних споруд. 

У результаті провадження планованої діяльності не передбачається теплових 

забруднень, впливів на інтенсивність сонячного випромінювання, температуру, швидкість 

вітру, вологість, атмосферні інверсії та інші кліматичні і мікрокліматичні  характеристики 

району розташування об’єкта. 

Аналіз даних метеорологічних спостережень в регіоні розташування 

Південноукраїнського енергокомплексу (південно-західні регіони України) ХХ ст. 

показав, що відбуваються наступні зміни клімату, а саме:  

•  підвищення середньорічної приземної температури (в нижній частині басейну) 

лише на 0,40,1С/100 років;  

•  загальне збільшення кількості атмосферних опадів на 5-10% ; 

•  аридизація кліматичних умов, в теплий період року (зменшення кількості 

атмосферних опадів, особливо, в травні та серпні-вересні); 

•  зниження амплітуди сезонного ходу температури: значне потепління в зимові і 

весняні місяці до 1,0 С/100 років, а в літні місяці потепління незначне.  

 

3.3 Повітряне середовище 

Атмосферне повітря 

Вплив на забруднення атмосферного повітря території спричиняє її промислова 

зона. Стан атмосферного повітря характеризують фонові концентрації основних 

забруднюючих речовин, які характерні також і для планованої діяльності. 

Проведення моніторингу атмосферного повітря має на меті отримання:  

- первинних даних контролю за викидами та спостережень за станом забруднення;  

- узагальнених даних про рівень забруднення на певній території за певний 

проміжок часу;  

- узагальнених даних про склад та обсяги викидів забруднюючих речовин; оцінки 

рівня та ступеня небезпечності забруднення для довкілля та життєдіяльності населення;  

- оцінки складу та обсягів викидів забруднюючих речовин. 

Об’єктами моніторингу стану повітряного середовища є: 

- атмосферне повітря; 

- викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. 

Предметом контролю під час спостережень та аналізу стану атмосферного повітря 

та показників промислових викидів є: 

- вміст забруднюючих речовин речовин у атмосферному повітрі; 

- вміст забруднюючих речовин у викидах промислових підприємств; 

- вміст і склад забруднюючих речовин у викидах від автотранспорту. 

Основними показниками, що характеризують стан повітряного середовища, є 

фонові концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, які дозволяють 

судити про ступінь впливів викидів забруднюючих речовин від стаціонарних і 

нестаціонарних джерел на приземні шари атмосферного повітря. 

Величини фонових концентрацій забруднюючих речовин, визначені Управлінням 

екології та природних ресурсів Миколаївської обласної військової адміністрації 

відповідно до п. 4.8 Порядку визначення величин фонових концентрацій 

забруднювальних речовин в атмосферному повітрі, затвердженого наказом Міністерства 

екології та природних ресурсів України 30.07.2001 № 286 та наведені у Додатку М Звіту 

та у таблиці 3.3.1.  
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Таблиця 3.3.1 - Значення фонових концентрацій 

Забруднююча речовина 
Концентрація, мг/м

3
 

ГДК, 

    мг/м
3
 

код найменування Напрямок вітру 

Пн ПнС С ПдС Пд ПдЗ З ПнЗ 

143 Марганець (манган) та його 

сполуки (у перерахунку на двоокис 

марганцю) 

0,004 0,01 

301 Азоту діоксид  0,008 0,2 

330 Ангідрид сірчистий 0,02 0,5 

337 Вуглецю оксид 0,4 5,0 

2902 Пил 0,05 0,5 

За даними екологічного паспорту Миколаївської області 

(https://mepr.gov.ua/files/docs/eco_passport/2019/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0

%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0.pd у таблиці 3.3.1 

наведені викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря підприємствами регіону (за 

видами економічної діяльності) 

Таблиця 3.3.2 - Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

підприємствами регіону (за видами економічної діяльності) 

№ 

з/п 
Види економічної діяльності 

Обсяги икидів за регіоном 

тис. т 
відсотків до 

загального підсумку 

1 2 3 4 

Усього 12,072 100,0 

1 За видами економічної діяльності, у т.ч.:   

1.1 Переродна промисловість 5,42 44,9 

1.2 Постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря 

2,708 22,4 

1.3 Транспорт, складське господарство, 

поштова та кур’єрська діяльність 

1,45 12,0 

1.4 Сільське, лісове та рибне господарство 0,64 5,3 

В регіоні відсутні підприємства хімічної та вугільної промисловості, тому вона не 

входить до переліку регіонів з високим забрудненням атмосфери. Рівень техногенного 

навантаження на навколишнє природне середовище нижчий, ніж в середньому по Україні. 

При впроваджені планованої діяльності стан атмосферного повітря зони впливу 

Ташлицької ГАЕС не зміниться. 

Враховуючі те, що об’єкт провадження планованої діяльності не являється значним 

забруднювачем атмосферного повітря, а також те, що відстань до найближчого кордону з 

Молдовою становить близько 150,0 км, підстави для оцінки транскордонного забруднення 

атмосферного повітря відсутні. 
 

Шумові умови 
Стандарт ДСТУ 2325-93 «Шум. Терміни та визначення» розглядає шум як 

хаотичну суміш звуків різної частоти і сили. Звук - це хвильовий коливний рух пружного 

середовища, що сприймається органом слуху будь-якої живої істоти. Звук, що 

поширюється у повітрі, називають повітряним, у твердих тілах - структурним. 

За походженням шум поділяється на: 

- механічний, що виникає при вібрації поверхонь обладнання, а також при 

одинарних або періодичних ударах у з’єднаннях деталей або конструкціях; 

- аеродинамічний, що виникає внаслідок різних процесів у газах: завихрення й 

коливання повітря при обертанні лопаткових коліс; пульсації тиску під час руху в повітрі 

https://mepr.gov.ua/files/docs/eco_passport/2019/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0.pd
https://mepr.gov.ua/files/docs/eco_passport/2019/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0.pd
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деяких тіл з великими швидкостями; витікання стиснутого повітря, газів, пари та ін.; 

- електромагнітний, що виникає внаслідок коливань електричних пристроїв 

(ротора, статора, осердя, трансформатора та ін.) під дією змінних магнітних полів; 

- гідравлічний, що виникає у рідинних процесах (гідравлічні удари, кавітація, 

турбулентність потоку та ін.). 

За характером спектра шум може бути широкосмуговим, з безперервним спектром 

шириною більш ніж одна октава; вузькосмуговим або тональним, який характеризується 

нерівномірним розподілом звукової енергії з переважанням більшої її частини в області 

одного-двох октав.  

За часовими характеристиками шум поділяється на:  

- постійний - змінюється протягом робочої зміни не більше ніж на 5,0 дБА в ту чи 

іншу сторону від середнього рівня;  

- непостійний - рівень його звукового тиску за робочу зміну може змінюватися на 

5,0 дБА і більш в будь-яку сторону від середнього рівня. Непостійний шум, в свою чергу, 

можна поділити на:  

- мінливий - з плавною зміною рівня звуку у часі;  

- переривчастий - характеризується ступінчастою зміною рівня звукового тиску на 

більш ніж 5,0 дБА при тривалості інтервалів з постійним рівнем тиску звуку не менше 1,0 

с;  

- імпульсний - складається з одного або декількох звукових сигналів, тривалість 

кожного з яких менше 1,0 с. 

Нормативні показники рівня шуму регламентуються «Державними санiтарнi 

правила планування та забудови населених пунктів ДСП-173-96», затверджені наказом 

Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.96 № 173 і зареєстровані в Міністерстві 

юстиції України 24.07.96 за № 379/1404 та «Державними санітарними нормами 

допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території 

житлової забудови», затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 

22.02.2019 № 463, які становлять: рівень еквівалентного шуму - вдень 55 дБА, вночі -          

45 дБА; рівень максимального шуму - вдень 70 дБА, вночі - 60 дБА. 

Джерелами шумового навантаження при провадженні планованої діяльності 

об’єкта є: 

 на даний час джерелами постійного акустичного забруднення прилеглої території 

під час експлуатації ГАЕС є: 

- блоковий трансформатор типу ТДЦ-250000/330-У1, потужністю 250 МВА, 

напругою 15,75 / 347 кВ – 2 од. 

- трансформатор типу ТРДНС-25000/35, потужністю 25 МВА напругою 6,3 - 6,3 

/ 15,75 кВ – 1 од. 

- трансформатор власних потреб типу ТРДНС 40 МВА, 15,75 / 6,3 - 6,3 кВ – 2 од. 

 при введенні в експлуатацію агрегатів №3 - 6 на майданчику ВУТ буде додатково 

встановлено:  

- трансформатор типу ТДЦ-250000/330-У1, потужністю 250 МВА,  напругою 

15,75 / 347 кВ – 4 од. 

-  трансформатор типу ТРДНС-25000/35, напругою 6,3 - 6,3 / 15,75 кВ – 1 од. 

Обладнання розміщується на майданчику відкритої установки трансформаторів 

(ВУТ).  

Рівень шумового навантаження на межі житових забудов становить 36-44   дБА; 

визначений рівень шуму (еквівалентний і максимальний) не перевищує встановлений 

гранично-допустимий рівень згідно вимог «Державних санiтарних правил планування та 

забудови населених пунктів ДСП-173-96», затверджених наказом Міністерства охорони 

здоров’я України від 19.06.96 № 173 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 24 

липня 1996 за № 379/1404. 
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3.4  Гелогічне середовище 

Геологічна структура та тектоніка і неотектоніка 

У тектонічному відношенні територія зони розташування Ташлицької ГАЕС і 

Олександрівського водосховища знаходиться в межах Кіровоградського мегаблоку 

Українського щита і Южно-Української монокліналі.  

Український щит займає правобережну частину Дніпропетровщини та південь 

лівобережної частини. Кристалічний фундамент залягає на глибині від 0 до кількох 

десятків метрів під денною поверхнею.  

Антиклінальні структури щита поділяються на лінійні та куполоподібні з 

переважним поширенням метасоматичних гранітоїдів, що виникли в умовах амфіболітової 

і гранулітової фацій регіонального метаморфізму, а також пізньоорогеннихмікроклінних 

гранітів. 

Геологічні відклади мають специфічний характер у кожній з зазначених 

тектонічних областей, зважаючи на відмінності у геологічній історії розвитку.  

Український щит вкритий незначним шаром осадових порід палеогену-неогену, 

представлених вапняками, пісками, глинами, алевритами, залізистими кварцитами тощо. 

Корінні магматичні породи архею - протерозою - гнейси, граніти, кварцити, діорити тощо 

відслонюються у долинах річок. 

На схилі щита наявне потужніше нашарування осадових порід, але на поверхню 

виходять неогенові міоценові та пліоценові відклади - глини, алеврити, піски. 

Антропогенові відклади представлені плейстоценовими  делювіальними суглинками та 

льосами. У долині Дніпра їх змінюють еоценові еолово-делювіальні та елювіальні 

відклади, а безпосередньо на терасах Дніпра та його приток залягають алювіальні піски 

плейстоценового віку.  

Причорноморська западина - тектонічна западина на півдні Східноєвропейської 

платформи, на півночі межує з Українським щитом по виходах кристалічних порід на 

денну поверхню або під четвертинні відклади. На півдні межа регіону іде під рівень 

Чорного та Азовського морів, а в Криму - проходить по виходах відкладів палеогену. 

У зазначених межах Причорноморська западина є платформовою структурою, 

кристалічний фундамент якої занурений на різну, загалом значну, глибину. Поверхня його 

похила з півночі на південь, від Українського щита в бік Чорного моря. Певний 

генетичний зв'язок з структурою западини мають рельєф, склад, розміщення і тектоніка 

осадових товщ, що виповнюють її. Різниця висот у межах Причорноморської низини не 

перевищує 100 м. На південному заході на територію западини виходить Дунай, який в 

нижній течії поділяється на гирла. Ліві нижні притоки Дунаю розливаються великими 

озерами-лиманами. 

Далі на схід Причорноморську низину перетинає Дністер, який тут має широку 

долину з добре виявленими терасами. Особливо значні розміри дає так звана 

тираспольська тераса, складена галечниками, і ряд гіпсометрично нижчих, молодших 

терас. Глибокі балки зустрічаються рідко. Їх розділяють широкі вододіли. Головні долини 

дуже широкі, мають високі праві, західні береги. Східні береги нижчі, терасовані. Круті 

береги розчленовані неглибокими ярами і, місцями, ускладнені зсувами. Переважна 

більшість долин у своїй нижній частині містить великі солоні озера-лимани. Частина 

лиманів — Хаджибейський, Куяльницький, М.-Аджалицький, В.-Аджалицький, 

Тилігульський — відмежована від моря пересипами. Деякі лимани, як Березанський, 

з'єднані з морем протокою. 

Подібні морфологічні риси Причорномор'я витримуються також у нижній течії 

Південного Бугу. Тут Дніпровсько-Бузький лиман широкий і має круті береги, вздовж 

яких простягається ряд терас із четвертинних відкладів. Верхні яруси їх ускладнені 

структурними терасами, розміщення яких пов'язане з відслоненнями верств міцніших 

порід неогенового віку. Структурні тераси особливо численні на берегах Інгулу, Інгульця 

та їх приток. 
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У структурному відношенні Причорноморська западина є порівняно молодою 

накладеною структурою. Докембрійський осадово-метаморфічний комплекс є 

фундаментом западини - заглибленим продовженням Українського щита. Кристалічні 

породи залягають на значних глибинах: біля Перекопу - понад 2000 м, біля Одеси - 1600 

м. Осади, що виповнюють западину, лежать на різнорідних та різновікових структурних 

елементах: докембрійських і епігерцинських блоках Східно-Європейської платформи, які 

розділяються смугою грабено-подібних депресій, де складчастий фундамент опущений до 

глибини 10000 м. 

Неогенові відклади представлені теригенно-карбонатною формацією міоцену- 

раннього пліоцену. У літологічному відношенні - це глини, піски та пісковики з 

проверстками мергелів та вапняків. У верхній частині розрізу (меотичний та понтичний 

яруси) переважають карбонатні породи - вапняки та мергелі. Потужність відкладів 

формації становить 2000-2500 м, збільшуючись на південному сході. 

Поверхневі відклади представлені піщано-глинистими, вапняковистими 

утвореннями кимерій-куяльницького ярусів, серед яких переважають глини, а також 

залізисті піски та пісковики, що на півдні переходять в оолітові бурі залізняки. На 

територіях межиріч поширені червоно-бурі (скіфські) глини пізнього пліоцену - раннього 

плейстоцену потужністю від 5-10 до. 

Річкові долини Дніпра, Дунаю, Дністру, Південного Бугу заповнені алювіальними 

відкладами, що складають тераси пліоценового віку і представлені пісками, суглинками 

інколи гальками, потужність до 20 м. Повсюдно ці алювіальні відклади перекриваються 

червоно-бурими глинами та лесовими суглинками (починаючи з другої надзаплавної 

тераси). 

Четвертинні алювіальні відклади, що складають надзаплавні тераси, представлені 

пісками різнозернястими з прошарками супісків та суглинків, заплавні - суглинками, 

супісками, глинами та пісками дрібнозернистими та глинистими. 

Старична фація зустрічається рідко і представлена суглинисто-глинистими 

утвореннями з мулами та органікою, в складі алювію кримських річок відносно велика 

кількість гравійного та валунного матеріалу. Потужність алювіальних відкладів становить 

до 50-60 м. Найпоширеніші серед четвертинних відкладів в межах регіону лесові породи, 

формування яких проходило протягом всього плейстоцену. Відсутні вони тільки в ярах та 

балках, на заплавних та перших надзаплавних терасах річкових долин, а також на 

денудаційних підвищеннях Тарханкуту. Потужність лесового покрову становить, як 

правило, 20-25 м, збільшуючись до 35-45 на міоценових річкових терасах. Леси мають 

виразну або приховану верствуватість. Для них характерна значна кількість конкрецій 

гіпсу та карбонатів. Особливості лесів змінюються у межах подів, де вони набувають 

зеленуватого забарвлення, виразнішою стає верствуватість. Органічних решток в лесах 

зустрічається мало. У викопних ґрунтах зустрічається гумус, до 0,6-1,2 %. Більшість лесів 

і лесовидних суглинків Причорномор'я мають просадочні властивості. Потужність 

просадочної товщі в межах регіону становить від 5-6 до 9-12 м, величина просадки 

змінюється від 15 до 100 см і більше. 

До поверхневих відкладів також відносяться морські та лиманно-морські відклади 

морських терас, пляжів, кос, представлених кварцовими пісками та ракушняковим 

детритом, суглинками, глинами та мулами, потужність їх становить від 2 до 40 м. 

Карта геологічного районування України наведена на рис. 3.4.1. 

В геологічній будові зони розташування Ташлицької ГАЕС і Олександрівського 

водосховища беруть участь відклади широкого вікового діапазону і складу – від рихлих 

відкладів четвертного віку до кристалічних порід фундаменту Східно-Європейської 

рівнини.  

У районі зони розташування Ташлицької ГАЕС і Олександрівського водосховища 

виділений ряд значних тектонічних порушень. Жоден з цих розломів не може на всій 
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своїй протяжності бути віднесеним до тектонічно активних (через відсутність рухів у 

четвертному періоді, тобто, останні 10000-20000 років).  

З погляду неотектонічних критеріїв, місце розміщення ПУЕК є більш сприятливим, 

ніж, наприклад, Чорнобильської АЕС. Воно характеризується такими особливостями:  

1) Лінеаментні зони. Недалеко від площадки проходять одна субмеридіональна, дві 

субширотні, одна північно-східна і одна північно-західна лінеаментні зони. Відстань від 

них до границі ПУ ЕК – від 1 до 4,5 км. Однак водночас дві зони (субмеридіональна і 

північно-східна) проходять безпосередньо через територію площадки, що, природно, може 

становити певну небезпеку для стійкості споруджень станції, впливаючи на інтенсивність 

сучасних фізико-географічних і геологічних (насамперед, сейсмічних) процесів. Особливу 

увагу необхідно приділити вузлові перетину зон, що охоплює значну частину території 

об‘єкта.  

2) Кільцеві геоструктури. Площадка розміщена усередині КС проміжного типу, що 

не може не викликати певної стурбованості. Водночас як позитивний момент можна 

розглядати той факт, що вона знаходиться в центральній, а не у периферійній частині КС.  

3) Сумарні амплітуди четвертинних вертикальних рухів земної поверхні. Площадка 

станції характеризується в цілому спокійним полем зі значеннями ізобаз +30 м з 

локальним їх зниженням до +10 м у північному напрямку. На захід станції, у 2,5–3 км від 

неї, відзначається підвищення сумарних амплітуд до +60-70 м, що також вимагає до себе 

підвищеної уваги.  

Таким чином, ступінь безпеки ПУЕК з погляду неотектонічних критеріїв у цілому 

можна визнати задовільною, однак наведені дані усе ж таки потребують проведення 

додаткових досліджень (геодинамічних, сейсмічних, структурно-геоморфологічних тощо), 

у першу чергу детального вивчення зазначених лінеаментних зон, вузла їх перетину і КС, 

що «накриває» станцію. 

Сейсмічність  

Територія планованої діяльності знаходиться у зоні cередньої сейсмічної 

активності (7 балів за шкалою MSK-64), сила землетрусів зазвичай не перевищує 2,0 - 2,5 

бали. Карта сейсмічної активності України наведена на рис. 3.4.2. 

Питання, що пов’язані з геологічними розломами та сейсмічною небезпекою 

району розташування ТГАЕС, Олександрівської ГЕС та Південноукраїнської АЕС, 

досліджував Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України. Програма робіт 

враховувала необхідність перевірки проблем тектоніки і сейсмічної небезпеки АЕС, 

відзначених у зауваженнях експертизи Держкомприроди СРСР від 03-05 квітня 1989 р. 

Передбачені програмою роботи виконувалися за класичною схемою і в обсязі, 

встановленому рекомендаціями МАГАТЕ та діючими на той час нормативними 

документами. На підставі комплексу геолого-геофізичних, сейсмологічних та 

сейсмотектонічних досліджень було встановлене наступне:  

 геолого-геофізичні дослідження підтвердили складну тектонічну будову району 

будівництва ТГАЕС і показали, що усі великі тектонічні порушення оточені великою 

кількістю супутніх порушень різної орієнтації нижчих рангів, з різним рівнем прояву 

неотектонічної активності;  

 реально жоден із розломів не може на усій своїй довжині бути віднесеним до 

тектонічно активних (тектонічно активним вважається розлом, з яким пов'язані відносні 

переміщення крил у четвертинному періоді протягом 12106 років);  

 інструментальними сейсмологічними спостереженнями не зафіксовано проявів 

місцевої сейсмічності, пов'язаної з виділеними розломами, на підставі чого зроблено 

висновок, що поблизу майданчика не встановлено місцевих сейсмоактивних зон;  

 не вдалося виявити підтверджень наявності "...сейсмоактивного розлому, 

пов'язаного із зоною Вранча, який проходить через другий енергоблок...", про підозру на 

наявність якого мова йшла в матеріалах першої Державної експертизи;  
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Рисунок 3.4.1 - Карта геологічного районування України 

 

 

 

 

 



111 

 

 
Рисунок 3.4.2 - Карта сейсмічної активності України за шкалою MSK-64 

 

 тектонічні порушення нижчих рангів, які виділяються на території промислового 

майданчика і підтверджуються різними методами і дослідниками, не проходять через 

основні будинки і споруди АЕС та ТГАЕС, вони за своїм сейсмотектонічним потенціалом 

не можуть генерувати небезпечних землетрусів;  

 результати досліджень з питань наведеної сейсмічності показали, що ймовірність 

її виникнення в умовах, коли потужність осадової товщі менше 10-15 м і осадові породи 

підстилаються гранітами (умови проммайданчика Ташлицького гідроенергокомплексу), є 

дуже низькою.  

 при експлуатації комплексу в гідроакумулюючому режимі у зоні 

Першотравневого розлому існує ймовірність просторового перерозподілу геодинамічних 

напружень, що може викликати локальну наведену сейсмічність.  

З метою спостережень за змінами сейсмічного режиму у відповідності до вимог і 

рекомендацій Звіту інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАНУ по темі: «Ташлицька 

ГАЕС. Проектування системи сейсмічних спостережень для проведення моніторингу 

місцевої сейсмічності і контролю за небезпечними геодинамічними явищами» 

запроектована стаціонарна сейсмостанція біля с.Бузьке з мережею сейсмопунктів, які 

розташовані біля населених пунктів: Арбузинка, Трикрати, Щуцьке, Іванівка. 

Інформація щодо контролю сейсмічності та її можливих змін наведена у Додатку Ч 

Звіту ОВД. 

Без провадження планованої діяльності стан геологічного середовища, у порівнянні 

з поточним станом (базовим сценарієм), залишатиметься стабільним. 
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3.5 Водне середовище 

Характеристика сучасного стану водних екосистем виконана спеціалістами 

Інститут гідробіології НАН України. 

Комплексні натурні дослідження основних компонентів гідробіоценозів вище та 

нижче зони впливу Ташлицької ГАЕС на р. Південний Буг ранньою весною були 

проведені в період з 13 по 17 березня 2019 року. Гідробіологічні, гідрохімічні та 

радіоекологічні зразки було відібрано на 6 станціях (таблиця 3.5.1), які охоплювали 

Олександрівське водосховище та р. Південний Буг вище і нижче водосховища. Всього 

було відібрано 67 проб. 

На кожній станції дослідження перед початком відбору матеріалу проводилось 

вимірювання основних гідрофізичних та гідрохімічних показників. Течія оцінювалась 

візуально. Загалом було здійснено 44 польових виміри  (таблиця 3.5.2). 

Таблиця 3.5.1 – Основні географічні характеристики станцій дослідження водних 

об’єктів р. Південний Буг та Олександрівського водосховища 

Водний об’єкт 
Станція Географічні координати Висота над 

рівнем моря, м № Назва Широта Довгота 

р. Південний Буг в районі 

с. Іванівка 
1 

вище Олександрівського 

водосховища 
47°53'00.8" 31°06'37.5" 33,0 

Олександрівське 

водосховище 
2 

на лівому березі вище греблі 

Ташлицької ГАЕС 
47°47'53.3" 31°10'35.0" 13,0 

3 
нижче за течією від меж с. 

Виноградний Сад 
47°45'21.7" 31°10'47.0" 15,0 

4 

центральна ділянка (нижче 

впадіння  

р. Бакшала) 

47°42'30.4" 31°11'52.0" 17,0 

5 
в районі греблі 

Олександрівської ГЕС 
47°42'15.5" 31°14'34.5" 15,0 

р. Південний Буг в районі 

смт Олександрівка 
6 

нижче греблі 

Олександрівської ГЕС 
47°41'51.4" 31°15'19.6" 7,0 

 

Таблиця 3.5.2 – Результати польових вимірів 

№  Назва 

t, 
0
C рН, од. еН 

М
ін

ер
а-

 

л
із

ац
ія

 

NaCl Прозорість 

п
о
в
іт

р
я
 

в
о
д

а 

п
о
ве

р
х
н

я 

д
н

о
 

mS ‰ % 

гл
и

б
и

н
а 

в
и

м
ір

у,
 м

 

п
р
о
зо

р
іс

ть
, 

см
 

1 

р. Південний Буг, вище 

Олександрівського 

водосховища, с. Іванівка 

8,5 6,2 9,10 – 1,134 0,567 2,2 1,5 0,6 

2 

Олександрівське 

водосховище, в районі 

Ташлицької ГАЕС 

7,0 5,9 9,11 9,02 1,141 0,571 2,1 0,5 50 

3 
Олександрівське 

водосховище, нижче  

с. Виноградний Сад 

5,0 5,6 8,94 – 1,159 0,582 2,5 0,6 0,2 

4 

Олександрівське водосхо-

вище, центральна ділянка 

(біля впадіння р. Бакшала) 

5,0 5,6 8,87 – 1,211 0,605 2,5 2 200 

5 

Олександрівське 

водосховище, в районі 

Олександрівської ГЕС 

8,0 5,9 8,91 – 1,196 0,599 2,4 0,5 50 
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6 
р. Південний Буг, нижче 

Олександрівської ГЕС 
4,5 4,9 8,84 8,81 1,171 0,585 2,2 3,0 300 

Гідрохімічний стан  

Головні іони та мінералізація води. Формування хімічного складу води                       

р. Південний Буг відбувається за сукупної дії багатьох факторів, як природного, так і 

антропогенного характеру. Зважаючи на те, що досліджувана ділянка річкової системи 

знаходиться в зоні безпосереднього впливу Південноукраїнського енергокомплексу, роль 

антропогенної складової у формуванні якості її водного середовища підвищується. 

Проведені дослідження показали, що хімічний склад води р. Південний Буг та 

Олександрівського водосховища характеризувався досить високими значеннями 

мінералізації, вмісту головних іонів, особливо гідрокарбонатних та загальної жорсткості. 

За весь період спостережень 2019 р. мінералізація р. Південний Буг та Олександрівського 

водосховища змінювалася в межах від 520 до 579 мг/дм
3
 (табл. 3.5.3). Характерною 

особливістю води є домінування в її аніонному складі гідрокарбонатних іонів (НСО3-), 

вміст яких на досліджуваній ділянці річки характеризувався найбільшою мінливістю, 

коливаючись від 290 до 369 мг/дм
3
. Домінуючими серед катіонного складу є іони магнію 

(Mg
2+

), вміст яких варіював від 22 до 36 мг/дм
3
. Як відомо, іони магнію разом з іонами 

кальцію визначають жорсткість води.  

Проведені дослідження показали, що за значенням цього важливого показника 

якості водного середовища досліджуваної ділянки р. Південний Буг та Олександрівського 

водосховища вода відносилась до типу помірно жорстких-жорстких вод з межами 

коливань від 4,99 до 7,72 мг-екв/дм
3
. 

За вмістом хлоридних іонів (Cl
-
) вода р. Південний Буг відноситься до прісних 

природних вод, а їх концентрація у воді була дещо підвищеною і змінювалася в межах від 

39 до 53  мг/дм
3
.
 
  

Проведені дослідження дозволили встановити певну закономірність в 

просторовому розподілі головних іонів і мінералізації води р. Південний Буг, а саме: має 

місце тенденція поступового підвищення вмісту головних іонів та мінералізації води за 

поздовжнім профілем ріки. Встановлено, що за період спостережень максимальні 

значення мінералізації води, сульфатних іонів та іонів кальцію (Са
2+

)
 
спостерігалися на 

середній ділянці річки (с. Виноградний Сад) та на ділянці річки нижче греблі 

Олександрівської ГЕС. 

Відомо, що з Ташлицького водосховища постійно виконується продувка з 

наступним скидом в річкову систему Південного Бугу. Встановлено, що на ділянці річки, 

нижче Ташлицької ГАЕС відбуваються процеси метаморфізації водної маси, що не 

призводять до змін вмісту головних іонів, що визначають клас природних вод. 

Попередніми дослідженнями було встановлено, що хімічний склад води Ташлицького 

водосховища характеризувався досить значними показниками мінералізації води, яка 

визначалась головним чином фізико-географічними умовами регіону, впливом засолених 

поверхневих та підземних вод.  

В сезонному аспекті має місце поступове зменшення від зимового періоду до 

літнього та підвищення восени мінералізації води та головних іонів, що її складають. 
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Таблиця 3.5.3 – Концентрація головних іонів, мінералізації води та біогенних речовин у воді р. Південний Буг та Олександрівського 

водосховища  
№ 

п/п 
Місце відбору проб 

НСО3
-
, 

мг/дм
3 

Cl
-
, 

мг/дм
3
 

SO4
2-

, 

мг/дм
3
 

Жорсткість, 

мг-екв./дм
3
 

∑
-
, 

мг/дм
3
 

2 р. П. Буг, с. Панкратове 311,10– 374,30 

317,09 

47,00 – 58,00 

52,6 

49,60 – 100,00 

83,64 

5,30 – 6,80 

6,04 

554,00– 674,30 

614,00 

3 р. П. Буг, м. Южноукраїнськ 369,00 – 290,00 

319,00 

39,00 – 53,00 

48,00 

76,00 – 89,00 

85,00 

5,20 – 6,70 

5,90 

558,00 – 685,00 

612,00 

4 Олександрівське водосховище, 

в районі Ташлицької ГАЕС 

368,00 – 287,00 

319,50 

40,00 – 51,00 

47,92 

82,00 – 92,00 

87,25 

5,40 – 6,70 

5,94 

548,00 – 685,00 

615,42 

5 Олександрівське водосховище, нижче  

с. Виноградний Сад 

290,00 – 370,00 

319,00 

40,00 – 54,00 

49 

78,00 – 90,00 

87,00 

5,20 – 6,70 

5,90 

562,00 – 687,00 

615,00 

6 Олександрівське водосховище, середня частина, 

нижче пр. Бакшала 

289,00 – 348,00 

317,00 

51,00 – 65,00 

58,00 

88,00 – 92,00 

90,00 

5,50 – 6,70 

6,10 

601,00 – 661,00 

630,00 

7 Олександрівське водосховище, вище греблі, 

правий берег 

295,00 – 364,00 

316,00 

37,00 – 53,00 

48,00 

78,00 –  92,00 

86,00 

5,00 – 6,70 

5,90 

557,00 –674,00 

609,00 

8 Олександрівське водосховище,  вище греблі, 

лівий берег 

292,00 – 360,00 

316,00 

36,00 – 54,00 

48,00 

79,00 – 90,00 

86,00 

4,90 – 6,80 

5,90 

552,00 – 673,00 

608,00 

9 р. П. Буг, нижче греблі Олександрівської ГЕС. 296,00 – 361,00 

316,00 

37,00 – 53,00 

48,00 

78,00 – 90,00 

86,00 

5,00 – 6,80 

5,90 

557,00 – 675,00 

609,00 
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Біогенні речовини. Встановлено, що у воді р. Південний Буг основною формою 

неорганічного азоту є його амонійна форма (NН4
+
), вміст якої коливався в досить широких 

межах – від 0,335 до 1,01 мг N/дм
3
. Як показали спостереження, вміст нітритних іонів 

(NO2
-
) у воді досліджуваної ділянки річки змінювався в ще більш широких межах від 

майже нульових значень до 0,180 мг N/дм
3
. 

Звертає на себе увагу суттєве збільшення вмісту цієї форми неорганічного азоту в 

придонному шарі води на ділянці річки нижче Олександрівської ГЕС, де концентрація 

нітритних іонів сягала своїх максимальних значень. Відомо, що нітритна форма азоту є 

нестійкою в процесі нітрифікации, а її поява в підвищеній кількості є показником 

значного забруднення водойми, оскільки вказує на посилений розклад органічної 

речовини, тобто є важливим санітарним показником.  

Концентрація нітратних іонів (NO3
-
) за період спостережень змінювалася в межах 

від 0,007 до 0,086 мг N/дм
3
. Встановлено, що просторова мінливість амонійної форми 

азоту характеризувалась поступовим зменшенням ії вмісту за течією від 1,01 до              

0,425 мг N/дм
3
. На тлі чого, має місце збільшення концентрації нітратної та нітритної 

форм неорганічного азоту – від 0,036 мг N/дм
3 

до 0,063 мг N/дм
3
 та від 0,036 мг N/дм

3
 до 

0,103 мг N/дм
3
, відповідно.  

Спостереження показали, що вміст фосфат-іонів (РО4
3-

) у воді досліджуваної 

ділянки річки Півжденний Буг та Олександрівського водосховища коливався від 

практично нульових значень до 0,292 мг Р/дм
3
. Просторова мінливість вмісту фосфатів 

характеризувалася поступовим підвищення їх вмісту за течією з максимальними 

значеннями в лівобережній та правобережній частині Олександрівського водосховища і на 

ділянці річки нижче греблі. В сезонному аспекті мала місце тенденція суттєвого 

підвищення вмісту фосфат-іонів у воді річки від зимового періоду до осіннього з 

максимальними значеннями влітку. 

Залізо (Feзаг.) відноситься до основних біогенних компонентів, від якого залежить 

рівень розвитку і життєдіяльності гідробіонтів. Спостереження показали, що концентрація 

загального заліза у воді р. Південний Буг варіювала в межах від слідових концентрацій до 

0,075 мг/дм
3
 і характеризувалася достатньо рівномірним розподілом за поздовжнім 

профілем річки з максимальними значеннями на верхній ділянці спостережень та в 

середній частині Олександрівського водосховища. Сезонна динаміка вмісту загального 

заліза мала протилежну від багатьох біогенних речовин направленість і характеризувалася 

максимальними значеннями взимку та суттєвим і доволі рівномірним розподілом від 

весни до осені.  

Кремній (Si). Води досліджуваної ділянки характеризувалися досить широкими 

межами коливань вмісту розчиненого кремнію від 0,712 до 17,30 мг/дм
3
. Просторова 

мінливість вмісту кремнію характеризувалася поступовим підвищенням від верхньої 

ділянки річки до ділянки річки нижче греблі Олександрівської ГЕС. Розподіл розчиненого 

кремнію в часі характеризувався поступовим підвищенням його концентрації від зими до 

осені. 

Таким чином, хімічний склад досліджуваної ділянки Південного Бугу та 

Олександрівського водосховища формується під впливом багатьох факторів, в першу 

чергу фізико-географічних умов регіону та антропогенного фактору.  

Інститутом громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України оцінювався 

санітарний стан Олександрівського водосховища за даними моніторингових досліджень 

(усереднені дані) у зимовий, весняний та літній періоди 2019 р.  

Моніторинг якості води Олександрівського водосховища проводився в 

контрольних точках (т.): 

- т. 1- верхній б’єф Олександрівської ГЕС, 500 м вище скиду; 

- т. 2 - нижній б’єф Олександрівської ГЕС, випуск № 1 у районі греблі гідровузла; 

- т. 3 - контрольний створ, 500 м нижче скидання греблі гідровузла (р. Південний 

Буг). 
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Показники санітарно-фізичних та санітарно-хімічних (усереднені дані) 

характеристик проб води, відібраних у зазначених вище точках №№ 1-3, наведені в 

таблицях 3.5.4 -3.5.6.  

У серпні 2019 р. проведені дослідження проб води, що були відібрані в 

Олександрівському водосховищі (проба № 1) та у верхній водоймі Ташлицької ГАЕС 

(проба № 2), а також проби донних відкладень, відібраних у зазначених точках.  

Таблиця 3.5.4 - Характеристика якості води Олександрівського водосховища в 

м. Южноукраїнськ Миколаївської області в створі № 1 за 

санітарно-хімічними та санітарно-фізичними показниками 

(усереднені даніза 2019 р.)   

Показник ГДК* 
Сезон року 

зима весна літо 

Водневий показник (рH), 

од. рН 
6,5-8,5 8,36 ± 0,02 8,46 ± 0,06 8,36 ± 0,04 

Завислі речовини, мг/дм
3
 < 25 12,75 ± 0,25 21,17 ± 2,35 13,50 ± 0,25 

Сульфати, мг/дм
3
 < 100 89,00 ± 0,00 87,67 ± 0,33 78,00 ± 0,00 

Хлориди, мг/дм
3
 < 300 51,00 ± 1,00 49,00 ± 1,53 39,00 ± 2,00 

Загальна жорсткість, 

мг-екв./дм
3
 

 

- 
6,45 ± 0,15 6,27 ± 0,22 5,15 ± 0,15 

Нафтопродукти, мг/дм
3 
 < 0,05 0,015 ± 0,002 0,016 ± 0,000 0,014 ± 0,000 

Азот амонійний, мг/дм
3
 0,5-1,0 0,23 ± 0,00 0,30 ± 0,02 0,38 ± 0,09 

Азот нітритів, мг/дм
3 
 < 0,08 0,052 ± 0,003 0,038 ± 0,005 0,064 ± 0,001 

Азот нітратів, мг/дм
3
 < 40,0 7,66 ± 0,06 5,11 ± 1,34 3,24 ± 0,30 

ХСК, мг О2/дм
3
 < 50 26,00 ± 1,00 28,67 ± 0,33 30,00 ± 1,00 

БСК5, мг О2/дм
3
 < 3,0 2,76 ± 0,00 2,37 ± 0,11 2,28 ± 0,00 

Загальне залізо, мг/дм
3
 < 0,10 0,054 ± 0,004 0,050 ± 0,000 0,050 ± 0,000 

Мідь, мг/дм
3
 <+0,001 0,011 ± 0,001 0,011 ± 0,000 0,010 ± 0,000 

Загальний фосфор 

(фосфати), мг/дм
3
  

< 0,70 0,42 ± 0,03 0,19 ± 0,07 0,55 ± 0,05 

Натрій  + калій, мг/дм
3
  < 170 59,50 ± 2,50 64,33 ± 0,33 61,00 ± 1,00 

Фториди, мг/дм
3
 +0,05 0,48 ± 0,01 0,40 ± 0,01 0,34 ±0,01 

Сухий залишок, мг/дм
3
 < 1000 587,50 ± 1,50 560,67 ± 1,67 558,50 ± 0,50 

* ─ гранично - допустима концентрація для води поверхневих водойм. 

Порівняльний аналіз показників, за якими досліджувались проби води, виявив 

зміни їх рівнів, які обумовлені особливостями пори року, за окремими показниками, в 

першу чергу біогенних сполук.  

Зокрема, вміст завислих речовин у пробах води верхнього б’єфу Олександріського 

водосховища (500 м вище скиду) весною збільшився відносно зимових показників у 1,66 

рази, а влітку зменшився в 1,57 рази відносно весняних.  

Вміст азоту амонійного мав стійку тенденцію до незначного зростання від 

зимового періоду до літнього, що виявилось у збільшенні цього показника в 1,65 рази. 

Вміст азоту нітритів весною зменшився відносно зими у 1,37 рази, і у 1,68 рази 

збільшився влітку. 

Вміст азоту нітратів мав стійку тенденцію до зниження від зимового періоду до 

літнього, що виявилось у зменшенні цього показника в 2,36 рази. 

Вміст фосфатів на весну зменшився відносно зими у 2,21 рази, а на літо виріс у  

2,89 рази відносно весни. 

Отримані результати досліджень порівнювались з нормативними показниками, які 

чинні у Європейському Союзі і визначені Директивою Ради від 16 червня 1975 року 

стосовно вимог до якості поверхневих вод, призначених для забору питної води в 

державах-членах Співтовариства (75/440/ЄЕС). Так, згідно з вимогами Європейського 

законодавства,  оптимальний вміст фосфатів у воді категорії А1 встановлений на рівні 0,4 

мг/л (G). У пробах води, відібраних у літній період у всіх точках, включно з контрольною, 
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спостерігається перевищення цього рівня у 1,35-1,38 разів за рахунок високих природних 

температур води та повітря в літню межень. За фактичним вмістом фосфатів, досліджені 

проби води відповідно до вимог Європейського законодавства, відносяться до категорії 

А2 з допустимим вмістом цих сполук на рівні 0,7 мг/л (G).  

Таблиця 3.5.5 - Характеристика якості води Олександрівського водосховища в 

м. Южноукраїнськ Миколаївської області в створі № 2 за санітарно-

хімічними та санітарно-фізичними показниками (усереднені дані  

за 2019 р.) 

Показник ГДК 
Сезон року 

зима весна літо 

Водневий показник 

(рH), од. рН 
6,5-8,5 8,34 ± 0,02 8,45 ± 0,05 8,35 ± 0,03 

Завислі речовини, 

мг/дм
3
 

< 25 12,00 ± 0,00 20,25 ± 2,24 14,00 ± 0,25 

Сульфати, мг/дм
3
 < 100 88,00 ± 0,00 88,00 ± 1,00 79,50 ± 0,5 0 

Хлориди, мг/дм
3
 < 300 51,00 ± 0,00 49,33 ± 1,20 39,00 ± 3,00 

Загальна жорсткість,  

мг-екв./дм
3
 

 

- 
6,55 ± 0,15 6,30 ± 0,25 5,20 ± 0,30 

Нафтопродукти, мг/дм
3 
 < 0,05 0,014 ± 0,002 0,015 ± 0,000 0,015 ± 0,000 

Азот амонійний, мг/дм
3
 0,5-1,0 0,22 ± 0,01 0,30 ± 0,01 0,37 ± 0,09 

Азот нітритів, мг/дм
3 
 < 0,08 0,052 ± 0,002 0,040 ± 0,005 0,061 ± 0,001 

Азот нітратів, мг/дм
3
 < 40,0 7,57 ± 0,02 5,03 ± 1,31 3,23 ± 0,25 

ХСК, мгО2/дм
3
 < 50 27,00 ± 1,00 28,00 ± 1,00 29,00 ± 1,00 

БСК5, мг О2/дм
3
 < 3,0 2,62 ± 0,02 2,36 ± 0,12 2,26 ± 0,02 

Загальне залізо, мг/дм
3
 < 0,10 0,055 ± 0,004 0,051 ± 0,000 0,051 ± 0,000 

Мідь, мг/дм
3
 < +0,001 0,011 ± 0,001 0,011 ± 0,001 0,011 ± 0,000 

Загальний фосфор 

(фосфати), мг/дм
3
  

 

< 0,70 
0,42 ± 0,02 0,20 ± 0,07 0,54 ± 0,04 

Натрій  + калій, мг/дм
3
  < 170 59,50 ± 2,50 62,00 ± 2,65 61,00 ± 2,00 

Фториди, мг/дм
3
 +0,05 0,48 ± 0,02 0,40 ± 0,01 0,35 ±0,01 

Сухий залишок, мг/дм
3
 < 1000 588,00 ± 8,00 567,00 ± 2,31 559,00 ± 6,00 

 

Таблиця 3.5.6 - Характеристика якості води Олександрівського водосховища в 

м. Южноукраїнськ Миколаївської області в створі № 3 

(контрольний) за санітарно-хімічними та санітарно-фізичними 

показниками (усереднені дані за 2019 р.) 

Показник ГДК 
Сезон року 

зима весна літо 

1 2 3 4 5 

Водневий показник 

(рH), од. рН 
6,5-8,5 8,35 ± 0,02 8,48 ± 0,03 8,36 ± 0,03 

Завислі речовини, 

мг/дм
3
 

< 25 12,50 ± 0,00 21,17 ± 2,35 13,63 ± 0,13 

Сульфати, мг/дм
3
 < 100 89,00 ± 0,00 87,67 ± 0,33 78,50 ± 0,50 

Хлориди, мг/дм
3
 < 300 51,00 ± 1,00 49,33 ± 1,20 39,00 ± 2,00 

Загальна жорсткість, 

мг-екв./дм
3
 

 

- 
6,50 ± 0,20 6,27 ± 0,22 5,20 ± 0,20 

Нафтопродукти, мг/дм
3 
 < 0,05 0,015 ± 0,002 0,016 ± 0,000 0,014 ± 0,000 

Азот амонійний, мг/дм
3
 0,5-1,0 0,23 ± 0,01 0,30 ± 0,02 0,38 ± 0,09 

Азот нітритів, мг/дм
3 
 < 0,08 0,052 ± 0,003 0,040 ± 0,005 0,064 ± 0,000 

Азот нітратів, мг/дм
3
 < 40,0 7,65 ± 0,07 5,10 ± 1,34 3,24 ± 0,28 
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продовження таблиці 3.5.6 
1 2 3 4 5 

ХСК, мгО2/дм
3
 < 50 26,50 ± 0,50 28,50 ± 0,29 30,00 ± 1,00 

БСК5, мг О2/дм
3
 < 3,0 2,70 ± 0,02 2,39 ± 0,11 2,26 ± 0,02 

Загальне залізо, мг/дм
3
 < 0,10 0,054 ± 0,004 0,050 ± 0,000 0,050 ± 0,000 

Мідь, мг/дм
3
 < +0,001 0,011 ± 0,001 0,011 ± 0,000 0,010 ± 0,000 

Загальний фосфор 

(фосфати), мг/дм
3
  

< 0,70 0,42 ± 0,03 0,19 ± 0,07 0,55 ± 0,05 

Натрій  + калій, мг/дм
3
  < 170 58,50 ± 2,50 64,33 ± 0,88 61,00 ± 1,00 

Фториди, мг/дм
3
 +0,05 0,48 ± 0,01 0,40 ± 0,01 0,34 ±0,01 

Сухий залишок, мг/дм
3
 < 1000 586,50 ± 1,50 561,33 ± 1,33 559,50 ± 2,50 

Тенденції, визначені при аналізі показників проб води, відібраних у верхньому 

б’єфі Олександрівського водосховища , були характерними й для проб води, що були 

відібрані як у нижньому б’єфі Олександрівської ГЕС (випуск № 1 у районі греблі 

гідровузла), так і в контрольному створі (500 м нижче скидання греблі гідровузла -                    

р. Південний Буг).  

В порівнянні з нормативними показниками, визначеними Директивою Ради 

75/440/ЄЕС, оптимальний вміст міді у воді категорії А1 встановлений на рівні  

0,02 мг/л (G). Відтак, згідно з вимогами Європейського законодавства та згідно 

природоохоронного законодавства України, досліджені проби води за вмістом міді 

відповідають нормі.  

Вміст фторидів не перевищував ГДК з тенденцією до зниження від холодної пори 

року до теплої пори відповідно. 

При порівнянні отриманих результатів дослідження з нормативними показниками, 

які чинні в Європейському Союзі, зокрема Директиви Ради  75/440/ЄЕС (оптимальний 

вміст фтористих сполук у воді категорії А1 встановлений на рівні від 0,7 до 1,0 мг/л (G)), 

фактичний вміст фторидів у пробах води оцінюється як допустимий без перевищення 

європейських нормативів. 

Дослідження проб води Олександрівського водосховища в м. Южноукраїнськ 

Миколаївської області в динаміці по сезонам поточного року (за виключенням осіннього 

періоду) показали, що фізико-хімічні показники, які характеризують якість води, були 

стабільними з періодичними незначними коливаннями за окремими з них без 

перевищення відповідних ГДК. 

Отже, аналіз отриманих результатів моніторингових досліджень проб води не 

виявив різниці між показниками не залежно від точок їх відбору в порівнянні з 

контрольними показниками.  

Визначені тенденції сезонних коливань показників вмісту біогенних сполук та 

завислих речовин були однаковими для всіх точок відбору, включно з контрольною. 

Збільшення вмісту біогенних сполук, зокрема фосфору та азоту, в пробах води в літній 

сезон пояснюється активним розвитком явищ евтрофікації водойми, якому сприяють ці 

речовини. 

 

3.6 Ґрунти 

Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія 

«Енергоатом» (далі - ДП «НАЕК «Енергоатом») планує завершення будівництва 

Ташлицької ГАЕС у складі гідроагрегатів 4-6 з підвищенням рівня Олександрівського 

водосховища на р. Південний Буг з позначки 16,0 м до позначки 16,9 м.  

Планована діяльність розташована на земельних ділянках переданих ДП «НАЕК 

«Енергоатом» у постійне користування із них 27,7218 передані під «хвостову» частину на 

підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 20.06.206 р. №841, у т.ч.: 
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- земельна ділянка (кадастровий номер 4820355700:06:000:1084) площею 11,5863 га 

розтошована в межах території Вознесенського (в минулому Арбузинського) району 

Миколаївської області 

- земельна ділянка (кадастровий номер 4822780900:14:000:0022) площею 11,7992 га 

розташована в межах території Богданівської сільської ради Вознесенського (в минулому 

Доманівського) району Миколаївської області 

-  земельна ділянка (кадастровий номер 4810800000:22:007:0005) площею 4,3363 га 

розташована в межах території м. Южноукраїнськ. 

Провадження планованої діяльності не потребує додаткового відведення земель. 

Територія району розташування планованої діяльності являє собою складний 

природно-техногенний ландшафт, в якому можна виділити наступні типи місцевості: 

заплавний тип (ліси і луки заплави річок), селітебні території, відкрита місцевість з 

техногенної деформацією. Ландшафти цієї місцевості дуже змінені господарською 

діяльністю.  

Ділянка провадження планованої діяльності оточена урбанізованими і 

техногенними зонами - промисловими майданчиками, житловими забудовами, авто- та 

залізничними дорогами, різними комунікаціями і т.п.  
Згідно агроґрунтового районування України, район провадження планованої 

діяльності відноситься до зони степу (С) підзони північного степу (СС) правобережної 

провінції (ССп). Карта агроґрунтового районування України 

(https://geomap.land.kiev.ua/zoning-2.html) наведена на рис. 3.6.1. 

В районі розповсюджені ґрунти, характерні для помірно-континентального 

(слабопосушливого і посушливого) клімату. Ґрунти представлені чорноземами 

звичайними на лесових породах (ґрунти змиті і не змиті), а саме чорноземами звичайними 

малогумусними неглибокими на льосових породах та чорноземами південними 

малогумусними на льосових породах. 

Під впливом антропогенних факторів запаси гумусу постійно зменшуються. У 

південній частині ареала цього роду ґрунтів спостерігаються деякі риси характерні для 

чорноземів південних. Північно-західну частину регіону займає ареал чорноземів 

звичайних середньогумусних (потужних і вилужених), які утворилися за умови глибокого 

стояння вод під різнотравно-типчаково-ковиловою рослинністю. Вологозабезпеченість 

протягом вегетаційного періоду дещо вища ніж для попереднього роду. Середній вміст 

гумусу дорівнює 5,0 %. Внаслідок значної розчленованості території переважають 

слабозмиті різновидності ґрунтів. Цей вид ґрунтів займає 5,0 % площі регіону. 

Характеристика ґрунтів України за вмістом гумусу (https://geomap.land.kiev.ua/soil-3.html) 

наведена на рис. 3.6.2. 

https://geomap.land.kiev.ua/zoning-2.html
https://geomap.land.kiev.ua/soil-3.html
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Рисунок 3.6.1 - Карта агроґрунтового районування України 

 
          Рисунок 3.6.2 - Характеристика ґрунтів України за вмістом гумусу 

 

Досліджувана територія характеризується проявом екзогенних геологічних 

процесів з різним ступенем інтенсивності. Найбільш суттєвими з них, що значно 

впливають на загальну оцінку інженерно-геологічних умов району, є ерозія і фізичне 

вивітрювання.  

Ерозія проявляється в трьох видах: утворенням ярів, схиловим змивом і річковою 
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ерозією.  

Яружна ерозія найбільш широко розвинена на схилах вододільного плато, долин 

річок та балок, де нею створений інтенсивно розчленований рельєф. Яри і вимоїни 

розвиваються переважно в товщі лесовидних порід і вздовж зон тектонічних порушень.  

В районі с. Костянтинівка спостерігається регенерація ярів, викликана сучасними 

підняттями Костянтинівського блоку. Аналогічні явища з декілька меншою інтенсивністю 

спостерігаються в районі с. Олександрівка. Довжина ярів змінюється від 0,1 км до 1,5 км, 

глибина досягає 40-45 м.  

Змив зі схилів ґрунтів і продуктів вивітрювання порід спостерігається суцільно. В 

період слабких дощів і сніготанення він носить площинний характер, в період зливових 

дощів – струменевий. На схилах, складених кристалічними породами, стійкими до 

процесів ерозії, він призводить до утворення крутих схилів з незначною потужністю 

делювію або взагалі без нього. Розмив і змив рихлих порід призводить до формування 

делювіальних схилів малої і середньої крутизни з різною потужністю делювію.  

Річкова ерозія проявляється у вигляді латеральної і донної. Зовнішніми ознаками 

латеральної ерозії є підмив річкових терас і схилів долини, донної –наявність великої 

кількості деструктивних утворень і відсутність алювію в межах глибоко врізаних ділянок 

долини р. Південний Буг. 

Фізичне вивітрювання проявляється в місцях виходів кристалічних порід, 

обумовлюючи розвиток зони тріщинуватості і формування елювіальних 

дресвяносуглинистих відкладів і колювіальних присхилових утворень. Певної уваги 

заслуговують прибережні ділянки р. Півенний Буг в межах ложа Олександрівського 

водосховища. Розповсюдження уздовж русла ріки різноманітних кристалічних порід з 

утвореннями покривного осадового комплексу створює умови для нерівномірного ходу 

процесів хвилеприбійної абразії, саліфлюкції, морозобійної деструкції, обвально-осипних 

явищ, формування схилів змиву і намиву.  

Ділянками, сприятливими для хвилеприбійної абразії є такі, де ширина 

водосховища складатиме 0,4–0,5 км, а у розрізі берегового уступу домінують утворення 

осадового покриву при крутизні уступу, що перевищує 45
0
. Посилюючим масштаби 

очікуваної абразії на таких ділянках є перпендикулярне розташування схилу по 

відношенню до піку рози вітрів. Як відомо, у цьому регіоні України переважають 

інтенсивні вітри субтропічного напрямку, тобто орієнтовані поперек берегової смуги ОВ, 

що буде призводити до значних хвилеприбійних сил, які в залежності від напрямку вітрів 

будуть накочуватись то на східний, то на західний берег, призводячи їх руйнування. 

Процеси саліфлюкції носять сезонний характер і відбуваються переважно ранньої 

весни, коли насичені вологою і промерзлі впродовж зими осадові суглинисто-глинисті 

породи після швидкоплинного прогрівання в умовах півдня України під дією 

гравітаційних сил зміщуються вниз по схилу вбік водойми. Ці процеси відбуватимуться 

переважно у перші роки функціонування водосховища і поступово затухатимуть по мірі 

виположування схилу і знесення рихлих покривних порід.  

Морозобійна деструкція порід в берегових схилах носитиме вибірковий характер і 

залежатиме від тектонічної будови, ступеню дислокаційного метаморфізму та 

інтенсивності тріщинуватості кристалічних порід, що складають ложе водосховищ (як 

Олександрівського так і Ташлицького) в межах прибережних ділянок.  

Комплекс заходів по боротьбі з водною і вітровою ерозією повинен бути 

направлений на зменшення пилезбірних площ, швидкості вітру, в приземному шарі і 

створенню вітростійкої поверхні грунту, а також регулюванню стоку талих і ливневих вод 

на всій водозбірні площі і створенню водостійкої поверхні грунту.  

На близькі агровиробничі групи грунтів, з метою попередження процесів водної і 

вітрової ерозії, найбільш раціонального використання і покращення земель, 

рекомендуються наступні комплекси протиерозійних агротехнічних заходів.  
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а) Чорноземи незмиті 

Пахотні землі. Крутизна схилів 0-1°. Для грунтів даної групи рекомендується 

застосовувати звичайну агротехніку по вирощуванню сільськогосподарських культур. 

Зернові колосові культури необхідно висіювати поперек переважаючих вітрів. На початку 

пилових буревіїв, у весняний період, поля озимих культур слід прикатувати поперек 

напрямку вітрів ребристими катками. Пропашні культури можна вирощувати любим 

способом. Одним із основних елементів боротьби з вітровою ерозією є плоскорізна 

обробка грунту, посів протиерозійними сіялками.  

б) Чорноземи слабко змиті. 

Пахотні землі. Крутизна схилів 0-1°. Всі види обробки слід здійснювати поперек 

схилів, а на схилах складної конфігурації напрям обробки грунту повинно максимально 

наближуватися до напряму горизонталей. Для затримки вологи необхідно здійснювати 

щілювання посівів озимих культур і багаторічних трав. На грунтах із крутизною 1-3°, в 

основному застосовуються ті ж агротехнічні заходи, що і в попередньому комплексі. Але 

додатково на зяблевій оранці необхідно здійснювати лункування на схилах складної 

форми, а на односторонніх схилах – валкування.  

в) Чорноземи середньозмиті  

Пахотні землі. Крутизна схилів 1-3°. Ці землі включені в ґрунтозахисні 

сівообороти. Для підвищення плодючості даної групи необхідно здійснювати поперек 

схилу зяблеву оранку, посів і обробку сільськогосподарських культур, а на схилах 

складної форми напрям обробки повинен максимально наближатися до напряму 

горизонталей. Обробка грунту є основним агротехнічним заходом, до якого відносяться: 

лункування зябу, щілювання посівів озимих культур і багаторічних трав. Окрім заходів по 

боротьбі з водною ерозією необхідно на грунтах даної групи здійснювати комплекс 

заходів по боротьбі з вітровою ерозією. Обробку грунту здійснювати плоскорізом. На 

грунтах крутизною 3-5° рекомендуються ті ж агротехнічні заходи, що і в попередньому 

комплексі, але замість лункування або валкування на зяблевій взпашці здійснювати 

переривисте боронування зябу, а на схилах крутизною 5-7° здійснювати як переривисте 

боронування, так і щілювання зябу з відстанню між проходами щілеріза 3-5 м. Слід також 

здійснювати щілювання озимих і багаторічних трав.  

г) Чорноземи намиті  

Пахотні землі на схилах крутизною 0-1°. На грунтах цієї виробничої групи 

необхідно застосовувати комплекс агротехнічних заходів групи "а". Для боротьби з 

підтопленням посівів продуктами водної ерозії слід здійснювати протиерозійні заходи на 

водозборі.  

д) Чорноземи незмиті 

Багаторічні посадки на схилах крутизною 0-1°. Обробку грунту в міжряддях саду 

здійснювати у двох напрямах, але останні проходи здійснювати поперек схилу.  

д) Чорноземи слабкозмиті  

Багаторічні посадки. Схили крутизною 1-3°. Обробку грунту в міжряддях саду 

необхідно здійснювати упоперек схилу. Восени необхідно провести лункування зябу. В 

комплекс протиерозійних заходів включаються, як важливий елемент, лукомеліоративні 

протиерозійні заходи. З метою захисту берегів від плоскостної і глибинної ерозії, 

попередження інтенсивного замулювання водосховищ і їх окремих ділянок, часткового 

скорочення інтенсивності переробки берегів в результаті абразії, створення і підтримки 

сприятливого водного режиму та створення умов для організації баз відпочинку, на 

території прибережної захисної полоси передбачається створення захисних лісових 

посадок, за виключенням ділянок, на яких виявлені цінні біоценози з рослинами, які 

занесені до червоних книг України. 

Вплив на ґрунти прилеглої території обумовлюється викидами забруднюючих 

речовин під час проведення планованої діяльності, внаслідок їх випадіння із атмосфери та 

осідання на поверхню ґрунтів. Основною забруднюючою речовиною є пил неорганічний з 
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вмістом важких металів, а саме свинець, кобальт, нікель, мідь, хром, цинк, марганець, 

ванадій, ніобій, тітан. 

За результатами експедиційних досліджень ДУ «ІГНС НАН України» у жовтні та 

листопаді 2021 року визначено валовий вміст важких металів у ґрунтах на прилеглих 

територіях в зоні впливу Ташлицької ГАЕС і Олександрівського водосховища. 

Внаслідок посилення антропогенного впливу на біосферу відбувається інтенсивна 

деградація як природних, так і штучно створених урбо- та агроекосистем, які, будучи 

природно-антропогенними екологічними системами, зазнають значного тиску внаслідок 

того, що знаходяться в умовах несприятливого середовища, характерного для 

урбанізованих територій. 

Вагомим чинником у цьому процесі виступає надмірне надходження в біосферу 

хімічних елементів техногенного походження, які не утилізуються і не включаються в 

біогеохімічні цикли, а накопичуються в екосистемах, спричиняючи їх забруднення. До 

таких елементів, насамперед, відносять важкі метали, які є найбільш небезпечними 

забруднювачами довкілля, а також високотоксичними речовинами канцерогенної та 

мутагенної дії.  

Ґрунти є природними накопичувачами важких металів у навколишньому 

середовищі і основним джерелом забруднення суміжних середовищ, включаючи вищі 

рослини. Майже 90 % важких металів, які потрапляють в довкілля, акумулюється ґрунтом, 

а потім мігрує в природні води, поглинається рослинами та включається в трофічні 

ланцюги, кінцевою ланкою яких є організм людини.  

В Україні нормування забруднення ґрунту пов’язано з визначенням якості ґрунтів 

сільськогосподарських угідь. Відповідно до цього підходу встановлено норматив, який 

визначає допустимий рівень забруднення ґрунту шкідливими хімічними речовинами, – 

ГДК для орного шару ґрунту, тобто концентрація, що не спричинює прямого або 

непрямого негативного впливу на навколишнє середовище і здоров’я людини, а також на 

здатність до самоочищення ґрунту. Важливо, що значення ГДК установлюють не для 

валового вмісту забруднювальних речовин ґрунту, а для металів, які можна отримати з 

ґрунту буферними розчинами. Це пояснюється тим, що нормування якості ґрунту 

базується на принципі запобігання забрудненню, насамперед, водного середовища. 

У таблиці 3.6.1 наведені дані про валовий вміст важких металів у ґрунтах за 

результатами лабораторних вимірювань проб.  

Як видно з наведених результатів лабораторних вимірювань, перевищення ГДК 

валового вмісту важких металів у ґрунтах зафіксовані по всіх пробах свинцю та по 

окремих пробах деяких інших елементів (виділені напівжирним шрифтом). 

Для встановлення міграційно-активних найбільш важливих компонентів сольового 

складу відібраних проб ґрунтів виконані аналітичні визначення витяжок з амонійно-

ацетатним буфером, результати яких наведені у табл. 3.6.2. Компоненти витяжок 

визначались експресним варіантом послідовної екстракції на основі стандартних методик. 

Застосований експрес-метод визначення основних елементів витяжок дає уявлення про 

відносний вміст мобільних компонентів, тобто показує їх міграційну здатність. 

За результатами вимірювань валових вмістів та мобільних форм важких металів у 

пробах ґрунтів, відібраних у зоні спостережень ОВ і ТГАЕС, встановлено, що за винятком 

валового вмісту свинцю перевищення граничних нормованих показників не зафіксовано.  

У цілому, за геохімічними показниками вмісту мікроелементів, ґрунти 

досліджуваної території не знаходяться під помітним техногенним впливом.  
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Таблиця 3.6.1 - Валові вмісти мікроелементів у пробах грунтів, відібраних у зоні спостережень ОВ і ТГАЕС за результатами спектрального аналізу 

№ 

чч 

Місце 

відбору 

Координатна привʼязка Валовий вміст, мг/кг 

X Y Mn Ni Co Ti V Cr Zr Nb Cu Pb Ag Bi Zn Sn Ga Be Sc La Y Yb Ba Li P 

1 2 3 4 5 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

жовтень 2021 р. 

1 
П. Буг - 

Панкратово 
31,13330 47,85940 1000 50 5 2000 80 80 400 3 50 60 0 1 30 4 20 1 30 50 60 5 800 40 300 

2 
верхів'я 

Ташлика 
31,21910 47,87770 600 50 5 2000 60 50 400 2 40 50 0 1 60 3 10 1 20 30 40 4 600 40 300 

3 Арбузинка 31,27410 47,89840 600 40 4 2000 60 40 300 3 30 20 0 2 100 2 8 1 20 30 30 3 200 30 300 

4 Ташлик, н. б. 31,20140 47,81490 800 100 8 2000 80 80 500 3 80 60 0 1 60 5 20 1 30 60 60 5 800 50 500 

5 
колодязь в  

р-ні Бакшали 
31,13450 47,71160 600 50 8 3000 60 60 500 3 40 60 0 1 80 5 20 1 20 30 50 5 300 30 600 

6 

Бакшала - 

Щуцьке - 

дамба, в.б. 

31,15167 47,71528 600 50 4 2000 60 60 300 2 40 50 0 1 80 3 20 1 30 50 60 5 400 50 300 

7 
Бакшала - 

пониззя 
31,18520 47,71510 800 80 6 2000 80 80 300 3 80 50 0 1 50 4 20 1 20 40 50 4 400 30 500 

8 
перед 

Прибужжям 
31,18130 47,67100 800 80 8 2500 60 60 400 4 80 50 0 2 80 4 10 1 20 60 60 6 400 30 500 

9 Олександрівка 31,26530 47,71160 600 80 6 3000 80 80 500 4 80 60 0 2 60 3 30 1 30 60 80 6 600 40 500 

10 

ОВ - середня 

част., пр.б. 

(Бузьке) 

31,18190 47,75610 600 50 6 2000 60 60 400 4 80 
10

0 
0 2 60 3 20 1 30 60 60 6 800 30 500 

11 с. Агрономія 31,31498 47,78905 800 40 4 2000 60 60 400 3 40 50 0 1 60 3 10 1 20 40 40 4 300 30 500 

12 с. Новоселівка 31,33131 47,82675 800 40 4 2000 60 60 400 3 40 50 0 1 60 3 10 1 20 40 50 4 400 30 600 

13 с. Мар'янівка 31,33654 47,85603 800 40 5 2000 60 60 400 3 40 50 0 1 60 3 10 1 20 40 50 4 300 30 500 

14 

5,5 км 

західніше с. 

Богданівка 

31,04930 47,80770 600 50 6 2000 60 60 400 3 40 50 0 1 80 4 20 1 30 50 60 5 400 40 500 

15 с. Коштове 31,08300 47,67900 600 50 6 2000 60 60 400 3 80 60 0 2 80 4 20 1 30 50 50 5 600 40 600 

16 с. Жовтневе 31,01700 47,87800 600 50 6 2000 60 60 400 3 40 50 0 1 80 4 20 1 30 50 60 5 400 40 500 

ГДК (валовий вміст) 1500 85 50 
 

150 100   100 32   100           

2 квартиль (середнє) 600 50 6 2000 60 60 400 3 40 50 0 1 60 3,5 20 1 25 50 55 5 400 35 500 

3 квартиль (75%) 800 57,5 6 2000 65 65 400 3 80 60 0 2 80 4 20 1 30 52,5 60 5 600 40 500 
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продовження таблиці 3.6.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

листопад 2021 р. 

1 
П. Буг - 

Панкратово 
31,13330 47,85940 1000 100 8 6000 80 150 600 5 60 80 0,5 1 60 4 2 2 40 50 80 6 500 50 600 

2 
верхів'я 

Ташлика 
31,21910 47,87770 850 80 8 4000 80 80 400 5 50 60   1 50 4 25 2 30 30 50 4 400 50 500 

3 Арбузинка 31,27410 47,89840 600 40 5 2000 60 40 300 4 40 40   2 50 4 6 1 20 20 40 3 200 30 600 

4 Ташлик, н. б. 31,20140 47,81490 800 50 6 2000 80 60 300 4 50 
10

0 
  1 60 5 30 1 20 20 40 3 800 40 600 

5 
колодязь в  

р-ні Бакшали 
31,13450 47,71160 850 60 8 4000 80 80 500 6 60 80   1 80 5 15 2 30 40 60 5 500 50 600 

6 

Бакшала - 

Щуцьке - 

дамба, в.б. 

31,15167 47,71528 700 55 5 4000 80 60 500 5 50 50   2 80 3 8 1 30 40 50 5 400 40 500 

7 
Бакшала - 

пониззя 
31,18520 47,71510 800 80 8 6000 

10

0 
150 800 8 80 80 1 1 60 5 30 2 50 80 

10

0 
8 800 50 800 

8 
перед 

Прибужжям 
31,18130 47,67100 750 60 8 4000 80 80 400 4 60 50 0,5 1 80 4 20 1 30 30 50 5 600 40 600 

9 Олександрівка 31,26530 47,71160 750 60 6 3000 80 60 400 5 50 50   1 50 4 15 1 20 20 45 4 600 40 800 

10 

ОВ - середня 

част., пр.б. 

(Бузьке) 

31,18190 47,75610 800 80 8 5000 
10

0 
150 600 4 40 50 0,5 2 80 5 20 2 30 20 60 8 600 50 600 

11 с. Агрономія 31,31498 47,78905 850 80 8 4000 80 80 400 5 50 60   1 50 4 25 2 30 30 50 4 400 50 500 

12 с. Новоселівка 31,33131 47,82675 750 60 8 4000 80 80 400 4 60 50 0,5 1 80 4 20 1 30 30 50 5 600 40 600 

13 с. Мар'янівка 31,33654 47,85603 600 40 5 2000 60 40 300 4 40 40   2 50 4 6 1 20 20 40 3 200 30 600 

14 

5,5 км 

західніше с. 

Богданівка 

31,04930 47,80770 1000 100 8 6000 80 150 600 5 60 80 0,5 1 60 4 2 2 40 50 80 6 500 50 500 

15 с. Коштове 31,08300 47,67900 600 40 5 2000 60 40 300 4 40 40  2 50 4 6 1 20 20 40 3 200 30 600 

16 с. Жовтневе 31,01700 47,87800 600 40 5 2000 60 40 300 4 40 40  2 50 4 6 1 20 20 40 3 200 30 600 

ГДК (валовий вміст) 1500 85 50  150 100   100 32   100           

2 квартиль (середнє) 775 60 8 4000 80 80 400 4,5 50 50 0,5 1 60 4 15 1 30 30 50 4,5 500 40 600 

3 квартиль (75%) 850 80 8 4250 80 97,5 525 5 60 80 0,5 2 80 4,25 21,25 2 30 40 60 5,25 600 50 600 
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Таблиця 3.6.2 - Вміст рухливих форм мікроелементів у ґрунтах (жовтень 2021 р.) 

№ 

чч 

Координатна 

привʼязка 
Вміст мобільних форм металів, мг/дм

3
 

X Y Fe Mn Ni Co Cr Cu Pb 

1 31,13330 47,85940 0,55 7,9 0,24 0,05 0,2 0,22 0,65 

2 31,21910 47,87770 0,37 4,3 0,3 0,05 0,25 0,22 0,4 

3 31,27410 47,89840 0,22 2,3 0,05 0,12 0,2 0,05 0,5 

4 31,20140 47,81490 0,25 2 0,15 0,05 0,22 0,16 0,4 

5 31,13450 47,71160 1,4 8,5 0,05 0,14 0,1 0,3 0,37 

6 31,15167 47,71528 1,1 10 0,12 0,05 0,1 0,42 0,57 

7 31,18520 47,71510 0,4 7 0,05 0,13 0,2 0,05 0,52 

8 31,18130 47,67100 0,32 4,5 0,2 0,13 0,25 0,05 0,1 

9 31,26530 47,71160 2 19,5 0,2 0,13 0,2 0,9 0,2 

10 31,18190 47,75610 0,3 6 0,14 0,05 0,2 0,05 0,25 

11 31,31498 47,78905 0,4 5 0,2 0,05 0,2 0,18 0,5 

12 31,33131 47,82675 0,3 4 0,15 0,1 0,25 0,22 0,4 

13 31,33654 47,85603 0,4 4,5 0,17 0,05 0,2 0,2 0,5 

14 31,04930 47,80770 0,5 6 0,2 0,12 0,25 0,1 0,25 

15 31,08300 47,67900 0,45 5,5 0,15 0,1 0,15 0,05 0,2 

16 31,01700 47,87800 0,5 6,5 0,2 0,12 0,2 0,05 0,2 

ГДК (мобільні форми) 
 

700 4 5 6 3 
 

2 квартиль (середнє) 0,4 5,75 0,16 0,1 0,2 0,17 0,4 

3 квартиль (75%) 0,5125 7,225 0,2 0,1225 0,2275 0,22 0,5 

З наведених результатів видно, що по жодному з елементів не зафіксовано 

перевищень рухливих форм важких металів. 

