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ПЛАН ПУБЛІЧНИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ ОПРИЛЮДНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО
ПРОЕКТУ БУДІВНИЦТВА ПЛ 750 КВ ЗАПОРІЗЬКА АЕС - КАХОВСЬКА

1 ВСТУП – КОРОТКИЙ ВИКЛАД ДОКУМЕНТУ
Цей документ
підготувала та надала для широкого обговорення організація Південна
Енергетична Система НЕК “Укренерго”, яка знаходиться в Одесі. Ми проектуємо нову лінію
електропередач від Запорізької атомної станції (ЗАЕС) до Каховська, яка необхідна для
забезпечення якісного та надійного енергопостачання багатьох міст та сіл у південних регіонах.
До процесу підготовки необхідних проектів, одержання дозволів та схвалень залучаються
українські компанії, а, відповідно до вимог міжнародних кредиторів, підготовка Оцінки впливу на
навколишнє природне середовище та соціальну сферу (ОВНС) доручається іноземній компанії.

Важливою складовою процесу підготовки ОВНС та планування проекту є надання широким
зацікавленим колам громадськості, всім, хто живе або працює в зоні запровадження проекту, а
також представникам місцевої влади та іншим повноважним органам, та недержавним
організаціям – НДО (які в цьому документові спільно визначаються як „зацікавлені сторони”)
інформації щодо наших планів, а також можливості всім зацікавленим сторонам надавати в
процесі підготовки ОВНС свої коментарі та зауваження.

Цей документ містить короткий опис проекту, характеристику ключових законодавчих вимог,
відомості щодо встановлених на даний момент зацікавлених сторін, дані щодо зустрічей, які на
цей час вже відбулися, а також плани проведення подальших зустрічей з метою вчасного
інформування зацікавлених сторін.

Як далі пояснюється в цьому документові, ми докладаємо всіх зусиль задля того, щоби
забезпечити доступ до інформації з Проекту в зручний для вас спосіб (наприклад шляхом
розміщення інформації в пресі та на радіо, оголошень, зустрічей, оприлюднення примірників
документів ОВНС в місцевих адміністраціях, шляхом прямої розсилки та надання інформації на
Інтернет сторінці НЕК „Укренерго”), ми також прагнемо створити зручні можливості для вас
направляти нам ваші зауваження (ви маєте змогу надсилати нам листи, телефонувати,
передавати дані факсом або електронною поштою).

НЕК „Укренерго” як ініціатора цього Проекту представляють:
А.С Козлов - Директор; та
А.М. Шведкий – Перший заступник директора
Адреса організації Південна Енергетична Система НЕК „Укренерго, вул. Коблівська 11 , 65029,
Одеса, тел. 8(048) 730 18 50

З метою запровадження Проекту була створена робоча група, яку очолює А.М.Шведкий; ця група
відповідає за дотримання законодавчих вимог щодо проекту, оприлюднення інформації з проекту
та проведення публічних консультацій.

Пан Шведкий виконує обов’язки “Відповідального з питань інформування та зв’язків з
громадськістю”, й найважливішим аспектом його роботи є координація та сприяння зв’язкам та
спілкуванню з Зацікавленими Сторонами протягом всього процесу ОВНС та планування Проекту
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та на етапах його втілення. Повні контактні дані А.М.Шведкого наведені нижче:
А.М.Шведкий,
Перший заступник директора
Південна Енергетична система НЕК „Укренерго”,
вул. Коблівська, 11, 65029, Одеса,
тел.: 8(048) 730 18 50,
факс: 8(048) 730 18 60,
електронна адреса: kanc@rdc2.south.energy.gov.ua.
Пан Шведкий добре обізнаний з вимогами ОВНС, процесом розроблення та планування
Проекту, й, таким чином, має належні повноваження та компетенцію щодо надання вчасних та
кваліфікованих відповідей на запитання.

Ми наполегливо рекомендуємо вам прочитати цей Документ та ознайомитись з нашим
Проектом та будемо щиро вдячні за всі ваші коментарі, зауваження та пропозиції, які ви можете
надсилати на адресу пана А.М.Шведкого!

В процесі запровадження проекту цей Документ буде постійно переглядатися та оновлюватись.
Таким чином, ми також вітаємо всі ваші пропозиції щодо покращення Документу та, в цілому,
процесу інформування та підтримання постійного діалогу між всіма зацікавленими Сторонами та
НЕК „Укренерго”.

2 ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ
НЕК „Укренерго” розпочало будівництво ПЛ 750 кВ ЗАЕС- Каховська з ПС 750 кВ „Каховська” та
заходами ПЛ 330 кВ у 1991 році ( в подальшому Проект). Мета виконання цього проекту, як
одного з чотирьох проекті ЛЕП, пов’язаних оригінальною проектною схемою ЗАЕС полягає у
забезпеченні нормальних умов видачі потужності ЗАЕС та покращення надійності
енергопостачання південних районів Херсонської та Миколаївської областей та автономної
республіки Крим. Будівництво трьох інших ЛЕП було завершено відповідно до плану, проте через
брак коштів у 1998 році будівельні роботи за цим Проектом були зупинені.
На даний час НЕК „Укренерго” має намір поновити роботи та завершити будівництво проекту та
доручило ТОВ “Південна енергетична компанія” поновити технічні умови проекту. Очікується, що
до фінансування проекту будуть залучені кредитні кошти Європейського Банку Реконструкції та
Розвитку (ЄБРД). Оцінка впливу Проекту на навколишнє середовище та соціальну сферу
(ОВНССС) виконується відповідно до вимог чинного українського законодавства та ЄБРД та
включає розгляд наступних завдань:
Будівництво ПЛ 750 кВ ЗАЕС – Каховська ( довжиною190 км);
Дволанцюговий захід ПЛ 330 кВ Новокаховська – Островська на ПС 750 кВ Каховська
довжиною 28 км);

(

3 Дволанцюговий захід ПЛ 330 кВ Новокаховська - Херсон на ПС 750 кВ Каховська ( довжиною
17 км;
Спорудження підстанції 750/330 кВ Каховська включаючи два автотрансформатора
2x1,000 МВА;
Реконструкція частково спорудженої підстанції 330/220 кВ Новокаховська.
ЛЕП та інші та інші споруди, будівництво яких передбачено за проектом, знаходяться на
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територіях наступного адміністративного підпорядкування:

Запорізька область: 5 сільських та міських рад в наступному районі:
- Кам'янсько-Дніпровський район

Херсонська область: 20 сільських, селищних та міських рад в наступних районах:
- Верхнєрогачицкий район,
- Великолепетиський район,
- Горностаївський район,
- Каховський район,
- Цюрупинський район,
- Бериславський район.

До цього Документу додається карта маршруту лінії (див. додаток 1).
Більш детально технічні аспекти Проекту розглядаються в окремому документі „Обсяг Проекту”
та в інших загальнодоступних й вже оприлюднених документах (дані щодо можливостей
ознайомлення з цими документами та їх розміщення наводяться далі)

3 ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ПУБЛІЧНИХ
КОНСУЛЬТАЦІЙ ТА ОПРИЛЮДНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ
- Вимоги чинного українського законодавства

Загальні правила та вимоги щодо забезпечення доступу громадськості до інформації з питань
навколишнього середовища визначаються законом України „Про охорону навколишнього
природного середовища” (1991). Головним „парасольковим” законодавством з питань оцінки
впливу на навколишнє середовище (ОВНС) є Закон України „Про екологічну експертизу” (1995),
який не тільки встановлює головні вимоги щодо ОВНС, але також визначає права та гарантує
забезпечення інтересів громади, а саме право проведення відкритого публічного обговорення
особами та/або недержавними організаціями (НДО) екологічних питань.

Відповідно до вимог чинного національного законодавства Оцінка впливу на навколишнє
середовище (ОВНС) та публічні консультації й процес оприлюднення інформації складають
частину процедури офіційного затвердження проекту.
Розділ ОВНС виконується як частина проектної документації, яка має відповідати вимогам
державного будівельного стандарту (ДБН A.2.2-3-2004) “Проектування. Зміст, порядок розробки,
узгодження та затвердження проектної документації для будівництва ”.
Вимоги щодо змісту розділу ОВНС в частині інформування та врахування інтересів громадськості
встановлені Державним будівельним стандартом (ДБН А.2.2-1-2003 “Склад і зміст матеріалів
оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні й будівництві підприємств,
будинків і споруд. Основні положення проектування”).
Процедура проведення громадських консультацій та оприлюднення інформації визначається
наказом Міністерства охорони навколишнього середовища України “Про затвердження
Положення про участь громадськості в прийнятті рішень у сфері охорони довкілля (No.168 від
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ОВНС має дати обґрунтування доцільності виконання запропонованого проекту та оцінку
впливів від його запровадження на природне, соціальне та техногенне середовища. В ОВНС
також необхідно включати можливі альтернативні пропозиції, давати опис вихідних умов,
розроблених заходів щодо попередження або обмеження негативних впливів на природне
середовище та також забезпечити відповідність проекту вимогам законодавства з охорони
навколишнього середовища, санітарним та іншим відповідним нормам і правилам..
Відповідно до вимог розроблення ОВНС щодо діяльності або об’єктів, які становлять „високу
небезпеку для навколишнього середовища””, ініціатор або замовник ОВНС зобов’язаний
інформувати громадськість щодо планованого проекту через місцеві органи влади, вказуючи
місце та процедуру проведення громадських слухань та збирати й врахувати коментарі та
пропозиції, надані громадськістю.
Згідно з Додатком “E” до стандарту ДБН А.2.2-1-2003, будівництво та експлуатація ліній
електропередач НЕ віднесені до видів діяльності. В цьому випадку проведення публічних
консультацій та оприлюднення інформації не є обов’язковими.
- Політики міжнародних кредиторів
Проте Директиви Європейського Союзу та політики ЄБРД 1вимагають проведення публічних
консультацій та оприлюднення інформації як обов’язкових передумов надання кредитів, при
цьому необхідно:
Встановити в громадах осіб, які внаслідок здійснення проекту зазнають або можуть зазнати
впливів, а також визначити інші зацікавлені сторони.
Забезпечити в процесі розкриття інформації належне залучення цих зацікавлених сторін до
конструктивного обговорення питань навколишнього та соціального середовища, які потенційно
можуть вплинути на них.
Підтримувати постійні конструктивні стосунки з зацікавленими сторонами, заохочуючи їх до
співпраці в процесі запровадження проекту.

