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Прем'єр-міністру України Азарову М.Я. 

Кабінет Міністрів України 

01008, м. Київ, вул. Грушевського,12/2 

тел.: (044) 256-63-33 

 

Про не-екологічність проекту ЛЕП «Новоодеська – Арциз» у варіанті 

Укренерго і необхідність зміни проектного рішення 

 

Миколо Яновичу! 

 

Громадські екологічні організації України висловлюють свою серйозну 

стурбованість у зв'язку з запланованим будівництвом високовольтної ЛЕП 

«Новоодеська – Арциз» Національною енергетичною компанією (Укренерго). 

Річ в тім, що Укренерго розглядає можливість будівництва лінії 

електропередачі через водно-болотні угіддя дельти Дністра, які є вразливою 

екосистемою і охороняються міжнароднимi та національнимii 

природоохоронним законодавством. 

Очікується, що проект буде профінансований Європейським банком 

реконструкції та розвитку. У 2009 році 25 українських екологічних організацій 

вже зверталися до банку та Укренерго з вимогою не розглядати проект, допоки 

Укренерго не розробить альтернативні маршрутиiii. Тоді проект було зупинено. 

Однак, замість того щоб зосередитися на пошуку більш екологічно 

прийнятних альтернатив, компанія Укренерго зосередила свої зусилля на 

ліквідації перешкод на шляху реалізації проекту, а саме – статусі особливо 

цінних водно-болотних угідь, що знаходяться під охороною. У лютому 2013 
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року Одеська обласна рада оголосила рішення про зміну складу території 

заповідного урочища «Дністровські плавні»iv - центральній зоні 

Нижньодністровського національного парку. 

Незважаючи на те, що назва Укренерго не фігурує в документах, не може 

бути просто збігом те, що території, виведені із урочища, утворюють коридор, в 

який вписується маршрут ЛЕП «Новоодеська-Арциз», який з самого початку 

запропонувала Укренерго і яку вже було відхилено ЄБРР (див. малюнок ). 

 

 

 

В "науковому обґрунтуванні" головною причиною для скасування 

статусу заповідної території є наявність вже існуючої інфраструктури (дорога й 

стара лінія електропередач), а також очікувана шкода від «запланованої» лінії 

електропередачіv. В той же, на думку багатьох науковців, на сьогоднішній день 

відсутні підстави для зміни статусу цієї території. В екосистемному відношенні 

– це дуже цінні ділянки, які заслуговують особливої охорони. 

Громадські організації звернулись до ЄБРР з проханням не підтримувати 

лінію «Новоодеська-Арциз» в будь-якій формі, яка передбачає перетин 

Дністровського лиману вздовж дороги М-15 Одеса-Рені, незалежно від статусу 
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цієї території. Громадські організації України будуть протистояти цьому 

варіанту ЛЕП усіма легальними методами.  

 

Ми звертаємось до вас, пане Прем’єр-міністре, з вимогою забезпечити 

дотримання положення ст. 50 Конституції України та законодавства про 

збереження біотичного різноманіття, не допустити того, щоб компанія 

Укренерго побудувала високовольтну лінію електропередачі через цінну і дуже 

вразливу зону, яка знаходиться під захистом Рамсарської конвенції - 

Дністровські плавні, і просимо дати вказівку щодо .розроблення 

альтернативного проекту ЛЕП. 

 

 

З повагою,                                                                                           

Голова Національного екологічного центру України  

 

Ярослав Мовчан 

                      

                                                     

Це звернення також підтримують: 
 

1. Азово-Черноморський орнітологічний союз (м. Одеса), Анатолій 
Корзюков, президент. 

2. Бережанська МО ВЕЛ (м. Бережани), Надія Волинець, голова організації. 
3. Бережанська РО ВЕЛ (м. Бережани), Ігор Гаврилишин, заступник голови. 
4. Всеукраїнська дитяча спілка "Екологічна варта", Олена  Пащенко, 

координатор. 
5. Всеукраїнська екологічна ліга (м. Київ), Тетяна Тимочко, президент. 
6. ГО "Еколого-культурний центр ім. В.М. Гонтаренка" (с. Маяки, 

Беляєвського р-на Одеської області), Юлія Тернова, голова. 
7. Екологічна група "Печеніги" (м. Харків), Сергій Шапаренко, голова ради. 
8. Екологічна організація "Дельта" (с. Маяки, Беляєвського р-на Одеської 

області), Анатолій Жуков, керівник. 
9. Екологічне об'єднання "Наше місто" (м. Тернопіль), Любомира 

Качмарська, керівник. 
10. Екологічний клуб "Край" (м. Бережани), Галина Проців, голова ради. 
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11. Еколого-туристичне об'єднання "Орлан" (м. Дніпродзержинськ), Петро 
Чегорка, голова ради. 

12. Інститут екології ІНЕКО, недержавна наукова установа (м. Київ), 
Володимир Мальцев, експерт. 

13. Міжнародна благодійна організація "Екологія-Право-Людина" (м. Львів), 
Олена Кравченко, виконавчий директор. 

14. Міжнародна екологічна асоціація охоронців ріки "Еко-Тірас", Іван Русєв, 
член ради. 

15. Міжнародна екологічна асоціація охоронців ріки "Еко-Тірас", Ігор 
Щєглов, експерт. 

16. ММГО "Екоклуб" (м. Рівне), Андрій Мартинюк, голова ради. 
17. Молодіжне відділення Національного екологічного центру України (м. 

Київ), Заворотна Г.В., активіст. 
18. Одеська філія Національного екологічного центру України (м. Одеса), 

Станіслав Тібатін, член ради.  
19. Одеське відділення Українського товариства охорони птахів (м. Одеса), 

Сергій Курочкін, експерт. 
20. Одеський соціально-екологічний союз (м. Одеса), Алла Шевчук, голова. 
21. Товариство української мови ім. Тараса Шевченка "Просвіта" (м. 

Бережани), Микола Проців, член правління. 
22. Туристичний клуб "Ходак" (м. Бережани), Михайло Подуфалий, голова 

організації. 
23. Українське товариство охорони птахів, Олег Дудкін, виконавчий 

директор. 
24. Фонд "Природна спадщина" (м. Одеса), Русєва Т.Д., керівник.  

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
i Закон України «Про участь України в Конвенції про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, 
головним чином як середовище існування водоплавних птахів» вiд 29.10.1996 № 437/96-ВР. 
ii З метою збереження цих унікальних ландшафтів та біорізноманіття, у 1993 році рішенням Одеської обласної 
ради №496 –XXI від 1 листопада тут було створено заповідне урочище «Дністровські плавні», а 13.11.2008 
Президент України підписав указ №1033 про створення у дельті Дністра Нижньодністровського національного 
природного парку (НПП) на теріторії 21 311,1 гектара. 
iii http://necu.org.ua/wp-content/uploads/UkrNGO_Dniester_delta_letter_to_EBRD.pdf 
iv Рішення про зміну складу території заповідного урочища «Дністровські плавні» на території Білгород-
Дністровського району Одеської області http://goo.gl/pnNpL 
v Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління, «Наукове обґрунтування на зміну меж 
заповідного урочища «Дністровські плавні» на території Білгород-Дністровського району» від 24.11.2012 
№113.05/03. 


