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 1 вересня — День знань

Шановні вчителі! Учні, студенти, батьки! Перший день осені завжди особливий, адже попереду важли-
вий період — час навчання. А здобуті в школі знання — це той компас, який допоможе орієнтуватися в
океані життя.
Розпочинається новий навчальний рік, який завжди означає відкриття нової, але нелегкої дороги —

дороги до знань, до нових звершень. Бажаємо усім школярам, студентам на цьому шляху підкорити нові
вершини знань, зустріти добрих і надійних друзів та досягти омріяної мети. Переконані, ваші здібності,
наполегливість стануть запорукою визначних успіхів у дорослому житті, а сприятимуть цьому високі
стандарти української освіти, рівні можливості в її здобутті для кожної дитини, що нині є пріоритетом
державної політики.
Саме в День знань ми з особливою теплотою згадуємо своїх вчителів й викладачів, їх неоціненну роботу

розуму й серця. Щиро дякуємо вам, дорогі наші вчителі, ми завжди залишаємося вашими учнями!
Бажаємо всім святкового настрою, невичерпності сил та наснаги, міцного здоров’я та благополуччя.

Щасти вам!
Голова райдержадміністрації В.М. ІВАНЧЕНКО.

  Голова районної ради Т.Л. КУШНІР.
* * *

Шановні педагоги, батьки дорогі учні та студенти!
Щиро вітаю вас з Днем знань! Цей день завжди особливо урочистий і хвилюючий, адже саме з нього

починається незвіданий, цікавий і, водночас, нелегкий шлях до пізнання, до нових звершень, до самос-
тійного життя.
Найщиріші слова подяки — вчителям, які щедро діляться своїми знаннями, плекають справжніх патріотів

нашої держави. Їх мудрість і великодушність залишаються з вихованцями на все життя.
Бажаю усім школярам, студентам на цьому шляху підкорити нові вершини знань, зустріти добрих і на-

дійних друзів та досягти омріяної мети. Переконаний — ваші здібності, наполегливість стануть запорукою
визначних успіхів у дорослому житті, а сприятимуть цьому — високі стандарти української освіти.
Нехай цьогорічне 1 Вересня буде сонячним, несе добрий настрій у кожну школу, кожну родину!
Зі святом!

  З повагою  Олександр ЛІВІК, народний депутат України.

День Державного Прапора та День Незалежності України в Доманівці

  Війна, сховавшись за абревіату-
рою АТО, накладає свою важку пе-
чать на наші будні й свята вже дру-
гий рік поспіль, дві річниці своєї
Незалежності поспіль ми святкуємо
під звуки мінометних й артилерійсь-
ких обстрілів мирних жителів Сходу
нашої країни, ведемо скорбний спи-
сок жертв агресії з боку донедавна
братнього країни, яка посягнула на
нашу незалежність, територіальну
цілісність, молимося на своїх захис-
ників, адже лише вони можуть зупи-
нити нападників і принести мир на
нашу землю. І слова, винесені у за-
головок, взяті з виступу голови ра-
йонної державної адміністрації В.М.
Іванченка на зборах у районному
будинку культури, приурочених Дню
Державного Прапора та Дню Неза-
лежності України, лише дещиця з
того, чим ми зобов’язані доброво-
льцям і мобілізованим захисникам
нашої Батьківщини, що відстоюють
нашу Незалежність у смертельній
боротьбі з ворогом.
  Як зазначив голова райдержадмі-

ністрації, сьогодні перед Україною
чимало проблем. Це і проведення
реформ, і децентралізація влади, і
боротьба з корупцією, але найго-
ловніше — це захист Батьківщини,
без цього неможливе її існування як
незалежної держави.
  На цьому наголошував у своєму
виступі і голова районної ради Т.Л.
Кушнір.
  Хвилиною мовчання присутні вша-
нували пам'ять всіх, хто поклав своє
життя за незалежність України.

  Власне, весь сценарій урочистос-
тей, був побудований на вшануванні
тих, хто не задумуючись ні хвилини,
вирушив зі зброєю в руках на Схід,
утверджувати справжню Незалеж-
ність України, ризикуючи своїм
життям і здоров'ям. Вшануванню
цих людей був присвячений і номер
нашої газети, що вийшов у день
зібрання, присутні мали змогу озна-
йомитися з матеріалами про наших
земляків — учасників АТО. А таких
людей більше трьох сотень. На жа-
ль, трьох з них вже немає серед
нас. Але це не зупиняє інших. Захи-
щають Вітчизну цілими родинами:
батько разом з синами, рідні брати

взяли до рук зброю, беруть участь
в АТО і жінки. Набагато важче було
б військовим без волонтерської до-
помоги, а волонтерська діяльність
була б неможливою без підтримки
жителів, які діляться і грошовими
коштами, і продуктами харчування,
й усім іншим, що може знадоби-
тися у зоні бойових дій, а також
підтримують морально, допомагаю-
ть волонтери і населенню, що у
силу обставин, стало заручниками
агресії.
  Однією з головних тем урочистос-
тей стало вручення головою рай-
держадміністрації В.М. Іванченком,
головою районної ради Т.Л. Кушні-
ром нагрудних знаків учасника АТО
демобілізованим нашим землякам,
деякі з ним вирішили і надалі про-
довжувати контрактну службу у
Збройних Силах та Національній
Гвардії України.

  Цього дня районний історичний
музей поповнився новими експона-
тами, які передали йому в експози-
цію бійці АТО та волонтери.
  У сценарій зборів були гармоній-
но вписані концертні номерами пат-
ріотичної та національної тематики,
співзвучні темі урочистого зібрання.