НЕК „Укренерго” має досвід проведення публічних консультацій та обговорень питань впливу від
проектів будівництва своїх ПЛ на навколишнє та соціальне середовища, в якості прикладів
можна навести запровадження за стандартами ЄБРД проектів будівництва ліній енергопередач:
у 2005 (330 кВ Айалик– Усатове) та у 2008 (Рівненська АЕС – Київ).

Додаткову інформацію щодо політик ЄБРД із залучення зацікавлених сторін до співпраці можна
одержати від НЕК „Укренерго” або безпосередньо на веб- сторінці ЄБРД: www.ebrd.com.

4 ЗАЦІКАВЛЕНІ СТОРОНИ
Цей розділ розглядає характеристики зацікавлених сторін, визначених на даний час в процесі
виконання ОВНС.

У Додатку 2 наведено перелік офіційно визнаних зацікавлених сторін, роль яких має важливе
значення для запровадження цього Проекту, включно з національними, регіональними та
місцевими органами влади, та НДО (на даний момент загалом встановлено понад 160
зацікавлених сторін), а також дається звіт щодо запрошень на зустрічі з питань обсягу проекту
(розглядається в іншому розділу далі) та наявна на даний час проектна документація.

1

Політика ЄБРД із соціальних та екологічних питань, травень 2008
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Визначені на даний час Зацікавлені Сторони можна класифікувати за такими головними групами:

Офіційні організації та установи, які виконують державні функції або інші офіційні агенції, які
мають відношення до виконання Проекту (див. Додаток 2 з конкретними адресами Сторін)



Державні міністерства



Державні обласні або районні (де належно) міські адміністрації



Сільські ради у населених пунктах, поблизу яких проходить маршрут лінії або
знаходяться інші заплановані об’єкти



Регіональні та районні природоохоронні органи (включаючи території, що знаходяться
під охороною закону)



Обласні та районні органи охорони здоров’я



Районні відділи містобудування, архітектури та розвитку інфраструктури



Обласні та районні відділи земельних ресурсів



Районні управління культурної спадщини/ археологічні відділи



Обласні та районні сільськогосподарські відділи



Держане управління (державні управління)лісового господарства
якщо/де це потрібно



Державні управління водних ресурсів де це потрібно (наприклад, при переходах річок)

в тих випадках,

Інші організації/ НДО
В засіданнях з обговорення обсягу проекту взяли участь та надали свої письмові коментарі
кілька НДО місцевого та всеукраїнського рівнів. У Додатку 2 наводяться конкретні назви
визначених на даний час НДО.

Землевласники/землекористувачі
На даний час визначення землевласників та землекористувачів, на яких може вплинути цей
Проект, не завершене.
НЕК „Укренерго” одержало державні акти на постіне користування земельними ділянками, де
мають споруджуватися опори для головної ЛЕП та заходу ПЛ 330 кВ Новокаховська-Островська.
Крім того, НЕК „Укренерго” завершує процес визначення остаточної маршруту траси заходу ПЛ
330 кВ Новокаховська-Херсон та відведення відповідних земельних ділянок для спорудження
опор.
Землевалсники/землекористувачі, землі яких можуть бути вилучені або потрапити до охоронних
зон запланованого маршруту ЛЕП та заходів лінії, на даний час отримали повідомлення щодо
Проекту через засоби масової інформації (див. Розділ 5.1). До землекористувачів належать
приватні особи, сільськогосподарські кооперативи\комерційні фірми та інші користувачі.
На даний час НЕК „Укренерго” складає реєстри землевласників та землекористувачів за
маршрутом траси, які можуть зазнати впливу від будівництва Проекту, з визначенням їх прізвищ
та адрес. Дані цих осіб будуть занесені до списку зацікавлених сторін. Наведеному в Додатку 2, з
метою забезпечення прямих зв’язків з ними в майбутньому.
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Мешканці населених пунктів, поблизу яких проходить траса лінії та розташовані інші заплановані
до будівництва об’єкти
На цей час населення цих пунктів представляли головним чином керівники сільських, селищних
або районних адміністрацій, внесених до переліку Зацікавлених Сторін. Якщо мешканці цих
населених пунктів виявлятимуть більшу зацікавленість до Проекту, вони, звичайно, будуть
внесені до списку Зацікавлених осіб, для чого їм необхідно зв’язатися з паном Шведким (контакті
дані якого було наведено вище).
Громадськість
На цей час інтереси громадськості представляли різні офіційні організації та НДО. Якщо будь-яка
публічна особа виявить більше зацікавлення до цього проекту, її, звичайно, внесуть до списку
Зацікавлених сторін, для чого їй потрібно зв’язатися з паном Шведким (контакті дані якого
наведені вище).
Працівники/співробітники НЕК „Укренерго” які беруть залучені до виконання Проекту
Для робітників, які беруть участь у будівництві та експлуатації Проекту. Створені окремі
внутрішні процедур інформування та спілкування. Включно з механізмом надання та розгляду
скарг, й , таким чином, вони не включені до списку зацікавлених Сторін.
НЕК „Укренерго” підготує окремий план консультацій з працівниками на різних стадіях виконання
проекту.

Ми прагнемо залучити до цього Проекту всі відповідні Зацікавлені Сторони, тому якщо ви
вважаєте, що до списку Зацікавлених Сторін бажано додатково внести певних осіб або
організації, просимо обов’язково поінформувати НЕК „Укренерго”.

5 ПОПЕРЕДНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ
В процесі розгляду цього Проекту було проведено два етапи попередніх консультацій.
Початкові консультації з цього Проекту стосувались проектування первинного маршруту ЛЕП та
процедури отримання дозволів у 1989 році. НЕК „Укренерго” одержало офіційні акти на постійне
користування землею, необхідною для спорудження та експлуатації ЛЕП 750 кВ ЗАЕС –
Каховська, й на той час всі необхідні схвалення траси ЛЕП були отримані від офіційних
зацікавлених сторін.
В рамках виконання поточного Проекту НЕК „Укренерго” організувало проведення трьох
початкових засідань з Обсягу Проекту, з метою попереднього представлення Проекту та його
обговорення задля з’ясування та визначення важливих природоохоронних та соціальних аспектів
та зауважень щодо проведення ОВНС та презентації Плану публічних консультацій та
оприлюднення інформації (в його попередній редакції). Ці зустрічі відбулися:
1. Запоріжжя, вул. Гребельна, 2 (офіс НЕК „Укренерго”), 27 квітня 27, 2009, о 2 годині дня.
2. Нова Каховка, Дніпровський проспект, 23 ( у приміщенні міської ради), 29 квітня, 2009, о 2
годині дня.
3. Київ, вул. Софійська, 23-27, (офіс ЄБРД), 13 травня , 2009, у 2:30 дня.
Кожна зустріч тривала протягом від1.5 до 2.5 годин з обговоренням наступних головних пунктів
порядку денного:
Вступне слово від НЕК „Укренерго”, пояснення мети зустрічі та процесу участі громадськості
Технічний Опис Проекту (доповідь Південного енергетичного проектного інституту)
Характеристика ключових очікуваних впливів від виконання проекту на довкілля на соціальне
середовище
(презентація компанії ERM англійською мовою з перекладом на
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російську\українську мови)
Відкрите обговорення із запитаннями та коментарями Учасників зустрічі; на певні запитання
відповіді безпосередньо дали НЕК „Укренерго”, Проектний інститут або компанія ERM.

Компанія ERM розгляне в процесі підготовки ОВНС коментарі та запитання, які піднімалися під
час цих зустрічей з визначення Обсягу проекту. Крім того, НЕК „Укренерго” після цих зустрічей
отримало безпосередньо
від зацікавлених сторін листи та електронні повідомлення з
коментарями, які також було передано на розгляд до компанії ERM.
Громадськість та зацікавлені сторони заздалегідь одержали повідомлення щодо проведення
згаданих вище зустрічей з визначення Обсягу Проекту з вказаними датами та місцем проведення
запланових зустрічей. Для цього:
Офіційним зацікавленим сторонам, державним адміністраціями Запорізької та Херсонської
областей адміністраціям районів, місцевим громадам та НДО поштою були направлені письмові
запрошення на зустрічі з обговорення обсягу проекту з проектом Документу з Обсягу проекту,
додатково поштою та/ або електронною поштою був надісланий проект Плану публічних
консультацій та оприлюднення інформації.
Громадськість та населення також були поінформовані про Проект та проведення відповідних
зустрічей з визначення Обсягу Проекту шляхом розміщення повідомлень у пресі та оголошень
на радіо. Назви видань та дати публікацій та оголошень на радіо наводяться в Додатку 3.

Досвід проведення згаданих вище зустрічей з визначення Обсягу проекту та одержані подальші
коментарі показали, що деякі зацікавлені сторони не були поінформовані про зустрічі,
незважаючи на те, що їх організації внесені до списку з Додатку 2, та повідомлення були їм
направлені. Крім того, з’ясувалося, що деякі мешканці сіл по трасі ЛЕП взагалі нічого не знають
за Проект.

Враховуючи цей досвід та зробивши з цього відповідні висновки ми зараз працюємо над
покращенням процедур інформування - спілкування з громадськістю при проведенні наступних
акцій, включаючи, наприклад, такі заходи як:
оновлення/виправлення поштових адрес;
Повторне направлення повідомлень або телефонні дзвінки задля підтвердження одержання
повідомлення;
Підготовка письмових листівок /брошур.

