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Заява 

Робочих груп 3 «Довкілля, зміна клімату та енергетична безпека» 

Української та Молдовської національних платформ  

Форуму громадянського суспільства Східного партнерства 

(схвалена в Києві 3 липня 2018 р.) 

 

Ні – новим греблям! Так – вільним річкам! 

 

Протягом останніх років масове спорудження гідроелектростанцій  перестало бути 

проблемою лише Карпатського регіону. Останні вільноплинні ділянки річок по всій 

країні опинились під загрозою знищення внаслідок наявності планів будівництва 

малих ГЕС по всій Україні  та каскаду великих ГЕС на Дністрі. Тому ми, організації, 

які займаються темою ГЕС протягом 7 останніх років, разом з колегами хочемо 

висловити нашу спільну позицію щодо розвитку гідроенергетики в Україні та Молдові.  

 

1. Незважаючи на масове будівництво малих ГЕС протягом останніх років, вони 

забезпечують лише 0.15 % усього виробництва електроенергії. Тому мала 

гідроенергетика не відіграє жодної суттєвої ролі в енергетичному балансі 

України і не може жодним чином вирішити питання енергонезалежності 

України. 

2. Розмір зеленого тарифу на малу гідроенергетику в Україні є одним із 

найвищих, а умови його надання – чи не найвигідніші для інвесторів серед 

країн Центральної, Південної та Східної Європи. Тому частка вартості 

електроенергії малих ГЕС у загальній вартості електроенергії в Україні в 4 рази  

більша, ніж частка генерації – 0.55 %.  

3. Більшість об’єктів малої гідроенергетики України належить особам, 

афілійованим і з колишньою та нинішньою владою. 

4. Протягом останніх років ми неодноразово фіксували факти порушення норм 

природоохоронного та будівельного законодавства, ігнорування думки 

місцевої громади з боку власників малих ГЕС.  

5. Сучасні світові тенденції свідчать про поступове скорочення  виробництва 

електроенергії на гідроелектростанціях і відмову від гідроенергетики, в тому 

числі і малої, як альтернативного джерела енергії.  В США та багатьох країнах 

Європи масово демонтують греблі з метою повернення річок до їхнього 

природного стану. І ці заходи з виправлення помилок минулого фінансуються 

коштами  платників податків. 

 

Відповідно, можна констатувати, що малі ГЕС не несуть жодної користі Україні в 

економічному плані, проте мають значний негативний вплив на стан довкілля та 

призводять до соціальних конфліктів. Фактично, мова йде про масштабну схему 
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«викачування» грошей з кишень громадян України – споживачів електроенергії в 

інтересах окремих осіб, котрі руйнують природні річки – екосистеми, які в Україні 

опинились під найбільшою загрозою.  

 

Ми переконані, що : 

 

1. Будь-яке будівництво малих ГЕС, яке передбачає спорудження нових гребель, 

є неприпустимим.  

2. Категорично неприйнятним є виділення окремих вільноплинних ділянок річок  

для спорудження малих ГЕС. 

3. Зелений тариф для малих ГЕС має бути скасований. 

4. Має бути проведена Стратегічна екологічна оцінка будівництва малих ГЕС в 

Карпатському регіоні. 

5. Допустимим є виключно будівництво малих ГЕС на існуючих штучних 

гідротехнічних спорудах (греблях, каналах, водогонах і водопроводах, 

каналізаційних скидах) за умови дотримання всіх обмежень екологічних 

стандартів та врахування інтересів місцевих громад. Якщо існуюча штучна 

гідротехнічна споруда не перегороджує повністю русло річки, будівництво 

об’єкту малої гідроенергетики також не має призводити до повного 

перегородження русла річки. Також припустимим є спорудження малих ГЕС на 

промислових водних об’єктах.  

6. Потребують перегляду існуючі норми експлуатації та режими роботи малих  

ГЕС, необхідне внесення змін, спрямованих на забезпечення достатнього 

обсягу постійного стоку, необхідного для підтримки здоров’я річкових 

екосистем, спорудження ефективних рибоходів тощо. 

7. Має бути проведена об’єктивна оцінка впливу діючих малих ГЕС  на довкілля 

та розроблені і впроваджені плани мінімізації, пом’якшення та компенсації 

такого впливу. 

