ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Миколаївської обласної ради восьмого скликання до
Президента України та Кабінету Міністрів України щодо недопущення
підвищення нормативного підпірного рівня Олександрівського водосховища
Депутати Миколаївської обласної ради вкрай стурбовані ситуацією, що
склалася у зв’язку з реалізацією проєкту завершення будівництва Ташлицької
ГАЕС у складі гідроагрегатів 3-6 з поетапним підвищенням нормального
підпірного рівня Олександрівського водосховища на річці Південний Буг до
позначки +20,7 м.
Питання добудови Ташлицької ГАЕС та необхідність підняття рівня
Олександрівського водосховища має значний резонанс, про що свідчать
численні звернення наукових установ та громадських організацій.
Ділянка долини річки Південний Буг де ВП ЮУАЕС ДП «НАЕК
«Енергоатом»
планує
відведення
земель
під
хвостову
частину
Олександрівського водосховища, має загальнодержавне та європейське значення
як територія особливого природоохоронного інтересу й має особливий режим
використання.
На цій ділянці створено 3 території природно-заповідного фонду, землі
яких належать до особливо цінних земель. Такими територіями є: національний
природний парк «Бузький Гард» площею 6138,1300 га, що створений Указом
Президента України «Про створення національного природного парку «Бузький
Гард» від 30.04.2009 № 279/2009, регіональний ландшафтний парк «Гранітностепове Побужжя» площею 7394,3000 га, що створений рішенням Миколаївської
обласної ради від 18.03.1994 № 27 (рішеннями обласної ради від 28.04.1995 №
10, від 26.10.1996 № 7, від 23.12.1999 № 5, від 27.05.2005 № 3, від 06.07.2006 №
10 територію розширено (змінено); іхтіологічний заказник «Південнобузький»
площею 40,0000 га, що створений рішенням виконавчого комітету
Миколаївської обласної ради від 23.10.1984 № 448.
Зазначена територія є об'єктом Смарагдової мережі Європи UA0000040
(прийнято на засіданні Постійного комітету Бернської конвенції 2016 року), де
охороняється 36 видів птахів (Пташина директива), 17 типів природних оселищ
(Оселищна директива). Саме ці директиви є ключовими у наближенні
національного законодавства до законодавства Європейського Союзу у секторі
«Охорона природи» після укладання Угоди про асоціацію між Україною та
Європейським Союзом.
Територія має статус пам'ятки культури національного значення
«Історичний ландшафт центру Буго-Гардівської паланки Війська Запорозького»
(внесена за № 140001-Н до Державного реєстру нерухомих пам’яток України
постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2009 року № 928).
На цей час для планованої діяльності ВП ЮУАЕС ДП «НАЕК
«Енергоатом» щодо завершення будівництва Ташлицької ГАЕС з поетапним
підвищенням нормального підпірного рівня Олександрівського водосховища до
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позначки +20,7 м за № 2018416564 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на
довкілля завершується процедура оцінки впливу на довкілля, результатом якої
буде висновок про можливість або неможливість провадження зазначеної
діяльності, що готується Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів
України.
Реалізація зазначеної вище діяльності призведе до непоправної шкоди та
втрати історико-культурної спадщини, частини території Смарагдової мережі та
інших негативних наслідків для навколишнього природного середовища.
Враховуючи зазначене, звертаємось з проханням підтримати
Миколаївщину в прагненні зберегти унікальну природну й історичну спадщину
та не допустити підняття рівня Олександрівського водосховища.

ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Миколаївської обласної ради восьмого скликання до
Президента України та Кабінету Міністрів України щодо недопущення
підвищення нормативного підпірного рівня Олександрівського водосховища
Депутати Миколаївської обласної ради вкрай стурбовані ситуацією, що
склалася у зв’язку з реалізацією проєкту завершення будівництва Ташлицької
ГАЕС у складі гідроагрегатів 3-6 з поетапним підвищенням нормального
підпірного рівня Олександрівського водосховища на річці Південний Буг до
позначки +20,7 м.
Питання добудови Ташлицької ГАЕС та необхідність підняття рівня
Олександрівського водосховища має значний резонанс, про що свідчать
численні звернення наукових установ та громадських організацій.
Ділянка долини річки Південний Буг де ВП ЮУАЕС ДП «НАЕК
«Енергоатом»
планує
відведення
земель
під
хвостову
частину
Олександрівського водосховища, має загальнодержавне та європейське значення
як територія особливого природоохоронного інтересу й має особливий режим
використання.
На цій ділянці створено 3 території природно-заповідного фонду, землі
яких належать до особливо цінних земель. Такими територіями є: національний
природний парк «Бузький Гард» площею 6138,1300 га, що створений Указом
Президента України «Про створення національного природного парку «Бузький
Гард» від 30.04.2009 № 279/2009, регіональний ландшафтний парк «Гранітностепове Побужжя» площею 7394,3000 га, що створений рішенням Миколаївської
обласної ради від 18.03.1994 № 27 (рішеннями обласної ради від 28.04.1995 №
10, від 26.10.1996 № 7, від 23.12.1999 № 5, від 27.05.2005 № 3, від 06.07.2006 №
10 територію розширено (змінено); іхтіологічний заказник «Південнобузький»
площею 40,0000 га, що створений рішенням виконавчого комітету
Миколаївської обласної ради від 23.10.1984 № 448.
Зазначена територія є об'єктом Смарагдової мережі Європи UA0000040
(прийнято на засіданні Постійного комітету Бернської конвенції 2016 року), де
охороняється 36 видів птахів (Пташина директива), 17 типів природних оселищ
(Оселищна директива). Саме ці директиви є ключовими у наближенні
національного законодавства до законодавства Європейського Союзу у секторі
«Охорона природи» після укладання Угоди про асоціацію між Україною та
Європейським Союзом.
Територія має статус пам'ятки культури національного значення
«Історичний ландшафт центру Буго-Гардівської паланки Війська Запорозького»
(внесена за № 140001-Н до Державного реєстру нерухомих пам’яток України
постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2009 року № 928).
На цей час для планованої діяльності ВП ЮУАЕС ДП «НАЕК
«Енергоатом» щодо завершення будівництва Ташлицької ГАЕС з поетапним
підвищенням нормального підпірного рівня Олександрівського водосховища до

2
позначки +20,7 м за № 2018416564 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на
довкілля завершується процедура оцінки впливу на довкілля, результатом якої
буде висновок про можливість або неможливість провадження зазначеної
діяльності, що готується Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів
України.
Реалізація зазначеної вище діяльності призведе до непоправної шкоди та
втрати історико-культурної спадщини, частини території Смарагдової мережі та
інших негативних наслідків для навколишнього природного середовища.
Враховуючи зазначене, звертаємось з проханням підтримати
Миколаївщину в прагненні зберегти унікальну природну й історичну спадщину
та не допустити підняття рівня Олександрівського водосховища.