Відносний вміст рухливої фракції мікроелементів у ґрунтах наведено у таблиці 3.6.3 

Таблиця 3.6.3 - Відносний вміст мобільних форм важких металів у ґрунтах 

№ чч Mn Ni Co Cr Cu Pb 

1 0,416% 0,253% 0,526% 0,132% 0,232% 0,570% 

2 0,377% 0,316% 0,526% 0,263% 0,289% 0,421% 

3 0,202% 0,066% 1,579% 0,263% 0,088% 1,316% 

4 0,132% 0,079% 0,329% 0,145% 0,105% 0,351% 

5 0,746% 0,053% 0,921% 0,088% 0,395% 0,325% 

6 0,877% 0,126% 0,658% 0,088% 0,553% 0,600% 

7 0,461% 0,033% 1,140% 0,132% 0,033% 0,547% 

8 0,296% 0,132% 0,855% 0,219% 0,033% 0,105% 

9 1,711% 0,132% 1,140% 0,132% 0,592% 0,175% 

10 0,526% 0,147% 0,439% 0,175% 0,033% 0,132% 

11 0,329% 0,263% 0,658% 0,175% 0,237% 0,526% 

12 0,263% 0,197% 1,316% 0,219% 0,289% 0,421% 

13 0,296% 0,224% 0,526% 0,175% 0,263% 0,526% 

14 0,526% 0,211% 1,053% 0,219% 0,132% 0,263% 

15 0,482% 0,158% 0,877% 0,132% 0,033% 0,175% 

16 0,570% 0,211% 1,053% 0,175% 0,066% 0,211% 

2 квартиль (середнє) 0,438% 0,153% 0,866% 0,175% 0,182% 0,386% 

3 квартиль (75%) 0,537% 0,214% 1,075% 0,219% 0,289% 0,532% 

 

За наведеними вище результатами вимірювань вмісту металів у ґрунтах побудовано 

карти полів розподілу однорідних показників – валового вмісту - рис. 3.6.3-3.6.11. та 

мобільних форм – рис. 3.6.12-3.6.16. 
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Рисунок  3.6.3 - Карта полів розподілу валового вмісту свинцю за результатами 

лабораторних вимірювань проб ґрунту, відібраних у листопаді 2021 року 

 

 

  

Рисунок  3.6.4 - Карта полів розподілу валового вмісту цинку за результатами лабораторних 

вимірювань проб ґрунту, відібраних у листопаді 2021 року 
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Рисунок  3.6.5 - Карта полів розподілу валового вмісту кобальту за результатами 

лабораторних вимірювань проб ґрунту, відібраних у листопаді 2021 року 

 

 

 

Рисунок  3.6.6 - Карта полів розподілу валового вмісту міді за результатами лабораторних 

вимірювань проб ґрунту, відібраних у листопаді 2021 року 
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Рисунок  3.6.7 - Карта полів розподілу валового вмісту хрому за результатами лабораторних 

вимірювань проб ґрунту, відібраних у листопаді 2021 року 

 

 

 
Рисунок  3.6.8 - Карта полів розподілу валового вмісту нікелю за результатами лабораторних 

вимірювань проб ґрунту, відібраних у листопаді 2021 року 
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Рисунок  3.6.9 - Карта полів розподілу валового вмісту ванадію за результатами 

лабораторних вимірювань проб ґрунту, відібраних у листопаді 2021 року 

 

 

 
Рисунок  3.6.10 - Карта полів розподілу валового вмісту марганцю за результатами 

лабораторних вимірювань проб ґрунту, відібраних у листопаді 2021 року 
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Рисунок  3.6.11 - Карта полів розподілу валового вмісту барію за результатами лабораторних 

вимірювань проб ґрунту, відібраних у листопаді 2021 року 

 

 

 
Рисунок  3.6.12 - Карта полів розподілу вмісту мобільної форми заліза за результатами 

лабораторних вимірювань проб ґрунту, відібраних у жовтні 2021 року 
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Рисунок  3.6.13 - Карта полів розподілу вмісту мобільної форми марганцю за результатами 

лабораторних вимірювань проб ґрунту, відібраних у жовтні 2021 року 

 

 

 
Рисунок  3.6.14 - Карта полів вмісту мобільних форм кобальту за результатами лабораторних 

вимірювань у пробах ґрунту, відібраних у жовтні 2021 
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Рисунок  3.6.15 - Карта полів розподілу вмісту мобільної форми міді за результатами 

лабораторних вимірювань проб ґрунту, відібраних у жовтні 2021 року 

 

 

 
Рисунок  3.6.16 - Карта полів розподілу вмісту мобільної форми хрому за результатами 

лабораторних вимірювань проб ґрунту, відібраних у жовтні 2021 року 
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3.7 Радіологічні умови 

Ташлицька ГАЕС не є ядерною установкою або установкою для поводження з 

радіоактивними відходами, не використовує в технологічному циклі джерела іонізуючого 

випросінювання та будь-які інші ядерні або радіаційні технології. Тому в уточненому проекті 

добудови ташлицької ГАЕС зробений чіткий однозначний висновок стосовного того, що 

«радіологічні аспекти будівництва ГАЕС по будь-якому із запропонованих варіантів, при їх 

реалізації, не можуть слугувати лімітуючим фактором при комплексній оцінці можливих 

негативних наслідків впливу на людину». 

Разом з тим, безпосередньо поблизу ТГАЕС розташований майданчик 

Південноукраїнської АЕС, на якому знаходяться в експлуатації 3 ядерні енергоблоки з 

реакторами типу ВВЕР-1000 та інші об’єкти загальностанційного призначення, які є ядерно-

та/або радіаційно небезпечними об’єктами, що потенціально можуть впливати на 

радіоекологічний стан довкілля. Оскільки експлуатація ТГАЕС та ОГЕС приводитиме до 

помітних змін у гідродинамічному режимі відкритих водоймищ та та підземних вод зони 

впливу, контроль радіоекологічного стану водних об’єктів та прилеглих територій є 

необхідним напрямком комплексного моніторингу навколишнього середовища. 

У 2021 року ДУ «ІГНС НАН України» виконали комплекс польових натурних 

радіоекологічних вишукувань (вимірювання радіаційних показників, відбір проб, їх 

камеральна підготовка та лабораторні аналізи).  

Програмою комплексних польових натурних радіоекологічних досліджень було 

передбачено чотири стадії робіт: 

- підготовчі роботи. 

- польові дослідження. 

- лабораторні дослідження. 

- камеральна обробка результатів, їх узагальнення і аналіз, підготовка 

геокартографічних та звітних матеріалів. 

Польові вишукування у зоні спостережень ТГАЕС у 2021 році проведені у два етапи: 

у жовтні та листопаді. Польові вишукування включали: вимірювання радіаційних показників 

та відбір проб. У камеральних умовах проведені: підготовка проб та їх лабораторні 

радіологічні аналізи. 

Підготовчі роботи: складання Плану робіт з попереднім визначенням пунктів 

опробування та маршрутів; підготовка і тестування апаратури досліджень; інструктаж 

персоналу, тощо. 

Польові роботи виконані у два етапи – в жовтні та листопаді 2021 року.  

Польові роботи включали: ідентифікація пунктів опробування з геопозиційною 

супутниковою прив'язкою на місцевості; натурні радіаційні вимірювання на місцевості 

безпосередньо у пунктах опробування з фіксацією результатів; відбори проб ґрунтів до 

глибини 0,1 м із заповненням Актів відбору проб та Паспортів проб. 

Лабораторні роботи: пробопідготовка (висушування, подрібнення та гомогенізація 

проб ґрунту); гамма-спектрометричні аналізи; радіометричні вимірювання сумарної питомої 

гамма-активності; визначення мас-еквівалентного вмісту та питомої активності, приведеної 

до урану, за інтенсивністю альфа- і бета-випромінювання проб ґрунту. 

Камеральна обробка: узагальнення отриманих даних та побудова електронних карт 

полів розподілу виміряних показників. 

При польових дозиметричних вимірюваннях використовувався радіометр «Ритм-5-

ВД». На рис. 3.7.1 показане розташування пунктів опробування в яких проведені 

дозиметричні вимірювання, а також – проведені відбори проб ґрунтів для лабораторних 

досліджень у листопаді місяці 2021 р. (під час досліджень, проведених у жовтні 

розташування пунктів опробування було приблизно таке саме). 
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Рисунок 3.7.1 - Пункти опробування радіологічного моніторингу в листопаді 2021 р. 

Польові радіометричні дослідження включають вимірювання потужності потужності 

еквівалентної дози (далі - ПЕД) в кожному пункті комплексних досліджень на висоті 1 м від 

поверхні ґрунту (радіаційний фон) і на висоті 0,1 м від поверхні ґрунту. 

У табл. 3.7.1 наведені отримані результати вимірювання ПЕД. 

Таблиця 3.7.1 - Результати вимірювання ПЕД 

N чч 

жовтень листопад 

Географічні 

координати 
ПЕД, мкЗв/год. 

Географічні 

координати 
ПЕД, мкЗв/год. 

Х Y 1,0 м 0,1 м Х Y 1,0 м 0,1 м 

1 31,1333 47,8594 0,09 0,08 31,129167 47,857024 0,07 0,08 

2 31,2191 47,8777 0,09 0,1 31,208415 47,88053 0,09 0,1 

3 31,2741 47,8984 0,14 0,12 31,341593 47,848412 0,1 0,11 

4 31,2014 47,8149 0,1 0,12 31,121411 47,704877 0,08 0,08 

5 31,1345 47,7116 0,09 0,11 31,253905 47,699143 0,14 0,13 

6 31,151667 47,715278 0,13 0,15 31,199331 47,811276 0,08 0,08 

7 31,1852 47,7151 0,13 0,14 31,1777733 47,794761 0,07 0,08 

8 31,1813 47,671 0,07 0,08 31,191537 47,752203 0,07 0,07 

9 31,2653 47,7116 0,09 0,08 31,235534 47,70691 0,06 0,07 

10 31,1819 47,7561 0,1 0,1 31,179278 47,712222 0,06 0,06 

11 31,31498 47,78905 0,09 0,08 31,311668 47,749168 0,09 0,09 

12 31,33131 47,82675 0,08 0,09 31,306567 47,699501 0,11 0,11 

13 31,33654 47,85603 0,09 0,08 31,172237 47,668245 0,08 0,08 

14 31,0493 47,8077 0,12 0,11 31,054452 47,80697 0,08 0,08 

15 31,083 47,679 0,1 0,11 31,174147 47,899026 0,09 0,09 

16 31,017 47,878 0,11 0,12 31,287474 47,898598 0,1 0,1 

1 квартал (25%) 0,07 0,08   0,06 0,06 

2 квартал (50%) 0,09 0,08   0,07 0,08 

3 квартал (75%) 0,095 0,105   0,080 0,080 

4 квартал (100%) 0,113 0,120   0,093 0,100 
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На рисунку 3.7.2 і 3.7.3 показані карти полів розподілу показників дозового 

навантаження, виміряних у натурних умовах. 

 

  
Рисунок 3.7.2 - Поля розподілу ПЕД на висоті 1,0 м від денної поверхні, виміряні у 

жовтні та листопаді 2021 р. 

 

  
Рисунок 3.7.3 - Поля розподілу ПЕД на висоті 0,1 м від денної поверхні, виміряні у 

жовтні та листопаді 2021 р. 

Потужність еквівалентної дози є основним показником, який використовується при 

оцінюванні впливу зовнішнього опромінювання на людину та інші біологічні об'єкти. 

Усереднені виміряні значення ПЕД складають: 0,1 та 0,08 мкЗв/год. відповідно у 

жовтні та у листопаді. Виміряні показники ПЕД узгоджуються в цілому з отриманими у 

попередні роки показниками експозиційної дози; аномальні перевищення відсутні. 

Аналіз карт розподілу виміряних показників показує, що досліджувана територія в 

радіоекологічному плані не відрізняється від інших територій півдня України. 

З відібраними зразками проб ґрунтів після лабораторної пробопідготовки, яка 

включає висушування, видалення рослинних решток, подрібнення, розтирання та 

гомогенізацію (надання однорідності) проведені гамма-спектрометричні аналізи та 

вимірювання альфа- і бета-активності для визначення питомої активності приведеної до 

урану.  

Результати обробки даних лабораторних досліджень – проб ґрунту – представлені у 

табл. 3.7.2 та на рис. 3.7.4.-3.7.5. 

Спектрометричні аналізи виконані на спектрометрі «Атол-1М» з детектором АІ-1024. 

Отримані питомі гамма-активності радіонуклідів: радіокалій, торій-232, актиній-228, радій-

226, а також вісмут-214.  

К-40 наряду з ураном і торієм є одним з основних примордіальних (первісних) 

радіонуклідів, які присутні в усіх природних об'єктах у земній корі та найбільше впливають 

на гамма-фон навколишнього середовища. Середня питома активність радіокалію у ґрунтах 

для території України складає 400 Бк/кг [40], коливається у залежності від типу ґрунту. 
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Таблиця 3.7.2 - Результати лабораторних вимірювань проб ґрунтів  

N чч 

жовтень листопад 

Географічні 

координати 
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Х Y Х Y 

1 31,1333 47,8594 62,2 165,7 31,129167 47,857024 44,1 127,0 

2 31,2191 47,8777 37,4 161,8 31,208415 47,88053 32,6 104,3 

3 31,2741 47,8984 59,8 161,6 31,341593 47,848412 29,3 106,1 

4 31,2014 47,8149 74,0 184,76 31,121411 47,704877 40,3 136,3 

5 31,1345 47,7116 16,3 85,0 31,253905 47,699143 50,0 145,6 

6 31,151667 47,715278 19,1 153,6 31,199331 47,811276 46,3 123,4 

7 31,1852 47,7151 54,5 120,8 31,1777733 47,794761 46,2 153,0 

8 31,1813 47,671 392,7 129,87 31,191537 47,752203 34,3 124,4 

9 31,2653 47,7116 48,9 174,0 31,235534 47,70691 37,8 55,4 

10 31,1819 47,7561 17,4 167,3 31,179278 47,712222 53,2 85,7 

11 31,31498 47,78905 42,2 162,4 31,311668 47,749168 32,8 105,1 

12 31,33131 47,82675 30,6 141,4 31,306567 47,699501 35,4 125,6 

13 31,33654 47,85603 12,1 132,3 31,172237 47,668245 28,2 110,3 

14 31,0493 47,8077 50,2 175,0 31,054452 47,80697 44,4 119,9 

15 31,083 47,679 35,4 141,6 31,174147 47,899026 29,9 98,8 

16 31,017 47,878 43,0 159,9 31,287474 47,898598 29,3 111,0 

1 квартиль (25%) 12,0 85,0   28,2 55,4 

2 квартиль (50%) 27,7 139,1   32,0 104,9 

3 квартиль (75%) 42,5 160,8   36,6 115,5 

4 квартиль (100%) 55,8 166,1   44,8 126,0 

Ві-214 – продукт розпаду урану-238, є основним джерелом формування гамма-

випромінювання  радіонуклідів сімейства урану. Їх середня питома активність у ґрунтах для 

території України складає 33 Бк/кг, коливається у залежності від наявності мінералів, що 

містять уран. 

Ас-228 – продукт розпаду торію-232, є основним джерелом формування гамма-

випромінювання елементів цього сімейства. Їх середня питома активність у ґрунтах для 

території України складає 30 Бк/кг, коливається у залежності від наявності мінералів, що 

містять торій. 

Усереднені виміряні показники складають: 

– жовтень: по калію-40 – 257 Бк/кг, по урановим елементам – 90 Бк/кг, по торієвим – 

32 Бк/кг; 

– листопад: по калію-40 – 373 Бк/кг, по урановим елементам – 43 Бк/кг, по торієвим – 

32 Бк/кг. 

Певне перевищення фонових глобальних показників по активності радіонуклідів 

уранового ряду пояснюється не забрудненням території «техногенними» радіонуклідами 

внаслідок роботи ПУ АЕС чи залишками «чорнобильського» сліду, а наявністю близько 

розташованих від поверхні кристалічних порід (гранітів) та їх численними виходами на 

денну поверхню. 

Одним з радіаційних показників, який регламентується в Україні є ефективна питома 

активність Аеф - зважена сума питомих активностей природних радіонуклідів (ПРН) у 

відношенні до радію-226.  
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Методика визначення даного показника у будівельних матеріалах встановлена  

Нормами радіаційної безпеки України (НРБУ-97). 

У відповідності до п. 8.6.1.1 НРБУ-97,  Аеф визначається по величині ефективної 

питомої активності природних радіонуклідів радію-226, торію-232 та калію-40 за формулою: 

AE = ARa + 1,31 ATh + 0,085 AK (Бк·кг
-1

), 

де 1,31 і 0,085 - зважуючі коефіцієнти для 
232

Th та 
40

K відповідно до 
226

Ra». 

Будівельні матеріали Аеф яких ≤370 Бк/кг належать до І класу і можуть 

використовуватись без обмежень (п. 8.6.1.2 НРБУ-97); при 370 Бк/кг ≤ Аеф ≤ 740 Бк/кг – ІІ 

класу (п. 8.6.1.3 НРБУ-97) – можуть використовуватися для промислового та дорожнього 

будівництва; при 740 Бк/кг ≤ Аеф ≤ 1350 Бк/кг – ІІІ класу (п. 8.6.1.4 НРБУ-97) – можуть 

використовуватися: в населених пунктах - для будівництва підземних споруд; за межами 

населених пунктів – для дорожнього будівництва, спорудження гребель та промислових 

об’єктів з малим часом перебування людей; для матеріалів, які мають естетичну цінність 

Аеф не повинна перевищувати 3700 Бк/кг (п. 8.6.1.5 НРБУ-97). 

Вимірювання альфа- і бета-активності проб ґрунту альфа-бета радіометром 

«Супутник» дозволяють визначити приведений %-мас-еквівалентний вміст урану та його 

питому активність. Оскільки зазначені показники взаємопов'язані у цьому звіті наводяться 

лише останні. 

Концентрація урану в ґрунтах на більшій частині ділянки є пересічною для території 

України, середній глобальний показник активності урану в осадових породах складає 

приблизно 30 Бк/кг. Усереднені показники на досліджуваній території складають навесні: 

26,7; восени: 20,1 Бк/кг. Як видно з карти, виділяються дві аномальні зони поблизу ОГЕС та 

ТГАЕС, де радіоактивність ґрунту приблизно удвічі перевищує нормальні показники. 

Найімовірніше, це явище пояснюється впливом виходів на поверхню кристалічних порід у 

цих місцях. 

Аналіз радіоекологічних аспектів проведених досліджень ґрунтового покриву у межах 

зони спостережень ТГАЕС показує: 

– дозові навантаження внаслідок зовнішнього опромінювання не відрізняються від 

інших територій, крім територій зачеплених «чорнобильським» слідом; 

– радіоекологічна ситуація на досліджуваній території формується природними 

радіонуклідами, в основному сімейства урану-238;  

– підтверджується дещо підвищений вміст природних уранових елементів у ґрунтах, 

що пояснюється близьким до поверхні заляганням порід кристалічного фундаменту.
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Рисунок 3.7.4 - Карта полів розподілу ефективної питомої активності ПРН за результатами гамма-спектрометричних вимірювань проб 

ґрунту, відібраних у жовтні (зліва) та листопаді (справа) 2021 року 

 

  
Рисунок 3.7.5 - Карта розподілу полів активності, приведеної до урану, за результатами вимірювань альфа- та бета-випромінювання проб 

ґрунту, відібраних у жовтні (зліва) та листопаді (справа) 2021 року Бк/кг 
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3.8 Біорізноманіття, природно-заповідний фонд та екологічна мережа 

Рослинний світ 

За геоботанічним районуванням України район провадження планованої 

діяльності розташований в межах Понтичної степової геоботанічної провінції Степової 

зони Євразійської степової області (https://geomap.land.kiev.ua/zoning-5.html).   

Характеристику сучасного стану флористичних комплексів виконано на основі як 

літературних джерел, так і фондових матеріалів та польових досліджень 2018 - 2019 років 

спеціалістами Національного науково-природничого музею НАН України. 

Флора каньйону Південного Бугу і смуг цілинного степу, що прилягають до нього з 

обох боків неоднакова. 

Прируслова частина долини та острови місцями вкриті заплавними лісами, у 

деревостані яких переважає тополя бiла, вільха клейка, верба ламка. Нижній ярус 

каньйону ріки, тальвеги та схили балок покриті наскальними дібровами. У складі цього 

низькобонiтетного деревно-чагарникового рiдколiсся вiдзначенi дуб звичайний, берест, 

липа серцелиста, ясен звичайний, яблуня рання, клени татарський i польовий, глід 

оманливий, скумпія, терен степовий та iншi. В трав’янистому покриві переважають 

яглиця звичайна, бугила лісова, тонконіг дібровний. Весною основний фон створюють 

пшінка весняна, пролiска дволиста, до них домішуються зірочки жовті, тюльпан 

дібровний, рябчик руський, первоцвіт весняний. 

Тут поширені рiдкiснi для України асоцiацiї байрачних лiсiв – дубово-

татарськокленова i дубово – скумпiєва. Це найбільш пiвденнi форпости лісових масивів, 

які заходять у степову зону вздовж Південного Бугу.  

Невеликі смуги біля річки та її приток займають заплавні луки i прибережно - 

водна рослинність. Вони утворені угрупованнями тонконога лучного, осоки гострої, 

очеретянки звичайної, мiтлицi повзучої, очерету південного. У складі їх асоцiацiї 

вiдмiченi волошка лучна, вербозілля звичайне, рутвиця блискуча, рогози широколистий i 

вузьколистий, аїр звичайний та iншi.  

На схилах річкових долин i балок з неглибоким заляганням кристалічних порід, а 

також на горизонтальних терасах панують кам’янисті або наскельнi степи, представлені 

угрупованнями костриці валiської, ковили гранатної, тимофіївки степової, бородача 

звичайного, чебрецю двовидного, чистецю вузьколистого. Помітну роль тут вiдiграють 

також деревій блідо - жовтий, молодило руське, сон чорнiючий, очисток їдкий, перстач 

пісковий. Рідше зустрічаються смілка українська, цибулі жовтувата i нерівна, ефедра 

двоколова, громовик гранітний. 

Навесні значну роль у складі травостою кам’янистих степів відіграють ефемери i 

ефемероїди. Найбільш поширеними з них є веснянка весняна, зірочки цибулинконоснi, 

гiацинтик блідий, тюльпан південнобузький. Саме в таких фiтоценотичних умовах зростає 

вузьколокальний ендемiчний вид – смiлка південнобузька. Основне ядро її популяцій 

зосереджено в околицях м. Южноукраїнська.  

Гранiтнi щити та карнизи скель переважно зайняті молодильниками. В тріщинах i 

поглибленнях кристалічних порід селяться авринiя скельна, мерінгія південнобузька, 

цибуля подільська, золотушник звичайний, рідше – деревій тонколистий, а в більш 

вологих i затінених місцях – аспленiї пiвнiчний i волосовидний, пухирник ламкий, 

багатоніжка звичайна, очиток Борисової.  

При переходi на плакорнi ділянки та на відлогих схилах долини з достатньо 

потужним шаром ґрунту на значній площі ще збереглись залишки рiзнотравно-злакових i 

чагарникових степів. Вони представлені зникаючими угрупованнями формацій ковил 

волосистої, пірчастої, Лессiнга, української, Граффа, а також більш поширеними 

формаціями костриці валiської. Серед чагарникових степів переважають угруповання 

таволги зарубчастої, карагани кущової, а також рiдкiсної i зникаючої формації мигдалю 

степового. 

https://geomap.land.kiev.ua/zoning-5.html
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За даними відділу ботаніки ННПМ НАН України (Додаток Ю Звіту ОВД) 

встановлено, що популяції лише двох раритетних видів зони впливу ТГАЕС ковили 

волосистої та сону богемського можна віднести до категорії континуальних. Популяції 

цих еврифітних видів характеризуються дефінітивністю, значними розмірами, високими 

показниками чисельності та щільності особин. Виникнення лінійних та навіть локальних 

топопопуляцій зазначених видів відбувається внаслідок впливу антропопресії і 

розглядається як явище вторинне. 

Значна розораність території регіону та локалізація степових ділянок вздовж 

річкових долин обумовлюють лінійний (а іноді й локальний) характер топопопуляції 

таких раритетних степових видів як горицвіт весняний, шафран сітчастий, ковила 

Лессінга. Лінійний характер топопопуляцій степопетрофантів – підмаренника 

волинського, ковили шорсткої, тюльпану південнобузького, петрофантів – ковили 

гранітної, гвоздики південнобузької та марганта – валеріани пагононосної визначається 

локалізацією типових для них місцезростань у долині р. Південний Буг та його приток. 

Під впливом антропогенних факторів (кар’єрні роботи, гідробудівництво, надмірні 

пасквальні та рекреаційні навантаження, вирубки деревно – чагарникової рослинності в 

долинах річок та ін.), які призводять до знищення або еколого – ценотичної трансформації 

флористичних комплексів з участю зазначених видів, відбувається інсуляризація їх 

лінійних популяцій з утворенням ізольованих популяційних локусів. 

Більшість раритетних видів зони впливу ТГАЕС часто мають локальні популяції, ці 

види трапляються часто: рожа бліда та еремогоне жорстка; спорадично – деревій 

м’яколистний, мигдаль степовий, беллевалія сарматська, ломиніс цільнолистий, півники 

солелюбні, кермек широколистий, яблуня рання, сон лучний, очиток Борисової, смілка 

Ситника, ковила Граффа, ковила периста, ковила українська; зрідка – астрагал 

шерстистоквітковий, рястка Буше,  перлівка золотистолускова, чистець вузьколистий, 

ковила відокремлена, ковила вузьколиста; дуже рідко – зорянка південнобузька, астрагал 

блідий, вишня Клокова, півники понтичні, мерингія бузька, оман високий, жовтозілля 

дніпровське, шипшина українська, тюльпан дібровний, вероніка Гриня, виноград лісовий, 

тринія багатостеблова, аконіт кущистий, дрік красильний, конвалія травнева, голокучник 

звичайний, буковнік звичайний, рябчик руський, чемериця чорна, первоцвіт весняний, 

голонасінник одеський. 

Диз’юнктивними є топопопуляції таких раритетних видів зони впливу ТГАЕС, як 

бурачок савранський, трясунка середня, юрінея довголиста, громовик гранітний, фіалка 

гірська, смілка приземкувата, рутвиця смердюча, подорожник великий, левзея 

серпуховидна.  

Раритетні види рослин 

Гранітні каньйони Південного Бугу та його приток – унікальне природне 

утворення, неповторний водно-територіальний комплекс, що вирізняється з поміж інших 

регіонів України надзвичайним біо- та ландшафтним різноманіттям. Саме тут, на його 

просторах знайшли притулок тисячі видів тварин і рослин, збереглися унікальні 

фітосистеми та ландшафти, що стали об’єктами охорони НПП «Бузький Гард» з його 

неповторними ландшафтами, оригінальною, самобутньою природною флорою, що звертає 

на себе увагу науковців значною кількістю реліктів, ендеміків та раритетних видів, які 

мають міжнародний, національний та регіональний созологічні статуси, і за збереження 

яких держава та наука несуть правову та моральну відповідальність. 

Поглиблені планомірні роботи з вивчення флорокомплексної диференціації, 

природного та адвентивного фіторізноманіття судинних рослин, популяцій раритетних 

видів зони впливу ЮУЕК розпочато ще у 1988 році. З 1990 р. налагоджено моніторинг за 

популяціями окремих раритетних видів, переважно ендемічної і реліктової природи.  

В рамках дослідження фіто- та флорорізноманіття, раритетної компоненти та 

процесів синантропізації зони впливу каскаду ГЕС та прогнозування можливих змін при 

підвищенні рівня води Олександрівського водосховища до відмітки 16,9 м ННПМ НАН 
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України у 2022 році були уточнені списки рослин міжнародного, національного та 

регіонального рівня охорони; досліджена структура популяцій раритетних видів 

регіонального статусу охорони, проведений опис рослинності зони впливу ТГАЕС. 

У системі національної екомережі долина р. Південний Буг розглядається як 

природний коридор, екосистемним сенсом якого є забезпечення відносної цілісності та 

відновлення природних ландшафтів – рефугіуму багатьох ендемічних та реліктових 

комплексів, а також можливостей обміну генетичним матеріалом у межах широтно-

зональних коридорів. Флора південнобузьких каньйонів характеризується багатством 

раритетних видів, внесених до Додатку І до Бернської конвенції (Конвенція…, 1998) (2 

види); Червоної книги України (2009) (30 видів); Конвенції про міжнародну торгівлю 

видами дикої фауни і флори (CITES, 2018) (1 вид); Списку судинних рослин 

Миколаївської області, що потребують регіональної охорони (2012) (26 видів).  

З 248 видів міжнародного рівня охорони, виявлених в зоні впливу ТГАЕС, лише 8 

видів є рідкісними і охороняються в Україні на державному (Adonis vernalis L. – горицвiт 

весняний, Cerasus klokovii Sobko – вишня Клокова, Dianthus hypanicus Andrz. – гвоздика 

південнобузька, Moehringia hypanica Grynj et Klokov – мерiнгiя бузька, Stipa lessingiana 

Trin. Et Rupr. – ковила Лессінга) та регіональному (Amygdalus nana L. – мигдаль низький, 

Ephedra distachya L. – ефедра двоколоскова Malus praecox (Pall.) Borkh. – яблуня рання) 

рівнях. В зоні впливу ТГАЕС зростають популяції 31виду, що охороняються в Україні на 

державному рівні (ЧКУ, 2009). 

Решта видів Світового та Європейського червоних списків, виявлених в зоні 

впливу ТГАЕС - це звичайні для регіону види, переважно прибережно-водних та водних 

флористичних комплексів. Підвищення рівня води з відмітки 16,00 м до відмітки 16,9 м не 

призведе до суттєвої зміни їх популяційних характеристик або до знищення цих видів. 

 

Тваринний світ 

В 2018-2019 роках спеціалістами Інституту зоології НАН України з залученням 

спеціалістів Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова 

(м. Миколаїв) та Національного природного парку «Приазовський» проведені додаткові 

польові дослідження фауністичних комплексів зони впливу Олександрівського 

водосховища та виконано аналіз ретроспективних досліджень, виконаних на попередніх 

етапах будівництва (Додаток ЮЗвіту ОВД). 

На прилеглій до району гідробудівництва території відмічено майже 300 видів 

наземних хребетних тварин – представників чотирьох класів (земноводні, плазуни, птахи, 

ссавці), з яких найчисленнішою групою є птахи (211 видів), а найменш численною – 

земноводні (9 видів). Проміжне місце за видовим різноманіттям посідають ссавці  

(70 видів) і плазуни (13 видів).  

Хребетні  

Більшість наземних хребетних тварин характеризується високою рухливістю і 

здатністю активно розшукувати придатні для існування біотопи, тому вплив на них 

гідробудівництва буде незначним.  

Земноводні. У навколоводних і прибережних біотопах вздовж берегів 

Олександрівського водосховища та верхніх ділянок течії П.Бугу присутні  

9 видів земноводних: тритон звичайний, жаби гостроморда, озерна і ставкова,  ропухи 

зелена і звичайна, часничниця Палласа, кумка червоночерева, квакша звичайна. 

Фоновим видом водних і прибережних біотопів по всій дослідженій ділянці П.Бугу 

є жаба озерна, а в прибережній смузі лісо-чагарникової рослинності - ропуха зелена.  

Плазуни. Фіксована присутність 6 видів навколоводних і степових плазунів: 

черепаха болотяна,  ящірка прудка, вужі водяний та звичайний, полоз каспійський, гадюка 

степова. 

Птахи. В районі Олександрівського водосховища та прилеглих до нього територій 

було відмічено 170 видів птахів, що відносяться до 17 рядів. До Червоної Книги України 
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занесено всього 25 з них. Найбільш представленим у видовому складі є ряд 

Горобцеподібних, який налічує 80 видів птахів. Найбільше видове багатство та чисельні 

показники орнітофауни відмічаються у період розмноження, післягніздовий період, коли 

молодь птахів стає на крило, а також під час сезонних (весняної та осінньої) міграцій. 

Птахи являють собою найбільш мобільну групу серед хребетних тварин, і підняття 

рівня води Олександрівського водосховища до проектованої відмітки скоріше за все 

матиме на них незначний вплив, однак вирубування дерев та чагарників у прибережній 

зоні змусить деякі види птахів шукати собі місця для гніздування у інших, переважно 

більш підвищених місцях. Пряму загрозу для птахів може створити також підйом рівня 

води у репродуктивний період для гнізд з кладками водоплавних та біляводних птахів. 

Проте враховуючи той факт, що більшість ділянок, придатних для гніздування цих груп 

птахів знаходяться на островах серед водосховища та у деяких затоках, що активно 

використовуються для рекреаційних цілей і де наявний досить значний фактор турбування 

зі сторони рибалок та відпочиваючих, то кількість місць, придатних для гніздування цих 

груп птахів можна вважати незначним. 

Ссавці. Опис теріофауни, встановлений за результатами досліджень в травні-

жовтні 2019 р. в районі Ташлицької ГАЕС і прилеглих ділянок Побужжя наведений по 

рядам у систематичному порядку.   

Ряд Комахоїдні  

Дослідженнями було обліковано лише 3 види: їжак білочеревий (його знаходили 

практично у всіх біотопах досліджуваної території, але найчастіше в сільських населених 

пунктах), бурозубка звичайна та білозубка мала.  

Ряд Кажани 

Основна маса візуально виявлених у досліджуваній зоні рукокрилих належить 

вечірниці рудій і нетопиру звичайному, також зустрічаються нічниця вусата, вухань 

звичайний, нетопир малий. 

Ряд Хижі 

У районі Ташлицької ГАЕС та прилеглих площ достовірно виявлено хижаків  

8 видів: лисиця звичайна, вовк, єнотоподібний собака, норка американська, куниця лісова, 

куниця кам`яна, ласка, горностай, видра, тхір чорний, шакал.  

Ряд Парнокопитні 

Представниками цього ряду є козуля і дикий кабан, які постійно знаходяться в 

долині П.Бугу та в навколишніх полях, байраках і степових балках. 

Ряд Зайцеподібні 

Представлений єдиним видом – зайцем сірим, який зустрічається практично у всіх 

відкритих суходільних біотопах, навіть на окраїнах населених пунктів.   

Ряд Гризуни  

В зоні Ташлицької ГАЕС та навколишніх територій, у т.ч. вздовж долини П.Бугу до 

с. Мигія нараховується 10 видів гризунів: декілька видів мишей та полівок, пацюк сірий, 

ондатра, білка звичайна, сліпак звичайний, вовчок садовий. 

Загальна еколого-фауністична характеристика основних груп комах зони 

впливу ТГАЕС. 

Ряд бабки – Odonata 

Личинки бабок є типовими мешканцями добре протічних водойм з відносно 

низьким ступенем забруднення. Фауна бабок Олександрівського водосховища та 

прилеглої до Ташлицької ГАЕС території є досить різноманітною. Зокрема, тут 

зустрічаються такі реофільні види, як: красуня блискуча; плосконіжка звичайна;  

коромисло споріднене, коромисло сплутане,  дозорець-імператор, дозорець широколобий. 

На спокійних ділянках «заток» зустрічаються переважно представники справжніх бабок 

(Libellulidae): плоскобрюх стиснутий, бабка решітчаста, бабка звичайна, бабка жовта, 

стислобрюх південний, шафранка червона. На мілинних річкових ділянках розвиваються:  
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лютка дика, лютка-наречена, сіролютка бура, а також стрілка витончена, стрілка-діва, 

стрілка  гарна, стрілка блакитна, тонкохвіст елегантний, стрілка зелена. 

Ряд богомоли – Mantoptera 

Найбільш типовим представником цього ряду на схилах каньйону є богомол 

звичайний. Цей типовий хижак – засідник, що віддає перевагу степовим ділянкам з 

високим травостоєм, та чагарниковими заростями. 

Ряд прямокрилі – Orthoptera 

На степових петрофітних схилах і прилеглих відкритих територіях (луках, 

пасовищах, сінокосах) зони впливу ТГАЕС зустрічаються чисельні прямокрилі. Найбільш 

зволоженим місцям віддають перевагу представники цвіркунів (Gryllidae): цвіркун 

домовий, цвіркун степовий, цвіркун польовий; капустянки (Gryllotalpidae) - капустянка 

звичайна; коники – фанероптери (Scaphuridae) - пластинокрил - серпоносець.   Типовими 

аридними видами є в першу чергу  саранові (Acrididaea), а також коникові (Tettigonidae).  

Ряд щипавки - Dermaptera  
Відмічений єдиний представник ряду - щипавка звичайна. Досить часто 

зустрічається у затемнених місцях, під камінням, в річкових наносах. Є типовим 

літоральним видом. 

Ряд клопи – Hemiptera  

Серед клопів в зоні впливу ТГАЕС зустрічаються водні, наводні і наземні види. До 

перших належать представники родин: гребляки (Corixidae); водяні скорпіони (Nepidae); 

плавти (Naucoridae); хребтоплавти (Notonectidae). Усі вони мешкають у слабопротічних 

водоймах, і лише зрідка трапляються у затишних прибережних ділянках. До наводних 

клопів належать водоміри (Gerridae). Найбільше видів зустрічається на лучних та в 

степових біотопах. Це переважно види з таких родин: лігеїди (Lygaeidea); червоноклопи 

(Pyrrhocoridae); краєвики (Coreidae) та щитники (Pentatomidae).  

Ряд жуки – Coleoptera  

Оскільки твердокрилі один із найчисельніших у видовому відношенні рядів комах, 

в тому числі і на досліджуваній території, найбільш типові для ентомофауни зони впливу 

ТГАЕС родини жуків доцільно проаналізувати окремо.  

Туруни – Carabidae 

Це одна з найбільших в досліджуваному регіоні група твердокрилих, представники 

якої зустрічаються майже в усіх біотопах. Серед прибережних літоральних та 

супроліторальних хижаків відмічені декілька видів стрибунів. До найбільш масових 

фітофагів в степових, лучних біотопах та агроценозах  відносяться турун хлібний та турун 

волосистий. На цих самих територіях також зустрічається ряд хижаків – ентомофагів: 

турун головатий, красотіл золотистокрапковий, красотіл степовий. Серед найбільш 

типових представників цієї родини в штучних лісових біотопах відмічений красотіл 

бронзовий.  

Плавунчики – Haliplidae. 

У водоймах з чистою проточною водою і бідною рослинністю зустрічаються такі 

види, як: Peltodytes caesus, Haliplus cunfinis, Haliplus mucronatus. 

Плавунці – Dytiscidae. 

До цієї родини відносяться водні жуки, що зустрічаються у різноманітних прісних 

водоймах. Вони мають величезне практичне значення для рибного господарства, оскільки 

як личинка так і імаго багатьох видів є хижаками і  можуть суттєво знижувати чисельність 

багатьох видів річкових риб. Найбільшим з відмічених видів був скоморох європейський. 

З дрібних видів були відмічені: водяник, тинник чорний, полосатик. 

Вертячки – Gyrinidae. 

У прибережних ділянках Олександівського водосховища трапляється вертячка 

сутінкова. 

Водолюби – Hydrophilidae. 
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Зустрічаються здебільшого в різних стоячих і слабо проточних водоймах, калюжах, 

канавах. Личинки водолюбів є хижаками і при масовому розмноженні вони теж можуть 

впливати на чисельність багатьох видів прісноводних риб. Найтиповішими 

представниками родини були водолюб великий чорний та водолюб малий.   

Карапузики – Histeridae. 

Невелика родина хижих, або сапротрофних жуків. Найбільш типовим з відмічених 

представників був карапузик двоплямистий. 

Мертвоїди – Silphidae. 

Представники родини зустрічаються здебільшого на трупах тварин. В зоні впливу 

ТГАЕС відмічено 2 види -  мертвоїд темний та гробарик звичайний.  

Стафіліни – Staphylinidae. 

Одна з найбагатших у кількісному і якісному відношеннях, але майже не вивчених 

на досліджуваній території  родин твердокрилих. До неї відносяться в основному хижаки 

та некрофаги. До найбільш типових представників можна віднести жука-гнойовика. 

М’якотілки – Cantharidae. 

Невеличка за видовим складом група жуків – фітофагів. Зустрічаються переважно 

вдень на рослинах та квітах. Під час проведення досліджень виявлена  м’якотілка бура.  

Рогачі – Lucanidae. 

Малочисельна переважно лісова група. На досліджуваній території найбільш 

типовим представником є оленьок.  

Пластинчатовусі – Scarabaeidae. 

Одна з найбагатших груп жуків, які зустрічаються в різноманітних біотопах, і дуже 

відрізняються за способом харчування та біологією. Серед копрофагів відмічені: копр 

місячний, кравчик, жук-носоріг. До видів личинка яких підгризає підземні вегетативні 

органи рослин відноситься хрущ червневий. Таки види як кузька хлібний та кузька 

посівний знищують надземні вегетативні органи рослин переважно в степових біотопах та 

агроценозах. Серед представників цієї родини багато шкідників сільськогосподарських 

культур. 

Ковалики – Elateridae. 

Досить велика, але майже не вивчена група жуків - фітофагів. Зареєстрований 

єдиний вид - ковалик сірий. 

Сонечка – Coccinellidae. 

Представники родини заселяють найрізноманітніші наземні стації. Преважна 

більшість видів жуків-сонечок на стадії личинки і дорослої комахи є хижаками, знищуючи 

велику кількість дрібних, переважно шкідливих комах. Найбільш типовими 

представниками родини є: сонечко двадцятидвохкрапкове, сонечко семикрапкове, сонечко 

двокрапкове.  

Родина Чорнотілки – Tenebrionidae 

Багата за видовим складом, але слабо вивчена в зоні впливу ТГАЕС родина 

переважно аридних фітофагів. На досліджуваній території відмічені: медляк степовий, 

чорнотілка кукурудзяна, чорнотілка піщана, медляк шаровидний.    

Родина Вусачі – Cerambycidae 

Досить бідна за видовим складом в зоні впливу ТГАЕС група переважно лісових 

видів. На досліджуваній ділянці зафіксований - вусач  соняшниковий, що є характерним 

для степових та лугових стацій, а також агроценозів. 

Листоїди – Chrysomelidae. 

Велика родина твердокрилих. У районі дослідження трапляються види, що 

пов’язані з навколоводними заболоченими біотопами - скритоголов бронзовий, ділянками 

штучного лісу - листоїд тополевий. Серед представників родини багато видів є 

шкідниками сільського господарства, до таких видів відносяться листоїд десятиполосий 

(колорадський жук) та щитоноска бурякова.  

Довгоносики – Curculionidae. 
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Довгоносики дуже важлива, особливо у господарському відношенні, група комах, 

оскільки переважна більшість їх видів є небезпечними шкідниками як 

сільськогосподарських, так і лісових та чагарникових культур. Більш багаточисельними 

вони є в петрофітному степу та агроценозах. Найбільш типовим представником є 

довгоносик будяковий. 

Ряд волохокрильці – Trichoptera 

Личинки волохокрильців живуть здебільшого у проточних водоймах. Особливо 

багато їх на кам’янистих ділянках дна, де вони складають важливу частину бентосу.  

Фриганеїди – Phryganeidae. 

Під час досліджень був виявлений найбільший представник ряду в фауні України - 

волохокрилець великий.  

Ряд сітчастокрилі – Neuroptera 

Невелика група хижих комах (як на стадії личинки так і на стадії імаго), що 

знищуючи велику кількість дрібних комах, в тому числі шкідливих, приносять велику 

користь.  

Золотоочки – Chrysopidae. 

Найбільш типовим представником ряду в досліджуваному регіоні є золотоочка 

звичайна. 

Ряд лускокрилі – Lepidoptera 

Зважаючи на те, що метелики одна з найбільших груп комах в зоні впливу ТГАЕС 

(четверте місце за показником біорізноманіття серед інших рядів комах), вони є 

важливими елементами практично всіх основних біоценозів. Ключові родини 

макрометеликів цієї території доцільно проаналізувати окремо. 

Скляниці – Sesiidae 

Невелика група денних метеликів, що мімікруючи наслідують перетинчастокрилих. 

Типовий представник родини - скляниця велика тополева.  

Родина Деревоточці – Cossidae 

Невелика група переважно нічних метеликів, личинки яких розвиваються в шарі 

тканин різноманітних рослин, оказуючи тим самим досить суттєвий вплив на 

співтовариства до яких належать. До типово степових видів, що розвиваються переважно 

на полинах належать червиця земляна Catopta thrips та  Catopta сaestrum.  Червиця пахуча 

та червиця в'їдлива, личинки яких харчуються тканинами різноманітних деревних порід є 

небезпечними  шкідниками.  

Строкатки – Zygaenidae 

Невелика група метеликів, що вдень зустрічається на квітучих лучних, або 

степових рослинах. Господарського значення не мають. До найбільш типових видів 

відносяться строкатка таволжана та строкатка Ефіальт.   

Головчаки – Hesperiidae 

Група невеликих за розміром булавовусих метеликів (Rhopalocera). Господарського 

значення не мають. Серед представників родини: головчак Тагес, головчак великий 

рожаний, головчак тире, головчак лісовик, фавн. 

Косатцеві – Papilionidae 

На досліджуваній території зареєстровано 3 види (внесені в Червону книгу 

України) – поліксена, махаон та подалірій. Всі перераховані види є цінними 

рекреаційними об’єктами. 

Біланові – Piеridae 

Деякі представники цієї родини булавовусих метеликів (Rhopalocera) є 

небезпечними шкідниками городини, кормових та інших трав'янистих рослин з родини 

капустних. Такими видами є білан капустяний, білан ріповий, білан брюквяний. Серед 

нешкідливих представників родини відмічені такі види як: білюшок гірчичник, зоряниця, 

білан резедовий, жовтюх осьмак, жовтюх помаранчик, жовтюх  Ерато. 
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Синявці – Lycaenidae 

Досить велика група дрібних булавовусих лускокрилих (Rhopalocera), що вдень 

зустрічаються на квітучих рослинах в степу та на луках. Серед найтиповіших 

представників родини: хвостюшок підзелень, дукачик грянець, хвостюшок терновий, 

синявець крихітний, синявець крушиновий, синявець конюшиновий та ін.  

Німфаліди – Nymphalidae 

Велика група булавовусих (Rhopalocera), представники якої мешкають практично в 

усіх типах біотопів суходолу. Для району дослідження характерні: сонцевик рябий, 

павичеве око денне, сонцевик адмірал, сонцевик будяковий, сонцевичок змінний, рябець 

Феба, рябець Дидима, підсрібник Латонія, підсрібник Пандора. Багато представників 

родини є крупними формами з яскравим забарвленням, що робить їх цінними об’єктами 

для рекреації. 

Сатириди – Satyridae 

Представники сатирид в зоні впливу ТГАЕС представлені досить бідно, що 

пов'язано з тим, що більшість представників родини на Україні це або аридні степові, або 

лісові види. На досліджуваній території мешкають: осадець, прочанок Памфіл, очняк 

волове око, лупінус, мереживниця Галатея.  

Серпокрилки – Drepanidae 

Відмічені два представники цієї дуже маленької родини вищих різновусих 

метеликів (Methaheterocera), що не мають особливого практичного значення - тупокрилка 

біла та совковидка очкаста. 

Родина П'ядуни 

Представники цієї, переважно лісової родини метеликів досить обмежено 

представлені на досліджуваній території. Більшість видів трофічно пов'язана з деревними 

рослинами, але дякі види характерні й для лугових та степових стацій, серед них відмічені 

10 видів: п'ядун смарагдовий, п'ядун щавлевий, п'ядун бордовий, п'ядун тендітний, п’ядун 

червоносмугий та ін.  

Коконопряди – Lasiocampidae 

В зоні впливу ТГАЕС відмічено всього два представника цієї родини, але обидва 

вони є небезпечними шкідниками. Коконопряд кільчастий є широким політрофом, тому 

шкодить багатьом трав'янистим рослинам, в тому числі культурним. Коконопряд 

сосновий, потенційно є небезпечним шкідником хвойних порід. 

Бражники – Sphingidae 

Представники цієї родини вищих різновусих метеликів (Methaheterocera) 

характеризуються переважно нічним типом активності, але є і типово денні види. Дорослі 

комахи живляться на трубчастих квітах, приносячи велику користь як цінні запилювачі. 

Багато представників родини здатні до міграцій. Більшість видів бражників на 

досліджуваній території характеризуються низькою чисельністю. До видів з нічним типом 

активності відносяться: бражник бузковий, бражник сосновий, бражник березковий, 

бражник липовий, бражник тополевий, бражник молочайний, бражник підмаренниковий, 

бражник винний малий. Денними видами є бражник язикан та бражник жимолостевий. 

Серед відмічених в природі видів один - бражник обліпиховий, внесений в Європейський 

червоний список.  

Родина Чубатки 

 Практично всі представники цієї родини трофічно пов'язані з деревними породами, 

всі вони характеризуються нічним типом активності, і в тій, чи іншій мірі, є шкідниками 

деревних порід. Серед представників слід вказати чубатку сріблясту, чубатку осикову, 

чубатку гостроголову, гарпію вербову, гарпію тополеву та ногохвіста ільмового.   

Хвилівки – Lymantriidae 

Представники родини хвилівок трофічно переважно пов'язані з деревними 

породами. До таких видів відносяться: хвилівка вербова, шовкопряд непарний, 

жовтогузка. Останні два види є небезпечними карантинними шкідниками лісу (в тому 
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числі штучних насаджень), що потребують постійного моніторингу. Окрім вище згаданих 

видів, відмічена хвилівка очеретяна, що є важливим елементом співтовариства очерету. 

Човнярки – Nolidae 

Це невеликі за розмірами нічні метелики, що не мають особливого господарського 

значення. Ідентифіковано 3 види з цієї родини: човнярку білувату, еаріс тополеву та 

ніктеолу азійську. 

Стрічкарки – Erebidae 

Досить розмаїта за видовим складом група метеликів. Ряд видів є шкідниками. 

Серед найбільш типових представників досліджуваної території слід відмітити такі види 

як: продотіс строката, драстерія кавказька, дисгонія розмальована, філофіла бурувато-сіра, 

совка татарникова, совка пурпурова. Один з відмічених в природі видів - стрічкарка 

малинова, внесений в Червону книгу України. 

Совки – Noctuidae 

В районі проведення досліджень представники родини присутні у всіх типах 

наземних біотопів, багато видів займають в них положення домінантів та супердомінантів. 

За типом добової активності це переважно нічні комахи. Найбільш типовими 

представниками родини (41 вид) є: совка темноплямиста, евтелія фісташкова, совка 

молочайна, совка гострокрила сіра, аконтія світлоплямиста, нічниця соняшникова, совка 

шавлієва, совка гранатникова, совка салатна, совка-листовійка мала, совка помідорна, 

совка злакова шашкова, совка лучна жовто-бура, совка смугаста срібляста, совка в'язова 

червоно-бура (перша знахідка на Миколаївщині), совка грушова та інші. Серед видів 

шкідників сільськогосподарських культур необхідно виділити наступні види: совка 

березкова, совка амброзієва, совка гамма, совка люцернова, совка бавовникова, совка 

конюшинова, совка городня, совка дрокова, совка іпсілон, совка оклична, совка 

білосмугаста, совка озима. 

Ведмедиці – Arctiidae 

Група нічних метеликів. Присутні у лугових, степових, та лісових біотопах. Для 

зони впливу ТГАЕС характерні: ведмедиця сільська, ведмедиця м'ятна, ведмедиця 

кропивна, ведмедиця жебрачка, ведмедиця товстянка бура та ін. Один з представників 

родини - метелик американський білий, є небезпечним карантинним шкідником  значної 

кількості видів диких та культурних рослин (широкий політроф). Серед лишайниць 

відмічені: лишайниця гладка, лишайниця жовта, лишайниця-печіночниця. Cеред 

несправжніх строкаток виявлені – строкатка несправжня звичайна, строкатка несправжня 

крапчаста та строкатка несправжня лишайникова. 

Ряд перетинчастокрилі – Hymenoptera 

Перетинчастокрилі є однією з найважливіших груп комах наземних ценозів. За 

видовим багатством ця група займає третє місце в фауні зони впливу ТГАЕС, 

поступаючись лише твердокрилим (Coleoptera) та двокрилим (Diptera), але ступінь 

вивченості ряду є досить незначною. Щільність заселення наземних біоценозів 

перетинчастокрилими є надзвичайно високою. Серед ектопаразитів метеликів відмічений 

Netelia fuscicornis та офіон жовтий Ophion luteus. Серед ендопаразитичних псамофілів 

відмічені бембекс носатий, пелопей, амофіла піщана, серед хижаків з цієї родини важливе 

місце в лучних спільнотах займає бджолиний вовк. Серед соціальних ос вирізняються 

представники родини (Vespidae) – шершень, що є активним хижаком і тяжіє до штучних 

лісонасаджень, та політрофні - оса звичайна,  оса паперова, оса германська. Оси-

блистянки (Chrisididae) паразитують в гніздах інших перетинчастокрилих, в тому числі 

паразитичних. Ця група представлена осою-блистянкою виблискуючою. Антофіли, що 

приносять величезну користь в якості запилювачів диких та культурних рослин 

представлені в основному справжніми бджолами (Apidae): бджола медоносна, бджола 

евцера золотисточерева, бджола рофіт, джміль земляний великий, джміль кам'яний. До 

надзвичайно корисних комах – редуцентів, що виконують санітарну функцію відносяться 

мурахи (Formicidae). Основна частина мурашників в районі досліджень локалізується в 
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штучних лісонасадженнях та на ділянках петрофітного степу, але зустрічаються вони і на 

луках та в агроценозах. Домінуючими видами цієї групи на вказаній території є мураха 

темно-бура та мураха чорна садова.  

Ряд двокрилі – Diptera 

Двокрилі є однією з найважливіших груп комах наземних, навколоводних та 

прісноводних ценозів. За видовим багатством ця група займає друге місце в фауні зони 

впливу ТГАЕС, поступаючись лише твердокрилим. Чисельність окремих груп 

амфібіотних двокрилих є величезною, і за своєю біомассою вони є основним трофічним 

ресурсом в деяких біотопах. Через уникальні пристосувальні механізми різні групи 

двокрилих займають важливі місця практично в усіх суходільних та прісноводних ценозах 

Олександрівського водосховища. Серед амфібіотних двокрилих найважливіше місце 

займають комары-дзвінці (Chironomidae) личинки яких (мотиль) розвиаються в слабо 

проточних водоймах. Біомасса личинок хірономід, що харчуються детритом є настільки 

суттєвою та значущою, що вони є головним трофічним об´єктом для навколоводних 

птахів та багатьох видів риб. Основним представником цієї групи в досліджуваному 

районі є дзвінець мохнатовусий. Для навколоводних заболочених ділянок характерними є 

комари-довгоноги – (Tipulidae). В прибережних біотопах були відмічені: Culicoides 

sonorensis; Thaumalea testacea; Simulium yahense; ґедзь великий сірий Tabanus autumnalis, 

пістряк вікончатий (Tabanidae). Серед родин пов´язаних з суходільними біотопами 

відмічалися такі представники як: Senotainia deserta, Miltogramma murina; Rhinophora 

lepida, Pollenia pediculata. Невід’ємною складовою квітучого лучного та степового 

різнотрв´я є такі важливі запилювачі, як дзижчала (Bombyliidae) та дзюрчалки (Syrphidae). 

Активними ентомофагами відкритих ділянок досліджуваного регіону є ктирі (Asilidae). 

Група амфібіонтних комах (група гнусу) зони впливу Ташлицької ГАЕС  
Амфібіонти, як екологічна група комах, що по ходу розвитку змінюють водне 

середовище на наземне, чи  поєднують здатність до життя в воді та на суходолі, досить 

широко представлені в Олександрівському водосховищі та прилеглих водоймах.  

Типовими амфібіонтами є одноденки (Ephemeroptera), що характеризуються синхронним  

та масовим виходом імаго, який триває лише декілька годин. Досить широко представлена 

фауна бабок (Odonata), найбільш типовими родинами є: красуні, лютки, плосконіжки, 

стрілки, коромисла, справжні бабки. Типовими амфмібіонтами є також веснянки 

(Plecoptera). Важливою складовою ентомофауни водосховища є водні клопи (Hemiptera), 

що представлені родинами: гребляки,  водяні скорпіони, плавти, хребтоплави, водомірки. 

Комахи з повним перетворенням представлені перш за все водними жуками 

(Coleoptera), серед них треба окремо виділити такі родини як: плавунчики, плавунці, 

вертячки та водолюби. Плавунці та водолюби мають важливе значення для чисельності 

популяцій риб, оскільки їх личинки (у плавунців і імаго) є крупними та активними 

хижаками, яки знищують значну кількість малька. Важливою ланкою трофічних ланцюгів 

Олександрівського водосховища є волохокрильці (Trichoptera), їх личинки – детритофаги, 

мешкають на дні водойми та переробляють мертву органіку, дорослі комахи мешкають в 

прибережних стаціях і не харчуються. До амфібіонтів відносяться і деякі представники 

ряду лускокрилих (Lepidoptera). Однією з найважнивіших груп амфібіонтних комах є 

кілька родин ряду двокрилі (Diptera), найбільше екологічне та економічне значення мають 

справжні комари (Culicidae), та дзвінці (Chironomidae). Справжні комари – кровосисні 

комахи, що завдають значного турбування людям та свійській худобі, крім того є 

переносниками деяких неюбезпечних захворювань, вони відносяться до так званої «групи 

гнусу». Хірономіди, яких у фауні водосховища налічується до 20 видів є однією з 

ключових трофічних ланок, цієї водойми. Їх личинка – «мотиль», важливий кормовий 

об’єкт для багатьох безхребетних та хребетних тварин, крім того в останні роки «мотиль» 

став важливим економічним ресурсом.  

Підняття рівня води до відмітки 16,9 м може бути сприятливим для 

життєдіяльності амфібіоптних комах, оскільки водосховища ТГАЕС характеризуються 
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інтенсивним турбулентним перемішуванням поверхневих шарів води з глибинними, 

активною циркуляцією води, відсутністю застійних явищ та значним насиченням водної 

маси розчиненим киснем. Збільшення маси води що циркулює, спричинить 

інтенсифікацію внутрішньоводоймових процесів самоочищення, особливо від органічних 

та забруднюючих речовин. 

Основні фауністичні комплекси 

Загальний аналіз видового і чисельного розподілу наземних хребетних тварин по 

біотопам у межах досліджуваної місцевості дозволив виділити такі фауністичні 

комплекси: 

Водно-болотний та навколоводний фауністичний комплекс – поєднує тварин, 

що оселись та існують в межах русла і обводненої заплави річки Південний Буг, її 

притоків та берегів Олександрівського водосховища, в т.ч. Ташлицької водойми-

охолоджувача АЕС і верхньої водойми Ташлицької ГАЕС.  Комплекси наземних 

хребетних тут представлені птахами та деякими ссавцями. З числа останніх - це ондатра, 

видра і вірогідно кутора мала. Кабана дикого, шакала звичайного, єнотовидного собаку, 

мишу малу (крихітку) і польову мишу-житник та нічницю водяну також можна умовно 

віднести до навколоводного фауністичного комплексу.  

Кабан в зоні досліджень є переважно прохідним видом, який годується в полях і 

лише на декілька діб затримується в долині річки, яка є місцем постійної присутності 

людини. Лише при сильній жарі кабан утримується в хащах на схилах Олександрівського 

водосховища або приходить до порогів. Постійна присутність кабана – 2-3 виводки, 

відмічена лише в прирічному правобережному лісовому масиві навпроти села 

Куріпчиного, важкодоступність якого є головною причиною постійного існування там 

копитних.  

Ондатра є по всій долині, але її чисельність повсюдно украй низька. Всього було 

обліковано 3 наплавні «хатки» ондатри, розташовані серед заростей водної рослинності 

побіля лівого берега Олександрівського водосховища та 11 нір в берегах у районі села 

Марївка. Сліди життєдіяльності ондатри зустрічалися по всім берегам. 

Видра в останні роки зовсім не рідкісна і під час досліджень майже щодня її бачили 

на всіх ділянках річки і навіть у водоймі Ташлицького ставка-охолоджувача АЕС. Сліди 

видри теж звичайні по берегах, в т.ч. у межах берегової смуги Півдеого.Бугу в місті 

Южноукраїнськ. Рідкісним видом є норка американська, яку візуально фіксували лише 

двічі.  

Єнотовидний собака є типовим мешканцем навколоводних біотопів, які слугують 

головними кормовими і захисними стаціями виду. Украй специфічні виразні сліди цієї 

тварини декілька разів знаходили на правобережних берегах Олександрівського 

водосховища, а також в балках долини Бакшали. В жовтні декілька разів знаходили денні 

сховища єнотовидної собаки в долині – в очеретах поблизу села Мар’ївка та Виноградний 

Сад.   

Кажани є постійно присутніми видами навколоводних угідь, але вони не є їх 

постійними мешканцями - водні та навколоводні біотопи є важливими кормовими 

стаціями для більшості представників місцевих рукокрилих. За результатами візуального 

обліку середні оцінки присутності рукокрилих в навколоводних ділянках долини 

Південного Бугу на відрізку Олександрівка-Мигія в липні-вересні 2019 складають до 20-

27 особин/га (ввечері), але практично майже ідентичне число цих тварин виявляли при 

вечірніх обліках і на території сільських населених пунктах та в самому місті 

Южноукраїнську.     

З плазунів та земноводних до навколоводного фауністичного комплексу входять 

тритони, вужі, жаби, кумка червоночерева і типовий вид - черепаха болотяна. Постійними 

їх мешканцями в період розмноження також є ропухи, жаба гостроморда та квакша 

звичайна. 
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Головним елементом водно-болотного і навколоводного комплексу є птахи, 

пов’язані цими біотопами. Влітку у водно-болотних угіддях постійно в полі зору були 

присутні норець великий та чорношийний, чернь чубата, мартин звичайний, лебідь-

шипун, крижень, баклан великий, лунь болотний. 

Під час сезонних міграцій навколоводні біотопи Побужжя є важливими кормовими 

стаціями для більшості навколоводних видів птахів і для значної частини лісостепових 

видів. 

Головне значення серед суто водних видів птахів має баклан великий. В зоні 

Ташлицької ГАЕС баклан є звичайним, але загалом не чисельним видом і лише під час 

осінніх міграцій відмічено їх зростання. Так, в процесі досліджень влітку 2019 р. на 

водосховищі обліковували щодня 30-40 особин баклана, поодиночні птахи та перелітні 

групи з 2-5 птахів фіксували по всій ділянці течії П.Бугу до с. Мигія. У жовтні 2019 р. на 

Олександрівському водосховищі стали з’являтись пролітні зграї і загальна чисельність 

виду щоденно коливалась на межі до 200-250 особин. 

Лучно-степовий фауністичний комплекс є важливим і широко присутнім по всій 

долині П.Бугу, його притоків та балок. Цей комплекс в значній мірі змішаний, але 

типовими елементами його є види птахів відкритих просторів – жайворонки степовий і 

польовий, щеврик польовий, плиска чорноголова, просянка, перепілка, куріпка сіра тощо.  

Із числа ссавців – це миша мала (крихітка), їжак, ласка, горностай, бурозубка 

звичайна. На межі полів та лучних ділянок зустрічається миша-житник, миша курганцева, 

постійно трапляються сліди енотовидного собаки, шакала та лисиці. Певну роль у 

структурі даного комплексу мають 2-3 види кажанів, які годуються комахами – 

мешканцями лучних ділянок. 

Типовими представниками лучно-степового фауністичного комплексу є заєць, 

денні схованки якого постійно знаходили посеред степової рослинності схилів.  

З плазунів та земноводних зустрічаються ящірка прудка та полоз жовточеревий. 

Особливо часто зустрічали полоза на схилових остепнених і петрофітних ділянках, що 

межують із суто лучними біотопами.  

Лісовий фауністичний комплекс пов'язаний із лісовими біотопами, які в зоні 

досліджень займають до 17 % площі. Цей комплекс в місцевості зонального степу 

безперечно пов'язаний виключно з долиною Південного Бугу, яка являє собою 

специфічний азональний екокоридор, який сприяє переміщенню на північ степових видів, 

а з півночі на південь – лісових видів. 

Цей комплекс представлений в першу чергу транспалеарктами – козулею, лосем, 

кабаном, лисицею, борсуком, чорним тхором, куницею лісовою і куницею-кам’янкою, 

бурозубкою звичайною, але найбільш чисельними фоновими видами є лісові миші - миша 

лісова, миша мала лісова, миша жовтогорла. В останні роки фіксована присутність 

полівки лісової. Є окремі повідомлення про знаходження соні садової, південна межа 

ареалу якої розташована в районі Умані.  

З числа суто лісових птахів фоновим видом є голуб припутень, а також дятли 

сірійський та великий строкатий. Звичайними лісовими мешканцями є сова вухата, 

вивільга, соловейко східний, щиглик, костогриз, сорокопуд чорнолобий і терновий, 

зяблик, синиця велика, дрозди. Також присутні земноводні, переважно ропуха звичайна та 

жаба гостроморда. 

Синантропний фауністичний комплекс на території навколо Ташлицької ГАЕС 

повністю сформований і є досить різноманітним. Він поєднує синантропні види пахів і 

тварин, існування яких тісно пов’язане з помешканням людини та населеними пунктами. 

Завдяки щільній заселеності досліджуваної території, наявності крупного міста 

Южноукраїнська та чисельних населених пунктів синантропічний комплекс видів іноді 

набуває панівного значення.  

Група ссавців представлена класичними синантропами – мишею хатньою та сірим 

пацюком, до них тяжіють лисиця, шакал та куниця кам’яна. Звичайними елементами 
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виступають кажани, які оселяються на горищах людських будівель, в щілинах стін 

будівель тощо.  

Птахи є найбільш численною синантропною групою: це горлиця кільчаста, 

серпокрилець чорний, посмітюха, горобці хатній і польовий, горихвістка чорна, ластівки 

сільська і міська, ворона сіра, граки тощо.  

Із земноводних та плазунів у антропогенних біотопах зустрічаються ропуха 

звичайна, жаба зелена, часничниця Паласа та ящірка прудка.   

Раритетні види 

Хребетні тварини 

Із числа хребетних наземних тварин, які є мешканцями досліджуваного району, 

35 видів занесено до «Червоної книги України», у т.ч. 25 видів птахів, 7 видів ссавців, 3 

види плазунів. Окрім 25 видів птахів, занесених до «Червоної книги України», ще 53 види 

охороняються згідно із Боннською та 122 види охороняються згідно зі списками Бернської 

(122 види) конвенцій. Усього в списках того чи іншого статусу охорони є 211 видів 

хребетних. 

Із 70 видів ссавців, з яких 7 видів занесено до "Червоної книги України", статус 

51 виду в цьому регіоні не зовсім з’ясовано. Імовірно, вони можуть траплятись. 

Серед амфібій і плазунів рідкісними вважаються тритон звичайний і гребінчастий, 

жаба озерна та ставова, черепаха болотяна, ящірка різнокольорова, гадюка степова, але в 

якості червонокнижних виступають лише полоз каспійський, мідянка звичайна і полоз 

чотирьохсмуговий. Обліковано в 2019 р. майже всі ці види окрім тритона гребінчастого, 

мідянки і полоза чотирьохсмугового, що свідчить про їх рідкісність або відсутність. 

Червонокнижними із числа ссавців є кутора мала (не виявлена) та ховрах 

крапчастий. Останній зник ще в 1992-1994 рр. і з 1996 року жодних свідчень про його 

присутність немає. Також червонокнижними є мишівки - степова і лісова та тушканчик 

великий, які практично відсутні або не охоплені обліками.   

Загалом значна кількість видів ссавців досліджуваного регіону в тій чи іншій мірі 

входять до групи степового ядра, що охороняються згідно зі списками Бернської 

конвенції, але найбільше занепокоєння спричиняє ситуація з ховрахом крапчастим, 

великим тушканчиком та мишівками, які найбільш вірогідно вже є зниклими. 

Комахи 

В зоні впливу Ташлицької ГАЕС потенційна созологічна складова, виходячи з 

флористичного розмаїття та стану біотопів, скоріш за все є досить високою. Раритетні 

види комах характерні для унікальних стацій подібного типу та ступеню збереження 

внесені до Червоної книги України (2009), Червоної книги Міжнародного Союзу Охорони 

Природи (2019) та Європейського Червоного списку (1991). Наразі на дослідженій 

території виявлена порівняно невелика кількість охоронюваних видів. З видів, що внесені 

в Червону книгу України відмічені: дозорець-імператор, ірис плямистий, мантиспа 

штирійська , махаон, подалірій, стрічкарка малинова, ксилокопа звичайна та ксилокопа 

фіолетова. Один з зареєстрованих видів – бражник обліпиховий внесений в Європейський 

червоний список. 

Повний список комах, занесених до Червоної книги України, які потенційно 

можуть бути виявлені в зоні впливу ТГАЕС, наведений нижче.  

Комахи Червоної книги України, що виявлені (чи можуть бути виявлені) в зоні 

впливу ТГАЕС 

Бабки - Odonata 

Дозорець-імператор – Anax imperator. Належить до родини – Коромисла 

(Aeshnidae). Поширений по всій території  України. Мешкає вздовж берегів річок, озер і 

ставків. Чисельність – незначна (поодинокі особини). 

Богомоли – Mantoptera 
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Ірис плямистий – Irys polystictica. Належить до родини – Тараходіди 

(Tarachodidae). Поширений на сході та південному сході України, в Криму. Мешкає 

переважно в сухих степах, на чагарниках. Чисельність – незначна (поодинокі особини). 

Прямокрилі – Orthoptera 

Дибка степова  – Saga pedo. Належить до родини – Коники справжні 

(Tettigoniidae). Поширений в степовій та частково лісостеповій зонах України. Мешкає 

переважно в  степах з розрідженим чагарником. Чисельність – малочисельний. 

Твердокрилі – Coleoptera 

Турун угорський – Carabus hungaricus. Належить до родини – Туруни (Carabidae). 

Поширений в Степу, та крайньому півдні Лісостепу України. Мешкає на ділянках 

цілинного степу, нерозораних ділянках, в балках, на перелогах. Чисельність – незначна 

(поодинокі особини). 

Жук – олень – Lucanus cervus. Належить до родини – Рогачі (Lucanidae). 

Поширений переважно на території Правобережної України (крім південних районів). 

Мешкає в природних дібровах, насадженнях дуба, лісопаркових зонах та передгір’ях. 

Заселяє дубові і мішано-дубові лісостани. Чисельність – незначна (поодинокі особини). 

Вусач земляний-хрестоносець –  Dorcadion equestre. Належить до родини – 

Bycaчi (Cerambycidae). Поширений в лісостеповій та степовій зонах України. Мешкає на 

нерозораних степових ділянках, в балках, кар'єрах. Чисельність – звичайний вид в місцях, 

що не зазнають значного антропогенного впливу. 

Вусач мускусний – Aromia moschata. Належить до родини – Bycaчi (Cerambycidae). 

Поширений на всій території України. Мешкає в розріджених деревостанах, головним 

чином із старої верби, іноді тополі та осики. Трапляється у прибережних гаях, парках, 

вздовж доріг. Чисельність – незначна (поодинокі особини). 

Сітчастокрилі – Neuroptera 

Мантиспа штирійська – Mantispa styriaca. Належить до родини – Мантиспіди 

(Mantispidae). В Україні зафіксований в центральніх, східних, південних областях та в 

Криму.  Мешкає в спепу, на узліссях в заростях чагарників. Чисельність – незначна 

(поодинокі особини). 

Лускокрилі – Lepidoptera 

Махаон – Papilio machaon. Належить до родини – Парусники (Papilionidae). 

Поширений на всій території України. Мешкає на різнотравних луках, сонячних лісових 

галявинах, узліссях, парках, садах. Чисельність – в середньому 0,1-1,0 особини на  

1 га. На окремих ділянках чисельність виду може досягати до 5-10 особин на 1 га. 

Подалірій – Iphiclides podalirius. Належить до родини – Парусники (Papillionidae). 

Поширений майже по всій території України. Мешкає в степових ярах з чагарниками й 

дикими плодовими деревами, на узліссях й галявинах листяних лісів, в захисних 

лісосмугах, парках, садах тощо. Чисельність - в середньому 1-5 особин, а на окремих 

ділянках до 20-80 особин на 1 га. 

Поліксена – Zerynthia polyxena. Належить до родини – Парусники (Papilionidae). 

На території України поширений майже повсюдно, окрім високогір’я Карпат, та 

південних степових теренів. Мешкає в заплавних луках, балках на лісових галявинах. 

Чисельність – в середньому 10-20 особини на 1 га. На окремих ділянках чисельність виду 

може досягати до 30-100 особин на один га. 

Бражник мертва голова – Acherontia atropos. Належить до родини – Бражники 

(Sphingidae). Поширений на Україні майже скрізь, але спорадично. Мешкає на полях, 

городах,рідколіссях, в рудеральних біотопах. Чисельність – у деякі роки нерідкісна, але за 

звичай зустрічаються поодинокі особини. 

Сатурнія грушева – Saturnia pyri. Належить до родини – Сатурнії (Saturnidae). 

Поширений на Україні майже скрізь, окрім Карпат та Полісся. Мешкає в широколистяних 

(переважно долинних та заплавних) лісах, у рідколіссях, серед чагарникових пустирів, в 
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парках, садах. Чисельність – незначна, лише на півдні у сприятливі роки локально-

звичайний. 

Стрічкарка малинова – Catocala sponsa. Належить до родини – Совки (Noctuidae). 

Поширений майже по всій території України. Мешкає в лісах, рідколіссях, садах і парках. 

Чисельність – незначна (поодинокі особини). 

Совка сокиркова – Periphanes delphinii. Належить до родини – Совки (Noctuidae). 

Поширений в Україні зустрічається майже всюди. Мешкає в степу, на луках, в 

рудеральних біотопах. Чисельність – в останні роки вид став звичайним (в окремих 

випадках навіть масовим). 

Перетинчастокрилі – Hymenoptera  

Сколія-гігант – Scolia maculata. Належить до родини – Сколієві оси (Scoliidae). 

Поширений в Україні переважно на півдні від лінії Київ-Харків (на Лівобережній Україні 

знайдений на півночі Чернігівської області). Мешкає на луках в степу, поблизу 

тваринницьких ферм. Чисельність – незначна (поодинокі особини), в південних районах 

під час роїння досить багаточисельна. 

Сфекс рудуватий – Sphex funerarius. Належить до родини – Риючі оси-сфециди 

(Sphecidae). Поширений в Україні відмічена в Одеській, Миколаївський, Херсонській, 

Полтавській, Харківській, Донецькій областях, та у Криму. Мешкає на схилах невисоких 

гір, балок, в долинах річок. Чисельність – незначна (поодинокі особини). 

Лярра анафемська – Larra anathema.. Належить до родини – Риючі оси-

краброніди (Crabronidae). Поширений в Україні поширена в південних та південно-

західних районах, знайдена також в Полтавській і Черкаській областях. Мешкає в степу, 

на луках та городах. Чисельність – незначна (поодинокі особини). На окремих ділянках 

цей вид звичайний, але малочисельний. 

Ксилокопа звичайна - Xylocopa (Xylocopa) valga. Належить до родини – Справжні 

бджоли (Apidae). Поширений в Україні у всіх регіонах за винятком Полісся. 

Палеарктичний вид. Мешкає поблизу полезахисних лісосмуг, ксерофітних рідколісь. 

Чисельність – рідкісний вид. Скорочується. 

Ксилокопа фіолетова - Xylocopa (Xylocopa) violacea. Належить до родини – 

Справжні бджоли (Apidae). В Україні поширений на півдні та в Криму. Мешкає поблизу 

полезахисних лісосмуг, ксерофітних рідколісь. Чисельність – рідкісний вид. 

Скорочується. 

Ксилокопа райдужна - Xylocopa (Copoxyla) iris. Належить до родини – Справжні 

бджоли (Apidae). В Україні поширений в південних та східних областях та в Криму. 

Мешкає поблизу полезахисних лісосмуг, ксерофітних рідколісь. Чисельність – дуже 

рідкісний, зникаючий вид. Скорочується. 

Джміль моховий – Bombus (Bombus) muscorum. Належить до родини – Справжні 

бджоли (Apidae). Поширений по всій Україні, за винятком Криму. Мешкає на луках в 

лісовій та лісостеповій зонах, долинах річок, балках та лісосмугах у степовій зоні і 

узліссях в передгір’ях. Чисельність – скрізь зустрічається рідко. 

Джміль глинистий – Bombus (Megabombus) argillaceus. Належить до родини – 

Справжні бджоли (Apidae). Поширений по всій Україні. Мешкає на луках, в степу, на 

орних землях. Чисельність – невідома, але в окремі роки буває багаточисельним. 