  Без державного прапора немає
суверенної держави, цей, без пере-
більшення, сакральний символ, вис-
тупає оберегом суверенності дер-
жави, її візитівкою. Те, що жовто-
блакитний стяг не просто знак, при-
таманний нашим історичним націо-
нально-визвольним змаганням, а
сутність національного характеру,
підтверджують останні події. Ок-
роплений кров’ю стяг, набуває все

більшого визнання, стає популяр-
ним і модним серед населення Ук-
раїни і впізнаваним міжнародною
спільнотою.
  Про це говорив у своєму виступі
голова районної державної адміні-

страції В.М. Іванченко на мітингу під
час урочистого підняття Державно-
го Прапора України.
   Ці урочистості продовжив волон-
тер, Доманівський селищний голова
О.О. Дога, відкривши Центр патрі-

отичного виховання.
  Прозвучали патріотичні пісні, діти
вручили присутнім повітряні кулі у
кольорах нашого Державного Пра-
пора.

  Власна інформація.
  На знімках: під час урочистостей.

 З Миколаївської облдержадміністрації

В Україні практично щодня від рук
бандитів, найманців і російських військо-
вих продовжують гинути українці, заявив
Президент Петро Порошенко під час
прийому з нагоди Дня Незалежності Ук-
раїни, зазначивши, що для нього, як для
Президента, це є найбільш болючим.
Глава держави повідомив, що щойно

мав розмову з главами Луганської і До-
нецької обласних державних адміністра-
цій та отримав інформацію, що постраж-
дали чотири дитини, одна з них, 3-х
років, загинула, троє — важко поранені,
і зараз лікарі борються за їх життя. «Це
є наслідки цієї агресії, від якої Україна
потерпає кожного дня», — сказав Петро
Порошенко.
Зазначивши, що російська агресія є

надзвичайно виснажливою для України
— з безпекової, економічної, фінансової,
ресурсної точок зору, Президент наголо-
сив: «Маємо пам’ятати, що ми захищає-
мо не лише Україну, але й цивілізаційні
цінності демократичного світу». «Я наго-
лошую — те, що відбувається в Україні,
— це продовження творення Європи», —
заявив Глава держави.
Президент висловив переконання, що

«тільки разом, тільки солідарно з усім
світом Україна може зупинити зухвале й
цинічне знущання над міжнародним пра-
вом, державним суверенітетом та терито-
ріальною цілісністю, всією архітектурою
міжнародної безпеки».
  Президент звернувся до представників
іноземних дипломатичних місій зі слова-
ми подяки «за потужну підтримку та
неоціненну допомогу, яку наші партнери
надають Україні у ці важкі часи». При
цьому Глава держави закликав лідерів
держав світу «підтримати Україну і при-
єднатися до нашої боротьби за цінності,
за безпеку, за правду і за мир! Адже
саме про це сьогодні йдеться на Донбасі
та в Криму».
  Із сайту Миколаївської облдержад-
міністрації.

Президент закликає світ підтримати
Україну у її боротьбі за безпеку,
правду і мир

Більше 150 військовослужбовцям вру-
чили нагрудні знаки «Учасник АТО». На-
города заснована Генштабом і вручає-
ться демобілізованим, які брали участь в
антитерористичній операції. Всього в Ми-
колаївській області більше 900 військо-
вослужбовців отримають такі нагрудні
знаки.

«Ви — ті, хто відстояв незалежність,
свободу і мир в Україні. Я дякую вам від
імені всіх жителів Миколаївської області,
і я точно знаю, як вони ставляться до
вас: як до сучасних Героїв, з якими вони
живуть на одній вулиці, дружать, в чиїх
сім'ях виховуються. Ви – люди, якими
буде пишатися не одне покоління, про

вас будуть писати книги. І майбутнє за
такими, як ви, Героями», — сказав голо-
ва облдержадміністрації Вадим Меріков.

«Наша територія і незалежність Украї-
ни — це найцінніше для кожного з нас.
Ми не ділимо українців на сорти, як рані-
ше робили політики, ми знаємо, що ми
одна велика сім'я, не важливо якою мо-
вою говоримо, в який храм ходимо. Ми
повинні зробити все, щоб наша країна
розвивалася. Коли йде війна, це склад-
но, але нам важливо, щоб були робочі
місця, нам важливо, щоб кожен грома-
дянин України був соціально захищений,
щоб були гідні зарплати і пенсії, не такі,
як, на превеликий жаль, є зараз. Сьогод-
ні важливо проіндексувати пенсії, важли-
во переглянути мінімальну заробітну
плату. Наша нація, український народ, як
і миколаївська громада — дуже сильні і
віддані Україні, і ми разом зможемо
втілити всі ці плани», — зазначив Вадим
Меріков.
  Привітали військових і заступник голо-
ви обласної ради Олександр Смирнов та
Миколаївський міський голова Юрій Гра-
натуров.

Меріков демобілізованим: "Ви — ті, хто
відстояв незалежність, свободу і мир"

Святкові урочистості з нагоди Дня На-
родження України 24 серпня на Мико-
лаївщині розпочалися з віддання шани
відомим українцям-патріотам — великому
Кобзарю — Тарасу Григоровичу Шевчен-
ку та Герою України В'ячеславу Чорно-
волу. До заходу долучилося керівництво
області, міста та усі небайдужі городяни.
Далі по вулиці Тараса Шевченка роз-

почалася патріотична культурно-мистець-
ка акція — «Парад вишиванок». Близько
5 тисяч миколаївців та гостей міста,
вбрані у автентичний одяг з державною
символікою під гучні заклики «Слава Ук-

раїні! Героям Слава!» рушили до вулиці
Радянської, а потім до Фестивальної
площі.
Саме там розпочався грандіозний кон-

церт «Вільна Країна — квітучий наш
край». Захід тривав 4 години, хед-
лайнер концерту — відомий український
гурт «Козак Систем». На концерт були
запрошені вимушені переселенці з оку-
пованих територій, а також люди з обме-
женими можливостями.
  Департамент інформаційної діяль-
ності та комунікацій з громадськістю
Миколаївської облдержадміністрації.