6 ПОДАЛЬШЕ ОПРИЛЮДНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ЗАЛУЧЕННЯ ДО
УЧАСТІ
В Додатку 4 міститься графік оприлюднення даних щодо цього Проекту. До цього графіку
включені вже проведені заходи, а також попередні дати майбутніх запланованих акцій. На
наступному етапі планується оприлюднити Проект Звіту ОВНС та провести публічні слухання, як
поясняються далі.
Оприлюднення проекту звіту ОВНС

Завершити роботи над проектом Звіту ОВНС планується на початку липня 2009. після чого
протягом 120 днів він буде доступний для ознайомлення широкому загалу. На даний час
очікується, що цей120-денний період триватиме від липня до листопада 2009 року; як тільки
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будуть підтверджені конкретні дати, ця інформація буде оприлюднена шляхом оголошень в пресі
а також шляхом розміщення об’яв на інформаційних дошках в приміщеннях відповідних
обласних та районних установ. Список яких наводиться далі. Протягом цього періоду широка
громадськість та зацікавлені сторони можуть ознайомитись зі Звітом та надати свої коментарі й
надіслати запитання до НЕК „Укренерго”. По завершенню періоду обговорення документ ОВНС
залишається у відкритих інформаційних джерелах.

Повний текст проекту звіту ОВНС можна отримати з наступних джерел:

Офіси НЕК „Укренерго” в:
Києві (01032 Київ, вул. Комінтерну 25,
тел. +380 44 238-32-64,
287-71-60, 238-35-82)
- Нова Каховка (74900 Нова Каховка, вул.Електромашиностроітелей, 2),
тел. +380 5549 4 45 55)
- Запоріжжя , (69096 Запоріжжя, вул. Гребельна, 2),
тел. +380 61 239 39 51

Офіси ЄБРД в:
- Києві ( вул. Софійська, 27/23, 01001 Київ, Україна, тел: +380 44 270 6132
електронна адреса: kiev@kev.ebrd.com), та в
- Лондоні (Business Information Centre, One Exchange Square, London EC2A
2JN UK; тел: +44 20 7338 7269 електронна адреса: StanojeS@ebrd.com)

Обласні державні адміністрації Запорізької та Херсонської областей, та державні районні
адміністрації або міські ради семи районів, через територію яких проходить маршрут ЛЕП (див.
Додаток 5).

Короткий виклад аналітичної записки до Проекту Звіту ОВНС також буде доступним в більших
містах та селах, які знаходяться поблизу запланованої траси ПЛ, а в менших селах будуть
розповсюджені короткі листівки.

Таблиці в Додатку 5 для кожної з 35 відповідних громад (на рівні обласних центрів, районних
центрів або містечка/селища) вказується знаходження місцевої інформаційної дошки оголошень
(та контактна особа), на якій буде розміщено (щонайменш у стислому викладі) дані з Проекту, а
також найближче джерело, де можна ознайомитись з повним текстом Проекту ОВНС.

Крім того, повний текст Проекту ОВНС буде розміщено для ознайомлення на веб-сторінці НЕК
„Укренерго” за адресою: http://www.ukrenergo.energy.gov.ua. Коротка аналітична записка буде
доступна протягом всього 120-денного періоду і по закінченню цього терміну на веб-сторінці
ЄБРД www.ebrd.com// ,[посилання на конкретну сторінку буде вказано ].
Публічні слухання
Під час 120-денного періоду оприлюднення інформації НЕК „Укренерго” проведе низку публічних
слухань. У відкритих інформаційних джерелах проект ОВНС з’явиться найменш за 30 днів до
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призначення перших слухань, що надасть громадськості можливість ознайомленні з документом.
Метою проведення публічних слухань є надати громадськості можливість обговорити висновки
Проекту ОВНС та створити додаткові умови відкритої дискусії й остаточних з’ясувань між
суспільством та проектною групою, а також одержати додаткові коментарі від зацікавлених
сторін.

На даний час орієнтовно планується провести по одному з таких слухань в кожному з семи
регіонів/районів, територію яких проходитиме ЛЕП (див. реєстр у Додатку 5). Таким чином буде
забезпечено легший доступ та участь місцевого населення в слуханнях.
Якщо зацікавлені сторони звернуться з проханням про визначення додаткових або
альтернативних місць проведення слухань, ми докладено всіх зусиль, щоби, по можливості,
задовольняти такі прохання.

На цей час слухання сплановані на вересень 2009, по закінченню періоду літніх відпусток та
збору врожаю в липню/серпню. Громадськість та зацікавлені сторони будуть поінформовані про
час та місце проведення слухань щонайменш за три тижні до Публічних Слухань. Враховуючи
наш досвід проведення зустрічей з Обсягу проекту в квітні та травні 2009 року (див. розділ 5
вище), ми вважаємо, що публікації в газетах та оголошення на радіо спрацювали добре
(розглянуто в Додатку 3), проте важливо безпосередньо інформувати мешканців сіл шляхом
розміщення відповідних повідомлень в центральних місцях (див. детальну інформацію в
Додатку 5).

Таким чином, ми плануємо проводити інформування громадськості шляхом:
повідомлень через газети
радіо оголошень
розміщення об’яв в приміщеннях місцевих органів влади та центральних адміністрацій задіяних
районів та областей.
Крім того, визначені зацікавлені сторони (список яких дається в Додатку 2), включаючи учасників
попередніх зустрічей з обсягу Проекту, та особи, які раніше направляли свої зауваження
безпосередньо до НЕК „Укренерго”, а також землевласники/землекористувачі одержать
повідомлення на свою поштову/електронну адресу – залежно від того, який метод краще
спрацював на практиці.

Протягом 120-денного періоду оприлюднення інформації та, звичайно, також під час проведення
публічних слухань ми будемо заохочувати громадськість надавати свої коментарі, ставити
запитання та надсилати пропозиції щодо Проекту ОВНС.

внесок та зауваження зацікавлених сторін будуть розглянуті НЕК „Укренерго” та консультантами
Проекту. Як правило, НЕК „Укренерго” даватиме письмові відповіді на зауваження протягом 2
тижнів з моменту їх отримання (хоча підготовка деяких відповідей може забрати більше часу,
наприклад, якщо необхідно зробити переклад, або в разі більше складних запитань). За
необхідності в остаточну редакцію проекту Доповіді ОВНС можуть бути внесені відповідні зміни.
Головною контактною особою від НЕК „Укренерго”, відповідальною за запити та коментарі,
протягом 12—денного періоду оприлюднення інформації, виступає А.М.Шведкий (його контакті
дані наведені в розділі 1 – Вступ).

Задля зручності була підготовлена, “Форма для коментарів та пропозицій громадськості” (див.
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“Документ про обсяг проекту ПЛ 750 кВ Запорізька АЕС-Каховська ”
Додаток II: “План публічних консультацій та оприлюднення інформації” “Укренергомережпроект”
Додаток 6), проте вона не є обов’язковою. Зауваження та коментарі можна надсилати пану
Шведкому поштою, електронною поштою, факсом або зв’язуватись по телефону.

Додаткове оприлюднення інформації

Дані щодо Проекту в період виконання проекту постійно розмішуються на веб-сторінках НЕК
„Укренерго”
за адресою:(http://www.ukrenergo.energy.gov.ua), та міністерства палива та
енергетики України за адресою: (http://mpe.kmu.gov.ua),
Інформація містить такі відомості як чинний стан проектування, процедура одержання схвалень
та втілення проекту й представлятиметься в стандартній формі (наприклад, у форматі PDF). Ці
дані розміщуватимуться на веб-сторінках по мірі їх готовності та/або оновлення.

Крім надання інформації в електронному форматі, НЕК „Укренерго” підготує підсумкову
інформаційну брошуру з проекту (обсягом 2-4 сторінки) для розміщення на дошках оголошень
тощо в населених пунктах поблизу траси лінії (див. Додаток 3), й періодично оновлюватиме ці
бюлетені в процесі розвитку та просування Проекту. Це матиме особливе значення під час
будівництва, оскільки проведення будівельних робіт може впливати на місцеве населення.

Ми вітаємо ваші пропозиції щодо покращення процесу інформування громадськості та
зацікавлених сторін та просимо надсилати ваші коментарі та зауваження щодо цього Проекту.

7 РЕСУРСИ ТА РОЗПОДІЛ ОБОВ’ЯЗКІВ
НЕК „Укренерго” як замовника проекту представляють :
А.С Козлов - Директор; та
А.М. Шведкий – Перший заступник директора

Адреса організації Південна Енергетична Система НЕК „Укренерго, вул. Коблівська 11 , 65029,
Одеса, тел. 8(048) 730 18 50

З метою запровадження Проекту була створена робоча група, яку очолює А.М.Шведкий; ця група
відповідає за дотримання законодавчих вимог з ліцензування проекту, оприлюднення інформації
та проведення публічних консультацій.

Пан Шведкий виконує обов’язки “Відповідального з питань інформування та зв’язків”, й
найважливішим аспектом його роботи є координація та сприяння зв’язку та спілкуванню з
Зацікавленими Сторонами протягом всього процесу ОВНС та планування Проекту та на етапах
його втілення. Повні контактні дані А.М.Шведкого наведені нижче:
А.М.Шведкий,
Перший заступник директора
Південна Енергетична система НЕК „Укренерго”,
вул. Коблівська, 11, 65029, Одеса,
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“Документ про обсяг проекту ПЛ 750 кВ Запорізька АЕС-Каховська ”
Додаток II: “План публічних консультацій та оприлюднення інформації” “Укренергомережпроект”
тел.: 8(048) 730 18 50,
факс: 8(048) 730 18 60,
електронна адреса : kanc@rdc2.south.energy.gov.ua

Пан Шведкий добре обізнаний з вимогами ОВНС, процесом розроблення та планування
Проекту, й, таким чином, має належні повноваження та компетенцію щодо надання вчасних та
кваліфікованих відповідей на запитання..
З розвитком Проекту будуть визначатися подальші завдання та обов’язки й за необхідності НЕК
„Укренерго” надаватиме додатковий персонал та ресурси для спілкування з громадськістю,
особливо на етапах відведення земельних ділянок та будівництва.

