
 
 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

                                                

 

РІШЕННЯ 

 

 
від 04 січня 2016 року         № … 

м. Тернопіль 

Щодо питання про погодження розміщення 

гідроелектростанцій на річці Дністер у 

межах території Тернопільської області 

 

Розглянувши інформацію «Про перспективу будівництва Верхньодністровського 

каскаду ГЕС на Дністрі», оприлюднену на офіційному сайті Тернопільської 

Тернопільської обласної державної адміністрації , згідно якої на річці Дністер за 

проектами ПАТ «Укргідроенерго» планується будівництво шести гідроелектростанцій, 

з яких п’ять – на території Тернопільської області; 

 з урахуванням того, що Постановою Кабінету міністрів України від 28 серпня 

2013 р. № 808 гідроелектростанції на річках незалежно від їх потужності включено до 

«Переліку видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну 

небезпеку»; 

 зважаючи зокрема на те, що землі природної долини та русла Дністра у межах 

Тернопільської області згідно Указу Президента України від 3 лютого 2010 року 

включені до Національного природного парку (НПП) «Дністровський каньйон» 

площею 10829.18 га., а  згідно рішення Тернопільської обласної ради від 30.08.1990 р. 

– до регіонального ландшафтного парку (РЛП) «Дністровський каньйон» площею 

42084.0 га, які у відповідності до ст. 5 Закону України «Про охорону навколишнього 

природного середовища» підлягають особливій державній охороні, як території 

природно-заповідного фонду України, на яких у відповідності до  ст. 7 Закону України 

«Про природно-заповідний фонд» 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 призначенням; 

 посилаючись на чинну «Енергетичну стратегією України на період до 2030 р.», 

затверджену розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 № 1071, якою 

не передбачено реалізації проектів спорудження потужних ГЕС на великих річках 

України, до яких відноситься і річка Дністер; 

 на виконання Загальнодержавної програми формування національної 

екологічної  мережі   України на 2000-2015 роки, затвердженої Законом України від 21 



вересня 2000 року № 1989-III, програми формування регіональної екологічної мережі 

Тернопільської області на 2002-2015 роки, затвердженої рішенням Тернопільської 

обласної ради від 26 липня 2002 року №32, 

 

 враховуючи цілі обласних цільових програм, а саме:   

 «Програми охорони навколишнього природного середовища в Тернопільській 

області на 2014-2020 роки», що полягають у розширенні мережі природно-заповідного 

фонду до 10 % від площі області та участь у формуванні Пан’європейської екологічної 

мережі, до якої передбачається включити зокрема й Дністровський каньйон, реалізації 

Всеєвропейської стратегії збереження біологічного та ландшафтного різноманіття; 

 «Концепції розвитку туризму та курортів у Тернопільській  области до 2020 

року», якою до рекомендованих напрямів розвитку туризму та курортів у 

Тернопільській області віднесено екологічний туризм на територіях природно-

заповідного фонду, зокрема водні сплави по Дністру; 

 керуючись  ст. 10 Закону України «Про електроенергетику» , ст. 15 Закону 

України «Про охорону навколишнього природного середовища», якими встановлено 

повноваження місцевих рад у галузі охорони навколишнього природного середовища, 

зокрема при розміщенні об’єктів енергетики; 

 виходячи з того, що органи місцевого самоврядування та їх посадові особи 

діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією і 

законами України, та керуються у своїй діяльності Конституцією і законами України, 

актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Тернопільська обласна рада  

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Не надавати згоди на розміщення гідроелектростанцій на річці Дністер у межах 

території Тернопільської області. 

 

2. Рекомендувати Тернопільській ОДА, районним, міським, селищним, сільським 

радам Тернопільської області не надавати згоди на розміщення гідроелектростанцій на 

річці Дністер на підпорядкованій їм території. 

 

 

Голова Тернопільської обласної ради 

Овчарук В. В. 