Близько 5 тисяч миколаївців
вийшли на марш вишиванок
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 ЮУАЕС без закритих тем

Мудрі люди кажуть: якщо ви не плануєте завт-
рашній день, то напевне залишитеся у вчораш-
ньому. Цей перевірений людським досвідом пос-
тулат справедливий як для окремої особистості,
так і для підприємств, галузей і навіть держав.
Проте, попри безперечну вірність сформованої
протягом віків мудрості соціуму, в нинішній
неспокійний час знайдеться чимало охочих запе-
речити, мовляв, будувати сьогодні якісь плани —
то лише час гаяти.
Схоже, колектив енергокомплексу на Півден-

ному Бузі з песимістами не згоден. Атомники
переконані: часи змінюються, а плани втілюють-
ся. І ніщо так не сприяє створенню майбутнього,
як сміливі мрії та задуми, бо саме вони є пер-
шими кроками до стабільного завтра. Тож далі
мова піде про плани енергетиків відокремленого
підрозділу «Южно-Українська АЕС» — основно-
го виробника електричних кіловат для півдня
України. Аби про них дізнатися, ми, як завше,
звернулися по допомогу до спеціалістів атомної
станції та гідрокомплексу, що входять до складу
підприємства.

КРОК 1. Продовження ….
Ігор Кравченко,
заступник головного інженера ВП ЮУАЕС

з продовження терміну експлуатації та інжи-
нірингу:

— Щодо планів та їх втілення. Свого часу було
немало скептиків, які не вірили в можливість
продовження експлуатації нашого енергоблоку
№1. Плани з продовження виробничого життя,
збудованого за проектом малої серії, першого в
Україні блоку-мільйонника багатьом здавалися
безперспективними. Проте ми твердо вірили, що
досягнемо своєї мети і йшли до неї, не звертаю-
чи з обраного шляху. Колосальні обсяги робіт,
чіткі за часом та найдетальніші за переліком ре-
монтних і реконструктивних процесів графіки їх
виконання, і як результат — енергоблок №1 Юж-
но-Української АЕС отримав право на 10 додат-
кових років роботи. На рівні світових експертів
його було визнано таким, що відповідає сучас-
ним вимогам безпеки. А ключові показники —
частота пошкодження активної зони та частота
граничного аварійного викиду — на нинішньому
етапі виробничого життя першого блоку не лише
відповідають нормативним вимогам, а й значно
кращі від показників енергоблоків, чий проект-
ний термін експлуатації ще не вичерпано.
Набутий досвід сьогодні широко застосовуєть-

ся в процесі підготовки до продовження терміну
експлуатації енергоблоку №2. При цьому ми не
просто йдемо торованим шляхом — виконуємо
всі необхідні для досягнення цільових критеріїв
безпеки роботи з реконструкції та модернізації,
проводимо оцінку технічного стану та прогнозу-
вання ресурсу обладнання, – а й реалізуємо
певний перелік додаткових заходів. Особливе
місце серед них посідає розробка Звіту з оцінки
впливу на навколишнє середовище (ОВНС). Від-
разу зазначу, що виконується вона з власної іні-
ціативи компанії «Енергоатом». Свого часу такі
матеріали в рамках будівництва нових енерго-
блоків — РАЕС-4 та ХАЕС-2 — були підготовлені
для рівненського та хмельницького майданчиків.
Нині ж вирішено розробити ОВНС для запорізь-
кого та южно-українського.
Роботу доручено інституту геохімії НАН Украї-

ни, який має багатий досвід з виконання зазна-
чених звітів. Завдання наших фахівців полягає у
наданні необхідних даних, результатів моніто-
рингу, проектних характеристик об'єктів тощо.
Згідно з укладеною угодою, остаточний двотом-
ний документ має бути готовий до 15 жовтня
2015 року. Він включатиме повний комплекс ре-
зультатів оцінки впливу на довкілля та населення
у процесі експлуатації енергоблоків АЕС як на
даний момент, так і на період потенційного тер-
міну продовження їх роботи в надпроектний
строк, аналіз аварійних ситуацій та аварій і мас-
штабів їх впливу, а також оцінку можливого тра-
нскордонного впливу на сусідні держави та роз-
робку рекомендацій щодо зниження антропоген-
ної дії на навколишнє середовище.
Щодо впливу на довкілля інших держав хочу

зупинитися окремо. Певні екологічні організації
звинувачують нас у недотриманні Конвенції Еспо
(Конвенція про оцінку впливу на навколишнє се-
редовище у транскордонному контексті — авт.).
Позиція НАЕК «Енергоатом» з цього приводу

однозначна: продовження експлуатації енерго-
блоків не підпадає під дію положень згаданого
міжнародного документу. Причому, ця позиція
не просто узгоджується з вимогами національно-
го законодавства та рекомендаціями МАГАТЕ, а
й враховує досвід розвинутих європейських кра-
їн. Приміром, до АЕС Франції, Великобританії та
Бельгії, що продовжували терміни експлуатації
своїх атомних блоків, вимоги Конвенції не засто-
совувались. Та попри все вище сказане, ще раз
підкреслю: наш Звіт з оцінки впливу на навко-
лишнє середовище включатиме основні дані що-
до транскордонного впливу. Хоч це не є обо-
в’язковим, проте буде виконано за власної ініці-
ативи нашої енергокомпанії.