Джміль оперезаний – Bombus (Thoracobombus) zonatus. Належить до родини – 

Справжні бджоли (Apidae). Палеарктичний вид. В Україні поширений в степовій зоні. 

Мешкає на луках, в степу, на орних землях. Чисельність – рідкісний, локальний вид. 

Скорочується. 

Мисливські види 

Степове Побужжя здавна є територією активного ведення мисливського 

господарства і на сьогодні поряд із досліджуваним районом Южноукраїнського 

енергокомплексу розташовано 11 мисливських господарств, тож практично всі прилеглі 

ділянки агроландшафту є мисливськими угіддями. 
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Із числа тварин і птахів, які є об’єктами полювання і зустрічаються в районі 

досліджень можливо виділити наступні:  

Мисливські види птахів поєднують представників 5 родин: Голубових, Фазанових, 

Качиних, Пастушкових і в меншій мірі родини Баранцевих. 

Голубині. Найбільш чисельні представники голубиних – це в першу чергу масові 

гніздові та мігруючі види – горлиця звичайна і припутень. Великою чисельністю 

відрізняється і горлиця кільчаста. Вона є синантропним видом і тримається, переважно, в 

населених пунктах де полювання заборонене.  

Фазанові. Це група гніздових та гніздово-перелітних видів, яка формує так звану 

степову пернату дичину. Вона в степовому Побужжі представлена масовим видом - 

перепілкою, а також осілим фазаном та куріпкою сірою.  

Качині завжди були головним об’єктом полювання в Побужжі, але в останні роки 

втратили своє лідерство на фоні загального зменшення чисельності та ранніх термінів 

міграції. Серед гніздових видів основне значення має крижень та чирок-тріскунець, які, 

відповідно, і підлягають основному мисливському навантаженню. 

Поряд із крижнем і чирком, звичайними, але відносно малочисельними видами є 

попелюх, огар і галагаз. 

На прольоті зустрічаються практично всі наявні в Україні види качиних і гусей, для 

яких Олександрівське водосховище та плеса притоків є важливими транзитними стаціями 

для відпочинку і годівлі. Полювання на гусей має місце, але загалом досить ситуативне і 

відбувається під час масового перельоту.  

Пастушкові. Головне значення з цієї Родини має лиска, яка широко 

розповсюджена в Побужжі і є досить чисельною. 

Кулики. У числі мисливських об’єктів степового Побужжя є також бекас та 

вальдшнеп, які досить активно здобувають мисливці за межами охоронюваних угідь. 

Мисливські ссавці є досить суттєвим елементом степового Побужжя і одним із 

головних об’єктів масового полювання.  

Хижі. Представлені родинами Куницевих та Собачих: 

Куницеві. У степовому Побужжі достовірно фіксована присутність декількох видів 

– в першу чергу це видра річкова, борсук горностай, ласка звичайна, куниця кам’яна та 

норка американська. 

Собачі. Представлені 4 видами – вовк, шакал звичайний, лисиця та собака 

єнотовидний. Всі вони є цінними і популярними видами полювання. 

Парнокопитні. 

Представлені свинею дикою та козулею європейською. Обидва види в степовій 

Миколаївській області відносно малочисельні, але в Побужжі є звичайними видами. 

Зайцеподібні.  

Єдиний представник ряду – заєць сірий. Це найважливіший із мисливських звірів в 

Побужжі та на всій території Миколаївської області. 

 

Природно-заповідний фонд 

3она впливу ТГАЕС і Олександрівського водосховища представляє собою 

переважно сільськогосподарські розорані землі. Невеликі лісові масиви тут розташовані 

лише на терасі Південного Бугу південніше села Мигія, південніше села Бузьке, та між 

селами Трикрати та Актове (заповідний Трикратський ліс). 

В межах зони впливу ТГАЕС і Олександрівського водосховища найбільшими 

територіями природно-заповідного фонду є Національний природний парк «Бузький 

Гард» та Регіональний ландшафтний парк «Гранітно-степове Побужжя» - ці об’єкти 
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частково повторюють обриси один одного, але мають окремі адміністрації та окреме 

керівництво (рисунки 3.8.1 та 3.8.2). РЛП «Гранітно-степове Побужжя» має площу на 129 

га більшу ніж НПП «Бузький Гард», але більшість його площ входять до складу вказаного 

НПП.  

Національний природний парк «Бузький Гард» створений Указом Президента 

України 30 квітня 2009 р. Загальна площа території парку становить 6138,13 гектара, в 

тому числі 2650,85 га земель, що надаються парку у постійне користування, і 3487,28 га 

земель, що включаються до його складу без вилучення у власників земельних ділянок та 

землекористувачів. 

Територія НПП «Бузький Гард» практично збігається з територією регіонально-

ландшафтного парку «Гранітно-степове Побужжя». 

Протяжність парку вздовж річки Південний Буг становить 58 км, загальна довжина 

меж сягає 280 км. На території парку та безпосередньо біля його меж знаходиться 35 

населених пунктів. Південний Буг тече тут у крутих кам'янистих берегах, утворюючи 

вузьку каньйоноподібну долину з величними гранітними скелями, водограями й 

островами.  

Парк розташований в долині р. Південний Буг від м. Первомайськ Миколаївської 

області до смт Олександрівка Вознесенського району, а також в долинах річки Велика 

Корабельна від с. Благодатне до с. Семенівка Арбузинського району (основна частина) та 

р. Мертвовод від с. Петропавлівка Братського району до с. Актове Вознесенського району, 

включаючи долину р. Арбузинка від с. Трикрати до с. Актове (відокремлена ділянка). 

Відповідальність за дотримання природоохоронного законодавства, планування і 

розвиток території покладено на адміністрацію парку, що знаходиться в селі Мигія 

Первомайського району. 

Зараз до складу території парку входять об’єкти природно-заповідного фонду 

місцевого значення: 

- іхтіологічний заказник «Південнобузький» – 40,0 га, 

- ботанічна пам’ятка природи «Гирло річки Бакшала» – 5,0 га, 

- геологічна пам’ятка природи «Протичанська скеля» – 0,03 га, 

- геологічна пам’ятка природи «Турецький стіл» – 0,01 га, 

- заповідне урочище «Лабіринт» – 247,0 га,  

- заповідне урочище «Василева пасіка» – 252,0 га, 

- заповідне урочище «Лівобережжя» – 226,0 га, 

- заповідне урочище «Літній хутір Скаржинського» – 105,7 га. 

На парк покладено виконання таких завдань: збереження унікальних природних 

комплексів та історичних ландшафтів; проведення еколого - освітньої роботи; створення 

умов для організованого відпочинку; проведення наукових досліджень, розробка наукових 

рекомендацій.  

До структури НПП «Бузький Гард» також входять три природоохоронні науково-

дослідні відділення: Мигійське, Богданівське, Трикратське. 

У складі місцевої флори нараховується понад 1000 видів рослин, 34 з них -  

занесені до Червоної книги України: смілка бузька, гвоздика бузька, вишня Клокова, 

мерингія бузька, громовик гранітний, рутвиця смердюча, чистець вузьколистий, тюльпан 

бузький, ковила гранітна та інші.  

До Додатку І Бернської конвенції включено 2 види: гвоздика бузька та мерингія 

бузька. Шість видів рослин занесені до Європейського Червоного списку: астрагал 

шерстистоквітковий, бурачок савранський, гвоздика бузька, громовик гранітний, пирій 

ковилолистий, смілка бузька. 

На території парку зростає багато прибузьких і причорноморських ендеміків, а 

також реліктів різних геологічних епох.  

У рослинності національного парку представлено 11 рослинних угруповань, 

занесених до Зеленої книги України. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B6%D0%B6%D1%8F_(%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA)
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З метою збереження раритетного фітогенофонду та біорізноманіття природних 

флористичних  комплексів, впродовж ряду років розроблялась регіональна концепція 

моніторингу популяцій раритетних видів, флоротопологічних комплексів, а також 

фітоінвазійних процесів. 

Основа фітомоніторингу базується на популяційних дослідження, які необхідні в 

першу чергу, для вирішення проблем охорони рідкісних, зникаючих та господарсько-

цінних видів рослин. Без врахування особливостей функціонування популяцій рослин не 

можуть вирішуватися проблеми стійкості біологічних систем. Саме тому вивчення 

популяцій відносять до розряду найважливіших питань сучасної біології.  

 

 
Рисунок 3.8.1 – Схема розташування РЛП "Гранітно-степове Побужжя"  
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Рисунок 3.8.2 – Схема розташування НПП "Бузький Гард"    

 

Розробка ефективного режиму охорони кожного раритетного виду повинна 

ґрунтуватися на аналізі даних про його поширення, екотопологічну приуроченість та стан 

популяцій. Саме популяційні дослідження та фітомоніторинг дозволяють виявити 

біологічний потенціал виду в конкретних умовах, розкривають невідповідність його 

морфолого-фізіологічних особливостей сучасним умовам функціонування екологічних 

ніш, сприяють встановленню природних та антропогенних чинників їх зникнення. На 

території НПП «Бузький Гард» зберігся різноманітний тваринний світ. 

На сьогодні на території парку мешкає 27 видів хребетних тварин, що занесені до 

Червоної книги України, 5 – до Європейського червоного списку, 5 - до Червоного списку 

Міжнародного союзу охорони природи, 176 - до Бернської конвенції. Серед переліку 

рідкісних видів - полоз лісовий, видра річкова, марена дніпровська, орел-карлик, підорлик 

малий, ящірка зелена та багато інших. Чисельність безхребетних за оцінкою фахівців 

сягає понад 11000 видів. Серед них на території парку відмічено 23 види, що занесені до 

Червоної книги України, 10 – до Європейського червоного списку, 4 – до Червоного 

списку Міжнародного союзу охорони природи, 7 – до Бернської конвенції. Рідкісними є 

дозорець-імператор, дибка степова, красотіл пахучий, метелик поліксена, джміль 

глинистий та ін. 

В межах парку знаходиться водно-болотне угіддя «Бузькі брояки», яке відповідає 

восьми критеріям Рамсарської конвенції як водно-болотне угіддя  міжнародного значення.  

Каньйон річки Південний Буг має унікальний рекреаційно - оздоровчий потенціал. 

Тут зосереджені значні запаси лікувальних радонових вод. В урочищі Протич 

розташована одна з найкращих у Європі природних трас водного слалому. Стрімкі скелі 
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каньйону – улюблене місце змагань спортсменів-скелелазів. Дивовижно-мальовничі 

ландшафти краю приваблюють багатьох аматорів пішого і кінного туризму, дарують 

незабутні враження від спілкування з природою. На прилеглих до парку територіях 

працює мисливське господарство. 

Територія парку є об’єктом наукових досліджень, місцем пізнавальних і 

навчальних екскурсій, служить базою для проведення навчальних польових практик 

провідних вузів країни. 

Смарагдова мережа 

Офіційне рішення про включення територій до Смарагдової мережі приймається 

Постійним Комітетом Бернської конвенції за пропозицією держави – сторони Конвенції. 

За результатом проведення 32-го засідання Постійного комітету Бернської 

конвенції 30 жовтня 2012 року до офіційного списку об'єктів Смарагдової мережі 

включено Національний природний парк «Бузький гард». 

На рисунку 3.8.3 показано НПП «Бузький Гард» у складі Смарагдової мережї. 

 

 
Рисунок 3.8.3 - НПП «Бузький Гард» у складі Смарагдової мережї 

Види тварин та рослин з Резолюції №6 (1998): 

A021 Botaurus stellaris Бугай ; A022 Ixobrychus minutus Бугайчик; A023 Nycticorax 

nycticorax Квак; A029 Ardea purpurea Чапля руда; A030 Ciconia nigra Лелека чорний; A031 
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Ciconia ciconia Лелека білий; A037 Cygnus columbianus bewickii Лебідь малий; A060 

Aythya nyroca Чернь білоока; A081 Circus aeruginosus Лунь очеретяний; A082 Circus 

cyaneus Лунь польовий; A084 Circus pygargus Лунь лучний; A089 Aquila pomarina 

Підорлик малий; A090 Aquila clanga Підорлик великий; A091 Aquila chrysaetos Беркут; 

A092 Hieraaetus pennatus Орел-карлик; A097 Falco vespertinus Кібчик; A127 Grus grus 

Журавель сірий; A133 Burhinus oedicnemus Лежень; A193 Sterna hirundo Крячок річковий; 

A215 Bubo bubo Пугач; A222 Asio flammeus Сова болотяна; A229 Alcedo atthis Рибалочка; 

A234 Picus canus Жовна сива; A238 Dendrocopos medius Дятел середній; A307 Sylvia 

nisoria Кропив'янка рябо груда; A339 Lanius minor Сорокопуд чорнолобий; A403 Buteo 

rufinus Канюк степовий; A429 Dendrocopos syriacus Дятел сирійський. 

1130 Aspius aspius Жерех звичайний; 1141 Chalcalburnus chalcoides Шемая; 1149 

Cobitis taenia Щипавка звичайна; 1145 Misgurnus fossilis В‘юн звичайний; 1134 Rhodeus 

sericeus amarus Гірчак європейський. 

2078 Moehringia hypanica Мерингія південнобузька; 2073 Dianthus hypanicus 

Гвоздика бузька. 

1352 Canis lupus Вовк. 

1166 Triturus cristatus Тритон гребенястий; 1188 Bombina bombina Кумка 

червоночерева; 1298 Vipera ursinii Гадюка степова. 

1078 Callimorpha quadripunctaria Ведмедиця Гера; 1060 Lycaena dispar Дукачик 

непарний, синявець ( червінець) непарний; 1088 Cerambyx cerdo Вусач великий; 1083 

Lucanus cervus Рогач звичайний, жук-олень. 

Види оселищ (біотопів) з Резолюції №4 (1996): 

C3.4 : Маловидові угруповання низькорослих біляводних або земноводних рослин 

(Species-poor beds of low-growing water-fringing or amphibious vegetation). До цього типу 

оселищ належать:  мілководні оліготрофні і мезотрофні угруповання, поширені переважно 

у лісовій зоні, з домінуванням Eleocharis acicularis, Isoetes lacustris, Juncus bulbosus,  

Myriophyllum alternifolium, Nasturtium officinale, Pilularia globulifera, Subularia aquatica, 

Sparganium angustifolium (C3.41) 

E1.2 : Степи і багаторічні кальцефільні угруповання (Perennial calcareous grassland 

and basic steppes). Проективне покриття 30-100%. Ця група оселищ охоплює лучні, 

справжні, петрофітні степи, кальцефільні піщані угруповання, угруповання на 

черепашкових відкладах. Типові домінанти: Botriochloa ischaemum, Brachypodium 

pinnatum, Bromopsis cappadocica, Bromopsis riparia, Carex humilis, Elytrigia nodosa, Festuca 

beckeri, Festuca pallens, Festuca rupicola, Festuca valesiaca s. l., Galatella spp., Koeleria 

cristata, Phlomis spp., Poa angustifolia, Salvia spp., Stipa spp. Угруповання належать 

переважно до класу Festuco-Brometea. 

E3 : Сезонно мокрі і мокрі трав'яні угруповання (Seasonally wet and wet grasslands)  

E3.4 : Вологі і мокрі евтрофні і мезотрофні луки (Moist or wet eutrophic and 

mesotrophic grassland). Рівнинні і низькогірні луки з переважанням видів Poaceae, 

Cyperaceae, Juncacae. Типові домінанти: Alopecurus pratensis, Deschampsia caespitosa, 

Juncus spp., Poa palustris, Scirpus sylvaticus. Рослинні угруповання переважно належать до 

союзів Calthion і Deschampsion caespitosae.  

E5 : Різнотравні угруповання (Woodland fringes and clearings and tall forb stands) 

Угруповання з домінуванням неграміноїдних трав. 

F9 : Прирічкові та болотні чагарники (Riverine and fen scrubs)  

Чагарникова і деревна рослинність заввишки до 5 м на вологих місцях, на берегах 

річок та озер.  

 F9.1 : Прирічкові чагарники (Riverine scrub). Прирічкові угруповання, висота яких 

не перевищує 5 м (Amorpha fruticosa, Myricaria germanica, Salix acutifolia, Salix cinerea, 

Salix pentandra, Salix purpurea, Salix triandra, Salix viminalis). Угруповання належать до 

союзів Artemisio dniproicae-Salicion acutifoliae, Rubo caesii-Amorphion fruticosae, Salicion 

eleagno-daphnoidis, Salicion triandrae.  
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E2 : Мезофільні трав'яні угруповання (Mesic grasslands)  

G1 : Широколистяні листопадні ліси (Broadleaved deciduous woodland)  

Домінують літньозелені листопадні нехвойні види. Частка хвойних у деревостані 

<25%.  

G1.7 : Термофільні листопадні ліси (Thermophilous deciduous woodland). 

X18: Комплекс лісу і степу (Wooded steppe)  

Поєднання лісу, переважно термофільних листопадних лісів G1.7, степу (E1.2), 

рідколісся. 

 

3.9 Пам’ятки архітектури, історичної і культурної спадщини 

Район розміщення ПУЕК багатий на археологічні пласти: палеоліт, мезоліт, неоліт, 

мідний і залізний віки, епоха бронзи, черняхівська і трипільська культури, свідоцтва 

поселень кімерійців, савроматів, скіфів, ольвіополітів, давніх слов’ян, римлян. Всього у 

долині Південного Бугу між с. Мигія і смт Олександрівка виявлено 98 археологічних 

пам’яток. 

Археологічне вивчення району почалось ще в XIX ст., а перші детальні 

дослідження проведено в 1930–1932 рр. під час будівництва Вознесенської ГЕС. 

У зв’язку з будівництвом ПУЕК археологічні дослідження експедиціями Інституту 

археології НАН України продовжувались спочатку в зоні затоплення Ташлицького 

водосховища АЕС, а з 1985 р. – в зоні затоплення Олександрівського і Прибузького 

водосховищ. Це позитивно вплинуло на розвиток археологічної науки в Україні і створило 

передумови для відкриття низки нових цінних археологічних об’єктів. 

У зоні впливу ПУЕК в результаті археологічних розкопок виявлено унікальні 

об’єкти майстерень пізнього палеоліту (ХІІ тисячоліття до н. е. Щуцьке ІV), а також 

поселення бронзового віку (Щуцьке І – ІІІ), інші унікальні знахідки. 

Щорічно ПАЕС забезпечує археологічні загони Миколаївської експедиції 

автотранспортом, механізмами для видалення ґрунту, фінансує археологічні дослідження, 

направляє додаткові експедиції спеціальних профільних інститутів насамперед в зону 

затоплення Олександрівського водосховища. 

У зоні впливу Олександрівського водосховища виявлено 11 археологічних 

пам’яток історичного значення. «Проте, необхідно підкреслити, що в процесі розкопок не 

було виявлено об’єктів, які підлягають переносу за межі водосховищ та їх музеєфікації в 

натурі. Одержані матеріали розкопок відкривають принципово нові можливості для 

вивчення найдавнішої історії не тільки України, а й Східної Європи від кам’яного віку до 

епохи бронзи» (з листа Інституту археології НАН України від 29.07.96 № 125/01-4-266 за 

підписом директора інституту, академіка НАН України П.П.Толочка). 

Міністерство культури і мистецтв України, як спеціально уповноважений орган 

охорони пам’яток історії та культури, не заперечує проти заповнення Олександрівського 

водосховища після проведення комплексу охоронних археологічних досліджень (лист від 

28.06.96 № 9-1212/18). 

Інститут археології НАН України листом від 02.12.2021 №125/01-15-881 

підтвердив виконання дослідження «хвостової» частини Олександрівського водосховища 

у межах позначки 16,9м (Додаток Щ Звіту ОВД). 

Територія зони впливу Ташлицької ГАЕС та Олександрівського водосховища тісно 

пов’язана з Військом Запорізьким Низовим і його державою, знаменитою на весь світ 

Запорізькою Січчю.  

Архівні матеріали засвідчують, що у районі сучасного розміщення ПАЕС і 

Ташлицької ГАЕС з 1734 до 1775 р. в межах Нової (Покровської) Січі існувала 

Бугогардівська паланка, найбільша за розмірами серед восьми територіальних одиниць 

Запорізької республіки. На її території знаходилось близько 400 козацьких зимівників.  

Урочище Гард, що знаходиться за 2 км на південний схід від с. Богданівка 

Доманівського району Миколаївської області – це глибокий і вузький каньйон з крутими 
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скелястими берегами, по дну якого серед гранітних брил тече р. Південний Буг, 

утворюючи тут один з найбільших порогів. З лівого берега височать три великі скелі – 

Сова, Брама і Пугач. Навпроти скелі Пугач посеред ріки розміщено скелястий острів 

Клепаний (його історична назва – Гард), а навпроти острова з правого берега впадає 

Сокурова (Гардова) балка. Нижче скелі Пугач і острова Клепаний (Гард) з лівого берега 

знаходиться Паланкова балка або Паланка, яка є відгалуженням Сухого Ташлика. В 

урочищі Гард і його околицях знаходиться чимало багатошарових археологічних 

пам’яток, що разом із старожитностями козацької доби репрезентують археологічні 

пам’ятки епохи мезоліту, неоліту, енеоліту, в тому числі й пам’ятки трипільської 

культури, всі періоди епохи бронзи, скіфського часу, античності і Київської Русі. 

Підтримка необхідної роботи щодо збереження природної та історичної спадщини 

з боку ПУ АЕС за рахунок кошторису проекту будівництва Ташлицької ГАЕС є 

позитивним чинником у забезпеченні охорони довкілля й історичних пам’яток. 

Результати багаторічних досліджень археологів знайдуть гідне відображення в 

експозиції музейного комплексу, створення якого також передбачене в м. Южноукраїнськ 

за рахунок кошторису будівництва Ташлицької ГАЕС. 

З 1996-го по 2016 рік у зоні впливу Олександрівського водосховища (до позначки 

16,90 м) Інститутом археології НАН України  було досліджено 40930 м
2
 пам’яток 

археології, а саме: 

1 Поселення Бузьке – 14220 м
2
 (1996-2002 рр.); 

2 Поселення Виноградний Сад – 19820 м
2
 (2002-2012 рр.); 

3 Поселення Гард – 1150 м
2
 (2008-2016 рр.); 

4 Поселення Лідина Балка – 880 м
2
 (2008-2016 рр.); 

5 Острів Клепаний – 40м
2
 (2007 р.); 

6 Могильник Малий Кременчук 1 – 4400 м
2
 (2003 р.); 

7 Могильник Малий Кременчук 2 – 300 м
2
 (2003 р.); 

8 Щуцьке I – 120 м
2
 (2013 р.). 

Схема розташування зазначених поселень наведена на рисунку 3.9.1.  

До позначки 16,90 м археологічні дослідження в зоні впливу Олександрівського 

водосховища виконано в повному обсязі. 

 При заповнені Олександрівського водосховища до НПР-16,9 м острів Гардовий 

(Клепаний) частково підпадає під затоплення. Пороги біля острова Гардовий зберігаються 

і їх затоплення можливе лише у періоди повеней. 
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Рисунок 3.9.1 - Схема розташування основних пам’яток у хвостовій  

частині Олександрівського водосховища 
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3.10 Здоров’я населення 

Забруднення атмосферного повітря - один з найважливіших факторів, що негативно 

впливає на здоров’я населення. Численні епідеміологічні дослідження виявили зв’язок між 

забрудненням повітря і широким спектром несприятливих наслідків для здоров’я 

населення в цілому; ефекти варіювалися від безсимптомного непомітного впливу до 

передчасної смерті, що актуально для м. Южноукраїнськ та територій, прилеглих до 

нього, де несприятлива екологічна ситуація стала причиною багатьох хронічних 

захворювань, зниження народжуваності і збільшення смертності.  

За даними медико-статистичної звітності управління охорони здоров’я 

Миколаївської обласної державної адміністрації рівні загальної захворюваності населення 

м. Южноукраїнськ у 2018 р. становили 9375 випадків на 10000, що перевищувало 

середньообласні показники. При цьому, порівняльний аналіз рівнів захворюваності за 

різними класами хвороб та окремими нозологічними формами захворювань населення            

м. Южноукраїнськ з аналогічними показниками по області виявив перевищення цих 

показників у м. Южноукраїнськ за такими групами: «хвороби системи кровообігу» - у 1,5 

рази, «хвороби органів травлення» - у 1,6 рази, «хвороби шкіри і підшкірної клітковини» - 

у 1,8 рази, «хвороби сечостатевої системи» - у 1,9 рази, «хвороби ендокринної системи, 

розладу харчування, порушення обміну речовин» – у 2,6 рази, «новоутворення» - у 4 рази. 

В період з 2014 по 2018 рр. відмічалось незначне підвищення рівнів 

захворюваності, головним чином, за рахунок хвороб дихальної системи (рис. 3.10.1). 

 

 
Рисунок 3.10.1 - Динаміка поширеності рівнів захворюваності населення                               

м. Южноукраїнськ 

Прогнозування на наступні два роки (до 2020 р.) проводилось методом ковзної 

середньої і математичного моделювання (лінійні, поліноміальні моделі). Прогнозовані 

рівні захворюваності населення знаходились в межах 95 % довірчого інтервалу реальних 

рівнів, що дає підстави вважати сформовані прогнози вірогідними. Прогнозні рівні 

загальної захворюваності за лінійними та поліноміальними трендами показали 

стабілізацію показників у наступні два роки (рис. 3.10.2).  
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Рисунок 3.10.2 - Динаміка рівнів загальної захворюваності населення м. Южноукраїнськ 

Аналіз захворювань по класах хвороб показав, що найвищі рівні спостерігались по 

класу «хвороби органів дихання» (1727), «хвороби системи кровообігу» (1032), «хвороби 

сечостатевої системи» (1031), що в цілому співпадало з загальнообласними тенденціями. 

Серед хвороб органів дихання найпоширенішими були гострі бронхіти і 

бронхіоліти – 671 випадки, що говорить про розвиток патологічних змін у 

функціональному стані респіраторної системи організму обстежених мешканців міста.   

Прогнозні рівні захворюваності по даному класу хвороб як за лінійними,  так і за 

поліноміальними трендами показали зростання рівнів до 2020 р. (рис. 3.10.3). 

 

 
Рисунок 3.10.3 - Прогнозування рівнів захворюваності хворобами органів дихання по                 

м. Южноукраїнськ 

Перевищення рівнів захворюваності по класу «хвороби системи кровообігу» 

(зокрема, ішемічна хвороба серця – 287, гіпертонічна хвороба (всі форми) – 285) можна 

пояснити високим рівнем психоемоційної напруги працівників міста, більшість з яких 

задіяні у роботі на електростанції, великий рівень відповідальності та позмінна напружена 

робота є причиною хронічного стресу, який спричиняє розвиток серцево-судинних 

захворювань.  Крім того, ймовірно, відбувається краща діагностика хвороб, пов’язана з 

регулярними профілактичними медичними оглядами працівників електростанції.  

Прогнозування показало стабільні значення показників захворюваності хворобами 

систем кровообігу у наступні 2 роки (рисунок 3.10.4). 
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Рисунок 3.10.4 - Прогнозування рівнів захворюваності хворобами системи кровообігу по                

м. Южноукраїнськ 

Прогнозні рівні захворюваності по класу «хвороби сечостатевої системи» (рис. 

3.10.5) дозволили виявити негативні тренди поліноміальної кривої, що дає підстави 

спрогнозувати зниження рівнів захворюваності хворобами сечостатевої системи до 2020 р.  

 

 
Рисунок 3.10.5 - Прогнозні рівні захворюваності хворобами сечостатевої  

системи по м. Южноукраїнськ 

Прогнозування рівнів захворюваності по м. Южноукраїнськ на наступні 2 роки 

показало стабілізацію показників загальної захворюваності: деяке зростання поширеності 

рівнів захворюваності по класу «хвороби органів дихання», зниження захворюваності по 

класу «хвороби сечостатевої системи» і стабілізацію показників захворюваності по класу 

«хвороби системи кровообігу».  

Наближаються до обласних значень рівні загальної захворюваності по м. 

Вознесенськ. Так, у 2017 р. вони становили 653,69 випадки на 1000, що перевищувало 

показники по району, проте залишались у межах обласних значень.  

Аналогічно до обласних показників перші рангові місця по класам хвороб у 

населення міста займали «хвороби органів дихання» – 291,04, що на 62 % перевищувало 

районні показники; «хвороби органів травлення» - 68,12, що на 16 % нижче за районні 

показники, проте вище за обласні рівні; «хвороби системи кровобігу» - 44,22, що нижче як 
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за районні (на 9,0 %), так і за обласні показники (на 23,0 %). Підвищені рівні 

захворюваності хворобами органів травлення потребують подальшого вивчення 

особливостей харчування, якості питної води населення м. Вознесенськ.  

За даними статистичної звітності, наданими управлінням охорони здоров’я 

Миколаївської обласної державної адміністрації за 2017 р. рівні загальної захворюваності 

населення області становили 658,19 випадків на 1000 населення (рис. 3.10.6). 

 

 
Рисунок 3.10.6 - Динаміка рівнів загальної захворюваності населення  

Миколаївської області (випадків на 1000 населення) 

Аналіз захворювань по класах хвороб дозволив встановити найвищі рівні по 

«хворобах органів дихання» - 267,14, «хворобах системи кровообігу» - 67,79 (рис. 3.10.7). 

Підвищені рівні захворюваності по класу «хвороби сечостатевої системи» - 54,6 ймовірно 

пов’язані з кращим діагностуванням хвороб, а також з особливостями хімічного складу 

води, яку місцеве населення вживає для пиття, що потребує подальшого вивчення. 

 

 
Рисунок 3.10.7 - Поширеність захворюваності населення області у порівнянні з  

загальноукраїнськими показниками 

Аналіз даних захворюваності Арбузинського району Миколаївської області 

дозволив встановити найвищі рівні по класах «хвороб органів дихання» - 292,02, що дещо 

перевищувало обласні рівні; «інфекційні та паразитарні хвороби» - 48,19, «хвороби 

системи кровообігу» - 46,94, що на 21,0 % нижче за середньообласні значення. 
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4 ОПИС ФАКТОРІВ ДОВКІЛЛЯ, ЯКІ ЙМОВІРНО ЗАЗНАЮТЬ ВПЛИВУ З 

БОКУ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇЇ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВАРІАНТІВ 

Планована діяльність полягає у завершенні будівництва Ташлицької ГАЕС у складі 

гідроагрегатів 4-6 з підвищенням рівня Олександрівського водосховища на р. Південний 

Буг.  

Технічною альтернативою 1 розглядається підвищення рівня Олександрівського 

водосховища на р. Південний Буг  з позначки 16,0 м до позначки 16,9 м. Планована 

діяльність розташовується в межах земельних ділянок переданих у постійне користування 

ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» в повному обсязі, із 

них під «хвостову» Олександрівського водосховища 27,7218 га. Додаткового вилучення 

земель не передбачається.  

Технічної альтернативою 2 розглядається підвищення рівня Олександрівського 

водосховища на р. Південний Буг  з позначки 16,0 м до позначки 20,7 м. При данному 

варіанті завершення будівництва Ташлицької ГАЕС необхідно додаткове вилучення землі 

При данному варіанті завершення будівництва Ташлицької ГАЕС необхідно додаткове 

вилучення землі під «хвостову» частину Олександрівського водосховища в обсязі 26,44 га. 

При данному варіанті завершення будівництва Ташлицької ГАЕС необхідно 

додаткове вилучення землі під «хвостову» частину Олександрівського водосховища в 

обсязі 26,44 га. 

Під будівництво огороджувальних дамб верхньої водойми: 

- в постійне користування відведено 1,5 га землі; 

- в тимчасове користування відведено 1,0488 га на період будівельних робіт по 

зведенню огороджувальних дамб.  

 При підвищенні рівня Олександрівського водосховища з НПР 16,00 м до НПР  

20,70 м площа додаткового затоплення становитиме близько 205 га із них 54 га «хвостова» 

частина. 

З екологічної точку зору Технічна альтернатива 1 є більш прийнятною. 

Нижче наведено опис ймовірних впливів на фактори довкілля від провадження 

планованої діяльності за технічними альтернативами. 

 

Технічна альтернатива 1 

За умови реалізації прийнятого варіанту планованої діяльності з завершення 

будівництва Ташлицької ГАЕС у складі гідроагрегатів 4-6 з підвищенням рівня 

Олександрівського водосховища на р. Південний Буг з позначки 16,0 м до позначки             

16,9 м, можливі наступні ймовірні впливи від планованої діяльності на фактори довкілля: 

- вплив на атмосферне повітря - під час провадження планованої діяльності 

нових джерел викидів на підпимстві не утворюється. Вплив на атмосферне повітря 

знаходиться в межах існуючого рівня забруднення та не перевищуватимуть значень ГДК 

для всіх речовин, що викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами 

викидів. 

- вплив на кліматичні фактори - змін мікроклімату в результаті планованої 

діяльності не очікується, оскільки під час експлуатації об’єкта відсутні значні виділення 

теплоти та викидів парникових газів. 

- вплив на водне середовище - зміна якості води, внаслідок можливості підвищення 

каламутності при відсипанні дамб, зміна площі дзеркала та мілководь водосховища тощо. 

- вплив на здоров’я населення - вплив на здоров’я населення оцінюється як 

допустимий, оскільки викиди забруднюючих речовин від джерел забруднення 

навколишнього середовища, з урахуванням існуючого рівня забруднення атмосфери на 

межі найближчих житлових забудов для всіх інгредієнтів менше значень ГДК.  
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- вплив на стан землі (у тому числі вилучення земельних ділянок) - завершення 

будівництва Ташлицької ГАЕС у складі гідроагрегатів 4-6 з підвищенням рівня 

Олександрівського водосховища на р. Південний Буг з позначки 16,0 м до позначки             

16,9 м передбачається в межах земельних участків переданих ДП «НАЕК «Енергоатом» у 

постійне користування із них 27,7218 передані під «хвостову» частину водосховища.  

Додаткового вилучення земель не передбачається. 

 

Технічна альтернатива 2 

У випадку реалізації планованої діяльності за Технічною альтернативою 2 

компонентами навколишнього середовища, які можуть зазнати впливу можуть бути: 

- вплив на атмосферне повітря - під час провадження планованої діяльності 

нових джерел викидів на підпимстві не утворюється. Вплив на атмосферне повітря 

знаходиться в межах існуючого рівня забруднення та не перевищуватимуть значень ГДК 

для всіх речовин, що викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами 

викидів. 

- вплив на кліматичні фактори - змін мікроклімату в результаті планованої 

діяльності не очікується, оскільки під час експлуатації об’єкта відсутні значні виділення 

теплоти та викидів парникових газів. 

- вплив на водне середовище - зміна якості води, внаслідок можливості підвищення 

каламутності при відсипанні дамб, зміна площі дзеркала та мілководь водосховища тощо. 

- вплив на стан землі (у тому числі вилучення земельних ділянок) – при 

завершення будівництва Ташлицької ГАЕС у складі гідроагрегатів  4-6 з підвищенням 

рівня Олександрівського водосховища на р. Південний Буг з позначки 16,0 м до позначки             

20,7 м передбачається затоплення земель. Площа додаткового затоплення становитиме 

близько 205 га із них 54 га «хвостова» частина. 

- вплив на тваринний і рослинний світ - порушення місць проживання тварин, 

потреба в проведенні лісоочистки вторинної подослі, порушення рослинного покриву. 

- вплив на  об’єкти культурної спадщини – можливість затоплення та руйнування 

археологічних пам’яток. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



170 

 

5 ОПИС І ОЦІНКУ МОЖЛИВОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ПЛАНОВАНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ, ЗОКРЕМА ВЕЛИЧИНИ ТА МАСШТАБІВ ТАКОГО ВПЛИВУ 

(ПЛОЩА ТЕРИТОРІЇ ТА ЧИСЕЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ, ЯКІ МОЖУТЬ 

ЗАЗНАТИ ВПЛИВУ), ХАРАКТЕРУ (ЗА НАЯВНОСТІ - ТРАНСКОРДОННОГО), 

ІНТЕНСИВНОСТІ І СКЛАДНОСТІ, ЙМОВІРНОСТІ, ОЧІКУВАНОГО 

ПОЧАТКУ, ТРИВАЛОСТІ, ЧАСТОТИ І НЕВІДВОРОТНОСТІ ВПЛИВУ 

(ВКЛЮЧАЮЧИ ПРЯМИЙ І БУДЬ-ЯКИЙ ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ, ПОБІЧНИЙ, 

КУМУЛЯТИВНИЙ, ТРАНСКОРДОННИЙ, КОРОТКОСТРОКОВИЙ, 

СЕРЕДНЬОСТРОКОВИЙ ТА ДОВГОСТРОКОВИЙ, ПОСТІЙНИЙ І 

ТИМЧАСОВИЙ, ПОЗИТИВНИЙ І НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ), ЗУМОВЛЕНОГО: 

виконанням підготовчих і будівельних робіт та провадженням планованої 

діяльності, включаючи (за потреби) роботи з демонтажу після завершення такої 

діяльності; 

використанням у процесі провадження планованої діяльності природних ресурсів, 

зокрема земель, ґрунтів, води та біорізноманіття; 

викидами та скидами забруднюючих речовин, шумовим, вібраційним, світловим, 

тепловим та радіаційним забрудненням, випроміненням та іншими факторами 

впливу, а також здійсненням операцій у сфері поводження з відходами; 

ризиками для здоров’я людей, об’єктів культурної спадщини та довкілля, у тому 

числі через можливість виникнення надзвичайних ситуацій; 

кумулятивним впливом інших наявних об’єктів, планованої діяльності та об’єктів, 

щодо яких отримано рішення про провадження планованої діяльності, з 

урахуванням усіх існуючих екологічних проблем, пов’язаних з територіями, які 

мають особливе природоохоронне значення, на які може поширитися вплив або на 

яких може здійснюватися використання природних ресурсів; 

впливом планованої діяльності на клімат, у тому числі характер і масштаби 

викидів парникових газів, та чутливістю діяльності до зміни клімату; 

технологією і речовинами, що використовуються 

Безпосередньо виробіток електроенергії на ГАЕС не пов'язаний з утворенням 

промислових відходів, викидами забруднюючих речовин в атмосферу та скидами 

забруднених стічних вод у водні об'єкти. 

Найсуттєвіше навантаження на навколишне середовище при будівництві 

Ташлицької ГАЕС – значна площа відведення земель, підготовка території під заповнення 

Олександрівського водосховища, лісоочистка, зняття родючого шару грунту тощо, 

відбулося на першому етапі будівництва.  

При завершенні будівництва Ташлицької ГАЕС у складі гідроагрегатів №№ 3-6 з 

поетапним підвищенням нормального підпірного рівня (НПР) Олександрівського 

водосховища на р. Південний Буг з позначки + 16,00 м до позначки + 16,9 м основними 

факторами впливу на навколишнього середовища можуть бути: 

-  утворення відходів та будівельного сміття; 

- вихлопні гази від будівельних машин та механізмів, автотранспорту, здіймання 

пилу під час їх руху, переміщення матеріалів, зварювальні та малярні роботи. Крім цього 

будівельні роботи можуть бути джерелом підвищеного шумового впливу; 

-  підвищення каламутності води; 

- порушення місць проживання тварин, збільшення фактора тривожності в зв'язку з 

проведенням будівельних робіт, порушення рослинного покриву та інше. 

Всі перераховані вище фактори впливу на навколишнє середовище обмежені часом 

і територією будівництва. За умови точного виконання технологічних схем при будівель-

них роботах і вимог до технічного стану машин і механізмів, автотранспорту, а також 

природоохоронних заходів та рекомендацій, які передбачені проектом, негативного 

впливу будівельних робіт можна уникнути або звести його до мінімуму. Фактор тривоги 
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для представників тваринного світу наземних і навколоводних екосистем при будівництві 

носить тимчасовий локальний характер і не може завдати істотної шкоди. 

Опис і оцінка впливу на довкілля планованої діяльності, зумовленого 

використанням ґрунтів 

Планована діяльність розташована на земельних ділянках переданих ДП «НАЕК 

«Енергоатом» у постійне користування із них 27,7218 передані під «хвостову» частину на 

підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 20.06.206 р. №841, у т.ч.: 

- земельна ділянка (кадастровий номер 4820355700:06:000:1084) площею 11,5863 га 

розтошована в межах території Вознесенського (в минулому Арбузинського) району 

Миколаївської області 

- земельна ділянка (кадастровий номер 4822780900:14:000:0022) площею 11,7992 га 

розташована в межах території Богданівської сільської ради Вознесенського (в минулому 

Доманівського) району Миколаївської області 

-  земельна ділянка (кадастровий номер 4810800000:22:007:0005) площею 4,3363 га 

розташована в межах території м. Южноукраїнськ. 

Додаткового відведення земель не передбачається. 

Місця стоянки автотранспорту та під’їзні дороги мають тверде покриття для 

запобігання потрапляння паливо-мастильних матеріалів до ґрунтів. Під час провадження 

планованої діяльності не передбачається утворення неорганізованих забруднених стоків, 

які можуть потрапити до ґрунтів. Газові викиди не вплинуть на геохімічний склад ґрунтів. 

Виробничі та побутові відходи, які тимчасово накопичуватимуться під час 

провадження планованої діяльності, передбачається складувати в спеціальних 

контейнерах на спеціально облаштованих майданчиках, після чого передавати 

спеціалізованим організаціям на переробку, утилізацію або розміщення. 

Територія, на якій передбачається будівництво складається з техногенних, 

алювіальних та піщаних ґрунтів зі слаборозвиненим гумусовим горизонтом.  

Влив на ґрунти прогнозується тільки під час будівництва, що мінімізується 

природоохоронними заходами. 

Земляні роботи виконуються відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.2.1-28:2013. Зняттю 

підлягає родючий шар ґрунту, зі сприятливими фізичними та хімічними властивостями та 

гранулометричним складом. 

Для будівництва відсічної Ташлицької греблі і дамб по берегах відсічної частини 

Ташлицького водосховища необхідні мінеральні будівельні матеріали – пісок, гірська 

маса і щебінь, що забезпечуються за рахунок прилеглих діючих кар'єрів. В елементи 

конструкції дамб пропонується укласти лесовидні суглинисті ґрунти з корисних виїмок 

споруд насосної станції та бризкальних басейнів ПАЕС. 
Завдяки розташуванню Олександрівського водосховища в каньйоні з крутими 

берегами вплив на земельні ресурси незначний. Втрата земельних угідь внаслідок 

переформування берегів буде мінімальною, оскільки борти водосховища складені із 

кристалічних порід, а на ділянках з м’якими ґрунтами виконано берегоукріплення. Даним 

проектом, за результатами моніторингу, передбачено берегоукріплення додаткових 

ділянок Олександрівського водосховища: по правому березі на ділянці довжиною – 2700,0 

м; по лівому березі – 1000,0 м.  

Таким чином, вплив планованої діяльності, зумовлений використанням ґрунтів 

та надр, оцінюється як екологічно допустимий. 

Опис і оцінка впливу на довкілля планованої діяльності на водне середовище 

Оцінка впливу на гідрологічні умови 

Стік р. Південний Буг по рокам істотно змінюється. Так, згідно з багатолітнім 

спостереженням на гідропосту біля смт Олександрівка (1914-2014 р. р., n=101) найвищий 

річний стік був в 1980 р. (Qс.р.=198 м
3
/с, Wр.=6,25 км

3
), його величина перевершила 

середньобагатолітнє значення в 2,2 рази. Найнижчий стік спостерігався в 1921 р.  
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(Qс.р.=28,0 м
3
/с, Wр.=0,88 км

3
) і становив всього 31 % від середньобагатолітнього 

значення.  

Приблизно з 1950 р. на водний режим річки почала помітно впливати господарська 

діяльність. 

Незважаючи на значну зарегульованість стоку в басейні р. Ю.Буг водосховищами і 

екстенсивну господарську діяльність, її водність за багаторічний період не зменшується, 

що чітко простежується на відповідних графіках, наведених на рисунку 5.2. 

На рисунку 5.1 наводяться у вигляді інтегральних кривих (різницевих) 

хронологічні характеристики багатолітнього ходу побутового стоку р. Південний Буг на 

гідропостах біля м. Первомайськ (графік I), с. Підгір'я (графік II) та смт. Олександрівка 

(графік III). Згідно з різницевою інтегральною кривою III на рисунку 5.2 з 1949 р. по 1964 

р. спостерігалась тривала маловодна фаза. За період з 1965 р. по 1985 р. найбільший вплив 

господарської діяльності співпав з фазою підвищеного стоку. З 1985 р. по 1995 р. водність 

була нижче середньої. Після 10-ти літнього підйому водності (1995-2005 р. р.) з 2006 р. по  

2014 р. на р. Південний Буг на гідропостах біля смт. Олександрівка, м. Первомайськ та с. 

Підгір'я спостерігається стійка багатолітня маловодна фаза. 

На інтегральній кривій стоку (графік IV рисунку 5.1) не відмічається істотних 

однобічно направлених відхилень від середньої лінії, характерних при значному впливі 

господарської діяльності, яка набагато перевищує точність гідрометричних даних. Можна 

вважати, що на річці відбуваються багатолітні циклічні коливання стоку, пов'язані, в 

основному, з характером багатолітнього коливання природного зволоження водозбору р. 

Південний Буг, для якого є характерним природний не монотонний ритм. 

В цілому, господарська діяльність в межах водозбору в багатолітньому ході стоку на фоні 

глобальних кліматичних впливів виявляється незначно. Тому наявний ряд  

(1914-2014 р.р.) середньорічних величин можна вважати умовно природним, тобто 

статистично однорідним. 

Проведений аналіз середньобагатолітнього розподілу побутового спостереженого 

річного стоку р. Південний Буг (г.п. біля смт Олександрівка) в арх. .№ 942-2-Т9 показав, 

що середньобагатолітня частка весни в річному стоці в умовах мінімального його 

викривлення господарською діяльністю (період з 1914 р. по 1949 р.) складала 48,6 %, 

менше всього стоку приходилось на осінь (12,2 %), наймаловоднішим місяцем був 

вересень (3,7 %), найбагатоводнішим - березень (26,2 %).  

За останні 52 роки відбувся перерозподіл стоку з весняних місяців на меженні. 

Частка весни зменшилась з 48,6 % в природних умовах до 32,8 % в побутових, літа - осені 

збільшилась від 33,7 % до 43,0 %, зими - від 17,7 % до 24,2 %.  

За період сучасного маловоддя (2006 - 2019 р. р.) розподіл стоку в частках за весну, 

літо-осінь та зиму приблизно однаковий і становить від 23 % до 27,3 %. Згідно з 

характером розподілу стоку, коли на весну приходиться стоку майже в 2 рази менше ніж, 

наприклад, за період 1914 - 1949 р. р., можна вважати, що маловоддя періоду 2006 –           

2019 р. р. викликане зміною клімату, відсутністю багатоводних та середніх за водністю 

весняних водопіль. 
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Рисунок 5.1 -Хронологічні характеристики багатолітнього ходу побутового  

(спостереженого) стоку р. Південний Буг 

 

Для створення в нижній водоймі Ташлицької ГАЕС - Олександрівському 

водосховищі - додаткової водогосподарської ємності для поліпшення водозабезпечення 

населення і галузей народного господарства нижче Олександрівського водосховища 

необхідно підвищити рівень води.  

Згідно з виконаними розрахунками заповнення Олександрівського водосховища від 

відмітки +16,00 м до відмітки +16,9 м в травні навіть у маловодних умовах (забезпеченість 

90 % ) може бути здійснено в повному обсязі. При цьому витрати води, що надходять в 

нижній б'єф Олександрівського гідровузла будуть забезпечувати, як санітарний попуск 

17,0 м
3
/с, так і водоспоживання на цій ділянці річки - 0,40 м

3
/с, заповнення 

Олександрівського водосховища у червні може бути здійснено при витратах, що 

перевищують 40,0 м
3
/с, це відповідає забезпеченості близько 74 %. 

Прогноз якості поверхневих вод 

Загальні закономірності формування якості води у водосховищах показують, що 

роль водосховищ в цьому процесі неоднозначна, тобто не може кваліфікуватися тільки як 

позитивна або тільки як негативна. З одного боку, дуже велика роль процесів 

самоочищення, що посилюються у водосховищі за рахунок процесів седиментації, 

відстою, розбавлення, деструкції (руйнування) органічних речовин. З іншого боку, 

особливості водосховищ, такі як уповільнення швидкостей течії, явище термічної і 

кисневої стратифікації, розвиток органічного життя, сприяють посиленню евтрофування і 

погіршення якості води в тому випадку, коли істотно посилюється інтенсивність 

антропогенних впливів, особливо у відношенні надходження стічних вод. Іншими 

словами, водосховища більш уразливі для забруднення, ніж річки. 
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Наведені загальні закономірності формування якості води відносяться до 

водосховищ з уповільненою течією та водообміном. Якщо ж створюються водосховища з 

режимом турбулентності і швидкістю течій, характерними для річкових умов, то в них 

поліпшується ряд екологічних параметрів і, перш за все, якість води. 

Інтенсивність процесів самоочищення і формування якості води у водосховищах, 

крім ряду інших факторів, багато в чому залежать від швидкості течії води і водообміну. 

Ці показники характеризують проточність водосховищ. Підвищення проточності 

покращує самоочищення і сприятливо впливає на гідрохімічні показники якості води, 

знижує інтенсивність "цвітіння" і т.д. Водообмін є показником, що характеризує 

тривалість перебування у водосховищі неконсервативних забруднюючих речовин, їх 

хімічного і біохімічного окислення і, отже, інтенсивність протікання у водосховищі 

процесів самоочищення. 

Відповідно до класифікації водойм за умовами водообміну водообмін вважається 

уповільненим при коефіцієнті до 0,1, помірним - при коефіцієнті від 0,1 до 5,0 і 

інтенсивним - при коефіцієнті більше 5,0. Олександрівське водосховище характеризується 

виключно сильною проточністю з коефіцієнтом водообміну 40 в маловодний рік з 

урахуванням забору води на ГАЕС. 

Переміщення великих мас води з підвищенням водообміну і створення 

швидкісного режиму кожної доби при роботі Ташлицької ГАЕС в турбінному і насосному 

режимах сприяє насищенню води киснем, що активізує процеси самоочищення. 

Наслідком високої проточності Олександрівського водосховища є дуже сильне 

турбулентне перемішування поверхневих шарів води з глибинними, активна циркуляція 

води і відсутність застійних явищ. 

Під час скидання води з верхнього водоймища Ташлицької ГАЕС відбувається 

насичення води киснем, що позитивно впливає на якість води в Олександрівському 

водосховищі. 

Таким чином, експлуатація Олександрівського водосховища з НПР 16,9 м з 

об’ємом 82,3 млн.м
3
 при роботі Ташлицької ГАЕС з об’ємом верхньої водойми  

24,42 млн.м
3
 і переміщенням великих мас води щодобово, призведе до покращення умов 

формування якості води Олександрівського водосховища і р. Південний Буг нижче за 

течією, збільшить кратність розбавлення скидних продувочних вод, збільшить показник 

насиченості води киснем, підвищуючи якісні властивості і спроможність води до 

самоочищення.  

Необхідно відмітити, що в межах Олександрівського водосховища відсутні діючі 

централізовані водозабори для господарсько - побутових потреб. В 10 кілометрах на 

північний захід від Ташлицької ГАЕС розташовані водопровідні очисні споруди, але вони 

знаходяться поза межами зони впливу Олександріського водосховища. Схема 

розташування водопровідних очисних споруд наведена в Додатку У звіту ОВД. 

Збільшення рівня води у Олександрівському водосховищі з НПР 16,00 м до  

НПР 16,9 м не призведе до збільшення вмісту радіонуклідів у воді та рибі, оскільки 

щільність радіоактивного забруднення прибережних ділянок Олександрівського 

водосховища у декілька разів нижча, ніж водозбірної території р. Південний Буг. Таким 

чином, можна стверджувати, що збільшенні рівня води в Олександрівськму водосховищі 

не призведе до змін дози опромінення населення за рахунок штучних радіонуклідів, які 

містяться у воді та рибі і менші нормативних показників в декілька разів. 

Для забезпечення нормальної подальшої роботи Ташлицької ГАЕС у складі 

гідроагрегатів №№ 3 - 6 планується збільшити об’єм верхньої водойми за рахунок 

відділення частини Ташлицької водойми-охолоджувача відсічною греблею, яка буде 

створена в районі автодорожного мосту. Проектом передбачено, що після завершення 

будівництва відсічної греблі, а також лівобережної та правобережної огороджувальних 

дамб верхньої водойми, тимчасова гребля (перемичка), що зараз відокремлює підвідний 

канал ТГАЕС від водойми-охолоджувача АЕС розбирається до відмітки 90 м. 
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Передбачається зниження рівня води в відсічній частині Ташлицького водосховища та 

підвідному каналі до рівня 90 м. 

Під час передбаченого опорожнення необхідно скинути 10,59 млн. кубометрів 

води, якість якої буде відноситися за екологічною оцінкою до третього класу четвертої 

категорії за мінералізацією та іонним складом (слабко забруднені) та до четвертого класу 

шостої категорії (забруднені) за санітарно-гігієнічними показниками та вмістом 

специфічних речовин. 

Скид води передбачається виконувати в період весняної повені витратою  

4,6 – 3,3 м
3
/с через існуючий паводковий водоскид із Ташлицької водойми-охолоджувача 

в Олександрівське водосховище та за допомогою плавучої насосної станції. Відповідно до 

водності повені на річці Південний Буг проектом передбачена різна тривалість скиду вод 

до рівня 90 м від 1 до 3 місяців. Такий регламент скиду вод забезпечує дотримання 

екологічних вимог. 

Прогноз якості поверхневих вод в Олександрівському водосховищі в період 

опорожнення відсічної частини Ташлицького водосховища, виконаний програмою 

«Гідросфера», розробленою УКРНДІЕП, свідчить що показники, які впливають на 

органолептичні властивості води, показники, що впливають на розвиток біоти та 

інтегральні показники не перевищуватимуть нормативних. 

Опис і оцінка впливу на на гідрогеологічне та геологічне середовища 

При заповненні Олександрівського водосховища до відмітки НПР 16,9 м по даним 

математичного моделювання Інституту Гідромеханіки НАН України очікується 

наступний вплив на геологічне і гідрогеологічне середовище прилеглих територій. 

Зона фільтрації в обхід лівого примикання греблі до корінного берега р. Південний 

Буг займає невелику площу і область її розвантаження не виходить за межі розташованого 

у нижньому б’єфі раніше існуючого Вознесенського водосховища з НПР 7,00 м. Звідси 

висновок, що очікуваний фільтраційний потік не може впливати на підземні водозабори і 

колодязі м. Вознесенська і інших населених пунктів, розташованих на лівому березі р. 

Південного Бугу нижче за течією с. Олександрівки. 

Більший підйом рівня підземних вод в прилеглій зоні до смт Олександрівка можна 

очікувати вище греблі Олександрівського водосховища на відстані до 300 м від урізу води 

у водосховищі, а підтоплення земель очікується на вузькій смузі вздовж берега 

водосховища. На решті території рівні підземних вод будуть знаходитися на глибині 

нижче за глибину підтоплення 2  м для населених пунктів. 

Зона фільтрації в обхід правого примикання греблі до корінного берегу р. 

Південний Буг пошириться до північно-східної околиці с. Прибужжя, де підйом рівня 

підземних вод може досягати 1-2 м, а підтоплення земель буде відбуватися на вузькій 

смузі, що примикає до Олександрівського водосховища. За межами цієї полоси, в тому 

числі і в с. Прибужжя можливість підтоплення у зв’язку з утворенням Олександрівського 

водосховища відсутня, оскільки глибина залягання рівня підземних вод буде більшою               

за 2 м. 

Надто істотним елементом в зоні обхідної фільтрації є дренажний канал, який 

перехоплює значну частину фільтраційного потоку з водосховища у правого примикання. 

Зона можливого підтоплення земель на ділянках схилів долини р. Південного Бугу 

вище за течією зон обхідної фільтрації біля греблі Олександрівського водосховища і гирла  

р. Бакшали невелика, ширина її, в основному, коливається в межах кількох десятків 

метрів, зменшуючись до мінімуму на ділянках скельних оголень і крутосхилів. На високих 

обривистих ділянках берега підтоплення буде зовсім відсутнє і збільшуючись в окремих 

місцях з пологим рельєфом до 200-250 м. 

У зоні впливу Олександрівського водосховища знаходяться смт Олександрівка,  

с.с. Виноградний Сад, Прибужжя, Бузьке. 

По результатах багаторічних інженерно-геологічних вишукувань і режимних 

спостережень крива депресивної поверхні підземних вод єдиного водоносного горизонту 
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була спрямована в сторону долини р. Південний Буг (Вознесенського водосховища), а 

зараз до Олександрівського водосховища з НПР 16,00 м, а потім буде і до водосховища з  

НПР 16,9 м з заляганням на достатньо великій глибині, що унеможливлює процеси 

підтоплення територій. Слід зазначити, що в прогнозній зоні впливу на рівень грунтових 

вод при НПР 16,9 м не знаходяться житлові будинки, господарські будівлі і 

сільськогосподарські угіддя, тобто деяка зміна інженерно-геологічних характеристик 

порід,як їх основи (фізико-механічних властивостей і гідротехнічних умов), не буде 

причиною проявів негативних явищ, особливо на ділянках оголень скельних порід, де 

підтоплення відсутнє. Крім того сільськогосподарські угіддя не затоплюються та не 

підтоплюються. 

За даними спостережень ділянки берегів, складених скельними породами різного 

ступеню збереженості і тріщинуватості, стійкі до переформування при утворенні 

водосховища і змін не зазнали, тобто в період функціонування Олександрівського 

водосховища при НПР 16,00 м і надалі при підйомі рівня до НПР 16,9 м руйнація 

природного комплексу Гранітно-степового Побужжя не буде відбуватися і інженерно-

геологічні властивості скельних порід не зміняться. 

На ділянках берегів Олександрівського водосховища інженерно-геологічні умови 

не сприяють розвитку зсувів і просіданню грунтів у зв’язку з відсутністю специфічних 

умов в геологічній будові і фізичних властивостей. 

Процеси переформування берегів водосховища при піднятті НПР з 16,00 м до  

16,9 м будуть в смузі незначної ширини в зв’язку з геолого-геоморфологічною будовою 

долини р. Південний Буг на відрізку існування Олександрівського водосховища, бо в 

північній його частині води будуть омивати високі круті схили, складені комплексом 

метаморфічних і інтрузивних порід нижнього протерозою, а в південній – більш пологі 

схили з незцементованими мезо-кайнозойськими породами. 

Ширина зони переформування берегів Олександрівського водосховища по 

результатах розрахунків і моделювання Одеським держуніверситетом за 10 років 

прогнозувалась невеликою (0-30 м) і тільки зрідка досягатиме 50-60 м. Найбільша ширина 

зони переформування берегів за 50 років (198-199 м) буде на обох берегах водосховища в 

районі колишнього с. Кременчук. 

Одеським державним університетом був зроблений прогноз переформування 

берегів Олексанрівського водосховища Южно-Українського енергокомплексу з 

урахуванням температурного режиму 25-28
о
С і коливання рівня 4,7 м в водах 

водосховища при зв’язку його вод з водами Ташлицького водосховища. В сучасному 

проекті розрахункові параметри змінені – температура залишається постійною, а 

щободове спрацювання рівня води в водосховищі буде складати порядка 1 м, отже 

переформування берегів буде значно меншим. Крім того, для недопущення 

переформування в зонах, де береги складені м’якими породами, передбачено кріплення 

берегів гірською масою, яке на 80 % виконано в натурі і на сьогодні ведуться підготовчі 

роботи для продовження цих робіт. 

За результатами натурних спостережень за процесами переформування і 

підтоплення берегів Олександріввського водосховища з НПР 16,00 м та бортів відвідного 

каналу Ташлицької ГАЕС, виконаними в листопаді-грудні 2019 р. ширина 

переформування берегів значно нижче прогнозованої. 

Олександрівське водосховище створено в сприятливих геолого-геоморфологічних 

умовах з точки зору морфології берегів – каньйоноподібній долині, складеній 

кристалічними нижньопротерозойськими гранітоїдами, а на ділянці розвитку осадових 

м’яких порід передбачено кріплення берегів гірською масою для запобігання їх 

переформування. Наявні інженерно-геологічні умови берегів Олександрівського 

водосховища не сприяють розвитку зсувів (відсутні поверхні зрушення) і просідання 

ґрунтів (нема лесовидних просадних ґрунтів) в зв’язку з відсутністю специфічних умов у 

геологічній будові і фізичних властивостях. Впливу водосховища на погіршення стану 
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берегової смуги, складеною кристалічними породами, практично не буде на відрізку 

геоісторичного часу функціонування водосховища. 

Опис і оцінка впливу на довкілля планованої діяльності, зумовленого викидами 

забруднюючих речовин на атмосферне повітря 

Для стаціонарних джерел викидів проммайданчика №19 ВП ПАЕС ДП «НАЕК 

«Енергоатом» (Ташлицька ГАЕС) отримано дозвіл на викиди № 4810800000-38 з 

необмеженим терміном дії, дата видачі  дозволу – 04.09.2018 р. (Додаток Ж Звіту ОВД). 

Дані щодо кількості джерел викидів забруднюючих речовин, кількісних та якісних 

характеристик викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних 

джерел об’єкта, які виникають у результаті планованої діяльності, наведені відповідно до 

звіту по інвентаризації викидів забруднюючих речовин на ДЕРЖАВНОМ 

ПІДПРИЄМСТВІ «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ  

«ЕНЕРГОАТОМ» ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЮЖНО-УКРАЇНСЬКА АЕС».  

На території об’єкта провадження планованої діяльності, розташовані 12 

стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, з яких 10 

джерел є організованим, а 2 - площинними. 

Обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря становить 3,0116 т/рік, 

у т.ч.: залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) – 0,00095 т/рік, манган та його 

сполуки в перерахунку на діоксид мангану - 0,00008 т/рік, нікель та його сполуки (у 

перерахунку на нікель) – 0,00001 т/рік, хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид 

хрому) – 0,00008 т/рік, оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид 

азоту – 1,251 т/рік, аміак – 0,000 т/рік, кремнію діоксид аморфний (Аеросил-175) – 0,00007 

т/рік, діоксид сірки (діоксид та триоксид) в перерахунку на діоксид сірки – 0,072 т/рік, 

сірководень – 0,000 т/рік, оксид вуглецю – 0,471 т/рік, фтор і його пароподібні та 

газоподібні сполуки  в перерахунку на фтористий водень – 0,00008 т/рік 

фториди, що легко розчиняються (наприклад NaF) та їх сполуки в перерахунку на фтор –              

0,00022 т/рік, фториди погано розчинні неорганічні  (фтоpид алюмінію і кальцію) – 

0,00011 т/рік, масло мінеральне нафтове (веретенне,машинне,циліндров.та інш.) – 0,146 

т/рік, вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26511) у перерахунку на сумарний 

органічний вуглець – 0,332 т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 

недиференційованих за складом – 0,738 т/рік 

При впроваджені планованої діяльності не передбачається збільшення кількості 

стаціонарних джерел викидів, а також обсягів викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря.  

Планована діяльність не приведе до зміни стану атмосферного повітря та не 

спричинить негативного впливу. 

Опис і оцінка впливу на довкілля планованої діяльності, зумовленого 

здійсненням операцій у сфері поводження з відходами 

За даними інвентаризації відходів, на підприємстві утворювається 49 найменувань 

виробничих та побутових відходів I- IV класу небезпеки. 

За даними звіту про утворення та поводження з відходами (форма №1-відходи 

(річна) (Додаток Н Звіту ОВД) у 2021 р. на підприємстві було утворено 3498,487 т 

відходів, у т.ч.: 

- відходи І класу небезпеки – 6,925 т 

- відходи ІІ класу небезпеки – 84,646 т 

- відходи ІІІ класу небезпеки – 941,027 т 

- відходи ІV класу небезпеки – 2465,889 т 

Відходи, що утворюватимуться в результаті провадження планованої діяльності, 

тимчасово зберігатимуться в місцях організованого збирання з дотриманням вимог 

санітарного законодавства, правил охорони праці та протипожежної безпеки. В 
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подальшому утворені відходи, передбачається передавати спеціалізованим організаціям 

для переробки, утилізації або розміщення. 

При впроваджені планованої діяльності не передбачається збільшення кількості  

відходів та обсягів їх утворення. 

Опис і оцінка впливу на довкілля планованої діяльності, зумовленого  шумовим 

та вібраційним навантаженням 
На даний час джерелами постійного акустичного забруднення прилеглої території 

під час експлуатації ГАЕС є: 

- блоковий трансформатор типу ТДЦ-250000/330-У1, потужністю 250 МВА, 

напругою 15,75 / 347 кВ – 2 од. 

- трансформатор типу ТРДНС-25000/35, потужністю 25 МВА напругою 6,3 - 6,3 / 

15,75 кВ – 1 од. 

- трансформатор власних потреб типу ТРДНС 40 МВА, 15,75 / 6,3 - 6,3 кВ – 2 од. 

При введенні в експлуатацію агрегатів №3 - 6 на майданчику ВУТ буде додатково 

встановлено:  

- трансформатор типу ТДЦ-250000/330-У1, потужністю 250 МВА,  напругою 15,75 

/ 347 кВ – 4 од. 

-  трансформатор типу ТРДНС-25000/35, напругою 6,3 - 6,3 / 15,75 кВ – 1 од. 

Обладнання розміщується на майданчику відкритої установки трансформаторів 

(ВУТ).  

Розрахунки рівнів звуку на межі нормативної санітарно-захисної зони та на межі 

найближчої житлової забудови, виконані у відповідності з ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013 

«Настанова з розрахунку рівнів шуму в приміщеннях і на територіях» та ДБН В.1.1-

31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму» та наведені в Додатку С Звіту 

ОВД. 

У відповідності з проведеними розрахунками, сумарний рівень звуку від джерел 

шуму планованої діяльності з постійним шумом складе 36-44  дБА і буде знаходитись в 

межах норми. 

При впроваджені планованої діяльності, рівні вібрації механізмів та устаткування 

не перевищуватимуть допустимих нормативних значень згідно з вимогами ДСН 3.3.6.039-

99 «Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації». 

Основним джерелом змінного та електричного полів промислової частоти при екс-

плуатації Ташлицької ГАЕС є електротехнічне обладнання ВРП-330 кВ, що розташоване 

поблизу будівлі ГАЕС на відмітці +71,000 зі сторони верхнього б’єфу.Для оцінки впливу 

на довкілля реконструйованого ВРП-330 кВ в період експлуатації були використані 

результати вимірів рівнів напруженості електричних полів  промислової частоти ВРП 330 

кВ, що експлуатується в даний час. Протокол проведення досліджень  рівня напруженості 

електричного поля промислової частоти на ВРП-330 кВ наведений в Додатку Т Звіту 

ОВД. 

Згідно з протоколом, рівень напруженості електричного поля на майданчику  

ВРП 330 кВ становить 5,43 кВ/м, що не перевищує ГДР. Рівень напруженості 

електричного поля під час експлуатації ВРП 330 кВ прогнозується в межах нормативних 

показників. 

Опис і оцінка впливу на довкілля планованої діяльності, зумовленого 

світловим, тепловим, радіаційним забрудненням та випроміненням 

При провадження планованої діяльності не передбачено виділення променистого та 

конвективного тепла. Джерела іонізуючого випромінювання та ультразвукових хвиль 

відсутні. 

На території об’єкта не заплановано використання обладнання, в якому генерується 

ультразвук, і обладнання, під час експлуатації якого ультразвук виникає як супутній 

фактор, що поширюється повітряним або контактним шляхом. 
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Провадження планованої діяльності не передбачає використання установок 

(обладнання), що є джерелами іонізуючого випромінення (альфа-, бета, гамма-

випромінення, рентгенівського випромінення, потоків нейтронів та інших ядерних 

частинок).  

На робочих місцях і в місцях можливого перебування людей відсутні 

радіолокаційні та радіомовні станції, промислові установки високочастотного нагріву, 

електроенергетичні установки, відкриті розподільні пристрої та інші, під час роботи яких 

виникають інтенсивні електромагнітні поля. 

Радіоекологічний стан водних об'єктів і прилеглих територій зони впливу Южно-

Української АЕС оцінювався за матеріалами моніторингу, який проводився Державним 

науково інженерним центром систем контролю та аварійного реагування Мінпаливенерго 

України та підрозділами МНС України (Центральна геофізична обсерваторія). 

При проведенні моніторингу особлива увага приділялася динаміці змін сумарної 

об'ємної альфа- і бета - активності води відкритих водойм, вмісту в них тритію і стронцію. 

Величини інших показників, що контролюються протягом всього періоду спостережень 

були нижче (в окремих випадках - порівнянними) ніж показники МІА. 

Перевищення фонових рівнів радіоактивного забруднення спостерігається лише в 

воді водойми - охолоджувача ПАЕС. При цьому, навіть для водойми-охолоджувача, вміст 

радіонуклідів виявляється на порядок менше величин допустимих концентрацій для 

питної води (для альфа -, бета - і гамма - активних радіонуклідів - відповідно на рівні 

близько 1, 10 і 100 Бк/дм
3
, для тритію - 30 000 Бк/дм

3
). Будь-які статистично достовірні 

сезонні варіації активності (теплий - холодний періоди року, паводок - межень і ін.) не 

спостерігаються.  

Таким чином, вплив планованої діяльності, зумовленого світловим, тепловим, 

радіаційним забрудненням та випроміненням, оцінюється як мінімальний. 

Опис і оцінка впливу на довкілля планованої діяльності, зумовленого 

використанням біорізноманіття 

Вплив на раритетні види флори.  

На основі проведених флористичних та популяційних досліджень встановлено, що 

в зоні впливу Ташлицької ГАЕС знаходяться місцезростання 49 видів рослин, що мають 

міжнародний, національний та регіональний созоногічні статуси, оскільки вони занесені 

до «Червоної книги України», «Списку судинних рослин Миколаївської області, що 

вимагають охорони», «Європейського червоного списку видів тварин і рослин, що 

перебувають на грані зникнення» та «Світового червоного списку» ― Red List of 

threatened Plants‖».  

За ступенем негативного антропогенного впливу на популяції вказані види 

поділяються так:  

- види, які перебувають за межею негативного впливу, оскільки їх місцезростання 

приурочені до плакорів, верхніх частин схилів і скель або знаходяться на значній відстані 

від ложа водосховища: 
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- при заповненні Олександрівського водосховища до відмітки НПР+14,7 м і 

проведенні комплексу робіт, передбачених проектом, під прямий або опосередкований 

вплив потрапили популяції 27 видів судинних рослин:  
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При піднятті відмітки НПР до 16,9 м затоплення зазнають до 10 % особин сучасних 

існуючих популяцій.  

Гвоздика південнобузька Dianthus hypanicus Andrz вузьколокальний 

південнобузько-інгульський гранітностеповий ендемічний вид. Поширення виду 

пов‘язано з гранітними і гнейсовими відслоненнями басейнів рік Південний Буг, Інгул, 

Інгулець в межах Правобережного Злаково-Лучного, Правобережного Злакового Степу  

Созологічний статус: European Red List – І (невизначеного статусу).  

Бернська конвенція – R (рідкісний вид).  

"Червона книга України" – ІІІ (рідкісний вид).  

Охорона у заповідниках і національних природних парках України: природний 

заповідник "Єланецький степ".,НПП Бузький Гард.  

Охорона у природо-заповідних об’єктах регіону: ГСП, заповідне урочище 

"Лабіринт", проектована пам‘ятка природи "Скеля Кременчук".  

Вплив на популяції виду: при піднятті рівня води до відмітки 14,7 м затоплення 

зазнали популяції, особини яких зростають в нижній частині кам‘янистих схилів. Таких 

місць небагато і значного збитку це затоплення не завдасть, різко негативного впливу в 

цілому на структуру популяції не матимемо. Проте під затоплення вже попала значна 

частина популяції на островах на ділянці між м. Южноукраїнськ і с. Бузьке. Слід 

зазначити, що частина особин популяції заливається водою і знищується періодично 

навесні під час великих повеней.  

При піднятті рівня водосховища до відмітки 16,9 м у затоплення потраплять до 10 

% популяцій, що знаходяться у зоні впливу ОВ.  

Для збереження усього генотипного різноманіття популяцій гвоздики 

південнообузької необхідно перенести її особини із зони затоплення на заповідні 
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території, створити штучні ценопопуляції, здійснити моніторинг природних і штучних 

популяцій, розробити методи і агроприйоми культивування виду, ввести в культуру як 

декоративну рослину.  

Чистець вузьколистий Stachys angustifolia М. Bieb. - диз‘юнктивний ареал Stachys 

angustifolia складається з трьох локалітетів: Балканський півострів (Південна і Східна 

Болгарія, Північна Греція, Румунія (Північна Добруджа), європейська частина 

Туреччини); у східній частині Південного берега Криму з поодинокими ізольованими 

місцезростаннями в його західній частині; південні відроги Придніпровської височини в 

басейні Південного Бугу. Місцезростання виду облігатно пов‘язані з гранітопетрофітними 

і кальцепетрофітними відслоненнями.  

Созологічний статус: "Червона книга України" – вид затверджено до внесення до 

третього видання "Червоної книги України".  

Охорона у заповідниках і національних природних парках України: Кримський 

природний заповідник, Карадазький природний заповідник, Ялтинський гірсько-лісовий 

природний заповідник.  

Вплив на популяції виду: під пряме затоплення Олександрівським водосховищем 

популяції виду не потрапляють. Чинниками негативного впливу на популяції Stachys 

angustifolia є розбудова гранітних кар‘єрів, руйнування схилів і посилена рекреація. 

Популяції цього виду в зоні впливу є консервативними і відзначаються слабким 

насіннєвим оновленням.  

Смілка Ситника Silene sytnikii Krytzka, Novosad et Protopopova - ареал виду вузький 

і охоплює басейн Південного Бугу в межах зони відслонення гранітних порід 

Українського щита. Популяції Silene sytnikii облігатно пов‘язані з гранітопетрофітними 

флорокомплексами.  

Созологічний статус: "Червона книга України" – вид затверджено до внесення до 

третього видання "Червоної книги України".  

Охорона у заповідниках і національних природних парках України: НПП Бузький 

Гард.  

Охорона у природо-заповідних об’єктах регіону: РЛП ГСП.  

Вплив на популяції виду: популяції виду зростають на верхніх і середніх частинах 

річкових каньйонів, під затоплення Олександрівським водосховищем вони не 

потрапляють. Чинниками негативного впливу на популяції Silene sytnikii є розбудова 

гранітних кар‘єрів, прокладання шляхів і комунікацій, особливо посилена рекреація. У 

зоні впливу ПУЕК популяції цього виду консервативні. Кількість особин у них не 

збільшується. Потребує поліпшення демографічних показників підсівом насіння, 

отриманого з культиваційних ділянок.  

