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№ 01 - 02 від 06 лютого 2017 року  
Прем’єр-міністру України Гройсману В. Б. 

 
Щодо порушень чинного законодавства України при розробці  

та затвердженні Програми розвитку гідроенергетики України до 2026 року,  

а також передбачених нею планів будівництва каскаду ГЕС на річці Дністер 

 
 

ЗВЕРНЕННЯ 
 

Кабінет Міністрів України (далі – КМУ) своїм Розпорядженням від 13 липня 2016 р. 

№ 552-р затвердив розроблену Міненерговугілля України «Програму розвитку 

гідроенергетики України на період до 2026 року (далі – Програма) , яка серед іншого 

передбачає будівництво каскаду гідроелектростанцій з шести ГЕС на річці Дністер у його 

верхній та середній течії, на території Івано-Франківської, Чернівецької та Тернопільської 

областей. Ця складова Програми матиме значний вплив практично на весь басейн Дністра, 

у тому числі в транскордонному контексті. 

 

ЕГО «Зелений Світ» змушений звернути увагу на те, що проект концепції Програми 

не було опубліковано для широкого ознайомлення у державних ЗМІ, розробником не було 

проведено громадських обговорень концепції Програми, державних експертиз (наукової, 

науково-технічної, екологічної, інвестиційної, санітарно-епідеміологічної тощо) проекту 

Програми , його стратегічної екологічної оцінки. Проект Програми не отримав погоджень  

МОН України, Мінекономрозвитку України, Мінприроди України, Державного агентства 

водних ресурсів України інших профільних органів державної виконавчої влади. 

Розробником Програми не було ініційовано процедур оцінки впливу на довкілля (ОВД) 

об’єктів, будівництво яких передбачено Програмою, зокрема ОВД у транскордонному 

контексті. 

 

Так в разі будівництва каскаду ГЕС на Дністрі вочевидь буде знищено природні 

комплекси національного природного парку НПП «Дністровський каньйон», 

Дністровського регіонального ландшафтного парку (РЛП), частину природних комплексів 

НПП «Хотинський» Галицького НПП, велику кількість природних, історико-культурних та 

археологічних пам’яток, затоплено території багатьох населених пунктів, що вимагатиме 

відселення їхніх мешканців . Варто зазначити, що територію згаданих НПП та РЛП 

включено до переліку перспективних заповідних об’єктів всеєвропейської Смарагдової 

мережі, котрі повинні охоронятися згідно Бернської конвенції, ратифікованої Україною, а 

також згідно Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Екосистема річки Дністер 

вже у даний час перебуває під негативним антропогенним тиском, спричиненим 

будівництвом та експлуатацією Дністровського гідровузла у складі двох ГЕС та ГАЕС. 

 

Одним з наслідків затвердження КМУ згаданої Програми стало оголошення тендеру 

на бюджетне фінансування проектних робіт: «Будівництво Верхньодністровського каскаду 

ГЕС. Техніко-економічне обґрунтування» вартістю 155 млн. гривень.  

 

ЕГО «Зелений Світ» вбачає у процесі розробки та затвердження Програми порушення 

ст. 3 Закону України «Про доступ до публічної інформації», ст. 5 – 6, 17 Закону України 

«Про державні цільові програми», ст. 11 Закону України «Про охорону навколишнього 



природного середовища», ст. 3, 6, 11 Закону України «Про екологічну експертизу», Закону 

України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на 

період до 2020 року» , ст. 2 – 7 Конвенції ООН Про доступ до інформації, участь 

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

довкілля від (Оргуська конвенція), ратифікованої Законом України № 832-XIV від 06 липня 

1999 р., ст. 2 Конвенції про охорону та використання транскордонних водотоків і 

міжнародних озер,  ст. 2 – 6 Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у 

транскордонному контексті (Конвенція Еспо), ратифікованої Законом України № 534-XIV 

від 19 березня 1999 р., ст. 8 Протоколу про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції 

Еспо, положення Директив Ради Європи та ЄС у сфері довкілля, встановлені Розділу ІІ 

Договору про Асоціацію України з ЄС та Протоколу про приєднання до Договору про 

створення Енергетичного співтовариства, положення міжнародного Договору про 

співробітництво у сфері охорони і сталого розвитку річки Дністер, Порядок розроблення та 

виконання державних цільових програм, затверджений постановою КМУ від 31.01.2007 

року № 106, постанови КМУ «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та 

реалізації державної політики» від 03.11.2010 р. № 996 тощо 

 

Оскільки у процесі розробки та затвердження Програми було порушено процедуру 

розроблення державних цільових програм, низку законів України та її міжнародних угод, 

на підставі ст. 5, 16, 34, 38, 40 Конституції, ст. 1, 5 закону  «Про звернення громадян» 

звертаємося з наступними пропозиціями:  

1. Скасувати розпорядження КМУ від 13.07.16 р. № 552-р та відкликати «Програму 

розвитку гідроенергетики України до 2026 р.»;  

2. Зупинити фінансування проектних робіт: «Будівництво Верхньодністровського 

каскаду ГЕС. Техніко-економічне обґрунтування» вартістю 155 млн. гривень. Спрямувати 

вивільнені кошти на розробку проектів енергозбереження, розвитку відновлюваних джерел 

з використанням енергії сонця, вітру та біомаси. 

 

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»,  

член правління Української Гельсінської спілки з прав людини 

Олександр Степаненко.   

                                                                                             
                                                                                                 

                                                                    

 

                                                                                          

 