8 ПРОЦЕДУРА РОЗГЛЯДУ СКАРГ
Процедури, які було розглянуто вище, стосуються коментарів, зауважень та пропозицій
зацікавлених сторін, які вони вносять на етапі підготовки ОВНС; такі дані зазвичай
зосереджуються на питаннях охорони навколишнього середовища та на соціальних аспектах й
змісті ОВНС.
З іншого боку, механізм надання скарг забезпечує можливість для зацікавлених сторін офіційно
зареєструвати свої скарги/ висловити невдоволення, спрямовані до НЕК „Укренерго” щодо будьякого етапу втілення Проекту. Прикладами підстав виникнення таких скарг або невдоволення
можуть бути:

Відсутність вчасних відповідей на зверненні. Подані в процесі підготовки ОВНС/ проектування;
Завдання шкоди врожаю під час будівництва опор
Неочікуваний коронний шум в процесі експлуатації лінії

НЕК „Укренерго” призначило пана Шведкого, першого заступника директора Південної ЕС НЕК
„Укренерго” в якості „Відповідального за зв’язки з громадськістю” й таким чином уповноважило
його за розгляд скарг на етапах проектування, будівництва та експлуатації лінії. Контакті дані
пана Шведкого наведені в Розділі 1.
Задля зручності було розроблено “Форму для подання скарг” (див. Додаток 7) її використання не
є обов’язковим. Скарги можна надсилати до уваги пана Шведкого поштою, електронною поштою.
Факсом або телефонувати. Як правило скарги розглядаються протягом 2 тижнів від моменту
отримання.
За необхідності НЕК „Укренерго”, розгляне створення „комітету” з врегулювання конфліктів (з
включенням до його складу представників НЕК „Укренерго”, сільських рад та відповідно інших
належних осіб) для розгляду та вирішення складних скарг.

План управління природоохоронними та соціальними питаннями, яка складає частину документу
ОВНС, включатиме додаткову інформацію щодо механізму розгляду скарг.
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ДОДАТОК 2 – Список зацікавлених сторін
(від 8 червня 2009)
План публічних консультацій та оприлюднення інформації (ППКОІ)
Проект будівництва ПЛ 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська, НЕК «Укренерго»
У цьому списку представлені зацікавлені сторони проекту, визначені на даний момент, а
також терміни підготовки документації по проекту (запрошення на зустрічі з визначення
обсягу та початкові проекти «Документу з визначення обсягу» та «ППКОІ»)
No

Назва зацікавленої
організації

Контактна особа

Контактна інформація

ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНІ

1

2

Міністерство палива
та енергетики
Міністерство охорони
навколишнього
природного
середовища,
Департамент охорони
атмосферного повітря
та моніторингу
довкілля
Міністерство охорони
здоров’я

3

4

5

Міністерство з питань
надзвичайних
ситуацій, Департамент
цивільного захисту
Міністерство
транспорту та зв'язку,
Державне
підприємство
обслуговування
повітряного руху
України
Міністерство оборони

Директор Департаменту
інвестиційної політики та
розвитку паливноенергетичного комплексу
Директор департаменту

Перший заступник
міністра, Головний
державний санітарний
лікар
Директор департаменту

Заступник генерального
директора

Начальник Генерального
штабу

6

Україна, 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 30.
Тел: +38 (044) 239-43-33
http://mpe.kmu.gov.ua
03035 Україна, м. Київ, вул. Урицького, 35
Тел.: +38 (044) 206-31-38
http://www.menr.gov.ua

01021, Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 7
Тел.: +38 (044) 226-22-05
Факс: +38 (044) 226-22-05
moz@moz.gov.ua
http://moz.gov.ua
01030 Україна, м. Київ, вул. Гончара, 55-А
Тел.: +380 (44) 247-31-78, 247-32-22
main@mns.gov.ua
http://www.mns.gov.ua
м. Київ – 151, Повітрофлотський проспект, 76А
тел.: +38 (044) 235 21 10
тел.: :+38 (044) 461 57 20
maksymenko@uksatse.org.ua
http://uksatse.ua
03168 Україна, м. Київ, Повітрофлотський
проспект, 6
Тел.: +38 (044) 226-23-60
E-mail: admou@mil.gov.ua
http://www.mil.gov.ua

Недержавні
організації
Загальнонаціональні

57

Національний
екологічний центр
України

Голова

Україна, 01025, м. Київ, а/с 89
Тел : +38 (044) 353-78-41,
Факс : +38 (044) 238-62-59,
E-mail: necu@i.kiev.ua
www.necu.org.ua

No

Назва зацікавленої
організації

Контактна особа

58

Всеукраїнська
екологічна ліга

Голова виконкому

59

Всеукраїнська
екологічна громадська
організація «МАМА86»

Президент

60

МБО
інформаційновидавничий
центр
“Зелене Досьє ”

Голова

61

«Екологія-ПравоЛюдина»

Виконавчий директор

62

"Еко-право-Киев"

Виконавчий директор

63

Українське товариство
охорони птахів

Виконавчий директор

64

Українське товариство
охорони природи

Керівник Президії

65

66

Українська екологічна
асоціація “Зелений
Світ”
Чорноморська
програма Ветландс
Інтернешнл

Виконавчий директор

Виконавчий директор

Контактна інформація
Україна, 03150, м. Київ, а/с 163
Тел/факс: +38 (044) 289-31-42,
E-mail : vel@ecoleague.net
http://ecoleague.net
Україна, 03057, м. Київ, вул. Академіка
Янгеля 4, кв. 126
Тел: +38 (044) 456-13-38,
Факс: +38 (044) 453-47-96,
e-mail info@mama-86.org.ua
www.mama-86.org.ua
1.
Україна, 01025, м. Київ, а/с 201
2.
Тел: +38 (044) 222 7762, 227 6277, 405
62 18, 407 31 10,
3.
E-mail: ecoweek@bg.net.ua
http://www.dossier.org.ua
4.
tamara@bg.net.ua
5.
вул. Івана Франка, 9, кв. 1а, м. Львів.
6.
Україна, 79000, м. Львів, a/c 316
7.
Тел/факс:+38 (032) 2257682
Тел: +38 (032) 24-33 888
E-mail: epac@mail.lviv.ua
http://epl.org.ua/eng/index_old.htm
Україна, 04119, м. Київ, а/с 51
Тел: +38 (044) 254-57-64, 228-75-10
E-mail: ecolaw@ecopravo.kiev.ua
vborys@darkwing.uoregon.edu
www.ecopravo.kiev.ua
Україна, 03187, м. Київ, а/с 161
Тел: +38 (044) 266-95-68
Факс: +38 (044) 252-01-20
E-mail: uspb@birdlife.org.ua
http://www.birdlife.org.ua/index.htm
Україна, 03150, м. Київ, вул. А.Барбюса, 5-б
Тел: +38 (044) 289-71-73, 289-74-52
Факс: +38 (044) 289-73-82
Ukrtop@ukr.net
Україна, 01001, м. Київ, а/с 449
Тел: +38 (044) 417-43-83, 417-02-83
E-mail: zelsvit@kv.ukrtel.net
Україна, 01032, м. Київ, а/с 82
E-mail: kv@wetl.kiev.ua 246

Запорізька область
83

Дніпровська
електроенергетична
система, Запоріжжя

Укренерго має
підтвердити

84

Запорізька обласна
державна
адміністрація

Голова обласної
державної адміністрації

85

Державне управління

Начальник управління

Укренерго має підтвердити
Україна, 69107, м. Запорiжжя, пр. Ленiна, 164.
Тел: +38 (061) 233 11 91, 239 03 53
Факс: +38 (061) 224 61 23
http://www.zoda.gov.ua
Україна, 69035, Запорізька обл., м.

No

86

87

88

89

Назва зацікавленої
організації
охорони
навколишнього
природного
середовища в
Запорізькій області
Державна санітарноепідеміологічна
служба Запорізької
області
Державний комітет
України з водного
господарства,
Запорізьке обласне
виробниче управління
водного господарства
Обласна державна
адміністрація, Головне
управління з питань
надзвичайних
ситуацій та у справах
захисту населення від
наслідків
Чорнобильської
катастрофи
Обласна державна
адміністрація,
Управління культури
та туризму

Контактна особа

Контактна інформація
Запорiжжя, вул.. 40-річча Радянської України
72-а
Тел: +38 (061) 224-70-28

Гол. державний
санітарний лікар

Україна, 69037 м. Запоріжжя, вул. Рекордна,
27
Тел: +38 (061) 234-13-92, 233-61-80
Факс: +38 (061) 233-61-80
E-mail: zpoblses@ukr.net

Начальник управління

Україна, 69095, м. Запоріжжя, проспект
Леніна, 105
Тел/факс: +38 (061) 262-41-94
E-mail: zovh@zp.ukrtel.net
http://www.zovh.zp.ua

Начальник управління

Україна, 69035, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 180а
Тел: +38 (061) 234-36-84
E-mail: mns@express.net.ua
http://www.zoda.gov.ua/ua/974.html

Начальник управління

90

Запорізьке обласне
головне управління
земельних ресурсів

Начальник управління

91

Державна служба
автомобільних доріг
України, Служба
автодоріг в
Запорізькій області

Начальник служби

92

Запорiзька філія ВАТ
«Укртелеком»

директор Запорізької
дирекції

Україна, 69107, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 164
Тел: +38 (061) 224-61-43
E-mail: ouk@zp.ukrtel.net
http://www.zoda.gov.ua/ua/789.html
Україна, 69095, м. Запорiжжя, вул. Украiнська,
50
Тел/факс: +38 (061) 262-62-43
http://zem.da.zp.ua
Україна, 69095, м. Запоріжжя, вул.
Українська,50
Тел: +38 (061) 787-63-11
E-mail: sad@sad-zp.com.ua
http://www.ukravtodor.gov.ua
Україна, 69005, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 133
Тел: +38 (0612) 326365
http://www.zp.ukrtelecom.ua

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
93

Південна
електроенергетична
система, м. Херсон

94

Херсонська обласна
державна
адміністрація

Голова
облдержадміністрації

95

Державне управління
екології та природних

Начальник управління

Укренерго має
підтвердити

Укренерго має підтвердити
Україна, 73000, м. Херсон, пл. Свободи, 1
Тел: +38 (0552) 32-11-00
Факс: +38 (0552) 26-36-02
E-mail: vd-komp@oda.kherson.ua
http://www.oda.kherson.ua
Україна, 73026, м. Херсон, пров. Казацький 10
Тел: +38 (0552) 26-31-95