КРОК 2. Виведення ….
Кор.:  — І все ж атомні енергоблоки не віч-

ні. Рано чи пізно настане час, коли один за
одним їх буде виведено з виробничого про-
цесу. Чи готується вже сьогодні колектив
Южно-Української АЕС до цього моменту?
Ігор Кравченко:
— Безперечно. На даному етапі у рамках такої

підготовки наші фахівці розробили та узгодили
з Держінспекцією ядерного регулювання Украї-
ни (ДІЯРУ) «Концепцію зняття з експлуатації
ЮУАЕС», яка є документально закріпленим
рішенням підприємства про сукупність підходів і
заходів з цього напрямку. Концепцією також
визначено довгострокове планування, оптималь-
ні варіанти та стадії цього процесу.
Перш за все мова йде про наші старіші блоки

— перший та другий. Аби отримати початкові да-
ні для розробки проекту їх зняття з експлуатації
виконуються підготовчі роботи до комплексного
інженерного радіаційного обстеження (КІРО)
об'єктів енергоблоків. Розроблено настанови,
програми та методики його виконання. Нині роз-
роблено і введено в промислову експлуатацію
«Базу даних автоматизованої системи підтримки
(АСП) КІРО», триває її заповнення проектними
даними про стан об'єктів блоків №№1,2.
Про фінанси. 24 червня 2004 року прийнято

Закон України «Про впорядкування питань, по-
в'язаних із забезпеченням ядерної безпеки». Згі-
дно з ним, 10 років поспіль, починаючи з 2005-
го, «Енергоатом», як експлуатуюча організація,
здійснює накопичення коштів фінансового ре-
зерву для фінансування заходів, пов'язаних з
припиненням експлуатації та зняттям з експлу-
атації ядерних установок, шляхом відрахувань на
спеціальний рахунок, що відкритий у Держказ-
начействі. Станом на 1 червня 2015 р. до фінан-
сового резерву перераховано понад 2,2 млрд
грн.
І про строки. Відповідно до узгодженого

ДІЯРУ технічного рішення щодо складу та термі-
нів виконання етапів розробки проекту зняття з
експлуатації першого та другого южно-українсь-
ких блоків, створення бази даних АСП КІРО та
безпосереднє виконання комплексного інженер-
ного радіаційного обстеження мають бути завер-
шені в 2018 році. За три роки по тому має бути
розроблено проект їх зняття з експлуатації (не
пізніше, ніж за 1,5 року до остаточної зупинки
блоку). А вже в 2022 році передбачається узго-
дити цей проект у Держінспекції ядерного регу-
лювання України.
Тож, як бачите, робота ведеться, термінів до-

тримуємося. Однак, спираюсь на загальнодер-
жавні документи, зокрема, на оновлену «Енерге-
тичну стратегію України на період до 2030 р.»,
хочу наголосити, що в нашій державі передба-
чено продовження термінів експлуатації діючих
енергоблоків АЕС на 20 років, звичайно ж, за
умови позитивних результатів періодичної пере-
оцінки безпеки. Тож, повертаючись до початку
нашої розмови щодо планів Южно-Української
АЕС, зазначу: найголовнішим серед них на най-
ближчу перспективу залишається саме продов-
ження експлуатації. Перш за все, енергоблоку
№2. А в подальшому, сподіваюся, ми зможемо
подовжити виробниче життя і нашого наймо-
лодшого, третього «мільйонника».

КРОК 3. Спорудження …
Кор.:  — Без атомної енергетики ні сьогод-

ні, ні у найближчій перспективі Україні не
обійтися. Відпрацювавши дозволений про-
ектний і надпроектний терміни, нині діючі

енергоблоки будуть зупинені. На заміну їм
мають бути збудовані нові. Адже довгостро-
кова Енергетична стратегія держави перед-
бачає збереження частки атомної генерації
у загальному енерговиробітку на рівні 50%.
Чи розглядається в цьому плані южно-
український майданчик?
Юрій Фомін,
заступник генерального директора ВП

ЮУАЕС з капітального будівництва:
— У ситуації, що склалася нині в Україні в ці-

лому та її енергетичній галузі зокрема, атомна
енергетика довела, що саме вона є базовою у
забезпеченні енергетичної незалежності та ста-
більності енергосистеми держави. Тож її подаль-
ший розвиток не лише виправданий, а й конче
необхідний. Кабінет Міністрів і Міненерговугілля
розглядають атомноенергетичну галузь як один
з пріоритетних напрямків розвитку країни. У
зв’язку з цим оцінюються всі майданчики, де мо-
жуть бути споруджені нові ядерні енергоблоки.
Переконаний, що Южно-Український енерго-

комплекс має в цьому сенсі істотні переваги та
характеризується кращими техніко-економічни-
ми показниками в порівнянні з іншими майданчи-
ками. Перш за все, це наявність розвиненої ін-
фраструктури та сприятливих природних умов, у
тому числі інженерно-геологічних, а також роз-
міщення в центрі навантажень південної частини
об’єднаної енергосистеми України.
Що це означає? Почнемо з того, що в подаль-

шому, після закінчення експлуатації нині діючих
ядерних реакторів АЕС, без їх заміщення ця час-
тина України з енергонадлишкової трансфор-
мується в енергодефіцитну. Спорудження нового
блоку могло би цьому зарадити. Не менш важли-
во й те, що для четвертого южно-українського
блоку не потрібні нові ЛЕП для видачі потужнос-
ті. Значну кількість загальностанційних об’єктів
на нашому майданчику введено в експлуатацію,
тож цей напрямок не вимагатиме додаткових ви-
трат на будівництво. Далі. Робота атомної елект-
ростанції в комплексі з гідроакумулюючою під-
вищує безпеку АЕС, так як це дає додатковий
швидкодіючий резерв на випадок аварійних си-
туацій. Наразі триває активна підготовка до вдо-
сконалення системи техводопостачання АЕС
(про це варто розповісти окремо). Поки ж ска-
жу, що втілення згаданого масштабного проекту
дозволить зняти проблему водозабезпечення
власних потреб АЕС.
Не слід забувати й про наявність будівельних

