
Звіт за результатами засідання Робочої групи УНП ФГС СхП   
за підтримки проекту «Громадська синергія» 

    

Проект «Громадська синергія» виконується Міжнародним фондом 

«Відродження» і фінансується Європейським Союзом 

 

Робоча група 3 “Довкілля, зміна клімату та енергетична безпека” 

Дата 
проведення 

3 липня 2018 року  

Кількість 
учасників 

25 учасників, список реєстрації додається (Додаток 1). 
 

Часові рамки 10:00 – 17:00. 

Місце 
проведення 

Приміщення проекту «Громадська синергія».  

Протокол 
засідання 
(питання 
порядку 
денного та 
результати 
обговорення)  

До розгляду був запропонований наступний проект Порядку денного засідання: 
1. Екологічні проблеми гідроенергетики, спеціальна сесія (за окремим порядком 

денним). 
2. Ознайомча зустріч стосовно розвитку транспортної тематики групи. 
3. Інформування про міжнародні події та результати в рамках ФГС СхП 
4. Звіт та планування. 
5. Різне. 

 
Порядок денний спеціальної сесії (спільно з РГ3 Нацплатформи ФГС СхП Молдови) 
додається (Додаток 2). 
 
Проект порядку денного схвалений. 
 
 

1. Екологічні проблеми гідроенергетики, спеціальна сесія.  
 

СЛУХАЛИ: Позицію українських та молдовських НУО, Міністерства екології та природних 
ресурсів України щодо розвитку малої та великої гідроенергетики в Україні та Молдові. 
 
ВИСТУПИЛИ: координатор РГ3 УНП ФГС СхП Ганна Голубовська-Онісімова, координатор РГ3 
ФГС СхП Іна Кошеру та члени РГ3 Національної платформи Молдови Ілля Тромбицький 
(Асоціація хранителів річки Дністер “Еко-Тірас”), Юліана Кантарагіу (Національний 
екологічний центр Молдови), Алеко Реніта (Екологічний рух Молдови), Микола Кузьо, 
заступник Міністра екології та природних ресурсів України з питань європейської інтеграції, 
Петро Тєстов (“Екологія-Право-Людина”), Анатолій Павелко (через скайп, “Бюро 
екологічних розслідувань”), Олександр Василюк (Інститут зоології НАНУ), Руслан Гаврилюк 
(Національний екологічний центр України), Олександр Степаненко (ЕГО “Зелений Світ”), О. 
Шумило (Екоправо-Харків), Галина Проців (ЕК “Край”), а також Гуляєва Оксана та Кучер 
Сергій, представники ПАТ “Укргідроенерго”. 
 
ВИРІШИЛИ: Будівництво нових малих ГЕС неприпустиме, “зелений тариф” для нух мусить 
бути скасованим, а подальше функціонування інсуючих малих ГЕС має залежати від 
дотримання екологічних вимог, зокрема, щодо забезпечення вільного пересування та 
відтворення іхтіофауни. Малі ГЕС на притоках Дністра призводять до подальшої 
зарегульованості, а внаслідок цього – пересихання та зникнення малих річок. Дністер 
вступив у процес поступового зневодження. Подальше втручання в річкову екосистему 
неприпустиме. Що стосується об’єктів великої гідроенергетики, які плануються до запуску 
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та будівництва згідно з Програмою розвитку гідроенергетики до 2026 року, потенційна 
шкода водним екосистемам ще більша. Програма є неадекватною, існує 2 шляхи: або 
повністю відмовитися від неї, або провести стратегічну екологічну оцінку (СЕО) Програми і 
внести обгрунтовані зміни, а до тих пір призупинити її впровадження. Громадські 
організації прийняли в цілому спільну Заяву Робочої групи 3 УНП та Молдовської 
національної платформи ФГС СхП щодо екологічних проблем розвитку гідроенергетики і 
призначили редакційну групу у складі А. Павелко, П. Тестов, І. Тромбицький з її 
доопрацювання за результатами засідання протягом 10 днів. Після цього, Заява мусить 
бути оприлюднена та надіслана разом з відповіддю на листа Мінпаливенерго, а також 
Мінприроди, Делегації Європейського Союзу в Україні, Прем’єр-міністру України та ін. 
Рекомендувати РГ3 ФГС СхП на річній Асамблеї ФГС підготувати і прийняти на рівні всього 
Форуму заяву за цією тематикою.  
 
