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Начальнику Тернопільського обласного управління водних ресурсів 

Капусті Т. Я. 
 

ЗВЕРНЕННЯ  
 

Шановний Тарасе Ярославовичу! 
 

Як стало відомо, Тернопільська обласна рада ближчим часом повинна розглянути 

питання про погодження продажу ліцензії на комерційний видобуток піску та гравію у руслі р. 

Дністер та на землях водного фонду на території Добрівлянської сільської ради Заліщицького 

району, у зв’язку з чим направила відповідне запитання до Тернопільського обласного 

управління водних ресурсів.  

Члени ЕГО «Зелений Світ» стурбовані такими планами, адже як відомо донні піщано-

гравійні відклади грають важливу роль у підтриманні стабільності річкового русла, 

спроможності річки до самоочищення та як елемент природних нерестовищ риб. Відтак 

наслідками неконтрольованого видобутку гравію та піску можуть бути: забруднення води, 

зниження водності, міграція русла, активізація водної ерозії берегів, зменшення фільтраційної 

спроможності річки, руйнування природних нерестовищ. 

Члени ЕГО «Зелений Світ» ознайомилися з листом-відповіддю Тернопільського 

обласного управління водних ресурсів, наданим на запит Тернопільської обласної ради. Як 

обґрунтовано стверджується  у згаданому листі, ст. 86 Водного кодексу України  не 

передбачено проведення робіт,  пов'язаних  з  комерційним видобуванням піску, гальки і  

гравію в руслах малих та гірських  річок, оскільки Верхній Дністер (ділянка русла від витоків 

до гребель Дністровської ГЕС) має риси гірської річки.  

Звертаю Вашу увагу й на те, що акваторію р. Дністер та землі водного фонду на 

території Добрівлянської сільради Указом Президента України № 96/2010 «Про створення 

національного природного парку «Дністровський каньйон» включено до національного 

природного парку «Дністровський каньйон» (НПП) з наданням їм статусу земель природно-

заповідного  фонду. Землі природно-заповідного  фонду (ПЗФ) - це ділянки суші і водного  

простору з природними комплексами та об'єктами,  що мають особливу  природоохоронну,  

екологічну,  наукову,  естетичну, рекреаційну та  іншу цінність. На    землях    ПЗФ у 

відповідності до закону забороняється  будь-яка діяльність, яка негативно впливає або може  

негативно   впливати  на  стан  природних  та  історико-культурних  комплексів  та об'єктів чи 

перешкоджає їх використанню за цільовим призначення.  Згідно з нормою абз. 6 ст. 9-1 

закону "Про   природно-заповідний    фонд   України" спеціальне використання природних 

ресурсів у межах  територій та  об'єктів  природно-заповідного  фонду місцевого значення 

(крім корисних копалин) здійснюється на підставі дозволів,  що видаються місцевими   

радами   за  погодженням  з  органом   виконавчої   влади   в   галузі    охорони 

навколишнього природного середовища.  

Відтак сама постановка питання про погодження продажу ліцензії на видобуток 

корисних копалин у руслі Дністра та на землях ПЗФ позбавлена правових підстав. 

Натомість виникає питання про можливість видобутку гравію та піску на землях ПЗФ у 

складі НПП «Дністровський каньйон» у процесі «розчистки р. Дністер з метою поглиблення 



дна для судноплавства», яку у згаданому листі Тернопільське обласне управління водних 

ресурсів рекомендує погодити. 

Як Вам відомо, режим  територій  та  об'єктів  природно-заповідного фонду 

визначаються у  положеннях  про них, які розробляються відповідно до закону «Про 

природно-заповідний фонд України». У відповідності до «Положення про національний 

природний парк «Дністровський каньйон», затвердженого наказом Мінприроди від 12  грудня 

2011 року  № 517 «Ділянки землі та водного простору з усіма природними ресурсами та 

об’єктами, які надаються Парку в постійне користування, вилучаються з господарського 

використання». Ділянки водного простору у складі НПП У відповідності до «Положення про 

НПП «Дністровський каньйон» можуть бути віднесені лише до заповідної зони та зони 

регульованої рекреації. Натомість у заповідній зоні НПП заборонено пересування будь-яких 

механічних транспортних засобів, за винятком шляхів загального користування. У зоні 

регульованої рекреації НПП заборонено використання катерів та човнів з двигунами, за 

винятком спеціальних уповноважених на здійснення державного контролю органів державної 

влади, а також рятувальних служб. Тому нема підстав вести мову про будь-який розвиток 

судноплавства на Дністрі у межах НПП «Дністровський каньйон».  

 

Відтак ЕГО «Зелений Світ» вважає необгрунтованою у правовому сенсі 

пропозицію Тернопільського обласного управління водних ресурсів проводити 

«розчистку р. Дністер з метою поглиблення дна для судноплавства» у межах НПП 

«Дністровський каньйон».  

 

Звертаю Вашу увагу й на те, що «Угодою між Кабінетом міністрів України та Урядом 

Республіки Молдова про співробітництво у сфері охорони і сталого розвитку басейну річки 

Дністер» підписаною у Римі 29 листопада 2012 року передбачено, що «Сторони утримуються 

від дій, які можуть погіршити гідрологічний і гідрохімічний режими, а також 

гідробіологічний стан вод басейну річки Дністер і стан пов'язаних з ними екосистем». 

Зокрема з метою охорони рибних та інших водних біологічних ресурсів, Угодою 

забороняється: «видобування з русла річки Дністер піску, гравію, піщано-гравійної суміші без 

узгодження з компетентними органами держав Договірних Сторін». 

З огляду на це, на підставі ст. 34 Конституції України, ст. 3 - 7 Конвенції про доступ 

до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з 

питань, що стосуються довкілля (Оргуської конвенції), прошу Тернопільське обласне 

управління водних ресурсів направити до Тернопільської обласної ради листа із 

додатковим уточненням щодо неприпустимості видобутку гравію у процесі розчистки р. 

Дністер з метою поглиблення дна для судноплавства у межах НПП «Дністровський 

каньйон».  

 

Письмову відповідь на це звернення прошу надати відповідно до вимог ст. 

20 закону „Про звернення громадян” на зазначену вище адресу електронної 

пошти. При отриманні відповіді ЕГО «Зелений Світ» надішле відповідне 

підтвердження на електронну адресу Тернопільського обласного управління водних 

ресурсів. 

 

З повагою, 

виконавчий директор ЕГО “Зелений Світ” 

Олександр Степаненко.   

                                                                              
 