No

96

97

98

99

Назва зацікавленої
організації
ресурсів в Херсонській
області
Державна санітарноепідеміологічна
служба Херсонської
області
Державний комітет
України з водного
господарства,
Херсонське обласне
виробниче управління
водного господарства
Херсонська обласна
державна
адміністрація, Головне
управління з питань
надзвичайних
ситуацій та у справах
захисту населення від
наслідків
Чорнобильської
катастрофи
Херсонська обласна
державна
адміністрація,
Управління культури
та туризму

100

Херсонське обласне
головне управління
земельних ресурсів

101

Державна служба
автомобільних доріг
України, Служба
автодоріг в
Херсонській області

102

Херсонська філія ВАТ
«Укртелеком»

103

Кам'янськоДніпровська районна
державна
адміністрація

104

Кам'янсько-

Контактна особа

Контактна інформація

Гол. державний
санітарний лікар

Україна, 73000, м. Херсон, вул. Уварові, 3
Тел: +38 (0552) 26-43-58
Факс: +38 (0552) 24-41-32
E-mail: ses@selsna.net.ua

Начальник управління

Україна, 73000, м. Херсон, вул. 21-го Січня
Тел/факс: +38 (0552) 261771, 496675
E-mail: vodgosp@ukrcom.kherson.ua
http://vodgosp.public.kherson.ua

Начальник управління

Україна, 73000, м. Херсон, пр. Ушакова, 47
Тел: +38 (0552) 42-01-92
Факс: +38 (0552) 42-01-95
E-mail: up-ns@oda.kherson.ua

Начальник управління

В.о. начальника
управління

Україна, 73000, м. Херсон, пр. Ушакова, 16
Тел: +38 (0552) 26-45-33
Факс: +38 (0552) 22-45-57
E-mail: uprava@kultura.ks.ua
www.kultura.kherson.ua
Україна, 73010, м.Херсон, вул.
Червонофлотська, 17
Тел: +38 (0552) 261937, 49-25-38
Факс: +38 (0552) 42-43-24
E-mail: uprzemrpubliс1@rambler.ru

Начальник служби

Україна, 73036, м. Херсон, вул. Поповича, 23
Тел: +38 (0552) 35-39-97, 32-50-52
E-mail: udskherson@selena.net.ua
http://www.ukravtodor.gov.ua

Директор філії

Україна, 73000, м. Херсон, пр. Ушакова, 41
Тел: +38 (0552) 22 33 33
Факс: +38 (0552) 42 54 56
www.kherson.ukrtelecom.ua

РАЙОННІ АДМІНІСТРАЦІЇ
Запорізька область
Кам’янка-Дніпровський район
Україна, 71300, Запорізька обл., Кам'янськоДніпровський р-н, м. Кам’янка- Дніпровська,
вул. Набережна
Голова
Тел: +38 (06138) 2-35-33
райдержадмiнiстрацiї
Факс: +38 (06138) 2-35-93
E-mail: kamadm@zp.ukrtel.net
www.zoda.gov.ua/ua/235.html
Начальник відділу
Україна, Запорізька обл., 71304, м. Кам'янка-

No

105

106

Назва зацікавленої
організації
Дніпровська районна
державна
адміністрація, Вiддiл
регiонального
розвитку,
мiстобудування та
архiтектури
Кам'янськоДніпровський
районний відділ
земельних ресурсів
Кам'янськоДніпровська районна
державна санітарноепідеміологічна
станція

107

Верхньорогачицька
районна державна
адміністрація

108

Верхньорогачицька
районна державна
адміністрація, відділ
містобудування,
архітектури та
житлово-комунального
господарства

109

Верхньорогачицький
районний відділ
земельних ресурсів

110

Верхньорогачицька
районна санітарноепідеміологічна
станція

111

Великолепетиська
районна державна
адміністрація

112

Великолепетиська
районна державна
адміністрація, відділ
містобудування,

Контактна особа

Контактна інформація
Днiпровська, вул. Йожикова, буд. 102
Тел: +38 (06138) 2-29-10
E-mail: kamadm@zp.ukrtel.net

Начальник відділу

Україна, 71304, м. Кам'янка-Днiпровська, вул.
Набережна, буд. 87
Тел: +38 (06138) 2-35-33

Гол. санітарний лікар
району

Україна, Запорізька обл., 71300, м. Кам'янкаДнiпровська вул. Усачова, 102
Тел/факс: +38 (06138) 2-35-23
Тел: +38 (06138) 2-17-88

Херсонська область
Верхнєрогачицький район
Україна, 74402, Херсонська область, смт
Верхній Рогачик, вул. Леніна, 48
В.о. голови
Тел: +38 (05545) 5-10-32, 5-11-32
райдержадмiнiстрацiї
Факс: +38 (05545) 5-15-05;
E-mail: rda-vrog@oda.kherson.ua
rogachikadmin@mail.ru

Голова відділу

Україна, 74402, Херсонська область, смт
Верхній Рогачик, вул. Леніна, 48
Тел: +38 (05545) 5-24-76

Україна, 74402, Херсонська область, смт
Верхній Рогачик, вул. Ювілейна, 56
Тел: +38 (05545) 5-10-06
Голова відділу
Тел: +38 (097) 9709622
Факс: +38 (05545) 5-10-65
E-mail: rogzem@bk.ru
Україна, 74400, Херсонська обл.,
Гол. санітарний лікар
Верхньорогачицький р-н, смт. Верхній
Рогачик, пров. Лікарняний, 8
району
Тел: +38 (05545) 5-10-82
Великолепетиський район
Україна, 74502, Херсонська обл.,
Великолепетиський р-н, смт. Велика
Лепетиха, вул. Щорса, З
Голова
Тел: +38 (05543) 2-21-79,
райдержадмiнiстрацiї
Тел/факс: +38 (05543) 2-20-77
E-mail: rda-vlp@oda.kherson.ua
rda-vlp@ukrpost.ua
Україна, 74502, Херсонська обл.,
Великолепетиський р-н, смт. Велика
Голова відділу
Лепетиха, вул. Щорса, З
Тел: +38 (05543) 2-21-79,

No

Назва зацікавленої
організації
архітектури та
житлово-комунального
господарства

113

Великолепетиський
районний відділ
земельних ресурсів

114

Великолепетиська
районна санітарноепідеміологічна
станція

115

Горностаївська
районна державна
адміністрація.

116

Горностаївська
районна державна
адміністрація, Вiддiл
регiонального
розвитку,
мiстобудування та
архiтектури

117

Горностаївський
районний відділ
земельних ресурсів

118

Горностаївська
районна санітарноепідеміологічна
станція

119

Каховська районна
державна
адміністрація

120

121

Каховська районна
державна
адміністрація, відділ
містобудування,
архітектури та
житлово-комунального
господарства
Каховський районний
відділ земельних

Контактна особа

Контактна інформація
Тел/факс: +38 (05543) 2-20-77
E-mail: rda-vlp@oda.kherson.ua

Україна, 74500, Херсонська обл.,
Великолепетиський р-н, смт. Велика
Лепетиха, вул. Щорса, 6
Голова відділу
Тел: +38 (05543) 2-27-67
Факс: +38 (05543) 2-21-67
Тел: +38 (066) 2415306
E-mail: zem_VLepetikha@mail.ru
Україна, 74500, Херсонська обл.,
Гол. санітарний лікар
Великолепетиський р-н, смт. Велика
району
Лепетиха, вул. Чкалова, 6
Тел: +38 (05543) 2-15-82
Горностаївський район
Україна, 74600, Херсонська обл.,
Горностаївський р-н, смт.Горностаївка, вул.
Голова
Леніна, 145
райдержадмiнiстрацiї
Тел: +38 (05544) 4-23-06
E-mail:
gorn-rayadmin@rambler.ru

Начальник відділу

Україна, 74600, Херсонська обл.,
Горностаївський р-н, смт Горностаївка, вул.
Леніна, 145
Тел: +38 (05544) 4-14-90
E-mail:
gorn-rayadmin@rambler.ru

Україна, 74600, Херсонська обл.,
Горностаївський р-н, смт Горностаївка, вул.
Партизанська, 67
Начальник відділу
Тел/факс: +38 (05544) 4-11-89
Тел: +38 (066) 1145768
E-mail: rvz-gorn@infocom.ks.ua
Україна, 74600, Херсонська обл.,
Гол. санітарний лікар
Горностаївський р-н, смт Горностаївка, вул.
району
Леніна, 145
Тел: +38 (05544) 4-12-73
Каховський район
Україна, 74800, Херсонська область, м.
Каховка, вул. К. Маркса, 103.
Голова
Тел: +38 (05536) 20210
райдержадмiнiстрацiї
Факс: +38 (05536) 40890
E-mail: rda-kah@kah.hs.ukrtel.net

Начальник відділу

Україна, 74800, Херсонська область, м.
Каховка, вул. К. Маркса, 103.
Тел: +38 (05536) 42318

Начальник відділу

Україна, 74800, Херсонська область, м.
Каховка, вул. Червоноармійська, 18

No

Назва зацікавленої
організації
ресурсів

Контактна особа

122

Каховське міське
управління відділу
земельних ресурсів

Начальник відділу

123

Каховська районна
санітарноепідеміологічна
станція

Гол. санітарний лікар
району

124

Цюрупинська районна
державна
адміністрація

125

Цюрупинська районна
державна
адміністрація, відділ
містобудування та
архітектури

126

Цюрупинський
районний відділ
земельних ресурсів

127

Цюрупинська районна
санітарноепідеміологічна
станція

128

Бериславська районна
державна
адміністрація

129

Бериславська районна
державна
адміністрація, відділ
містобудування,
архітектури та
житлово-комунального
господарства

130

Бериславський
районний відділ
земельних ресурсів

Контактна інформація
Тел: +38 (05536) 4-13-15
Факс: +38 (05536) 3-49-14
Тел: +38 (097) 9749730
E-mail: roser@kah.hs.ukrtel.net
Україна, 74800 Херсонська область,
м.Каховка, вул. К.Маркса, 103
Тел: +38 (05536) 4-13-46
Факс: +38 (05536) 4-21-89
Тел: +38 (067) 7412249
E-mail: mv@kah.hs.ukrtel.net
Україна, 74800 Херсонська область,
м.Каховка, житловий масив Світлове
Тел: +38 (05536) 3-72-11