Презентації учасників та спільна Заява двома мовами (укр., англ.) додається (Додатки 3, 4). 
 
 

2. Ознайомча зустріч стосовно розвитку транспортної тематики групи. 
 
СЛУХАЛИ: Про нову архітектуру Східного партнерства, яка передбачає нову Платформу з 
транспорту та розширення внаслідок цього тематики РГ3 і необхідність розвивати 
діяльність у напрямку вдосконалення транспортної політики України та сталого розвитку 
інфраструктури транспорту, а також громадського моніторингу інвестицій у транспортну 
сферу. 
 
ВИСТУПИЛИ: Ганна Голубовська-Онісімова, Іна Кошеру, Віктор Загреба (запрошений 
експерт), Ксенія Семенова (Асоціація велосипедистів України), Ганна Гузь (“Екодія”). 
 
ВИРІШИЛИ: Усі запрошені учасники мають досвід та високий рівень експертизи стосовно 
транспортної політики, розвитку інфраструктури та безпеки дорожнього руху. 
Рекомендувати організації, які вони представляють або зможуть представляти, до вступу 
до УНП ФГС СхП. В разі позитивного проходження процедури вступу до РГ3 УНП, утворити з 
них ініціативну групу для планування і впровадження діяльності щодо транспортної 
тематики. Рекомендувати ініціативній групі залучити до співпраці з РГ3 інші українські 
організації, які також працюють за цією тематикою. 
 

3. Інформування про міжнародні події та результати в рамках ФГС СхП (Індекс 
Східного Партнерства, інше). 

 
СЛУХАЛИ: Координатора РГ3 Ганну Голубовську-Онісімову, яка проінформувала про те, що 
12-13 липня 2018 року вперше не в Брюсселі, а в країні СхП, а саме, в Україні, пройшло 6-те 
засідання Панелі з довкілля та зміни клімату, на якому ФГС СхП представляли Ганна 
Голубовська-Онісімова та Іна Кошеру як офіційні делегати. Обговорювалися проміжні 
результати впровадження Люксембурзької декларації, підготовка до Другої Міністерської 
конференції Східного партнерства з довкілля та зміни клімату у жовтні 2018 року у 
Люксембурзі, нові програмні документи ЄС для  В рамках зустрічі представлено результати 
проекту «Моніторинг та оцінка впровадження Україною положень Люксембурзької 
декларації, що стосуються екологічного врядування». Більше інформації знаходиться за 
посиланням https://mama-86.org/index.php/ua/ekolohizatsiia/diialnist 
 
Координатор РГ3 подякувала тим організаціям, які надіслали на запит коротку інформацію 
про результати/ завдання власних проектів, які фінансувалися протягом 2017-2018 за 
допомогою регрантингу ФГС СхП та проекту Синергія, а саме: ЕПЛ, НЕЦУ, ІЦ Зелене Досьє. 
 
ВИРІШИЛИ: Взяти інформацію до відома. 

https://mama-86.org/index.php/ua/ekolohizatsiia/diialnist
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4. Звіт та планування. 
 
СЛУХАЛИ: Голубовську-Онісімову, яка доповіла про основні результати діяльності групи та 
її членів за перші півроку, до яких належать: підготовка звернення щодо необхідності 
перегляду програми з розвитку гідроенергетики, листа до Міненерговугілля, проведення 
круглих столів у ВРУ за участю народних депутатів, рекомендації яких однозначні щодо 
перегляду Програми і призупинення її дії до проведення СЕО; підготовка спільного з РГ5 
УСПГС звіту щодо оцінки впровадження міжнародних екологічних угод; підготовка 
аналітичних документів щодо втілення в Україні європейських пригципів належного 
екологічного врядування та освітлення питань екологічної політики та охорони довкілля в 
українських ЗМІ, а також оцінки впровадження положень Люксембурзької декларації, що 
стосуються екологічного врядування; підготовка і проведення спільного з молдовською РГ3 
засідання щодо екологічних проблем гідроенергетики тощо. Також вона нагадала про 
підготовку до річної асамблеї УНП та ФГС СхП, які відбудуться відповідно у жовтні-
листопаді та грудні 2018 року, оскільки засідання Міністрів СхП буде відбуватися у жовтні. 
  