організацій з придатною для спорудження ново-
го блоку інфраструктурою. Ну, і персонал — як
будівельно-монтажний, так і експлуатаційний.
Наразі, вирішуючи питання продовження експлу-
атації другого енергоблоку, наші працівники
здають черговий дуже відповідальний іспит на
високий професіоналізм. За аналогією з першим
«мільйонником», виробниче життя якого вже
продовжено на 10 років, на блоці №2 реалізую-
ться колосальні роботи з приведення його обла-
днання до сучасних стандартів безпеки. Ліцензія
на надпроектну експлуатацію енергоблоку №1
довела, що у нас в країні, і на нашому южно-ук-
раїнському майданчику зокрема, є висококвалі-
фіковані фахівці, які здатні це реалізувати. Впев-
нений: будівництво нового блоку їм також до
снаги.
І насамкінець два слова про доставку основно-

го енергетичного обладнання на будівельний
майданчик. У радянські часи корпус реактора,
парогенератори, компенсатор тиску та інше ус-
таткування проектувалося так, щоб до місця бу-
дівництва його можна було доправити залізнич-
ним транспортом. Сьогодні Україна схиляється
до вибору проекту нового блоку прогресивного
західного зразка. Якщо так станеться, то далеко
не всі його складові можна буде перевозити за-
лізницею. Залишається водний шлях. І в цьому
сенсі наш майданчик теж у виграшному станови-
щі — громіздке обладнання водним транспортом
може бути доставлено аж до Вознесенська. Ну,
а звідти вже спеціальними транспортерами — до
нас.
Та вибір реакторної установки — американ-

ської, французької, чеської, канадської чи якоїсь
іншої — вирішуватиметься на урядовому рівні.
Наше ж завдання — довести і переконати всіх,
що у нас є всі умови для цього будівництва.

КРОК 4. Удосконалення ...
Кор.:  — Спорудження нового блоку — то

добрі та амбітні плани. Проте, це перспекти-
ва, так би мовити, дня завтрашнього. Повер-
таючись до сьогодення, що можна вже зараз
виділити серед основних будівельних планів
енергокомплексу?
Юрій Фомін:
— Згоден, 4 блок — це довгострокова перспек-

тива. І її не досягти, якщо не реалізувати корот-
кострокову. Перш за все, це масштабна робота
з підвищення охолоджуючої здатності ставка-
охолоджувача атомної станції. Як і обіцяв, зу-
пинюся на цьому окремо. Реалізація проекту до-
зволить суттєво підвищити ефективність роботи,
а отже і коефіцієнт використання встановленої
потужності наших енергоблоків за рахунок знят-
тя обмеження на їх роботу в літній період. На-
разі через недостатню охолоджуючу спромож-
ність Ташлицького водосховища потужність АЕС
у жаркі літні місяці обмежується і складає 1600
мегават. Тобто, щоліта з цієї причини атомники
змушені розвантажувати блоки.
Аби виправити ситуацію, ми маємо реалізувати

три пов’язані між собою будівельні проекти.
Перший передбачає спорудження системи
бризкальних басейнів, які дозволять уникнути
втрат з виробітку електроенергії, що сьогодні
мають місце через високу температуру циркуля-
ційної води. У результаті додатковий річний

відпуск електроенергії складе від 547 млн кВт·год.
(за затвердженими консервативними даними) до
2549 млн кВт·год. (за максимальною розрахун-
ковою оцінкою). Другий проект включає в себе
комплекс споруд: насосну станцію підживлення
№2, підстанцію 35/6 кіловольт та ін. Його втіле-
ння дозволить забезпечити споживачів системи
технічного водопостачання охолоджуючою во-
дою. Третій проект — облаштування струмене-
спрямовуючої завіси в акваторії Ташлицького
водосховища — стане додатковим заходом з
підвищення охолоджуючої здатності водоймища.
Хочу наголосити, що п’ять запланованих бриз-

кальних басейнів і струменеспрямовуююча спо-
руда будуть дуже актуальними в умовах відсі-
кання частини акваторії ставу-охолоджувача в
процесі будівництва третього гідроагрегату Таш-
лицької ГАЕС. Тож реалізація робіт з підвищен-
ня охолоджуючої здатності ставка-охолоджувача
атомної станції не лише дозволить у найнапру-
женіші періоди ввести додатково 1400 мегават
потужності, а й надасть можливість у подальшо-
му розширити Ташлицьку ГАЕС і добудувати,
найперше, гідроагрегат №3, а за ним — перед-
бачені затвердженим урядом проектом четвер-
тий, п’ятий та шостий агрегати, тобто ввести
додаткові регулюючі потужності, конче необхід-
ні для надійної роботи енергосистеми України.