Цюрупинський район
Україна, 75100 Херсонська область, м.
Цюрупинськ, вул. Гвардійська, 24
Голова
Тел: +38 (05542) 2-37-06, 2-22-63
райдержадмiнiстрацiї
Факс: +38 (05542) 4-58-28
Е-mail: rda@cyr.hs.ukrtel.net
Україна, 75100 Херсонська область, м.
Цюрупинськ, вул. Гвардійська, 24
Начальник відділу
Тел: +38 (05542) 2-37-06, 2-22-63
Факс: +38 (05542) 4-58-28
Е-mail: rda@cyr.hs.ukrtel.net
Україна, 75100 Херсонська область, м.
Цюрупинськ, вул. Енгельса, 33
Начальник відділу
Тел/fax: +38 (05542) 4-51-72
Тел: +38 (050) 5064360
a18zemres@rambler.ru
Гол. санітарний лікар
району

Україна, 75100 Херсонська область, м.
Цюрупинськ, вул. Поштова, 52
Тел: +38 (05542) 2-10-87

Бериславський район
Україна, 74300, Херсонська обл.,
Бориславський р-н, м. Берислав, пл.
Голова
Перемоги, 2
райдержадмiнiстрацiї
Тел: +38 (05546) 7-60-3
Тел/факс: +38 (05546) 7-56-48
E-mail: beradm@gmail.com

Начальник відділу

Україна, 74300, Херсонська обл.,
Бориславський р-н, м. Берислав, пл.
Перемоги, 2
Тел: +38 (05546) 7-55-57

Начальник відділу

Україна, 74300, Херсонська обл., м.
Берислав, вул. 1 Травня, 244
Тел/факс: +38 (05546) 2-17-74
Тел: +38 (050) 9587272
E-mail: resurs@ber.hs.ukrtel.net

No

131

Назва зацікавленої
організації
Бериславська районна
санітарноепідеміологічна
станція

132

Кам’янка-Дніпровська
міська рада

133

Водянська сільська
рада

134

Великознам'янська
сільська рада

135

Заповітненська
сільська рада

136

Енергодарська міська
рада

137

Зеленівська сільська
рада

138

Верхньорогачицька
селищна рада

139

Самійлівська сільська
рада

140

Миколаївська сільська
рада

141

Рубанівська сільська
рада

Контактна особа
Гол. санітарний лікар
району

Контактна інформація
Україна, 74300, Херсонська обл., м.
Берислав, вул. Кірова, 50,
Тел: +38 (05546) 2-19-57

СІЛЬСЬКІ ТА МІСЬКІ РАДИ У ЗОНІ ПРОЕКТУ
Запорізька область
Кам’янка-Дніпровський район
Україна, 71300, Запорізька обл., м. Кам'янкаДніпровська, вул. Усачова 98
Міський голова
Факс +38 (06138) 2-32-87
Тел: +38 (06138) 2-34-73
E-mail: k_gorsovet@zp.ukrtel.net
Україна, 71316, Запорізька обл., Кам’янськоДніпровський р-н, с.Водяне, вул.Миру,145
Сільський голова
Тел: +38 (06138) 5-10-45
Україна, 71311, Запорізька обл., Кам’янськоДніпровський р-н, с. Велика Знам’янка, вул.
Сільський голова
Пролетарська,74
Тел: +38 (06138) 2-30-81
Україна, 71333, Запорізька обл., Кам’янськоДніпровський р-н, с-ще Заповітне, вул.
Сільський голова
Центральна,4
Тел: +38 (06138) 99-3-80
Україна, 71502, м. Енергодар, вул. Курчатова,
13
Тел: +38 (06139) 32414
Міський голова
Факс: +38 (06139) 32253
E-mail: adm@en.gov.ua
http://www.en.gov.ua
Херсонська область
Верхнєрогачицький район
Україна, 74440, Херсонська обл.,
Верхньорогачицький р-н, с.Зелене,
Сільський голова
вул.Корбута,35
Тел: +38 (05545) 5-72-31
Україна, 74400,Херсонська обл.,
Верхньорогачицький р-н, смт. Верхній
Сільський голова
Рогачик, вул. Ювілейна,52
Тел: +38 (05545) 5-14-40
Факс: +38 (05545) 5-14-40
Україна, 74441, Херсонська обл.,
Верхньорогачицький р-н, с.Самійлівка,
Сільський голова
пр.Леніна,8
Тел: +38 (05545) 5-32-66
Великолепетиський район
Україна, 74522, Херсонська обл.,
Сільський голова
Великолепетиський р-н, с.Миколаївка
Тел: +38 (05543) 2-71-67
Україна, 74531, Херсонська обл.,
Великолепетиський р-н, с.Рубанівка,
Сільський голова
вул.Радянська,4
Тел: +38 (05543) 2-53-25

No

Назва зацікавленої
організації

142

Козаче-Лагерська
сільська рада

143

Ольгинська сільська
рада

144

Горностаївська
селищна рада

145

Каїрська сільська рада

146

Василівська сільська
рада

147

Любимівська селищна
рада

148

Коробківська сільська
рада

149

Кам'янська сільська
рада

150

Малокаховська
сільська рада

151

Чорнянська сільська
рада

152

Новомаячківська
селищна рада

153

Дніпрянська селищна
рада

154

Райська сільська рада

155

Таврійська міська
рада

Контактна особа

Контактна інформація

Горностаївський район
Україна, 74622, Херсонська обл.,
Горностаївський р-н, с.Козачі Лагері,
Сільський голова
вул.Леніна,13
Тел: +38 (05544) 3-82-36
Україна, 74621, Херсонська обл.,
Сільський голова
Горностаївський р-н, с.Ольгине
Тел: +38 (05544) 3-32-16
Україна, 74600, Херсонська обл.,
Горностаївський р-н, смт. Горностаївка,
Сільський голова
вул.Леніна, 133
Тел: +38 (05544) 4-12-61, 4-15-17
Україна, 74600, Херсонська обл.,
Сільський голова
Горностаївський р-н, с.Каїри
Тел: +38 (05544) 3-04-34
Каховський район
Україна, 74820, Херсонська обл., Каховський
Сільський голова
р-н, с.Василівка, вул.Карла Маркса,36
Тел: +38 (05536) 6-22-30
Україна, 74822, Херсонська обл., Каховський
р-н, смт.Любимівка , вул.Леніна,38
Сільський голова
Тел: +38 (05536) 98-1-40
Україна, 74824, Херсонська обл., Каховський
Сільський голова
р-н, с.Коробки, пл.Леніна,1
Тел: +38 (05536) 93-3-30
Україна, 74830, Херсонська обл., Каховський
Сільський голова
р-н, с.Кам’янка, вул.Радянська,35
Тел: +38 (05536) 94-4-30
Україна, 74823, Херсонська обл., Каховський
р-н, с.Малокаховка, вул.Фрунзе,45
Сільський голова
Тел: +38 (05536) 3-33-25
Україна, 74835, Херсонська обл., Каховський
Сільський голова
р-н, с.Чорнянка, вул.Леніна,26
Тел: +38 (05536) 97-3-36
Цюрупинський район
Україна, 75120, Херсонська обл.,
Цюрупинський р-н., смт. Нова Маячка, вул.
Сільський голова
Леніна, 119
Тел: +38 (05542) 53-3-42
Новокаховська міська рада
Україна, 74987, Херсонська обл., м. Нова
Сільський голова
Каховка, смт.Дніпряни, вул.1 Травня, 7
Тел: +38 (05549) 4-33-81, 7-64-02
Україна, 4991, Херсонська обл.,
Новокаховська міськрада, с-ще Райське,
Сільський голова
вул.Леніна, 7
Тел: +38 (05549) 7-61-29
Україна, 74988, Херсонська обл.,
Новокаховська міськрада, м.Таврійськ,
Міський голова
вул.І.Франка,29
Тел: +38 (05549) 7-33-81
Факс: +38 (05549) 7-42-14
Бериславський район

No

156

Назва зацікавленої
організації
Львівська сільська
рада

Контактна особа

Сільський голова

Контактна інформація
Україна, 74331, Херсонська обл.,
Бериславський р-н, с. Львове, вул.
Радянська,63
Тел: +38 (05546) 45-2-69

Обласні місцеві НДО в Запорізькій та Херсонській областях

157

158

159

Запорізька обласна
організація
Всеукраїнської
екологічної ліги
Херсонська обласна
організація
Всеукраїнської
екологічної ліги
Запорізький центр
популяризації
краєзнавства “Хорс”

Голова організації

Виконавчий директор

Виконавчий директор

160

Асоціація
“Екологічна освіта”

Виконавчий директор

161

Запорізька обласна
організація
«Українське
товариство охорони
природи»

Виконавчий директор

162

Екологічної варта

Виконавчий директор

163

164

165

166

167

Всеукраїнський рух
екологічних
організацій
“Хортицький Форум”
Громадський рух за
вирішення проблем,
пов’язаних з
екологічною кризою
“Земляне”
Запорізьке обласне
відділення ВГО
“Громадський
контроль”
Херсонська обласна
екологічна асоціація
“Зелений світ”
Південноукраїнська
екологічна
організація
“Придніпров’я”

Виконавчий директор

Україна, 69002, м. Запоріжжя, вул.Запорізька
11/85
Тел: +38 (061) 289-12-31

8.

Україна, м. Херсон, пл. Свободи, 9/1,

кв.15.
Україна, 69000, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 1
Тел: +38 (061) 236-48-38, 236-48-45
Тел: +38 (066) 7450233
Україна, 69091, м. Запоріжжя, вул.
Немировича - Данченко 46-А
Тел: +38 (061) 224-03-96
Україна, 69057, м. Запоріжжя, вул. Яценка,1
Тел: +38 (061) 239-52-31
Україна, 69091, м. Запоріжжя, бул. Шевченко,
49
Тел: +38 (061) 232-62-26
Україна, 569097, м. Запоріжжя, вул.
Ентузіастів, 5/49
Тел: +38 (061) 220-08-33
Тел: +38 (067) 62-84-565

Виконавчий директор

Україна, 69071, м. Запоріжжя, вул.
Верещагіна, 15
Тел: +38 (061) 267-22-33

Виконавчий директор

Україна, 69121, м. Запоріжжя, вул. Чуйкова
28/88
Тел: +38 (061) 233-32-22

Голова асоціації

Україна, 73000, м. Херсон, вул. Петренко,20

Голова асоціації

Україна, 73000, м. Херсон, Придніпровський
спуск, 8\29

Додаток 3 - Огляд оголошень у пресі та на радіо
750 КВ ЗАПОРІЗЬКА АЕС - КАХОВСЬКА
Назва газети
Дата випуску

Місто/
Район

1.