 

Окреме важливе питання – плани будівництва каскаду гідроелектростанцій на 

Дністрі. Природна, історично-культурна цінність Дністра на всіх ділянках вище 

існуючого Дністровського водосховища не дозволяють будувати на ньому будь-які 

гідроелектростанції. Річка повинна бути збережена у своєму природному стані в 

інтересах сучасних і майбутніх поколінь. Природоохоронне законодавство та 

висновки науковців – біологів, географів, екологів, істориків та інших – чітко вказують 

на недопустимість будівництва запропонованих ГЕС за будь-яких умов. 

Категоричними противниками будівництва ГЕС на Дністрі є місцеві громади. В той же 

час, ПрАТ «Укргідроенерго» продовжує активно лобіювати будівництво ГЕС на 

р. Дністер. Фактично, мова йде про підготовку до знищення унікальної природної 

річки заради задоволення комерційних інтересів вузького кола осіб. 

 

Тому ми категорично заперечуємо можливість будь-яких компромісів, що дозволять 

будувати на р. Дністер бодай одну ГЕС у будь-якому варіанті,  та витрачати державні 

кошти на планування завідомо протизаконних, шкідливих для людини і довкілля дій.  

 

Насамкінець, ми звертаємо увагу на ще одну важливу проблему. Здоров’я екосистем 

Нижнього Дністра залежить від Дністровського гідроенергетичного комплексу (ДГЕК), 
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що складається із ГЕС-1, ГЕС-2, їх водосховищ і гідроакумулюючої електростанції. 

Це питання дуже важливе для Дністра. Зараз, через плани України щодо розширення 

ДГЕК, розпочались переговори з Республікою Молдова про угоду щодо роботи ДГЕК.  

У зв’язку з різними видами впливу ДГЕК на всю екосистему Нижнього Дністра (її 

порушення через зміну температуру води, гідрологічний режим, можливостей до 

самоочищення і т. ін.) вона деградує внаслідок періодичного дефіциту води для 

питного водопостачання і поливу, негативного впливу на популяції риб, порушення 

режиму водно-болотних угідь міжнародного значення (Рамсарських угідь), впливу на 

популяції птахів. Загалом такі плани мають глибокі екологічні і соціально-економічні 

наслідки для населення Республіки Молдова і Одеської області України. 

 

У зв’язку з цим ми наполягаємо на повному перегляді проекту угоди для врахування 

відповідного законодавства ЄС, зазначеного у Угодах про асоціацію Молдова-ЄС і 

Україна-ЄС, включно з Європейською енергетичною угодою і екологічними 

директивами, а також заходів, котрі відповідають потребам екосистем, мінімізації 

негативного впливу ГЕС на річку (моделювання природних водопропусків, 

запровадження мінімального пропуску на рік тощо) і результатів Оцінки впливу на 

довкілля та соціальних наслідків, яка наразі проводиться ПРООН за фінансової 

підтримки уряду Швеції. Ми наполягаємо на врахуванні основоположних міжнародно 

визнаних принципів співпраці на транскордонних водотоках, включно із принципом 

«забруднювач платить», рівного доступу різних водокористувачів до водних ресурсів, 

а також сталого, розумного, обґрунтованого і справедливого використання 

транскордонних вод. 

 

Відповідно ми підкреслюємо необхідність відмови від будь-якої утаємниченості 

молдовсько-українських переговорів щодо зазначеної угоди, повної прозорості 

процесу та запрошення ЄС та ЄК ООН взяти участь у вдосконаленні цієї 

двосторонньої угоди.  Крім того, ми запрошуємо Дністровську басейнову комісію, 

котра незабаром розпочне свою роботу, відігравати провідну роль у захисті 

екологічних інтересів у рамках підготовки угоди про ДГЕК і активно залучати 

зацікавлені сторони у роботу Дністровської басейнової комісії.  

 

Ні – новим греблям! Так – вільним річкам! 

 

Підготовлено ГО «Бюро екологічних розслідувань» (БЕР), Міжнародною 

екологічною організацією «Екологія-Право-Людина» (ЕПЛ), Національним 

екологічним центром України (НЕЦУ), Еко-Тірас та схвалено обома Робочими 

групами №3 «Довкілля, зміна клімату та екологічна безпека» Української та 

Молдовської національних платформ Форуму громадянського суспільства Східного 

партнерства  

 