КРОК 5. Реконструкція…
Олександр Фальчиков,
заступник головного інженера ВП ЮУАЕС

— директор каскаду ГЕС-ГАЕС:
— Ведучи мову про Ташлицьку ГАЕС загалом

та реконструкцію її гідроагрегатів зокрема, ду-
маю, декілька слів слід сказати про історію об’є-
кта та передумови нинішніх реконструктивних
процесів.
Гідроакумулююча станція — друга за потужніс-

тю та найскладніша за літописом створення
складова енергокомплексу. Її спорудження три-
ває досі. На початку «нульових» з великими зу-
силлями було прийнято рішення про добудову
ГАЕС. У країні намічалося економічне зростан-
ня, росло енергоспоживання і необхідно було
вирішувати проблему введення в роботу манев-
рених потужностей, яких катастрофічно браку-
вало. Однак, на вимогу «зеленої» громадськості,
було введено низку обмежень. Одне з них, най-
істотніше, стосувалося корисного об'єму верх-
нього б'єфу Ташлицької ГАЕС. Таким чином
об'єм води, що перекачується, було зменшено, і
як наслідок — скоротився час роботи агрегатів.
У ситуації, що склалася, було прийнято рішення
досягти збільшення корисного об'єму верхнього
б'єфу гідроакумулюючої електростанції за раху-
нок підняття рівня води в ньому. Це потягло за
собою необхідність реконструкції другого гідро-
агрегату (було змінено геометрію робочого ко-
леса).
Після більш як 7 років його експлуатації мож-

на визнати, що це рішення вичерпало себе. Про-
блеми з другим агрегатом ГАЕС розпочалися
відразу після пуску. Підвищена вібрація вузлів та
елементів, неможливість надійної експлуатації у
встановлених межах і, як наслідок, велика кіль-
кість відмов і виходів з ладу обладнання призве-
ли до введення низки обмежень (за умовами пу-
ску та діапазону роботи). Останнє з них — забо-
рона на роботу в насосному режимі, — запро-
ваджене в 2013 році, поховало саму ідею оборо-
тної високоманеврової регулюючої потужності.
Для усунення проблеми було вирішено ще раз

реконструювати агрегат. Роботи тривали майже
5 місяців. Машину довелося повністю розібрати,
а потім зібрати, це проводилося вперше. Не буду
зупинятися на всіх складних моментах, з якими
ми зіткнулися в процесі модернізації. Скажу про
результат: 16 лютого 2015 р. другий ташлицький
гідроагрегат введено в роботу. Випробування в
різних режимах, враховуючи зміну параметрів
експлуатації Олександрівського водосховища,
показали, що конструкція машини дозволяє її
надійну та безпечну експлуатацію в проектних
межах. Повний аналіз даних, отриманих за резу-
льтатами випробувань, дозволив підвищити ріве-
нь верхнього б'єфу Ташлицької ГАЕС до позна-
чки 101,5 м, що призвело до збільшення корис-
ного об'єму води на 30%. А це, в свою чергу,
дало можливість подовжити час роботи в турбін-
ному та насосному режимах, тобто збільшити
виробіток у часи максимального споживання
електроенергії та обсяг використаних кіловат у
періоди провалів енергоспоживання. На 10 МВт
зросла наявна потужність у турбінному режимі,
що теж має позитивний ефект у вигляді розши-
рення регулювальних можливостей та позитивно
позначається на роботі південної частини об’єд-
наної енергосистеми України.
Ну і щодо планів. Сьогодні ми розуміємо, що

аналогічної реконструкції потребує також пер-
ший гідроагрегат Ташлицької ГАЕС. Ми докладе-
мо всіх зусиль, щоб провести його модерні-
зацію, збільшити потужність цієї машини та
досягти максимально можливої позначки рівня
верхнього б'єфу Ташлицької гідроакумулюючої
станції.

Отакі вони, плани колективу Южно-Українсь-
кого енергокомплексу. Звичайно ж, сьогодні йш-
ла мова лише про невелику частину задумів
наших сусідів-енергетиків. Та й вона переконує,
що у вчорашньому дні це підприємство залиша-
тися не збирається. Крок за кроком сумлінною
працею та амбітними планами його фахівці наб-
лижають своє і певною мірою наше з вами енер-
гетичне майбутнє.

Г. МЕДВІНСЬКА,
відділ роботи з громадськістю та ЗМІ ВП
ЮУАЕС.
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І. БУШИНСЬКИЙ.

  Продаємо фабричне вугілля. Працюємо
також з бюджетними організаціями за го-
тівку та безготівковий розрахунок.
  Телефони: 0966815596, 0968124725.

  Продам КАМІНЬ-РАКУШНЯК та ПІНОБЛОК (в шту-
ках). Розмір: 10х30х60см, 20х30х60см і т.д., а також ЦЕГ-
ЛУ червону. Тел.: 0973141399, 0662922541, 0506913434.

  Терміново продам газифікований будинок з усіма зру-
чностями в Доманівці, по вул. Лихого, 14. Є гараж, госп-
будівлі. Ціна – договірна. А також трактор ЮМЗ-6 в
робочому стані. Телефон 0661019391.

  м. Миколаїв, продаж 1к/к, панорамний вид на річку,
індив. опалення, можливість розсрочки (8000 грн/м2).
  Телефони: 0630645050, 0676029090.

  Продається будинок в Доманівці, по вул. Степова, 27, з
усіма зручностями. Тел.: 0961438593, 0508689692.

  Терміново викуповую автомобілі різних марок,
а також після ДТП, пожежі, не розмитнені, проб-
лемні і т.д. Телефон 0958810575.

  Куплю авто будь-якої марки і в будь-якому стані.
  Телефони: 0662192736, 0970785596. Юра.

  Продається трьохкімнатна квартира з усіма зручностями в центрі
Прибужжя, є господарські будівлі. Тел.: 0996049500, 0679545226.

  Продаю корову. Тел. 0955660633.

  Від усього серця вітаємо з 55-річчям
дорогого племінника і брата АГЕЄВА
Валерія Миколайовича, яке він від-
значив 24 серпня. Зичимо нашому
ювіляру міцного здоров'я, довголіття,
безмежного щастя, миру і благополуччя.
Хай ладиться скрізь: і в роботі, й в

родині,
Хай радість несе Вам кож-
на хвилина,
Щоб радісний настрій у серці не згас,
Все світле і гарне, що треба людині,
Нехай неодмінно приходить до Вас!