ВИРІШИЛИ: учасникам подати коротку інформацію щодо виконання тих заходів плану 
роботи РГ3 на 2018 рік, за які вони відповідають, а також пропозиції до можливих змін/ 
доповнень до плану. 
 

5. Різне 
 
СЛУХАЛИ: М. Коробка, який запропонував більше залучати до співпраці місцеві громадські 
організації, проводити для них навчання, надавати можливості для їхньої діяльності. В 
обговоренні взяли участь Г. Голубовська-Онісімова, яка зазначила, що для початку 
співпраці, діяльність УНП мусить бути цікава місцевим організаціям, адже примушувати 
нікого не можна. О. Машталер зауважила, що на сайті платформи міститься вся інформація 
про процедуру вступу до платформи, а також, вона нагадала про можливості для 
підтримки діяльності членів УНП з боку Синергії і запропонувала, щоб місцеві організації 
ними користувалися в разі якщо їх це цікавить, а М. Коробко, якщо знає такі організації, то 
може також їх проінформувати. 
 
ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома. 
 

  Інформація про результати засідання РГ3 для розміщення на сайті УНП: 
 
3 липня 2018 року у приміщенні проекту “Громадська синергія” відбулося друге у 2018 

році розширене засідання Робочої групи №3 Української національної платформи 

Форуму громадянського суспільства Східного партнерства (РГ3 УНП ФГС СхП). Перша 

сесія, яка була присвячена екологічним проблемам розвитку гідроенергетики в Україні та 

Молдові, пройшла у розширеному складі за участю координатора РГ3 ФГС СхП Іни Кошеру 

та членів РГ3 Національної платформи Молдови: Іллі Тромбицького (Асоціація хранителів 

річки Дністер “Еко-Тірас”), Юліани Кантарагіу (Національний екологічний центр Молдови), 

Алеко Реніти (Екологічний рух Молдови), а також запрошених незалежних експертів. 

Від органів державної влади участь у позиційній дискусії взяли: Микола Кузьо, заступник 

Міністра екології та природних ресурсів України з питань європейської інтеграції, а також 

Гуляєва Оксана та Кучер Сергій, представники ПАТ “Укргідроенерго”. 

Позицію екологічних ОГС України/ РГ3 УНП ФГС СхП представили: Петро Тєстов 

(“Екологія-Право-Людина”) за участю Анатолія Павелка (“Бюро екологічних 
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розслідувань”), Олександр Василюк (Інститут зоології НАНУ), Руслан Гаврилюк 

(Національний екологічний центр України), Олександр Степаненко (ЕГО “Зелений Світ”). 

Доповідачі зазначили, що, стосовно малих ГЕС, їх внесок до енергетичного балансу країни 

непомітний, а надприбутки завдяки “зеленому тарифу” – невиправдані. При цьому, з точки 

зору впливу на водні екосистеми – вони надзвичайно шкідливі, а також утворюють 

осередки соціальної напруженості у місцевих громадах. Будівництво нових малих ГЕС 

неприпустиме, “зелений тариф” для них мусить бути скасованим, а подальше 

функціонування інсуючих малих ГЕС має залежати від дотримання екологічних вимог, 

зокрема, щодо забезпечення вільного пересування та відтворення іхтіофауни. Малі ГЕС на 

притоках Дністра призводять до подальшої зарегульованості, а внаслідок цього – 

пересихання та зникнення малих річок. Що стосується об’єктів великої гідроенергетики, які 

плануються до запуску та будівництва згідно з Програмою розвитку гідроенергетики до 

2026 року, потенційна шкода водним екосистемам ще більша. Сама Програма була 

прийнята з порушеннями регламенту КМУ та інших положень законодавства, зокрема, 

щодо участі громадськості. Нещодавно відбувся круглий стіл за участю народних депутатів 

України та підтримки профільного Комітету ВРУ, учасники якого дійшли спільної позиції. 

Вона є однозначною, і полягає в тому, що Програма є неадекватною, існує 2 шляхи: або 

повністю відмовитися від неї, або провести стратегічну екологічну оцінку (СЕО) Програми і 

внести обгрунтовані зміни, а до тих пір призупинити її впровадження.  