Голонасінник одеський Gymnospermium odessanum (DC.) Takht - ареал виду 

балкансько-бесарабсько-західнопричорноморський охоплює Грецію, східну Румунію, 

південь Молдови та України (Миколаївська, Одеська і Херсонська області). 

Місцезростання виду облігатно пов‘язано з петрофітними деревно-чагарниковими 

флорокомплексами.  

Созологічний статус: IUCN Red List – І (невизначеного статусу). "Червона книга 

України" – ІІ (вразливий вид).  

Охорона у заповідниках і національних природних парках України: НПП Бузький 

Гард.  

Охорона у природо-заповідних об’єктах регіону: РЛП ГСП. 

Вплив на популяції виду: в зоні впливу ОВ відомо кілька місцезростань виду: в 

околицях м. Южноукраїнськ, в гирлі р. Бакшала, між селами Богданівка і Виноградний 

Сад. Під часткове затоплення при піднятті рівня до 16,9 м підпадають локалітети виду в 

околицях м. Южноукраїнська, між селами Богданівка і Виноградний Сад, в гирлі                    

р. Бакшала. Площа популяцій у зоні впливу ПУЕК становить до 10 га. Це одна з 

найбільших популяцій виду в регіоні. Особини Gymnospermium odessanum мають тут 
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найвищу життєвість, продукують найбільше насіння, отже саме в цих умовах знаходиться 

фітоценотичний оптимум виду, проте частина особин саме цих топопопуляцій була 

затоплена при піднятті рівня до 14,7 м. За даними 2003–2004 рр., середня щільність 

Gymnospermium odessanum на 1 м
2
 саме у цій частині популяції становила від 10 до 70 

особин. Під воду пішло близько 300 м
2
 площ, зайнятих популяцією голонасінника 

одеського. Подальше підняття рівня води до відмітки 16,9 м знищить до 20 відсотків 

площі популяції в зоні впливу ОВ.  

Астрагал шерстистоквітковий Astragalus dasyanthus Pall - поширений на 

Балканському півострові (у країнах колишньої Югославії, а також у Болгарії), на півдні 

Центральної (Угорщина, Румунія) і Східної Європи. В Україні Astragalus dasyanthus 

зростає в межах лісостепової і степової (смуга різнотравно-типчаково-ковилових степів, 

північна частина смуги типчаково-ковилових степів) зон. Місцезростання виду 

приурочено до степових і кам‘янистих схилів із відслоненнями гранітів, крейди, вапняку, 

узлісь та галявин байрачних лісів.  

Созологічний статус: IUCN Red List – R (рідкісний вид).  

European Red List – І (невизначеного статусу).  

"Червона книга України" – ІІ (вразливий вид).  

Охорона у заповідниках і національних природних парках України: Український 

степовий природний заповідник, відділення "Михайлівська Цілина" і "Кам‘яні Могили", 

Луганський природний заповідник, відділення "Провальській Степ", Канівський 

природний заповідник, НПП Бузький Гард, Дніпровсько-Орільський природний 

заповідник, національний природний парк "Подільські Товтри".  

Охорона у природо-заповідних об’єктах регіону: РЛП ГСП, заповідне урочище 

"Пташине".  

Вплив на популяції виду: в зоні впливу ОВ відомо кілька місцезростань виду, під 

пряме затоплення та підтоплення ці популяції не потрапляють, проте зростають в умовах 

посиленого випасу худоби і зазнають надмірного рекреаційного навантаження. Для 

збереження виду і стабілізації його популяційної структури необхідно проводити 

систематичний моніторинг природних місцезростань, контролювати випас худоби в 

місцях масового зростання особин виду, заповідання територій з найбільшою 

популяційною щільністю.  

Шафран сітчастий Crocus reticulatus Steven et Adams - поширений в Південно-

Східній Європі на захід до Адріатичного узбережжя та Угорщини, в Передкавказзі і 

північній частині Західного Закавказзя. В Україні вид поширений у лісостеповій і степовій 

зонах. Більшість місцезростань виду приурочена до цілинних степів, чагарників, узлісь і 

галявин дібров. 

Созологічний статус: "Червона книга України" – ІІІ (рідкісний вид).  

Охорона у заповідниках і національних природних парках України: Чорноморський 

біосферний заповідник, Український степовий природний заповідник, відділення 

"Хомутовський Степ" і "Крейдяна Флора", Луганський природний заповідник, відділення 

"Провальській Степ", НПП Бузький Гард, Дніпровсько-Орільський природний заповідник, 

природний заповідник "Єланецький Степ", національний природний парк "Святі Гори".  

Охорона у природо-заповідних об’єктах регіону: РЛП ГСП, заповідні урочища 

"Лабіринт" і "Пташине".  

Вплив на популяції виду: більшість популяцій виду, розташованих у каньйоні р. 

Південний Буг, під затоплення не потрапляють, оскільки займають ділянки верхніх частин 

схилів. В околицях с. Бузьке і в гирлі р. Бакшала під затоплення потрапило до 7 га 

території, де цей вид має щільність до 20 екз. на 10 м
2
. Проте масове поширення цього 

виду на степових ділянках забезпечує його збереження і стабільність популяцій.  

Рябчик руський Fritillaria ruthenica Wikstr - основний ареал Fritillaria ruthenica 

охоплює південну і західну частини Східної Європи, південну частину Західного Сибіру, 

північ Середньої Азії. Місцезростання виду здебільшого приурочено до лісових і 
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чагарникових угруповань, він також зростає на луках, степових ділянках передгір‘їв, 

кам‘янистих схилах.  

Созологічний статус: "Червона книга України" – ІІ (вразливий вид).  

Охорона у заповідниках і національних природних парках України: Український 

степовий природний заповідник, відділення "Крейдяна Флора" і "Михайлівська Цілина", 

Луганський природний заповідник, відділення "Станично-Луганське", "Стрільцівський 

Степ" і "Провальській Степ", Канівський природний заповідник, НПП Бузький Гард, 

національний природний парк "Святі Гори".  

Охорона у природо-заповідних об’єктах регіону: РЛП ГСП, заповідні урочища 

"Лівобережжя" і "Літній хутір Скаржинського", пам‘ятка природи в околицях с. Кам’яно 

Костувате.  

Вплив на популяції виду: під затоплення популяції виду не потрапляють. Основну 

загрозу дослідженим популяціям виду становлять антропогенні чинники: вирубка лісів, 

збір рослин на букети, викопування цибулин, прокладання шляхів і комунікацій тощо. Для 

збереження відомих локалітетів цього рідкісного виду необхідні контроль за станом 

популяцій, культивування в ботсадах, вводити вид в культуру як декоративну рослину.  

Сон богемський Pulsatilla bohemica (Skalický) Tzvel - поширена у Середній і Східній 

Європі. У межах ареалу вид має доволі широку екологічну пластичність, зростає на 

узліссях і галявинах соснових лісів, на степових, остепнених, лучно-степових схилах, 

крейдяних, вапнякових і гранітних відслоненнях. В Україні Pulsatilla bohemica поширена в 

усіх природних зонах, проте основну кількість локалітетів виду зосереджено в 

лісостеповій зоні.  

Созологічний статус: "Червона книга України" – ІІ (вразливий вид).  

Охорона у заповідниках і національних природних парках України: НПП Бузький 

Гард, Чорноморський біосферний заповідник, Український степовий природний 

заповідник, відділення "Хомутовський Степ", "Михайлівська Цілина" і "Кам‘яні Могили", 

Луганський природний заповідник, відділення "Стрільцівський Степ" і "Провальській 

Степ", природний заповідник "Єланецький Степ", Канівський природний заповідник, 

Дніпровсько-Орільський природний заповідник, НПП Бузький Гард, національний 

природний парк "Подільські Товтри", національний природний парк "Святі Гори", 

Вижницький національний природний парк, Деснянсько-Старогутський національний 

природний парк.  

Охорона у природо-заповідних об’єктах регіону: РЛП ГСП, заповідні урочища 

"Лабіринт" і "Пташине", проектована ботанічна пам‘ятка природи "Бузьке".  

Вплив на популяції виду: при піднятті відмітки до 14,7 м під затоплення потрапила 

частина популяцій, розташованих в гирлі р. Бакшала і в околицях с. Бузьке. Їх щільність 

становить 5–8 особин на 1 м
2
. Площа цих популяцій дорівнює 50 і 20 га відповідно. 

Загалом під затоплення потрапило до 5 га. При заповненні водосховища до відмітки               

16,9 м площа прямого знищення та підтоплення досягатиме 10–12 га. Проте задовільні 

показники насіннєвого поновлення, значна тривалість життя особин, висока вітабельність 

забезпечують стабільність популяцій цього виду як у зоні впливу ОВ і Ташлицької ГАЕС, 

так і на заповідних територіях.  

Горицвіт весняний Adonis vernalis L. - ареал простягається із заходу на схід від 

Піренейського півострова до басейну р. Лена, з півночі на південь – від о-ва Готланд у 

Балтійському морі, досягаючи Передкавказзя. В Україні вид переважно поширений в 

лісостеповій і степовій зонах. Зростає звичайно на лучних степах, остепнених луках, 

степових схилах, у світлих лісах і на лісових галявинах, у заростях степових чагарників   

Созологічний статус: регіональний нозологічний статус - рідкісний вид.  

Охорона у заповідниках і національних природних парках України: Український 

степовий природний заповідник, відділення "Михайлівська Цілина", "Хомутовський 

Степ", "Кам‘яні Могили" і "Крейдяна Флора", Луганський природний заповідник, 

відділення "Стрільцівський Степ" і "Провальській Степ", природний заповідник 
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"Медобори", природний заповідник "Єланецький Степ", Канівський природний 

заповідник, Дніпровсько-Орільський природний заповідник, Кримський природний 

заповідник, Ялтинський гірсько-лісовий природний заповідник, Карадазький природний 

заповідник, Опукський природний заповідник, НПП Бузький Гард, національний 

природний парк "Подільські Товтри", національний природний парк "Святі Гори".  

Охорона у природо-заповідних об’єктах регіону: РЛП ГСП, заповідні урочища 

"Лабіринт" і "Пташине", лісовий заказник "Рацинська дача".  

Вплив на популяції виду: при піднятті рівня води до відмітки 14,7 м більшість 

популяцій виду під затоплення не потрапила. Проте частина популяції в гирлі р. Бакшала 

зазнала негативного впливу від затоплення. Середня щільність підтоплених популяцій 

становить 5–6 особин на 1 м
2
 . Під затоплення потрапило близько 3 га. У разі підняття 

рівня до відмітки 16,9 м буде затоплено і підтоплено разом з популяцією біля с. Бузьке 

10–12 га. Завдяки доволі високому рівню насіннєвої продуктивності й показникам 

життєвості особин популяцій наслідки затоплення не матимуть значного впливу на їх 

структуру, а за умов зменшення пасквальних і рекреаційних навантажень прогнозуємо 

поступове відновлення їх чисельності. Для поліпшення стану видових популяцій 

рекомендується зменшення рекреаційного і пасквального навантаження на місцезростання 

виду.  

Вероніка Гриня Veronica gryniana Klokov - реліктовий древньо-лісостеповий вид з 

досить вузьким північнопричорноморським ареалом. Місцезростання виду приурочені до 

степових схилів і кам‘янистих (гранітних) відслонень, узлісь, лісових галявин у південних 

лісостепових й північних степових районах України.  

Созологічний статус: регіональний нозологічний статус - рідкісний вид.  

Охорона у заповідниках і національних природних парках України: природний 

заповідник "Єланецький Степ", Український степовий природний заповідник, відділення 

"Михайлівська Цілина", НПП Бузький Гард. Охорона на території природно-заповідних 

об’єктів регіону: РЛП ГСП, заповідні урочища "Лабіринт" і "Пташине".  

Вплив на популяції виду: в зоні впливу ОВ і Ташлицької ГАЕС зростає популяція 

V. gryniana в гирлі р. Бакшала. Вона характеризується незначними показниками щільності 

(5–10 особин на 1 м
2
) і чисельності. Віковий спектр популяції неповночленний, з 

переважанням зрілих генеративних особин. Незначний відсоток особин прегенеративного 

стану засвідчує незадовільне вегетативне розмноження. Популяція згасаюча, має невисокі 

показники життєвості. В разі підняття рівня води до відмітки 16,9 м популяція повністю 

підпадає під затоплення.  

Для збереження виду необхідно проводити планомірний моніторинг за станом 

популяції, контролювати її чисельність, зменшити рівень антропопресії на територіях поза 

межами впливу ОВ і Ташлицької ГАЕС.  

Вишня Клокова Cerasus klokovii Sobko - вузьколокальний ендемічний 

південнобузький гранітностеповий вид]. Відомо кілька локальних популяцій Cerasus 

klokovii в околицях сел Мигія і Куріпчине, між селами Грушівка і Іванівка 

(Первомайського р-ну), в околицях сел Богданівка (Доманівського р-ну), Трикрати 

(Вознесенського р-ну) – в урочищі "Лабіринт", проектованій ботанічній пам'ятці природи 

"Бузьке" (Арбузинського р-ну). Місцезростання виду приурочено переважно до граніто-

петрофітних відслонень рік Південний Буг і Мертвовод.  

Созологічний статус: "Червона книга України" – І (зникаючий вид).  

Охорона у заповідниках і національних природних парках України: НПП Бузький 

Гард.  

Охорона у природо-заповідних об’єктах регіону: РЛП ГСП, заповідні урочища 

"Лабіринт" і "Лівобережжя", проектована комплексна пам‘ятка природи "Скеля 

Кременчук". 

Вплив на популяції виду: популяція в зоні впливу ОВ і Ташлицької ГАЕС повністю 

підпадає під затоплення в разі підняття рівня водосховища до відмітки 16,9 м.  
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Зважаючи на те, що в регіоні відомо кілька ізольованих популяцій, доцільно 

проводити науковий контроль за їх станом. Необхідно також зберігати цей вид у 

ботанічних садах. 

Бурачок савранський Alyssum savranicum Andrz - нижньопівденнобузько-

нижньодніпровський псамофільний вид, місцезростання якого приурочено до екофітонів 

закріплених пісків і піщаних степів.  

Созологічний статус: European Red List – І (невизначеного статусу).  

Охорона у заповідниках і національних природних парках України: Дунайський 

біосферний заповідник, Чорноморський біосферний заповідник, НПП Бузький Гард,.  

хорона в природо-заповідних об’єктах регіону: РЛП ГСП, проектована ботанічна 

пам‘ятка природи "Бузьке".  

Вплив на популяції виду: в зоні впливу ОВ і Ташлицької ГАЕС знаходиться один 

локалітет виду в околицях с. Бузьке (Вознесенського р-ну). Популяція займає 

передплакорну частину схилу р. Південний Буг і приурочена до екофітону піщаних степів. 

За даними популяційного моніторингу 2003–2005 рр., площа популяції становила близько 

3,5 га. Щільність особин – від 3 до 10 на 1 м
2
. При піднятті рівня води до відмітки 14,7 м 

під затопленням опинилась незначна частина особин популяції на площі близько 0,5 га. У 

разі підняття рівня до 16,9 м буде затоплено 1,5 га цієї популяції.  

Основними заходами охорони виду повинні стати репатріація частини регіональної 

популяції, що потрапляє під затоплення чи підтоплення, зменшення рівня антропопресії в 

її місцезростанні, контроль за демографічними показниками відомих природних 

популяції, пошук і заповідання нових місцезростань виду, культивування в ботанічних 

садах.  

Півники солелюбні Iris halophila Pall - причорноморсько-казахстанський вид, 

місцезростання якого приурочено до лучних степів, справжніх степів, чагарникових 

степів, остепнених луків, зрідка трапляється у степових чагарниках.  

Созологічний статус: регіональний нозологічний статус - рідкісний вид.  

Охорона у заповідниках і національних природних парках України: Чорноморський 

біосферний заповідник, Український степовий природний заповідник, відділення 

"Хомутовський Степ" і "Кам‘яні Могили", Луганський природний заповідник, відділення 

"Стрільцівський Степ", "Станично-Луганське" і "Провальській Степ", природний 

заповідник "Єланецький Степ", НПП Бузький Гард, національний природний парк "Святі 

Гори".  

Охорона у природо-заповідних об’єктах регіону:РЛП ГСП.  

Вплив на популяції виду: за спостереженнями, в гирлі р. Бакшала під затоплення 

потрапило не більше п'яти куртин Iris halophila. З урахуванням високої здатності до 

вегетативного розмноження прогнозуємо швидке відтворення чисельності популяції виду 

за умов помірних пасквальних і рекреаційних навантажень.  

Необхідними є контроль за демографічними показниками природних популяцій 

виду, культивування в ботанічних садах, введення в культуру, зменшення рівня 

антропопресії на регіональну видову популяцію.  

Рястка Буше Ornithogalum boucheanum (Kunth) Asch - європейсько-

східносередземноморський вид. Популяції Ornithogalum boucheanum приурочено до 

умброфітних, мезофітних і сціофітних умов екофітонів дрімофітону, тамнофітону.  

Созологічний статус: "Червона книга України" – ІІІ (рідкісний вид).  

Охорона у заповідниках і національних природних парках України: Чорноморський 

біосферний заповідник, Дунайський біосферний заповідник, Український степовий 

природний заповідник, відділення "Кам‘яні Могили" і "Крейдяна Флора", Луганський 

природний заповідник, відділення "Станично-Луганське" і "Провальській Степ", 

Дніпровсько-Орільський природний заповідник, НПП Бузький Гард, національний 

природний парк "Святі Гори". 

 Охорона в природо-заповідних об’єктах регіону: РЛП ГСП.  
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Вплив на популяції виду: в зоні впливу ОВ і Ташлицької ГАЕС відомий лише один 

локалітет виду – між селами Богданівка і Виноградний Сад. Топопопуляцію Ornithogalum 

boucheanum приурочено до екофітонів байрачних лісів дрімофітону, степових чагарників 

тамнофітону, вона розміщена в нижній і середній частинах схилу східної експозиції. 

Загальна площа топопопуляції – близько 1,5 га. Під затоплення на сьогодні потрапило 

майже 300 м
2
 території, зайнятої популяцією рястки Буше. З урахуванням високого 

ступіня регіональної рідкісності виду, а також незначних розмірів популяції затоплення 

завдало значної шкоди цій конкретній популяції. В разі підняття рівня до 16,9 м під 

затоплення потрапляє понад 40 % її площі.  

Основними заходами охорони є моніторинг регіональної популяції виду, 

забезпечення зменшення рівня антропопресії на природні типові для виду екофітони 

оптимізацією природо-заповідної мережі регіону, вирощування в ботанічних садах, 

репатріація із зони затоплення і введення в культуру.  

Жовтозілля дніпровське Senecio borysthenicus (DC.) Andrz. et Czern. L. - 

причорноморський вид, місцезростання якого приурочено до піщаних флористичних 

комплексів.  

Созологічний статус: European Red List – R (рідкісний вид).  

Охорона у заповідниках і національних природних парках України: Чорноморський 

біосферний заповідник, біосферний заповідник "Асканія-Нова", Дунайський біосферний 

заповідник, Луганський природний заповідник, відділення "Станично-Луганське", 

Дніпровсько-Орільський природний заповідник, НПП Бузький Гард, Азово-Сиваський 

національний природний парк.  

Охорона у природо-заповідних об’єктах регіону: РЛП ГСП, проектована ботанічна 

пам‘ятка природи "Бузьке".  

Вплив на популяції виду: під затоплення Олександрівським водосховищем 

потрапили окремі особини виду в околицях с. Бузьке. Щільність популяції становить 1–3 

особини на 1 м
2
 . Популяція зріла, стабільної чисельності. Затоплення не завдало значної 

шкоди популяції виду.  

Необхідні моніторинг природних популяцій і контроль за основними показниками 

їх демографічної структури, а також виявлення нових місцезростань виду і включення їх 

до природно-заповідного фонду, зменшення рівня антропопресії на популяції виду, 

розробка методів культивування в ботанічних садах з метою отримання насіннєвого 

матеріалу для поновлення існуючих природних популяцій.  

Ковила волосиста Stipa capillata L. Хорологія - євразіатський пустельно-степовий 

вид, місцезростання якого приурочені до степових флористичних комплексів.  

Созологічний статус: "Червона книга України" – ІІІ (рідкісний вид).  

Охорона у заповідниках і національних природних парках України: біосферний 

заповідник "Асканія-Нова", Чорноморський біосферний заповідник, Дунайський 

біосферний заповідник, Український степовий природний заповідник, відділення 

"Хомутовський Степ", "Кам‘яні Могили", "Крейдяна Флора" і "Михайлівська Цілина", 

Луганський природний заповідник, відділення "Провальській Степ" і "Стрільцівський 

Степ", природний заповідник "Медобори", природний заповідник "Єланецький Степ", 

Канівський природний заповідник, Кримський природний заповідник, Карадазький 

природний заповідник, Опукський природний заповідник, Казантипський природний 

заповідник, Азово-Сиваський національний природний парк, національний природний 

парк "Подільські Товтри", НПП Бузький Гард, національний природний парк "Святі 

Гори".  

Охорона у природо-заповідних об’єктах регіону: РЛП ГСП, заповідні урочища 

"Лабіринт" і "Пташине", проектована ботанічна пам‘ятка природи "Бузьке".  

Вплив на популяції виду: під затоплення частково потрапила популяція в околицях 

с. Бузьке і в гирлі р. Бакшала. За даними популяційного моніторингу 2002–2008 рр., ця 
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популяція займає площу 15 га. Щільність особин – від 5 до 7 на 1 м
2
. Площа затопленої та 

підтоплених популяцій становить 6 га.  

Ковила гранітна Stipa graniticola Klokov - приазовсько-південнобузький гранітно-

степовий вид, облігатний гранітопетрофант.  

Созологічний статус: "Червона книга України" – ІІ (вразливий вид).  

Охорона у заповідниках і національних природних парках України: Український 

степовий природний заповідник, відділення "Кам‘яні Могили", природний заповідник 

"Єланецький Степ", НПП Бузький Гард.  

Охорона у природо-заповідних об’єктах регіону: РЛП ГСП, заповідне урочище 

"Лабіринт", проектована пам‘ятка природи "Скеля Кременчук", проектована ботанічна 

пам‘ятка природи "Бузьке".  

Вплив на популяції виду: в зоні впливу ОВ і Ташлицької ГАЕС популяції виду 

приурочені до гранітних відслонень р. Південний Буг та її притоків. Популяції займають 

переважно верхню плакорну й передплакорну частини схилів і лише в окремих місцях 

зростають близько до води. Під затоплення потрапила частина популяції виду в околицях 

с. Бузьке. За даними популяційного моніторингу 2002–2008 рр., площа популяції 

становить 13 га. Середня щільність – від 15 до 20 особин на 1 м
2
 . При відмітці 14,7 м під 

затоплення потрапило 3 га площі популяції, а при відмітці 16,9 м – 4–5 га.  

Ковила пірчаста Stipa pennata L. - євразіатський степовий вид, степант.  

Созологічний статус: "Червона книга України" – ІІ (вразливий вид).  

Охорона у заповідниках і національних природних парках України: Дунайський 

біосферний заповідник, Чорноморський біосферний заповідник, біосферний заповідник 

"Асканія-Нова", Український степовий природний заповідник, відділення "Кам‘яні 

Могили", "Михайлівська Цілина", "Крейдяна Флора" і "Хомутовський Степ", Луганський 

природний заповідник, відділення "Провальський Степ" і "Стрільцівський Степ", 

природний заповідник "Медобори", Кримський природний заповідник, Карадазький 

природний заповідник, Опукський природний заповідник, Азово-Сиваський національний 

природний парк, НПП Бузький Гард, національний природний парк "Святі Гори", 

національний природний парк "Подільські Товтри".  

Охорона у природо-заповідних об’єктах регіону: РЛП ГСП, заповідне урочище 

"Пташине".  

Вплив на популяції виду: на сьогодні на території Миколаївської обл. збереглось 

небагато локалітетів виду з незначною чисельністю рослин. Під затоплення потрапила 

частина популяції, що зростає в околицях с. Бузьке. Популяція розташована на 

південному пологому схилі, доходить до прибережної смуги. За даними популяційного 

моніторингу 2002–2008 рр., площа популяції виду становила 8 га. Проективне покриття 

виду – 30–50 %, щільність особин – від 3 до 5 на 1 м
2
. При піднятті рівня води до відмітки 

14,7 м частина популяції на площі 3 га опинилась під водою або підтоплена. В разі 

підняття рівня до 16,9 м буде затоплено 4,0–4,5 га. У зв'язку з достатньо широкою 

екологічною амплітудою виду і його індиферентністю до змін мікроекологічних 

параметрів середовища підтоплення не завдасть значної шкоди популяції.  

Вплив на популяції представників тваринного світу  

Район ПУЕК є важливим природним комплексом, тому проведення гідротехнічних 

робіт на Південному Бузі, передбачені комплексним будівництвом Ташлицької ГАЕС, 

можуть привести до суттєвих змін гідрологічного та гідробіологічного режимів ріки, а у 

зв‘язку з цим і оточуючих наземних біогеоценозів. Запроектовані верхнє і нижнє 

(Олександрівське) водосховища належать до категорії невеликих водойм каньйонного 

типу, їх вплив на навколишнє середовище незрівнянно менший, ніж вплив чисельних 

інших великих і дуже великих водосховищ, які побудовані та активно експлуатуються в 

Україні за останні роки.  

Важкодоступність окремих районів каньйону Південного Бугу для людини і 

сільськогосподарських тварин сприяла збереженню природних біоценозів, хоча вони 
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займають відносно невеликі за площею ділянки, що характеризуються наявністю у їх 

складі деяких ендемічних форм, актуальність збереження яких безсумнівна.  

Безхребетні  

Наземні молюски. Цю групу безхребетних тварин представлено низьковагільними 

видами, які не здатні проникати на великі відстані й міцно прив‘язані до своїх місць 

існування – листяна підстилка у лісах або дерновини на безлісових ділянках. Загалом у 

регіоні зареєстровано близько 40 видів наземних молюсків, що живуть у різноманітних 

біотопах – від лісових до степових. Однак у зоні запланованого затоплення і на прилеглих 

ділянках їх кількість значно менша – від 15 до 30 видів залежно від біотопів.  

Серед відмічених видів більшу частину складають евробіонтні молюски, які 

населяють різні біотопи – від лісових до рідколісових, а деякі навіть степові. Вони мають 

широкі ареали існування і трапляються майже по всій території України та у прилеглих 

регіонах. Деякі види молюсків (близько 10) живуть виключно у степах і мають значне 

поширення. Невелику кількість видів (менше 10) складають лісові стенобіонтні молюски, 

що живуть у справжньому лісі й населяють у районі досліджень лише заплавні ліси або їх 

невеличкі залишки уздовж русла Південного Бугу. Ці види також значно поширені по всій 

території України у відповідних біотопах і загрози їх зникнення після побудови 

Ташлицької ГАЕС не існує.  

Наземні комахи. Унікальність природних комплексів каньйону Південного Бугу, 

кліматичні особливості, видовий склад рослин і мінеральний вміст грунтів і вод 

зумовлюють високий ступінь специфічності фауни комах дослідженого району. 

Важкодоступність окремих ділянок каньйону Південного Бугу для людини і 

сільськогосподарських тварин сприяли збереженню природних ценозів. На території 

плануємого гідробудівництва і прилеглих районів поширено понад 6700 видів комах, що 

живуть у водному середовищі, грунті, в наземних біотопах, які за кількістю видів 

розподіляються за рядами таким чином: бабки – 32, одноденки – 10, прямокрилі – 67, 

рівнокрилі (цикади, попелиці, псиліди, щитівки, кокциди) – 282, уховертки – 5, тріпси – 

60, лускокрилі – 1100, перетинчастокрилі – 2000, блохи – 30, сіноїди – 6, веснянки –18, 

таргани – 6, напівтвердокрилі – 120, твердокрилі – 1682, двокрилі – 1260, волохокрильці – 

38, сітчастокрилі – 16.  

З вищезгаданої кількості видів комах понад 300 видів належать до рідких, з них 31 

вид внесено до "Червоної книги України".  

Бабки – Odonata - хижаки, що живляться дрібними комахами – комарами, 

мошками, літаючими жуками і метеликами. Найбільш звичайними з бабок у цьому районі 

є Calopteryx splendens, Platycneuris pennipes, Gomphus vulgatissimus. Створення 

Олександрівського водосховища не знизить чисельність бабок.  

Сіноїди – Psocoptera - дуже дрібні комахи, які живуть на стовбурах дерев і кущів, а 

також у гніздах птахів. Живляться детритом і різними залишками органічного 

походження. У зв‘язку з затопленням каньйону перейдуть в інші місця схожого характеру. 

Важливої ролі у біоценозах не відіграють. Досліджені недостатньо.  

Одноденки – Ephemeroptera - типово околоводні комахи, преімагінальні стадії яких 

розвиваються у воді. Ця група належить до масових компонентів водного та околоводного 

біоценозів. З 10 зареєстрованих видів найчисельніша одноденка двокрила (Clocon 

dipterum). Коливання рівня водосховища може призвести до деякого зменшення 

чисельності цієї групи комах, які є одним з основних компонентів харчових ресурсів риб.  

Веснянки – Plecoptera - друга за значенням, як харчовий об‘єкт для риб, після 

одноденок група комах. Розвиваються переважно у проточних, рідше – у стоячих 

водоймах. З 18 зареєстрованих видів наймасовішим є веснянка зеленувата (Isoperla 

grammatica). Заповнення водосховища майже не вплине на чисельність цієї групи.  

Прямокрилі – Orthoptera - велика група рослиноїдних наземних комах, що 

представлена в зоні затоплення 67 видами, з яких вовчок звичайний (Gryllotalpa 

gryllotalpa), сарана італійська (Miptamus italicus) та едіпода блакитнокрила (Oedipoda 
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coerulescens) є шкідниками сільського господарства. Інші види живуть на степових 

неораних ділянках, живляться трав‘яною рослинністю й відіграють важливу роль у 

живленні птахів і комахоїдних ссавців. Хижі види прямокрилих регулюють чисельність 

різноманітних фітофагів. Один з хижих видів – дибка (Sago pedo), занесений до "Червоної 

книги України". Затоплення каньйону зруйнує ентомоценоз, який склався. Як 

компенсаційні заходи зі збереження видового різноманіття необхідно організувати 

мережу ентомологічних мікрозаповідників із різноманітною степовою рослинністю.  

Тарганові – Blattoptera - нечисленна група всеїдних комах (6 видів), що живе серед 

деревно-чагарникової рослинності, на кам‘янистих схилах. Заповнення Олександрівського 

водосховища суттєво не вплине на якісний і кількісний склад цієї групи комах.  

Шкірястокрилі – Dermoptera - всеїдні комахи, що відмічені як шкідники овочевих і 

бахчевих культур (уховертка городня – Fovficula tomis), так і як ентомофаги, які особливо 

корисні в садах, у яких вони знищують личинок і лялечок яблуневої та інших плодоїдок 

на стовбурах, у ловчих поясах і у грунті. Зміна екологічної ситуації, що очікується в зоні 

впливу водосховища (75–150 м від берега), суттєво не вплине на цю групу комах.  

Равнокрилі – Homoptera - велика група рослиноїдних комах, куди входить чимало 

шкідників сільськогосподарських і лісових рослин. Багато видів, особливо цикад, 

сприяють поширенню вірусних і бактеріальних хвороб рослин. Цикадки шестикрапчата 

(Maecroposteles laeris), темна (Ledelphax striatella) й строката (Psammotettix striatus) є 

шкідниками злакових і овочевих культур; деякі види можуть пошкоджувати усі культурні 

рослини (жовта – Empoasca pteridis, жовтувата – E. flavesceus тощо). У зоні затоплення ці 

види трапляються поодиноко, більш звичайні тут співучі цикади та цикадки-пінявки, які 

паразитують на деревній, чагарниковій і трав‘янистій рослинності. У цій зоні відмічено 

більше 100 видів цикадових, 12 листоблошок, понад 100 видів попелиць і близько 70 видів 

щитівок і червеців.  

Напівтвердокрилі – Hemiptera - у межах зони впливу проектованої діяльності 

зареєстровано 120 видів, в основному рослиноїдних комах. Найпоширеніші – сліпняки 

Alloenotus flavipes і Capsodes gothicus (на злаках), лігеїди, щитники, клопи-черепашки. 

Заповнення водосховища призведе до скорочення чисельності цих видів, що не має 

суттєвого господарчого значення, однак буде зменшуватись також чисельність корисних 

хижих видів – редувіїд.  

Трипси – Thysanoptera - з цієї групи дрібних комах знайдено 59 видів (42 

ростиноїдних і 17 хижих). На відміну від агроценозів у районі досліджень хижі види 

достатньо багаточисельні як у кількісному, так і в якісному відношенні. Втрати від 

негативного впливу затоплення каньйону легко компенсуються в разі створення 

мікрозаповідників.  

Твердокрилі – Coleoptera - одна з найбільш великих дюнових груп комах, серед 

яких у зоні гідробудівництва зареєстровано понад 1680 видів, у тому числі 7 видів із 

"Червоної книги України". Найбільш багаточисельні в якісному й кількісному відношенні 

жуки-туруни і жукистафілініди, переважно корисні хижі види. Значна кількість також 

всеїдних і рослиноїдних форм: жуки-вусачі, златки, ковалики, чорнотілки, 

пластинчатовусі, пилкоїди і листоїди. За кількістю видів та їх чисельністю листоїди 

наближуються до стафілінід і турунів. Не поступається листоїдам за кількістю видів і 

чисельністю родина довгоносиків – спеціалізована рослиноїдна група жуків, значна 

частина яких – шкідники сільськогосподарських рослин, а інші – активні спеціалізовані 

фітофаги бур‘янів і дикорослої трав‘яної та деревно-чагарникової рослинності. Багато 

видів твердокрилих комах добре вивчено і можуть бути індикаторами стану біогеоценозів. 

Так, поява у фауні ковалика Медведєва засвідчує початок процесів засолення грунту, 

ковалика зеландського і тонковусого – про початок процесу заболочування ділянки, 

комплекса навозників і мух родин мусцид і саркофагід – про забруднення біотопів 

органічними рештками тощо. Окремі види жуків-водолюбів і плавунців можуть бути 

індикаторами різних забруднювачів водного середовища.  
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Заповнення водосховища буде мати неоднаковий вплив на різні групи 

твердокрилих. Значно зменшиться їх видове різноманіття, що може вплинути на 

чисельність комахоїдних ссавців. Можуть зникнути деякі види з "Червоної книги 

України" (Scarabaeus pius, Ceratophyus polyceros, Carabus perrini). Водночас пом‘якшення 

мікроклімату на прилеглих до водосховища ділянках дає змогу прогнозувати в 

ентомозаказниках відновлення біорізноманіття і чисельності таких корисних груп жуків, 

як стафілініди, корівки, деяких родів турунів.  

Двокрилі – Diptera - багаточисельний ряд в умовах Південного Побужжя 

представлено важливими в екологічному і санітарно-епідемічному відношенні групами. З 

одного боку, серед двокрилих велика кількість опилювачів квіткових рослин, личинки 

багатьох видів інтенсивно перероблюють рослинний опад, органічні рештки, екскременти 

і трупи тварин, виконуючи разом з жуками-мертвоїдами санітарну роль у природі. З 

іншого – серед двокрилих є велика група кровососних комах, переносників інфекційних 

хвороб людини і сільськогосподарських тварин: комарі, мокреці, гедзі, мошки, москіти, 

які об‘єднуються загальною назвою "гнус".  

У районі досліджень зафіксовано 10 видів комарів, 14 видів мокреців, 18 видів 

гедзів, 12 видів мошок. Москітів не знайдено. До масових видів належать 6 видів комарів, 

7 видів мокреців, 6 видів гедзів і 5 видів мошок. 10 видів комарів – до 5 родів, з них 6 

видів із 3 родів масові: малярійний комар (Anopheles maculipennis), Aedes caspius, 

Ae.cinereus, Ae.vexans, Culex pipieus, C. modestius. Розвиток більшості видів комарів тут 

відбувається у калюжах, струмках, заболочених ділянках берегів. Із наведених 18 видів 

гедзів 9 відомі як розповсюджувачі туляремії. Крім того, гедзі й комарі можуть 

переносити сибірську виразку та деякі інші інфекційні захворювання. Мошки у своєму 

розвитку прив‘язані до швидкотікучих аерованих потоків, їх личинки трапляються у 

великій кількості на порогах і перекатах.  

Заповнення водосховища створить несприятливі умови для розвитку мошок, а 

змінний режим рівня водойми унеможливить масовий розвиток мокреців і гедзів, лише 

незначно зменшить чисельність комарів. 

 Сітчастокрилі – Neuroptera - у районі досліджень зареєстровано 20 видів 

сітчастокрилих комах. Це осміли, гемероби, золотоочки і мурашині леви – активні 

хижаки, які регулюють чисельність багатьох шкідливих комах, особливо попелиць. У 

значних кількостях трапляються 3 види хризоп (Chrisopa vulgaris, Ch. perla, Ch. formosa) і 

мурашиний лев – Myrmeleon formicarius. Інші види поодинокі. Заповнення водосховища 

майже не позначиться на чисельності й видовому різноманітті сітчастокрилих. 

 Волохокрильці – Trichoptera  - личинки цієї групи комах населяють водойми 

різного типу, в яких вони використовуються в їжу багатьма видами риб. Крім того, 

личинки волохокрильців є складовою частиною бентосу і переробляють велику кількість 

органічних рештків рослинного й тваринного походження. Найчастіше трапляється 

волохокрилець довговусий (Leptocerus senilis). Усього знайдено у зоні гідробудівництва 

38 видів волохокрильців. Крім довговусого часто трапляються фріганея (Phryganea 

grandis) і прозорокрилий волохокрилець (Hydropsyche pmucidula). У цілому всі види 

волохокрильців (їх личинки) дуже чутливі до забруднення води і можуть бути використані 

як індикатори чистоти або типу її забруднення. Їх треба використовувати для екологічного 

моніторингу побудованого водосховища, тому що більшисть видів зможе успішно 

розвиватись в умовах коливання рівня води.  

Лускокрилі – Lepidoptera - багаточисельний ряд денних і нічних комах, 

представники якого відіграють важливу роль у функціонуванні екосистем. З майже 5 тис. 

видів, поширених в Україні, близько 1200 видів лускокрилих трапляються у зоні впливу 

майбутнього Олександрівського водосховища. Деякі види включено до "Червоної книги 

України", вони є прикрасою природних ландшафтів, багато видів запилюють 

ентомофільні культури і дикі квіткові рослини. Крім того, велика група видів на 

личинковій стадії розвитку є фітофагами – шкідниками культурних рослин, деревних, 
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чагарникових і дикорослих трав‘яних рослин. Більшість видів моно- або олігофаги, тому 

зміни рослинних ценозів, що виникнуть після заповнення водосховища, можуть вплинути 

на біорізноманітність лускокрилих комах. Створення мережі мікрозаповідників у зоні 

впливу гідробудівництва здатне компенсувати ці втрати.  

Перетинчатокрилі – Hymenoptera - одна з найчисельніших і важливих в 

екологічному відношенні група комах. Із приблизно 2000 видів, які поширені в зоні 

впливу гідробудівництва, майже 3/4 мають виключно важливе значення для 

сільськогосподарської діяльності людини. Перш за все треба відмітити важливе значення 

місцевих перетинчатокрилих як запилювачів квіткових рослин, у тому числі 

сільськогосподарських. У регіоні на неораних ділянках по схилах каньйону живе не 

менше 10 видів джмілів (у тому числі 2 з "Червоної книги України": джміль моховий – 

Bombus muscorum і джміль лезус – B. laesus), які забезпечують запилення клеверу, 

еспарцету і гарантують отримання сім‘яного матеріалу культурних бобових, їх 

дикорослих родичів. Джмілі дуже чутливі до змін вологості повітря і грунту, гніздяться 

лише на неораних ділянках. При заповненні водосховища частково будуть затоплені місця 

їх розмноження, тому їх чисельність може значно зменшитись.  

Диких бджіл-запилювачів у цьому регіоні налічується не менше 300 видів, у тому 

числі 2 з "Червоної книги України" (Melittugra clavicorni, Rophitoides canus). Схили 

каньйону усієї середньої течії р. Південний Буг є головними природними резерваціями 

цих дуже важливих запилювачів рослин і, як для джмелів, неможливо досягнути повної 

компенсації втрат їх якісного й кількісного складу створенням мережі ентомологічних 

мікрозаповідників.  

Друга дуже важлива група перетинчатокрилих комах – паразитичні форми, які є 

природними ворогами рослиноїдних комах, у тому числі великої кількості шкідників 

сільськогосподарських культур, садів і городів. Найбільше значення як регулятори 

чисельності фітофагів-шкідників мають наіздці-іхневмоніди, браконіди, а також яйцеїди, 

хальциди і прокмотрупиці. Не менш ніж 700 видів із цих груп живуть на схилах каньйону 

в зоні затоплення, і звідти проникають на площі сільськогосподарських культур і лісових 

насаджень. Третя група ентомофагів об‘єднує жалячих перетинчатокрилих комах: ос, 

сколій і мурашок. Це переважно хижі комахи, які полюють на шкідників 

сільськогосподарських рослин. Мурашки відіграють подвійну роль: як хижаки комах – 

позитивну, а як культиватори попилиць на рослинах – негативну. Представники цієї групи 

мають високу рухливість, не пов‘язані з певними видами господарів і легко переносять 

різноманітні екологічні катаклізми. Часткову компенсацію втрат чисельності корисних 

ентомофагів можна досягти створенням ентомологічних мікрозаповідників.  

Гідробудівництво буде мати незначний вплив на такі групи рослиноїдних 

перетинчатокрилих, як пильщики, рогохвости і горіхотворки.  

Наземні хребетні тварини  

На прилеглій до району гідробудівництва території відмічено близько 300 видів 

наземних хребетних тварин – представників чотирьох класів (земноводні, плазуни, птахи, 

ссавці), з яких найчисленішою групою є птахи (211 видів), а найменш численою – 

земноводні (9 видів). Проміжне місце за видовим різноманіттям посідають ссавці (70 

видів) і плазуни (13 видів).  

Більшість наземних хребетних тварин характеризується високою рухливістю і 

здатністю активно розшукувати придатні для існування біотопи, тому вплив на них 

гідробудівництва буде незначним і може бути компенсований за рахунок реалізації 

комплексу реакліматизаційних заходів.  

Амфібії. Серед земноводних тварин зареєстровано 9 видів, 4 з яких малочисленні 

(тритон звичайний, тритон гребінчатий, жаба гостроморда і квакша), а 1 вид (жаба 

ставкова) трапляється дуже рідко (табл. 5.1).  
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Таблиця 5.1 -. Список видів земноводних досліджуваного району  

 

Тритон звичайний – малочисленний вид, занесений до списків регіональної 

охорони Миколаївської обл. Поодиноко трапляється у зоні затоплення Олександрівського 

водосховища у заплавних водоймах. У результаті затоплення основні стації буде 

зруйновано, а його популяція може зникнути.  

Тритон гребінчатий – малочисленний вид, що підлягає регіональній охороні. 

Екологічні особливості, рівень чисельності й перспективи існування після наповнення 

водосховища аналогічні попередньому виду.  

Жаба озерна – самий масовий вид земноводних у цьому регіоні. Після реалізації 

проекту гідробудівництва її популяція не постраждає.  

Жаба ставкова – дуже рідкісний вид, поодинокі знахідки якого відмічено в окремі 

роки в заболочених ділянках заплавних водойм.  

Жаба гостроморда – малочисленний вид, що підлягає регіональній охороні. 

Поодиноко трапляється в заплавних біотопах. При реалізації проекту більшисть сучасних 

стацій буде зруйновано, але можуть утворитись нові стації.  

Кумка (жерлянка) червоночеревна – звичайний нечисленний вид, що трапляється у 

зоні впливу Ташлицької ГАЕС у тимчасових калюжах і заплавних водоймах. При 

заповненні водосховища утворяться нові біотопи.  

Часникова жаба – звичайний, хоча і нечисленний вид, існування якого пов‘язано з 

ґрунтовими біотопами, а розмноження – із заплавними водоймами, тому після заповнення 

водосховища цей вид не постраждає.  

Квакша звичайна (деревна жаба) – малочисленний вид, що підлягає регіональній 

охороні. Після заповнення водосховища буде повністю зруйновано основні стації виду – 

заплавні чагарники, заплави, тростникові зарості тощо, її популяція може зникнути.  

Ропуха зелена – звичайний, хоча і нечисленний вид. Евритопна, хоч більш 

пов‘язана з грунтовими біотопами. При заповненні водосховища цей вид не постраждає.  

Плазуни - з літературних джерел відомо 13 видів рептилій, що траплялись у цьому 

регіоні (табл. 5.2), однак у процесі моніторингових досліджень зареєстровано усього 9 

видів, хоч інші 4 види (веретільниця, полоз чотирисмуговий, полоз ескулапів, гадюка 

звичайна) можуть бути у зоні впливу гідробудівництва, але вони дуже рідкі, не 

зафіксовані дослідниками.  
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Таблиця 5.2 - Список видів плазунів досліджуваного району  

 
Після реалізації проекту гідробудівництва суттєвих змін якісного і кількісного 

складу рептилій не відбудеться.  

Птахи.  

Представники класу птахів у досліджуваному регіоні представлено видами, що 

гніздяться (109 видів), трапляються під час міграцій (184 види) і зимують (56 видів). Тут 

можна натрапити на види, занесені до "Червоної книги України" (19 видів), охороняються 

Боннською (53 види) і Бернською (122 види) конвенціями. Усього 211 видів.  

Переважна більшість видів – значно поширені, звичайні види, значну частину яких 

складають синантропні, а також види, що не є справжніми синантропами, але які дуже 

швидко пристосовуються до антропогенного впливу. Деякі хижі птахи (орлан-білохвіст, 

орел-карлик, балабан, могильник тощо) занесено до "Червоної книги України", 

періодично трапляються у зоні майбутнього затоплення, але їх гніздування відмічено на 

значній відстані від зони гідробудівництва, тому вплив на ці види буде лише другорядний 

– у вигляді скорочення площ, які придатні для здобування їжи. Аналогічний вплив буде і 

на іншу групу видів, що підлягають регіональній охороні. Це насамперед усі хижі птахи і 

сови, а також сіра чапля, сіра куріпка, перепілка, ремез тощо. Для деяких хижаків (канюк, 

шуліки, луні, кібчик, чеглок тощо) зона затоплення є місцем годівлі, а окремі пари тут 

гніздують. Однак суттєвого впливу на видову різноманітність і чисельність птахів у цьому 

регіоні у зв‘язку із завершенням гідробудівництва не передбачається.  

Ссавці.  

Із 70 видів ссавців, з яких 7 видів занесено до "Червоної книги України", статус 51 

виду в цьому регіоні не зовсім з‘ясовано. Імовірно, вони можуть траплятись.  

Систематичний список фонових видів ссавців, що знаходяться у зоні впливу 

Ташлицької ГАЕС обмежується такими видами.  

Ряд Комахоїдні  

Їжак звичайний – живе, як правило, в деревно-чагарникових заростях і з 

водоймами не пов‘язаний.  

Кріт європейський – трапляється переважно у вологих біотопах з луговою 

рослинністю, а також може бути і на сільськогосподарських угіддях.  

Бурозубка мала – живе зазвичай у лісостепових ландшафтах (малочисленна).  

Кутора звичайна – живе у водоймах (малочисленна).  

Ряд Рукокрилі  
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Представлений декількома видами нічниць і кажанів, з яких з водою пов‘язана 

нічниця водяна. Гніздяться в населених пунктах, у дуплах дерев тощо.  

Ряд Зайцеподібні  

Представлений одним видом (заєць-русак), який доволі поширений і численний у 

цьому регіоні.  

Ряд Гризуни  

У зоні впливу ПУЕК трапляється 7–8 видів, з яких пацюк сірий і миша хатня 

пов‘язані з житлом людини, а ондатра та полівка водяна – з водоймами.  

Ряд Хижі  

Найчисленніший вид у цьому регіоні лисиця звичайна, вид, добре адаптований до 

різних ландшафтних умов. Можлива поява вовка та єнотовидної собаки. З родини куниць 

трапляються куниця кам’яна, тхір чорний і ласка, не виключена можливість знаходження 

барсука, тхора степового.  

Ряд Парнокопитні 

З представників цього ряду звичайними видами у регіоні є кабан дикий і косуля 

європейська. Ці види належать до основних об‘єктів мисливського господарства, широко 

мігрують по теріторії можливої зони впливу ПУЕК, не утворюють самостійних популяцій. 

Видова різноманітність і чисельність савців після заповнення водосховища суттєво не 

зміняться.  

29 видів хребетних наземних тварин, які можна побачити у зоні впливу ПУЕК, 

занесено до "Червоної книги України": 19 видів птахів, 7 – ссавців, 3 – плазунів. 

Опис і оцінка можливого впливу на довкілля планованої діяльності, зумовленого 

ризиками для здоров’я людей. 

Отримані результати досліджень порівнювались з нормативними показниками, які 

чинні у Європейському Союзі і визначені Директивою Ради від 16 червня 1975 року 

стосовно вимог до якості поверхневих вод, призначених для забору питної води в 

державах-членах Співтовариства (75/440/ЄЕС). За фактичним вмістом фосфатів, 

досліджені проби води відповідно до вимог Європейського законодавства, відносяться до 

категорії А2 з допустимим вмістом цих сполук на рівні 0,7 мг/л (G). 

Оптимальний вміст міді у воді категорії А1 встановлений на рівні 0,02 мг/л (G). 

Відтак, згідно з вимогами Європейського законодавства, досліджені проби води за 

вмістом міді відповідають нормі.  

Оптимальний вміст фтористих сполук у воді категорії А1 встановлений на рівні від 

0,7 до 1,0 мг/л (G)), фактичний вміст фторидів у пробах води оцінюється як допустимий 

без перевищення європейських нормативів. 

Аналіз отриманих результатів моніторингових досліджень проб води не виявив 

різниці між показниками не залежно від точок їх відбору в порівнянні з контрольними 

показниками. Високі рівні перевищення нормативного вмісту міді та фторидів не можуть 

бути безпосередньо обумовлені діяльністю ТГАЕС. 

Санітарний стан Олександрівського водосховища при НПР 16,00 м за результатами 

моніторингових досліджень за період зима-весна-літо 2019 року є достатньо стабільним та 

задовільним. 

Виявлені сезонні коливання вмісту біогенних сполук, зокрема фосфору (до 2,89  

разів) та сполук азоту (до 2,05 разів), у пробах води свідчить про достатньо високий рівень 

явищ евтрофікації, пов’язаних з антропогенним джерелом їх надходження у водойму з 

населених пунктів та сільськогосподарських угідь, що розташовані вище за течією річки. 

Встановлено перевищення рівнів загальної захворюваності (середні) та 

захворювань по окремим класам хвороб населення м. Южноукраїнськ над аналогічними 

показниками по Миколаївській області. Зокрема, по класам «хвороб системи кровообігу», 

«хворобам ендокринної системи, розладу системи травлення, порушення обміну 

речовин», «новоутворенням», що може бути пов’язано з впливом хронічного стресу і 

високою психоемоційною напругою, в якій перебувають мешканці міста, професійна 
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діяльність більшості з яких пов’язана з роботою на ПАЕС. Встановлені високі рівні 

захворюваності по класу «хвороби органів дихання» не перевищували обласних значень.  

Прогнозування рівнів захворюваності по м. Южноукраїнськ на наступні 2 роки 

показало стабілізацію показників загальної захворюваності: незначне зростання 

поширеності рівнів захворюваності по класу «хвороби органів дихання», зниження 

захворюваності по класу «хвороби сечостатевої системи» і стабілізацію показників 

захворюваності по класу «хвороби системи кровообігу».  

В результаті реалізації проектних рішень щодо будівництва Ташлицької ГАЕС у 

складі гідроагрегатів № 4-6 з поетапним підвищенням НПР Олександрівського 

водосховища на р. Південний Буг з відмітки + 16,00 м до відмітки + 16,9 м не очікується 

негативного впливу на рівні захворюваності населення в прилеглих до об’єкту 

будівництва населених пунктах, зокрема м. Южноукраїнськ. 

Підвищення НПР Олександрівського водосховища на р. Південний Буг до відмітки 

+ 16,9 м на Ташлицькій ГАЕС у складі гідроагрегатів № 4-6 сприятиме покращенню 

санітарно-гігієнічних умов водокористування, в тому числі на господарські потреби 

населення тих районів Миколаївської області, які знаходяться в нижній течії р. Південний 

Буг нижче Олександрівського водосховища. 

Опис і оцінка можливого впливу на довкілля планованої діяльності, 

зумовленого ризиками для об’єктів культурної спадщини 

Район, де розміщена ТГАЕС, визнано унікальним з історичної точки зору щодо 

періоду козацтва Запорізької Січі.  

У зоні впливу Олександрівського водосховища виявлено 11 археологічних пам'яток 

історичного значення. 

В науковій довідці «Локалізація та історико-природниче значення островів 

Клепаний та Великий» (Додаток Щ Звіту ОВД) наданій Миколаївським крєзнавчим 

музеєм зазначено, що внаслідок підняття рівня Олександрівського водосховища до рівня 

16,00 м острів Клепаний, він же Гардовий, опинився на дві третини під водою, а його 

надводна частина втратила свій культурний шар внаслідок сезонних кригоходів. Слід 

відзначити, що значна частина острова завжди затоплювалась при проходженні паводків 5 

% и 1 % забезпеченості - до позначок 16-18 м при найвищій позначці острова біля 19 м. 

Таким чином, його повне затоплення не нанесе збитків культурно-історичному надбанню 

України.  

На думку деяких науковців та громадських діячів острів Гард разом з низкою 

інших урочищ, скель та островів утворює цілісний комплекс історичного ландшафту, що 

пов’язаний з історією Запорізької Січі. 

Великий острів має скелясту структуру й розміщений достатньо високо над рівнем 

річки. Займає разом з Малим островом центральну частину р. Південний Буг і тягнеться 

вниз за течією річки більш як на 700 м. На території острову виявлене багатошарове посе-

лення доби мезоліту-бронзи та поселення нового часу (ХVI-ХVІІІ ст.). В звязку з цим, 

його територія з точки зору археологічних досліджень зберігає свою актуальність.  

Аналіз уточнених проектних матеріалів, висновків попередніх експертиз, 

обговорення цього питання з фахівцями, які безпосередньо проводять роботи з оцінки 

історичної спадщини в зоні будівництва, а також натурне обстеження долини                           

р. Південний Буг в районі острова Гардовий дозволяє зробити такі висновки:  

 заповнення Олександрівського водосховища до НПР – 16,9 м не виключає 

затоплення острова Гардовий (Клепаний), острів частково підпадає під затоплення;  

 пороги біля острова Гардовий зберігаються і їх затоплення можливе лише у 

періоди повеней;  

 необхідно продовжити історичні та археологічні дослідження у відповідності до 

наміченої програми з корегуванням її за результатами щорічних досліджень. Необхідно 

розширити завдання на створення в м. Южноукраїнськ не археологічного музею, а більш 

широкого профілю – історико-краєзнавчого музею регіонального значення, для чого 
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необхідно передбачити розробку додаткової програми щодо збереження природної та 

історичної спадщини району з періоду палеоліту до наших днів. Здійснення зазначених 

заходів в значній мірі передбачено проектом добудови ТГАЕС, що при фінансовій 

підтримці з боку ПУЕК та їх практичній реалізації в повному обсязі дозволить зберегти 

ландшафтну та історичну спадщину цього регіону. В значній мірі збереженню 

історичного ландшафту сприятиме будівництво козацької церкви на острові Гардовий, що 

також передбачено кошторисом витрат на добудову ТГАЕС. 
Виконання археологічних досліджень в зоні впливу будівництва та експлуатації  

Ташлицької ГАЕС виключає вплив на культурну спадщину (Додаток Щ Звіту ОВД). 

Опис і оцінка можливого впливу на довкілля планованої діяльності, зумовленого 

кумулятивним впливом інших наявних об’єктів, планованої діяльності та об’єктів, 

щодо яких отримано рішення про провадження планованої діяльності, з урахуванням 

усіх існуючих екологічних проблем, пов’язаних з територіями, які мають особливе 

природоохоронне значення, на які може поширитися вплив або на яких може здійсню- 

ватися використання природних ресурсів 

Ташлицька ГАЕС розташована у Миколаївській області на річці Південний                      

Буг, утворюючи з Південноукраїнською атомною електростанцією єдиний 

Південноукраїнський енергокомплекс зі спільною системою управління та видачі 

потужності.  

Ташлицька ГАЕС є структурним підрозділом Південноукраїнської АЄС 

(промисловий майданчик №19). 

Розахунки викидів забруднюючих речовин виконані з врахуванням фонового 

забруднення атмосферного повітря, тобто з врахуванням вкладу інших об’єктів-

забруднювачів атмосферного повітря. Анаіз розрахунків показує, що за всіма 

забруднюючими речовинами відсутнє перевищення значень ГДК. 

Кумулятивний вплив об’єкту планованого провадження планованої діяльності та 

сусідніх виробничих підприємств, які є забруднювачами довкілля, можна характеризувати 

допустимим. 

Опис і оцінка впливу на довкілля планованої діяльності, зумовленого впливом на 

клімат, у тому числі характер і масштаби викидів парникових газів, та чутливістю 

діяльності до зміни клімату 

Основними факторами впливу на клімат є: хімічне забруднення атмосфери, 

особливо парниковими газами, теплове забруднення повітряного басейну та зміна водного 

режиму території. 

Багато газів, які знаходяться в атмосфері, вуглекислий газ, метан, окисли азоту та 

інші - прозорі для видимих променів, але активно поглинають інфрачервоніпромені, 

утримаючи тим самим в атмосфері частину тепла. Затримуючи тепло в атмосфері Землі, ці 

гази створюють парниковий ефект і класифікуються як парникові гази. В Україні, згідно з 

рекомендаціями Міжурядової групи експертів з питань змін клімату, враховуються три 

парникові гази прямої дії: вуглекислий газ (СО2), метан (СН4), закис азоту (N2O).  

У відповідності з даними Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря Ташлицької ГАЕС (Додаток И Звіту ОВД),  на підприємстві відсутні викиди 

парникових газів в амосферне повітря від стаціонарних джерел об’єкта планованої 

діяльності. 

Значного виділення теплоти та вологи під час провадження планованої діяльності 

не передбачається і тому змін мікроклімату не відбуватиметься.  

Виникнення мікрокліматичних умов, що сприяють розповсюдженню шкідливих 

видів фауни і флори, в районі розміщення об’єкта планованої діяльності, не 

передбачається. Особливості кліматичних умов не сприяють зростанню інтенсивності 

впливів планованої діяльності на навколишнє середовище.  
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Необхідність впровадження заходів із запобігання негативним впливам планованої 

діяльності на клімат і мікроклімат відсутня. 

Таким чином, вплив планованої діяльності, зумовлений впливом на клімат, у тому 

числі характер і масштаби викидів парникових газів, та чутливістю діяльності до зміни 

клімату, оцінюється як екологічно допустимий. 

Опис і оцінка впливу на довкілля планованої діяльності, зумовленого 

технологією і речовинами, що використовуються 

Під час реалізації планованої діяльності використовується сертифіковане 

обладнання, сировина, матеріали, комплектуючі, що відповідають діючим санітарним, 

екологічним та будівельним нормам. 

Інформація про використання технологій і речовин при завершення будівництва 

Ташлицької ГАЕС та експлуатації гідроагрегатів №4-6 наведена у розділах 1.4 та 1.5. 

Звіту ОВД. 

При впроваджені планваної діяльності не використовуються хімічні речовини. 

Таким чином, вплив планованої діяльності, зумовлений технологією і речовинами, 

що використовуються оцінюється як екологічно допустимий. 
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6. ОПИС МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ 

Для оцінки впливів на довкілля використовувались результати польових 

досліджень, аналіз моніторингових даних, аналітично-розрахункові методи прогнозування 

та досвід проектування і експлуатації гідроенергетичних об’єктів і водосховищ.  

Польовий етап дослідження рослинності проводився шляхом маршрутних 

геоботанічних досліджень та виконання повних геоботанічних описів. Описи фітоценозів 

виконувались на стандартних описових ділянках (100 м
2 

для трав’янистої рослинності; 

25м x 25м – для деревно-чагарникової) та в природних межах фітоценозів з фіксацією 

проективного покриття видів у %. Усього за період досліджень було виконано 72 

геоботанічних описи. 

Камеральна обробка геоботанічних описів проводилась у програмі JUICE. 

Фітоценони встановлювали з використанням вітчизняних та зарубіжних робіт із 

синтаксономії. Номенклатура синтаксонів приводилась у відповідність до діючого 

Міжнародного кодексу фітосоціологічної номенклатури (Weber et al, 2000), посилання на 

відповідні статті котрого вказані для кожної незаконної назви. Для виокремлених 

синтаксонів наводиться фітоценотична характеристика, екологічна оцінка та особливості 

поширення на території дослідження. При побудові ієрархічної системи синтаксонів 

використовувалися макрокласифікаційні принципи І. В. Гончаренка (Гончаренко, 2007). 

Діагностичними вважалися види, які мали показники ценотичної належності вищі за 0,5. 

Цей параметр вираховували шляхом співставлення частоти трапляння виду в 

угрупованнях конкретного синтаксону та всій сукупності фітоценозів НПП.  

Гідробіологічні, гідрохімічні та радіоекологічні зразки було відібрано на 10 

станціях (рисунок 6.1.1), які охоплювали Олександрівське водосховище та 

річку Південний Буг вище і нижче водосховища. Детальні гідробіологічні та іхтіологічні 

дослідження проводили, за можливістю, на всіх основних ділянках. Це дозволило 

розширити загальний список станцій досліджень, і отримати більш повну сучасну 

інформацію про розповсюдження видів гідробіонтів та риб, їх видовий склад та кількісні 

характеристики як основи для оцінки екологічного стану та розробки подальших 

рекомендацій. 

На кожній станції спостереження, були відібрані проби фіто та зоопланктону, 

фітобентосу, макробезхребетних тварин та проведена геоботанічна і іхтіологічна зйомки 

на ділянках протяжністю від 50 до 300 м. Одночасно на кожній станції дослідження перед 

початком відбору гідробіологічного матеріалу проводилось вимірювання основних 

гідрофізичних та гідрохімічних показників параметрів водотоку: температури, рН, 

концентрації розчиненого кисню, мінералізації та сольового складу які визначали за 

допомогою мультифункціонального приладу (оксиметр/рН-метр/кондуктометр/солемір) 

AZ-86031. Швидкість течії за допомгою мікрокомпьютерного витратоміра-швидкостеміра 

МКРС-1, гідроморфологфчні лінійні параметри за допомогою лазерного дальноміра Leica 

Disto A5. 

Також було здійснено аєрофотозйомку за допомогою Квадрокоптера DJI Phantom 4 

Для вивчення рельєфу дна і вимірювання глибин у річці та водосховищі використовували 

закидний бездротовий Смарт ехолот Deeper PRO. 

Було досліджено як руслову зону річки, так і її заплаву із заростями чагарників і 

лугової рослинності. На основі оглядових досліджень були виділені ділянки водотоку, 

зроблена експертна оцінка ступеня порушення руслової системи річки.  

Типологічний аналіз біотопів проводили шляхом загального огляду берегової зони 

та дна досліджених ділянок. 
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Рисунок. 6.1.1 – Карта-схема станцій відбору проб на р. Південний Буг 
 

Визначення основних гідрологічних та гідроморфологічних змін: порушення 

природних морфологічних характеристик, а також порушення безперервності потоку води 

та середовищ, поперечні штучні споруди в руслі річки, порушення безперервності потоку 

води та руху наносів і міграції риб, інших гідробіонтів, характер руслової рослинності та і, 

поширення решток дерев, характер ерозії/акумуляції, наявність руслових форм, структура 

берегів та їх зміни, протяжність ділянки з берегоукріпленнями, проводили шляхом 



201 

 

візуального огляду та аналізу аєрофотозьймки. Всі данні заностилися у відповідний 

Польвий протокол. 

Для кожної станції заповнювалась форма «Польовий протокол – біологічна оцінка 

масивів поверхневих вод». При цьому поряд з біотопічним описом ділянки, на підставі 

гідроморфологічного дослідження та виконана первинна біологічна оцінка. Враховано 

водовикористання, а також наявність видимих забруднень русла і заплавних територій. 

Типологічний аналіз біотопів проводили шляхом загального огляду берегової зони та дна 

водойми.  

Загальну фізіономію біотичних угруповань описували враховуючи розвиток та 

розподіл макроформ (вищої водяної рослинності, макроводоростей, макробезхребетних та 

риб). 

Відбір проб гідробіологічного, гідрохімічного та гідроекологічного матеріалу 

здійснювався стандартними методами. 

Гідрохімічні проби відбирали в пластикові ємності об’ємом 1 л з поверхневого 

шару на кожній станції. На станціях, де глибина перевищувала 2,5 м, додатково за 

допомогою батометру відбирались глибинні проби.  Всі гідрохімічні зразки води не 

фіксувались, а пересилались в день відбору до лабораторії Інституту гідробіології НАН 

України. До прибуття в лабораторію (доставка проходила впродовж доби) витримувались 

в прохолодних умовах термопакетах з холодоелементами. 

Відбір матеріалу для радіоекологічних досліджень. Проби поверхневого шару води 

відбирали у 20-літрові каністри (40 л на пробу) залишок фільтрували через фільтр «синя 

стрічка» Упродовж поточного етапу досліджень визначали питому активність 

радіонуклідів у воді, зависях, донних відкладах, занурених та повітряно-водяних 

рослинах, молюсках та рибах р. Південний Буг та Олександрівського водосховища.  

Питому активність розчинного у воді 
90

Sr визначали карбонатним методом, на 

зависях, у донних відкладах, рослинних та тваринних – оксалатним. Вимірювання в обох 

випадках проводили за дочірнім 
90

Y на установці Бетта. 

Вміст 
137

Cs у воді та на зависях визначали сурьмяно-йодідним методом з 

попереднім концентруванням у вигляді фероціаніду нікель-цезію та вимірюванням на 

установці Бетта.  

Вміст 
137

Cs у донних відкладах рослинах та тваринах визначали гамма-

спектрометричним методом за допомогою оригінальної установки у складі 

напівпровідникового детектору ДГДК-100В, попереднього підсилювача, аналізатору SBS-

30. Мінімальна детектована активність за 
137

Cs становила 0,4 Бк/проба. Вміст 

радіонуклідів у воді наведений у Бк/м
3
, у донних відкладах, зависях та рослинах – у Бк/кг 

сухої маси, у молюсках – Бк/кг при природній вологості. Похибка визначення питомого 

вмісту 
226

Ra та 
232

Th не перевищувала 50 %. 

Донні відклади для радіоекологічних досліджень відбирались на кожній станції за 

допомогою біоценометра або дночерпака Петерсена, перевага надавалась мулистим 

ґрунтам. У лабораторії визначали водно-фізичні властивості донних відкладів та втрати 

при прожарюванні. 

Для дослідження біологічних тканин на вміст радіонуклідів проводився збір 

молюсків, риб або підводних частин вищих водяних рослин (ВВР). Проби тканин 

молюсків та риб (масою не менше 1 кг) заморожувались, а проби рослинності – 

підсушувались і в такому вигляді транспортувались до лабораторії.  

Для кожної станції з моніторингових досліджень заповнювалась форма «Польовий 

протокол – біологічна оцінка масивів поверхневих вод». При цьому разом з біотопічним 

описом ділянки на підставі гідроморфологічного дослідження та проведення первинної 

біологічної оцінки, описувалося водовикористання, а також фіксувалася наявність види-

мих забруднень русла і заплавних територій. Загальну фізіономію біотичних угруповань 

описували враховуючи розвиток та розподіл макроформ (вищої водяної рослинності, мак-

роводоростей, макробезхребетних та риб). 
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На кожній станції спостереження, за можливістю були відібрані проби фіто- та 

зооп-ланктону, фітобентосу, макробезхребетних тварин та проведена геоботанічна і 

іхтіологіч-на зйомки на ділянках протяжністю від 50 до 500 м. 

Відбір гідробіологічного матеріалу здійснювали за всіма блоками, відповідно до 

По-станови КМУ від 19 вересня 2018 р. № 758 Київ «Про затвердження Порядку 

здійснення державного моніторингу вод» та вимог Водної Рамкової Директиви ЄС – 2000. 

Проби фітопланктону відбирали на кожній станції з поверхневого шару води в 

межах двох біотопів (чистоводдя та залишки заростей повітряно-водних рослин) в 

пластикові пляшки об’ємом 0,5 л. Кількісний облік водоростей проведено методом 

прямого рахунку в камері Нажотта (об'ємом 0,02 мл) з використанням мікроскопа. 

Проби фітобентосу відбирали шкребком шириною леза 5 см, крім того обростання 

змивали з субстратів піднятих на поверхню, також були взяті фрагменти колоній нижчих 

водяних рослин.  

Огляд рослинних угруповань (вищих водяних рослин і нитчастих водоростей) 

проводили на еколого-ценотичних профілях, включаючи хорологічну структуру акваторії 

і прибережних зон водотоку, враховували площу проективного покриття і домінування по 

біотопах. Гідроботаничні описи були здійснені стандартними методами, для визначення 

видів був відібраний гербарій. 

Проби зоопланктону відбирались з поверхневого шару за допомогою планктонної 

сітки Апштейна (розмір вічка 80 мкм), крізь яку проціджували 100 л води. При фіксаціі та 

обробці матеріалу користувались загальноприйнятими в гідробіології методиками. 

Для відбору проб макробезхребетних використовувались знаряддя, відповідно 

субстрату, який досліджувався. Загалом, на кожній станції аналізувались мінімум три 

найбільш представлені біотопи. Для відбору проб на мілководді використовували 

коробчастий дночерпак (біоценометр). 

На більш глибоких ділянках з мулистими або піщаними донними відклади відбір 

проб макробезхребетних здійснювали за допомогою дночерпака Петерсена (мала модель, 

з площею відбору 10х10 см
2
).  

Для збору макробезхребетних з гранітних плит та великого каміння 

використовували скребок з ріжучим лезом довжиною 10 см. З меншого каміння 

здійснювались змиви безпосередньо у ємність для промивання проби з приблизною 

реєстрацією площі поверхні субстрату. Окремо на ділянках, де були зареєстровані 

молюски, проводився їх ручний збір, оцінювалась кількісна представленість на 1 м
2
 дня 

водойми, великі молюски по можливості ідентифікували, фотографували, зважували та 

повертали у водойму. При відборі кожної проби макробезхребетних реєстрували глибину, 

тип субстрату та площу, з яких ця проба відбиралась. 

Проби фітофільних безхребетних відбирали згідно зі стандартними 

гідробіологічними методами. 

В процесі обробки проб визначали видовий склад безхребетних (всі таксономічні 

назви видів приведені згідно бази даних Всесвітнього реєстру морських видів (WoRMS) 

http://www.marinespecies.org та згідно стандартизованого загальноєвропейського переліку 

видів https://fauna-eu.org/), чисельність та біомасу кожного виду перераховували на 1 м
2
 

дна водного об’єкту. Рівень трофності вод оцінювали за чисельністю та біомасою 

бентосних безхеребтних. Для оцінки ступеню якості води розраховували індекси Зелинки-

Марвана , ВВІ, ТВІ та ВMWP – за допомогою пакету аналізу ASTERICS. 

У зв'язку з тим, що р. Південний Буг та Олександрівське водосховище 

характеризується наявністю різноманітних біотопів, для вивчення іхтіофауни були 

використані різноманітні дозволені знаряддя та методи лову, що доповнюють один одного 

своїми специфічними можливостями, такі як: гачкові снасті (поплавковими та донними 

вудками, спінінгами), підсакою (для відлову дорослих риб), дрифтові пастки для лову 

молоді, що скочується, мальковим сачком. Дослідження молоді риб проводились 

гідробіологічним сачком заростях повітряно-водних макрофітів на кожній станції. Такий 

http://www.marinespecies.org/
https://fauna-eu.org/


203 

 

різноманітний набір знарядь лову та методів дозволив достатньо повно дослідити видовий 

склад риб даної річки. Лови проводили в усіх типових біотопах річки – як на основному 

руслі, так і в ставках. Ідентифікацію дорослої риби проводили безпосередньо на місці. 

Більшість риб, після вимірювання довжини та зважування були повернуті у водне 

середовище в живому стані. Крім власних ловів, проводили аналіз уловів рибалок-

аматорів, а також опитування місцевого населення.  

Під час виконання робіт по  сейсмічному мікрорайонуванню і оцінці сейсмічної 

небезпеки території для уточненого проекту завершення будівництва Ташлицької ГАЕС 

враховувалась унікальність землетрусів зони Вранча, при побудові розрахункових 

акселерограм максимально використовувалася інформація про особливості 

випромінювання сейсмічної енергії з вогнищ та закономірності розповсюдження 

сейсмічних коливань, які містяться в реальних записах землетрусів з цієї зони. 

Для встановлення параметрів можливих сейсмічних впливів використано наявну в 

Інституті геофізики НАН України базу цифрових сейсмічних записів землетрусів зони 

Вранча, зареєстрованих молдовськими сейсмологами в Кишиневі; білоруськими - в 

Плещеніцах і Гомелі; українськими - в Чернівцях і Чорнобилі, югославськими - в Ніші 

тощо. Крім цього, є обширний матеріал цифрової реєстрації слабких і проміжних за 

величиною сейсмічних подій на сейсмічних станціях: «Одеса-місто», «Київ-IRIS», «Київ-

ІГФ», на майданчиках Южно-Української і Запорізької АЕС, Київської ГЕС, та на ряді 

сейсмічних станцій Карпатського регіону. 

Одержані за методикою (Бугаев Е.Г., 1984; Бугаев Е.Г., 1987) теоретичні спектри 

прискорень множилися на нормовані узагальнені теоретичні частотні характеристики 

(УТЧХ) геологічного середовища під ділянками майданчика. 

Фазові спектри розрахункових акселерограм отримувалися в результаті сумування 

фазових спектрів записів реальних сейсмічних подій з близьких вогнищевих зон, з 

фазовою-частотною характеристикою (ФЧХ) геологічного середовища під майданчиком, в 

якості якої приймався фазовий спектр одної із реалізацій теоретичних частотних 

характеристик середовища. 