З повагою Нужні, Агеєві, Павлюковичі.

  Діти, онуки, правнуки
сердечно вітають дорогих
Михайла Пилиповича та
Лідію Андріївну МЕРЕ-
ЖЕНКІВ зі славним юві-
леєм — золотим весіллям.
Живете вы, не ползая —

летая,
Уж вместе не один десяток лет.
Не зря зовут ту свадьбу золотая:
Она — над миром солнечный рассвет!
Детей своих и внуков озаряя

Теплом и светом, выпив жизнь до дна,
Совсем судьба вам не нужна другая:
Пусть повторится трижды вновь — одна!
Живите, бед не зная, не болея,
Себя и всех любите горячо
До векового свадьбы юбилея...
А там: еще-еще-еще-еще!

  Загублене пенсійне посвідчення ААИ №583034, видане 21.05.2014
року на ім'я Автонасова Анатолія Павловича, вважати недійсним.

Металопластикові ВІКНА, ДВЕРІ, сонцезахисні
жалюзі (горизонтальні та вертикальні). Великий
асортимент вхідних металевих та міжкімнатних
дверей. Модельний ряд твердопаливних та

електричних котлів. Миттєва розстрочка через
ПриватБанк. Від "Ощадбанка" діє кредитна

программа "Ощадний Дім".

Наш сайт pnx.com.ua
тел. (099)-368-13-54 — Олександр.

тел. (097)-780-24-40, тел. (066)-528-22-66.

З метою залучення представників громадсь-
кості до розгляду ініціативи щодо добровіль-
ного об'єднання територіальних громад сіл,
селища
  Доманівської селищної ради та сіл
Акмечетської сільської ради,
Богданівської сільської ради,
Володимирівської сільської ради,
Зеленоярської сільської ради,
Козубівської сільської ради,
Маринівської сільської ради,
Мостівської сільської ради,
Олександрівської сільської ради,
Прибузької сільської ради,
Сухобалківської сільської ради,
Щасливської сільської ради,
Фрунзенської сільської ради,
Царедарівської сільської ради

в Доманівську територіальну громаду з цент-
ром у селищі Доманівка з 3 по 22 серпня 2015
року Доманівська селищна рада провела громад-
ське обговорення.
Ініціатором є Доманівський селищний голова

О.О.Дога.
Громадське обговорення відбулося шляхом

проведення зборів за участю представників підп-
риємств, організацій, жителів сіл, селища:
смт. Доманівка — 11 серпня 2015 року, 10.00.

Кількість учасників — 118 осіб;
с. Забари — 12 серпня 2015 року, 9.00. Кіль-

кість учасників — 14 осіб;
с. Зброшкове, с. Чорталка — 13 серпня 2015

року, 9.00. Кількість учасників — 31 особа.
Пропозиції від учасників зборів не надавались.

Учасниками зборів підтримано ініціативу Дома-
нівського селищного голови Доги О.О.

ЗВІТ
про проведення громадського обговорення з питання

добровільного об'єднання територіальних громад сіл, селища

  Охоронному підприємству на роботу вахтовим методом потріб-
ні ОХОРОННИКИ. Вахта по Україні. Зарплата від 2750 грн. є
аванс. Проживання, спец. одяг безкоштовно. Тел. 095-578-78-92;
096-676-25-53. Дзвоніть до 23.00, без вихідних.

  Колектив Маринівського ПАЛ висловлює глибоке співчуття ди-
ректору ліцею Косінчуку М.В. з приводу смерті батька ЗЯТКОВ-
СЬКОГО Михайла Михайловича.

  Загублений державний акт на право власності на земельну ділянку серія
ЯЕ №503757, виданий 9.09.2009 р. на ім'я Цехоцького Віталія Всеволо-
довича і зареєстрований за № 010901300102, вважати недійсним.

  Загублений державний акт на право власності на земельну ділянку серія
ЯЕ №503679, виданий 9.09.2009 р. на ім'я Цехоцького Віталія Всеволо-
довича і зареєстрований за № 010901300103, вважати недійсним.

  Довідки з питань оголошень за телефонами 9-13-87,
9-16-67.

 ДСНС інформує

Зважаючи
на прогнози
синоптик і в ,
суха та спе-
котна погода
буде ще три-
матись, через
що вірогідніс-
ть виникнення
лісових пожеж зростає. Тому Доманівський
районний сектор Головного управління ДСНС
України у Миколаївській області звертається до
всіх громадян: «Відпочиваючи на природі будь-
те обережними. Ніколи не підпалюйте суху тра-
ву у лісі, будьте обережні з сірниками та сига-
ретами. Перш ніж розпалити багаття — підго-
туйте для цього місце. А саме, вирийте яму для
кострища діаметром не менше 2,5 метрів. Поруч
повинні знаходитися лопата та відро з водою.
Пам’ятайте, що вогонь можна розпалювати
тільки у тому випадку, коли найближчі соснові
дерева знаходяться на відстані — 50 метрів,
листвяні — 25 метрів.
Якщо ж ви помітили пожежу, що починається,

— наприклад, невелике загоряння трави або тлі-
ючу лісову підстилку від покинутого кимось ба-
гаття, намагайтесь загасити його самі. Іноді до-
сить просто затоптати полум'я (правда, треба
почекати і переконатися, що трава або підстил-
ка дійсно не жевріють, інакше вогонь може
з'явитися знову). Якщо пожежа досить сильна,
і ви не можете загасити її самотужки — намагай-
тесь якнайшвидше сповістити тих, хто повинен
цим займатися. Зателефонуйте до служби поря-
тунку за телефоном «101» і повідомте про знай-
дене вогнище загоряння і як туди доїхати. Да-
вайте загальними зусиллями збережемо природу.
Р. ГИЛКО.