Запорізька Правда

14 квітня 2009

Запоріжжя

2.

Наддніпрянська Правда

15 квітня 2009

Херсон

3.

Новини Дня

16 квітня 2009

4.

Урядовий кур’єр

17 квітня 2009

Кам'янкаДнiпровський
Київ

5.

Каховська Зоря

17 квітня 2009

Каховка

6.

Маяк

17 квітня 2009

Берислав

7.

Сільські Новини

17 квітня 2009

Горностаївка

8.

Рідний Край

17 квітня 2009

9.

Таврійські Вісті

24 квітня 2009

10.

Вісник Олешшя

17 квітня 2009

Верхній
Рогачик
Велика
Лепетиха
Цюрупинськ

11.

Нова Каховка

15 квітня 2009

Нова Каховка

Дата
18, 19 квітня 2009

Район
Запоріжжя

13.

Радіостанція
Запорізька обласна державна
телерадіокомпанія
Сайт
http://www.ukrenergo.energy.gov.ua

Дата
15 квітня 2009

Район
Київ

14.

http://mpe.kmu.gov.ua

17 квітня 2009

Київ

15.

http://economics.unian.net

28 квітня 2009

Україна

12.

Зазначені у
повідомленні
зустрічі з
визначення
обсягу
Запоріжжя, Нова
Каховка
Запоріжжя, Нова
Каховка
Запоріжжя, Нова
Каховка
Запоріжжя, Нова
Каховка, Одеса,
Арциз, Київ
Запоріжжя, Нова
Каховка
Запоріжжя, Нова
Каховка
Запоріжжя, Нова
Каховка
Запоріжжя, Нова
Каховка
Запоріжжя, Нова
Каховка
Запоріжжя, Нова
Каховка
Запоріжжя, Нова
Каховка
Запоріжжя, Нова
Каховка
Запоріжжя, Нова
Каховка, Київ
Запоріжжя, Нова
Каховка, Київ

ESIA 750 kV Zaporizka-Kakhovska
Transmission Line

Ukrenergo, Odessa

Public Consultation and Disclosure

750 kV Zaporizka - Kakhovska Transmission Line Project Public Consultation and Disclosure
Apr-2009

May-2009

Jun-2009

Jul-2009

Aug-2009

Sep-2009

Oct-2009

Nov-2009

Dec-2009

SCOPING
Finalisation of Scoping Document and PCDP
Notification about Information Disclosure
and Scoping meetings
Scoping Meetings
Preparation of draft ESIA Report
Disclosure of draft ESIA Report
Notification about Public Hearing
Public Hearings
120 day public disclosure process, inclusion of
comments into draft ESIA Report
Draft final ESIA Report

P0098267, Annex 4_PCDP_schedule draft Zaporizka-Novokakhovska 090610 Eng Ukr.xls

22.06.2009

Додаток 5 - Населені пункти де буде розміщена інформація про проект

Область

Нас.пункт

Запорізька область/
Кам’янськоЗапоріжжя
Дніпровський район

Кам`янкаДніпровська

Кам`янкаДніпровська

с. Водяне

Найближче
місце
розміщення
повної
інформації

Місце розміщення
резюме

Ім’я контактної особи

Запорізька
обласна
Держадміністраці
я

Запорізька обласна
Держадміністрація,
Голова
облдержадміністраці
ї

O.В. Старух
пр. Леніна, 164
Запоріжжя 69107
тел: +38 (061) 233 11 91, 239
03 53
факс: +38 (061) 224 61 23
http://www.zoda.gov.ua

Кам`янкаДніпровська,
районна
державна
адміністрація

Кам`янськоДніпровська,
районна державна
адміністрація,
Кам`янкаДніпровська
Голова районної
державної
адміністрації

15406

Будівництво:
переміщення,
транспортування
матеріалів
Діяльність: ЛЕП

Кам`янськоДніпровська,
районна
державна
адміністрація

Кам`янкаДніпровська міська
рада
Мер міста,
О.Є.Дунаєв
вул. Усачева 98,
Кам`янкаДніпровська

5821

Будівництво:
переміщення,
транспортування
матеріалів
Діяльність: ЛЕП

Кам`янкаДніпровська,
районна
державна
адміністрація

Водянська сільська
рада, вул. Миру,
148, с.Водяне

Населення

Ключова
діяльність/вплив
на оточуючі
нас.пункти

810620

15406

Будівництво:
переміщення,
транспортування
матеріалів
Діяльність: лінія
електропередаванн
я (ЛЕП)

Районна газета,
радіо

Назва газети
«Запорізька
правда»
69600 м.
Запоріжжя .
проспект
Леніна,152
Є.Ф.Макаренко
«Новини дня»
вул. Набережна 87,
71300 м.
Кам`янка-Дніпровська,
Кам’янськоЗапорізька обл. 71300
Дніпровськ, вул.
тел: +38 (06138) 2-35-33
Ново
факс: +38 (06138) 2-35-93
бережна,109
E-mail:
Назва
kamadm@zp.ukrtel.net
www.zoda.gov.ua/ua/235.html телерадіостанції
Дунаєв О.Г.
«ЗОДТРК»
міський голова
69057.
м.Запоріжжя,
вул.Александра
Матросова,24
Радіостанція
Величко В.Г.
«Камінка»
сільський голова
Кам’янськоДніпровськ,
вул.Їжакова,112
Ягупов М.Ф.
сільський голова

1

Область

Нас.пункт

с. Велика
Знам’янка

с.Заповітне

Енергодар

Херсонська
область

Херсонська
область /
Верхньорогачицьки
й район

Херсон

Верхній
Рогачик

Верхній
Рогачик

Населення

Ключова
діяльність/вплив
на оточуючі
нас.пункти

Найближче
місце
розміщення
повної
інформації

Місце розміщення
резюме

8989

Будівництво:
переміщення,
транспортування
матеріалів
Діяльність: ЛЕП

Кам`янкаДніпровська,
районна
державна
адміністрація

Велико Знам’янська
сільська рада, вулю
Пролетарська 74,
с.Велика Знам’янка

1314

Будівництво:
переміщення,
транспортування
матеріалів
Діяльність: ЛЕП

Кам`янкаДніпровська,
районна
державна
адміністрація

Заповітненська
сільська рада, вул..
Центральна 4,
с.Заповітне

55800

Будівництво:
переміщення,
транспортування
матеріалів
Діяльність: ЛЕП

Кам`янкаДніпровська,
районна
державна
адміністрація

Енергодарська
міська рада, Мер
міста, О.В.Кулібов,
вул. Курчатова 11,
Енергодар

Херсонська
область
Державна
адміністрація,
Херсон

Херсонська обласна
державна
адміністрація,
Херсон
Голова обласної
державної
адміністрації

Верхній Рогачик

Верхньорогачицька
районна державна
адміністрація,
Верхній Рогачик,
Голова районної
державної
адміністрації

Верхній Рогачик

Верхньорогачицька
селищна рада, вул.
Ювілейна 52,
Верхній Рогачик

312000

Будівництво:
переміщення,
транспортування
матеріалів
Діяльність: ЛЕП

6789

Будівництво:
переміщення,
транспортування
матеріалів
Діяльність: ЛЕП

6789

Будівництво:
переміщення,
транспортування
матеріалів
Діяльність: ЛЕП

Ім’я контактної особи

Районна газета,
радіо

Бакута А.А.
сільський голова

Б.В.Сіленков,
Площа Свободи 1, Херсон
73000
тел: +38 (0552) 32-11-00
факс: +38 (0552) 26-36-02
E-mail: vdkomp@oda.kherson.ua
http://www.oda.kherson.ua

Редакція газети
“Наддніпрянська
правда”

Редакція газети
"Рідний край"
С.Д.Гордієнко, вул. Леніна
48, Верхній Рогачик
тел: +38 (05545) 5-10-32, 511-32
факс: +38 (05545) 5-15-05;
E-mail: rdavrog@oda.kherson.ua
rogachikadmin@mail.ru

Назва
радіостанції
“Скіфія”
м. Херсон
вул..Перекопська,
10. тел.
(80552)222626
Радіостанція

2

Область

Нас.пункт

с. Зелене

с.
Самійлівка

Велика
Лепетиха

Херсонська
область/
Великолепетихськи
й район

с.
Миколаївка

с. Рубанівка

Херсонська
область/
Горностаївський
район

Горностаївка

Населення

723

Ключова
діяльність/вплив
на оточуючі
нас.пункти
Будівництво:
переміщення,
транспортування
матеріалів
Діяльність: ЛЕП

Найближче
місце
розміщення
повної
інформації

Місце розміщення
резюме

Верхній Рогачик

Зеленська сільська
рада, вул. Корбута
35, с. Зелене

Верхній Рогачик

Самійлівська
сільська рада,пр.
Леніна 8,
с.Самійлівка
Гайдач Л.М.
Сільський голова

Ім’я контактної особи

Гордієнко Ю.П.
сільський голова

Районна газета,
радіо
“ВІК”
(80552)421610
“АКС”
(80552)453678

Гайдач Л.М.
Сільський голова

605

Будівництво:
переміщення,
транспортування
матеріалів
Діяльність: ЛЕП

9941

Будівництво:
переміщення,
транспортування
матеріалів
Діяльність: ЛЕП

Велика Лепетиха

Великолепетихська
районна державна
адміністрація,
Велика Лепетиха
Голова районної
державної
адміністрації