За час проведення спостережень для СМР майданчика ТГАЕС на ньому було 

зареєстровано декілька сейсмічних подій. В якості вхідного матеріалу для імітації 

близьких землетрусів використовувався набір цифрових записів близьких сейсмічних 

подій, зареєстрованих на сейсмічній станції «PDU2» (Южно-Українська АЕС). Записи 

модифікувалися таким чином, щоб обвідна прискорень коливань і значення періодів в 

максимальній фазі відповідали землетрусам з розрахунковими значеннями параметрів. 

Розрахункові акселерограми синтезувалися за допомогою регуляризованого 

алгоритму зворотного перетворення Фур’є. 

Трикомпонентні набори розрахункових акселерограм, моделюючих ПЗ і МРЗ з 

місцевих вогнищевих зон, синтезувалися з використанням різних комбінацій теоретичних 

спектрів розрахункових акселерограм, частотних характеристик моделей середовища під 

майданчиком, а також фазових спектрів, розрахованих за різними записами реальних 

подій.  

Для узагальнення даних з метеорологічної обстановки у досліджуваному районі в 

використано дані спостережень метеостанцій міст Вознесенськ, Первомайськ 

Гідрометслужби України. Також використані метеорологічні данні наведені в Кадастрі 

клімату України за період 1961-1990 рр. (метеорологічні норми основних параметрів, в 

тому числі, данні щодо швидкості вітру, відносної вологості повітря, сумарного 

випаровування та повторюваності туманів).  

Для порівняння та кореляції даних 2018 р. з іншими періодами використано ряди 

метеорологічних показників за весь період спостережень, що проводяться з 1885 р. 

Рівні загальної захворюваності  населення м. Южноукраїнськ у 2018 р наведені за 

даними медико-статистичної звітності управління охорони здоров’я Миколаївської 

обласної державної адміністрації. 
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Прогнозування на наступні два роки (до 2020 р.) проводилось методом ковзної 

середньої і математичного моделювання (лінійні, поліноміальні моделі). Прогнозовані 

рівні захворюваності населення знаходились в межах 95 % довірчого інтервалу реальних 

рівнів, що дає підстави вважати сформовані прогнози вірогідними. 

Прогнозовані рівні захворюваності населення знаходились в межах 95 % довірчого 

інтервалу реальних рівнів, що дає підстави вважати сформовані прогнози вірогідними. 

прогнозні рівні загальної захворюваності за лінійними та поліноміальними трендами 

показали стабілізацію показників у наступні роки.  
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7 ОПИС ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ  

НА ЗАПОБІГАННЯ, ВІДВЕРНЕННЯ, УНИКНЕННЯ, ЗМЕНШЕННЯ, 

УСУНЕННЯ ЗНАЧНОГО НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ 

Будь-яка діяльність тим чи іншим чином впливає на навколишнє середовище. 

Разом з тим, при правильному підході до оцінки сучасного стану та прогнозу впливу на 

довкілля планованої діяльності можливо уникнути або звести до мінімуму негативні 

наслідки будівельних робіт та експлуатації об’єктів, в тому числі і гідроенергетичних за 

рахунок попередження негативного впливу або розробки інженерних і природоохоронних 

заходів та рекомендацій.  

Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання 

природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини – 

невід’ємна умова сталого економічного та соціального розвитку України. 

З цією метою Україна здійснює на своїй території екологічну політику, спрямовану 

на збереження безпечних умов для існування природного середовища, захисту життя і 

здоров’я населення від негативного впливу, зумовленого погіршенням якості довкілля в 

результаті збільшення техногенних навантажень, у першу чергу від об’єктів енергетики та 

промисловості. 

Тому, при будівництві, особливо об’єктів, які можуть мати значний вплив на 

довкілля і до яких відноситься Ташлицька ГАЕС, необхідно передбачати заходи, 

спрямовані на усунення або мінімізацію негативних впливів на навколишнє середовище. 

На підставі рекомендацій, що були надані науковцями за результатами проведених 

дослідницьких робіт та з урахуванням пропозицій від зацікавлених організацій та 

громадськості, в уточненому проекті було заплановано комплекс природоохоронних, 

захисних і компенсаційних заходів, метою яких ставилась мінімізація впливу на довкілля 

при будівництві та експлуатації об’єктів Ташлицької ГАЕС, у тому числі дотримання 

природоохоронних норм при поетапному заповненні Олександрівського водосховища і 

роботі ГАЕС. Такі компенсаційні та природоохоронні заходи здійснювались упродовж 

усього періоду будівництва ГАЕС, включаючи: 

- зняття родючого шару ґрунту з території затоплення, землювання 

малопродуктивних земель, біологічну рекультивацію ділянок землювання, тощо; 

- санітарну підготовку чаші водосховищ до затоплення; 

- створення захисних лісонасаджень; 

- кріплення берегів водосховищ; 

- відшкодування збитків, заподіяних рибному господарству; 

- будівництво об’єктів і виконання заходів рекреаційного призначення з метою 

створення сприятливих умов для рекреаційного використання водосховищ; 

- компенсацію збитків рослинному і тваринному світу, включно з облаштуванням 

природоохоронних об’єктів; 

- здійснення робіт по збереженню рослинного і тваринного світу; 

- обґрунтування об’єктів моніторингу довкілля і проведення комплексу натурних 

досліджень з питань вивчення впливу Ташлицької ГАЕС на навколишнє середовище; 

- археологічні дослідження; 

- будівництво і реконструкцію очисних споруд у другому поясі зони санітарної 

охорони групового водопроводу; 

- озеленення території в зоні розміщення основних споруд ГАЕС; 

- заходи з екологічної безпеки в водоохоронній зоні. 

Уточненим проектом передбачено витрати на виконання природоохоронних 

заходів, що включені до зведеного фінансового розрахунку завершення будівництва 

Ташлицької ГАЕС наведені в таблиці 7.1. 
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Таблиця 7.1 – Витрати на виконання природоохоронних заходів в зоні впливу  

Ташлицької ГАЕС 

Найменування об’єктів та робот Кошторисна вартість, тис. грн. 

Заходи з підготовки території будівництва 

1. Лісорозчищення вторинної порослі чаші водосховищ 2493,161 

2. Рекультивація кар’єрів 7272,464 

3. Агротехнічні заходи в ложі водосховища 164,426 

4. Перенесення та перевлаштування будівель метеостанції 

та бази гідроцеху ЮУ АЕС, електричних мереж та 

комунікацій водопостачання 

33122,027 

5. Берегоукріплення Олександрівського водосховища 46731,569 

Заходи в водоохоронній зоні 

1. Створення захисних лісових насаджень 13339,132 

Заходи з охорони рибних ресурсів 

1. Влаштуваня рибозахисних пристроїв на водозабірних 

спорудах Ташлицької ГАЕС 
1421,173 

2. Влаштування риборозплідника на ділянці 

Бакшалинського водосховища 
47779,361 

3. Будівництво рибовідтворювального комплексу біля  

с. Білоусівка 
100004,286 

Заходи щодо збереження природоохоронного фонду та культурної спадщини 

1. Облаштування та розширення НПП «Бузький Гард» 638,750 

2. Археологічні дослідження  948,005 

3. Будівництво музею археології 1525,400 

4. Відновлення Вознесенської ГЕС 8694,767 

Моніторинг навколишнього середовища 

1. Комплексний геоекологічний моніторинг 2941,980 

2. Моніторинг популяцій раритетних видів рослин та 

визначення компенсації збитків 
692,809 

3. Влаштування автоматичних постів спостереження  797,667 

Всього без урахування ПДВ: 268566,977 

Згідно з висновком Центральної служби Укрінвестекспертизи щодо проекту 

будівництва Ташлицької ГАЕС №32 від 31.01.09 встановлені обов’язкові умови реалізації 

проектних рішень при заповненні Олександрівського водосховища. Основними із 

зазначених умов були визначені наступні позиції: 

- проведення компенсаційних заходів зі збереження рослинного світу, в тому числі 

пряма компенсація збитків, створення штучних популяцій раритетних видів, переселених 

із зони затоплення, відновлення природних флорокомплексів, тощо; 

- здійснення постійного моніторингу стану навколишнього природного середовища 

в зоні впливу об’єктів Ташлицької ГАЕС. 

Карта-схема природоохоронних та компенсаційних заходів щодо мінімізації впливу 

Ташлицької ГАЕС та Олександрівського водосховища на навколишнє природне 

середовище наведена на рисунку 7.1.  
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Рисунок 7.1 – Карта-схема природоохоронних та компенсаційних заходів щодо мінімізації впливу Ташлицької ГАЕС та  

Олександрівського водосховища на навколишнє природне середовище 
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Заходи по попередженню або зменшенню негативного впливу будівництва та 

експлуатації Ташлицької ГАЕС в складі гідроагрегатів №№ 4-6 та підвищення НПР 

Олександрівського водосховища з позначки 16,00 м до позначки 16,9 м 

Згідно з чинними законами та нормативними документами України (Водний кодекс 

України, Земельний кодекс України, Лісовий кодекс України, Закон України «Про 

охорону навколишнього середовища», Закон України «Про охорону археологічної 

спадщини, Закон України «Про охорону культурної спадщини») для підняття рівня 

Олександріського водосховища необхідно виконати заходи з підготовки території. 

Заходи щодо підготовки до заповнення Олександрівського водосховища, згідно з 

постановою Ради міністрів УРСР № 393 від 30 жовтня 1985 року, виконувалися 

Миколаївським облвиконкомом, який на 1.01.1990 року виконав 80% всіх об’ємів робіт. 

Повністю були виконані заходи по переселенню населення, лісозведенню та 

лісоочистці ложа водосховища, зняттю родючого шару ґрунту з ложа водосховища та 

нанесення його на малопродуктивні землі. 

Частково в розмірі 50 - 60% були виконані заходи по санітарній підготовці, 

переносу громадських будівель та споруд, ліній електропередач, археологічні 

вишукування, кріплення берегів водосховища. 

Для заповнення Олександрівського водосховища з відмітки + 16,00 м до відмітки  

+ 16,9 м необхідно виконати ряд заходів з підготовки території: 

- з території водосховища між лініями НПР 16,00 м та 16,9 м необхідно видалити  

всю деревно - чагарникову рослинність (вторинна поросль) 

- необхідно виконати агротехнічні заходи в зоні затоплення водосховища 

(викошування бур’янів)  

- на сьогодні в зоні затоплення до обсягів санітарної підготовки відносяться 

несанкціоновані звалища сміття, які необхідно прибрати та дезінфікувати місця їх 

розміщення згідно з нормами. Виділені ділянки пляжів для купання підлягають повному 

очищенню і засипанню кореневих ям, колодязів та інших заглиблень в межах 

спрацювання водосховища до РМО плюс 100 м углиб. 

-  створення захисних лісонасаджень у межах прибережних захисних смуг  захищає 

береги від площинної і лінійної ерозії, попереджає інтенсивне замулювання водосховища, 

зменшує інтенсивність переформовування берегів, необхідні для підтримки сприятливого 

водного режиму і створення природної бази для організації відпочинку населення.  

Станом на 30.11.2009 р. роботи із створення захисних насаджень виконані на 60 %, 

але в межах, достатніх для заповнення Олександрівського водосховища до НПР 16,00 м. 

Необхідно виконати залишковий обсяг робіт із створення захисних лісових насаджень 

згідно з проектною документацією.  

- землі, що були відведені в тимчасове користування, відповідно до чинного 

законодавства повинні повертатися колишнім землекористувачам у відновленому вигляді. 

Заключним етапом у процесах відновлення порушених земель є їх біологічна 

рекультивація, що здійснюється шляхом висіву багаторічних трав, після чого землі 

повертаються для подальшого користування. Кар'єри, гірські породи з яких 

використовувалися для будівництва ТГАЕС, необхідно рекультивувати в повному обсязі. 

В зведений фінансовий розрахунок звершення будівництва ТГАЕС включені кошти на 

рекультивацію кар’єру № 9 та кар’єру резерву ґрунту для відсипки греблі Бакшалинського 

гідровузла. 

- у зв’язку з тим, що по периметру водосховища ведеться переробка ділянок берегів 

з м’якими породами ґрунтів, необхідно виконати кріплення берегів в повному обсязі 

згідно з проектною документацією та передбачене даним проектом берегоукріплення на 

додаткових ділянках довжиною 1270 м  

- в зв’язку зі збільшенням верхньої водойми Ташлицької ГАЕС за рахунок 

відділення частини Ташлицького водосховища шляхом влаштування відсічної греблі в 

районі автодорожного мосту та нарощуванням огороджувальних дамб проектом 
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передбачено перенесення та перевлаштування будівель метеостанції та бази гідроцеху 

ПАЕС на прибережній ділянці Ташлицького водосховища. 

Всі роботи з підготовки територій до затоплення повинні виконуються не пізніше 

одного осінньо - літнього сезону до початку затоплення. 

Після закінчення робіт з підготовки території до затоплення необхідно провести 

прийомку цих робіт робочою комісією, яку замовляє замовник та оформити акт прийомки. 

Заходи по попередженню або зменшенню негативного впливу будівництва та 

експлуатації ГАЕС та підняття рівня Олександрівського водосховища на ґрунтовий 

покрив та рослинний світ 

Вивчення, фітомоніторинг та відтворення популяцій раритетних видів у зоні 

впливу Олександрівського водосховища - важлива складова заходів по зменшенню 

збитків фітобіоти під час завершення будівництва та експлуатації Ташлицької ГАЕС з 

Олександрівським водосховищем. При заповненні Олександрівського водосховища з 

відмітки + 16,00 м до відмітки + 16,9 м одним з найважливіших напрямків реабілітаційної 

діяльності є планування, підготовка та реалізація заходів із збереження раритетного 

фітогенофонду судинних рослин зони впливу Олександрівськорго водосховища, а саме: 

інтродукція, культивування та реінтродукція раритетних видів на території природних 

заповідних об’єктів, оптимізація природно-заповідної мережі регіону для охорони тих 

видів рослин, популяціям яких може бути завдана шкода при реалізації проекту 

будівництва та експлуатації ГАЕС. Ці роботи проводились в минулих роках і в 

подальшому планується продовжити фітомоніторинг за природними та відтвореними 

популяціями раритетних видів. Провести закладку культиваційних ділянок для 

вирощування смілки південнобузької,  смілки Ситника, вероніки Гриня, гвоздики 

південнобузької, стахісу вузьколистого та ін. Провести реінтродукцію вказаних рідкісних 

та зникаючих рослин зони впливу ТГАЕС шляхом висіву отриманого під час 

культивування насіннєвого матеріалу на природні території з подібними  еколого - 

ценотичними умовами.  

Проект по репатріації видів, якому немає аналогів в Україні, був виконаний вперше 

в складі першої черги Ташлицької ГАЕС. Для його успішної реалізації залучені науковці 

найвищої кваліфікації провідних наукових установ НАНУ: Інституту ботаніки 

Національної Академії Наук України (ІБ НАНУ), м. Київ. (відділ фітогормонології, 

експериментальна база «Феофанія»); Національного ботанічного саду ім. Гришка 

Національної Академії Наук України (НБС НАНУ) м. Київ (відділ природної флори та 

інтродукції рослин); Національного науково-природничого музею НАН України (ННПМ 

НАНУ) м. Київ (відділ флористики ботанічного музею). Планується продовжити ці роботи 

в складі другої черги при заповненні водосховища до НПР 16,9 м. 

Багаторічні дослідження флори в зоні впливу ПАЕС показали, що антропогенний 

вплив значно змінює природні екосистеми. Одним із проявів цього є поповнення 

природних комплексів адвентивними видами. Флора стає міграційною, формується із 

видів різних центрів розвитку. У складі флори виявлені види рослин, які підлягають 

охороні на різних рівнях: їх занесено до Додатку І Бернської конвенції, Червоної книги 

України, а також до списку рослин, які охороняються у Миколаївській області. 

Розширення Південноукраїнського енергетичного комплексу привело до знищення 

популяцій деяких ендемічних рослин, занесених до Червоної книги України. 

Оскільки відбувається втрата здатності проростання насіння культивованих видів, 

то його обробляють фітостимуляторами та фітогормонами,  наукові розробки  яких 

проводив відділ фітогормонології Інституту ботаніки НАНУ. 

Всі флористичні комплекси зони впливу ТГАЕС характеризуються значною 

трансформацією та синантропізацією, що веде до збіднення природної компоненти флори 

і втрати її самобутності.  

В зоні впливу ТГАЕС відмічено 168 видів адвентивних рослин, які несуть 

небезпеку негативного впливу на екосистеми. Далі наведені заходи, що спрямовані на 
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збереження природної флори і максимального зниження негативного впливу 

синантропізації на фітосистеми: 

- постійно здійснювати моніторинг синантропних осередків і флорокомплексів, 

сформованих у зоні впливу ТГАЕС. Проводити інвентаризацію флори кожного з них, 

визначати напрямки розвитку рослинних угруповань. Відслідковувати появу нових 

бур’янових осередків і нових синантропних видів.  

- знищувати нові, ще несформовані осередки злісних бур’янів, не допускати 

поширення і розселення нових видів адвентивних рослин.  

- разом з сільськими Радами та сільськогосподарськими підприємствами проводити 

заходи, спрямовані на зменшення площ сільськогосподарських земель, зайнятих 

перелогами.  

- з метою запобігання поширення бур’янів на територію РЛП «Гранітно-степове 

Побужжя» та НПП «Бузький Гард» разом з сільськими Радами домогтися, щоб власники 

сільськогосподарських земель, які межують з заповідними територіями, проводили 

оборювання полів з наступним боронуванням чи культивацією пограничних смуг.  

- проводити постійне викошування рослинної маси до достигання насіння з метою 

пригнічення і зведення до мінімуму репродуктивних можливостей бур’янів.  

- особливу увагу спрямувати на рекультивацію порушених земель із застосуванням 

підсіву ценозоутворюючих аборигенних видів.  

- при будівництві без нагальної необхідності не проводити роботи, пов’язані з по-

рушенням дернинної основи поверхні ґрунту.  

- після завершення будівництва провести консервування під’їзних шляхів і доріг, 

подальше використання яких не передбачається, обов’язково проводити викошування 

бур’янів на узбіччях діючих доріг.  

Зазначені заходи повинні проводитися регулярно протягом вегетаційного сезону. 

Моделювання гомеостатичних популяцій рідкісних видів рослин зони впливу  

ТГАЕС в процесі реінтродукції та репатріації є перспективним напрямком охорони і 

відтворення раритетного генофонду. В умовах деградації природних місцезростань це 

дозволить збільшити фітогенетичний потенціал і сприятиме його охороні. 

Позитивний результат при формуванні стійких популяцій рідкісних і зникаючих 

видів рослин у природних флористичних комплексах каньйону р. Південний Буг може 

бути отриманий при чіткому виконанні рекомендацій:  

-  необхідною умовою правильного визначення перспективних місць для 

проведення успішної реінтродукції є встановлення еколого - ценотичного оптимуму виду 

на підставі аналізу демографічних структур його популяцій в умовах різних екофітонів; 

- визначити перспективні місця для збору посадкового матеріалу, які повинні 

знаходитися в межах тієї самої природної зони і як найближче до місця реінтродукції. 

Відбір посадкового і посівного матеріалу ні в якому разі не повинен нанести шкоди 

донорській популяції. Найкращим варіантом є отримання посадкового і посівного 

матеріалу, при наявності у достатній кількості, з фондів ботанічних садів і дендропарків 

України; 

- проводити пересаджування особин і висівання насіння в оптимальні періоди року, 

які визначені для кожного виду з урахуванням його біологічних особливостей;  

- необхідно правильно і вчасно використовувати агротехнічні методи. При 

пересаджуванні особин і висіванні насіння обов’язково дотримуватись рекомендацій 

розроблених для кожного виду стосовно глибини висівання та висаджування, ширини 

міжряддя, тощо; 

- проводити моніторингове спостереження за чисельністю, щільністю та 

просторовим розміщенням особин виду в місцях реінтродукції. При можливості, 

проводити кілька років підсів насіння видів з метою формування повночленної вікової 

структури популяцій. 



211 

 

Пропозиції щодо нейтралізації або мінімізації негативних наслідків для 

тваринного світу 

Для запобігання негативних наслідків будівництва пропонуються наступні 

рекомендації: 

- будівельні роботи на сухопутних ділянках починати або до початку 

репродуктивного періоду у тварин, або вже після його закінчення. Це дасть змогу птахам 

та рухливим ссавцям встигнути вивести і вигодувати потомство на цій території, або 

завчасно мігрувати і вибрати інші місця для розмноження. Це також дозволить значно 

знизити загибель земноводних; 

- для своєчасного усунення непередбачених наслідків, що можуть негативно  

вплинути на стан фауністичних комплексів регіону будівництва, необхідно періодично 

проводити екологічний контроль під час робіт по добудові Ташлицької ГАЕС та після 

початку експлуатації станції на повну потужність, а також піднятті рівня 

Олександрівського водосховища з відмітки + 16,00 м до відмітки + 16,9 м. 

Встановлення водоохоронної зони 

Робоча документація водоохоронної зони водосховищ Південноукраїнського 

енергокомплексу була розроблена Харківською філією інституту "Союзгіпролісгосп" у 

1983 році. Проект водоохоронної зони зазначених водосховищ було затверджено 

рішенням Миколаївського облвиконкому № 197 від 23.04.85 р. У зв’язку з припиненням 

будівництва Констянтинівського водосховища, яке входило в склад об’єктів ПУЕК, 

робоча документація була відкоригована Укргідропроектом у 1991 році. 

У 2004 році "Укргідропроект" виконав коригування проекту водоохоронної зони 

Олександрівського та Прибузького водосховищ з урахуванням функціональних 

особливостей Регіонального ландшафтного парку "Гранітно-Степове Побужжя" в частині 

визначення прибережних захисних смуг та створення захисних лісових насаджень по 

берегах водосховищ. Схема водоохоронної зони водосховищ ПАЕК наведена на                

рисунку 7.2. 

Загальна площа водоохоронної зони Олександрівського водосховища становить 

13305 га, в тому числі прибережна захисна смуга - 960 га, Прибузького водосховища -  

940 га, у тому числі прибережна захисна смуга - 195,0 га. 

Водоохоронна зона є природоохоронною територією з обмеженою господарською 

діяльністю, що регулюється згідно з Водним кодексом України. Контроль за створенням 

водоохоронних зон і прибережних захисних смуг, а також за додержанням режиму 

використання їх територій здійснюється виконавчим комітетом місцевих Рад і державним 

органом охорони навколишнього середовища. 
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Рисунок 7.2 - Схема водоохоронної зони водосховищ ПУ ЕК 

 

Заходи з охорони рибних ресурсів, компенсаційні заходи 

З метою запобігання потрапляння риби в водозабірні споруди Ташлицької ГАЕС,  

відповідно до статті 97 Водного кодексу України проектом звершення будівництва  

ТГАЕС передбачено застосування електроградієнтних рибозахисних пристроїв типу 

ЕГРЗ-М. Проект та установку ЕГРЗ-М здійснює НВК «Протон». Пристрій ЕГРЗ-М 

рекомендовано Державною агенцією рибоохорони України до застосування в якості 

рибозахисного пристрою на всій території України. Коефіцієнт рибозахисту пристрою 

складає від 86 до 100 %, що вище регламентованого СНіП 2.06.07-87.  

Враховуючи втрати запасів риби внаслідок зарегульованості стоку р. Південний 

Буг, підняттям відмітки НПР Олександрівського водосховища та, в зв’язку з цим, втрати 

компактно розташованих мілководь (потенційних нерестовищ), даним проектом 
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передбачені компенсаційні заходи по відновленню запасів рибного господарства, що 

рекомендовані Українським державним інститутом по проектуванню підприємств 

рибного господарства і промисловості «Укррибпроект»: 

- проектом передбачено влаштування ділянки риборозплідника на Прибузькому 

водосховищі. 

Прибузьке водосховище, розташоване в гирловій частині басейну річки Бакшала, 

було запроектовано для зрошення земель, розташованих в Доманівському (на разі 

Вознесенському) та Первомайському районах (Прибузька зрошувальна система). 

В сучасних умовах Миколаївська область відмовилася від зрошення з Прибузького 

водосховища і водосховище пропонується використовувати в якості акумулятора стоку 

для покриття втрат на природне випаровування з поверхні верхнього і нижнього 

водосховищ Ташлицької ГАЕС.  

Крім енергетики, Прибузьке водосховище використовується для любительського 

рибальства. 

Ділянка площею 70,6 га, розташована на Прибузькому водосховищі поблизу                      

с. Щуцьке Доманівського району, пропонується для створення риборозплідника, як 

компенсаційного об’єкту при будівництві Ташлицької ГАЕС. Протяжність ділянки 

становить 2000 м. Середня ширина ділянки - 450 м.  

Риборозплідник планується створити шляхом влаштування контурної та 

розділяючих дамб з відміткою горизонту води в ставках +20,500 м, що дозволяє створити 

ємність з середніми глибинами 1,8 - 2,1 м. 

Розділяючі дамби утворюють ставки риборозплідника. Перший став наповнюється 

водою за допомогою водозабору, який знаходиться на початку відсічної дамби. Вода в 

інші ставки потрапляє за допомогою перепускних споруд. Скид води здійснюється по 

сифонному водоспуску заглибленого типу.  

- на підставі протоколу міжвідомчої наради в Міністерстві палива та енергетики 

України від 04.09.2007 р. та його листа від 12.09.2007 р. № 06/15-748, УКБ Миколаївської 

облдержадміністрації було замовлено розроблення ТЕО «Будівництва 

рибовідтворювального комплексу в с. Білоусівка Вознесенського району», яке виконано 

ФОП «Любенко Ігор Вікторович» (Кваліфікаційний сертифікат: серія АР №001141 від 

09.07.2012р.). Схема розташування проектованого рибовідтворювального комплексу 

наведена на рисунку 7.3. 

До складу проектованого рибовідтворювального комплексу входять наступні 

виробничі підрозділи: 

- інкубаційний цех з отримання коропа, рослиноїдних риб, стерляді та судака 

потужністю 5 млн. шт.; 

- басейнове відділення з вирощування молоді риб; 

- садкові лінії на прибережних смугах р. Південний Буг; 

- вирощувальні ставки сумарною площею близько 150 га; 

- склад кормів; 

- кормокухня; 

- насосна станція; 

- корпус адміністративних і допоміжних служб. 

Загальна рибопродукція відтворювального комплексу – 175 тонн. 

Вартість будівництва рибовідтворювального комплексу в с. Білоусівка 

Вознесенського району включена до зведеного фінансового розрахунку проекту 

завершення будівництва Ташлицької ГАЕС. 

З точки зору мінімізації негативного впливу на умови відтворення водних 

біоресурсів, гідрологічний режим в нерестовий період повинен забезпечувати нормальне 

залиття нерестовищ та сприятливі умови інкубації відкладеної ікри. Відповідно, 

загальними вимогами до оптимального гідрологічного режиму Олександрівського 

водосховища є:  
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- заповнення водосховища до НПР до 15 квітня; 

- недопущення добового зпрацювання рівня води в період ІІІ декада квітня -  

ІІ декада травня  більше, ніж на 0,2 м; 

- недопущення  загального спрацювання рівня води протягом травня-червня 

більше, ніж на 1,0 м. 

 

 
Рисунок 7.3 - Схема розташування проектованого рибовідтворювального 

комплексу 
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Заходи по запобіганню негативного впливу на об’єкти культурної спадщини 

та ПЗФ: 

- в зв’язку з підняттям відмітки НПР Олексндрівського водосховища з +16,00 м до 

+16,9 м виконані археологічні дослідження, вартість яких включена в зведений 

фінансовий розрахунок проекту завершення будівництва згідно з кошторисом Інституту 

археології НАНУ. 

- проектом передбачено створення музейного комплексу в м. Южноукраїнськ для 

відображення багаторічних археологічних досліджень, що проводилися в зоні будівництва 

Південноукраїнського енергокомплексу, що дозволить зробити більш привабливими 

туристичні маршрути НПП «Бузький Гард».  

- згідно з Протоколом міжвідомчої наради з питань будівництва Ташлицької ГАЕС 

від 22.09.2015 р. № 95 дирекцією Національного природного парку «Бузький Гард» було 

надано перелік компенсаційних заходів щодо впливу будівництва Ташлицької ГАЕС. 

Згідно з листом НАЕК ВП «Южно-Українська АЕС» № 49/411 від 22.04.2016 р. в 

зведений фінансовий розрахунок даного проекту включені витрати на зазначені в переліку 

компенсаційні заходи, що будуть спрямовані на: розроблення проекту розширення (зміни 

меж) НПП «Бузький Гард» (розробка та виготовлення картографічних матеріалів»; 

будівництво адміністративної будівлі Богданівського природоохоронного відділення НПП 

«Бузький Гард». 

Протипожежні заходи та пожежний захист  

До комплексу Ташлицької ГАЕС належать: водоприймач, тунельні водоводи, 

будівля ГАЕС і допоміжні споруди, які формують пристанційний майданчик. 

Будівля ГАЕС через свої компонувальні особливості є підземною (підводною), 

рівень її даху фактично є рівнем пристанційного майданчика + 31,000. Через ліфтово-

сходовий блок з надземними переходами будівля ГАЕС сполучена з існуючим службово-

виробничим корпусом (СВК), де розташовано головний щит управління, адміністративні і 

побутові приміщення станції, їдальня та інші службові і допоміжні приміщення.  

Також на пристанційному майданчику у правобережній частині розташовані 

зблоковані між собою існуючі будівлі башти ревізії трансформаторів (БРТ) і центрального 

маслогосподарства (ЦМГ), а також будівля КПП. 

На позначках +71,200 – +78,800 розташовано комплекс відкритої розподільчої 

установки (ВРУ-330 кВ), який включає безпосередньо майданчик ВРУ-330 кВ, а також 

будівлю пункту управління і будівлю загальностанційної майстерні. 

У лівобережній частині відвідного каналу розташовується комплекс існуючих 

будівель і споруд бази водної групи гідроцеху. 

Ухвалення проектних рішень виконувалося з умови, що всі будівлі та споруди, 

будівництво яких передбачено першою чергою будівництва з пуском гідроагрегатів №1 і 

№2, виконані в повному обсязі. 

Генеральний план Ташлицької ГАЕС складений так, що при раціональній 

щільності забудови існуючої території витримані необхідні протипожежні розриви, що 

запобігають розповсюдженню пожежі на сусідні будівлі та споруди; разом з тим в 

розривах між будівлями передбачена можливість для необхідного маневрування 

пожежних машин. 

У відповідності з вимогами ДБН Б.2.2.-12:2019, відстані між будівлями та 

спорудами прийняті в залежності від ступеня вогнестійкості та категорії виробництв за 

вибухопожежною та пожежною небезпекою. 

На території Ташлицької ГАЕС у протипожежних розривах передбачається висадка 

листяних дерев, які сприяють поглинанню променистої теплоти факела пожежі і 

запобігають поширенню вогню. 

Ступінь вогнестійкості будівель Ташлицької ГАЕС прийнятий відповідно до вимог 

ДБН В.1.1-7:2016, НАПБ 06.015-2006. В залежності від ступеня вогнестійкості будівель і 
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споруд визначають класи вогнестійкості будівельних конструкцій, згідно  

ДБН В.1.1-7:2016. 

Згідно з НАПБ А.01.001-2014, до будівель та споруд Ташлицької ГАЕС по всій 

їхній довжині забезпечується проїзд для пожежних автомобілів та технологічного 

транспорту. Автомобільні дороги та проїзди для пожежних машин мають дорожнє 

покриття, придатне для їх проїзду будь-якої пори року. 

Також на території Ташлицької ГАЕС передбачено влаштування майданчика 

(пірса), розмірами не менше 12х12 м для встановлення пожежних автомобілів і забирання 

води будь-якої пори року, забезпечивши автопід’їзд для пожежних автомобілів з твердим 

покриттям, відповідно до вимог НАПБ В.01.034-2018/111, НАПБ А.01.001-2014. 

Об’ємне-планувальні і конструкторські рішення будівель і споруд Ташлицької 

ГАЕС в частині заходів протипожежної безпеки розроблені на підставі вимог ДБН В.1.1-

7:2016, СНиП 2.09.02-85, ДБН В.2.2-28:2010 та інших діючих нормативних документів. 

Обмеження поширення пожежі в будинках досягається: 

- застосуванням конструктивних та об’ємно-планувальних рішень, спрямованих 

на створення перешкод поширенню небезпечних чинників пожежі приміщеннях, між 

приміщеннями, поверхами, протипожежними відсіками та секціями; 

- зменшенням пожежної небезпеки будівельних матеріалів і конструкцій, у тому 

числі оздоблень й облицювань, що застосовуються у приміщеннях і на шляхах евакуації; 

- зменшенням вибухопожежної та пожежної небезпеки технологічного процесу, 

використанням засобів, що перешкоджають розливанню та розтіканню горючих рідин під 

час пожежі; 

- застосуванням засобів пожежогасіння, в тому числі автоматичних установок 

пожежогасіння, а також інших інженерно-технічних рішень, спрямованих на обмеження 

поширення небезпечних факторів пожежі. 

До протипожежних перешкод відносяться протипожежні стіни, перегородки, 

перекриття. Протипожежні стіни, перегородки, перекриття, конструкції протипожежних 

зон і протипожежних тамбур-шлюзів 1-го типу, а також заповнення світлових отворів в 

протипожежних перешкодах виконують з негорючих матеріалів. 

Для забезпечення безпечної евакуації людей на Ташлицькій ГАЕС передбачені 

заходи, спрямовані на: 

- створення усіх умов для своєчасної та безперешкодної евакуації людей у разі 

виникнення пожежі; 

- захист людей на шляхах евакуації від дії небезпечних факторів пожежі. 

Вироби протипожежного призначення (протипожежні двері, люки, вітражі, кришки 

кабельних каналів) передбачено використовувати тільки виробників, що мають відповідні 

сертифікати на виготовлення такої продукції. В якості аналога у проекті прийнято 

протипожежні вироби сертифікованого виробника «Укртехносервіс» (м. Кременчук). 

Проектом передбачається на Ташлицькій ГАЕС обладнання сертифікованими в 

Україні системами автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу, що 

відповідають вимогам ДБН В.2.5-56:2014, ДСТУ EN-54, НАПБ В.01.034-2018/111. 

З гідромеханічного обладнання, розташованого на території Ташлицької ГАЕС, 

пожежонебезпечним є обладнання, що містить масло. До цього обладнання належить: 

 апаратура для очищення, регенерації, дегазації та осушки масла, яке входить до 

складу центрального масляного господарства; 

 обладнання системи регулювання гідроагрегатами; 

 компресори тиском 6,3 МПа; 

 компресори режиму синхронного компенсатора та насосного режиму; 

 маслонапірна установка швидкодіючих затворів водоприймача; 

 дизельна електростанція.  

Обладнання системи регулювання та компресори розташовані в будівлі ГАЕС.  
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Існуючі центральне масляне господарство та башта ревізії трансформаторів 

розташовані в окремих будівлях на пристанційному майданчику. Поряд з будівлею 

масляного господарства розташовано існуючий відкритий маслосклад турбінного і 

трансформаторного масел. 

Існуюче центральне масляне господарство включає: 

 апаратну трансформаторного і турбінного масла; 

 дегазаційну; 

 маслохімічну лабораторію;  

 майстерню; 

 відкритий склад масел. 

Заходи та рекомендації по усуненню або мінімізації впливу на здоров’я 

населення під час будівельних робіт  

Територія будівництва повинна бути огороджена з метою унеможливлення 

випадкового потрапляння на її територію людей, особливо дітей, крім осіб, задіяних на 

будівництві. 

Всі будівельні матеріалі повинні мати сертифікати УкрСЕПРО. 

З метою зниження викидів забруднюючих речовин в період будівельних робіт від 

будівельної техніки, а також зниження негативного впливу в цілому на атмосферне 

повітря необхідно передбачити заходи технічного характеру, до яких відносяться: 

- підтримка техніки в справному стані за рахунок проведення у встановлений час 

техогляду, техобслуговування і планово-запобіжного ремонту; 

- заборона експлуатації техніки з несправними або не відрегульованими двигунами 

і на не відповідному стандартам паливі; 

- використання техніки сучасного зразка, при роботі якої утворюються викиди 

забруднюючих речовин в меншій кількості; 

- вантажопідйомне обладнання, монтажне оснащення допускається в експлуатацію 

тільки після перевірки; 

- перевезення сипучих матеріалів, тільки в зволоженому вигляді або під 

прикриттям; 

- фарбування труб та металевих конструкцій в заводських умовах, а в місці їх 

монтажу фарбування тільки зварних швів. 

Для виключення забруднення поверхневих та підземних вод необхідно 

передбачити  рішення технічного і організаційного плану, а саме: 

- ремонт і технічне обслуговування автотранспорту проводиться тільки на базі  

будівельно-монтажної організації; 

- забороняється злив відпрацьованих масел на поверхню землі; 

- облаштовані бетоновані майданчики для зберігання нафтопродуктів; 

 -забороняється миття автотранспорту поза спеціально встановлених місць; 

- заправка автомобілів можлива тільки на стаціонарних організованих АЗС; 

- необхідний контроль за станом транспортних засобів і будівельних механізмів, 

щоб уникнути витоку масла і паливно-мастильних речовин на поверхню ґрунту. 

Для санітарно-гігіенічних стоків використовуються біотуалети. 

Заходи щодо зниження впливу відходів на навколишнє середовище на період 

будівництва: 

- будівельні відходи сортуються по класах небезпеки, збираються, зберігаються і 

накопичуються в контейнерах, що запобігають їх можливому переходу з одного 

агрегатного стану в інший під впливом атмосферних опадів, в спеціально встановлених 

місцях тимчасового зберігання на майданчику з твердим покриттям; 

- регулярне транспортування будівельних матеріалів, без складування великих 

партій на будмайданчику; 

- наявність на ділянках виконання робіт пересувних контейнерів для твердих 

побутових відходів; 
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- обов'язковий вивіз і подальша утилізація будівельного сміття, що надходить з 

будівельного майданчика, укладення договору між будівельною підрядною організацією і 

організаціями по переробці/утилізації будівельних відходів. 

При дотриманні всіх вимог санітарного законодавства та виконання рекомендацій, 

фактор дискомфорту для населення на період проведення будівельних робіт буде 

мінімальним і не завдасть будь-якої шкоди здоров’ю. 
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8. ОПИС ОЧІКУВАНОГО ЗНАЧНОГО НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ ДІЯЛЬНОСТІ 

НА ДОВКІЛЛЯ, ЗУМОВЛЕННОГО ВРАЗЛИВІСТЮ ПРОЕКТУ ДО РИЗИКІВ 

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, ЗАХОДІВ ЗАПОБІГАННЯ ЧИ ПОМЯКШЕННЯ 

ВПЛИВУ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ НА ДОВКІЛЛЯ ТА ЗАХОДІВ 

РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ 

У відповідності з Кодексом Цивільного захисту України, надзвичайна ситуація це 

обстановка на окремій території, яка характеризується порушенням нормальних умов 

життєдіяльності населення, спричинена катастрофою, аварією, пожежею, стихійним 

лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, застосуванням засобів ураження або іншою 

небезпечною подією, що призвела (може призвести) до виникнення загрози життю                     

або здоров’ю населення, великої кількості загиблих і постраждалих, завдання значних 

матеріальних збитків, а також до неможливості проживання населення на такій території, 

провадження на ній господарської діяльності. 

Аварія - це небезпечна подія техногенного характеру, що спричинила ураження, 

травмування населення або створює на окремій території чи території суб’єкта 

господарювання загрозу життю або здоров’ю населення та призводить до руйнування 

будівель, споруд, обладнання і транспортних засобів, порушення виробничого або 

транспортного процесу чи спричиняє наднормативні, аварійні викиди забруднюючих 

речовин та інший шкідливий вплив на навколишнє природне середовище. 

Для попередження виникнення аварійних ситуацій передбачається проведення 

своєчасного технічного обслуговування устаткування, обладнання та транспортних 

засобів з врахуванням вимог Закону України «Про охорону праці» і впровадження заходів, 

направлених на підвищення безпеки праці під час ведення технологічних робіт на 

території ТГАЕС. 

Оцінка очікуваного негативного впливу діяльності, зумовленого вразливістю 

проєкту до ризиків надзвичайних ситуацій, включає аналіз сценаріїв розвитку 

надзвичайних ситуацій, ймовірність їх виникнення, та проводиться на основі аналізу 

діяльності об’єкта планованої діяльності у відповідності з нормативними документами, а 

також з врахуванням надзвичайних ситуацій, які мали місце на аналогічних об’єктах. 

Метою проведення спрямованого аналізу є визначення небезпек, можливих аварій, 

аварійних ситуацій і їх наслідків з урахуванням таких факторів: 

- хімічні і фізичні властивості сировини та готової продукції; 

- конструктивні особливості обладнання, які обумовлюють наявність небезпек для 

даного типу обладнання; 

- фактичний стан обладнання об’єктів обстеження, умови його експлуатації; 

- розташування об’єкта провадження планованої діяльності у межах населеного 

пункту (з урахуванням чисельності населення, що проживає поблизу, наявності водоймищ 

і т.п.), коефіцієнту стратифікації, висоти забудови навколишньої території); 

- технічні та організаційні можливості об’єкта обстеження та підприємства в 

цілому щодо запобігання переходу аварійної ситуації в аварію та локалізації наслідків 

аварії, що може статися. 

Згідно «Методики ідентифікації потенційно небезпечних об’єктів», затвердженої 

наказом Міністерства з надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від 

наслідків Чорнобильської катастрофи від 23.02.2006 № 98, зареєстровано в Міністерстві 

юстиції України 20 березня 2006 року за № 286/121600, Ташлицька ГАЕС визнана 

потенційно небезпечним об’єктом. Ідентифікація потенційно небезпечного об’єкту 

виконана у проекті завершення будівництва Ташлицької ГАЕС (том 1.1 Загальна 

пояснювальна записка. 942-1-Т26) 

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про об’єкти підвищеної небезпеки» від 

18.01.2001 № 2245-III розроблений і погоджений у встановленому законодавством 

порядку «План локализации та ликвидации аварийних ситуаций и аварий  для 



220 

 

потенциально-опасных объектов каскада ГЭС-ГАЭС в составе Александровской ГЭС и 

Ташлыцкой ГАЭС» (ПЛАС)» 

Аварійні ситуації з найгіршими для навколишнього середовища наслідками можуть 

бути пов‘язані з руйнуванням (проривом) гребель каскаду Олександрівська ГЕС – 

Ташлицька ГАЕС. На об’єктах ГЕС можуть виникати також інші аварійні ситуації, 

наприклад, пожежа, аварійні ситуації з механічним обладнанням, затоплення водою 

приміщень будівель ГЕС, аварії внаслідок стихійних гідрометеорологічних явищ і тому 

подібне. Але їх наслідки в основному обмежуються самим об’єктом, без суттєвого впливу 

на навколишнє середовище і тому в цьому розділі вони не розглядаються.  

Варіанти розвитку гідродинамічної аварії (ГДА) на каскаді ГЕС - ГАЕС для 

різних вихідних подій  
Причинами руйнування (прориву) ГТС можуть бути природні явища або стихійні 

лиха (землетруси, обвали, зсуви, паводки, розмив грунтів, урагани і т.п.) і техногенні 

фактори (руйнування конструкцій споруди, експлуатаційно-технічні аварії, конструктивні 

дефекти або помилки проектування, порушення режиму водозбору тощо), а також в 

умовах воєнного часу - сучасні засоби ураження і терористичні акти.  

Вихідною подією ГДА є прорив греблі, який являє собою процес утворення 

прорану і некерованого потоку води водосховища з верхнього б'єфу через проран в 

нижній б'єф. У фронті спрямованого в проран потоку води, утворюється хвиля прориву. 

Проран - вузька протока в тілі (насипу) греблі, що утворився в результаті розмиву. Хвиля 

прориву - хвиля, яка утворюється у фронті і проходить в проран потоку води, що має 

значну швидкість руху і володіє великою руйнівною силою.  

Нижче наведені варіанти розвитку ГДА на каскаді ГЕС - ГАЕС для різних вихідних 

подій.  

а) Руйнування греблі Ташлицького водосховища, заповненого до НПР, при 

незаповненому Олександрівському водосховищі.  

У цьому випадку відбудеться часткове заповнення Олександрівського 

водосховища, оскільки обсяг води всього Ташлицького водосховища - 86,0 млн м
3
 , а 

проектний обсяг Олександрівського водосховища - 134,0 млн м
3
. 

Олександрівське водосховище буде заповнено до позначки 17,5 мБС. При цьому 

частина води буде скидатися через обхідний будівельний канал, де рівень води 

підніметься на 5-8 метрів, а витрата води через найменший переріз каналу буде 

дорівнювати 3000-3200 м
3
/с, поступово зменшуючись. Така витрата води у створі 

водпоста Олександрівка відповідає величині витрати води при весняній повіні 5% 

забезпеченості. Розрахунок витрати води через обхідний будівельний канал наведено в 

таблиці 8.1. 

Таблица 8.1 - Розрахунок витрати води через обхідний будівельний канал 

Висота рівня води у каналі, мБС Поперечний перетин канала, кв.м Витрата води через канал, м
3
/с 

8,0 125,0 625,0 

10,0 295,0 1125,0 

13,0 382,5 1912,5 

16,0 541,0 2705,0 

20,0 761,0 3805,0 

24,0 900,0 4945,0 

24,5 1024,5 5121,25 

б) Руйнування греблі Ташлицького водосховища, заповненого до рівня 

спрацьовування, при незаповненому Олександрівському водосховищі.  

У цьому випадку відбудеться заповнення Олександрівського водосховища до 

відмітки 14,0 мБС, оскільки обсяг води Ташлицького водосховища в цьому випадку буде 

51,4 млн м
3
, що менше проектного обсягу Олександрівського водосховища -134,0 млн м

3
. 

При цьому частина води буде скидатися через обхідний будівельний канал, де рівень води 
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підніметься на 4-6 метрів, а витрата води через найменший переріз каналу буде 2200-            

2000 м
3
/с, поступово зменшуючись. Така витрата води в створі водпоста Олександрівка на 

річці Південний Буг відповідає витратам води при весняній повені 10 % забезпеченості.  

в) Руйнування греблі Ташлицького водосховища, заповненого до середнього 

порогового рівня (95,0 мБС), при заповненому Олександрівському водосховищі до 

середнього порогового рівня (16,0 мБС).  

У цьому випадку відбудеться заповнення Олександрівського водосховища до 

відмітки 19,5 мБС, оскільки обсяг Ташлицького водосховища буде 51,4 млн м
3
, і при 

скиданні в Олександрівське водосховище, загальний обсяг складе 124,9 млн м
3
, що менше 

проектного обсягу Олександрівського водосховища при НПР - 134,0 млн м
3
. При такій 

ситуації руйнування греблі Олександрівського водосховища не відбудеться.  

Розглядаючи інші ймовірні події з точки зору можливості формування загрозливої 

гідрологічної обстановки, слід зазначити наступне. У разі руйнування греблі 

Ладиженського водосховища у верхній частині Південного Бугу (Вінницька область) 

хвиля прориву досягне Олександрівського водосховища через 25-30 годин і за цей час 

можливо зробити завчасне спрацьовування Олександрівського водосховища для гасіння 

хвилі прориву. Аналогічно, таке ж завчасне спрацьовування водосховища можливо 

використовувати при повені. 

Отже, руйнування греблі Ташлицького водосховища може бути прийнято, як 

основний чинник у подальших розрахунках руйнування греблі Олександрівського 

водосховища та утворення хвилі прориву в його нижньому б'єфі.  

Додатково, наведені події, що мають дуже низьку ймовірність виникнення.  

г) Руйнування греблі Ташлицького водосховища в період найбільшого підйому рівнів 

води під час весняної повені 0,1–1% забезпеченістю при переповненому Олександрівському 

водосховищі, коли за рахунок його спрацьовування в нижньому б'єфі гідровузла теж 

будуть високі рівні води.  

Сумарний об'єм води при проходженні через Олександрівське водосховища в 

цьому випадку складе 300 - 320 млн м
3
, з них 80 - 100 млн м

3
 – обсяг води за рахунок 

повені за 1-2 доби.  

У цьому випадку рівень води в Олександрівському водосховищі може піднятися до 

26-27 мБС , що призведе до руйнування земляної греблі і утворення хвилі прориву великої 

потужності в нижньому б'єфі Олександрівського водосховища.  

д) Руйнування греблі Ташлицького водосховища в період весняної повені при 

одночасному проходженні в створі гирла балки Ташлик хвилі прориву, яка утворилася 

після можливого руйнування греблі Ладиженського водосховища у Вінницькій області. 

 У цьому випадку обсяг води в Олександрівському водосховищі буде значно 

більшим і може досягти 350 - 360 млн м
3
. При цьому рівень води в Олександрівському 

водосховищі може піднятися до позначок 27-28 мБС, що призведе до руйнування земляної 

греблі і утворення хвилі прориву великої потужності і затоплення долини р. Південний 

Буг до м. Миколаєва.  

Обидва випадки відповідають розрахунковим варіантам одночасного прориву 

гребель Костянтинівського (проектний розрахунок) і Ташлицького водосховищ з 

подальшим руйнуванням греблі Олександрівського водосховища при НПР води у 

водосховищах.  

 

Оцінка можливих наслідків надзвичайних ситуацій (НС)  

Оцінка можливих наслідків НС наведена в таблиці 8.2 не для окремих джерел 

небезпеки, а для каскаду ГЕС-ГАЕС, як гідровузла – комплексного джерела, який 

складається з двох взаємопов'язаних джерел небезпеки, об'єднаних по їх розташуванню. 

Оцінки дані для кожної з можливих вихідних умов (а - д).  
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Згідно з проведеними інженерним розрахункам, руйнування Ташлицького 

водосховища відбудеться за 10 хвилин, спорожнення водосховища - за 60-65 хвилин. При 

цьому річкою Південний Буг виникне хвиля заввишки до 10 м, зі швидкістю руху                

50-30 км/год на початку і 6-3 км/год нижче м. Нова Одеса.  

Таблиця 8.2 - Оцінка можливих НС 
 Назва джерела 

небезпеки 

Территоріальне 

розповсюдженя 

Кількість 

загиблих, 

чол. 

Кількість 

постраждалих, 

чол. 

Порушені умови 

життєдільності, 

кількість чол. 

Рівень НС 

1 2 3 5 

Каскад ГЕС-

ГАЕС,  

вихідні умови а-в 

НС вийшла за межі 

Ташлицької ГАЕС, 

але не вийшла за 

межі 

Олександрівської 

ГЕС 

див. а-в п. 3.1.5.1 Місцевий 

Каскад ГЕС-

ГАЕС, 

вихідна умова г 

НС вийшла за межі 

Ташлицької ГАЕС і 

Олександрівської 

ГЕС 

Повне або часткове затоплення 24 населених 

пункта з площею затоплення 8 - 10 км
2
, на якій 

проживає 10 - 13 тисяч чоловік, руйнування 10 - 

12 мостів і 14 водонасосних станцій. В зону 

затоплення попадє 16 промислових підприємств, 

1464 жилих і адміністративних будівель і 63 

будівлі сільськогосподарського призначення 

Регіональний 

Каскад ГЕС-

ГАЕС,  

вихідна умова д 

НС вийшла за межі 

Ташлицької ГАЕС і 

Олександрівської 

ГЕС Катастрофічне 

затоплення 

Катастрофічне затоплення. 

При проходженні хвилі прориву в зону 

катастрофічного затоплення частково потрапляє 

21 населений пункт Вознесенського та 

Новоодеського районів загальною площею 8-10 

км
2
 з населенням 19315 чоловік. У зону 

катастрофічного затоплення потрапляє 2571 

житлових та адміністративних будівель, 26 

житлових об'єктів, 102 сільськогосподарські 

будівлі. Буде підтоплено 24 км автомобільних і 14 

км залізничних шляхів, зруйновано 10-12 мостів і 

14 насосних станцій. 

Державний 

Заходи з попередження аварійних ситуацій 

Проектом передбачені організаційно-технічні заходи, які дозволяють попереджати 

виникнення аварійних ситуацій, мінімізувати та локалізувати ймовірні аварійні ситуації: 

- наявність на станції протипожежної сигналізації, системи пожежогасіння, вільних 

аварійних ємностей, у які можна закачати масло у випадку аварії на маслоскладі, 

пожежних кранів, гідрантів, первинних засобів пожежогасіння, запасів піску та ґрунту для 

обвалування місця можливого проливу; 

- проведення постійного моніторингу за станом гідротехнічних споруд (на основі 

установленої контрольно-вимірювальної апаратури з аналізом стану та прийняттям 

необхідних заходів для недопущення аварійних ситуацій); 

- передбачена система раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних 

ситуацій та оповіщення у разі їх виникнення. 
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9 ВИЗНАЧЕННЯ УСІХ ТРУДНОЩІВ (ТЕХНІЧНИХ НЕДОЛІКІВ, ВІДСУТНОСТІ 

ДОСТАТНІХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ АБО ЗНАНЬ), ВИЯВЛЕНИХ У ПРОЦЕСІ 

ПІДГОТОВКИ ЗВІТУ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ 

Наявність проектно-технічної документації, своєчасне проведення певних обсягів 

досліджень з вивчення впливу планової діяльності на зміни факторів довкілля 

(атмосферне повітря, водне середовище, ґрунти, біорізноманіття та інші), залучення 

провідних організацій Національної академії наук України: Інститут зоології                        

ім. І.І. Шмальгаузена, Національний університет кораблебудування імені адмірала 

Макарова (м. Миколаїв), Національний природний парк «Приазовський», Інститут 

гідробіології НАН України, Інститут археології, Інститут геохімії навколишнього 

середовища; Національної академії медичних наук – Інститут громадського здоров’я  

ім.О. М. Марзєєва, Національної академії аграрних наук - Інститут рибного господарства 

НААН України, Миколаївський обласний краєзнавчий музей для уточнення і 

підтвердження достовірності попередніх прогнозних оцінок та оцінки сучасного стану 

навколишнього середовища в умовах експлуатації Олександрівського водосховища при 

НПР 16,00 м та ТГАЕС у складі 2-х гідроагрегатів, та прогноз стану довкілля при 

експлуатації Олександрівського водосховища при НПР 16,9 м і ТГАЕС у складі 

гідроагрегатів №№ 4-6  дозволило провести розрахунки та науково обґрунтувати 

можливий вплив та підготувати звіт з оцінки впливу на довкілля об’єкта провадження 

планованої діяльності. 

Питання, які потребують подальшого вирішення - це вдосконалення нормативно-

правової бази співпраці та відповідальності в галузі реалізації екологічної оцінки між 

ключовими зацікавленими інституціями; розробка та погодження методологічного 

апарату реалізації оцінки впливів на довкілля; вивчення передового досвіду та 

ситуативних прикладів з даного виду науково-практичної діяльності; активізація 

міжнародної співпраці; збільшення спектру наукових досліджень в галузі оцінки впливів 

на довкілля та інші. 
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10 ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ, ЩО НАДІЙШЛИ  

ДО УПОВНОВАЖЕНОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ОРГАНУ 

Повідомлення про планову діяльність (реєстраційний номер справи про оцінку 

впливу на довкілля планованої діяльності № 2022749672), що підлягає оцінці впливу на 

довкілля опубліковано у газеті «GreenPost» від 01.07.2022 р. № 87, у всеукраїнській 

щотижневій газеті  «Про вплив на довкілля» від 01.07.2022 р. №19 (081), а також на сайті 

Міністерства захисту довкілля та природних ресусів України. 

У відповідності до п. 7 ст. 5 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» 

протягом 20 робочих днів з дня офіційного оприлюднення повідомлення про плановану 

діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, громадськість може надати 

уповноваженому центральному органу зауваження і пропозиції до планованої діяльності, 

обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з 

оцінки впливу на довкілля. 

Протягом 20 робочих днів з дня офіційного оприлюднення повідомлення про 

планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, до Міністерства захисту 

довкілля та природних ресусів України надійшли зауваження і пропозиції від Громадської 

організації «Українська природоохоронна група», Національного екологічного центру 

України, Громадської організації «Веселинівстка спілка патріотичних сил», Громадської 

спілки «Екологічна рада Криворіжжя», фізичної особи Тимченко І.В.,  фізичної особи 

Винокурова В.І., фізичної особи Бабенко О.В., ГО «Асоціація велосипедистів 

Южноукраїнська», члена Всеукраїнської екологічної ліги Євгена Безсонова, які наведені у 

Додатку Е Звіту ОВД. 

Перелік зауважень та пропозицій, що надійшли до уповноваженого центрального 

органу після оприлюднення ними повідомлення про плановану діяльність та інформація 

щодо врахування цих зауважень наведені в табл. 10.1. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



225 

 

Таблиця 10.1.1 - Перелік зауважень та пропозицій, що надійшли до уповноваженого центрального органу після оприлюднення ними 

повідомлення про плановану діяльність 
№ 

з/п 

Зауваження та пропозиції Інформація про повне врахування, часткове врахування або 

обґрунтоване відхилення 

1 2 3 

Громадська організація «Українська природоохоронна група», 

вул.Гоголя, 40, м. Васильків, Київська обл., 08600, тел. (+38 097) 100-04-73 (лист №398/2022 від 10.07.2022) 

1 Деталізувати місце провадження планованої діяльності та розташування 

основних об’єктів цієї діяльності на топографічній основі: 

- на великомасштабній (топографічній) карті 

- на викопіюванні з генплану теиторії 

- на супутниковому знімку високої роздільної здатності 

Враховано частково. 

Ситуаційний план наведено у Додатку Б Звіту ОВД. 

Генеральний план ТГАЕС наведено у Додатку В Звіту ОВД. 

Супутникові знімки високої роздільної здатності не можуть бути 

наведені у Звіті ОВД оскільки дана інформація підлягає 

обмеженням у воєнний час відповідно до частини третьої статті 

34, частини другої статті 64 Конституції України, для захисту 

інтересів національної безпеки та територіальної цілісності 

держави  

2 На вищезгаданих картах пропонуємо вказати: 

- місце розташування греблі ГЕС, існуючі межі створеного водосховища та 

їх очікувані зміни по завершенню планованої діяльності; 

- існуючі та плановані рибопропускні споруди; 

- сучасні межі заплави річки, береги річки у меженний, водопільний та 

паводкові періоди, які встановлені згідно наукових досліджень, а також їх 

прогнозовані зміни вище та нижче водосховища після спорудження 

планованої ГЕС, в тому числі поява нових островів, чи затоплення існуючих; 

- межі водоохоронної зони річки, згідно Постанови Кабінету Міністрів 

України № 486 від 08.05.1996 р., та прибережної захисної смуги, 

встановленої згідно вимог Водного кодексу України; 

- санітарно-захисну зону навколо території планованої діяльності згідно 

чинних нормативів; 

- об’єкти природно-заповідного фонду (ПЗФ), Смарагдової мережі, 

культурної спадщини та екомережі, які знаходяться поблизу місця 

провадження планованої діяльності, в тому числі у водоохоронній зоні річки 

Південний Буг; 

Враховано. 

Інформація наведена у Додатках Б та В Звіту ОВД, на рис. 3.8.1-

3.8.3 
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3 В разі наявності територій чи об’єктів ПЗФ та Смарагдової мережі на 

території планованої діяльності, або у водоохоронній зоні усієї річки 

Південний Буг, встановленій згідно Постанови КМУ № 486 від 

08.05.1996 р. (ч. 3 «…обов’язково входять заплава річки, перша 

надзаплавна тераса, бровки і круті схили берегів, а також прилеглі балки 

та яри»), оцінити вплив планованої діяльності на їх природні комплекси 

та об’єкти (види флори і фауни, їх угруповання та оселища), що 

охороняються. 

Враховано.  

Інформація щодо розташування об’єктів ПЗФ та Смарагдової мережі на 

території планованої діяльності наведена у п. 3.8 Звіту ОВД 

Вплив планованої діяльності на біорізноманіття, природно-заповідні 

фонди та екологічну мережу наведений у п. 1.5.8, 3.8 та 5 Звіту ОВД на 

підставі даних моніторингу навколишнього середовища, а також 

матеріалів досліджень додатково залучених інститутів Національної 

академії наук України – Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена, 

Інституту гідробіології НАН України, Інституту археології, Інституту 

геохімії навколишнього середовища; Національної академії медичних 

наук – Інституту громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва, 

Національної академії аграрних наук - Інституту рибного господарства 

НААН України, а також Національного університету кораблебудування 

імені адмірала Макарова (м. Миколаїв), Національного природного 

парку «Приазовський», Миколаївського обласного краєзнавчого музею 

4 Деталізувати технічні характеристики планованої діяльності, зокрема: 

- технічні параметри греблі ГЕС до та після здійснення реконструкції: 

висота (від основи фундаменту, від дна річки та від поверхні 

водосховища за різних рівнів води в ньому), довжина та товщина, тип 

гідротурбін та електрогенеруючого обладнання; 

- характеристики водосховища до та після здійснення реконструкції: 

площа водного дзеркала, об’єм води, що зберігається, середні і 

максимальні глибини за нормального підпірного та форсованого 

підпірного рівнів; 

- типи та технічні характеристики обладнання, що буде задіяне в процесі 

провадження планованої діяльності на всіх її етапах; 

- інформацію про технічний стан (рік введення в експлуатацію, 

нормативний термін експлуатації, ступінь зносу) та рівень амортизації 

цього обладнання; 

- опис всіх технологічних процесів, що будуть відбуватись при 

проваджені планованої діяльності, та очікувані рівні  викидів/скидів 

забруднюючих речовин в атмосферу, водойми та ґрунти при цьому. 

Враховано. 

Опис характеристик діяльності протягом виконання підготовчих  

і будівельних робіт та провадження планованої діяльності наведено у п. 

1.3 Звіту ОВД 

Опис технологічного процесу і технічних рішень наведені у п. 1.4 Звіту 

ОВД. 

Опис очікуваних впливів на природне середовище,  які виникають у 

результаті виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження 

планованої діяльності наведено у п.п. 1.5, 4, 5 Звіту ОВД 
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5. Провести польові дослідження із залученням фахових науковців (гідробіологів, 

гідрохіміків та ін.) і вказати в Звіті наступну інформацію: 

- видовий та кількісний склад гідробіонтів (одноклітинні організми, водорості, 

іхтіофауна, макробіонти, амфібії) річки в районі провадження планованої 

діяльності та по всій довжині річки (в т. ч., за вже наявними науковими 

даними), із обов’язковим зазначенням періоду проведення досліджень; 

- видовий склад водно-болотних та прибережних птахів річки Південний Буг в 

різні сезони року; 

- оцінка зміни популяцій вищезазначених видів гідробіонтів та очікуваних 

втрат рибних ресурсів в результаті провадження планованої діяльності; 

- заходи із запобігання вселення у водосховище інвазійних видів; 

- опис компенсаційних заходів, що будуть застосовані для зменшення або 

усунення негативних впливів планованої діяльності на природне середовище, в 

т. ч. на біорізноманіття річки та її заплави; 

- опис програми моніторингу стану біорізноманіття в процесі провадження 

планованої діяльності (будівництва ГЕС та її подальшої експлуатації); 

- технічний опис пропонованого процесу виведення з експлуатації конструкцій 

ГЕС по завершенню нормативного терміну їх експлуатації та очікуваний вплив 

на компоненти довкілля при цьому. 

Враховано частково. 

Вплив планованої діяльності на біорізноманіття та екологічну 

мережу наведений у п. 1.5.8, 3.8 та 5 Звіту ОВД на підставі даних 

моніторингу навколишнього середовища, а також матеріалів 

досліджень додатково залучених інститутів Національної академії 

наук України – Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена, Інституту 

гідробіології НАН України, Інституту археології, Інституту геохімії 

навколишнього середовища; Національної академії медичних наук 

– Інституту громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва, 

Національної академії аграрних наук - Інституту рибного 

господарства НААН України, а також Національного університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова (м. Миколаїв), 

Національного природного парку «Приазовський», Миколаївського 

обласного краєзнавчого музею. 

Програма проведення комплексного моніторингу в зоні впливу 

Ташлицької ГАЕС наведена у п. 11 Звіту ОВД. 

Насьогодні відсутні проектні рішення щодо виведення з 

експлуатації конструкцій ГЕС тому вплив на компоненти довкілля 

при цьому процесі не може бути оцінено.    

6  Також, згідно з даними наукових досліджень оцінити наступні впливи 

планованої діяльності: 

- на види флори та фауни, занесені до Червоної книги України та Резолюції 6 

Бернської конвенції, що зустрічаються в річці, або в її водоохоронній зоні, 

угруповання цих видів; 

- на гідрологічний режим річки, її екосистеми, хімічні та фізичні 

характеристики води в районі провадження планованої діяльності та нижче за 

течією, за різних метеорологічних умов експлуатації ГЕС (наприклад, в умовах 

тривалої посухи, паводку); 

- на оселища Резолюції 4 Бернської конвенції та угруповання Зеленої книги 

України, що зустрічаються на території провадження планованої діяльності та 

нижче за течією: в річці та в межах її водоохоронної зони; 

- на добову та сезонну міграцію риб та земноводних і стан їх популяцій в 

межах  річки Південний Буг. 

Враховано. 

Вплив планованої діяльності на види флори та фауни, занесені до 

Червоної книги України та Резолюції 6 Бернської конвенції 

наведений у п. 1.5.8, 3.8 та 5 Звіту ОВД. 

Вплив на гідрологічний режим річки, її екосистеми, хімічні та 

фізичні характеристики води наведено у п.п. 1.5.3 та 3.5 Звіту ОВД 
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7 Оцінити можливий вплив планованої діяльності на: 

- можливості для водного та інших видів туризму; 

- добробут місцевих громад, зокрема залежних від використання водних 

біоресурсів; 

- доступність водних ресурсів (у тому числі питної води) для місцевих громад в 

районі провадження планованої діяльності та нижче за течією річки. 

Враховано частково. 

Інформація щодо влаштування рекреаційних зон для 

відпочинку населення наведена у п. 1.5.9.2 Звіту ОВД 

Опис водних ресурсів наведено у п. 1.5.3 та 3.5 Звіту ОВД 

 

 

. 

 

8. Згідно вимог ч. 2, ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» звіт з 

ОВД має включати виправдані альтернативи планованої діяльності. Зважаючи на 

потенційний негативний вплив планованої діяльності на стан флори та фауни, а 

також інші аспекти довкілля, пропонуємо розглянути у Звіті з ОВД наступні 

технічні альтернативи планованої діяльності та аргументувати вибір кінцевого 

варіанту: 

- проведення робіт із спорудження ГЕС з використанням найкращих доступних 

технологій (best available technology - BAT), що забезпечують мінімальний вплив 

на водні екосистеми; 

- відмова від провадження планованої діяльності з метою уникнення негативного 

впливу на екосистеми річки і забезпечення природних процесів саморегуляції та 

природного гідрологічного режиму річки; 

- спорудження конструкцій ГЕС із частковим перекриттям течії річки для 

забезпечення безперешкодних міграцій гідробіонтів. 

Відхилено. 

В процесі проектування було визначено найкращий варіант 

забезпечення високоманевреною електроенергією у складі 

ПУЕК 

Уточнений проект пройшов державну комплексну 

експертизу, в т.ч. і екологічну і отримав Зведений 

комплексний висновок Центральної служби 

Укрінвестекспертизи щодо проекту завершення будівництва 

Ташлицької ГАЕС від 31.01.2002 року № 32, 

відкоригований в 2017 році проект також отримав 

позитивний висновок № 00-1188-17/ПБ (00-2099-16/ПБ) від  

29.09.17 р ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА», що 

підтверджує відповідність прийнятих в проекті рішень 

вимогам законодавства України, в т.ч. і природоохоронного. 

 

9 Включити до Звіту опис можливих варіантів рибопропускних споруд, що можуть 

бути створенні при спорудженні ГЕС для забезпечення природних міграцій 

гідробіонтів. В тому числі розглянути різні варіанти спорудження рибоходів та 

рибохідних шлюзів. Оцінити впливна природнє середовище та міграції 

організмів для кожного із варіантів, що розглядатимуться, 

і обрати для спорудження в ході провадження планованої діяльності той варіант 

рибопропускних споруд, що забезпечить мінімальний вплив на природнє 

середовище та природні процеси міграції різних видів гідробіонтів. 

Враховано. 

Інформація щодо рибопропускних споруд та заходів з 

охорони рибних ресурсів наведена у п. 7 Звіту ОВД 
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Оцінити сукупний (кумулятивний) вплив планованої діяльності на природні 

комплекси та об’єкти річки Південний Буг, разом із вже існуючими та 

проектованими об’єктами господарської діяльності на вказаній річці 

(включаючи наявні гідротехнічні споруди, водозабір, а також 

сільськогосподарську та лісогосподарську діяльність у водоохоронній зоні 

річки). 

Враховано частково. 

Інформація щодо впливу планованої діяльності на природні 

комплекси наведена у п.п. 1.5 та 5 Звіту ОВД. 

11 Всі методи, які використовувались для проведення досліджень та оцінки 

впливу на довкілля, а також плануються до використання в процесі 

моніторингу довкілля під час провадження планованої діяльності. Окремо 

вказати всі джерела інформації, на яких ґрунтуються дані та висновки із них, 

включенні до Звіту. 

Враховано. 

Інформація щодо методів, які використовувались для проведення 

досліджень та оцінки впливу на довкілля наведені у п. 6 Звіт ОВД 

Інформація щодо джерел інформації наведена у п. 13 Звіту ОВД 

ГО «Веселинівська спілка патріотичних сил» 

097-5117392, КNSS@І.UA 
1 Наша організація, ГО «ВСПС», вже багато років слідкує за подіями навколо 

Бузького Гарду, члени та волонтери організації беруть участь в громадських 

акціях, заходах ні підтримку Бузького Гарду і виступають проти проєкту 

завершення будівництва Ташлицької ГАЕС і підняття рівня 

Олександрівського водосховища. 

На сьогодні більшість членів нашої організації проходять службу в Збройних 

силах України в найгарячіших точках і не мають ніякої можливості 

повноцінно взяти участь в громадських обговореннях та підготувати 

ґрунтовані зауваження до планованої діяльності завершення будівництва 

Ташлицької ГАЕС і підняття рівня Олександрівського  водосховища до 

відмітки 16,9м. 

Враховуючи, що це питання є вкрай важливим для нашої області та членів 

нашої організації, а їх право на участь в громадських обговореннях може бути 

порушено, прошу перенести громадські обговорення планованої діяльності з 

зaвершення будівництва Ташлицької ГАЕС на період коли закінчиться 

воєнний стан. 

Відхилено. 

Процедура оцінки впливу на довкілля здійснюється відповідно до 

вимог Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»   від 

23.05.2017 № 2059-VIII  

Участь громадськості в процедурі оцінки впливу на довкілля 

передбачається відповідно до вимог ст. 4 Закону України «Про оцінку 

впливу на довкілля» від 23.05.2017 № 2059-VIII та  ПКМУ «Про 

затвердження Порядку проведення громадських слухань у процесі 

оцінки впливу на довкілля» від 13 грудня 2017 р. № 989. 

Завершення будівництва Ташлицької ГАЕС для покриття пікових 

навантажень, заповнення нічних «провалів» та балансування 

ЕС при вводі значних потужностей ВЕС і СЕС з нестійким 

виробітком електроенергії, забезпечення аварійного та 

частотного резервів швидкодіючими потужностями в 

Південній ЕС є пріоритетним завданням державної політики у 

сфері забезпечення енергобезпеки України в умовах воєнного 

стану та пошкодження енергетичних об’єктів України 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР УКРАЇНИ 

а/с 306, Київ-32, 01032, тел.: (044) 227-42-21, info@necu.org.ua І www.necu.org.ua (лист №22-23 від 03.08.2022) 

1  У п. 2 повідомлення вказується, що технічна 

альтернатива проекту є підйом рівня 

Олександрівського водосховища до відмітки +20, 7 м. 

Разом з тим, проєкт з рівнем +20, 7 був розглянутий в 

травні-червні 2021 року та отримав відмову у висновку 

з ОВД. Очевидно, що його не можна розглядати як 

альтернативу, адже він початково є таким, який не 

може бути реалізований без порушень національного та 

міжнародного законодавство, що також було зазначено 

в документі з відомою, в реєстрі ОВД. Також, 

очевидно, що є реальні альтернативи, які стосуються як 

забезпечення роботи ТГ АЕС без підйому рівня 

Олександрівського водосховища, так і впровадження 

заходів із зменшення водоспоживання Южно-

Української АЕС. 

Також не розглянуто технічні альтернативи збільшення 

існуючих маневрових потужностей, зокрема, шляхом 

застосування акумуляторів промислового масштабу, як 

і планувалось та зазначено ПрАТ «Укргідроенерго», 

зокрема в Проекті підвищення продуктивності 

«Підвищення стійкості енергосистеми для інтеграції з 

Європейською енергетичною системою». 

 Водночас, зазначаємо, що згідно неодноразово 

оприлюдненої інформації НАЕК «Енергоатом» для 

повноцінної експлуатації Ташлицької ГАЕС в повній 

проектній потужності у складі б гідроагрегатів 

достатньо існуючого рівня Олександрівського 

водосховища, а для експлуатації Ташлицької ГАЕС в 

теперішньому стані у складі 2 гідроагрегатів достатнім 

є рівень Олександрівського водосховища з відміткою 

+8 м. Тобто забезпечення діяльності Ташлицької ГАЕС 

Відхилено. 

В процесі проектування було визначено найкращий варіант забезпечення високоманевреною 

електроенергією у складі ПУЕК 

Уточнений проект пройшов державну комплексну експертизу, в т.ч. і екологічну і отримав 

Зведений комплексний висновок Центральної служби Укрінвестекспертизи щодо проекту 

завершення будівництва Ташлицької ГАЕС від 31.01.2002 року № 32, відкоригований в 2017 

році проект також отримав позитивний висновок № 00-1188-17/ПБ (00-2099-16/ПБ) від  

29.09.17 р ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА», що підтверджує відповідність прийнятих в 

проекті рішень вимогам законодавства України, в т.ч. і природоохоронного. 

ГАЕС є найкращим варіантом для забезпечення сталої роботи ОЕС України. В останні роки 

умови роботи ОЕС України ще більш ускладнюються при швидкому і постійно зростаючому 

введенні в експлуатацію потужностей ВЕС і СЕС, що мають непостійний характер роботи і 

потребують вводу балансуючих потужностей для забезпечення сталої роботи ОЕС. Особливо 

це стосується Південної ЕС України, де введення в експлуатацію ВДЕ перевищує планові 

показники і потребує негайного створення балансуючих потужностей. 

Ташлицька гідроакумулююча електростанція є єдиною маневреною електростанцією в 

південному регіоні України. 