  Виконуючий обов'язки начальника Доманівсь-
кого РС ГУ ДСНС України у Миколаївській об-
ласті.

 З Доманівського РНВК

  Це і засіб трудового
виховання учнів й джере-
ло поповнення шкільної
їдальні продуктами хар-
чування. Третій рік поспі-
ль школярі доглядають
за 5,65 га насаджень ви-
нограду, 4,03 га яблунь.
Слід зазначити, що зуси-
ль доводиться витрачати
чимало, адже весь цей
час погода не балувала
юних садівників: посуш-
лива весна, як правило,

змінюється спекотливим літом, осінь й зима
також не надто балують вологою. Тому велику
радість приносять перші плоди, вирощені влас-
ними руками.
  На фото: учні 11 класу Катерина ТЕРТАК,
Ольга РУПА, Євген ЧЕРНЮК збирають вро-
жай винограду.

Філія ПАТ «Миколаївобленерго» Доманівського
району Північного округу інформує

Останнім часом значно збільши-
лась кількість травмувань сторонніх
осіб, у тому числі й дітей, на облад-
нанні енергопостачальних організа-
цій України.
До основних причин загибелі (трав-

мування) населення на електричному
обладнані можна віднести:

— найбільше смертей (травмувань)
відбувається через спроби населення
самостійно відновити електропостачан-
ня власних осель або здійснити кра-
діжку електричного обладнання (дроти
повітряних ліній електропередач, при-
лади та обладнання підстанцій, метало-
конструкції), особливо під час аварій-
них відключень в період проходження
негативних погодних явищ (дощі, гро-
зи, пориви вітру і так далі);

— на другому місці випадки, пов’язані
із спробами проникнення або набли-
ження людини до об’єктів електроенер-
гетики (території трансформаторних
підстанцій, будівлі закритих трансфор-
маторних підстанцій, інші електричні
розподільні установки) через необізна-
ність населення щодо небезпеки, яку
вони створюють для людини, а також
дитячі ігри поблизу діючих електроус-
тановок, відпочинок та рибалка на во-
доймах в охоронних зонах повітряних
ліній електропередач;

— окрім цього, серед основних при-
чин травмування зі смертельними нас-
лідками — є неправильна організація
виконання робіт в охоронних зонах
підстанцій, кабельних ліній та повітря-
них ліній електропередач.
Щоб запобігти ураженню електрич-

ним струмом слід знати і виконувати
елементарні вимоги електробезпеки:

— не наближатися ближче 8 м до
обірваних дротів повітряних ліній еле-
ктропередач;

— не намагатися проникнути за ого-
родження і всередину діючих електро-
установок (трансформаторних підстан-
цій, щитових, електрощитів);

— звертати увагу на попереджувальні
знаки безпеки;

— не намагатись самотужки, або із
залученням сторонніх осіб з сумнівною
кваліфікацією (не спеціалістів), вирішу-
вати проблеми відсутності електроене-
ргії;

— при виявлені відкритих дверей
трансформаторних підстанцій, хвірток
огороджень трансформаторних під-
станцій, обірваних дротів повітряних лі-
ній електропередач та інших нестан-
дартних ситуацій не зволікайте, теле-
фонуйте до кол-центру ПАТ «Мико-
лаївобленерго» за багатоканальним
номером телефону: 0-800-504-001 (всі
дзвінки зі стаціонарних та мобільних
телефонів — безкоштовні);

— роз'яснюйте дітям, яку небезпеку
становить електричний струм, якщо не
дотримуватися елементарних правил
електробезпеки.
Також треба зауважити, що порушу-

ючи елементарні норми й правила без-
пеки, порушник потенційно наражає на
небезпеку не тільки себе, а й оточую-
чих, а його дії підпадають під дію
Адміністративного та Кримінального
кодексів України.
  Пам’ятайте! Життя і здоров’я ваше та
ваших дітей, людей які вас оточують, у
ваших руках! Нехтування вимогами еле-
ктробезпеки може обійтися великою
ціною.

На сьогоднішній день епізоотична си-
туація щодо африканської чуми свиней
в Україні в край складна та напружена.
Тому з метою запобігання занесення

вірусу АЧС в господарства району дер-
жавна служба ветеринарної медицини
Доманівського району рекомендує вла-
сникам свиногосподарств, особистих
підсобних господарств, у яких є свино-
поголів’я, дотримувати ряд правил, ви-
конання яких дозволить зберегти здо-
ров’я тварини й уникнути економічних
втрат:

— надавати поголів’я свиней для про-
ведення ветслужбою вакцинацій (проти
класичної чуми свиней, бешихи);

— утримувати поголів’я в закритому
режимі (у господарстві, сараях), не до-
пускати вільного вигулу свиней на те-
риторії населених пунктів, особливо в

лісовій зоні;
— щодекадно обробляти свиней і

приміщення для їхнього утримання від
кровососних комах (кліщів, вошей, бліх),
постійно вести боротьбу із гризунами;

— не завозити свиней без узгодження
з Держветслужбою;

— не використовувати не знешкодже-
ні корми тваринного походження, особ-
ливо боєнські відходи в раціонах свиней;

— негайно повідомляти про всі випад-
ки захворювання свиней у державні ве-
теринарні установи по зонах обслуго-
вування.
Пам'ятайте! Лише суворе дотриман-

ня цих вимог дасть можливість уникну-
ти виникнення захворювання та вели-
чезних економічних збитків.
О.ЧЕРКЕС.

  Начальник Доманівської РДЛВМ.

 Обережно!


