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Щодо подальших кроків у справі охорони  

природної спадщини басейну Дністра  

 

 

ВІДКРИТЕ  ЗВЕРНЕННЯ 

 

Шановні Степане Степановичу та Вікторе Вікторовичу! 

 

ЕГО «Зелений Світ» вітає рішення Тернопільської обласної ради від 3 березня 2016 

року про заборону будівництва каскаду ГЕС на Дністрі у межах Тернопільської області .  

  

ЕГО «Зелений Світ» пропонує Тернопільській обласній раді та Тернопільській ОДА 

взяти до відома «Позицію ЕГО «Зелений Світ» стосовно планів ПАТ «Укргідроенерго»  

збудувати каскад ГЕС на Дністрі», ухвалену Колегією ЕГО «Зелений Світ» 27 лютого 2016 

року, та враховувати її при прийнятті подальших рішень з даного питання, при плануванні 

заходів з охорони довкілля та збереження природної спадщини басейну Дністра (текст 

Позиції додається). 

 

Звертаю вашу увагу на те, у справі  охорони річок, інших водно-болотяних угідь, 

становлення в Тернопільській області об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ) віддавна 

існує низка невирішених проблем.  

 

Тимчасом швидкими темпами, особливо у останні 10 років, наростає зниження 

водності річок України, у тому числі річок басейну Дністра. В умовах гідрологічної посухи 

2015 -2016 років окреслилися загрозливі масштаби виснаження підземних вод. Причини 

цього процесу коріняться у багаторічній нераціональній практиці: у планування територій, у 

сільському, лісовому, водному, комунальному господарстві, будівництві, меліорації, 

гідроенергетиці. Безпрецедентного прискорення йому надає зміна клімату. Негативна 

динаміка водності диктує нагальну необхідність дій з охорони водно-болотяних угідь, 

наближенню річкових долин до природного стану, збільшення територій ПЗФ, жорсткої 

економії у водокористуванні. 

 

Ще у 2002 – 2003 роках Мінприроди було розроблено Концепцію Державної 

програми екологічного оздоровлення басейну Дністра. Із зверненнями щодо 

найскорішого затвердження цієї програми до Уряду свого часу зверталися Івано-

Франківська, Тернопільська та Чернівецька обласні ради. Незважаючи на це, досі Державну 

програму екологічного оздоровлення басейну Дністра не розроблено та не прийнято. 

  

Як відомо, Законом України «Про Загальнодержавну програму формування 

національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки», «Державною стратегією 



регіонального розвитку на період до 2020 року», затвердженою Постановою Кабінету 

Міністрів України від 6.08.2014 № 385 встановлено показники площ територій природно-

заповідного фонду, що мають бути додатково створені в кожній з областей до 2017 та до 

2021 року. В середньому запроектовані площі територій природно-заповідного фонду в 3-4 

рази більші за показники 2014 року. Указом Президента від 3 лютого 2010 року «Про 

створення національного природного парку «Дністровський каньйон» передбачено 

підготувати протягом 2013-2015 років матеріали до проекту розширення території 

національного природного парку «Дністровський каньйон» відповідно до наукового 

обґрунтування.  

Такі обґрунтування минулого року розроблено виключно фахівцями Департаменту 

екології та природних ресурсів ОДА. Вони отримали позитивний експертний висновок 

науковців Тернопільського Національного педагогічного університету ім. Гнатюка. 

Керівництвом Тернопільського обласного управління лісового та мисливського господарства 

на виконання вищезгаданих вимог Указу Президента не розроблено жодної пропозиції. У 

2015 році адміністрацією ДП "Бучацьке лісове господарство", ДП "Чортківське лісове 

господарство" відмовлено у погоджені пропозицій Департаменту екології та природних 

ресурсів ОДА із розширення НПП «Дністровський каньйон». За багато років так і не 

зареєстровано юридичну особу та не створено адміністрацію регіонального ландшафтного 

парку (РЛП) «Дністровський каньйон». 

У 2012 році Україна та Молдова підписали «Договір про співробітництво у сфері 

охорони та сталого розвитку басейну річки Дністер», але його досі не ратифіковано 

Верховною Радою України. 

У даний час у зв’язку з підписанням Угоди про Асоціацію з ЄС перед Україною стоїть 

завдання імплементації Водної рамкової директиви ЄС 2000/60, яка розглядає воду як 

«спадщину, яку слід охороняти і захищати, а також слід ставитися до неї як до такої». 

 

 

З огляду на все викладене вище, ЕГО «Зелений Світ» пропонує Тернопільській ОДА 

та Тернопільській обласній раді: 

 

1. Звернутися до Верховної Ради України з пропозицією найскоріше 

ратифікувати україно-молдовський «Договір про співробітництво у сфері охорони та сталого 

розвитку басейну річки Дністер». 

2. Звернутися до Кабінету Міністрів України з пропозиціями: найскоріше 

розробити та прийняти Державну програму екологічного оздоровлення басейну Дністра, 

прискорити кроки з імплементації положень Водної рамкової директиви ЄС 2000/60 до 

чинного законодавства України. 

3. Рекомендувати місцевим радам Подністров’я, Борщівській, Бучацькій, 

Заліщицькій, Монастириській районним державним адміністраціям, Тернопільському 

обласному управлінню лісового та мисливського господарства, ДП «Бучацьке лісове 

господарство», ДП «Чортківське лісове господарство»  протягом 2016 року розглянути та 

погодити пропозиції щодо розширення території НПП «Дністровський каньйон».  

4. Доручити Департаменту екології та природних ресурсів Тернопільській ОДА 

вивчити питання щодо створення адміністрації РЛП «Дністровський каньйон». 

 

Письмову відповідь на це звернення прошу надати відповідно до вимог ст. 20 Закону 

України «Про звернення громадян», на зазначену вище поштову адресу. 

 

 

З повагою,  

виконавчий директор ЕГО «Зелений Світ»,  

Олександр Степаненко        

                                                                                                           