ГАЕС найкращим чином задовольняють потреби об’єднаних енергосистем в регулюванні 

добових графіків навантажень, покриває пікову частину графіка, заповнюють нічні провали, 

виконують функції частотного і аварійних резервів енергосистем, а також в умовах широкого 

вводу вітро та сонячних електростанцій (ВЕС, СЕС) з непостійним виробітком електроенергії 

виконують регулювання і акумулювання їх електроенергії. В енергосистемі країн ЕС  ENTSO-

E при сумарній потужності, ГАЕС 48 млн. кВт ведеться широке будівництво, плануються нові 

ГАЕС з збільшеною потужністю до 2030р. до 96 млн. кВт. 

ГАЕС характеризуються тривалим нормативним терміном експлуатації. (технологічне 

устаткування 40 років, споруди 100 років), високою маневреністю кількістю годин роботи в 

турбінному режимі на добу 4-8 годин.  

В даний час тільки ГАЕС здатні забезпечити накопичення та виробіток електроенергії в 

великих обсягах, необхідних для регулювання об’єднаних енергосистем.  

Інші системи акумулювання енергії характеризуються обмеженим використанням. З них 

найбільше застосування отримали літій-іонні батареї, сумарна потужності яких в світі складає 

http://www.necu.org.ua/
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не вимагає подальшого підйому рівня 

Олександрівського водосховища, і є очевидним, що на 

сьогодні доцільно розглядати сценарії зниження рівня. 

1,6 млн. кВт. Вони мають обмежений період роботи - до  20 років. Обмежену кількість циклів 

«заряд-розряд» за період роботи – до 4500, питому вартість 2,5 -3 тис. дол за кВт потужності. 

На даний час не вирішені проблеми їх утилізації. Щоб не допускати забруднення шкідливими 

речовинами навколишнього середовища.  

На сьогодні такі батареї використовуються відносно невеликою потужністю. Максимальна 

потужність таких батарей складає до 0,2 млн. кВт і вони використовуються в одному вузлі з 

ВЕС або СЕС в умовах в основном локальної розпридільчої генерації. 

В даний час акумуляторні батареї для об’єднаних енергосистем, де потрібні великі регулюючі 

потужності, не можуть служити альтернативами ГАЕС. 

В умовах об’єднаної енергосистеми України  (ОЕС України), де більше 50% електроенергії 

виробляється базовими блоками АЕС і при гострому дефіциті регулюючих потужностей ГЕС і 

ГАЕС, енергоблоки ТЕС, спроектовані для роботи в базовому режимі, використовуються для 

регулювання графіка навантажень енергосистеми (з щодобовим відключенням в період 

нічного провалу більш 10 вугільних блоків потужностей від 150 до 300 МВт), що призводить 

до перевитрат палива і аварійних ситуацій. Ташлицька ГАЕС після добудови потужністю 0,9 

млн. кВт в складі Южно - Українського енергокомплексу буде виконувати регулювання 

графіків потужностей в ОЕС України з покриттям пікової частини, закриттям нічних провалів, 

використанням в якості частотного та аварійного резервів, а також в умовах запланованого 

зростання потужностей ВЕС, СЕС в їх регулюванні крім того введення на повну потужність 

Ташлицької ГАЕС дозволить замінити роботу частки блоків ТЕС роботою АЕС з зниженням 

щодобового спалення вугілля біля 400 тис. т, відповідно викидів і забруднюючих речовин в 

навколишнє середовище (вуглекислого газу – 0,9 млн. т, оксидів азоту біля  

4 тис. т. сірчаного ангідриду 13 тис. т, шлаків в золовідвалах – біля 100 тис. т та інших. При 

цьому при високій готовності споруд ГАЕС, постачені частини технологічного устаткування 

для завершення будівництва питомі капіталовкладення на 1 кВт потужності складають біля  

800 долл. США за кВт (в кілька разів менше показників літій – іонних акумуляторів). 

Таким чином, акумуляторні батареї, не можуть бути альтернативою Ташлицької ГАЕС в ОЕС 

України. 

Виконані енергетичні розрахунки показують, що варіант введення Ташлицької ГАЕС в 

порівнянні з альтернативними варіантами при значно менших додаткових капіталовкладеннях 

і експлуатаційних витратах є абсолютно ефективним. 
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2 В повідомленні відсутній опис територіальних альтернатив проекту. 

Відмічаємо, що в частині створення Олександрівського водосховища, є 

актуальним розгляд альтернативних рішень стосовно нижньої водойми 

Ташлицької ГАЕС, яка не була б пов'язана із руслом р. Південний Буг. 

Спорудження в 1999 р. Олександрівського  водосховища призвело до 

фрагментації течії річки, часткового затоплення порогів, зниження 

швидкості течії та інших негативних наслідків, які негативно вплинули на 

водні екосистеми та загальний стан довкілля Нижнього Побужжя. С тих 

пір через неодноразове підняття рівня Олександрівського водосховища 

ситуація лише  ускладнилась. Покращити екологічний баланс території 

може зниження рівня Олександрівського водосховища чи повна відмова 

від руслового водосховища та створення замкнутої нижньої водойми 

Ташлицької ГАЕС, що не буде пов'язана із руслом р. Південний Буг. 

Водночас не враховано позицію одного із найбільших  водокористувачів, 

який вважає проект сумнівним у спроможності забезпечити господарські 

потреби Миколаївської області, а на підставі даних моніторингу впливу 

Олександрівського водосховища робить висновок, що впровадження 

проекту завдасть чималих неоправданих збитків навколишньому 

середовищу. 

Відхилено. 

Територіальні альтернативи не розглядалися, оскільки нове 

будівництво нижньої водойми поза межами русла річки потребує 

додаткового відведення земель, перебудову уже існуючих споруд 

ГАЕС (їх демонтаж) і затрат величезних коштів при неможливості 

забезпечити параметри ГАЕС. 

Постійний моніторинг навколишнього середовища в т. ч. водних 

екосистем, підтверджує достовірність прогнозних даних, а також 

підтверджує, що погіршення стану підземних та поверхневих вод 

при існуючій відмітці НПР Олександрівського водосховища          

16,00 м не відбулося. 
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3 У п. 4 повідомлення наведено, що соціально-екологічними перевагами проекту є 

а) забезпечення високоманевровою електроенергією та резервними 

потужностями, б) витрати на екологічні заходи із збереження природного та 

культурного надбання в зоні впливу Ташлицької ГАЕС, в) фінансування 

соціальних програм. Проте аналіз задекларованих переваг викликає деякі 

сумніви та питання, а саме: 

а) забезпечення високоманевровою електроенергією цей пункт є надзвичайно 

важливою перевагою, але при цьому не передбачається розгляд будь-яких 

технічних чи територіальних альтернатив, проектні рішення порушують 

довкільне національне законодавство, проект несе недопустимі впливи на 

довкілля. 

б) витрати на екологічні заходи із збереження природного та культурного 

надбання в зоні впливу Ташлицької ГАЕС -в Звіті необхідно навести які 

конкретно роботи щодо збереження флори та фауни НПП «Бузький Гард» та Р 

ЛП «Гранітна-Степове Побужжя» проводились і як вони були узгоджені з 

даними природоохоронними установами. Обов'язково навести копію 

документальних підтверджень договорів з НПП та РЛП. Хочемо зазначити, що 

керівники та  співробітники парків неодноразово підкреслювали, що роботи на їх 

територіях по збереженню флори та фауни не проводились і не узгоджувались з 

ними. 

Навести копії документальних підтверджень історико-рхеологічних досліджень, 

які було проведено за останні 5 років в ложі Олександрівського водосховища і 

навести лист підтримки, довідку або інший офіційний документ від Інституту 

археології НАНУ країни, де наведено їх підтримку та згоду на підняття рівня 

Олександрівського водосховища 

в) фінансування соціальних програм - не зазначено, які механізм фінансування за 

даними програмами, розмір, джерела фінансування. Враховуючи, що 

законодавчо не визначені ні механізм компенсацій, ні методика визначення зони 

їх розміру, прозорість і доцільність таких компенсацій викликають обґрунтовані 

сумніви. Не взята до уваги європейська практика компенсації витрат на 

лікування хвороб спричинених діяльністю АЕС. 

Враховано частково. 

Інформація щодо компенсаційних заходів з мінімізації 

впливу Ташлицької ГАЕС та Олександрівського 

водосховища на навколишнє природне середовище, а також 

щодо витрат на виконання природоохоронних заходів в зоні 

впливу Ташлицької ГАЕС наведена у п. 7 Звіту ОВД. 

Територіальні альтернативи не розглядалися, оскільки нове 

будівництво нижньої водойми поза межами русла річки 

потребує додаткового відведення земель, перебудову уже 

існуючих споруд ГАЕС (їх демонтаж) і затрат величезних 

коштів при неможливості забезпечити параметри ГАЕС. 

Дослідження виконані провідними спеціалістами НАН 

України, НААН України, НАМН України, їх висновки, а 

також висновки ДП «Укрдержбудекспертиза» 

підтверджують, що цей проект екологічно прийнятний. 

Постійний моніторинг навколишнього середовища в т. ч. 

водних екосистем, підтверджує достовірність прогнозних 

даних, а також підтверджує, що погіршення стану підземних 

та поверхневих вод при існуючій відмітці НПР 

Олександрівського водосховища 16,00 м не відбулося. 
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продовження таблиці 10.1 
1 2 3 

4. У п. 5 повідомлення наведені дані про збільшення ємності 

водосховища на 5,02 м
3
, що означає ще більше 

заргулювання стоку Південного Бугу. Насправді сучасний 

стан екосистем Південного Бугу потребує корегування 

пріоритетів господарської діяльності, перегляду стратегії 

водокористування в басейні, впровадження 

водозберігаючих та водоочисних технологій. Надмірна 

зарегульованість басейну повинна бути поступово 

зменшена. Плани подальшого розширення водосховищ, 

зокрема Олександрівського, як такі, що погіршують якісні 

показники поверхневих вод та передбачають збільшення  

безповоротних втрат води, мають бути переглянуті. 

Прийняття рішень щодо спорудження будь-яких об'єктів, 

що можуть завдавати відчутного впливу на екосистему р. 

Південний Буг, можливе лише на основі плану управління 

басейном Південного Бугу. Закликаємо Міндовкілля 

розробити та винести на публічне обговорення План 

управління басейном Південного Бугу, а вже після того 

розглядати можливість реалізації будь-яких заходів 

пов'язаних із зарегулюванням течії Південного Бугу. План 

має містити заходи із вдосконалення системи 

водокористування поверхневими водами 

Південноукраїнського енергокомплексу - за рахунок 

підвищення водоощадності, облаштування систем 

очищення стічних вод та зменшення безповоротних втрат 

води на охолодження реакторів ЮУ АЕС. 

Відхилено. 

Згідно з даними офіційного сайту Державного агентства водних ресурсів України 

та сайту Басейнового управління водних ресурсів річки Південний Буг 21 грудня 

2018 року створено басейнову раду річки Південний Буг.  

Басейнова рада працює згідно з Положення про басейнову раду Південного Бугу 

за-твердженого Наказом Державного агентства водних ресурсів України від 

27.12.2018 № 987. До складу ради увійшло 49 представників із різних галузей: 

центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, Басейнового Управління водних ресурсів річки Південний Буг, 

Басейнового Управління водних ресурсів середнього Дніпра, Басейнового 

Управління водних ресурсів річок Причорномор'я, та нижнього Дунаю. 

Регіональних офісів водних ресурсів у Хмельницькій, Миколаївській, 

Кіровоградській, Черкаській областях,  водокористувачі, підприємств, установ, 

організацій,  громадських об'єднань (за згодою), що здійснюють свою діяльність 

у межах річкового басейну або діяльність яких пов'язана з річковим басейном. 

Порядок розроблення Плану управління річковим басейном визначається 

постановою КМУ від 18 травня 2017 р. № 336 «Про затвердження Порядку 

розроблення плану управління річковим басейном». Плани управління річковими 

басейноми розробляються та виконуються з метою досягнення екологічних 

цілей, визначених для кожного району річкового басейну, у встановлені строки. 

На сьогодні розроблений «План управління річковим басейном Південного Бугу: 

аналіз стану та заходи». Київ, 2014. 

План був розроблений в рамках проекту Шведського агенства міжнародного 

розвитку (SIDA) та Шведського агенства з охорони довкілля (SEPA). «Посилення 

управління бассей-ном Південного Бугу», який впроваджувався впродовж 2009-

2013 р.р. Головний бонефіциар проекту Державне агенство водних ресурсів 

України, а реципієнт – Басейнове управління водних ресурсів річки Південний 

Буг. 

Мета проекту - посилення ролі басейнового принципу управління водними 

ресурсами на національному та регіональному рівнях шляхом упровадження 

інтегрованого управління водними ресурсами на основі принципів Водної 

Рамкової Директиви Європейского Союзу 
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6. У п. б повідомлення всупереч Закону України «Про оцінку впливу на 

довкілля» не описані навіть очевидні екологічні обмеження проекту. 

Зокрема, не наведені такі обмеження: 

• наявність природоохоронних територій високого рівня заповідання: 

 Національного природного парку «Бузький Гард»; 

 Регіонального-ландшафтного парку «Гранітна-степове Побужжя»; 

 об'єкту Смарагдової мережі Bugzkyi Gard National Nature Park 

(SiteCode: UA0000040); 

• необхідність розвитку екомережі України; 

• наявність рідкісних і раритетних представників флори і фауни; 

• наявність червонокнижних видів флори і фауни; 

• наявність оселищ європейського значення; 

• наявність прибережної захисної смуги р. Південний Буг; 

• відсутність рибохідного каналу навколо греблі Олександрівського 

водосховища; 

• наявність об'єктів історичної спадщини, що охороняються державою; 

• наявність невивчених археологічних об'єктів; 

• необхідність впровадження інтегрованого управління водними 

ресурсами за басейновим принципом; 

• необхідність досягнення доброго стану поверхневих вод відповідно до 

Водної Рамкової Директиви ЄС тощо. 

Враховано частково. 

Інформація щодо розташування об’єктів ПЗФ та Смарагдової мережі 

на території планованої діяльності наведена у п. 3.8 Звіту ОВД 

Вплив планованої діяльності на біорізноманіття, природно-заповідні 

фонди та екологічну мережу наведений у п. 1.5.8, 3.8 та 5 Звіту ОВД. 

Інформація щодо рибопропускних споруд та заходів з охорони 

рибних ресурсів наведена у п. 7 Звіту ОВД 

Інформація щодо об’єктів історичної спадщини наведена у п.3.9 

Звіту ОВД. 

Програма дослідження Миколаївської експедиції Інституту 

археології НАН України у хвостовій частині Олександрівського 

водосховища на 2018-2022 р. передбачає охоронні роз-копки  на 

багатошарових поселеннях і могильниках доби неоліту-бронзи Гард , 

Лідина Балка, Пугач 1 та Пугач 2 між  позначками 16,90 м і 20,70 м. 

Загальний обсяг запланованих розкопок  становить 1800 м2, у тому 

числі на Гарді – 400 м2, на Лідиній Балці – 500 м2, на Пугачі 1 – 500 

м2, на Пугачі 2 – 400 м2. 

Управління водними ресурсами за басейновим принципом 

здійснюється БУВР р. Південний Буг. 

Інформація щодо біоіндикації якості води р. Південний Буг та 

Олександрівського водосховища наведена 1.5.3, 3,5, 5 Звіту ОВД.  

Інформація щодо водоохоронної зони наведена у п. 7 Звіту ОВД 

Інформація щодо рибопропускних споруд та заходів з охорони 

рибних ресурсів наведена у п. 7 Звіту ОВД 
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7 У п. 6 повідомлення відсутні порівняння екологічних та інших 

обмежень планованої діяльності з територіальними альтернативами 

через неправовірну відсутність їх опису в повідомлені. 

Відхилено. 

Інформація щодо факторів довкілля, які ймовірно зазнають впливу з 

боку планованої діяльності та її альтернативних варіантів наведена у п. 4 

Звіту ОВД. 

Територіальні альтернативи не розглядалися, оскільки нове будівництво 

нижньої водойми поза межами русла річки потребує додаткового 

відведення земель, перебудову уже існуючих споруд ГАЕС (їх демонтаж) 

і затрат величезних коштів при неможливості забезпечити параметри 

ГАЕС. 

8 Наведені у п. 7 повідомлення заходи з еколого-інженерного 

підготовки захисту території не направлені на уникнення наведених 

вище негативних впливів проекту, в частині впливу на довкілля, 

природну та історичну спадщину. Відсутній опис еколого-

інженерної підготовки і захисту території за територіальними 

альтернативами через неправовірну відсутність їх опису в 

повідомлені. 

Враховано частково. 

Інформація щодо компенсаційних заходів з мінімізації впливу 

Ташлицької ГАЕС та Олександрівського водосховища на навколишнє 

природне середовище, а також щодо витрат на виконання 

природоохоронних заходів в зоні впливу Ташлицької ГАЕС наведена у  

п. 7 Звіту ОВД. 

9 Пункт 8 повідомлення містить перелік джерел та видів можливого 

впливу на довкілля, в якому зазначається, що такі впливи відсутні чи 

незначні. Такі твердження протирічать фактичним даним і 

здоровому глузду. Наводимо перелік впливів запланованої 

діяльності: 

- клімат та мікроклімат - зазначено, що вплив не передбачається. 

Проте збільшення випаровування із поверхні водосховища за 

рахунок збільшення його площі безумовно призведуть до змін 

мікроклімату, що є очевидним і невідворотнім. Крім того, 

збільшення інтенсивності циркуляції води між верхньою (Ташлицька 

водойма) та нижньою водоймою (Олександрівське водосховище) 

Ташлицької ГАЕС безумовно призведе до росту температури 

Олександрівського водосховища, що також викличе зміни 

мікроклімату, зокрема ріст температури нижніх шарів атмосферного 

повітря. Значимими також можуть бути впливи на зміни клімату 

внаслідок зменшення загальної водності р. Південний Буг через 

збільшення беззворотних втрат та використання води для ТГ АЕС та 

Враховано частково. 

Інформація щодо впливів планованох діяльності на оточуюче 

середовище, рослинний та тваринний світ, об’єкти природно-заповідного 

фонбу, об’єкти Смарагдової мережі, об’єкти історичної спадщини 

наведена у п. 1.5, 3 та 5 Звіту ОВД. 

Інформація щодо компенсаційних заходів з мінімізації впливу 

Ташлицької ГАЕС та Олександрівського водосховища на навколишнє 

природне середовище наведена у п. 7 Звіту ОВД. 

Дослідження виконані провідними спеціалістами НАН України, НААН 

України, НАМН України, їх висновки, а також висновки ДП 

«Укрдержбудекспертиза» підтверджують, що цей проект екологічно 

прийнятний. 

Постійний моніторинг навколишнього середовища в т. ч. водних 

екосистем, підтверджує достовірність прогнозних даних, а також 

підтверджує, що погіршення стану підземних та поверхневих вод при 

існуючій відмітці НПР Олександрівського водосховища 16,00 м не 

відбулося. 
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ЮУ АЕС. 

- повітряне середовище - зазначено, що вплив незначний. В той же 

час, вплив на повітряне середовище буде не лише від роботи техніки, 

але від запилювання при ґрунтових роботах тощо. 

- геологічне середовище - перелік можливих впливів відсутній. 

Тобто, не приведена інформація щодо невідворотного підтоплення 

прилеглих до водосховища територій, що буде супроводжуватись 

зниженням інженерно-геологічних властивостей гірських порід, 

ймовірними впливами на діючі будівлі в ареалі підйому рівнів 

ґрунтових вод, зміною в бік погіршення якості ґрунтових вод. 

Підвищення рівня води призведе до руйнування кристалічних 

гірських порід, що складають Бузький каньйон, в результаті дії 

водної ерозії. Такі впливи призведуть до руйнації унікального 

природного комплексу Гранітна-степового Побужжя, що входить до 

переліку природних чудес України
2
 . 

- водне середовище - зазначається незначний вплив, а на фізико-

хімічні показники якості води взагалі не передбачається. Проте, 

доведено, що Олександрівське водосховище, навіть, в теперішньому 

обсязі зарегулювання р. Південний Буг здійснює вкрай негативний 

вплив, зокрема, на стан поверхневих вод. Так, згідно наукових 

досліджень, що лягли в основу розроблення Плану управління 

басейном Південного Бугу, якість води на нижньому б'єфі 

Олександрівського водосховища різко погіршується порівняно із 

контрольним створом ус. Мигія. Останнє безумовно пов'язано із 

наявністю та експлуатацією водосховища. При планованій 

діяльності, яка, зокрема, призведе до затоплення порогів - природної 

системи аерації та очищення води, можна очікувати лише 

погіршення якості поверхневих вод. Наступний негативний вплив, 

який залишився невисвітленим, полягає у втратах поверхневих вод 

на підтоплення навколишніх територій. Хибною є теза щодо 

відсутності впливу на фізико-хімічні показники поверхневих вод, так 

як інтенсифікація випаровування, обміну води із верхньою 

водоймою ГАЕС, затоплення нових території зникнення порогів, 

зміна температурного режиму поверхневих вод безумовно викличуть 

і зміни фізико-хімічних показників. Крім того, можна очікувати 

Оскільки питання землевідведення для проекту порушуються 

громадськістю в багатьох запитах, розглянемо його дещо докладніше.  

Як відзначається в звіті з ОВД, територію під будівництво ТГАЕС 

відведено і передано ПАЕС (розпорядження Ради Міністрів УРСР від 25 

грудня 1985 року №734-р).  

Значно пізніше рішенням Миколаївської обласної ради народних 

депутатів від 18.03.94 р. № 27 на цій, вже відведеній під будівництво 

території, було започатковано регіональний ландшафтний парк 

«Гранітно-степове Побужжя» (каньйон Південного Бугу довжиною 

близько 50 км), а також пам’ятники природи місцевого значення 

«Бузький» (орнітологічний заказник місцевого значення), «Скеля 

Кременчук» і «Гирло р. Бакшала» (ботанічна пам’ятка природи площею 

5 га). Разом з тим картографічного матеріалу до цього рішення не 

додавалось, а винесення у натурне середовище не здійснювалось, і тому 

існують деякі юридичні протиріччя у визначенні об'єктів природно-

заповідного фонду. 

Узгодження робочого картографічного матеріалу щодо рішення 

Миколаївської обласної державної адміністрації від 28.04.95 р. № 10 та 

від 27.05.96 № 326-р щодо розширення регіонального ландшафтного 

парку «Гранітно-степове Побужжя» з землевласниками, 

землекористувачами та місцевими органами влади своєчасно проведено 

не було, що спричинило відповідну конфліктну ситуацію.  

Миколаївська обласна рада рішенням від 25.10.96 р. №7. розширила 

територію РЛП «Гранітно-степове Побужжя» на 2060,9 га, включив 

туди 464,5 га земель водного фонду, з них 275,4 га земель раніше 

відведених під виробничі потреби Дирекції ПАЕС. 

У відповідності до рішення сесії Миколаївської обласної ради від 

16.01.2001р. №5 Міжнародною Академією морських наук, технологій та 

інновацій (м. Миколаїв)  виконані наукові обґрунтування і проект змін 

меж РЛП «Гранітно-степове Побужжя». Проект пройшов землеустрійну 

та екологічну експертизи.  

Проектом передбачується розширення РЛП на 1471,1 га за рахунок 

введення нових площ у межах Врадієвського, Доманівського і 

Первомайського р-нів та виключенням із складу території РЛП 331,5 га 

земель, в т.ч. 274,5 га земель водного фонду, які передані в постійне 
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підвищення концентрацій забруднюючих речовин та зниження 

санітарно-гігієнічних показників внаслідок зменшення здатност1 

поверхневих вод до самоочищення. 

- рослинний та тваринний світ, заповідні об'єкти - не наведена 

інформація щодо об'єктивних впливів як на рослинний, так і на 

тваринний світ, зокрема раритетних видів і таких, шо занесені до 

Червоної книги України, охорона яких є обов'язковою (мерингія 

бузька, смілка бузька, смілка Ситника та вишня Клокова, Полоз 

лісовий, або Ескулапова змія тощо). 

Не вказана інформація щодо затоплення територій природно-

заповідного фонду (НПП «Бузький Гард») та об'єкту Смарагдової 

мережі UA0000040. При попередніх підняттях рівня було затоплено 

ділянку РЛП «Гранітна-степове Побужжя» площею 27,72 га. Ця 

ділянка протизаконно була виведена зі складу Р ЛП рішенням 

Миколаївської обласної ради від б липня 2006 р. №10. Дане рішення 

було прийняте всупереч Закону України «Про природнозаповідний 

фонд України», яким встановлено порядок зміни меж, категорії та 

скасування статусу територій та об'єктів природно-заповідного 

фонду. 

- історична спадщина - перелік можливих впливів відсутній. Підйом 

рівня Олександрівського водосховища буде мати катастрофічний 

вплив на культурно-історичну спадщину У країни. Пороги на 

Південному Бузі залишаються останніми автентичними 

ландшафтами Війська Запорозького Низового. Згідно з Постановою 

Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2009 р. № 982 ландшафт 

внесено до Державного реєстру нерухомих пам'яток України 

національного значення. Знищення ландшафту центру Буго-

Гардівської паланки Війська Запорозького, який має виняткову 

історичну цінність, порушує Закон України «Про охорону 

культурної спадщини» та Європейську ландшафтну конвенцію, що 

негативно впливає на процес євроінтеграції України. Знищення 

ключової історичної пам'ятки в той час, коли триває боротьба за 

територіальну цілісність держави, національну гідність та провокує 

зазіхання інших країн на територію У країни. 

- навколишнє соціальне середовище - перелік можливих впливів 

користування П АЕС розпорядженням Ради Міністрів України від 

25.12.85р. №734-р. 

Землеустрійною експертизою Миколаївського обласного управління 

земельних ресурсів встановлено, що землі, які знаходяться в постійному 

користуванні П АЕС, у державному реєстрі до теперішнього часу 

вважаються як землі промисловості і не відносяться до категорії земель 

природно-заповідного фонду. 

У 2003 р. Національна юридична Академія України підтвердила у 

правовому висновку помилковість виключення значних площ у ПАЕС, 

при прийняті рішення про створення РЛП «Гранітно-степове Побужжя». 

Постановою Кабінету Міністрів України від 20.06.2006р. № 841 «Про 

надання земельних ділянок у постійне користування», ДП «НАЕК 

«Енергоатом» були видані державні акти на право постійного 

користування земельними ділянками загальною площею 27,72 га. 

У 2014 році до ДП «НАЕК «Енергоатом» в особі ВП ЮУ АЕС, 

Арбузинської районної держадміністрації, Арбузинського районного 

відділу земельних ресурсів, Богданівської сільської ради, Доманівського 

районного відділу земельних ресурсів, Южноукраїнської міської ради, 

Южно-Українського міського відділу земельних ресурсів подано 

позовну заяву Міжнародної благодійної організації «Екологія-Право-

Людина» про визнання недійсними державних актів на право постійного 

користування земельними ділянками під хвостовою частиною 

Олександрівського водосховища, скасування записів реєстрації цих 

державних актів, повернення державних актів до архівів. 

13.10.2015р. Господарським судом м. Київ по справі № 915/304/143а 

було прийнято рішення, яким у позові  Міжнародній благодійній 

організації «Екологія-Право-Людина» було відмовлено повністю.  

Станом на 01.04.2017р. державні акти на право постійного користування 

земельними ділянками є чинними. 

26 серпня 2015 року у ВП «Южно-Українська АЕС» пройшла виїзна 

нарада з питань будівництва Ташлицької ГАЕС. Так, у нараді взяли 

участь представники двох міністерств – енергетики та вугільної 

промисловості, а також екології та природних ресурсів, спеціалісти 

Національної академії наук України, фахівці дирекції НАЕК 

«Енергоатом» і Южно-Українського енергокомплексу, ПАТ «Інститут 
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відсутній. Не наведені очікувані негативні впливи. Враховуючи 

реальні ризики зниження якості води, слід говорити про загрози для 

водопостачання як в нижній течії р. Південний Буг, так і для м. 

Южноукраїнськ. Не наведено інформації щодо ліній затоплення в 

межах міської смуги м. Южноукраїнська, зокрема, зон відпочинку і 

пляжів, що призведе до погіршення умов проживання та відпочинку 

населення. Крім того, руйнування ядра об'єктів природнозаповідного 

фонду, затоплення порогів, втрата об'єктів культурної спадщини 

безумовно негативно позначиться на рекреаційно-туристичному 

потенціалі території, фактичнознищуючи можливість існування 

такої галузі в унікальному для України та Європи районі. 

«Укргідропроект» (Харків), народний депутат Верховної Ради О. Лівік, 

представники Миколаївської обласної та Арбузинської і Братської 

районних державних адміністрацій, Миколаївського управління водних 

ресурсів, обласної та чотирьох районних рад – Вознесенської, 

Доманівської, Братської і Арбузинської, а також міськрад Вознесенська 

та Южно-Українська. 

У підсумку учасники наради, зокрема, одноголосно вирішили: 

Здійснити корегування проекту РЛП «Гранітно-степове Побужжя» з 

вилученням з його складу 26,44 га під «хвостову» частину 

Олександрівського водосховища та затвердити проект рішення 

Миколаївською обласною радою; 

Погоджений проект землеустрою, щодо відведення земель під 

«хвостову» частину Олександрівського водосховища загальною площею 

26,44 га надати на затвердження КМУ; 

Передбачити кошти у складі фінансування будівництва Ташлицької 

ГАЕС на компенсацію екологічних втрат НПП «Бузький Гард» та РЛП 

«Гранітно-степове Побужжя»; 

Сприяти у виконанні комплексного Плану дій щодо впорядкування 

території РЛП «Гранітно-степове Побужжя» та розширення території 

НПП «Бузький Гард», погодженого 25.06.2013 року. 
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продовження таблиці 10.1 
1 2 3 

10 Пункт 11 повідомлення не містить опису напрямів планованих досліджень та обсягу 

та рівня деталізації інформації, всупереч вимогам Закону У країни «Про оцінку 

впливу на довкілля». Вважаємо, що для одержання повної інформації для 

об'єктивного визначення усіх негативних впливів на довкілля необхідно виконати 

наступний обсяг досліджень із такою деталізацією: 

• клімат та мікроклімат - має бути створена локальна кліматична модель, виконати 

прогнозні розрахунки зміни мікроклімату, в тому числі враховано зміни 

інтенсивності випаровування та зміни температури поверхневих вод 

приповерхневого шару повітря, оцінені ареали поширення таких змін. 

• геологічне середовище: 

✓ підземні води - має бути створена регіональна геофільтраційна модель, що має 

покривати всю зону впливу Олександрівського водосховища та прилеглі території з 

обґрунтованими гідрогеологічними границями. Модель має бути верифікована 

шляхом вирішення зворотних задач. На основі виконання прогнозих розрахунків 

необхідно: 

а) відтворити гідрогеологічну обстановку до створення Олександрівського 

водосховища; 

б) оцінити зміни гідрогеологічних умов, що відбулися в результати створення 

водосховища і усіх етапів підйому його рівня: визначити зони підпору ґрунтових 

вод, зміну характеру взаємозв'язку та зміну співвідношенням напорів ґрунтовно та 

нижчезалягаючих водоносних горизонтів зміну напрямів та інтенсивності потоку 

підземних вод, зміну характеру взаємозв'язку поверхневих та підземних вод; 

в) оцінити вплив на водозабори підземних вод, окремі артезіанські 

свердловини, колодязі; 

г) визначити зміни якості та хімічного складу підземних вод із катуванням зон 

впливу, в тому числі поширення радіоактивних елементів у підземних водах та 

зміну стану води у джерелах підземного водопостачання; 

д) оцінити кількісні втрати води на підтоплення та пов'язані статті витрат; 

є) провести відповідні прогнозні розрахунку для сценаріїв подальшого управлінням 

водосховищем, в тому числі для підвищення і зниження рівня. 

✓ інженерно-геологічні умови - мають бути оцінені інженерно-геологічні умови 

ділянки планованих робіт, ризик розвитку небезпечних геологічних явищ: зсувів, 

просідання, абразії берегів, руйнування кристалічних порід, що складають Бузькі 

Враховано. 

Інформація щодо впливів планованох діяльності на 

оточуюче середовище, рослинний та тваринний світ, 

об’єкти природно-заповідного фонбу, об’єкти 

Смарагдової мережі, об’єкти історичної спадщини 

наведена у п. 1.5, 3 та 5 Звіту ОВД. 
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пороги; 

✓ осадконакопичення - мають бути створею моделі переносу осадочного 

матеріалу, оцінено динаміку такого переносу, зміну характеру поверхні дна р. 

Південний Буг, замулення Олександрівського водосховища, перевідкладення 

осадкового матеріалу, зміни геохімічних полів донних відкладів, вплив на якість 

поверхневих вод тощо. 

✓ сейсмічні умови - необхідна оцінка сучасних сейсмічних умов території; 

• водне середовище: 

✓ необхідно навести розрахунки водного балансу басейну Південного Бугу в 

районі планової діяльності та нижньої течії загалом, які мають відображати 

історичні дані, сучасний стан та прогнозні показники за оптимістичним і 

песимістичним сценаріями, які очікуються в умовах глобальних змін клімату, з 

врахуванням та без врахування запланованої діяльності, зокрема: 

► припливу, скиду та випаровування води з водосховищ (Олександрівського, 

Ташлицького) та Ташлицької водойми- охолоджувача; 

► об'єм води, необхідний для роботи Ташлицької ГАЕС в складі 2 агрегатів, а 

також в проектному вигляді ( б гідроагрегатів); 

► об'єм води та динаміку втрат на випаровування при впровадженю бризкальних 

басейнів; 

► об'єм води, що використовується для продувки Ташлицької водойми-

охолоджувача, зокрема з деталізацією щодо прогнозів збільшення температури 

повітря; 

► об'єм води для додаткового водоспоживання Южно-Української АЕС; 

► баланс господарського використання поверхневих вод р. Південний Буг в нижній 

течії (відм. Южноукраїнськ до гирла річки). 

необхідно відобразити кількісні р. Південний Буг; оцінки дефіциту води в нижній 

течії 

✓ необхідно відобразити кількісні оцінки зміни якості води в Олександрівському 

водосховищі в ретроспективі та за умови реалізації проекту з врахуванням 

затопленням порогів в районі м. Южноукраїнськ, зробити порівняння із якістю води 

вище за течією (в створі с. Мигія) та із якістю на скиді із Олександрівського 

водосховища; 

✓ має бути наведена динаміка річного обсягу стоку річки Південний Буг та його 

співвідношення з загальним обсягом водосховищ і ставків, виконаний аналіз 

відповідності збільшення об'єму Олександрівського водосховища до ст. 82 Водного 
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Кодексу У країни; 

✓ необхідно відобразити вплив на іхтіофауну басейну р. Південний Буг, в тому 

числі зміни, які вже відбулись в процесі будівництва гідроспоруд енергокомплексу, 

враховуючи відсутність рибохідного каналу навколо Олександрівської греблі 

починаючи із моменту підняття рівня водосховища до відмітки +8 м у 1999 р.; 

порівняльну оцінку стану іхтіофауни за період будівництва і експлуатації 

Південноукраїнського енергокомплексу; характеристику та оцінку ефективності 

заходів із збереження іхтіофауни, якщо такі проводились за період експлуатації 

Південноукраїнського енергокомплексу; причини відсутності таких заходів та 

шляхи відновлення іхтіофауни до наближеного до природного стану; опис, 

кількісну оцінку та аналіз допустимості негативного вплив добудови ТГ АЕС на 

іхтіофауну, в тому числі при роботі 6 гідроагрегатів та за умови відсутності 

рибохідного каналу; вплив на іхтіофауну в процесі запланованого одноразового 

скиду 10,59 млн.м
3
 води з Ташлицької водойми-охолоджувача ЮУ АЕС в р. 

Південний Буг (згідно даних Інституту геохімії НАНУ), в тому числі за умови 

маловодного року; 

✓ необхідно відобразити вплив на фізико-хімічні параметри річки запланованого 

скиду 10,59 млн.м
3
 води із Ташлицької водойми-охолоджувача; 

✓ заходи проекту мають бути оцінені відповідно до необхідності виконання 

Україною зобов'язань згідно Угоди про асоціацію між Україною та ЄС в частині 

імплементації вимог Водної Рамкової Директиви ЄС, зокрема, стосовно досягнення 

доброго стану водних ресурсів; 

• рослинний та тваринний світ: 

✓ провести дослідження стану популяцій рослинного та тваринного світу, які 

перебувають (зростають) в районі затоплення з визначенням ареалів поширення та 

чисельності (особливу уваги приділити занесеним до Червоної книги України та 

міжнародних охоронних переліків), зокрема, для: 

► популяцій раритетних видів судинних рослин, 

► водоростей, 

► мохоподібних, 

► лишайників, 

► грибів, 

► безхребетних та хребетних тварин. 

✓ здійснити картування оселищ європейського значення з переліку Резолюції 4 

Бернської конвенції району затоплення та прилеглих ділянок; 
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✓ провести заходи щодо збереження середовищ існування та штучного відтворення 

унікального реофільного комплексу риб р. Південний Буг. 

об'єкти природно-заповідного фонду - має бути проведено оцінку впливу на стан 

території НПП «Бузький Гард» та РЛП «Гранітно-степове Побужжя» в частині 

вилучення природно-заповідних територій, виконання задач функціонування 

природно-заповідних об'єктів, розвитку екомережі України, збереження унікальних 

природних об'єктів. Якщо будь-який варіант реалізації проекту передбачає вплив на 

заповідну територію, що порушує Закон України «Про природно-заповідний фонд», 

такий варіант має бути відхилений; 

• Смарагдова мережа Європи - має бути оцінено ймовірний вплив запланованої 

діяльності на об'єкти Смарагдової мережі. Відповідно до Глави 6 Угоди про 

асоціацію «Навколишнє середовище» (стаття 361) та Додатку ХХХ до цієї глави, 

що містить перелік директив ( зокрема, Директиву Ради 92/43/ЄЕС від 21.05.1992 р. 

про збереження природного середовища існування, дикої флори та фауни, із 

змінами і доповненнями, внесеними Директивами 97 /62/ЄС, 2006/105/ЄС та 

Регламентом 2003/1882/ЄС), які Україна зобов'язалась імплементувати та 

приєднатись до Пан'європейської мережі природоохоронних об'єктів - Смарагдової 

мережі, що включає найбільш цінні природні території країн Європейського Союзу 

та інших країн Європи, Кавказу та Північної Африки поза його межами. Рішенням 

про визначення об'єктів Смарагдової мережі в Україні, яке було прийнято на 36-му 

засіданні Постійного комітету Бернської конвенції 15-18 листопада 2016 року у м. 

Страсбург (Франція), в Україні створено Національну Смарагдову мережу. До 

переліку територій, які увійшли до  Смарагдової мережі в У країні ввійшли 

території нижньої НПП «Бузький Гард» UА000040 (http://emerald.eea.europa.eu/). 

Відповідно ця ділянка є захищеною на рівні міжнародних зобов'язань України, і 

будь-який негативний вплив на неї має бути виключений. 

• історико-культурна спадщина - має бути проведено детальна оцінка впливу 

проекту на об'єкт національної спадщини «Історичний ландшафт центру Буго-

Гардівської паланки Війська Запорозького» є об'єктом культурної спадщини 

національного значення ( охоронний номер 140001 - Н) та виключено можливість 

негативного впливу на нього. 
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продовження таблиці 10.1 
1 2 3 

11 Звіт з ОВД має містити обґрунтуванням методики за якою будуть 

розраховані показники сучасного стану довкілля, методики 

виконання прогнозів, має бути доведено достовірність 

прогнозних моделей та проведено верифікацію отриманих 

результатів. 

Враховано. 

Інформація наведена у п.6 Звіту ОВД. 
 

12 В звіті необхідно навести альтернативи планової діяльності, а 

також розглянути варіант без реалізації проекту, навести 

порівняльний аналіз екологічних наслідків альтернативних до 

проекту рішень та основних причин обрання варіанта проекту, з 

описом та врахуванням всього комплексу прогнозних наслідків. 

Загалом вбачається недоцільним впровадження подібних 

проектів, що мають значний і довготривалий вплив на довкілля до 

розроблення, публічного обговорення за умов подолання 

російської військової агресії, та затвердження Плану управління 

басейном Південного Бугу, відповідно до зобов'язань України у 

сфері управлінням водними ресурсами відповідно до Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС. Вважаємо, що на даному етапі 

потрібно накласти мораторій на розбудову Ташлицької ГАЕС до 

розробки альтернативних рішень щодо покриття пікових 

навантажень у південно- західній частині об'єднаної 

енергосистеми України, а також для забезпечення надійного 

базисного режиму роботи ЮУ АЕС, які не лише не будуть 

передбачати підйом рівня Олександрівського водосховища, але й 

будуть містити стратегію зниження його рівня до відмітки+ 8 м, 

яка є відносно безпечною з екологічної точки зору. 

В уточненому проекті Ташлицької ГАЕС розглянуті альтернативні 

варіанти введення рівноцінних за потужністю газотурбінної та теплової 

електростанції з прив'язкою на Миколаївському і Одеському майданчиках, 

варіант припинення будівництва Ташлицької ГАЕС і Олександрівського 

гідровузла з водосховищем, так званий «нульовий варіант». Реалізація 

альтернативного варіанту навіть з газотурбінними установками типу ПГУ-

345 вимагало б додаткових капіталовкладень в обсязі більше 600 млн USD. 

Збільшення капіталовкладень - в 2 рази (щорічні витрати на закупівлю 

вугілля та газу, та погіршення стану навколишнього середовища за рахунок 

викидів в атмосферу, скидів в поверхневі води та утворення відходів). 

При припиненні будівництва Ташлицької ГАЕС з виконаних капвкладень  

в 300 млн USD, обсяг непридатних робіт складав би більше 260 млн USD. 

Введення шести гідроагрегатів Ташлицької ГАЕС потужністю 906 МВт 

забезпечить вироблення 700 ГВт. годин на рік пікової електроенергії. 

Виконані енергетичні розрахунки показують, що варіант введення 

Ташлицької ГАЕС в порівнянні з альтернативними варіантами при значно 

менших додаткових капіталовкладеннях і експлуатаційних витратах є 

абсолютно ефективним. 

На сьогодні в світі з різних джерел регулювання та балансування 

енергосистем за технічними параметрами, умовами роботи, найбільш 

ефективними являються ГАЕС, які мають найбільш широке застосування 

при потужності  170 млн. кВт складають 97 % від всіх регулюючих 

акумулюючих джерел. Окрім ГАЕС існують інші технології акумулювання 

енергії: акумуляторні батареї (літій – іонні, натрієві, свинцово – кислотні, 

нікілеві та інші), супер - маховики, на стиснутому повітрі та інші. 

ГАЕС найкращим чином задовольняють потреби об’єднаних енергосистем 

в регулюванні добових графіків навантажень, покриває пікову частину 

графіка, заповнюють нічні провали, виконують функції частотного і 
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аварійних резервів енергосистем, а також в умовах широкого вводу вітро та 

сонячних електростанцій (ВЕС, СЕС) з непостійним виробітком 

електроенергії виконують регулювання і акумулювання їх електроенергії. 

В енергосистемі країн ЕС  ENTSO-E  при сумарній потужності ГАЕС 48 

млн. кВт ведеться широке будівництво, плануються нові ГАЕС з 

збільшеною потужністю до 2030 р. до 96 млн. кВт. 

ГАЕС характеризуються тривалим нормативним терміном експлуатації 

(технологічне устаткування 40 років, споруди 100 років), високою 

маневреністю, кількістю годин роботи в турбінному режимі на добу 4-8 

годин.  

В сучасних умовах тільки ГАЕС здатні забезпечити накопичення та 

виробіток електроенергії в великих обсягах, необхідних для регулювання 

об’єднаних енергосистем.  

Інші системи акумулювання енергії характеризуються обмеженим 

використанням. З  них найбільше застосування отримали літій-іонні 

батареї, сумарна потужності яких в світі складає 1,6 млн. кВт. Вони мають 

обмежений період роботи - до 20 років. Обмежену кількість циклів «заряд-

розряд» за період роботи – до 4500, питому вартість 2,5 -3 тис. дол за кВт 

потужності. На даний час не вирішені проблеми їх утилізації. Щоб не 

допускати забруднення шкідливими речовинами навколишнього 

середовища.  

На сьогодні такі батареї використовуються відносно невеликою 

потужністю. Максимальна потужність таких батарей складає до 0,2 млн. 

кВт і вони використовуються в одному вузлі з ВЕС або СЕС в умовах в 

основном локальної розпридільчої генерації. 

В даний час акумуляторні батареї для об’єднаних енергосистем, де 

потрібні великі регулюючі потужності, не можуть служити альтернативами 

ГАЕС. 

В умовах об’єднаної енергосистеми України (ОЕС України), де більше 50% 

електроенергії виробляється базовими блоками АЕС і при гострому 

дефіциті регулюючих потужностей ГЕС і ГАЕС, енергоблоки ТЕС, 

спроектовані для роботи в базовому режимі, використовуються для 

регулювання графіка навантажень енергосистеми (з щодобовим 

відключенням в період нічного провалу більш 10 вугільних блоків 

потужностей від 150 до 300 МВт), що призводить до перевитрат палива і 
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аварійних ситуацій. Ташлицька ГАЕС після добудови потужністю 0,9 млн. 

кВт в складі Южно-Українського енергокомплексу буде виконувати 

регулювання графіків потужностей в ОЕС України з покриттям пікової 

частини, закриттям нічних провалів, використанням в якості частотного та 

аварійного резервів, а також в умовах запланованого подальшого зростання 

потужностей ВЕС, СЕС в їх регулюванні. Вже на сьогодні введення 

потужностей ВЕС і СЕС з непостійним виробітком електроенергії призвело 

до ускладення умов балансування в ОЕС України і забезпеченням її сталої 

роботи. Найскладніша ситуація склалася в Південній ЕС, де в умовах 

швидкого зростання потужностей ВЕС і СЕС, яке вже перевищило планові 

показники завдяки сприятливим природним умовам, необхідне невідкладне 

введення додаткових балансуючих потужностей і при введені в дію 4 

гідроагрегатів потужністю 604 МВт в генераторному режимі в періоди 

пікового споживання та у насосному режимі в «нічній зоні» дозволить 

виконувати балансування системи, а також запобігти перевитратам вугілля, 

зменшенню викидів парникових газів та відключенню споживачів. 

Введення  на повну потужність Ташлицької ГАЕС дозволить замінити 

роботу частки блоків ТЕС роботою АЕС, ВЕС і СЕС з зниженням 

щодобового спалення вугілля біля 400 тис. т, відповідно викидів і 

забруднюючих речовин в навколишнє середовище (вуглекислого газу – 0,9 

млн. т, оксидів азоту біля 4 тис. т, сірчаного ангідриду 13 тис. т, шлаків в 

золовідвалах – біля 100 тис. т та інших. При цьому при високій готовності 

споруд ГАЕС, постачені частини технологічного устаткування для 

завершення будівництва, питомі капіталовкладення на 1 кВт потужності 

складають біля 800 долл. США за кВт (в кілька разів менше показників 

літій – іонних акумуляторів). 

Таким чином, акумуляторні батареї, не можуть бути альтернативою  

Ташлицькій ГАЕС в ОЕС України. 
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продовження таблиці 10.1 

1 2 3 

Фізична особа Бабенко Олег Васильович 068-4075421, КNSS@I.UA 
1 Я, Бабенко Олег Васильович, водій. Вознесенський район, 

с.Миколаївка, наразі служу в лавах Збройних сил України . Для 

мене та моїх побратимів є дуже важливим питання екологічного 

впливу проекту завершення будівництва Ташлицької ГАЕС і 

підняття рівня Олександрівського водосховища. Через виконання 

бойових завдань, 

низької якості зв’язку, я та мої побратими не маємо можливості 

повноцінно взяти участь в громадських обговореннях та 

підготувати ґрунтовні зауваження. 

Враховуючи, що це питання є вкрай важливим для нашої області та 

мене особисто, прошу  перенести громадські обговорення 

планованої діяльності з зaвершення будівництва Ташлицької ГАЕС 

на період коли закінчиться воєнний стан, щоб ми змогли 

реалізувати своє право на участь в громадському обговоренні 

прийняття екологічно значимих для Миколаївщини рішень. 

Відхилено. 

Процедура оцінки впливу на довкілля здійснюється відповідно до вимог 

Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»   від 23.05.2017 № 2059-VIII  

Участь громадськості в процедурі оцінки впливу на довкілля передбачається 

відповідно до вимог ст. 4 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» від 

23.05.2017 № 2059-VIII та  ПКМУ «Про затвердження Порядку проведення 

громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля» від 13 грудня 2017 

р. № 989. 

Завершення будівництва Ташлицької ГАЕС для покриття пікових 

навантажень, заповнення нічних «провалів» та балансування ЕС при вводі 

значних потужностей ВЕС і СЕС з нестійким виробітком електроенергії, 

забезпечення аварійного та частотного резервів швидкодіючими 

потужностями в Південній ЕС є пріоритетним завданням державної політики 

у сфері забезпечення енергобезпеки України в умовах воєнного стану та 

пошкодження енергетичних об’єктів України 

Фізична особа Винокуров Володимир Іванович 097-5117392, КNSS@І.UA 

1 Я, Винокуров Володимир Іванович, номер обслуги. Вознесенський 

район, смт.Веселинове,  наразі служу в лавах Збройних сил України 

. Для мене та моїх побратимів є дуже важливим питання 

екологічного впливу проекту завершення будівництва Ташлицької 

ГАЕС і підняття рівня Олександрівського водосховища. Через 

виконання бойових завдань, низької якості зв’язку, я та мої 

побратими не маємо можливості повноцінно взяти участь в 

громадських обговореннях та підготувати ґрунтовні зауваження. 

Враховуючи, що це питання є вкрай важливим для нашої області та 

мене особисто, прошу  перенести громадські обговорення 

планованої діяльності з зaвершення будівництва Ташлицької ГАЕС 

на період коли закінчиться воєнний стан, щоб ми змогли 

реалізувати своє право на участь в громадському обговоренні 

прийняття екологічно значимих для 

Миколаївщини рішень. 

Відхилено. 

Процедура оцінки впливу на довкілля здійснюється відповідно до вимог 

Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»   від 23.05.2017 № 2059-VIII  

Участь громадськості в процедурі оцінки впливу на довкілля передбачається 

відповідно до вимог ст. 4 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» від 

23.05.2017 № 2059-VIII та  ПКМУ «Про затвердження Порядку проведення 

громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля» від 13 грудня 2017 

р. № 989. 

Завершення будівництва Ташлицької ГАЕС для покриття пікових 

навантажень, заповнення нічних «провалів» та балансування ЕС при вводі 

значних потужностей ВЕС і СЕС з нестійким виробітком електроенергії, 

забезпечення аварійного та частотного резервів швидкодіючими 

потужностями в Південній ЕС є пріоритетним завданням державної політики 

у сфері забезпечення енергобезпеки України в умовах воєнного стану та 

пошкодження енергетичних об’єктів України 
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продовження таблиці 10.1 

1 2 3 

Фізична особа Тимченко Інна Вікторівна, 

К.т.н., доцент кафедри екології та природоохоронних технологій Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова 

inna.tymchenko@nuos.edu.ua, (068)2681610 

1 В Звіті з ОВД вказати всі допустимі технічні та територіальні (без 

використання Олександрівського водосховища) альтернативи. 

Зокрема, наведена в повідомлені альтернатива з підняттям рівня 

Олександрівського водосховища до +20,7 м не може розглядатися 

як єдина альтернатива. Проєкт з підняттям рівня +20,7 проходив 

оцінку впливу на довкілля, отримав величезний супротив з боку 

українських та міжнародних експертів, тому що така планована 

діяльність та її реалізація порушувала національне та міжнародне 

законодавство, проект отримав в липні 2021 року також відмову у 

видачі висновку З ОВД від Міндовкілля, крім того у висновку було 

зазначено про необхідність розгляду альтернативних рішень. 

Разом з тим, в повідомленні не зазначено якісь інші допустимі 

альтернативи. 

Відхилено. 

Територіальні альтернативи не розглядалися, тому, що нове будівництво 

нижньої водойми поза межами русла річки потребує додаткового 

відведення земель, перебудову уже існуючих споруд ГАЕС (їх демонтаж) 

і затрат величезних коштів при неможливості забезпечити параметри 

ГАЕС. 

В процесі проектування було визначено найкращий варіант забезпечення 

високоманевреною електроенергією у складі ЮУЕК 

Уточнений проект пройшов державну комплексну експертизу, в т.ч. і 

екологічну і отримав Зведений комплексний висновок Центральної 

служби Укрінвестекспертизи щодо проекту завершення будівництва 

Ташлицької ГАЕС від 31.01.2002 року № 32, відкоригований в 2017 році 

проект також отримав позитивний висновок № 00-1188-17/ПБ (00-2099-

16/ПБ) від  29.09.17 р ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА», що 

підтверджує відповідність прийнятих в проекті рішень вимогам 

законодавства України, в т.ч. і природоохоронного. 

ГАЕС є найкращим варіантом для забезпечення сталої роботи ОЕС 

України. В останні роки умови роботи ОЕС України ще більш 

ускладнюються при швидкому і постійно зростаючому введенні в 

експлуатацію потужностей ВЕС і СЕС, що мають непостійний характер 

роботи і потребують вводу балансуючих потужностей для забезпечення 

сталої роботи ОЕС. Особливо це стосується Південної ЕС України, де 

введення в експлуатацію ВДЕ перевищує планові показники і потребує 

негайного створення балансуючих потужностей. 

Ташлицька гідроакумулююча електростанція є єдиною маневреною 

електростанцією в південному регіоні України. 

ГАЕС найкращим чином задовольняють потреби об’єднаних 

енергосистем в регулюванні добових графіків навантажень, покриває 

пікову частину графіка, заповнюють нічні провали, виконують функції 

частотного і аварійних резервів енергосистем, а також в умовах широкого 

mailto:inna.tymchenko@nuos.edu.ua


249 

 

вводу вітро та сонячних електростанцій (ВЕС, СЕС) з непостійним 

виробітком електроенергії виконують регулювання і акумулювання їх 

електроенергії. В енергосистемі країн ЕС  ENTSO-E при сумарній 

потужності, ГАЕС 48 млн. кВт ведеться широке будівництво, плануються 

нові ГАЕС з збільшеною потужністю до 2030р. до 96 млн. кВт. 

ГАЕС характеризуються тривалим нормативним терміном експлуатації. 

(технологічне устаткування 40 років, споруди 100 років), високою 

маневреністю кількістю годин роботи в турбінному режимі на добу 4-8 

годин.  

В даний час тільки ГАЕС здатні забезпечити накопичення та виробіток 

електроенергії в великих обсягах, необхідних для регулювання 

об’єднаних енергосистем.  

Інші системи акумулювання енергії характеризуються обмеженим 

використанням. З них найбільше застосування отримали літій-іонні 

батареї, сумарна потужності яких в світі складає 1,6 млн. кВт. Вони 

мають обмежений період роботи - до  20 років. Обмежену кількість 

циклів «заряд-розряд» за період роботи – до 4500, питому вартість 2,5 -3 

тис. дол за кВт потужності. На даний час не вирішені проблеми їх 

утилізації. Щоб не допускати забруднення шкідливими речовинами 

навколишнього середовища.  

На сьогодні такі батареї використовуються відносно невеликою 

потужністю. Максимальна потужність таких батарей складає до              

0,2 млн. кВт і вони використовуються в одному вузлі з ВЕС або СЕС в 

умовах в основном локальної розпридільчої генерації. 

В даний час акумуляторні батареї для об’єднаних енергосистем, де 

потрібні великі регулюючі потужності, не можуть служити 

альтернативами ГАЕС. 

В умовах об’єднаної енергосистеми України  (ОЕС України), де більше 

50% електроенергії виробляється базовими блоками АЕС і при гострому 

дефіциті регулюючих потужностей ГЕС і ГАЕС, енергоблоки ТЕС, 

спроектовані для роботи в базовому режимі, використовуються для 

регулювання графіка навантажень енергосистеми (з щодобовим 

відключенням в період нічного провалу більш 10 вугільних блоків 

потужностей від 150 до 300 МВт), що призводить до перевитрат палива і 

аварійних ситуацій. Ташлицька ГАЕС після добудови потужністю 0,9 
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млн. кВт в складі Южно - Українського енергокомплексу буде 

виконувати регулювання графіків потужностей в ОЕС України з 

покриттям пікової частини, закриттям нічних провалів, використанням в 

якості частотного та аварійного резервів, а також в умовах запланованого 

зростання потужностей ВЕС, СЕС в їх регулюванні крім того введення на 

повну потужність Ташлицької ГАЕС дозволить замінити роботу частки 

блоків ТЕС роботою АЕС з зниженням щодобового спалення вугілля біля 

400 тис. т, відповідно викидів і забруднюючих речовин в навколишнє 

середовище (вуглекислого газу – 0,9 млн. т, оксидів азоту біля  

4 тис. т. сірчаного ангідриду 13 тис. т, шлаків в золовідвалах – біля 100 

тис. т та інших. При цьому при високій готовності споруд ГАЕС, 

постачені частини технологічного устаткування для завершення 

будівництва питомі капіталовкладення на 1 кВт потужності складають 

біля  

800 долл. США за кВт (в кілька разів менше показників літій – іонних 

акумуляторів). 

Таким чином, акумуляторні батареї, не можуть бути альтернативою 

Ташлицької ГАЕС в ОЕС України. 

Виконані енергетичні розрахунки показують, що варіант введення 

Ташлицької ГАЕС в порівнянні з альтернативними варіантами при значно 

менших додаткових капіталовкладеннях і експлуатаційних витратах є 

абсолютно ефективним. 

2 В Звіті розглянути вплив планованої діяльності на стан акваторії 

Південного Бугу нижче нижнього б’єфа Олександрівського 

водосховища до міста Миколаїв, враховуючи наслідки попередніх 

етапів заповнення водосховища. Зокрема, навести дані щодо зміни 

конфігурації русла річки, його заростання, замулювання, 

зменшення стоку, зміни якісного та кількісного складу водної 

рослинності та іхтіофауни. Для підтвердження наведених даних 

обов’язково навести картографічні дані, супутникові знімки. 

Враховано частково. 

Дані щодо зміни конфігурації русла річки, його заростання, замулювання, 

зменшення стоку, зміни якісного та кількісного складу водної 

рослинності та іхтіофауни наведено у п.п. 1.5.3, 3.5 та 5 Звіту ОВД 

Супутникові знімки не можуть бути наведені у Звіті ОВД оскільки дана 

інформація підлягає обмеженням в воєнний час відповідно до частини 

третьої статті 34, частини другої статті 64 Конституції України, для 

захисту інтересів національної безпеки та територіальної цілісності 

держави 
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продовження таблиці 10.1 
1 2 3 

3 В Звіті розглянути всі аварійні ситуації з руйнуванням 

греблі, об’єктів ТГАЕС, внаслідок ракетного обстрілу 

та інших бойових дій, їх наслідки при найгірших 

сценаріях.  

Дані підтвердити картографічними матеріалами, 

використовувати сучасні методи моделювання розливу 

річки внаслідок руйнування греблі з візуалізацією, 

зрозумілою для будь-якої людини, не лише експерта. 

Враховано частково. 

Інформація щодо аврійних ситуацій наведена у п. 8 Звіту ОВД. 

4 В Звіті розглянути реальні можливості збільшення 

обсягів використання води з Олександрівського 

водосховища та з річки Південний Буг з врахуванням 

катастрофічної ситуації зі стоком річки, постійної 

динаміки зменшення стоку. 

Відхилено. 

Станом на поточну дату Олександрівське водосховище має проектну відмітку  

НПР 16,00 м та корисну ємність 20,95 млн.м
3
, в тому числі: - для Ташлицької ГАЕС-  

3,55 млн.м
3
; - для компенсації безповоротних втрат (випаровування) - 3,60 млн.м

3
, - для 

водогосподарських потреб Миколаївської області - 13,80 млн.м
3
 

Проектом «Завершення будівництва Ташлицької ГАЕС» передбачається поетапне 

підвищення НПР Олександрівського водосховища. При НПР + 16,90 м корисна ємність 

водосховища збільшиться до 25,97 млн.м3, у тому числі: - для Ташлицької ГАЕС - 14,40 

млн.м3, - для компенсації безповоротних втрат (випаровування) Олександрівського 

водосховища і верхньої водойми ГАЕС - 4,26 млн.м3, - для водогосподарських потреб 

Миколаївської області  - 7,31 млн.м3.  

Збільшення обсягів використання води з Олександрівського водосховища можливо за 

умов підняття НПР Олександрівського водосховища до 20,7 м. 

5 Навести розрахунок економічної ефективності 

добудови Ташлицької ГАЕС з врахуванням 

катастрофічно низького стоку річки та тенденції 

зменшення стоку. 
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продовження таблиці 10.1 

1 2 3 

6 Враховуючи, що громадськість, науковці, ветерани війни 

багато років виступають проти реалізації завершення 

будівництва ТГАЕС, що підтверджено чисельними акціями в 

підтримку Бузького гарду та захисту культурної та природної 

спадщини, і те, що наразі більшість захисників Бузького 

Гарду служить в лавах ЗСУ, захищає країну, і, звісно, на 

фронті не може взяти участь в громадських обговореннях, 

провести повноцінний аналіз Звіту, і загалом з ним 

ознайомитись, прошу перенести слухання після воєнний час 

(після закінчення воєнного стану). Адже лише так буде 

дотримана Оргуська конвенція, вільний доступ кожного та 

участь громади в прийнятті екологічно значимих рішень 

Відхилено. 

Процедура оцінки впливу на довкілля здійснюється відповідно до вимог Закону 

України «Про оцінку впливу на довкілля»   від 23.05.2017 № 2059-VIII  

Участь громадськості в процедурі оцінки впливу на довкілля передбачається 

відповідно до вимог ст. 4 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» від 

23.05.2017 № 2059-VIII та  ПКМУ «Про затвердження Порядку проведення 

громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля» від 13 грудня 2017 р. № 

989. 

Завершення будівництва Ташлицької ГАЕС для покриття пікових навантажень, 

заповнення нічних «провалів» та балансування ЕС при вводі значних потужностей 

ВЕС і СЕС з нестійким виробітком електроенергії, забезпечення аварійного та 

частотного резервів швидкодіючими потужностями в Південній ЕС є пріоритетним 

завданням державної політики у сфері забезпечення енергобезпеки України в умовах 

воєнного стану та пошкодження енергетичних об’єктів України 

Фізична особа Гріндак Інна Анатоліївна    

Дніпропетровська обл. Дніпровський район, с.Сурсько-Литовське, вул.Станційна 5а, grindakin123@gmail.com 
1 2 липня 2021 року Міністерство захисту довкілля та 

природних ресурсів України  вже завершило розгляд звіту з 

оцінки впливу на довкілля (звіт з ОВД) до проєкту 

завершення будівництва Ташлицької ГАЕС. Відмовляючи 

надати висновок до звіту з ОВД Міндовкілля врахувало 

пропозиції та зауваження Екодії, інших громадських 

організацій, активістів та активісток. 

Причинами відмови стали, зокрема, такі: 

- звіт з ОВД зроблено неякісно, він містить суттєві помилки 

та неточності; 

- звіт з ОВД не містить документів, які підтверджують 

право користування земельною ділянкою; 

- не було проведено досліджень щодо підтоплення 

археологічних пам’яток; 

- звіт з ОВД не містить належного опису виправданих 

альтернатив; 

Відхилено. 

Звіт з оцінки впливу на довкілля «Завершення будівництва Ташлицької ГАЕС. 

Введення гідроагрегатів №3-6 (м. Южноукраїнськ Миколаївської області) виконано 

відповідно до вимог Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»   від 23.05.2017 

№ 2059-VIII та «Загальних методичних рекомендацій  щодо змісту та порядку 

складання звіту з оцінки впливу на довкілля» затверджених Наказом  Міністерства 

захисту довкілля і природних ресурсів України 15 березня 2021 року № 193. 

Повідомлення про плановану, яка підлягає оцінці впливу на довкілля підготовлено 

відповідно до ПКМУ від 13.12.2017 р. №1026 «Про затвердження Порядку передачі 

документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та 

фінансування оцінки впливу на довкілля та Порядку ведення Єдиного реєстру з 

оцінки впливу на довкілля»  

Планована діяльність розташована на земельних ділянках переданих ДП 

«Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» у постійне 

користування із них 27,7218 га передані під «хвостову» частину на підставі 

Постанови Кабінету Міністрів України від 20.06.2006 р. №841. Рішенням від 
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- недостатньо проаналізований вплив проекту на довкілля, 

зокрема на національний природний парк “Бузький Гард”, 

регіональний ландшафтний парк “Гранітно-Степове 

Побужжя”, частина території яких належить до Смарагдової 

мережі та охороняється на європейському рівні; 

- у Звіті з ОВД відсутня інформація щодо можливого 

впливу на іхтіологічний заказник “Південнобузький”; 

- проєкт суперечить законодавчій забороні здійснювати 

будь-яку діяльність на землях природоохоронного 

призначення; 

- реалізація проекту негативно вплине на особливо цінні 

види тварин і рослин, зокрема ті, які занесені до Червоної та 

Зеленої книг України та/чи охороняються на міжнародному 

рівні відповідно до Бернської Конвенції. 

Просимо  в звіт ОВД  включити  відповіді на ВСІ  

вишевказані  питання. 

Міндовкілля зазначило, що діяльність, яка суперечить 

вимогам чинного законодавства, є недопустимою. 

Міністерство рекомендувало Енергоатому “розглянути 

альтернативні варіанти рішень планованої діяльності, з 

порівняльним аналізом щодо економічних вигід та 

екологічних наслідків для довкілля, у тому числі без 

реалізації даної планованої діяльності”. 

Це означає, що у разі, якщо Енергоатом все ж таки вирішить 

реалізувати проєкт, він має врахувати зазначені зауваження 

Міндовкілля. 

АЛЕ в  повідомленні про планову діяльність ЗНОВУ відсутня 

альтернатива КОНЦЕПТУАЛЬНА є тільки  технічні  

відмінності, які подані як альтернатива 

Громадськість натомість переконана, що Енергоатом повинен 

назавжди відмовитися від реалізації цього проєкту. Проти 

нього висловилися, зокрема, Українська природоохоронна 

група, Національний природний парк “Бузький Гард”, 

наукова спільнота, зокрема НАН України 

Раніше , 12 травня 2020 року Європейський інвестиційний 

06.07.2006 р. №10 Миколаївської обласної ради, вищевказані земельні ділянки були 

виключені зі складу регіонального ландшафтного парку «Гранітно-степове 

Побужжя». 

Інформація щодо впливу планованої діяльності на довкілля, тваринний і рослинний 

світ, об’єкти природно-заповіднього  фонду та Смарагдової мережі наведені у п.п.1.5, 

3, 5 Звіту з ОВД. 

Вивчення, фітомоніторинг та відтворення популяцій раритетних видів у зоні впливу 

Олександрівського водосховища - важлива складова заходів по зменшенню збитків 

фітобіоти під час завершення будівництва та експлуатації Ташлицької ГАЕС з 

Олександрівським водосховищем. При заповненні Олександрівського водосховища з 

відмітки +16,00 м до відмітки  + 16,9 м одним з найважливіших напрямків 

реабілітаційної діяльності є планування, підготовка та реалізація заходів із 

збереження раритетного фітогенофонду судинних рослин зони впливу 

Олександрівськорго водосховища, а саме: інтродукція, культивування та 

реінтродукція раритетних видів на території природних заповідних об’єктів, 

оптимізація природно-заповідної мережі регіону для охорони тих видів рослин, 

популяціям яких буде завдана шкода при реалізації проекту будівництва та 

експлуатації ГАЕС. Ці роботи проводились в минулих роках і в подальшому 

планується продовжити фітомоніторинг за природними та відтвореними популяціями 

раритетних видів. 

Проект по репатріації видів, якому немає аналогів в Україні, проводиться вперше в 

складі першої черги Ташлицької ГАЕС. Для його успішної реалізації залучені 

науковці найвищої кваліфікації провідних наукових установ НАНУ: Інституту 

ботаніки Національної Академії Наук України (ІБ НАНУ), м. Київ. (відділ 

фітогормонології, експериментальна база «Феофанія»); Національного ботанічного 

саду ім. Гришка Національної Академії Наук Укра-їни (НБС НАНУ) м. Київ (відділ 

природної флори та інтродукції рослин); Національного науково-природничого 

музею НАН України (ННПМ НАНУ) м. Київ (відділ флористики ботані-чного 

музею). Планується продовжити ці роботи в складі другої черги при заповненні 

водосховища до НПР 16,9 м. 

Дані результатів комплексного геоекологічного моніторингу зони впливу Ташлицької 

ГАЕС та Олександрівського водосховища при НПР +16,00 м і з урахуванням наявних 

прогнозних модельних оцінок підтверджують висновок екологічної експертизи щодо 

можливості подальшого заповнення Олександрівського водосховища. 

Передбачені проектом природоохоронні та компенсаційні заходи слугуватимуть 
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банк (ЄІБ) повідомив, що розглядає можливість фінансувати 

проект «Завершення будівництва Ташлицької 

гідроакумулюючої станції (ТГАЕС)». Власником ТГАЕС є 

державне підприємство «Національна атомна 

енергогенеруюча компанія «Енергоатом». Однак у цьому 

випадку Енергоатом виступає лише фінансовим 

посередником ЄІБ, тобто буде безпосереднім бенефіціаром 

позики, але потім передасть кошти кінцевому одержувачу – 

підряднику. Нещодавнє дослідження Bankwatch і Counter 

Balance продемонструвало , що у посередницьких операціях 

ЄІБ бракує прозорості; банк не здійснює належного 

контролю за використанням публічних коштів та оцінювання 

економічних, екологічних та соціальних наслідків проектів. 

ПИТАННЯ:  

-  які кошти будуть залучені до будівництва об’єкту? 

- хто буде кінцевим бенефіціаром?  

- як і хто проаналізував що ця добудова стане  логічною в 

коплексному плані відбудови енергетичної безпеки України 

після нашої Перемоги? 

- Чому ці данні не відображені в повідомленні? 

Проект завершення будівництва Ташлицької ГАЕС, який ЄІБ 

планує фінансувати, повинен втричі збільшити встановлену 

потужність станції, і, як очікується, збільшить гнучкість та 

безпеку системи передачі електроенергії. Проект також 

повинен сприяти стабільності мережі на півдні України та 

інтеграції до Європейської мережі операторів систем 

передачі електроенергії (ENTSO-E). Однак, оскільки проект 

Ташлицької ГАЕС розроблявся в радянські часи, він не 

відповідає вимогам сучасного енергетичного сектору.  

Питання:   відобразити в ОВД  ЕКОНОМІЧНУ 

ДОЦІЛЬНІСТЬ будівництва, яка покаже що втрати енергії 

мінімальні а не 35% потужності. 

усуненню або мінімізації негативного впливу на довкілля. 

Заповнення Олександрівського водосховища від відмітки +16,00 м до відмітки +16,9 

м в забезпечить санітарний попуск 17,0 м
3
/с  і водоспоживання на цій ділянці річки - 

0,40 м
3
/с. 

Введення агрегатів Ташлицької ГАЕС №№ 3-6 потужністю 604 МВт забезпечить 

покращення умов роботи Південної ЕС з балансуванням ВЕС і СЕС біля 2000 МВт, 

дозволить замінити роботу частини блоків ТЕС роботою АЕС, ВЕС і СЕС зі 

зниженням щорічного спалення вугілля біля 400 тис. т, відповідно і зниженням 

викидів забруднюючих речовин в навколишнє середовище (вуглекислого газу – 0,9 

млн. т, оксидів азоту біля 4 тис. т, сірчаного ангідриду 13 тис. т, шлаків в 

золовідвалах – біля 100 тис. т тощо), а проект в цілому відповідає вимогам чинного 

законодавства України, в тому числі і природоохоронного і є економічно доцільним 

та екологічно прийнятним. 
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продовження таблиці 10.1 
1 2 3 

 Фізична особа Валерій ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ, Кандидат технічних наук, доцент, член Всеукраїнської екологічної ліги 

1. Метою планованої діяльності, яка представлена у Повідомленні за справою 

2022749672 є реабілітацією проекту Південно-Українського енергокомплексу, 

який в 1989 році висококваліфікованою екологічною експертизою був оцінений 

як економічно необґрунтований та екологічно шкідливий, і в цілому – 

недоцільний. 

У поточному 2022 році цей висновок є іще більш об’єктивним та 

аргументованим, з огляду на зміни клімату в Україні в бік аридизації: кількість 

опадів у басейні та стік річки Південний Буг зменшується, а температура повітря 

збільшується. 

Абсолютно впевнено можна стверджувати, що реалізація планованої діяльності 

призведе до погіршення водогосподарської ситуації у Миколаївській області та 

остаточного знищення екосистеми річки Південний Буг. 

Відхилено. 
Дослідження виконані провідними спеціалістами НАН України, 

НААН України, НАМН України, їх висновки, а також висновки 

ДП «Укрдержбудекспертиза» підтверджують, що цей проект 

екологічно прийнятний. 

 

2 У якості технічної альтернативи суб’єктом господарювання має бути ґрунтовно 

розглянутий варіант зменшення рівня води у Олександрівському водосховищі до 

позначки НПР +12-14 м. Є усі підстави стверджувати, що саме такий НПР має 

бути базовим варіантом для продовження господарської діяльності і достатнім 

для забезпечення роботи працюючих гідроагрегатів. 

Відхилено. 

Підвищення рівня Олександрівського водосховища з 16,00 м до 

16,9 м необхідне для забезпечення водогосподарських потреб та  

санітарно-екологічного попуску в нижній течії р. Південний Буг. 

3 Навіщо суб’єкт господарювання розпочав процедуру оцінки впливу на довкілля 

настільки резонансної у суспільстві планованої діяльності під час війни? 

Очевидно, щоб «проштовхнути» злочинний по відношенню до природи, 

економіки та людей проект. Було проведено величезну кількість громадських 

заходів (круглих столів, громадських слухань, судових засідань, басейнових рад, 

польових дискусій тощо), на яких аргументовано доводилось, що потужності 

Південноукраїнської АЕС, Ташлицької ГАЕС та Олександрівської ГЕС не можна 

збільшувати, оскільки соціально-економічні та екологічні наслідки відповідного 

збільшення є однозначно негативними. 

Більше того, Міндовкілля у 2021 році вже видало негативний висновок щодо 

добудови Ташлицької ГАЕС та підняття рівня Олександрівського водосховища, 

чим вчергове підтверджено ірраціональність та шкідливість представлених у 

новому Повідомленні проектних рішень. 

Відхилено. 