Позицію екологічних ОГС Молдови/ РГ3 Молдовської національної платформи ФГС СхП 

представили Іна Кошеру (Національний екологічний центр Молдови) та Ілля 

Тромбицький (Еко-Тірас). Молдовські екоНУО надзвичайно занепокоєні планами 

будівництва нових та експлуатації існуючих гідровузлів на Дністрі. Екологічна ситуація в 

басейні Дністра наразі дуже напружена. Дністер вступив у процес поступового 

зневодження. Подальше втручання в річкову екосистему неприпустиме. Водночас 

тривають перемовини між молдовською та українською офіційними сторонами щодо 

підписання угоди про функціонування Дністровського гідровузла, проте, їх зміст невідомий 

громадськості і вона не може вплинути на нього. Такі фактори як щоденні коливання 

висоти води, зміна температурного режиму призвели до суттєвих змін складу водної 

флори і фауни на ділянці близько 100 км. Для мінімізації цих та інших впливів та 

виправлення ситуації існують технічні рішення, проте вони навіть не обговорюються. 

Необхідно спільними зусиллями забезпечити належне виконання Договору між Кабінетом 

Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про співробітництво у сфері охорони і 

сталого розвитку басейну річки Дністер, щоб убезпечитися від необгрунтованих та 

екологічно небезпечних рішень щодо розвитку гідроенергетики. 

Громадські організації висловили сподівання, що буде проведено СЕО Програми з розвитку 

гідроенергетики, а до того часу її впровадження буде призупинене і весь процес від 

початку буде прозорим і доступним для участі. 

Микола Кузьо зазначив, що малі ГЕС і великі ГЕС є проблемними з точки зору 

проточності, і якщо на малих ГЕС ще можна передбачити рибоходи, то на великих ГЕС це 

під великим питанням. Створення енергетичного ринку та впровадження Третього 

енергетичного пакету значно вплинуть на визначення місця гідроенергетики в 

енергетичному балансі. З 2021 року Україна мусить прийняти та впроваджувати інтегровані 

енергетичні та кліматичні плани, що теж вплине на розвиток секторів енергетики. Щодо 



Звіт за результатами засідання Робочої групи УНП ФГС СхП   
за підтримки проекту «Громадська синергія» 

    

Проект «Громадська синергія» виконується Міжнародним фондом 

«Відродження» і фінансується Європейським Союзом 

Програми з розвитку гідроенергетики та Енергетичної стратегії, для Плану дій якої було 

виконано попередню СЕО, то Мінприроди запропонує КМУ, щоб всі проекти Програми 

проходили СЕО; відповідний лист вже підготовлено міністерством. Пропозиції готувалися з 

урахуванням консультацій з Секретаріатом Конвенції Еспо. Після прийняття європейських 

законів про ОВД та СЕО, завдання Мінприроди полягає у створенні системи екологічної 

оцінки на всіх рівнях, яка унеможливіть прийняття та провадження шкідливих для довкілля 

політик та проектів будівництва. 

Громадські організації прийняли в цілому спільну Заяву Робочої групи 3 УНП та 

Молдовської національної платформи ФГС СхП щодо екологічних проблем розвитку 

гідроенергетики і призначили редакційну групу з її доопрацювання за результатами 

засідання протягом 10 днів.  

Подальші питання порядку денного були присвячені ознайомленню представників 

громадських організацій та профільних експертів з діяльністю новоствореної Панелі 

Східного партнерства з транспорту та її порядку денного, а також можливостями для 

залучення РГ3; інформуванню щодо результатів 6-го засідання Панелі з довкілля та зміни 

клімату Східного партнерства, яке відбулося 12-13 червня в Києві; обговоренню результатів 

діяльності за минуле півріччя та плануванню роботи до кінця 2018 року тощо.  

http://eap-csf.org.ua/vidbulos-zasidannya-robochoyi-grupi-3-dovkillya-zmina-klimatu-ta-
energetichna-bezpeka/ 
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Звіт підготувала: 

 

Ганна Голубовська-Онісімова, Координатор Робочої групи 3 «Довкілля, зміна клімату та енергетична безпека» 

Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства 

http://eap-csf.org.ua/vidbulos-zasidannya-robochoyi-grupi-3-dovkillya-zmina-klimatu-ta-energetichna-bezpeka/
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