
 

Рішення 

Громадської ради при Департаменті розвитку інфраструктури, транспорту та 

туризму Тернопільської обласної державної адміністрації щодо  

«перспектив будівництва Верхньодністровського каскаду ГЕС на Дністрі» 

 

Із офіційних державних засобів масового розголосу (публікація із назвою «На Дністрі 

буде каскад ГЕС» у газеті Тернопільської обласної ради та Тернопільської ОДА 

«Свобода» від 11.12.2015 р., повідомлення прес-служби Тернопільської ОДА від 

11.12.2015 р., «Розглядається питання будівництва Верхньодністровського каскаду 

ГЕС» (http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/news/detail/108074.htm) членам Громадської 

ради при Департаменті розвитку інфраструктури, транспорту та туризму 

Тернопільської ОДА (далі – Громадська рада) стало відомо про «перспективу 

будівництва Верхньодністровського каскаду ГЕС на Дністрі». 

З даного питання Громадська рада вважає за необхідне оприлюднити власну позицію, 

яка загалом полягає у наголосі на необхідності ретельного дотримання прав громадян, 

положень Конституції, законів України та міжнародних правових норм органами 

державної влади при прийнятті ними рішень з питань проектування та будівництва 

екологічно-небезпечних об’єктів. 

Зокрема щодо перспектив будівництва каскаду ГЕС на Дністрі у межах Тернопільської 

області вважаємо за необхідне звернути увагу на наступне: 

1. Землі природної долини Дністра у межах Тернопільської області згідно Указу 

Президента України від 3 лютого 2010 року включені до національного природного 

парку (НПП) «Дністровський каньйон». Як відомо, протягом 2013-2015 років державні 

органи на виконання цього указу повинні розробити проект розширення території 

НПП. На території НПП забороняється будь-яка діяльність, яка призводить або може 

призвести до погіршення стану навколишнього природного середовища та зниження 

рекреаційної цінності території. 

2. Згідно національного законодавства усі без виключення ГЕС вважаються 

екологічно небезпечними об’єктами, стосовно яких обов’язковим є проведення 

державної екологічної експертизи та передбачено участь громадськості у прийнятті 

органами влади відповідних рішень. 

3. Згідно п. 4 ст. 6 Конвенції ЄЕК ООН про доступ до інформації, участь 

громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що 

стосуються довкілля, кожна із сторін цієї Конвенції «забезпечує участь громадськості 

вже на ранньому етапі, коли відкриті всі можливості для розгляду різних варіантів, і 

коли участь громадськості може бути найбільш ефективною». 

4. Басейн ріки Дністер має транскордонний характер. Будівництво каскаду з 6 ГЕС 

на Дністрі здійснюватиме суттєвий транскордонний вплив, отже вимагатиме 

виконання оцінки впливу на довкілля у транскордонному контексті на підставах і в 

порядку, передбаченому положеннями Конвенції про оцінку впливу на навколишнє 

середовище у транскордонному контексті (Конвенції Еспо). 

5. Поки що плани будівництва каскаду з шести ГЕС на Дністрі не затверджені 

жодним нормативно-правовим актом України, включаючи «Енергетичну стратегію 

України на період до 2030 р.», на яку безпідставно посилаються ініціатори цього 

проекту в згаданих публікаціях ЗМІ. 

http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/news/detail/108074.htm


6. Натомість однією з пріоритетних операційних цілей проекту «Стратегії  

розвитку Тернопільської області на період до 2020 року» є стимулювання розвитку 

туристичної індустрії області, для чого є усі природні та історичні передумови, 

зокрема на Подністров’ї. Мешканці Тернопільщини пишаються тим, що на її території 

знаходиться одне з семи «Природних чудес України» - Дністровський каньйон. Давно 

на часі його промоція у напрямку широкого міжнародного визнання – як об’єкта 

світової спадщини ЮНЕСКО. Тернопільщина відома в Україні завдяки перспективним 

туристичним брендам і одним з найвідоміших серед них є активний туризм та 

рекреація на Дністровському каньйоні.  

 

Члени Громадської ради вважають, що плани будівництва «Верхньодністровського 

каскаду ГЕС» ставлять під загрозу першооснову для подальшого розвитку туризму та 

рекреації на Подністров’ї – збереження Дністра у природному стані.  

 

Громадська рада звертається до керівництва Тернопільської ОДА та до Тернопільської 

обласної ради з пропозицією не погоджувати жодних планів будівництва ГЕС на 

Дністрі. 

Громадська рада при Департаменті розвитку інфраструктури, транспорту та туризму 

звертається також до Громадської ради при ОДА з пропозицією розглянути питання 

про «перспективу будівництва Верхньодністровського каскаду ГЕС на Дністрі» на 

прийняти з нього мотивоване рішення. 

 

Прийнято на засіданні Громадської ради при Департаменті розвитку 

інфраструктури, транспорту та туризму Тернопільської ОДА 23 грудня 2015 року. 

 

 


