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Голові Державного агентства водних ресурсів України
Овчаренко І. І.
01601 МСП, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 8

ЗВЕРНЕННЯ
Шановна Ірино Іванівно,
щонайперше, дякую Державному агентства водних ресурсів України (Агентство)
за своєчасну відповідь (лист Агентства від 23 грудня 2016 р.) - на мій інформаційний
запит від 18 грудня 2016 р.
Як Вам відомо, Кабінетом міністрів України (КМУ, Уряд) було прийнято
Розпорядження від 13 липня 2016 р. № 552-р «Про схвалення Програми розвитку
гідроенергетики на період до 2026 року» (Програма).
Агентство у згаданому вище листі–відповіді засвідчило, що воно не залучалося до
розробки проекту Програми, а також що проект згаданого Розпорядження КМУ до нього не
надходив.
Міністерством екології та природих ресурсів України (Мінприроди) було оприлюдено
власну критичну оцінку згаданої Програми - http://menr.gov.ua/press-center/news/123news1/5110-minpryrody-vyslovylo-svoiu-pozytsiiu-shchodo-prohramy-rozvytku-hidroenerhetykyna-period-do-2026-roku.
На жаль, Програму було затверджено з грубими порушеннями процедури, без
погодження з центральними органами виконавчої влади у сфері використання природних
ресурсів, без попереднього оприлюднення та громадського обговорення, без проведення
стратегічної екологічної оцінки (СЕО), без урахування негативних тенденцій стану водності
на річках України тощо.
Як Вам відомо, 1 липня 2015 року Верховною Радою України ратифіковано Протокол
про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє
середовище у транскордонному контексті (Конвенція Еспо, Протокол). Відповідно до статті
4 Протоколу «Програма розвитку гідроенергетики України до 2026 року» належить до планів
та програм, які підлягають процедурі стратегічної екологічної оцінки.
Мінприроди України засвідчило, що ним ініціюється рішення Уряду щодо проведення
стратегічної екологічної оцінки «Програми розвитку гідроенергетики України до 2026 року»
відповідно до процедури, передбаченої Протоколом.
Усвідомлюючи, що заходи та проекти, передбачені у «Програмі розвитку
гідроенергетики до 2026 року» матимуть значний вплив на довкілля, у тому числі у
транскордонному контексті (зокрема у басейні транскордонної ріки Дністер), будучи
переконаними у тому, що стратегічна екологічна оцінка (СЕО) повинна відігравати важливу
роль у розробці й прийнятті планів, програм, політики й законодавства, зміцнить
систематичний аналіз їхніх важливих екологічних наслідків, спираючись на положення ст. 6
Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та
доступ до правосуддя з питань довкілля (Оргуська конвенція), ст. 8 Конвенції Еспо, ст. 9 – 11
закону «Про охорону навколишнього природного середовища» :

1.
ЕГО «Зелений Світ» звертається до Агентства з пропозицію сформулювати
власну позицію стосовно дотримання встановлених чинним законодавством процедур
розробки проекту «Програми розвитку гідроенергетики на період до 2026 року» та оцінку її
змісту;
2.
ЕГО «Зелений Світ» пропонує Агентству звернутися до Уряду з пропозицією
здійснення СЕО «Програми розвитку гідроенергетики до 2026 року» у відповідності до
«Протоколу про стратегічну екологічну оцінку» до Конвенції Еспо, передбачивши участь
громадськості у цьому процесі.
Письмову відповідь на це звернення прошу надати згідно положень ст. 20 закону «Про
звернення громадян».
Виконавчий директор ЕГО «Зелений Світ»,
член Науково-технічної ради НПП «Дністровський каньйон»
Олександр Степаненко.