Завершення будівництва Ташлицької ГАЕС для покриття 

пікових навантажень, заповнення нічних «провалів» та 

балансування ЕС при вводі значних потужностей ВЕС і СЕС з 

нестійким виробітком електроенергії, забезпечення аварійного 

та частотного резервів швидкодіючими потужностями в 

Південній ЕС є пріоритетним завданням державної політики у 

сфері забезпечення енергобезпеки України в умовах воєнного 

стану та пошкодження енергетичних об’єктів України 
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продовження таблиці 10.1 
1 2 3 

4 Власне факт оприлюднення даного Повідомлення про плановану діяльність 

зобов’язує розглядати дії атомників як антинародні, які підривають основу 

будь-якої держави – її природне багатство. 

Відхилено. 

Завершення будівництва Ташлицької ГАЕС для покриття пікових 

навантажень, заповнення нічних «провалів» та балансування ЕС при вводі 

значних потужностей ВЕС і СЕС з нестійким виробітком електроенергії, 

забезпечення аварійного та частотного резервів швидкодіючими 

потужностями в Південній ЕС є пріоритетним завданням державної політики 

у сфері забезпечення енергобезпеки України в умовах воєнного стану та 

пошкодження енергетичних об’єктів України 

Фізична особа  Євген БЕЗСОНОВ,  Кандидат технічний наук, член Всеукраїнської екологічної ліги   

1 У п. 2 зазначено, що проектом будівництва передбачено підняття рівня води 

Олександрівського водосховища, зокрема для збільшення витрат води у ме-

женний період та забезпечення санітарних попусків у маловодні роки. 

Оскільки суб’єкт господарювання посилається на проект, дивно, чому у 

Повідомленні не вказано важливі екологічні параметри, які зазна-чені у 

проекті:річний стік річки у маловодний рік, орієнтовні обсяги випаровування 

води, фактичні та розрахункові витрати води, зокрема у період межені, 

потреби суб’єкта господарювання. Таким чином, громадськість не має 

можливості повно оцінити реальну загрозу довкіллю хочаб у частині водного 

балансу, відповідно відреагувати на зміст Повідомлення. Загалом, зміст 

Повідомлення і, відповідно, дії суб’єкта господарювання, треба розцінювати 

як «надання завідомо неповних відомостей про вплив на довкілля планованої 

діяльності»: у характеристиці планової діяльності, яка повністю побудована 

на водному балансі, даних про цей баланс не наведено. 

Враховано частково. 

Повідомлення про плановану, яка підлягає оцінці впливу на довкілля 

підготовлено відповідно до ПКМУ від 13.12.2017 р. №1026 «Про 

затвердження Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки 

впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля та Порядку 

ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля»  

Вплив на гідрологічний режим річки, її екосистеми, хімічні та фізичні 

характеристики води наведено у п.п. 1.5.3 та 3.5 Звіту ОВД 

2 У п.2 та п.4 Повідомлення суб’єкт господарювання аргументує необхідність 

реалізації планованої діяльності, в тому числі з точки зору сприяння 

забезпечення енергетичного балансу у південно-західній частині об’єднаної 

енергосистеми України, посилаючись на документи, зокрема, 2007 року 

Відхилено. 

В процесі проектування було визначено найкращий варіант забезпечення 

високоманевреною електроенергією у складі ПУЕК. Уточнений проект 

пройшов державну комплексну експертизу, в т.ч. і екологічну і отримав 

Зведений комплексний висновок Центральної служби Укрінвестекспертизи 

щодо проекту завершення будівництва Ташлицької ГАЕС від 31.01.2002 

року № 32, відкоригований в 2017 році проект також отримав позитивний 

висновок № 00-1188-17/ПБ (00-2099-16/ПБ) від  29.09.17 р ДП 

«УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА», що підтверджує відповідність прийнятих в 

проекті рішень вимогам законодавства України, в т.ч. і природоохоронного. 
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продовження таблиці 10.1 
1 2 3 

3 У п. 2 Повідомлення знаходимо, що опис планованої 

діяльності фактично відповідає опису технічної 

альтернативи 1. 

Загалом, очевидним є факт (і підтверждується 

положенням Загальних методичних рекомендацій 

щодо змісту та порядку складання звітів з оцінки 

впливу на довкіля), що технічні та територіальні 

альтернативи не є копією базового (проектного) 

варіанту планованої діяльності. Опис альтернатив, з 

наведенням їх переваг і недоліків, має забезпечити 

розуміння рамок можливої варіативності проекту та 

однозначність сприйняття базового варіанту, на який 

налаштований суб’єкт господарювання 

Відхилено. 

В процесі проектування було визначено найкращий варіант забезпечення високоманевреною 

електроенергією у складі ПУЕК 

Уточнений проект пройшов державну комплексну експертизу, в т.ч. і екологічну і отримав 

Зведений комплексний висновок Центральної служби Укрінвестекспертизи щодо проекту 

завершення будівництва Ташлицької ГАЕС від 31.01.2002 року № 32, відкоригований в 2017 

році проект також отримав позитивний висновок № 00-1188-17/ПБ (00-2099-16/ПБ) від  

29.09.17 р ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА», що підтверджує відповідність прийнятих в 

проекті рішень вимогам законодавства України, в т.ч. і природоохоронного. 

ГАЕС є найкращим варіантом для забезпечення сталої роботи ОЕС України. В останні роки 

умови роботи ОЕС України ще більш ускладнюються при швидкому і постійно зростаючому 

введенні в експлуатацію потужностей ВЕС і СЕС, що мають непостійний характер роботи і 

потребують вводу балансуючих потужностей для забезпечення сталої роботи ОЕС. Особливо 

це стосується Південної ЕС України, де введення в експлуатацію ВДЕ перевищує планові 

показники і потребує негайного створення балансуючих потужностей. 

Ташлицька гідроакумулююча електростанція є єдиною маневреною електростанцією в 

південному регіоні України. 

ГАЕС найкращим чином задовольняють потреби об’єднаних енергосистем в регулюванні 

добових графіків навантажень, покриває пікову частину графіка, заповнюють нічні провали, 

виконують функції частотного і аварійних резервів енергосистем, а також в умовах широкого 

вводу вітро та сонячних електростанцій (ВЕС, СЕС) з непостійним виробітком електроенергії 

виконують регулювання і акумулювання їх електроенергії. В енергосистемі країн ЕС  

ENTSO-E при сумарній потужності, ГАЕС 48 млн. кВт ведеться широке будівництво, 

плануються нові ГАЕС з збільшеною потужністю до 2030р. до 96 млн. кВт. 

ГАЕС характеризуються тривалим нормативним терміном експлуатації. (технологічне 

устаткування 40 років, споруди 100 років), високою маневреністю кількістю годин роботи в 

турбінному режимі на добу 4-8 годин.  

В даний час тільки ГАЕС здатні забезпечити накопичення та виробіток електроенергії в 

великих обсягах, необхідних для регулювання об’єднаних енергосистем.  

Інші системи акумулювання енергії характеризуються обмеженим використанням. З них 

найбільше застосування отримали літій-іонні батареї, сумарна потужності яких в світі 

складає 1,6 млн. кВт. Вони мають обмежений період роботи - до  20 років. Обмежену 

кількість циклів «заряд-розряд» за період роботи – до 4500, питому вартість 2,5 -3 тис. дол за 
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кВт потужності. На даний час не вирішені проблеми їх утилізації. Щоб не допускати 

забруднення шкідливими речовинами навколишнього середовища.  

На сьогодні такі батареї використовуються відносно невеликою потужністю. Максимальна 

потужність таких батарей складає до 0,2 млн. кВт і вони використовуються в одному вузлі з 

ВЕС або СЕС в умовах в основном локальної розпридільчої генерації. 

В даний час акумуляторні батареї для об’єднаних енергосистем, де потрібні великі 

регулюючі потужності, не можуть служити альтернативами ГАЕС. 

В умовах об’єднаної енергосистеми України  (ОЕС України), де більше 50% електроенергії 

виробляється базовими блоками АЕС і при гострому дефіциті регулюючих потужностей ГЕС 

і ГАЕС, енергоблоки ТЕС, спроектовані для роботи в базовому режимі, використовуються 

для регулювання графіка навантажень енергосистеми (з щодобовим відключенням в період 

нічного провалу більш 10 вугільних блоків потужностей від 150 до 300 МВт), що призводить 

до перевитрат палива і аварійних ситуацій. Ташлицька ГАЕС після добудови потужністю 0,9 

млн. кВт в складі Південноукраїнського енергокомплексу буде виконувати регулювання 

графіків потужностей в ОЕС України з покриттям пікової частини, закриттям нічних 

провалів, використанням в якості частотного та аварійного резервів, а також в умовах 

запланованого зростання потужностей ВЕС, СЕС в їх регулюванні крім того введення на 

повну потужність Ташлицької ГАЕС дозволить замінити роботу частки блоків ТЕС роботою 

АЕС з зниженням щодобового спалення вугілля біля 400 тис. т, відповідно викидів і 

забруднюючих речовин в навколишнє середовище (вуглекислого газу – 0,9 млн. т, оксидів 

азоту біля 4 тис. т. сірчаного ангідриду 13 тис. т, шлаків в золовідвалах – біля 100 тис. т та 

інших. При цьому при високій готовності споруд ГАЕС, постачені частини технологічного 

устаткування для завершення будівництва питомі капіталовкладення на 1 кВт потужності 

складають біля 800 долл. США за кВт (в кілька разів менше показників літій – іонних 

акумуляторів). 

Таким чином, акумуляторні батареї, не можуть бути альтернативою Ташлицької ГАЕС в 

ОЕС України. 

Виконані енергетичні розрахунки показують, що варіант введення Ташлицької ГАЕС в 

порівнянні з альтернативними варіантами при значно менших додаткових 

капіталовкладеннях і експлуатаційних витратах є абсолютно ефективним. 
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1 2 3 

4 У повідомленні не зазначено жодного слова про рибоходи. 

Хосча висновок екологічної експертизи щодо 

Південноукраїнської АЕС зобов’язівав суб’єкта господарювання 

їх збудувати і власне підприємству про це добре відомо. 

Враховуючи той факт, що Південноукраїнська АЕС не виконала 

і, як видно з Повідомлення, не збирається відновлювати 

міграційні шляхи іхтіофауни Південного Бугу, цілком ймовірно, 

що будь-які інші компенсаційні та пом’якшувальні заходи не 

будуть реалізовані. У даному питанні суб’єкт господарювання 

проявляє себе як повністю безвідповідальний представник 

бізнесу державної власності. 

Враховано частково. 

Інформація щодо компенсаційних заходів з мінімізації впливу Ташлицької ГАЕС 

та Олександрівського водосховища на навколишнє природне середовище, а також 

щодо витрат на виконання природоохоронних заходів в зоні впливу Ташлицької 

ГАЕС наведена у  п. 7 Звіту ОВД. 

5 У п. 7 немає пункту щодо компенсації збитків лісовому 

господарству. 

Враховано частково. 

Інформація щодо компенсаційних заходів з мінімізації впливу Ташлицької ГАЕС 

та Олександрівського водосховища на навколишнє природне середовище, а також 

щодо витрат на виконання природоохоронних заходів в зоні впливу Ташлицької 

ГАЕС наведена у  п. 7 Звіту ОВД. 

6 У тексті Повідомлення суб’єктом господарювання не наведено 

жодної інформації про види рослин і тварин Червоної та Зеленої 

книг України (кіькість, найбільш вразливі тощо), які зазнають 

впдиву у разі реалізації планованої діяльності. 

Вплив планованої діяльності на біорізноманіття та екологічну мережу наведений у 

п. 1.5.8, 3.8 та 5 Звіту ОВД на підставі даних моніторингу навколишнього 

середовища, а також матеріалів досліджень додатково залучених інститутів 

Національної академії наук України – Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена, 

Інституту гідробіології НАН України, Інституту археології, Інституту геохімії 

навколишнього середовища; Національної академії медичних наук – Інституту 

громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва, Національної академії аграрних наук - 

Інституту рибного господарства НААН України, а також Національного 

університету кораблебудування імені адмірала Макарова (м. Миколаїв), 

Національного природного парку «Приазовський», Миколаївського обласного 

краєзнавчого музею. 

Програма проведення комплексного моніторингу в зоні впливу Ташлицької ГАЕС 

наведена у п. 11 Звіту ОВД. 
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1 2 3 

ГО «Асоціація велосипедистів Южноукраїнська» 

1 Першочерговий проект 

затоплення був розроблений у ті 

роки, коли на річці ще 

спостерігались повені, а сток був в 

рази вищий. Наразі ситуація 

змінилася. На момент написання 

листа (20.07.2022 р.), води в 

районі урощича майже не має. 

Відхилено. 

Станом на поточну дату Олександрівське водосховище має проектну відмітку  

НПР 16,00 м та корисну ємність 20,95 млн.м
3
, в тому числі: - для Ташлицької ГАЕС-  3,55 млн.м

3
; - для компенсації 

безповоротних втрат (випаровування) - 3,60 млн.м
3
, - для водогосподарських потреб Миколаївської області - 13,80 млн.м

3
 

Проектом «Завершення будівництва Ташлицької ГАЕС» передбачається поетапне підвищення НПР Олександрівського 

водосховища. При НПР + 16,90 м корисна ємність водосховища збільшиться до 25,97 млн.м3, у тому числі: - для 

Ташлицької ГАЕС - 14,40 млн.м3, - для компенсації безповоротних втрат (випаровування) Олександрівського водосховища 

і верхньої водойми ГАЕС - 4,26 млн.м3, - для водогосподарських потреб Миколаївської області - 7,31 млн.м
3
.  

2 Вважаємо, що набагато краще 

було б не затоплювати дану 

місцевість і залишити для 

розвитку туризму в нашому 

регіоні. 

Відхилено. 

Завершення будівництва Ташлицької ГАЕС для покриття пікових навантажень, заповнення нічних «провалів» та 

балансування ЕС при вводі значних потужностей ВЕС і СЕС з нестійким виробітком електроенергії, забезпечення 

аварійного та частотного резервів швидкодіючими потужностями в Південній ЕС є пріоритетним завданням державної 

політики у сфері забезпечення енергобезпеки України в умовах воєнного стану та пошкодження енергетичних об’єктів 

України 

3 Підняття рівня Олександрівського 

водосховища затопить землі 

національного природного парку 

Бузький Гард. Дана ділянка суші є 

унікальною з точки 

біорізноманіття. Вважаємо 

задоцільніше зберегти її для 

наступних поколінь 

Враховано частково. 

Для збереження біорізноманіття, в складі першої черги будівництва Ташлицької ГАЕС виконано проект по репатріації 

видів, якому немає аналогів в Україні. Для його успішної реалізації залучені науковці найвищої кваліфікації провідних 

наукових установ НАНУ: Інституту ботаніки Національної Академії Наук України (ІБ НАНУ), м. Київ. (відділ 

фітогормонології, експериментальна база «Феофанія»); Національного ботанічного саду ім. Гришка Національної Академії 

Наук України (НБС НАНУ) м. Київ (відділ природної флори та інтродукції рослин); Національного науково-природничого 

музею НАН України (ННПМ НАНУ) м. Київ (відділ флористики ботанічного музею). Планується продовжити ці роботи в 

складі другої черги при заповненні водосховища до НПР 16,9 м. Міністерство культури і мистецтв України, як спеціально 

уповноважений орган охорони пам’яток історії та культури, не заперечує проти заповнення Олександрівського 

водосховища після проведення комплексу охоронних археологічних досліджень (лист від 28.06.96 № 9-1212/18). Інститут 

археології НАН України листом від 02.12.2021 №125/01-15-881 підтвердив виконання дослідження «хвостової» частини 

Олександрівського водосховища у межах позначки 16,9м. До позначки 16,90 м археологічні дослідження в зоні впливу 

Олександрівського водосховища виконано в повному обсязі. При заповнені Олександрівського водосховища до НПР-           

16,9 м острів Гардовий (Клепаний) частково підпадає під затоплення. Пороги біля острова Гардовий зберігаються і їх 

затоплення можливе лише у періоди повеней. Відомості щодо археологічних пам’яток у зоні впливу Ташлицької ГАЕС 

наведені у Додатку Щ Звіту ОВД. 

4 Дана місцевість наказом 

Міністерства культури і туризму 

України від 11.04.2006 №173/0/16-

06 «Про включення до 

Державного реєстру нерухомих 

пам’яток України...» включено до 

Державного реєстру нерухомих 

пам’яток України 
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11 СТИСЛИЙ ЗМІСТ ПРОГРАМ МОНІТОРИНГУ ТА КОНТРОЛЮ ЩОДО 

ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ПІД ЧАС ПРОВАДЖЕННЯ ПЛАНОВАНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ, А ТАКОЖ (ЗА ПОТРЕБИ) ПЛАНІВ ПІСЛЯПРОЕКТНОГО 

МОНІТОРИНГУ 

Програма комплексного наукового супроводу спорудження та роботи  

Ташлицької ГАЕС є основним програмним документом, який визначає загальні 

принципи, вимоги та умови організації та реалізації моніторингу навколишнього 

середовища в зоні впливу Ташлицької ГАЕС. 

Програму було затверджено в 2004 році ДП НАЕК «Енергоатом» і погоджено 

Президією НАН України, Мінекоресурсів України, МОЗ України, Мінпаливенерго 

України, Підсекцією НТР Мінпаливенерго України з комплексного моніторингу 

довкілля в зоні впливу Ташлицької ГАЕС, ВП «ЮУАЕС», НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»,  

ПрАТ «Укргідропроект», ДНІЦ СКАР, ІГНС НАН та МНС України,  

«УкрНДІЕП» Мінекоресурсів України. 

Метою Програми є створення засад та планування заходів з постадійного 

розгортання та виконання моніторингу навколишнього середовища в зоні впливу 

Ташлицької ГАЕС. 

Результатом реалізації цієї Програми є забезпечення захисту життя та здоров’я 

населення, тварин, рослин, а також збереження майна та охорони довкілля шляхом 

впровадження постійно діючого моніторингу навколишнього середовища в зоні впливу 

ТГАЕС. 

Програма проведення комплексного моніторингу в зоні впливу Ташлицької 

ГАЕС 

Крім розробки детального комплексного прогнозу зміни навколишнього 

середовища i виконання вiдповiдних природоохоронних заходів, необхідно 

уточнювати i доповнювати цей прогноз продовженням експериментальних досліджень 

в період закінчення будівництва i в процесі експлуатації ГАЕС. З цією метою проектом 

завершення будівництва Ташлицької ГАЕС передбачається органiзацiя моніторингу 

навколишнього середовища - стаціонарних натурних спостережень за зміною його 

якісних i кiлькiсних характеристик по всіх параметрах, які можуть бути зміненими при 

будiвництвi i експлуатації ГАЕС: гiдрологiчних, гiдрохiмiчних, гiдробiологiчних i 

санiтарно-гiгiєнiчних режимах водосховищ, пiдземними водами i пiдтопленням 

прилеглої території, переформуванням берегів, мiкроклiматом, рослинним і тваринним 

світом наземних екосистем, iхтiофауною тощо. 

Інститутом геохімії навколишнього середовища НАНУ проводиться та 

планується подальше проведення комплексного геоекологічного моніторингу зони 

впливу ТГАЕС та Олексндрівського водосховища, що включає: 

- гідрометеорологічні спостереження; 

- гідрохімічні спостереження; 

- спостереження за санітарно-гігієнічним станом водних об’єктів ГАЕС; 

- іхтіологічні дослідження; 

- дослідження фауни територій, прилеглих до водних об’єктів ТГАЕС;  

- гідрогеологічні дослідження. 

Контроль місцевої сейсмічності та її можливих змін, пов’язаних з експлуатацією 

енергокомплексу, на території 30-кілометрової зони спостережень проводить  

ІГФ ім.С. І. Субботіна НАН України. (Додаток Ч Звіту ОВД) 

Радіоекологічний моніторинг проводиться підрозділами ВП ПАЕС, а також  

ДП «ДНІЦ СКАР» і ДУ «ІГНС НАН України» (Додаток Х Звіту ОВД). 

Моніторинг популяцій раритетних видів рослин зони впливу ТГАЕС проводить 

Національний науково-природничий музей НАНУ (Додаток Ю Звіту ОВД). 
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Під час експлуатації ТГАЕС необхідно проводити моніторинг поверхневих вод 

водосховищ Ташлицької ГАЕС з метою збору і обробки даних про стан водних 

об'єктів, а також прогнозу їх змін і розробки науково - обґрунтованих рекомендацій 

для прийняття управлінських рішень щодо поліпшення стану вод. 

Проектом завершення будівництва Ташлицької ГАЕС передбачена організація 

автоматичних постів спостереження  комплексного моніторингу Ташлицького та 

Олександрівського водосховищ, що призначені для спостережень за гідрологічним, 

гідрохімічним, еколого - санітарним режимом водних об’єктів в процесі експлуатації 

енергокомплексу. 

Гідрогеологічний моніторинг 

Негативний вплив гідротехнічних об’єктів на гідрогеологічні умови 

проявляється у вигляді змін забруднення підземних вод та змін умов їх живлення. 

Моніторинг гідрогеологічного стану здійснюється мережею спостережних свердловин, 

шахтних колодязів та криниць, розташованих у зоні впливу змін гідрогеологічних умов 

від підняття рівнів Олександрівського водосховища та в населених пунктах, де є 

загроза зміни якісних показників підземних вод. 

Комплекс спостережень за станом підземних водоносних  горизонтів полягає в 

періодичному контролі: 

- рівнів ґрунтових та підземних вод; 

- режимних характеристик водних горизонтів (абсолютних відміток, дебіту та 

водозниження); 

- фізико-хімічних характеристик підземних вод; 

- підтоплення прибережних площ; 

- екзогенних схилових процесів берегів водосховища, річки та яружно-балкової 

мережі (ерозія та абразія). 

Спостереження та відбори проб води виконуються щоквартально. 

Сейсмічний моніторинг в зоні впливу споруд Ташлицької ГАЕС. 

Для вивчення та уточнення місцевої сейсмічності в районі Ташлицької ГАЕС 

проводяться режимні сейсмічні спостереження, обробка і аніліз цифрових записів, 

ідентифікація місцевих сейсмічних подій, складання каталогу сейсмічних подій,  

зареєстрованих на пунктах сейсмічних спостережень. Для досліджень облаштовано 

стаціонарну сейсмічну станцію з мережею виносних сейсмічних пунктів.  

Радіоекологічний моніторинг 

Моніторинг радіаційної ситуації проводиться службою контролю атомної 

станції. Питання радіаційної безпеки населення і довкілля є важливим аспектом 

діяльності ВП ПАЕС. Радіаційний моніторинг у зоні спостережень станції полягає в 

постійному і періодичному контролі. У рамках цієї діяльності ведеться постійний 

контроль викидів і скидів радіоактивних речовин у навколишне середовище, 

вимірюється концентрація радіонуклідів у воді, донних відкладах, грунті, рослинності, 

в атмосферному повітрі і опадах. 

Програма моніторингу стану рослинного світу 

Реліктові фрагменти степової та деревинно-чагарникової рослинності в зоні 

впливу ТГАЕС найкраще збереглися на важкодоступних схилах долини р. Південний 

Буг: з 28 ендемічних видів шість зафіксовані лише у прибережній частині річки та її 

притоків. 

Флористичні дослідження включають в себе періодичний контроль:  

- раритетного флорофонду; 

- природних флористичних комплексів; 

- експансивних адвентивних рослин; 

- синантропних флористичних комплексів; 
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- вмісту неорганічних специфічних речовин токсичної дії (важких металів та 

радіонуклідів) у фітомасі рослинності та поверхневому шарі ґрунтів.  

Моніторингові дослідження виконуються на спеціально визначених 

моніторингових та контрольних площадках у місцях поширення досліджуваних видів.  

Метою програми моніторингу популяцій раритетних видів рослин зони впливу 

ТГАЕС є: комплексний популяційний аналіз рідкісних, вразливих, зникаючих видів 

судинних рослин регіональної флори, які потрапляють під затоплення чи підтоплення і 

розробка на цій основі ефективних заходів збереження раритетних видів та системи 

заходів з відновлення чисельності втрачених популяцій. 

Основні завдання програми моніторингових популяційних досліджень 

раритетних видів рослин зони впливу ТГАЕС: 

- інвентаризація раритетних видів регіональної флори, що знаходяться в зоні 

впливу ТГАЕС, виділення модельних видів для популяційного моніторингу;  

- комплексне дослідження таксономії, хорології (географічного поширення), бі-

оморфології, екології модельних видів, вивчення їх приуроченості до флористичних 

комплексів; складання флористичної бази даних; 

- інвентаризація місцезростань модельних раритетних видів в зоні впливу 

ТГАЕС та поза межами її впливу для проведення порівняльних популяційних 

досліджень; 

- встановлення типів просторової структури популяцій модельних видів, 

складання карт поширення та оцінка ступеню трапляння в регіоні досліджень; оцінка 

площі популяцій, що буде втрачена під час затоплення або буде потрапляти під 

підтоплення; 

- вивчення основних параметрів популяційної структури модельних видів,                

визначення стратегії їхньої поведінки та оцінка життєвості популяцій; встановлення 

впливу підняття рівня води на параметри популяційної структури та життєвість 

популяцій; 

- на підставі результатів комплексного дослідження раритетних видів, зокрема 

їх популяційних параметрів проведення фітосозологічної оцінки та встановлення 

регіональних категорій раритетності; 

- розробка рекомендацій щодо охорони модельних раритетних видів та системи 

заходів з відновлення втрачених популяцій. 

Програма моніторингу стану фауністичних комплексів 

Вплив на орнітофауну, малакофауну, фауну ссавців має як негативні, так і 

позитивні аспекти. На ентомофауну та герпетофауну вплив є негативним. Для 

компенсації завданої шкоди розроблені та реалізуються запобіжні заходи, зокрема 

організація мережі заповідних ділянок на території об’єктів природно-заповідного 

фонду України – РЛП «Гранітно-степове Побужжя» та НПП «Бузький Гард». 

Методикою передбачено проведення періодичних спостережень:  

- видового складу, зустрічальності (зустрічності), чисельності населення та 

інших показників тваринної компоненти наземних екосистем; 

- стану та характеристик видів, занесених до Червоної книги України. 

Такі дослідження виконуються у спеціально визначених стаціонарах та на 

станціях у місцях поширення контрольованих видів у межах зони впливу ТГАЕС. 

Контроль проводиться щоквартально. 

Гідроекологічний моніторинг під час будівництва та  

експлуатації ГАЕС та Олександрівського водосховища 

Гідроекологічний моніторинг проводиться для спостереження за змінами 

структурно-функціональних характеристик водних екосистем. Регламент 

гідроекологічного моніторингу водних об’єктів ПУЕК включає в себе контроль: 

- води відкритих водойм; 
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- донних відкладів; 

- гідробіонтів. 

Моніторинг гідроекологічного стану водних об’єктів виконується за окремою 

програмою фахівцями  ІГБ НАН України. Він включає в себе дослідження поверхневих 

водних об’єктів за показниками сольового складу води, гідрофізичними, 

гідрохімічними, гідробіологічними та гідропаразитологічними показниками якості 

води, а також за вмістом у воді неорганічних специфічних показників токсичної дії. 

Дослідження донних відкладів цих водних об’єктів передбачає контроль за кількома 

показниками вмісту неорганічних специфічних речовин токсичної дії. Біота 

контролюється за структурно-функціональними показниками угруповань гідробіонтів, 

а також за вмістом радіонуклідів. 

Проби відбирають тричі за вегетаційний період: весняний сезон (квітень-

травень), літній сезон (червень-серпень), осінній сезон (вересень-жовтень). 

Крім цього здійснюється моніторинг встановлених штучних нерестовищ, як одного 

з варіантів забезпечення придатних умов нересту в умовах зміни гідрологічного режиму, в 

тому числі і в рамках реалізації рибогосподарських компенсаційних заходів. 



265 

 

12 РЕЗЮМЕ НЕТЕХНІЧНОГО ХАРАКТЕРУ 

В ХХI столітті при різкій зміні в світі тренду розвитку електроенергетики, 

виходячи з принципів енергоефективності, енергобезпеки та низьковуглецевої енергетики, 

з переходом на швидкий розвиток відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), в першу чергу 

ВЕС та СЕС з нестійким виробництвом електроенергії, відбувається різка зміна структури 

генеруючих потужностей об'єднаних енергосистем (ОЕС). При цьому в ОЕС зростає 

значення балансуючих високоманеврових потужностей, в першу чергу ГАЕС, в 

регулюванні графіків навантаження та забезпечення стійкості та надійності роботи ОЕС. 

На сьогодні в умовах функціонування ОЕС України, однієї з найбільш негнучких в 

світі з нераціональною структурою генеруючих потужностей з виробітком АЕС біля 55 % 

базової електроенергії, з різким дефіцитом маневрових потужностей ГЕС та ГАЕС, які 

виконують найважливішу роль в ОЕС, будучи основним джерелом пікових потужностей, 

аварійного та частотного резервів, регулювання графіку навантаження примусово 

виконується також вугільними блоками ТЕС, які, в основному, відпрацювали свій 

проектний ресурс, з добовою зупинкою до 10 і більше блоків при проходженні нічних  

провалів, з підвищенням аварійності, збільшенням витрат палива, викидів СО2 та ін. 

Реальне зростання потужностей ВЕС та СЕС, яке перевищило планові показники 

завдяки встановленню найвищого в Європі «зеленого тарифу», неготовності до цього ОЕС 

України створює суттєві проблеми з графіком навантажень і загрожує стійкості, а питання 

балансування стало особливо актуальним і потребує першочергових рішень.  

Особливо складна ситуація з балансуванням склалася в Південній ЕС, де завдяки 

сприятливим природним та кліматичним умовам з високим вітро- та сонячним 

потенціалом, стрімко вводяться в експлуатацію в Миколаївській, Одеській та Херсонській 

областях нові потужності ВДЕ - ВЕС та СЕС, що потребує невідкладного введення 

додаткових балансуючих потужностей. І введення в дію на Ташлицькій ГАЕС 4 

гідроагрегатів потужністю 604 МВт (в генераторному режимі) для балансування 

електроенергії ВЕС та СЕС потужністю біля 2000 МВт, покриття пікових навантажень та 

у насосному режимі в «нічній зоні» дозволить виконувати регулювання, підвищить 

стійкість Південної ЕС, а також запобігатиме додатковим витратам вугілля, викидам 

парникових газів та відключенню споживачів. 

Із сучасних технологій з балансування електроенергії найбільш ефективними і 

поширеними в світі (97 % від всіх регулюючих потужностей) є ГАЕС, які мають суттєві 

переваги по вартості, ємності, тривалості періоду експлуатації перед промисловими 

акумуляторами та ін.  

Ташлицька гідроакумулююча електростанція є єдиною маневреною 

електростанцією в Південній ЕС. 

Ташлицька ГАЕС призначена для покриття пікових навантажень, заповнення 

нічних «провалів» та балансування ЕС при вводі значних потужностей ВЕС і СЕС з 

нестійким виробітком електроенергії, забезпечення аварійного та частотного резервів 

швидкодіючими потужностями в Південній ЕС, де спостерігається значна нерівномірність 

добового графіка навантажень та гостра потреба у пікових, балансуючих та швидкодіючих 

аварійних потужностях, а також для забезпечення базового режиму ЮУ АЕС та створення 

аварійного резерву для ЮУ АЕС, чим досягається зменшення використання органічного 

палива, викидів вуглекислого газу та ін.  

Будівництво Ташлицької ГАЕС розпочалося в 1981 році, в 1991 р., в зв’язку з 

мораторієм, було припинено. Мораторій був знятий в 1996. 

На виконання доручень Президента України щодо завершення будівництва 

Ташлицької ГАЕС Рада Національної безпеки і оборони України, керуючись вимогами 

забезпечення енергетичної та соціально-екологічної безпеки, запобігання техногенних 

загроз, запропонувала Президенту України план дій (лист від 07.02.98 р. №134 / 01-03 -3), 

який був прийнятий. 

Мінекобезпеки України на виконання доручення Кабінету Міністрів України від  
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2 квітня 1998 р. № 3360/2 підготувало «Висновки державної екологічної експертизи» 

щодо проекту будівництва Ташлицької ГАЕС, в яких вказана екологічна допустимість і 

можливість ухвалення рішення щодо реалізації проекту Ташлицької ГАЕС (від 30.04. 98 р. 

№9 / 2-1 / 2-3-430). 

24.11.1999 р. був введений в експлуатацію пусковий комплекс Олександрівської 

ГЕС при існуючій відмітці водосховища + 8,0 м.  

Кабінет Міністрів України постановою від 16 листопада 2000 р. №1713 «Про 

фінансове забезпечення завершення будівництва Ташлицької ГАЕС» доручив 

Мінпаливенерго України доопрацювати та узгодити в установленому порядку проект 

Ташлицької ГАЕС і подати його на затвердження Кабінету Міністрів України.  

З 01.01.2001 р. продовжилося будівництво Ташлицької ГАЕС. 

В доопрацюваннях проекту Ташлицької ГАЕС, виконаних ВАТ «Укргідропроект» 

в 2001 р., враховані зміни стану недобудованих споруд та постаченого технологічного 

обладнання, які тривалий час перебували в непроектних умовах, зміна умов будівництва і 

параметрів черг будівництва, зміни норм, рекомендації, отримані при узгодженні та 

експертизі проекту, стан ОЕС України, уточнені природоохоронні та соціальні заходи, 

визначена кошторисна вартість в поточних цінах 2001 р. 

Проект завершення будівництва Ташлицької ГАЕС, рекомендований до 

затвердження Центральною службою Укрінвестекспертизи, був затверджений 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 червня 2002 р. №342-р. Цим 

розпорядженням було затверджено титул будівництва ГАЕС з введенням у 2004 р. двох 

оборотних гідроагрегатів загальною потужністю 302 МВт, і в 2008 р. в цілому Ташлицької 

ГАЕС з шістьма агрегатами загальною потужністю 906 МВт. 

Згідно з Указом Президента України №1863/2005 «Про рішення Ради Національної 

безпеки і оборони України» від 9 грудня 2005 року «Про стан енергетичної безпеки 

України та основні засади державної політики у сфері її забезпечення» термін закінчення 

першої черги будівництва Ташлицької ГАЕС у складі двох гідроагрегатів був визначений 

в 2006 р. 

Відповідно до «Заключення № 78/а від 5 березня 2006 р. Центральної служби 

Укрінвестекспертизи» за результатами перерахунку загальна кошторисна вартість першої 

черги будівництва ГАЕС з двох агрегатів, що включає також роботи по наступним 

агрегатам, склала 1262 млн.грн. 

Відповідно до «Заключення №78/б-1 від 21.12.2006 р. Центральної служби 

Укрінвестекспертизи» за результатами перерахунку кошторисної вартості будівництва 

Ташлицької ГАЕС розпорядженням Кабінету Міністрів України №1036-р від 21.11.2007 р. 

був затверджений титул будівництва Ташлицької ГАЕС з терміном завершення 

будівництва в 2010 р. і загальною кошторисною вартістю 3377,3 млн. грн. 

Навесні 2006 р. був піднятий рівень Олександрівського водосховища до  

НПР 14,70 м, в 2006 р. введено в експлуатацію перший агрегат ГАЕС, а в 2007 р. – другий 

агрегат ГАЕС, які експлуатуються в ОЕС України. 

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.12.2008р.  

№1578-Р введення в експлуатацію агрегату №3 Ташлицької ГАЕС планувалось  

в 2010 р., а агрегатів № 4-6 - після 2010 р. 

Навесні 2010 р. рівень Олександрівського водосховища був підвищений до  

НПР 16,00 м. 

За даними «Укренерго» введення в 2006-2007 р.р. першої черги будівництва 

Ташлицької ГАЕС з двома агрегатами сумарною потужністю в генераторному режимі  

302 МВт, у насосному 422 МВт дозволило зменшити кількість зупинок блоків ТЕС в 

нічному провалі і включень в вечірній максимум, збільшити високоманеврений резерв, 

поліпшити умови роботи ОЕС України.  

Затримка введення високоманеврових агрегатів №№ 3-6 Ташлицької ГАЕС при 

високій будівельній готовності, наявності частини технологічного обладнання призводить 



267 

 

до великих економічних і енергетичних втрат, ускладнює умови балансування в ОЕС. 

Протоколом наради з питань будівництва Ташлицької ГАЕС від 26 серпня 2015 р. в 

м. Южноукраїнськ за участю представників Міністерства палива та енергетики України, 

Міністерства екології та природних ресурсів України, Миколаївської обласної державної 

адміністрації, Миколаївської обласної Ради, районних Рад, інститутів НАН України, 

ДП НАЕК «Енергоатом», ПАТ «Укргідропроект» прийнято рішення: 

- забезпечити добудову Ташлицької ГАЕС у складі 6-ти гідроагрегатів 

встановленою потужністю 906 МВт. 

- забезпечити виконання комплексу заходів та виконання робіт для заповнення 

Олександрівського водосховища для покращення санітарно-екологічної ситуації в нижній 

течії річки Південний Буг та вирішення проблем забезпечення потреб водокористувачів 

Миколаївської області. 

Виходячи з цих рішень, ПрАТ «Укргідропроект» виконав коригування проекту 

завершення будівництва Ташлицької ГАЕС потужністю в турбінному режимі 906 МВт, в 

насосному режимі 1266 МВт з вводом агрегатів №№3 - 6.  

Виходячи з позитивного висновку ДП «Укрдержбудекспертизи» від 29.09.17 р. № 

00-1188-17/ПБ (00-2099-16/ПБ) та погоджень Міністерства екології та природних ресурсів 

України від 20.11.2018 р. № 5/4-7/12569-18 і Міненерговугілля України від 07.03.2019 р. 

№ 01/33-2327 проект був затверджений Наказом НАЕК «Енергоатом» № 222 від 

12.03.2019 р. 

Завершення будівництва Ташлицької ГАЕС передбачено державною «Програмою 

розвитку гідроенергетики на період до 2026 року, затвердженою Кабінетом Міністрів 

України № 552-р від 13.07.2016 р. 

Подальше введення необхідних ОЕС України високоманеврових потужностей 

Ташлицької ГАЕС передбачене «Енергетичною стратегією України на період до 2035 

року «Безпека, енергоефективність, конкурентноспроможність», затвердженою 

розпорядженням Кабінету Міністрів України  № 605-р від 18.07.2017 р. 

Слід відзначити, що в умовах введення в останні роки великих потужностей ВЕС і 

СЕС, в Південній ЕС України загострилися проблеми балансування та збільшилися 

потреби вводу маневрових потужностей Ташлицької ГАЕС, що дозволить забезпечити 

балансування біля 2000 МВт потужностей ВЕС та СЕС. 

Крім того, введення на повну потужність Ташлицької ГАЕС дозволить замінити 

роботу частини блоків ТЕС роботою АЕС, ВЕС і СЕС зі зниженням щорічного спалення 

вугілля біля 400 тис. т, відповідно і зниженням викидів забруднюючих речовин в 

навколишнє середовище (вуглекислого газу – 0,9 млн. т, оксидів азоту біля 4 тис. т, 

сірчаного ангідриду 13 тис. т, шлаків в золовідвалах – біля 100 тис. т тощо). 

Планованою діяльністю передбачається завершення будівництва Ташлицької ГАЕС 

у складі гідроагрегатів №№ 4-6 з поетапним підвищенням нормального підпірного рівня 

(НПР) Олександрівського водосховища на р. Південний Буг з відмітки + 16,00 м до 

відмітки + 16,90 м.  

Планована діяльність розташована на земельних ділянках переданих ДП 

«Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» у постійне користування із 

них: 27,7218 га передані під «хвостову» частину на підставі Постанови Кабінету Міністрів 

України від 20.06.206 р. №841, у т.ч.: 

- земельна ділянка (кадастровий номер 4820355700:06:000:1084) площею 11,5863 га 

розтошована в межах території Вознесенського ( в минулому Арбузинського) району 

Миколаївської області 

- земельна ділянка (кадастровий номер 4822780900:14:000:0022) площею 11,7992 га 

розташована в межах території Богданівської сільської ради Вознесенського ( в минулому 

Доманівського) району Миколаївської області 

-  земельна ділянка (кадастровий номер 4810800000:22:007:0005) площею 4,3363 га 

розташована в межах території м. Южноукраїнськ. 
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Основне призначення Ташлицької ГАЕС – балансування електроенергії в 

Південній ЕС та в ОЕС України з покриттям пікових навантажень, заповненням нічних 

«провалів», з забезпеченням вводу ВЕС і СЕС з нестійким виробітком електроенергії і 

створенням аварійного резерву швидкодіючих потужностей в Південній ЕС, в тому числі 

для Південноукраїнської АЕС (далі - ПАЕС), яка має суттєву нерівномірність добового 

графіка навантажень.   

Олександрівське водосховище має комплексне призначення та використовується 

для гідроенергетики (забезпечення роботи Олександрівської ГЕС та Ташлицької ГАЕС), 

питного водопостачання, забезпечення водогосподарських потреб Миколаївської області 

та санітарно-екологічних попусків в нижній течії р. Південний Буг.  

Станом на поточну дату Олександрівське водосховище має проектну відмітку  

НПР 16,00 м та корисну ємність 20,95 млн.м
3
, в тому числі: 

- для Ташлицької ГАЕС  - 3,55 млн.м
3
 

- для компенсації безповоротних втрат (випаровування)  - 3,60 млн.м
3
 

- для водогосподарських потреб Миколаївської області  - 13,80 млн.м
3
 

Проектом «Завершення будівництва Ташлицької ГАЕС» передбачається поетапне 

підвищення НПР Олександрівського водосховища. При НПР + 16,90 м корисна ємність 

водосховища збільшиться до 25,97 млн.м
3
, у тому числі: 

- для Ташлицької ГАЕС  - 14,40 млн.м
3
  

- для компенсації безповоротних втрат (випаровування) 

Олександрівського водосховища і верхньої водойми ГАЕС 

  

- 4,26 млн.м
3
  

- для водогосподарських потреб Миколаївської області  - 7,31 млн.м
3
 

Добова ємність регулювання 14,4 млн.м3, призначена для роботи агрегатів ГАЕС, 

визначилася за корисною ємністю верхньої водойми.  

Проектом будівництва передбачено поетапне підняття рівня в Олександрівському 

водосховищі зі створенням водогосподарської ємності для водопостачання Миколаївської 

області, а також збільшення витрат у меженний період, забезпечення санітарного попуску 

в маловодні роки. 

При НПР 16,9 м корисна ємність 25,97 млн м
3
 призначена для водозабезпечення і 

для санітарно-екологічного попуску 17,0 м
3
/с нижче Олександрівського водосховища. 

ПАЕС використовує Олександрівське водосховище для охолодження системи 

технологічного обладнання, здійснюваної змінною у часі витратою за затвердженим 

регламентом. 

Насосна станція СОТ «Бузьке» здійснює сезонний забір води з Олександрівського 

водосховища для поливу земель садівничого кооперативу. 

Олександрівське водосховище використовується також для любительського 

рибальства. 

У меженний період, коли приточні витрати в Олександрівське водосховище 

складають більше 17,0 м
3
/с, вони транзитом проходять через Олександрівський 

гідровузол. Для цього скидна витрата через Олександрівський гідровузол, в умовах 

внутрішньодобових коливань рівня водосховища, повинна безперервно підтримуватись 

рівною приточній витраті за допомогою агрегатів ГЕС і шляхом маневрування затворами 

водозливної греблі. Відомості про приток річки повинні постійно надходити від 

організацій гідрометслужби МНС України. 

Найбільша добова амплітуда коливань рівнів в Олександрівському водосховищі 

може складати при роботі двох агрегатів: 

- у літній період - 0,35 м; 

- у зимовий період - 0,4 м. 
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У тих випадках, коли приточні витрати складають менше 17,0 м
3
/с , у нижній б‘єф 

Олександрівського гідровузла подається витрата не менше 17,0 м
3
/с за рахунок 

спрацюваня водогосподарської ємності у Олександрівському водосховищі. 

Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання 

природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини – 

невід’ємна умова сталого економічного та соціального розвитку України. 

З цією метою Україна здійснює на своїй території екологічну політику, спрямовану 

на збереження безпечних умов для існування природного середовища, захисту життя і 

здоров’я населення від негативного впливу, зумовленого погіршенням якості довкілля в 

результаті збільшення техногенних навантажень, у першу чергу від об’єктів енергетики та 

промисловості. 

Тому, при будівництві, особливо об’єктів,  які можуть мати значний вплив на 

довкілля і до яких відноситься ТГАЕС, виконані прогнозні оцінки впливу на навколишнє 

середовище та передбачені заходи, спрямовані на усунення або мінімізацію негативних 

впливів на навколишнє середовище за участю провідних інститутів НАН України. 

Для підтвердження достовірності прогнозних оцінок, виконаних в процесі 

проектування була розроблена Програма комплексного наукового супроводу 

спорудження та роботи Ташлицької ГАЕС та Олександрівського водосховища, яка є 

основним документом, який визначає загальні принципи, вимоги та умови організації 

та реалізації моніторингу навколишнього середовища в зоні впливу Ташлицької ГАЕС.  

Програму було затверджено в 2004 році ДП НАЕК «Енергоатом» і погоджено 

Президією НАН України, Мінекоресурсів України, МОЗ України та Мінпаливенерго 

України. 

Метою Програми є створення засад та планування заходів з постадійного 

виконання моніторингу навколишнього середовища в зоні впливу Ташлицької ГАЕС . 

Результатом реалізації цієї Програми є контроль забезпечення захисту життя та 

здоров’я населення, тварин, рослин, а також збереження майна та охорони довкілля 

шляхом впровадження постійно діючого моніторингу навколишнього середовища в 

зоні впливу ТГАЕС. 

Крім розробки детального комплексного прогнозу зміни навколишнього 

середовища i виконання відповідних природоохоронних заходів, в процесі моніторингу 

уточнювався i доповнювався цей прогноз продовженням експериментальних 

досліджень в період закінчення будівництва i в процесі експлуатації ГАЕС і 

Олександрівського водосховища. З цією метою в складі моніторингу навколишнього 

середовища проводяться стаціонарні натурні спостереження за зміною його якісних i 

кількісних характеристик по всіх параметрах, які можуть бути зміненими: 

гiдрологiчних, гiдрохiмiчних, гiдробiологiчних i санiтарно-гiгiєнiчних режимах 

водосховищ, пiдземними водами i пiдтопленням прилеглої території, 

переформуванням берегів, рослинним і тваринним світом наземних екосистем, 

iхтiофауною тощо. 

Так, Інститутом геохімії навколишнього середовища НАНУ проводиться 

комплексний геоекологічний моніторинг зони впливу ТГАЕС та Олексндрівського 

водосховища, що включає: 

- гідрометеорологічні спостереження; 

- гідрохімічні спостереження; 

- спостереження за санітарно-гігієнічним станом водних об’єктів ГАЕС; 

- іхтіологічні дослідження; 

- дослідження фауни територій, прилеглих до водних об’єктів ТГАЕС;  

- гідрогеологічні дослідження. 

Контроль місцевої сейсмічності та її можливих змін, пов’язаних з експлуатацією 

енергокомплексу, на території 30-кілометрової зони спостережень проводить  

ІГФ ім.С. І. Субботіна НАН України. 
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Спеціалістами ТОВ «Міжвідомчий центр інженерних досліджень» проводяться 

спостереження за процесами переформування і підтоплення берегів та станом 

поверхневих і підземних вод в зоні впливу Ташлицької ГАЕС і Олександрівського 

водосховища 

Радіоекологічний моніторинг проводиться підрозділами ВП ПАЕС, а також  

ДП «ДНІЦ СКАР» і ДУ «ІГНС НАН України».  

Моніторинг популяцій раритетних видів рослин зони впливу ТГАЕС проводить 

Національний науково-природничий музей НАНУ. 

Проводиться постійний моніторинг за станом гідротехнічних споруд на основі 

установленої контрольно-вимірювальної апаратури з аналізом стану та прийняттям 

необхідних заходів для недопущення аварійних ситуацій. 

В процесі підготовки звіту з ОВД були використані матеріали проекту будівництва 

ТГАЕС, результати моніторингу навколишнього середовища, а також матеріали 

досліджень додатково залучених інститутів Національної академії наук України – 

Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена, Інституту гідробіології НАН України, Інституту 

археології, Інституту геохімії навколишнього середовища; Національної академії 

медичних наук – Інституту громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва, Національної 

академії аграрних наук - Інституту рибного господарства НААН України, а також 

Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (м. Миколаїв), 

Національного природного парку «Приазовський», Миколаївського обласного 

краєзнавчого музею для уточнення і підтвердження достовірності попередніх прогнозних 

оцінок та оцінки сучасного стану навколишнього середовища в умовах експлуатації 

Олександрівського водосховища при НПР 16,00 м та ТГАЕС у складі 2-х гідроагрегатів та 

прогноз стану довкілля при експлуатації Олександрівського водосховища при НПР 16,9 м 

і ТГАЕС у складі гідроагрегатів №№ 3-6.   

Виходячи з результатів досліджень сучасного стану навколишнього середовища та 

аналізу моніторингових даних за весь період експлуатації можливо зробити висновок про 

підтвердження достовірності прогнозних даних стану довкілля, тому з впевненістю можна 

говорити, що і висновки та прогнози, виконані в рамках завершення будівництва 

Ташлицької ГАЕС в складі гідроагрегатів №№3-6 та підняття рівня Олександрівського 

водосховища з відмітки + 16,00 м до відмітки + 16,9 м будуть відповідати дійсності. 

За результатами комплексного геоекологічного моніторингу, який здійснюється в 

зоні впливу Ташлицької ГАЕС і Олександрівського водосховища з 1998 року встановлено 

реальний стан природного середовища в період будівництва гідротехнічних споруд та 

поетапного наповнення Олександрівського водосховища.  

На основі аналізу отриманих даних та експертних оцінок можна прогнозувати 

позитивну тенденцію до стабілізації екологічної обстановки при підвищенні рівня 

Олександрівського водосховища з відмітки НПР +16,00 м до відмітки НПР  + 16,9 м.  

Дані результатів комплексного геоекологічного моніторингу зони впливу 

Ташлицької ГАЕС та Олександрівського водосховища при НПР +16,00 м і з урахуванням 

наявних прогнозних модельних оцінок підтверджують висновок екологічної експертизи 

щодо можливості подальшого заповнення Олександрівського водосховища. 

Передбачені проектом природоохоронні та компенсаційні заходи слугуватимуть 

усуненню або мінімізації негативного впливу на довкілля. 

Заповнення Олександрівського водосховища від відмітки +16,00 м до відмітки 

+16,9 м  забезпечить санітарний попуск 17,0 м
3
/с  і водоспоживання на цій ділянці річки - 

0,40 м
3
/с. 

Введення агрегатів Ташлицької ГАЕС №№ 3-6 потужністю 604 МВт забезпечить 

покращення умов роботи Південної ЕС з балансуванням ВЕС і СЕС біля 2000 МВт, 

дозволить замінити роботу частини блоків ТЕС роботою АЕС, ВЕС і СЕС зі зниженням 

щорічного спалення вугілля біля 400 тис.тн., відповідно і зниженням викидів 

забруднюючих речовин в навколишнє середовище (вуглекислого газу – 0,9 млн. тн., 
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оксидів азоту біля 4 тис. тн., сірчаного ангідриду 13 тис. тн., шлаків в золовідвалах – біля 

100 тис. тн. тощо), а проект в цілому відповідає вимогам чинного законодавства України, 

в тому числі і природоохоронного і є економічно доцільним та екологічно прийнятним. 
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№ 379/1404 

20 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» 

21 ДБН А.2.2-1:2021 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє 

середовище (ОВНС)» 

22 ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму» 

23 ДСТУ-Н Б В.1.1-33:2013 «Настанова з розрахунку та проектування захисту від 

шуму сельбищних територій» 

24 ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013 «Настанова з розрахунку рівнів шуму в приміщеннях і на 

територіях». 

25 ДБН В.1.1-7-2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва» 
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26 ДБН В.1.2-4:2019 «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту» 

27 ДсанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до питної води, призначеної для 

споживання людиною». 

28 ДСН 3.3.6.039-99 «Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної 

вібрації». 

29 Державний  класифікатор України «Класифікатор відходів ДК 005-96» 

30 НРБУ-97/Д-2000 Радіаційний захист від джерел потенційного опромінення               

(ДГН 6.6.1-6.5.061-2000), затверджено постановою Головного державного 

санітарного лікаря від 01.12.97 № 62 

31 ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та 

інфразвуку», затверджено постановою Головного державного санітарного лікаря 

від 01.12.99 № 37 

32 ГН 1.1.2.123-2006 «Гігієнічний норматив. Перелік речовин, продуктів, виробничих 

процесів, побутових та природних факторів, канцерогенних для людини» 

33 «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів»                

(Із змінами), затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.2008 

№ 1070 

34 КД 52.9.4.01-09 «Методичні  вказівки щодо прогнозування метеорологічних  умов 

формування рівнів забруднення  повітря в містах України» 

35 ОНД-86 «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных 

веществ, содержащихся в выбросах предприятий» 

36 РД 52.04.52-85 «Методические указания. Регулирование выбросов при 

неблагоприятных метеорологических условиях» 

37 Екологічний паспорт Миколаївської області за 2018 рік 

38 Публічна кадастрова карта України 

39 Граничнодопустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному 

повітрі населених місць, затверджені т.в.о. головного державного санітарного 

лікаря України від 03.04.2015 

40 Орієнтовно безпечні рівні впливу (ОБРВ) забруднюючих речовин в атмосферному 

повітрі населених місць, затверджено постановою головного державного 

санітарного лікаря від 15.04.2013 № 9 (ГН 2.2.6-184-2013) 

41 Сборник методик по расчету содержания загрязняющих веществ в выбросах от 

неорганизованных источников загрязняющей атмосферы. - Донецк: УкрНТЭК, 

1986 

42 Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин                        

в атмосферне повітря різними виробництвами. Т. I - III. - Донецьк: Український 

науковий центр технічної екології, 2004 

43 Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными 

производствами. - Л.: Гидрометеоиздат, 1986 

44 РД 238 УССР 84401-106-89. Инструкция. Установление допустимых выбросов 

вредных веществ в атмосферу предприятиями Минтранса УССР. - К.: Минтранс 

УССР, 1989 

45 Методики розрахунку викидів забруднюючих речовин пересувними джерелами. - 

Донецьк: УкрНТЭК, 1999 

47 ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих 

експлуатаційних впливів, від пожежі. Будівельна кліматологія» 

48 СНиП 2.01.14-83 Определение расчетных гидрологических характеристик 

49 Кліматичний кадастр України, Київ, УкрНДГМІ, ЦГО, 2006 

50 Клімат України. За редакцією В.М. Ліпинського, канд. фіз.-мат. наук В.А. Дячука, 

канд. геогр. наук В.М. Бабіченко, Видавництво Раєвського, Київ, 2003 

51 Международное руководство по методам расчета основных гидрологических 

характеристик. Л., Гидрометиздат, 1984 
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52 Пособие по определению расчетных гидрологических характеристик. Л.: Гидроме-

теоиздат, 1984 

53 Рекомендации по методике определения экстремальных гидрометеорологических 

характеристик. ПНИИИС Госстроя СССР. – М.:Стройиздат, 1986 

54 Стихійні метеорологічні явища на території України за останнє двадцятиріччя 

(1986-2005 р. р.). За редакцією В.М. Ліпинського, В.І. Осадчого, В.М. Бабіченко, 

Видавництво Ніка-Центр, Київ, 2006 

55 Стихийные  метеорологические явления на Украине и в Молдавии. Под редакцией 

Бабиченко В.Н., Л., Гидрометеоиздат, 1991 

56 Швець Г. І. Характеристики водності річок України. “Наукова думка”, Київ, 1964 

57 № 656-2-Т5 Южно-Украинский Энергокомплекс, Технический проект, том 3, 

природные условия, книга 1, гидрологические условия и климат, Министерство 

энергетики и электрификации СССР, Главниипроект, Всесоюзный ордена Ленина 

проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт “Гидропроект” 

им. С.Я. Жука, Украинское отделение, Харьков, 1980 

58 «Ташлыкская ГАЭС. Завршение строительства» проект 942-1-Т15,                            

ОАО «Укргидропроект», 2002 г. 

59 Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС). Підняття рівня 

Олександрівського водосховища до проектної відмітки 16,9 м., ДП «Екоінформ» 

60 Комплексний геоекологічний моніторинг зони впливу Ташлицької гідроакуму-

люючої електростанції та Олександрівського водосховища 1998-2016 р. 

Національна академія наук України. Державна установа «Інститут геохімії 

навколишнього середовища», м. Київ, 2017 р. 

61  «Комплексний геоекологічний моніторинг зони впливу Ташлицької ГАЕС у  

літньо – осінній та зимовий періоди 2021 року», ДУ «ІГНС НАН України», 2021 р. 

62 Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в 

Миколаївській області у 2017 році. Управління екології та природних ресурсів 

Миколаївської обласної державної адміністрації. м. Миколаїв, 2018 р. 

63 План управління річковим басейном Південного Бугу: аналіз стану та заходи». 

Київ, 2014. 

64 НДР «Медико –біологічне обґрунтування завершення будівництва Ташлицької 

ГАЕС у складі гідроагрегатів № 3-6 з поетапним підвищенням НПР 

Олександрівського водосховища на р. Південний Буг до відмітки +20,7»,                      

ДУ «ІГЗ НАМНУ», м. Київ, 2019р. 

65 Звіт Миколаївської експедиції про розкопки багатошарових поселень Гард і 

Лідина Балка у 2018р. ІА НАНУ, Київ-Миколаїв, 2019р. 

66 Рідкісні та зникаючі види рослин зони впливу Ташлицької ГАЕС та впровадження 

реабілітаційних заходів з їхнього культування, реінтродукції та репатріації,  

ННПМ НАН України, 2018р. 

67 Настанова з управління басейнами малих річок –приток річки Дністер. 

Методологічний посібник, НЕЦУ, Львів СПОЛОМ, 2019. 

68 Оцінка впливу завершення будівництва Ташлицької ГАЕС у складі гідроагрегатів 

№№3-6 з підвищенням нормального підпірного рівня Оександрівського 

водосховища на р. Південний Буг з відмітки +16,0 м до позначки +16,9 м на 

популяції раритетних видів рослин міжнародного, національного та регіонального 

рівня охорони, рідкісні рослинні угруповування, природно-заповідні та раритетні 

оселища Смарагдової мережі, ННПМ НАН України, 2022 р. 
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Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України 

Департамент екологічноі оцінки  та контролю  
03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35 

 (адресат, визначений у п.15 Повідомлення) 
ovd@mepr.gov.ua 

заступнику директора Департаменту екологічної оцінки, контролю та екологічних фінансів – 

начальник відділу формування державної політики в сфері екологічного контролю Котяш 

Лада Павлівна. 

 

 

                                                                         Гріндак Інна Анатоліівна    
Прізвище, ім’я, по-батькові   

                                                       Дн.вська обл. Дніпровський район  с.Сурсько-

Литовське               
                                                                                                 вул.Станційна 5а 

Адреса проживання (за бажанням)  

_____________grindakin123@gmail.com________ 
Електронна адреса    

  

 

Зауваження і пропозиції громадськості до планової діяльності, 
 Обсягу досліджень та рівня  деталізаціі інформаціі , підлягає включенню до звіту з 

оцінки впливу на довкілля по справі  №: 2022749672. 
Зауваження до  планованоі діяльності ДЕРЖАВНЕ ПИДПРИЕМСТВО НАЦИОНАЛЬНА АТОМНА 

ЭНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНИЯ ЭНЕРГОАТОМ, ЄДРПОУ 24584661 

 

 

  

         Зауваження  та пропозиціі  , потребуючі включення у звіт з ОВД по 
справі    

№  2022749672. 

 

 

2 липня 2021 року Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України  
вже завершило розгляд звіту з оцінки впливу на довкілля (звіт з ОВД) до проєкту 
завершення будівництва Ташлицької ГАЕС. Відмовляючи надати висновок до 
звіту з ОВД Міндовкілля врахувало пропозиції та зауваження Екодії, інших 
громадських організацій, активістів та активісток. 
  

Причинами відмови стали, зокрема, такі: 
- Звіт з ОВД зроблено неякісно, він містить суттєві помилки та неточності; 
- Звіт з ОВД не містить документів, які підтверджують право користування 

земельною ділянкою; 
- Не було проведено досліджень щодо підтоплення археологічних пам’яток; 
- Звіт з ОВД не містить належного опису виправданих альтернатив; 

- Недостатньо проаналізований вплив проекту на довкілля, зокрема на 
національний природний парк “Бузький Гард”, регіональний ландшафтний 

mailto:ovd@mepr.gov.ua
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парк “Гранітно-Степове Побужжя”, частина території яких належить до 
Смарагдової мережі та охороняється на європейському рівні; 

- У Звіті з ОВД відсутня інформація щодо можливого впливу на іхтіологічний 
заказник “Південнобузький”; 

- Проєкт суперечить законодавчій забороні здійснювати будь-яку діяльність 
на землях природоохоронного призначення; 

- Реалізація проекту негативно вплине на особливо цінні види тварин і рослин, 
зокрема ті, які занесені до Червоної та Зеленої книг України та/чи 
охороняються на міжнародному рівні відповідно до Бернської Конвенції. 
Просимо  в звіт ОВД  включити  відповіді на ВСІ  вишевказані  питання 

 

  

Міндовкілля зазначило, що діяльність, яка суперечить вимогам чинного 
законодавства, є недопустимою. Міністерство рекомендувало Енергоатому 
“розглянути альтернативні варіанти рішень планованої діяльності, з порівняльним 
аналізом щодо економічних вигід та екологічних наслідків для довкілля, у тому 
числі без реалізації даної планованої діяльності”. 
Це означає, що у разі, якщо Енергоатом все ж таки вирішить реалізувати проєкт, 
він має врахувати зазначені зауваження Міндовкілля. 
  АЛЕ в  повідомленні про планову діяльність ЗНОВУ відсутня альтернатива 
КОНЦЕПТУАЛЬНА. е тільки  технічні  відмінності, які подані як 
альтернатива 

Громадськість натомість переконана, що Енергоатом повинен назавжди 
відмовитися від реалізації цього проєкту. Проти нього висловилися, зокрема, 
Українська природоохоронна група, Національний природний парк “Бузький 
Гард”, наукова спільнота, зокрема НАН України 

Раніше , 12 травня 2020 року Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) повідомив, 
що розглядає можливість фінансувати проект «Завершення будівництва 
Ташлицької гідроакумулюючої станції (ТГАЕС)». Власником ТГАЕС є державне 
підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом». 
Однак у цьому випадку Енергоатом виступає лише фінансовим посередником ЄІБ, 
тобто буде безпосереднім бенефіціаром позики, але потім передасть кошти 
кінцевому одержувачу – підряднику. Нещодавнє дослідження Bankwatch і Counter 
Balance продемонструвало , що у посередницьких операціях ЄІБ бракує прозорості; 
банк не здійснює належного контролю за використанням публічних коштів та 
оцінювання економічних, екологічних та соціальних наслідків проектів. 
 ПИТАННЯ:  
- які кошти будуть залучені до будівництва об`екту? 

-  Хто буде кінцевим бенефіціаром?  
-як і хто проаналізував що ця добудова стане  логічною в коплексному плані 
відбудови енергетичноі безпеки Украіни після нашоі Перемоги? Чому ці данні не 
відображені в повідомленні? 

 

Ташлицька ГАЕС повинна складатися з шести обертових (генератор/насос) 
агрегатів, два з яких були збудовані та введені в експлуатацію раніше. Кожен 

агрегат виробляє 150 МВт електроенергії в генераторному режимі та споживає 230 
МВт в насосному. У генераторному режимі вода рухається вниз через турбіну, 
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виробляючи електроенергію, а в насосному режимі вона перекачується назад у 
верхній резервуар. Коли з’являється надлишкова електроенергія в системі, 
гідроагрегати ТГАЕС піднімають воду з нижнього Олександрівського 
водосховища, розташованого на Південному Бузі, до верхнього Ташлицького 
водосховища. Коли попит зростає, вода перекачується в зворотному напрямку, у 
такий спосіб виробляючи електроенергію. Передбачається, що Ташлицька ГАЕС 
буде споживати 1378 МВт енергії в насосному режимі, що є значно більше, ніж 
обсяг енергії, яку вона вироблятиме – 906 МВт. 
Отже, на роботу електростанції витрачатимуть 35 % спожитої електроенергії, 
тому втрати об’єднаної енергетичної системи щороку сягатимуть 308,6 
мільйонів кВт*год. 
Проект завершення будівництва Ташлицької ГАЕС, який ЄІБ планує 
фінансувати, повинен втричі збільшити встановлену потужність станції, і, як 
очікується, збільшить гнучкість та безпеку системи передачі електроенергії. 
Проект також повинен сприяти стабільності мережі на півдні України та 
інтеграції до Європейської мережі операторів систем передачі електроенергії 
(ENTSO-E). Однак, оскільки проект Ташлицької ГАЕС розроблявся в 
радянські часи, він не відповідає вимогам сучасного енергетичного сектору. 
 Питання:   відобразити в ОВД  ЕКОНОМІЧНУ ДОЦІЛЬНІСТЬ будівництва, 
яка покаже що втрати енергіі мінімальні а не 35% потужності. 
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Зауваження та пропозиції до 

Повідомлення про плановану діяльність за справою 2022749672 

 

1. Метою планованої діяльності, яка представлена у Повідомленні за справою 2022749672 є 
реабілітацією проекту Південно-Українського енергокомплексу, який в 1989 році висококваліфікованою 
екологічною експертизою був оцінений як економічно необґрунтований та екологічно шкідливий, і в цілому 
– недоцільний. 

У поточному 2022 році цей висновок є іще більш об’єктивним та аргументованим, з огляду на зміни 
клімату в Україні в бік аридизації: кількість опадів у басейні та стік річки Південний Буг зменшується, а 
температура повітря збільшується. 

Абсолютно впевнено можна стверджувати, що реалізація планованої діяльності призведе до 
погіршення водогосподарської ситуації у Миколаївській області та остаточного знищення екосистеми річки 
Південний Буг. 

2. У якості технічної альтернативи суб’єктом господарювання має бути ґрунтовно розглянутий 
варіант зменшення рівня води у Олександрівському водосховищі до позначки НПР +12-14 м. Є усі підстави 
стверджувати, що саме такий НПР має бути базовим варіантом для продовження господарської діяльності і 
достатнім для забезпечення роботи працюючих гідроагрегатів. 

3. Навіщо суб’єкт господарювання розпочав процедуру оцінки впливу на довкілля настільки 
резонансної у суспільстві планованої діяльності під час війни? Очевидно, щоб «проштовхнути» злочинний 
по відношенню до природи, економіки та людей проект. Було проведено величезну кількість громадських 
заходів (круглих столів, громадських слухань, судових засідань, басейнових рад, польових дискусій тощо), 
на яких аргументовано доводилось, що потужності Південноукраїнської АЕС, Ташлицької ГАЕС та 
Олександрівської ГЕС не можна збільшувати, оскільки соціально-економічні та екологічні наслідки 
відповідного збільшення є однозначно негативними. 

Більше того, Міндовкілля у 2021 році вже видало негативний висновок щодо добудови Ташлицької 
ГАЕС та підняття рівня Олександрівського водосховища, чим вчергове підтверджено ірраціональність та 
шкідливість представлених у новому Повідомленні проектних рішень. 

4. Власне факт оприлюднення даного Повідомлення про плановану діяльність зобов’язує розглядати 
дії атомників як антинародні, які підривають основу будь-якої держави – її природне багатство.  
 

 

Кандидат технічних наук, доцент 

член Всеукраїнської екологічної ліги  Валерій ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ 

 

Кандидат технічний наук, 
член Всеукраїнської екологічної ліги    Євген БЕЗСОНОВ 
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Додаток Н 

Розрахунки кількісних та якісних характеристик викидів забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря під час виконання робіт підготовчих і будівельних робіт 

Під час виконання робіт по завершенню будівництва Ташлицької ГАЕС відбувається 
тимчасовий вплив на навколишнє середовище шляхом забруднення повітряного басейну 
при роботі спецтехніки, зварювальних та фарбувальних роботах, розробки ґрунту і 
планувальних роботах  

Розрахунок викидів при роботі спецтехніки 

Кількісний та якісний склад тимчасових викидів при роботі спецтехніки наведено у 
таблиці  

Забруднююча речовина Визначена потужність викидів 

Коди Найменування г/с т/рік 

1 2 3 4 

04001 / 301 Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) 
у перерахунку на діоксид азоту 

0,027 0,570 

06000 / 337 Вуглецю оксид  0,031 0,652 

05001 / 330 Діоксид сірки (діоксид та триоксид) в 
перерахунку на діоксид сірки 

0,004 0,091 

11000 / 2754 Вуглеводні граничні С12-С19 0,005 0,110 

03000 / 2902 Речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок 
недиференційованих за складом 
(сажа) 

0,003 0,007 

Розрахунок проводиться згідно з «Методикою розрахунку викидів забруднюючих 
речовин пересувними джерелами», Донецьк: УкрНТЕК, 1999  

Викиди забруднюючих речовин при роботі техніки визначаються за формулою: 
Мр = gjci · Gt

i · Km · 10-3, т/рік 

де gjci - середній питомий викид j-ої забруднюючої речовини з одиниці 
використаного i-го палива, т/т; 

G
t
i – витрати і-го палива, т/рік; 

Km – коефіцієнт, що враховує вплив технічного стану автомобілів на величину 
питомих викидів забруднюючих речовин, приймаємо рівним 1,0. 

Значення середніх питомих викидів шкідливих речовин при роботі техніки з 
двигунами внутрішнього згоряння визначаються за табл. 4 Методики та складають:  

- оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту    
– 31,5 кг/т палива 

- діоксид сірки (діоксид та триоксид) в перерахунку на діоксид сірки – 5,0 кг/т 
палива 

- оксид вуглецю – 36,0 кг/т палива 

- вуглеводні граничні С12-С19 – 6,2 кг/т палива 

- речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за 
складом (сажа) – 3,85 кг/т палива. 

Згідно проектних даних, витрата дизельного палива 18,1 т. 
Фонд робочого часу – 5760 годин 

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту: 
Мр = 18,1×31,5×1,0×10-3

 = 0,570 т/рік 

Мм.р. = (0,570×106) / (5760×3600) = 0,027 г/с 

Діоксид сірки (діоксид та триоксид) в перерахунку на діоксид сірки: 
Мр = 18,1×5,0×1,0×10-3

 = 0,091 т/рік 
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Мм.р. = (0,091×106) / (5760×3600) = 0,004 г/с 

Оксид вуглецю: 
Мр = 18,1×36,0×1,0×10-3

 = 0,652 т/рік 

Мм.р. = (0,652×106) / (5760×3600) = 0,031 г/с 

Вуглеводні граничні С12-С19: 

Мр = 18,1×6,2×1,0×10-3
 = 0,110 т/рік 

Мм.р. = (0,110×106) / (5760×3600) = 0,005 г/с 

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за 
складом (сажа): 

Мр = 18,1×3,85×1,0×10-3
 = 0,070 т/рік 

Мм.р. = (0,070×106) / (5760×3600) = 0,003 г/с 

Розрахунок викидів при проведенні зварювальних робіт 

Кількісний та якісний склад тимчасових викидів при проведенні зварювальних 
робіт наведено у таблиці  

Забруднююча речовина Визначена потужність викидів 

Коди Найменування г/с т/рік 

1 2 3 4 

01003 / 123 Залізо та його сполуки (у перерахунку                    
на залізо) 

0,006 0,082 

01104 / 143 Манган та його сполуки в 
перерахунку на діоксид мангану 

0,0008 0,011 

- / 323 Кремнію діоксид аморфний                      
(Аеросил-175) 

0,0004 
 
 0,0005 

16000 / 343 Фториди, що легко розчиняються 
(наприклад NaF) та їх сполуки                                      
в перерахунку на фтор 

0,002 0,002 

16000 / 344 Фториди погано розчинні неорганічні  
(фтоpид алюмінію і кальцію) 

0,001 0,001 
 
 

16001 / 342 Фтор і його пароподібні та 
газоподібні сполуки в перерахунку на 
фтористий водень 

0,0005 0,0006 

04001 / 301 Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту)                   
у перерахунку на діоксид азоту   

0,008 0,033 

06000 / 337 Оксид вуглецю 0,005 0,007 

Розрахунок виконується згідно «Збірник показників емісії (питомих викидів) 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами», т.2. Донецьк-

2004.  

Вихідні дані: 
Кількість використаних матеріалів:  
- пропан-бутанова суміш – 2125,17 кг  

- електроди АНО-4 - 500,0 кг/рік; 
- електроди «Моноліт РЦ» (аналог електродів АНО-6) - 5000,0 кг/рік; 
- електроди УОНИ-13/55 - 500,0 кг/рік. 
Розрахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферу під час зварювальних 

робіт проводиться згідно «Збірника показників емісії (питомих викидів) забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря різними виробництвами» ТОМ 1. (Донецьк: УкрНТЕК, 
2004) та «Методических указаний по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу 
предприятиями Министерства бытового обслуживания населения РСФСР» (М.: ЦБНТИ, 
1990). 

Питомі викиди забруднюючих речовин при ручному електродуговому зварюванні 
металу визначаються за табл. V-1 і складають: 
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Електроди АНО-4: 

Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) - 5,41 г/кг зварювальних 
матеріалів; 

Манган та його сполуки в перерахунку на діоксид мангану - 0,59 г/кг зварювальних 
матеріалів.  

Електроди «Моноліт РЦ» (аналог електродів АНО-6): 

Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) - 14,35 г/кг зварювальних 
матеріалів; 

Манган та його сполуки в перерахунку на діоксид мангану - 1,95 г/кг зварювальних 
матеріалів.  

Електроди УОНІ-13/55: 

Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) - 14,90 г/кг зварювальних 
матеріалів; 

Манган та його сполуки в перерахунку на діоксид мангану - 1,09 г/кг зварювальних 
матеріалів;  

Кремнію діоксид аморфний (Аеросил-175) - 1,00 г/кг зварювальних матеріалів; 
Фториди, що легко розчиняються (наприклад NaF) та їх сполуки в перерахунку на 

фтор - 4,80 г/кг зварювальних матеріалів; 
Фториди погано розчинні неоpганічні (фтоpид алюмінію і кальцію) - 2,70 г/кг 

зварювальних матеріалів; 
Фтор і його пароподібні та газоподібні сполуки в перерахунку на фтористий водень 

- 1,26 г/кг зварювальних матеріалів; 
Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту - 2,70 г/кг 

зварювальних матеріалів; 
Оксид вуглецю - 13,30 г/кг зварювальних матеріалів. 
Максимальний разовий викид забруднюючих речовин (г/с) в атмосферу при 

зварюванні металів визначається згідно за формулою 7.5: 
Мр = (a · qс) / ( n · Kз · 3600), 

де a - максимальна витрата зварювальних матеріалів, що використовуються, 
протягом робочої зміни, кг/зміну; 

 
qс - питомий показник виділення забруднюючих речовин при зварюванні металів, 

г/кг зварювальних матеріалів; 
 n - тривалість робочої зміни, год.; 
 Kз - коефіцієнт завантаження устаткування (робочого часу) в даному 

технологічному процесі, част. од. 

Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) 
Мр = (5,41 · 500,0 + 14,35 · 5000,0 + 14,90 · 500,0) · 10-6 

= 0,082
 т/рік 

Мм.р. = (16,8 · 14,90) / (12 · 1,0 · 3600) = 0,006 г/с 

Манган та його сполуки в перерахунку на діоксид мангану 

Мр = (0,59 · 500,0 + 1,95 · 5000,0 + 1,09 · 500,0) · 10-6 
= 0,011

 т/рік 

Мм.р. = (16,8 · 1,95) / (12 · 1,0 · 3600) = 0,0008 г/с 

Кремнію діоксид аморфний (Аеросил-175) 

Мр = (1,00 ∙ 500,0) ∙ 10-6 = 0,0005 т/рік 

Мм.р. = (16,8 · 1,00) / (12 · 1,0 · 3600) = 0,0004 
 г/с 

Фториди, що легко розчиняються (наприклад NaF) та їх сполуки в перерахунку 
на фтор 

Мр = (4,80 ∙ 500,0) ∙ 10-6 
= 0,002

 т/рік 

Мм.р. = (16,8 · 4,80) / (12 · 1,0 · 3600) = 0,002 г/с 

Фториди погано розчинні неоpганічні (фтоpид алюмінію і кальцію) 
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Мр = (2,70 ∙ 500,0) ∙ 10-6 
= 0,001 

 т/рік 

Мм.р. = (16,8 · 2,70) / (12 · 1,0 · 3600) = 0,001 г/с 

Фтор і його пароподібні та газоподібні сполуки в перерахунку на фтористий 
водень 

Мр = (1,26 ∙ 500,0) ∙ 10-6 = 0,0006 т/рік 

Мм.р. = (16,8 · 1,26) / (12 · 1,0 · 3600) = 0,0005 г/с 

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту 

Мр = (2,70 ∙ 500,0) ∙ 10-6 
= 0,001 

 т/рік 

Мм.р. = (16,8 · 2,70) / (12 · 1,0 · 3600) = 0,001  г/с 

Оксид вуглецю 

Мр = (13,30 ∙ 500,0) ∙ 10-6 
= 0,007 т/рік 

Ммр. = (16,8 · 13,30) / (12 · 1,0 · 3600) = 0,005 г/с 

Валові викиди забруднюючих речовин під час зварювання металів пропан-

бутановою сумішшю складають: 
-азоту(II) оксид (в перерахунку на NO2) – 15,00 г/кг суміші 

Оксид азоту у перерахунку на діоксид азоту: 
Мр = 2125,17*15,00*10

-6 
= 0,032 т/рік 

Ммр = 0,032*10
6
/(1252*3600) = 0,007 

 г/c 

 

Розрахунок викидів під час розробки ґрунту і планувальних роботах 

Кількісний та якісний склад викидів при розробці ґрунту і планувальних роботах 
наведено у таблиці  

Забруднююча речовина Визначена потужність викидів 

Коди Найменування г/с т/рік 

1 2 3 4 

03000 / 2902 Речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок 
недиференційованих за складом  

0,172 2,712 

Розрахунок проводиться згідно «Сборник методик по расчету содержания 
загрязняющих веществ в выбросах от неорганизоваых источников загрязнения 
атмосферы», Донецьк: УкрНТЕК  

Загальна кількість переміщеного ґрунту становить 2302505 м3
 (3223507 т) 

Фонд робочого часу – 4380 годин. 

Кількість речовин у вигляді суспендованих твердих частинок, яка надходить в 
атмосферне повітря під час переміщення ґрунту визначається за формулою: 

Ммр= [Р1* Р2* Р3* Р4* Р5* Р6* B*G*10
6
]/3600, г/с 

де: Р1- вагова частка пилової фракції у матеріалі (0,04); 
Р2 – частка пилу, що переходить у аерозоль ( 0,01); 

Р3 – коефіцієнт, що враховує швидкість вітру  (3,0); 
Р4 – коефіцієнт, що враховує вологість матеріалу ( 0,01); 
Р5 – коефіцієнт, що враховує крупність матеріалу ( 0,1); 
Р6 – коефіцієнт, що враховує місцеві метеоумови ( 1,0);   
G – виробнича потужність, т /годину (735,96 т/годину); 
В –  коефіцієнт, що враховує висоту перевантаження ( 0,7); 

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок: 
Ммр=(0,04*0,01*3*0,01*0,1*1,0*735,96*10

6
*0,7)/3600 = 0,172  г/с 

Мр=10
-6

*0,172*4380*3600 = 2,712 т/рік 
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Розрахунок викидів при фарбувальних роботах.  
Кількісний та якісний склад тимчасових викидів при фарбувальних роботах 

наведено у таблиці  
Забруднююча речовина Визначена потужність викидів 

Коди Найменування г/с т/рік 

1 2 3 4 

 Бутилацетат 0,007 0,114 

 Спирт бутиловий 0,007 0,114 

 Спирт етиловий 0,021 0,334 

 Толуол 0,020 0,323 

 Уайт-спірит 0,125 1,974 

03000 / 2902 Речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок 
недиференційованих за складом  

0,004 0,063 

Розрахунок проводиться згідно «Збірника показників емісії (питомих викидів) 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами», т.1,2., Донецьк-

2004. 

Вихідні дані: 
- площа поверхні, що оброблена: 
   ґрунтовкою ВЛ-02 – 5947,9 м2 

   розчинником уайт-спірит – 24148 м2
 

   емаллю ПФ-115 – 41542,6 м2 

- використання матеріалів: 
  ґрунтовка ВЛ-02 – 0,47 т/рік 

  емаль ПФ-115 – 4,57 т/рік 

  розчинник уайт-спірит – 2,65 т/рік 

- фонд робочого часу – 4380 год/рік 

Кількість парів органічних розчинників, що виділяються при фарбуванні і сушінні 
виробів визначаються за табл. Х-31 та становлять: 

Найменування речовини, що виділяється 
Кількість парів розчинника, г/м2

 поверхні 
при фарбуванні при сушінні 

 для ґрунтовки ВЛ-02: 

- бутилацетат 6,52 12,57 

- спирт бутиловий 6,75 12,40 

- спирт етиловий 42,06 14,17 

- толуол 31,04 23,28 

для емалі ПФ-115: 

уайт-спірит 17,28 30,24 

Бутилацетат 

Мр = 5947,9*(6,52+12,57)*10-6
 = 0,114 т/рік 

Ммр = 0,114*10
6
/(4380*3600) = 0,007 

 г/c 

Спирт бутиловий 

Мр = 5947,9*(6,75+12,40)*10-6
 = 0,114 т/рік 

Ммр = 0,114*10
6
/(4380*3600) = 0,007 

 г/c 

Спирт етиловий 

Мр = 5947,9*(42,06+14,17)*10-6
 = 0,334 т/рік 

Ммр = 0,334*10
6
/(4380*3600) = 0,021 

 г/c 

Толуол 

Мр = 5947,9*(31,04+23,28)*10-6
 = 0,323 т/рік 

Ммр = 0,323*10
6
/(4380*3600) = 0,020 

 г/c 
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Уайт-спірит 

Мр = 41542,6*(17,28+30,24)*10-6
 = 1,974 т/рік 

Ммр = 1,974*10
6
/(4380*3600) = 0,125 

 г/c 

Кількість  речовин у вигляді суспендованих твердих частинок (аерозоль ЛФМ) 
визначаються за формулою: 

М = 5,5*10-5
*Q*р*(1-П/100)*(1-η/100) 

де: Q – продуктивність фарбувального обладнання, м2
/год;  приймаємо рівним 6,88 

м2
/год 

р – віддалена норма витрати фарбувального матеріалу на одиницю площі, г/м2
; 

приймаємо рівним 110 г/год (за даними підприємства-виробника) 
П – частка розчинника в ЛФМ з урахуванням кількості розчинника, що йде на 

доведення до робочої в'язкості, %; приймаємо рівним 5% 

А - коефіцієнт, що характеризує відносну частину від загальної кількості 
розчинника, що містить в ЛФМ, яка випаровується при фарбуванні [табл. Х-30]; 

приймаємо рівним 0,30 

η – коефіцієнт очистки гідрофільтрів фарбувальних камер; η = 0 

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок: 
Ммр = 5,5*10-5

*6,88*110*(1-5/100)*(1-0/100) = 0,004 г/с 

М = 0,004* 10
-6* 4380* 3600 = 0,063 т/рік. 
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Додаток С 

Розрахунок видів та кількості утворення відходів, які очікуються у результаті 
виконання підготовчих і будівельних робіт 

При проведенні робіт по завершенню будівництва Ташлицької ГАЕС будуть 
утворюватися наступні відходи: 

- вийнятий грунт 

- будівельні відходи (конструкції залізобетонні та металеві та деталі із заліза й сталі 
зіпсовані (пошкоджені) або неідентифіковані 

- брухт чорних металів (в т.ч. відходи лакофарбових матеріалів (тара), відходи 
зварювальних електродів) 

- тверді побутові відходи 

1. Вийнятий ґрунт. 

Згідно відомості основних будівельних, монтажних і спеціальних будівельних 
робіт проекту «Завершення будівництва Ташлицької ГАЕС. Введення гідроагрегатів №3-6 

(м. Южноукраїнськ Миколаївської області) (Коригування) Том 8.1 «Організація 
будівництва», під час проведення робіт по завершенню будівництва Ташлицької ГАЕС 
буде вийнято 696050 м3

 грунту.  До складу відходів можуть входити щебінь,  пісок, ґрунт, 
каміння. 

При щільності  вийнятого замуленого ґрунту 750 кг/м3
, норматив утворення 

відходу складає:  

Vn = 696050*750*10
-3

 = 522037,5 т 

Тимчасове складування мулового ґрунту необхідно передбачити у відвал для 
просушки з наступним навантаженням в автомашини та перевезенням на постійне місце 
складування з розрівнюванням. 

2. Будівельні відходи (конструкції залізобетонні та металеві та деталі із заліза 
й сталі зіпсовані (пошкоджені) або неідентифіковані. 

Згідно відомості основних будівельних, монтажних і спеціальних будівельних 
робіт проекту «Завершення будівництва Ташлицької ГАЕС. Введення гідроагрегатів №3-6 

(м. Южноукраїнськ Миколаївської області) (Коригування) Том 8.1 «Організація 
будівництва», під час проведення робіт по завершенню будівництва Ташлицької ГАЕС 
буде демонтовано: 

- бетонне покриття – 22327,82 м3 (49121,204 т) 
- шпунтові палі – 3604,9 т 

3. Брухт чорних металів (в т.ч. відходи лакофарбових матеріалів (тара), 
відходи зварювальних електродів) 

Відходи лакофарбових матеріалів (тара) 
Відходи лакофарбових матеріалів представлені, головним чином, у вигляді 

залишків на поверхні тари, що не повертається.  
Норматив утворення тари ЛФМ, що не повертається визначається за формулою:  

 З
ЛКМ

ТН k1
m

m
Н  , кг/кг ЛКМ, 

де ТНm - маса тарної одиниці, 0,3 кг; 
ЛКМm - маса ЛФМ в тарній одиниці, 3 кг; 

Зk - коефіцієнт забруднення тари залишками ЛФМ, 03,0kЗ  . 

ЛФМ.кг/кг0,031)03,01(
10

3,0Н   

Обсяг утворення відходів ЛФМ визначається за формулою: 
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ЛФМОЛКМ QНN  , т/рік, 
де ЛКМQ - витрата лакофарбових матеріалів, 7,69 т/рік;  

238,069,7031,0 N т/рік 

Брухт чорних металів 

Згідно відомості основних будівельних, монтажних і спеціальних будівельних 
робіт проекту «Завершення будівництва Ташлицької ГАЕС. Введення гідроагрегатів №3-6 

(м. Южноукраїнськ Миколаївської області) (Коригування) Том 8.1 «Організація 
будівництва», під час проведення робіт по завершенню будівництва Ташлицької ГАЕС 
буде демонтовано 7716,3 т металевих конструкцій та електроопір. 

Відходи зварювальних електродів 

В процесі виконання зварювальних робіт утворюються огарки зварювальних 
електродів і окалина або шлак зварювальний. Маса огарків, які утворюються за рік, т/рік 
розрахуємо за формулою (згідно «Сборник удельных показателей образования отходов 
производства и потребления», 1999): 

Мог= kн · Ме · Сог, 

де: kн – коефіцієнт, який враховує нерівномірність утворення огарків (утворення 
огарків різної довжини при зварюванні),  kн =1,1–1,4; 

Ме – маса електродів, що використовується, 6,0 т; 
Сог – норматив утворення огарків, відсоток від маси електродів, що використані, 

для електродів діаметр стержня яких 2-3 мм, Сог= 0,08. 

Мог= 1,4 ∙ 6,0 ∙ 0,08 = 0,672 т/рік 

4. Тверді побутові відходи 

Норматив питомого утворення твердих побутових відходів визначається відповідно 
до Правил надання послуг із вивезення побутових відходів, затверджених Постановою 
Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 № 1070. 

Найменування 
відходів 

Норматив 
утворення 

відходів, м3/рік 
(м3/м2

)* 

Джерело 
утворення 

відходів 

Питома 
вага, 

Кількість 

відходів 

т/м3
 м3

 тон 

Штат працівників 
0,32 м3/рік на 

1 роб.місце 
1163 чол. 0,3 372,16 0,096 
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Додаток Т 

Дані щодо водогосподарського використання р. Південний Буг та р. Синюха 

 

Приблизно з 1950 р. на водний режим річки помітно впливає господарська 
діяльність. 

Річкова вода в басейнах річок Південний Буг та Синюха для водогосподарських 

цілей використовується вже давно. Так, ще в кінці 19-го віку на р. Горний Тікич (притока 

р. Синюхи) було побудовано Острожське водосховище ємністю 12 млн. м3, потім на 
початку минулого століття – Воронянське на 10,5 млн.м3. В дореволюційний час в басейні 
існували й невеликі ставки. Після революції в 1930-х роках побудовано декілька 
водосховищ. 

Відомості про кількість водосховищ та ставків в басейні р. Південний Буг станом 
на 1975 рік та 2007 р. наведені в таблиці Р.1. 

Таблиця Р.1 – Кількість водосховищ та ставків в басейні р. Південний Буг 

Річка- 

гідропост 

Площа 

водозбору, F км2 

Кількість 

водосховищ 

та ставків 

Площа 

дзеркала, км2 
Об'єм 

заповнення, млн. м3 

на 

ділянці загальна 
на 

ділянці загальна 
на 

ділянці загальна 
на 

ділянці загальна 

Південний Буг – 

с. Пирогівці 827 827 99 99 10,0 10,0 5,29 5,63 

Теж саме – 

с. Лелетка 
3173 4000 206 305 30,0 40,2 27,2 32,8 

-"- – 

с. Сабарів 
5010 9010 625 930 52,7 92,9 50,0 82,8 

-"-  – 

с. Самчинці 3790 12800 727 1657 32,1 126 36,2 119 

-"- – 

с. Тростянчик 
4600 17400 539 2196 207 332 135 254 

-"- – 

с. Хощевате 

(Гайворонська ГЭС) 
3500 20900 132 2328 14 348 19,0 273 

-"- – 

м. Первомайськ 
16700 41000 1142 3750 107 495 195 509 

-"- – 

смт Олександрівка 
- 46200 - 3782 - 496 - 512 

Синюха – 

с. Синюхін Брід 
(Червонохутірська 
ГЕС) 

16700 16700 1142 1142 106 106 196 196 

Інгул – 

с. Новогорожене 
6670 6670 170 170 36 36 44,3 44,3 

Всього в басейні 
р. Південний Буг:  
1975 р. 
2007 р. 

63700 

- 

63700 

- 

4086 

- 

4086 

8 099 

532 

- 

532 

776,4 

654 

- 

654 

1460,1 

В таблиці Р.2 наводяться дані про найбільш великі водосховища в басейні річок 
Південний Буг та Синюха. 
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Таблиця Р.2 – Водосховища в басейні річок Південний Буг та Синюха 

Назва 

водосховищ 
Річка 

Рі
к 

вв
од

у,
 

рі
к 

ві
дн

ов
ле

нн
я 

П
ло

щ
а 

 в
од

оз
бо

ру
, 

F 
км

2
 

П
ло

щ
а 

дз
ер

ка
ла

 п
ри

 
Н

П
Р,

 к
м2

 

Відмітки рівня, 
м БС 

Об'єм 

водосховища, 
млн.м3 

О
б'

єм
 с

ер
ед

нь
о-

ба
га

то
лі

тн
ьо

го
 с

то
ку

, 
мл

н.
 м

3
 

Х
ар

ак
те

р 
ре

гу
лю

ва
нн

я 

Основні 
водо-

споживачі При 

НПР 

При 
РМО 

НПР РМО 

Щедрівське 
Південний 

 Буг 
1958 2862 12,9 265,500 264,500 25,250 13,700 331 сезонне 

рибне та 
сільське 

господарства
енергетика 

Сабарівське Те саме 1952 8960 3,39 233,500 233,440 8,580 8,390 912 добове 

комплексно-

го 

викорис-

тання 

Сутиське -"- 1957 10780 3,95 228,100 227,500 8,580 6,350 - добове те саме 

Ладижинське -"- 1964 13300 22,3 177,000 168,000 148,100 20,200 1215 добове -"- 

Глубочекське -"- 1960 17130 3,32 151,700 150,200 10,800 6,520 1521 добове -"- 

Гайворонське -"- 1964 20260 3,62 131,750 128,750 11,300 2,000 1698 добове -"- 

Первомайське -"- 
1929; 

1951 
41000 1,41 64,260 63,700 3,280 2,580 2020 добове енергетика 

Олександрівське -"- 1999 46200 26,1 14,700 14,000 82,300 56,200 2885 сезонне те саме 

Дмитренківське Соб 1953 2830 3,62 170,000 167,650 11,100 4,000 196 добове -"- 

Ново-

Архангельське 
Синюха 1955 9600 4,31 107,000 105,200 13,100 6,500 694 добове -"- 

Терновське 
Те 

саме 
1961 10460 4,00 98,300 94,500 12,900 2,600 739 добове 

енергетика, 
зрошування, 

рибне 
господарство 

Краснохуторське -"- 1957 16500 3,62 81,000 79,000 9,600 4,100 937 добове -"- 

Прибузьке Бакшала 

в стадії 
будівни

цтва 

766 9,26 26,000 20,000 14,730 5,470 17,0 
багато-

літнє 

регулювання 
стоку 
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Додаток У 

 

Розрахунок рівнів шумового навантаження 

На даний час джерелами постійного акустичного забруднення прилеглої території 
під час експлуатації ГАЕС є: 

- блоковий трансформатор типу ТДЦ-250000/330-У1, потужністю 250 МВА, 
напругою 15,75 / 347 кВ – 2 од. 

- трансформатор типу ТРДНС-25000/35, потужністю 25 МВА напругою 6,3 - 6,3 / 

15,75 кВ – 1 од. 
- трансформатор власних потреб типу ТРДНС 40 МВА, 15,75 / 6,3 - 6,3 кВ – 2 од. 
При введенні в експлуатацію агрегатів №3 - 6 на майданчику ВУТ буде додатково 

встановлено:  
- трансформатор типу ТДЦ-250000/330-У1, потужністю 250 МВА,  напругою 15,75 

/ 347 кВ – 4 од. 
-  трансформатор типу ТРДНС-25000/35, напругою 6,3 - 6,3 / 15,75 кВ – 1 од. 
Обладнання розміщується на майданчику відкритої установки трансформаторів 

(ВУТ).  
Найближчі житлові забудови м. Южноукраїнськ (2-й мікрорайон) розташувані на 

відстані 2,2 км від джерел шуму (блокові трансформатори)   
На відстані 800 м від джерел шуму ТГАЕС розташований оздоровчо-ребілітаційний 

комплекс «Іскра».  
Розрахунок очікуваних рівнів шуму в розрахункових визначається згідно ДСТУ-

Н Б В.1.1-35:2013. 

Згідно ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013 «Настанова з розрахунку рівнів шуму в 
приміщеннях і на територіях» (п. 6.2), якщо розрахункові точки і джерело шуму 
знаходяться на території та розрахункові точки розміщені на відстані від акустичного 
центру джерела r більше подвоєного максимального розміру джерела r > 2lмакс, то рівень 
звуку в розрахункових точках визначається  за формулою: 

lLLLФrLL АзелАекрАповAввідWАА  lg10lg10lg20  

де LA - рівень звуку для джерела з постійним шумом або еквівалентний рівень 
звуку LAекв або максимальний рівень звуку LAмакс для джерела з непостійним шумом, дБА; 

LWA - скоригований рівень звукової потужності джерела з постійним шумом або 
еквівалентний скоригований рівень звукової потужності LWAекв або максимальний 
скоригований рівень звукової потужності LWAмакс джерела з непостійним шумом, дБА; 

ΔLAвідб - величина збільшення рівня звуку (еквівалентного рівня звуку) в 
розрахунковій точці внаслідок відбиття звуку від великих за розмірами поверхонь, дБА; 
визначається за формулою: 

ΔLAвідб = 3 · n1, 

де n1 - кількість поверхонь, що відбивають звук в напрямку до розрахункової точки 
(n1 ≤ 3), поверхню землі не враховують в число n1, якщо відбиття звуку від неї вже 
враховано величиною просторового кута Ω; для всіх джерел шуму планованої діяльності 
n1 = 0 (немає відбиваючих звук поверхонь, поверхня землі врахована величиною 
просторового кута Ω),  

ΔLAвідб = 3 · n1 = 3 · 0 = 0; 

ΔLAпов - загасання звуку в атмосфері, дБА; визначається за графіком на рис. 9 
ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013 в залежності від відстані  r  та величини показника спектра шуму 
ΔL-A, який характеризує відносний вміст низькочастотних і високочастотних складових в 
спектрі шуму джерела; 
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ΔL-A - показник спектра шуму, визначається згідно з Додатком Г                               
ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013, за формулою:  

                                              ΔL-A = LWлін - LWA,    

де LWлін - загальний рівень звукової потужності джерела шуму, дБ,   визначається за 
формулою:  









 



k

i

L

Wллі
WiL

1

1.0
10lg10 ; 

LWi - рівень звукової потужності джерела в i-тій октавній смузі частот, дБ;     
k - кількість октавних смуг в спектрі шуму;  
LWA - скоригований рівень звукової потужності джерела шуму, дБА, приймається за 

даними технічної документації на джерело; 
ΔLAекр - величина зниження рівня звуку (еквівалентного рівня звуку) екраном, 

розташованим між джерелом шуму і розрахунковою точкою, дБА; згідно п. 6.2.7 при 
широкосмуговому шумі допускається величину зниження рівнів звуку (еквівалентних 
рівнів звуку) екраном-будовою, насипом, виїмкою (в дБА) приймати рівною величині 
зниження рівня звукового тиску даними перешкодами, визначеними згідно з п. 6.1.12 - 

6.1.16 для октавної смуги зі середньогеометричною  частотою 500 Гц; 
 βАзел - величина зниження рівня звуку (еквівалентного рівня звуку) смугами 

зелених насаджень, дБА/м; величину зниження рівня звуку βАзел щільними смугами 
зелених насаджень приймають при розрахунках 0,08 дБА/м. Зниження рівня смугами 
зелених насаджень шириною більше ніж 100 м приймають постійним - 8 дБА; 

l -  ширина смуги зелених насаджень, м; 
r - відстань від акустичного центру джерела шуму до розрахункової точки, м 

(акустичний центр джерела шуму, розташованого на поверхні, приймають як проекцію 
геометричного центру джерела шуму на поверхню); 

Ф - коефіцієнт спрямованості випромінювання шуму джерелом в напрямкуна 
розрахункову точку, безрозмірний; для джерел з рівномірним у всіх напрямках 
випромінюванням або при відсутності даних приймають Ф = 1; 

Ω - просторовий кут випромінювання шуму джерелом; джерело шуму слід вважати 
розташованим в просторі (Ω = 4π), якщо виконується умова: Ндж > 0,4r1 (де Ндж - відстань 
від геометричного центру джерела шуму до поверхні (земля, огорожа), поблизу якої 
встановлено джерело шуму, м;  

r1 - відстань від геометричного центру джерела шуму до розрахункової точки, м, в 
інших випадках джерело шуму слід вважати розташованим на поверхні з величиною 
просторового кута Ω, визначеного відповідно до табл. 1 (для джерел на поверхні на 
відстані від відбиваючих і підсилюючих звук елементів місцевості - випромінювання в 
напівпростір - Ω = 2π). 

Відповідно до п. 4.1.2 ДСТУ-Н Б.В.1.1-35:2013 акустичний розрахунок необхідно 
виконувати з точністю до десятих частин децибели, а остаточний результат округляти до 
цілих значень. 

Розташування джерел шуму під час провадження планованої діяльності та 
розрахункових точок наведено на рис. 1.5.5.2.1. 

Загасання звуку в атмосфері ΔLAпов (дБ) для розрахункової точки на межі СЗЗ 
визначено за графіком на рис. 9  ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013 (рис. С-1). 

 



510 

 

 
Рисунок С-1 - Графіки для визначення величини загасання звуку в атмосфері ΔLAпов 

 

Розрахунок рівнів шумового навантаження, які очікуються в результаті 
впровадження планованої діяльності 

В таблиці С-1 наведені дані для джерел шуму планованої діяльності: рівні 
звукового тиску (дБ) в октавних смугах з середньогеометричними частотами в Гц, 
скориговані рівні звукової потужності джерел шуму (дБА), прийняті по каталогам, а 
також розраховані показники для визначення загасання звуку в атмосфері ΔLAпов (дБА): 
загальні рівні звукової потужності джерел шуму LWлін(дБ) і показники спектра шуму 
джерел шуму ΔL-A (дБ). 

Таблиця С.1 
№  
з/п 

Джерело шуму (ДШ) Рівні звукового тиску (потужності), дБ, в октавних 
смугах з середньогеометричними частотами в Гц 

LWA, 

дБА 

LWлін 

дБ 

ΔL-A 

дБ 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 Трансформатор типу 
ТДЦ-250000/330-У1 

102 86 89 91 88 91 88 83 70 95 99,2 4,2 

2 Трансформатор типу 
ТРДНС-25000/35 

101 101 95 91 88 88 83 75 69 87 
105,0 18,0 

3 Трансформатор  типу 
ТРДНС 40 МВА 

102 102 101 95 89 85 80 76 71 92 107,0 15,0 

Розраховані показники для визначення рівнів звуку в розрахункових точках під 
час планованої діяльності і результати розрахунків наведені в табл. С-2. 

Таблиця С.2  
№  
з/п 

Джерело шуму (ДШ) LWA, 

дБА 

Відстань 
r, м 

Ф Ω ΔLAвідб 

дБА 

ΔL-A 

дБ 

ΔLAпов 

дБА 

ΔLAекр, 

дБА 

βАзел*l, 

дБА 

LА, 

дБА 

межа житлової забудови (розрахункова точка 1) 
1 Трансформатор типу 

ТДЦ-250000/330-У1 

112,0 2200 1 2π 0 3,7 4,6 0 0 35,3 

2 Трансформатор типу 
ТРДНС-25000/35 

89,0 2200 1 2π 0 7,4 3,3 0 0 18,4 

3 Трансформатор  типу 
ТРДНС 40 МВА 

91,0 2200 1 2π 0 2,7 5,6 0 0 27,6 

межа оздоровчо-ребілітаційного комплексу (розрахункова точка 2) 
1 Трансформатор типу 

ТДЦ-250000/330-У1 

112,0 800 1 2π 0 2,7 3 0 0 43,9 

2 Трансформатор типу 
ТРДНС-25000/35 

89,0 800 1 2π 0 5,0 4 0 0 23,7 

3 Трансформатор  типу 
ТРДНС 40 МВА 

91,0 800 1 2π 0 3,7 4,7 0 0 35,8 
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Сумарний рівень звуку АсумL  (дБА) під час провадження планованої діяльності з 
постійним шумом складає: 

 

Розрахункова точка № 1: 

дБАLАсум 36)101010lg(10 6,271,04,181,03,351,0    

 

Розрахункова точка № 2: 

дБАLАсум 44)101010lg(10 8,351,07,231,09,431,0     

Відповідно ДСП-173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови 
населених пунктів» та ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму», 
еквівалентний допустимий рівень звуку на території, що безпосередньо прилягає до 
житлових будинків, будинків поліклінік, амбулаторій, будинків відпочинку, пансіонатів, 
будинків-інтернатів, дитячих дошкільних закладів, шкіл та інших навчальних закладів, 
бібліотек, вночі становить 45 дБА, вдень - 55 дБА. 

Сумарний рівень звуку від джерел шуму планованої діяльності з постійним шумом 
складе 36-44  дБА і буде знаходитись в межах норми. 

 

Розрахунок рівнів шумового навантаження, які очікуються у результаті виконання 
підготовчих і будівельних робіт 

В таблиці С-3 наведені дані для джерел шуму під час виконання підготовчих і 
будівельних робіт: рівні звукового тиску (дБ) в октавних смугах з середньогеометричними 
частотами в Гц, скориговані рівні звукової потужності джерел шуму (дБА), прийняті по 
каталогам, а також розраховані показники для визначення загасання звуку в атмосфері 
ΔLAпов (дБА): загальні рівні звукової потужності джерел шуму LWлін(дБ) і показники 
спектра шуму джерел шуму ΔL-A (дБ). 

Таблиця С.3 
№  
з/п 

Джерело шуму (ДШ) Рівні звукового тиску (потужності), дБ, в октавних 
смугах з середньогеометричними частотами в Гц 

LWA, 

дБА 

LWлін 

дБ 

ΔL-A 

дБ 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 Буксир 102 102 101 95 89 85 80 76 71 92 107,0 15,0 

2 Кран автомобільний 101 101 95 91 88 88 83 75 69 87 105,0 18,0 

3 Кран автомобільний 0 86 89 91 88 91 88 83 70 95 99,2 4,2 

4 Кран гусеничний 102 102 101 95 89 85 80 76 71 92 107,0 15,0 

5 Екскаватор 101 101 95 91 88 88 83 75 69 87 105,0 18,0 

6 Екскаватор 0 91 89 91 92 91 89 84 77 96 100,5 4,5 

7 Екскаватор 0 92 94 95 94 94 90 83 73 98 103,0 5,0 

8 Автосамоскид 0 93 92 94 95 91 84 75 66 95 101,4 6,4 

9 Автомобіль бортовий 0 90 94 88 88 86 85 92 64 92 99,4 7,4 

10 Бульдозер 101 101 95 91 88 88 83 75 69 87 105,0 18,0 

11 Пневмокоток 73 73 72 66 60 56 51 47 42 63 78,0 15,0 

12 Автобетонозмішувач 0 101 95 91 88 88 83 75 69 87 102,8 15,8 

Розраховані показники для визначення рівнів звуку в розрахункових  точках під час 
виконання підготовчих і будівельних робіт і результати розрахунків наведені в              
табл. С-4. 
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Таблиця С.4  
№  
з/п 

Джерело шуму (ДШ) LWA, 

дБА 

Відстань 
r, м 

Ф Ω ΔLAвідб 

дБА 

ΔL-A 

дБ 

ΔLAпов 

дБА 

ΔLAекр, 

дБА 

βАзел*l, 

дБА 

LА, 

дБА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

межа житлової забудови (розрахункова точка 1) 
1 Буксир 84 2200 1 2π 0 15,0 2 0 0 18,5 

2 Кран автомобільний 84 2200 1 2π 0 18,0 2 0 0 13,5 

3 Кран автомобільний 84 2200 1 2π 0 4,2 4,5 0 0 19,0 

4 Кран гусеничний 84 2200 1 2π 0 15,0 2 0  18,5 

5 Екскаватор 87 2200 1 2π 0 18,0 2 0 0 13,5 

6 Екскаватор 90 2200 1 2π 0 4,5 4,3 0 0 21,4 

7 Екскаватор 87 2200 1 2π 0 5,0 4 0 0 23,7 

8 Автосамоскид 90 2200 1 2π 0 6,4 3,7 0 0 21,0 

9 Автомобіль бортовий 90 2200 1 2π 0 7,4 3,3 0 0 18,4 

10 Бульдозер 92 2200 1 2π 0 18,0 1,8 0 0 17,7 

11 Пневмокоток 97 2200 1 2π 0 15,0 1,7 0 0 0 

12 Автобетонозмішувач 91 2200 1 2π 0 15,8 2 0 0 7,2 

межа оздоровчо-ребілітаційного комплексу (розрахункова точка 2) 
1 Буксир 84 800 1 2π 0 15,0 2 0 0 20,4 

2 Кран автомобільний 84 800 1 2π 0 18,0 2 0 0 15,4 

3 Кран автомобільний 84 800 1 2π 0 4,2 4,5 0 0 20,9 

4 Кран гусеничний 84 800 1 2π 0 15,0 2 0 0 20,4 

5 Екскаватор 87 800 1 2π 0 18,0 2 0 0 15,4 

6 Екскаватор 90 800 1 2π 0 4,5 4,3 0 0 21,4 

7 Екскаватор 87 800 1 2π 0 5,0 4 0 0 23,7 

8 Автосамоскид 90 800 1 2π 0 6,4 3,8 0 0 20,9 

9 Автомобіль бортовий 90 800 1 2π 0 7,4 3,3 0 0 18,4 

10 Бульдозер 92 800 1 2π 0 18,0 1,8 0 0 18,1 

11 Пневмокоток 97 800 1 2π 0 15,0 1,7 0 0 0 

12 Автобетонозмішувач 91 800 1 2π 0 15,8 1,4 0 0 21,5 

Сумарний рівень звуку АсумL  (дБА) на межі СЗЗ від джерел під час виконання 
підготовчих і будівельних робіт з постійним шумом складає: 

 

Розрахункова точка № 1: 

дБА

LАсум

29)101010

1010101010101010lg(10

2,71,07,171,04,181,0

0,211,07,231,04,211,05,131,05,181,00,191,05,131,05,181,0








 

Розрахункова точка № 2: 

дБА

LАсум

30)1010

101010101010101010lg(10

5,211,01,181,0

4,181,09,201,07,231,04,211,04,151,04,201,09,201,04,151,04,201,0








 

Відповідно ДСП-173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови 
населених пунктів» та ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму», 
еквівалентний допустимий рівень звуку на території, що безпосередньо прилягає до 
житлових будинків, будинків поліклінік, амбулаторій, будинків відпочинку, пансіонатів, 
будинків-інтернатів, дитячих дошкільних закладів, шкіл та інших навчальних закладів, 
бібліотек, вночі становить 45 дБА, вдень - 55 дБА. 

Сумарний рівень звуку від джерел шуму під час виконання підготовчих і 
будівельних робіт складе 29-30  дБА і буде знаходитись в межах норми. 
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Додаток Ф 

Протокол проведення досліджень  рівня напруженості електричного поля промислової частоти на ВРП-330 кВ 
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Додаток Х 
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Ознайомлення громадськості з оголошенням та 

публікації в ЗМІ



Уряд визначив процедуру, за 
якою підприємства-забруднювачі 

звітуватимуть про виконання 
зобов’язань по зниженню викидів 

в атмосферне повітря 
КМУ схвалив рішення, згідно з 

яким вже з наступного року підприєм-
ства-забруднювачі оприлюднюватимуть 
дані про викиди в атмосферне повітря 
та заходи, які вони здійснюють для їх 
поступового зменшення. Вся інформа-
ція публікуватиметься на екологічній 
платформі Міндовкілля «ЕкоСистема». 
Звітність підприємства подаватимуть 
щороку до 31 березня. 

Так Міндовкілля поступово втілює 
у життя положення Закону України від 
09.07.2022 №2393-х, який покликаний 
удосконалити регулювання викидів за-
бруднюючих речовин підприємствами. 

Переваги такого рішення: - Уся ін-
формація про те, наскільки підприєм-
ства-забруднювачі впливатимуть на 
стан повітря буде у вільному доступі 
на ЕкоСистемі; - Міндовкілля та гро-
мадськість зможуть відстежувати вико-
нання підприємствами умов дозволів; - 
Підприємства дотримуватимуться умов 
дозволів;  - Україна виконає вимоги Ор-
хуської конвенції на вільний доступ гро-
мадян до екологічної інформації. 

«Забруднення повітря – це не 
тільки про шкоду довкіллю, а й про здо-
ров'я кожного українця. Тому маємо ро-
бити все можливе для запобігання та 
зменшення викидів. Схвалена поста-
нова – значний крок на цьому шляху. 
Тож продовжуємо наводити лад у сфері 
та дбати про екологічно безпечне май-
бутнє країни», - зазначив Міністр за-
хисту довкілля та природних ресурсів 
України Руслан Стрілець. 

GEOnews 

Попри війну Міндовкілля 
продовжує розвивати природно-

заповідний фонд України 
Міністр Руслан Стрілець, у рамках 

робочої поїздки на Черкащину, відві-
дав створений Президентом України 
Володимиром Зеленським рік тому на-
цпарк «Холодний Яр». Там він спільно 
з головою Держлісагентства Юрієм Бо-
лоховцем передав керівництву парку до-
кументи про передачу адмінбудівлі від 
Креселецького лісництва до НПП «Хо-
лодний Яр». Тож тепер адміністрація 
парку має своє приміщення, де зможе 
працювати. 

У цілому історія офіційного на-
родження парку тривала майже 20 ро-
ків. Увесь цей час науковці та громад-
ські активісти боролись за створення в 
Холодному Яру національного природ-
ного парку. Цей давній лісовий масив у 
серці України завжди був у вирі подій 
у різні часи становлення нашої країни. 
Це унікальне місце, де на майже 7 тис. 
га української землі зосереджені всес-
вітні пам'ятки історії та цінні природні 
комплекси, якими захоплюється світ. 

Одна з таких пам’яток – 1000-літ-
ній холодноярівський дуб Максима За-
лізняка – найбільше дерево України й 
одне з десятьох найбільших дерев у Єв-
ропі. Цей непохитний велетень є свід-
ком практично усіх історичних подій 
становлення України. Під ним відпочи-
вали, його змальовували, він надихав 
Тараса Шевченка, Богдана Хмельниць-
кого, Северина Наливайка. 

«Відвідуючи наші цінні території 
вкотре переконуюсь, наскільки важ-
ливо зберегти для наступних поколінь 
ту природу, яка формувала ідентичність 
нашого народу», - Руслан Стрілець. 

GEOnews

Міжнародні партнери готові 
посилювати свої зусилля для 

сприяння зеленому відновленню 
України 

Напрямки співпраці обговорили 
у рамках секторальної робочої групи 
за участі заступника Міністра захисту 
довкілля та природних ресурсів Укра-
їни Євгенія Федоренка та представників 
Команди підтримки реформ при Мініс-
терстві, Представництва ЄС в Україні, 
UNDP, UNEP, UNECE, ООН,OECD, По-
сольства Швеції в Україні, німецького 
проєкту GIZ, KfW Development Bank, 
JICA. 

Євгеній Федоренко розповів парт-
нерам про ключові аспекти довкіллє-
вої складової Національного плану від-
новлення. 

“У доопрацьованому розділі “Еко-
логічна безпека” визначено 9 ключових 
реформ, які маємо провести в Україні; 
близько 200 нормативно-правових актів, 
що необхідно прийняти; 90 конкретних 
завдань за роками і етапами їх реаліза-
ції, а також  53 проекти загальною вар-
тістю у  25,5 млрд доларів”, - зазначив 
заступник Міністра захисту довкілля 
та природних ресурсів України Євге-
ній Федоренко.  

Заступник Міністра також розпо-
вів про завдання, які поставило перед 
собою Міністерство на цей рік. Обгово-
рили і напрямки, де вже зараз можуть 
бути синхронізовані дії та скоордино-
вані зусилля. Наші партнери готові ді-
литися досвідом для розробки необхід-
ної якісної нормативної бази в Україні. 
Крім того, для Міністерства захисту до-
вкілля та природних ресурсів України 
цінна експертна підтримка і у форму-
ванні системи зелених фінансів. 

GEOnews 

1
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Щотижнева всеукраїнська газета “ПРО  ВПЛИВ  НА  ДОВКІЛЛЯ”  
пропонує

розміщення оголошень та повідомлень відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»
Вартість розміщення:

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці  впливу на довкілля - 5 800 грн
Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля - 3 000 грн

Інформація про висновок з оцінки впливу на довкілля - 800 грн
Детальну інформацію ви можете отримати:

за тел: +380 (50) 015-04-53, або e-mail: sphpro2020@gmail.com
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(дата офіційного опублікування в Єдиному 
реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично 
генерується програмними засобами ведення 
Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання)

                                2022749672
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу 

на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту 

з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок громадського обгово-

рення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої 
діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з 
метою виявлення, збирання та врахування зауважень 
і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність
Планована діяльність полягає у завершенні будів-

ництва Ташлицької ГАЕС у складі гідроагрегатів 3-6 з 
підвищенням рівня Олександрівського водосховища на         
р. Південний Буг з позначки 16,0 м до позначки 16,9   

Ташлицька ГАЕС (ТГАЕС) призначена для покриття 
пікових навантажень, заповнення нічних «провалів», 
забезпечення аварійного та частотного резервів у пів-
денно-західній частині об’єднаної енергосистеми (ОЕС) 
України, де спостерігається значна нерівномірність до-
бового графіка навантажень та гостра потреба у піко-
вих та швидкодіючих аварійних потужностях, а також 
для забезпечення базисного режиму ВП Південноукра-
їнська АЕС (ВП ПАЕС)  та створення аварійного резерву 
для атомної електростанції (забезпечення електроенер-
гією ОЕС у разі виникнення надзвичайних ситуацій). 

Проектом будівництва передбачено поетапне під-
няття рівня в Олександрівському водосховищі зі ство-
ренням водогосподарської ємності для водозабезпе-
чення Миколаївської області, а також збільшення витрат 
у меженний період і забезпечення санітарного попуску 
в маловодні роки.

Завершення будівництва Ташлицької ГАЕС здійс-
нюється відповідно до проекту, затвердженого розпо-
рядженням Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 
№ 1036-р «Про затвердження проекту завершення бу-
дівництва Ташлицької ГАЕС» та  наказом   ДП «НАЕК 
«Енергоатом» від 12.03.2019 № 222 «Про затвердження 
проекту «Завершення будівництва Ташлицької ГАЕС. 
Введення гідроагрегатів №№ 3-6» (м. Южноукраїнськ 
Миколаївської області) (Коригування)» (наказом від 
12.09.2019 № 929 внесені доповнення) на основі пого-
джень та позитивного висновку ДП «Укрдержбудекспер-
тиза» від 29.09.2017 № 00-1188-17/ПБ (00-2099-16/ПБ). 

Ташлицька ГАЕС є діючим об’єктом що експлуа-
тується. Проект є завершенням будівництва ТГАЕС, 
яка частково вже введена в експлуатацію, та виконано 
великий обсяг робіт для подальшого поетапного вве-
дення в експлуатацію наступних гідроагрегатів (майже 
повністю виконані будівельні роботи по спорудах: бу-
дівля ГАЕС на шість гідроагрегатів, водоприймач, всі 

тунельні водоводи, підвідний і відвідний канали та ін.).  
Основні техніко-економічні показники: 
Проект Завершення будівництва Ташлицької ГАЕС 

передбачає введення в експлуатацію гідроагрегатів № 
3−6 Ташлицької ГАЕС загальною потужністю 604 МВт 
у генераторному режимі та поетапне підвищення рівня 
Олександрівського водосховища (нижньої водойми 
Ташлицької ГАЕС).           

При проектному нормальному підпірному рівні 
(НПР) Олександрівського водосховища 16,9 м корисна 
ємність складає 25,97 млн. м3, в тому числі: 14,40 млн.м3  

- для роботи Ташлицької ГАЕС; 4,26 млн.м3 - для ком-
пенсації безповоротних втрат (випаровування) Олек-
сандрівського водосховища і верхньої водойми ГАЕС;  
7,31 млн.м3 - для водогосподарських потреб Микола-
ївської області.     

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планова-
ної діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце 

провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання 
Державне підприємство «Національна атомна 
енергогенеруюча компанія «Енергоатом» 

(ДП «НАЕК «Енергоатом»),
 код згідно з ЄДРПОУ 24584661       

Україна 01032, м. Київ, вул. Назарівська, 3; 
тел./факс: +38 (044) 277-78-83

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, 
ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код 
або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні 

переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової 
картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному 

контролюючому органу і мають відмітку у паспорті),
 Відокремлений підрозділ «Південноукраїнська АЕС» 

Державного підприємства «Національна атомна 
енергогенеруюча компанія «Енергоатом» 

(ВП ПАЕС ДП «НАЕК «Енергоатом»);  
55000, м. Южноукраїнськ, Миколаївська область, Україна

 https://sunpp.mk.ua, е-mail: office@sunpp.atom.gov.ua, 
факс: (+38 05136) 4-11-70

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності 
фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер 

телефону) 

3. Уповноважений орган, який забезпечує 
проведення громадського обговорення

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів 
України, за адресою: 03035, м. Київ, вул. Митрополита 
Василя Липківського, 35, тел/факс (044) 206-31-40; (044) 
206-31-50, e-mail: OVD@mepr.gov.ua. Контактна особа: 
заступник директора департаменту – начальник відділу 
оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної 
оцінки, контролю та екологічних фінансів – Грицак 
Олена Анатоліївна.

 (найменування уповноваженого органу, місцезнаходження,
 номер телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження 
планованої діяльності та орган, який розглядатиме 
результати оцінки впливу на довкілля

Відповідно до законодавства рішенням про прова-
дження планованої діяльності буде Висновок з оцінки 
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впливу на довкілля, що видається Міністерством захи-
сту довкілля та природних ресурсів України.

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, 
уповноважений його видавати, нормативний документ, що передбачає 

його видачу)

 5. Строки, тривалість та порядок громадського об-
говорення звіту з оцінки впливу на довкілля, вклю-
чаючи інформацію про час і місце усіх запланованих 
громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 
25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робо-
чих днів) з моменту офіційного опублікування цього 
оголошення (зазначається у назві оголошення) та на-
дання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу 
на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної 
суб’єктом господарювання, що передається для видачі 
висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення 
громадськість має право подавати будь-які зауваження 
або пропозиції, які, на її думку, стосуються планова-
ної діяльності, без необхідності їх обґрунтування. За-
уваження та пропозиції можуть подаватися в пись-
мовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та 
усно під час громадських слухань із внесенням до про-
токолу громадських слухань. Пропозиції, надані після 
встановленого строку, не розглядаються.

Тимчасово, на період дії та в межах території ка-
рантину, встановленого Кабінетом Міністрів України 
з метою запобігання поширенню на території України 
гострої респіраторної хвороби (СОVID-19), спричине-
ної коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасу-
вання та протягом 30 днів з дня скасування карантину, 
громадські слухання не проводяться і не призначаються 
на дати, що припадають на цей період.
Громадські слухання (перші) відбудуться                        

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
відповідно до п.21 ст.17 Закону України «Про оцінку 

впливу на довкілля» у зв’язку з встановленням на те-
риторії України карантину з метою запобігання по-
ширенню на території України гострої респіраторної 
хвороби (COVID-19). Громадські обговорення прово-
дитимуться у формі електронних консультацій шляхом 
отримання письмових зауважень та пропозицій і від-
повідей на них. Слухання, передбачені ст. 17 цього за-
кону, проводитись не будуть.

6. Уповноважений центральний орган або 
уповноважений територіальний орган, що забезпечує 
доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої 
доступної інформації щодо планованої діяльності

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів 
України, за адресою: 03035, м. Київ, вул. Митрополита 
Василя Липківського, 35, тел/факс (044) 206-31-40; (044) 
206-31-50, e-mail: OVD@mepr.gov.ua. Контактна особа: 
заступник директора департаменту – начальник відділу 
оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної 
оцінки, контролю та екологічних фінансів – Грицак 
Олена Анатоліївна.

(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та 
контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або 
уповноважений територіальний орган, до якого 
надаються зауваження і пропозиції, та строки 
надання зауважень і пропозицій

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів 
України, за адресою: 03035, м. Київ, вул. Митрополита 
Василя Липківського, 35, тел/факс (044) 206-31-40; (044) 
206-31-50, e-mail: OVD@mepr.gov.ua. Контактна особа: 
заступник директора департаменту – начальник відділу 
оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної 
оцінки, контролю та екологічних фінансів – Грицак 
Олена Анатоліївна.

(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та 
контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом 
усього строку громадського обговорення, зазначеного 
в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої 
діяльності: 

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності 
(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки 
впливу на довкілля та іншої додаткової інформації 
(відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 
цього оголошення), а також час, з якого громадськість 
може ознайомитися з ними:

Офіційний сайт ДП «НАЕК «Енергоатом» - https://
www.energoatom.com.ua, з дати оприлюднення в Єди-
ному реєстрі з ОВД цього Оголошення. Контактна особа: 
Бойко Віталій Борисович, тел. (044) 277-79-58. 

ІЦ «Імпульс», м. Южноукраїнськ, б-р Т. Шевченка, 
8а; протягом 30 днів з дати оприлюднення в Єдиному 
реєстрі з ОВД цього Оголошення; Понеділок-п’ятниця,  
з 8.00 до 17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00. Контак-
тна особа: Оксана Торганова, тел. (05136) 5-64-44. 

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, 
дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, 

контактна особа)

Shell починає видобуток газу з 
продуктивного наземного родовища 

на Близькому Сході 
Shell Integrated Gas Oman, дочірня ком-
панія англо-голландської Shell, роз-
почала видобуток газу з родовища 
Mabrouk North East на блоці 10 на уз-
бережжі Оману, повідомляє портал 
Upstream Online. Нещодавно компанія 
підтвердила запуск видобутку на клю-

човому оманському активі й заявила, 
що очікується, що видобуток з блоку 
10 досягне 500 млн кубічних футів газу 
на добу до середини наступного року. 
У Shell заявили, що газ, видобутий з 
блоку 10, «подаватиметься в мережу OQ 
Gas Network, живлячи місцеву промис-
ловість і експортні підприємства». 
При цьому компанія не розкриває по-
чаткових обсягів видобутку газу з блоку 

10.  Shell володіє 53,45 % акцій у блоці 
10, а оманські OQ і Marsa Liquefied 
Natural Gas LLC — спільне підприємство 
TotalEnergies і OQ — володіють 13,36 % 
і 33,19 % відповідно.  Концесійний до-
говір щодо блоку 10 було підписано в 
грудні 2021 року, а пізніше Shell було 
призначено оператором блоку. 

Віра Жулєбіна, 
за матеріалами іноземних видань 
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GreenInfo Інформація про діяльність українських підприємств, які можуть вплинути на довкілля, для 
повідомлення та ознайомлення громадськості.

 
(дата офіційного опублікування в Єдиному ре-
єстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично 
генерується програмними засобами ведення 
Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, 
не зазначається суб’єктом господарювання)

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу 
на довкілля  ланованої діяльності (автоматично 
генерується програмними засобами ведення 
Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, 
для паперової версії зазначається суб’єктом 

господарювання)

  ПОВІДОМЛЕННЯ 
ПРО ПЛАНОВАНУ ДІЯЛЬНІСТЬ, ЯКА ПІДЛЯГАЄ ОЦІНЦІ ВПЛИВУ 
НА ДОВКІЛЛЯ 
ДЕРЖАВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО                
«ЛІСИ УКРАЇНИ», код ЄДРПОУ 44768034

ІНФОРМУЄ ПРО НАМІР ПРОВАДИТИ ПЛАНОВАНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ОЦІНКУ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ

(повне найменування юридичної особи, код згідно ЄДРПОУ, або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи 
– підприємця, ідентифікаційний код або у разі відсутності ідентифікаційного коду зазначаються паспортні дані 

(серія, номер паспорта, ким і коли виданий фізичної особи – підприємця)

Під час розробки лісосік (лісозаготівля) враховувати вимоги «Правил 
рубок головного користування» та вимоги до здійснення санітарних рубок 
визначені Санітарними правилами в лісах України, затвердженими 
постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 р. № 555, 
щодо розміщення лісосік, дотримання термінів примикання, допустимих 
площ хвойних та листяних порід, подальше заліснення лісосік, видачі 
спеціального дозволу - лісорубного квитка.

Під час розробки лісосік дотримуватись вимог «Правил пожежної 
безпеки в лісах України» затверджені наказом ДКЛГУ від 27.12.2004 № 
278 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 березня 2005 р. з № 
328/10608).

При складанні карти технологічного процесу розробки лісосік 
враховувати вимоги Законів України «Про охорону навколишнього 
природного середовища», «Про рослинний світ».

Під час розробки дотримуватись «Правил охорони праці для 
працівників лісового господарства та лісової промисловості» затверджених 
наказом ДКЛГУ від 13.07.2005 119 (зареєстровано в Міністерстві юстиції 
України 22 вересня 2005 р. за № 1084/11364), щодо безпечного перебування 
працівників на лісосіках, наявності засобів індивідуального захисту, 
справних машин та механізмів, наявності будиночків для обігріву тощо.

щодо технічної альтернативи 2
Екологічні обмеження технічної альтернативи 2 аналогічні технічній 

альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Дотримання санітарно-охоронної зони та рівня шуму на межі житлової 

забудови.
щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива 2 не розглядається.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території 
за альтернативами

щодо технічної альтернативи 1
На кожну лісосіку до початку її розробки складається технологічна 

карта розробки лісосіки, додаткового еколого-інженерного захисту не 
потрібно.

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно до технічної альтернативи 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Аналогічно до технічної альтернативи 1.
щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива 2 не розглядається.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля
щодо технічної альтернативи 1
Сфера, джерела та види можливого впливу планованої діяльності на 

довкілля розглядатимуться для наступних компонентів:
повітряне середовище – викиди забруднюючих речовин під час 

проведення технологічних операцій на лісосіках, під час роботи двигунів 
техніки і транспорту та їх обслуговування;

водне середовище – на питні потреби працівників буде 
використовуватись привізна вода; поверхневі та підземні води при 
здійсненні планованої діяльності не використовуються;

ґрунти – пошкодження ґрунтового покриву під час трелювання та 
вивезення деревини;

поводження з відходами –  зберігання відходів здійснюється згідно 
існуючих санітарно-епідеміологічних норм; подальша утилізація 
проводиться на основі договорів із спеціалізованим організаціям;

шумове забруднення – відбувається вплив, пов’язаний з роботою 
двигунів техніки і транспорту та їх обслуговування;

біорізноманіття – присутність людей та обладнання на технологічних 
майданчиках; 

навколишнє соціальне середовище – вплив на місцеву економіку 
(забезпечення потреб населення, промисловості, створення нових робочих 
місць, відрахування податків до місцевого бюджету); 

клімат і мікроклімат – процес технологічних операцій на лісосіках не 
є діяльністю, що має значні виділення тепла, вологи, газів, що володіють 
парниковим ефектом і інших речовин;

1. Інформація про суб’єкта господарювання
01601, м. Київ, вул. Руставелі Шота, 9А, тел. (04335) 2-25-70; 067-907-

70-18
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - 

підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні 
альтернативи*

Планована діяльність, її характеристика.
Спеціальне використання лісових ресурсів у порядку проведення 

рубок головного користування на території лісового фонду ФІЛІЇ 
«ТУЛЬЧИНСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО» 
ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГ ГОСПОДАРСЬКОГО 
ПІДПРИЄМСТВА «ЛІСИ УКРАЇНИ».

Технічна альтернатива 1. 
Проведення поступових рубок головного користування на площі 

понад 1 га в межах захисних лісів, де згідно чинного законодавства 
можна проводити поступові рубки головного користування та проведення 
суцільних рубок головного користування на площі понад 1 га на інших 
ділянках. 

Технічна альтернатива 2. 
Проведення суцільних рубок головного користування на площі понад 

1 га на всіх ділянках. 

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні 
альтернативи. 

Місце провадження планованої діяльності: 
Територіальна альтернатива 1
Планована діяльність здійснюється на території лісового фонду 

ФІЛІЇ «ТУЛЬЧИНСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО» 
ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГ ГОСПОДАРСЬКОГО 
ПІДПРИЄМСТВА «ЛІСИ УКРАЇНИ», яке включає включає 11 структурних 
підрозділів – Шпиківське, Орлівське, Журавлівське, Кирнасівське, 
Томашпільське, Брацлавське, Тростянецьке, Радянське, Заболотненське, 
Рудницьке, Піщанське лісництва. Лісові масиви розташовані в межах 
Тульчинського та Гайсинського адміністративних районів Вінницької 
області. 

Місце провадження планованої діяльності: 
Територіальна альтернатива 2
Територіальні альтернативи планованої діяльності не розглядаються 

оскільки територія підприємства є визначеною, а кожний конкретний 
лісогосподарський захід запроектований державними лісовпорядними 
органами для конкретної лісової ділянки відповідно до її фактичного стану.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності 
Вплив на соціальне середовище носить позитивний аспект. Найбільш 

важливим із соціально-економічних факторів є можливість поповнення 
місцевого бюджету і поліпшення загальної соціально-економічної ситуації 
в районі, забезпечення сировиною галузь будівництва, зайнятості місцевого 
населення та працівників.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри 
планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг 
виробництва тощо) 

Площа Філії «ТУЛЬЧИНСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО» ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГ 
ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЛІСИ УКРАЇНИ» складає 44 
368,4 га.

Щорічний обсяг рубок головного користування запроектовано в об’ємі 
95,22 тис. м3 ліквідної деревини на площі 344,5 га, в тому числі 

експлуатаційні ліси – 82,88 тис. м³ на площі 302,6 га, рекреаційно-оздоровчі 
ліси – 9,7 тис. м³ на площі 

2,93 га, захисні ліси – 9,41 тис. м³ на площі 32,2 га. 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за 
альтернативами

щодо технічної альтернативи 1

навколишнє техногенне середовище – планована діяльність не 
спричиняє порушення навколишнього техногенного середовища. У 
разі виявлення пам’яток архітектури, історії і культури, зон рекреації, 
культурного ландшафту та інших елементів техногенного середовища в 
межах території здійснення планованої діяльності, будуть виконуватись 
вимоги законодавства України.

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно до технічної альтернативи 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Дотримання зон санітарної охорони та рівня шуму на межі житлової 

забудови.
щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива 2 не розглядається.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої 
категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний 
вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля 
(зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України 
«Про оцінку впливу на довкілля») 

Перша категорія видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть 
мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, 
п. 21 ч. 2 ст. 3 (усі суцільні та поступові рубки головного користування та 
суцільні санітарні рубки на площі понад 1 гектар).

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного 
впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного 
транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля 
яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу 
(зачеплених держав) 

Підстави для здійснення транскордонного впливу відсутні.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації 
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля 

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з ОВД у відповідності з ст.6 Закону України 
«Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для 
участі в ній громадськості 

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний 
вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно 
до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на 
довкілля - це процедура, що передбачає: 

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; 
проведення громадського обговорення планованої діяльності; 
аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, 

будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також 
інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, 
під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої 
інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки 
впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого 
абзацом п’ятим цього пункту; 

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про 
провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього 
повідомлення. 

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, 
виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає 
допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої 
діяльності та визначає екологічні умови її провадження. 

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності 
без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження 
планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості 
громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення 
обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду 
уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки 

впливу на довкілля. 
На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля 

протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість 
надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на 
довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських 
слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту 
з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок 
громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого 
Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на 
території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 
днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не 
призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається 
в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу 
на довкілля.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля 

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення 
на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має 
право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього 
повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу 
досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер 
справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному 
реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього 
повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших 
зауважень і пропозицій.  

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони 
будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані 
суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). 
Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують 
свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під 
час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати 
повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження 
і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення 
обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це 
включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності  
Відповідно до законодавства рішенням про провадження планованої 

діяльності
будуть спеціальні дозволи на використання лісових ресурсів – лісорубні 

квитки.
   (вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу 

на довкілля”)

що видаються Вінницьким обласним управлінням лісового та 
мисливського господарства 

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої 
діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, 
необхідно надсилати до 

Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, 03035 
м. Київ,

вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Департамент екологічної 
оцінки та контролю, тел./факс. (044) 206-31-40, 206-31-50 e-mail: OVD@mepr.
gov.ua, контактна особа: заступник директора департаменту – начальник 
відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки, 
контролю та екологічних фінансів – Грицак Олена Анатоліївна

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер 
телефону та контактна особа)

  ОГОЛОШЕННЯ 
ПРО ПОЧАТОК ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ ЗВІТУ  
З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ 

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля 
планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання 
та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на 
довкілля планованої діяльності)

2022749672

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі
з оцінки впливу на довкілля (автоматично

генерується програмними засобами ведення
Реєстру, не зазначається суб’єктом

господарювання)

1. Планована діяльність  
Планована діяльність полягає у завершенні будівництва Ташлицької 

ГАЕС у складі гідроагрегатів 3-6 з підвищенням рівня Олександрівського 
водосховища на         р. Південний Буг з позначки    16,0 м до позначки 16,9 м.

Ташлицька ГАЕС (ТГАЕС) призначена для покриття пікових 
навантажень, заповнення нічних «провалів», забезпечення аварійного та 
частотного резервів у південно-західній частині об’єднаної енергосистеми 
(ОЕС) України, де спостерігається значна нерівномірність добового 
графіка навантажень та гостра потреба у пікових та швидкодіючих 
аварійних потужностях, а також для забезпечення базисного режиму      ВП 

Південноукраїнська АЕС (ВП ПАЕС)  та створення аварійного резерву 
для атомної електростанції (забезпечення електроенергією ОЕС у разі 
виникнення надзвичайних ситуацій). 

Проектом будівництва передбачено поетапне підняття рівня в 
Олександрівському водосховищі зі створенням водогосподарської ємності 
для водозабезпечення Миколаївської області, а також збільшення витрат 
у меженний період і забезпечення санітарного попуску в маловодні роки.

Завершення будівництва Ташлицької ГАЕС здійснюється відповідно 
до проекту, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
21.11.2007 № 1036-р «Про затвердження проекту завершення будівництва 
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Ташлицької ГАЕС» та  наказом   ДП «НАЕК «Енергоатом» від 12.03.2019 
№ 222 «Про затвердження проекту «Завершення будівництва Ташлицької 
ГАЕС. Введення гідроагрегатів №№ 3-6»

(м. Южноукраїнськ Миколаївської області) (Коригування)» (наказом від 
12.09.2019 № 929 внесені доповнення) на основі погоджень та позитивного 
висновку ДП «Укрдержбудекспертиза» від 29.09.2017 № 00-1188-17/ПБ (00-
2099-16/ПБ). 

Ташлицька ГАЕС є діючим об’єктом що експлуатується. Проект 
є завершенням будівництва ТГАЕС, яка частково вже введена в 
експлуатацію, та виконано великий обсяг робіт для подальшого 
поетапного введення в експлуатацію наступних гідроагрегатів (майже 
повністю виконані будівельні роботи по спорудах: будівля ГАЕС на шість 
гідроагрегатів, водоприймач, всі тунельні водоводи, підвідний і відвідний 
канали та ін.).  

Основні техніко-економічні показники: 
Проект Завершення будівництва Ташлицької ГАЕС передбачає 

введення в експлуатацію гідроагрегатів № 3−6 Ташлицької ГАЕС 
загальною потужністю 604 МВт у генераторному режимі та поетапне 
підвищення рівня Олександрівського водосховища (нижньої водойми 
Ташлицької ГАЕС).           

При проектному нормальному підпірному рівні (НПР) 
Олександрівського водосховища 16,9 м корисна ємність складає 25,97 млн. 
м3, в тому числі: 14,40 млн.м3  - для роботи Ташлицької ГАЕС; 4,26 млн.м3 
- для компенсації безповоротних втрат (випаровування) Олександрівського 
водосховища і верхньої водойми ГАЕС;  7,31 млн.м3 - для водогосподарських 
потреб Миколаївської області.     
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, 

довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання
Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча 

компанія «Енергоатом»
(ДП «НАЕК «Енергоатом»), код згідно з ЄДРПОУ 24584661       
Україна 01032, м. Київ, вул. Назарівська, 3; тел./факс: +38 (044) 277-

78-83
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по 

батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта 
(для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття 

реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це 
відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

Відокремлений підрозділ «Південноукраїнська АЕС» Державного 
підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія 
«Енергоатом» (ВП ПАЕС ДП «НАЕК «Енергоатом»); 55000, м. 
Южноукраїнськ, Миколаївська область, Україна

 https://sunpp.mk.ua, е-mail: office@sunpp.atom.gov.ua, факс: (+38 05136) 
4-11-70

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - 
підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону) 

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення 
громадського  обговорення:

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, за 
адресою: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, тел/
факс (044) 206-31-40; (044) 206-31-50, e-mail: OVD@mepr.gov.ua. Контактна 
особа: заступник директора департаменту – начальник відділу оцінки 
впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки, контролю та 
екологічних фінансів – Грицак Олена Анатоліївна.
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої 
діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу 
на довкілля: 

Відповідно до законодавства рішенням про провадження планованої 
діяльності буде Висновок з оцінки впливу на довкілля, що видається 
Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України.
(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, 

нормативний документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення 
звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час 
і місце усіх запланованих громадських слухань:

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів 

(не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного 
опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та 
надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та 
іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що 
передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість 
має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, 
стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. 
Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому 
числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із 
внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після 
встановленого строку, не розглядаються.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого 
Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на 
території України гострої респіраторної хвороби (СОVID-19), спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 
днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не 
призначаються на дати, що припадають на цей період.

Громадські слухання (перші) відбудуться
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

відповідно до п.21 ст.17 Закону України «Про оцінку впливу на 
довкілля» у зв’язку з встановленням на території України карантину з 
метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 
хвороби (COVID-19). Громадські обговорення проводитимуться у формі 
електронних консультацій шляхом отримання письмових зауважень та 
пропозицій і відповідей на них. Слухання, передбачені ст. 17 цього закону, 
проводитись не будуть.

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений 
територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки 
впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої 
діяльності:

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, за 
адресою: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, тел/
факс (044) 206-31-40; (044) 206-31-50, e-mail: OVD@mepr.gov.ua. Контактна 
особа: заступник директора департаменту – начальник відділу оцінки 
впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки, контролю та 
екологічних фінансів – Грицак Олена Анатоліївна.
(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений 
територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, 
та строки надання зауважень і пропозицій:

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, за 
адресою: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, тел/
факс (044) 206-31-40; (044) 206-31-50, e-mail: OVD@mepr.gov.ua. Контактна 
особа: заступник директора департаменту – начальник відділу оцінки 
впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки, контролю та 
екологічних фінансів – Грицак Олена Анатоліївна.
(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку 
громадського обговорення, зазначеного в абзаці першому пункту 5 цього 
оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності.
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності 

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля 
та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, 
зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого 
громадськість може ознайомитися з ними: 

Офіційний сайт ДП «НАЕК «Енергоатом» - https://www.energoatom.
com.ua, з дати оприлюднення в Єдиному реєстрі з ОВД цього Оголошення. 
Контактна особа: Бойко Віталій Борисович, тел. (044) 277-79-58. 

ІЦ «Імпульс», м. Южноукраїнськ, б-р Т. Шевченка, 8а; протягом 30 
днів з дати оприлюднення в Єдиному реєстрі з ОВД цього Оголошення; 
Понеділок-п’ятниця,  з 8.00 до 17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00. 
Контактна особа: Оксана Торганова, тел. (05136) 5-64-44. 

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої 
громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)

  ОГОЛОШЕННЯ 
ПРО ПОЧАТОК ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ ЗВІТУ  
З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ 

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля 
планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання 
та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на 
довкілля планованої діяльності)

202210610046

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі
з оцінки впливу на довкілля (автоматично

генерується програмними засобами ведення
Реєстру, не зазначається суб’єктом

господарювання)

1. Планована діяльність
Дочірнє підприємство «Коростенський лісгосп АПК» Житомирського 

обласного комунального агролісогосподарського підприємства 
«ЖИТОМИРОБЛАГРОЛІС» Житомирської обласної ради здійснює 

спеціальне використання лісових ресурсів в порядку проведення рубок 
головного користування.

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності)

Планована діяльність здійснюється на території лісового фонду 
Дочірнього підприємства «Коростенський лісгосп АПК» Житомирського 
обласного комунального агролісогосподарського підприємства 
«ЖИТОМИРОБЛАГРОЛІС» Житомирської обласної ради в межах 4 
структурних підрозділів – Коростенське, Горщиківське, Ушомирське та 
Меленівське лісництва. Лісові масиви розташовані в межах Коростенського 
адміністративного району Житомирської області.

Площа Дочірнього підприємства «Коростенський лісгосп АПК» 
Житомирського обласного комунального агролісогосподарського 
підприємства «ЖИТОМИРОБЛАГРОЛІС» Житомирської обласної ради 
складає 24 204,4 га. 

Щорічний обсяг рубок головного користування запроектовано 34,28 
тис. м³. на площі 186,1 га, в тому числі експлуатаційні ліси – 28,03 тис. м³ 
на площі 147,9 га, рекреаційно-оздоровчі ліси – 1,65 тис. м³ на площі 9,8 га, 
захисні ліси – 4,60 тис. м³ на площі 28,4 га.

(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої 
діяльності)

2. Суб’єкт господарювання 
Дочірнє підприємство «Коростенський лісгосп АПК» Житомирського 
обласного комунального агролісогосподарського підприємства 
«ЖИТОМИРОБЛАГРОЛІС» Житомирської обласної ради

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по 
батькові код ЄДРПОУ 30913009, фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код 
або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання 

відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків 
та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у 

паспорті), 611500, Житомирська обл., місто Коростень, вул. Шевченка, буд. 61, тел. 067-
701-03-51; e-mail: korostenlis_apk@ukr.net, місцезнаходження юридичної особи або місце 

провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний 
номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення 
громадського обговорення

Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, за 
адресою: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, тел/
факс (044) 206-31-40; (044) 206-31-50, e-mail: OVD@mepr.gov.ua. Контактна 
особа: заступник директора департаменту – начальник відділу оцінки 
впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки, контролю та 
екологічних фінансів – Грицак Олена Анатоліївна. 
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої 
діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу 
на довкілля

Відповідно до законодавства рішенням про провадження планованої 
діяльності будуть спеціальні дозволи на використання лісових ресурсів – 
лісорубні квитки.
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на 

довкілля”)

Які видаються Житомирським обласним управлінням лісового та 
мисливського господарства 

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення 
звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час 
і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів 
(не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного 
опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та 
надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та 
іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що 
передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість 
має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, 
стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. 
Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому 
числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із 
внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після 
встановленого строку, не розглядаються.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого 
Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на 
території України гострої респіраторної хвороби (СОVID-19), спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 

днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не 
призначаються на дати, що припадають на цей період. 

Громадські слухання (перші) відбудуться
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться 
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений 
територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки 
впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої 
діяльності

Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, за 
адресою: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, тел/
факс (044) 206-31-40; (044) 206-31-50, e-mail: OVD@mepr.gov.ua. Контактна 
особа: заступник директора департаменту – начальник відділу оцінки 
впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки, контролю та 
екологічних фінансів – Грицак Олена Анатоліївна. 
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений 
територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, 
та строки надання зауважень і пропозицій

Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, за 
адресою: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, тел/
факс (044) 206-31-40; (044) 206-31-50, e-mail: OVD@mepr.gov.ua. Контактна 
особа: заступник директора департаменту – начальник відділу оцінки 
впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки, контролю та 
екологічних фінансів – Грицак Олена Анатоліївна. 
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку 
громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього 
оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля 
та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, 
зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого 
громадськість може ознайомитися з ними:

1. Коростенська районна військова адміністрація, 11500, 
Житомирська обл., 

м. Коростень, вул. Грушевського, буд. 60/2
Контактна  особа: начальник відділу агропромислового розвитку 

екології та економічної політики  КРВА Мазурова Іванна Юрівна телефон 
04142-50011

2. Іршанська територіальна громада 12110 Житомирська обл., 
Коростенський р-н, смт Іршанськ, вул. Гулія, буд. 7 

Контактна  особа:  Сахненко Сергій Петрович Телефон: 04145-
44221 (приймальня), 04145-44167

3 Горщиківська територіальна громада 11560 Житомирська обл., 
Коростенський р-н,    с. Горщик, вул. Центральна, буд. 31 

Контактна  особа: Туровський Олексій Анатолійович Телефон: 04142-91742
4. Ушомирська територіальна громада 11571, Житомирська обл., 

Коростенський р-н,   с. Ушомир, вул. Березюка, буд. 15
Контактна  особа: Мала Людмила Рафаїлівна Телефон: 04142-69242
5. Коростенська міська територіальна громада 11500 вулиця 

Грушевського 22, Коростень, Житомирська область
Контактна  особа:секретар Олексійчук Олександр Степанович 

Телефон: (04142) 500002.
6. Контора ДП «Коростенський лісгосп АПК» ЖОКАП 

«Житомироблагроліс», 11500, Житомирська обл., місто Коростень, вул. 
Шевченка, буд. 61

Контактна  особа: Головний лісничий  ДП «Коростенський лісгосп 
АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс» – Поліщук Анатолій Григорович  
телефон 0677010351

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої 
громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)

ЕНЕРГЕТИКАМ ВДАЛОСЯ ЗБІЛЬШИТИ ЛІМІТИ ПОСТАЧАННЯ КИЄВА: 
21 СІЧНЯ У БУДЕ ЗАКРИТО 63% ПОТРЕБИ У СВІТЛІ

Про це повідомив гендиректор Yas-
no Сергій Коваленко. Він розповів, що на 
завтра, 21 січня, для Києва встановлено 
обмеження по електропостачанню у розмірі 
927МВт на день (615МВт вночі). Це закриє 
63% потреби у світлі проти 60% сьогодні, 20 
січня.

«За інформацією міністерства, 

вдалося дещо збільшити генерацію в 
системі: енергетики відремонтували деякі 
пошкоджені під час атак підстанції», - 
пояснив гендиректор Yasno.

Водночас на Дніпропетровську область 
та обласний центр 21 січня буде виділено 
1123 МВт вдень та 1121 МВт вночі. Цим буде 
закрито 51% потреби у світлі в області.

В Україні збільшилася генерація електроенергії
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