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Річка Стрипа 
Довжина  - 146 км Площа водозбору - 1608 км2 

 







 МГЕС володіє 
компанія 
«Топольки» 
належить 
Монастирю Отців 
Василіян Греко-
католицької церкви 
та ТОВ "Монастир 
Василіян". 
Засновником ТОВ є 
Ігор Гумен - 
директор 
Бучацького 
колегіуму ім. 
Святого Йосафата 

 Потужність 284 квт 
 



Річка Джурин 
Довжина 51 км Площа водозбірного басейну 301 км² 

 











Червоногрудський “водоспад”, висота 16 м 
с. Нирків Заліщицького району 

 



Річка Серет 

Найдовша з лівих приток Дністра 
Довжина 258 км 

Площа водозбору 3,9 тис. Км2 

Зарегульована численними 
ставами та водосховищами, 

найбільші з них:  
•Залозецьке 

•Вертелківське, 
•Івачівське 

•Тернопільське 
•Скородинське 

•Більче-Золотецьке 
•Касперівське 



 Зарегульована 
численними ставами та 
водосховищами, 
найбільші з них:  

• Залозецьке 
• Вертелківське 
• Івачівське 
• Тернопільське 
• Скородинське 
• Більче-Золотецьке 
• Касперівське 
 



 Янівська МГЕС 
 Споруджена у 

1934 році 
 Сучасний власник 

CТзОВ "Колепр“, 
Теребовлянський 
р-н, с. Долина 

 Потужність 0,572 
Мвт 

Презентатор
Нотатки до презентації
поруджена













 Скородинська МГЕС 
(1958 р.) , власник 
ТзОВ "Серет-Інвест" 
(Петро Чайка, 
племінник 
колишнього голови 
Тернопільської 
обласної ради Василя 
Олійника), с. 
Скородинці 
Чортківський р-н,   

 Потужність 0,964 МВт.  
 Повне 

перегородження 
русла, відсутність 
рибоходу 

 Замулення та 
заростання 
водосховища на 3/4 
 













 Чортківська 
МГЕС 

 ТзОВ “ГК 
Енергоперс
пектива”  

 Потужність 
193 квт  

 Повне 
перекриття 
русла, 
відсутність 
рибоходу 















 Більче-Золотецька 
ГЕС (1958 р.), ТзОВ 
"Акванова-
Інвестмен" 
(власник – Ігор 
Тинний) 

 Борщівський р-н,  
с. Більче-Золоте, р. 
Серет 

 Потужність 0,64 
Мвт 

 Водосховище 
заросло на 2/3 
поверхні 



Водосховище Більче-Золотецької ГЕС, річка Серет 



Водосховище Більче-Золотецької ГЕС, 
Тернопільська область 



 Касперівська ГЕС, ТзОВ "Енергія-1” (власник 
– Ігор Тинний)  

 Заліщицький р-н, с. Касперівці,  р. Серет 
 Потужність 5,1 МВт 

 







Водосховище Касперівської ГЕС, 
Тернопільська область 











Річка Нічлава 

Довжина - 81 км 
Площа водозбору - 885 км2 







   Найбільші штучні 
водойми у селах та 
селищах:  

 Медин,  
 Скорики, 
 Пеньківці,  
 Дорофіївка,  
 Підволочиськ,  
 Користова,  
 Оріховець,  
 Канівка 
 Тарноруда,  
 Мартинківці 
 Криків,  
 Шидлівці,  
 Нивра 



 "ГК 
Енергоперспектива" 
5 МГЕС  у 
Хмельницькій 
області, одна МГЕС 
– у Тернопільській. 
Засновники 
депутати 
Кам'янець-
Подільської 
міськради від ВО 
"Батьківщина" 
Володимир 
Федорчук і Сергій 
Цугель 



МГЕС на Збручі у с. Нівра Борщівського району  



МГЕС у с. Кудринці Борщівського р-ну  





 ТзОВ «Сібекс» 
(Хмельницька 
область, Камянець-
Подільський район) 
МГЕС у с. Скала – 
Подільська та у с. 
Бурдяківці 