757

Будівництво:
переміщення,
транспортування
матеріалів
Діяльність: ЛЕП

Велика Лепетиха

Миколаївська
сільська рада

3927

Будівництво:
переміщення,
транспортування
матеріалів
Діяльність: ЛЕП

Велика Лепетиха

Рубанівська сільська
рада, вул.
Радянська 4, с.
Рубанівка

6999

Будівництво:
переміщення,
транспортування
матеріалів
Діяльність: ЛЕП

Горностаївка

Горностаївська
І.В.Марчук,
районна державна
вул.Леніна 145,
адміністрація,
Горностаївка
Голова адміністрації тел: +38 (05544) 4-23-06

A.A.Васьковський,
вул. Щорса 3, Велика
Лепетиха
тел: +38 (05543) 2-21-79,
Редакція районної
тел/факс: +38 (05543) 2-20-77 газети "Таврійські
E-mail: rdaвісті"
vlp@oda.kherson.ua
rda-vlp@ukrpost.ua
Назва
радіостанції
Карп І.Г.
сільський голова

Редакція газети
"Сільські новини"
Назва
радіостанції

3

Область

Нас.пункт

с.Козачі
Лагері

с. Ольгіне

Горностаївка

с. Кайрі

Херсонська
область/
Каховський район

Каховка

с. Василівка

Населення

Ключова
діяльність/вплив
на оточуючі
нас.пункти

504

Будівництво:
переміщення,
транспортування
матеріалів
Діяльність: ЛЕП

1043

Будівництво:
переміщення,
транспортування
матеріалів
Діяльність: ЛЕП

Найближче
місце
розміщення
повної
інформації

Горностаївка

Місце розміщення
резюме

Козачелагерська
сільська рада, вул
Леніна 13, с. Козачі
Лагері

Ім’я контактної особи

E-mail:
gorn-rayadmin@rambler.ru

Волк Н.І.
сільський голова

Горностаївка

Ольгінська сільська
рада

6999

Будівництво:
переміщення,
транспортування
матеріалів
Діяльність:
обладнання/
площадка
обслуговування

Горностаївка

Горностаївська
селищна рада, вул.
Леніна 133,
Горностаївка

3508

Будівництво:
переміщення,
транспортування
матеріалів
Діяльність: ЛЕП

Горностаївка

Кайрівська сільська
рада

38000

Будівництво:
переміщення,
транспортування
матеріалів,
проживання
робочих Діяльність:
ЛЕП

Каховка

O.I.Вінник,
Каховська районна
вул. К. Маркса 103, Каховка
державна
тел: +38 (05536) 20210
адміністрація,
факс: +38 (05536) 40890
Голова адміністрації E-mail: rdakah@kah.hs.ukrtel.net

Будівництво:
переміщення,
транспортування
матеріалів
Діяльність: ЛЕП

Каховка

1456

Районна газета,
радіо

Овсянік О.С.
селищний голова

Тарасенко А.І.
сільський голова

Редакція газети
"Каховська зоря"
Назва
радіостанції

Василлівська сільська Протосвітський І.Г.
сільський голова
рада,вул. К. Маркса
36, с. Василівка

4

Область

Нас.пункт

Любимівка

с. Коробки

с. Кам’янка

с.
Малокаховка

с. Чорнянка

Цюрупинськ

Населення

Найближче
місце
розміщення
повної
інформації

Місце розміщення
резюме

6030

Будівництво:
переміщення,
транспортування
матеріалів
Діяльність: ЛЕП

2316

Будівництво:
переміщення,
транспортування
матеріалів
Діяльність: ЛЕП

Каховка

687

Будівництво:
переміщення,
транспортування
матеріалів
Діяльність: ЛЕП

Каховка

Кам’янська сільська
рада, вул. Радянська
35, с. Кам’янка

3001

Будівництво:
переміщення,
транспортування
матеріалів
Діяльність: ЛЕП

Каховка

Малокаховська
сільська рада, вул.
Фрунзе 45,
с. Малокаховка

3504

Будівництво:
переміщення,
транспортування
матеріалів
Діяльність: ЛЕП

Каховка

Чорнянська сільська
рада, вул. Леніна 26,
с. Чорнянка

31100

Херсонська
область/
Цюрюпінський
район
Нова Маячка

Ключова
діяльність/вплив
на оточуючі
нас.пункти

7459

Будівництво:
переміщення,
транспортування
матеріалів
Діяльність: ЛЕП
Будівництво:
переміщення,
транспортування
матеріалів
Діяльність: ЛЕП

Каховка

Цюрюпінськ

Горностаївка

Ім’я контактної особи

Районна газета,
радіо

Любимівська селищна
рада, вул. Леніна 38,
Любимівка
Сегляник І.В.
Коробківська сільська сільський голова
рада, площа Леніна 1,
с. Коробки

Цюрюпінська
районна державна
адміністрація,
Голова адміністрації
Новомаячковська
селищна рада,вул.
Леніна 119, Нова
Маячка

Дядя В.В.
сільський голова

Ільницький В.М.
сільський голова

Мась С.П.
сільський голова
В.С.Лень
вул. Гвардійська 24,
Цюрюпінськ
тел: +38 (05542) 2-37-06, 222-63
факс: +38 (05542) 4-58-28
Е-mail: rda@cyr.hs.ukrtel.net

Редакція газети
"Вісник Олешшя"
Назва
радіостанції

5

Область

Херсонська
область/
Бериславський
район

Нас.пункт

Берислав

с. Львове

Херсонська
область/ Нова
Каховка

Дніпряни

с. Райське

Таврійськ

Населення

Ключова
діяльність/вплив
на оточуючі
нас.пункти

Найближче
місце
розміщення
повної
інформації

Місце розміщення
резюме

Ім’я контактної особи

Берислав

В.I.Стеценко
площа Перемоги 2,
Бериславська
Берислав
районна державна
адміністрація,
тел: +38 (05546) 7-60-3
Голова адміністрації тел/факс: +38 (05546) 7-56-48
E-mail: beradm@gmail.com

Берислав

Львовська сільська
рада, вул.
Радянська 63, с.
Львове

4697

Будівництво:
переміщення,
транспортування
матеріалів
Діяльність: ЛЕП, ПС

Каховка

Дніпрянська
селищна рада
Роман Пашкевич,
Голова ради
вул. 1-го Травня 7,
Дніпряни
тел: +38 (05549) 433-81, 7-64-02

1238

Будівництво:
переміщення,
транспортування
матеріалів
Діяльність: ЛЕП

Каховка

Райська сільська
рада, вул. Леніна 7,
с. Райське

11757

Будівництво:
переміщення,
транспортування
матеріалів
Діяльність: ЛЕП

Каховка

Таврійська міська
рада, вул. І. Франка
29, Таврійськ

15425

Будівництво:
переміщення,
транспортування
матеріалів
Діяльність: ЛЕП

2565

Будівництво:
переміщення,
транспортування
матеріалів
Діяльність: ЛЕП

Районна газета,
радіо

Редакція газети
"Маяк"
Назва
радіостанції

Банін В.М.
сільський голова

O.I.Вінник
вул. К. Маркса 103, Каховка
тел: +38 (05536) 20210
факс: +38 (05536) 40890
E-mail: rdakah@kah.hs.ukrtel.net
Макарова Н.Л.

Редакція газети
"Нова Каховка"
Назва
радіостанції

Різак М.І.
міський голова

6

Область

Нас.пункт

Ново Лагері

Населення

472

Ключова
діяльність/вплив
на оточуючі
нас.пункти

Будівництво:
переміщення,
транспортування
матеріалів
Діяльність: ПС

Найближче
місце
розміщення
повної
інформації

Каховка

Місце розміщення
резюме

Ім’я контактної особи

Районна газета,
радіо

Дніпрянська
селищна рада
Роман Пашкевич,
Голова ради
вул. 1-го Травня 7,
Дніпряни
тел: +38 (05549) 433-81, 7-64-02

7

НЕК «Укренерго»
01032, Київ-032, вул. Комінтерну 25
office@nec.energy.gov.ua

Тел.: (044) 287-67-47
Факс: (044) 238-32-64
http://www.ukrenergo.energy.gov.ua

ФОРМА ДЛЯ КОМЕНТАРІВ ТА ПРОПОЗИЦІЙ
Будівництво та реконструкція

ПЛ 750кВ Запорізька АЕС-Каховська

Номер
Коли
отримано:
Ким
отримано:

Ім’я, прізвище та по-батькові
_________________________________________________

Контактна інформація (будь ласка, впишіть адресу, за якою з Вами можна зв’язатись):
Поштова адреса

______________________________
______________________________
______________________________

Телефон

______________________________

E-Mail

______________________________

Якою мовою краще отримати відповідь: Українська □

Російська □

Англійська

□

Будь ласка, внесіть сюди Ваші коментарі та пропозиції щодо будівництва та
реконструкції лінії електропередач 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Будь ласка, відішліть цю форму назад
поштою, факсом або на e-mail за вище вказаною адресою

Ukrenergo Public Grievance Form Version April 2009

ERM

НЕК «Укренерго»
01032, Київ-032, вул. Комінтерну 25

Тел.: (044) 287-67-47
Факс: (044) 238-32-64
http://www.ukrenergo.energy.gov.ua

office@nec.energy.gov.ua

ФОРМА ДЛЯ СКАРГ
Номер
Коли
отримано:
Ким
отримано:

Ім’я, прізвище та по-батькові
_________________________________________________

Контактна інформація (будь ласка, впишіть адресу, за якою з Вами можна зв’язатись):
Поштова адреса

______________________________
______________________________
______________________________

Телефон

______________________________

E-Mail

______________________________

Якою мовою краще отримати відповідь Українська □

Російська □

Англійська

□

Опис інциденту або скарга щодо будівництва та реконструкції лінії електропередач 750
кВ Запорізька АЕС - Каховська
(Що саме трапилось? Де саме? З ким? Які наслідки цього?):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Дата заповнення скарги:

___ . ___ . 20___

Одноразовий інцидент/скарга (дата _______________)
Інцидент, що повторювався неодноразово (скільки раз? _____)
Поточний інцидент (проблема досі існує) так

□

ні

□

Яким чином, Ви вважаєте, можна вирішити описану проблему?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Будь ласка, відішліть цю форму назад
поштою, факсом або на e-mail за вище вказаною адресою

Ukrenergo Public Grievance Form Version April 2009

ERM