 Державна 
екологічна 
експертиза проекту 
МГЕС не 
проводилася 

 Власник самочинно 
спорудив бетонну 
підпірну греблю  



 Неприродні зміни гідрологічного режиму 
річок 

 Неприродні коливання річкового стоку 
 Зниження спроможності до самоочищення 
 Погіршення якості води 
 Зниження водності через випаровування, 

просочування води та замулення русла  
 Припинення твердого стоку 
 Заростання річкових долин водно-

болотяною рослинністю 



 Замулення берегів водосховищ 
 Ерозія берегів річкових долин  
 Фрагментація річкових екосистем 
 Зниження спроможності виконувати функцію 

екологічних коридорів  
 Зникнення видів риб, які мігрують річкою та 

живуть при швидкій течії 
 Зниження естетичної цінності річкових 

ландшафтів 



Зміна клімату:  
 підвищення температури води  
 “цвітіння” води у літній період  
 зміни характеру льодоставу в зимовий період 
 зниження водності 
 заростання русел 
 експансія нових рослинних та тваринних видів 
  

 



 Гідрологічний режим водних об’єктів України у 
2015 – 2016 р. формувався в умовах 
загального дефіциту опадів, починаючи з осені 
2014 р. 

 Характерними рисами гідрологічного режиму  
були: дуже маловодне весняне водопілля, 
відсутність дощових паводків (за виключенням 
другої половини червня та кінця листопада), 
тривала низька і дуже низька межінь (з червня і 
до кінця року) з ознаками гідрологічної 
посухи.   

 Внаслідок цього, середні витрати води 
більшості річок держави були меншими та 
значно меншими за середні багаторічні 
значення. 
 



Річка Білавіна, притока Серету, Чортківський район  



Дністер, маловоддя 2016 рік 



Водний кодекс України  
Стаття 82. Регулювання стоку річок, створення 
штучних водойм 
 
З метою збереження гідрологічного, 
гідробіологічного та санітарного стану річок 
забороняється споруджувати в їх басейні 
водосховища і ставки загальним обсягом, що 
перевищує обсяг стоку даної річки в 
розрахунковий маловодний рік, який 
спостерігається один раз у двадцять років. 
 



 Скиди неочищених стічних вод: комунальних, 
промислових та сільськогосподарських  

 



Недотримання  охоронного режиму  в 
прибережних захисних смугах:  

 протизаконна оранка 
 протизаконна розробка корисних копалин, 
 протизаконна забудова 
 знищення зелених насаджень  
 влаштування несанкціонованих звалищ 

побутових та с/г відходів 



Супутні негативні чинники 
Знищення зелених насаджень –  

долина малої річки Вільховець, притоки Дністра  
(Борщівський район Тернопільської області)  



Супутні негативні чинники 
Протизаконна розробка корисних копалин. Видобуток 

каменю-пісковика у Дністровському каньйоні  
(с. Сновидів Бучацького району) 



 Створення штучних водойм: з 
рибогосподарською, рекреаційною та 
“естетичною” метою 



Позиція ЕГО «Зелений Світ» стосовно планів ПАТ 
«Укргідроенерго» збудувати так званий 

«Верхньодністровський каскад ГЕС на Дністрі» 
«Наміри ПАТ «Укргідроенерго» та Уряду збудувати каскад ГЕС на 
Дністровському каньйоні є правовою, економічною та екологічною 
авантюрою» - http://greenworld.in.ua/index.php?id=1456872793 

 



 
 „Екологічно-гуманітарне 

об’єднання Зелений 
Світ” 

 Олександр Степаненко, 
виконавчий директор,  

    член Науково-технічної 
ради НПП "Дністровський 
каньйон“ 

    Член Правління 
Української Гельсінської 
спілки з прав людини  

 А/С № 12 головна пошта  
 м. Чортків Тернопільська 

область 48501 
 gr.world@gmail.com 
 www.greenworld.in.ua 
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