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Вступ 
 
Національна енергетична компанія «Укренерго» планує побудувати лінію електропередачі між 
підстанцією Новоодеська неподалік міста Одеса та підстанцією Арциз в бессарабській частині 
Одеської області України. За офіційною версією лінія електропередачі має забезпечити надійне 
постачання електроенергії в південно-західну частину Одеської області. Наразі підстанція в Арцизі 
отримує електроенергію з Республіки Молдова. 
 
Основною проблемою при проектуванні ЛЕП став вибір маршруту. Основний варіант, 
запропонований енергетиками, пролягає через особливо цінні природні території, що захищені як 
національним, так і міжнародним законодавством: 
 

 Одна частина територій відведена під заповідне урочище «Дністровські плавні» в 
Нижньодністровському національному природному парку. Запланований маршрут ЛЕП 
(«А») проходить по тій частині парку, в якій встановлено найсуворіше обмеження на 
господарчу діяльність (заборонена промислова інфраструктура, окрім тієї, що необхідна 
для управління парком). 

 Більша за площею частина має статус особливо цінних водно-болотних угідь міжнародного 
значення, що знаходяться під захистом Рамсарської конвенції.  
 

Прокладання ЛЕП Новоодеська-Арциз через заповідні території завдасть непоправної шкоди 
біорізноманіттю як на рівні України так і Європи в цілому. Необгрунтованість вибору цього 
маршруту підтвердженна міжнародним технічним консультантом, залученим на вимогу 
потенційного кредитора проекту – Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). 
 
Заплавні луки в дельті Дністра за останні десятиліття зменшилися за площею більш ніж на 90% 
через потужний антропогенний тиск. Ці крихітні території – одне з небагатьох місць для 
гніздування і відпочинку для птахів під час сезонних міграцій по території Європи.  Прокладання 
траси ЛЕП 330 кВ через цю частину дельти Дністра в будь-якому виконанні (повітряна лінія чи 
кабель) назавжди знищить залишки цих унікальних природних екосистем, які є життєво 
необхідними для багатьох видів водно-болотних птахів, в тому числі рідкісних та зникаючих видів. 
  
Існує альтернативний варіант маршруту ЛЕП (варіант «С»), південніше від заповідних  територій, 
який є прийнятним з екологічної і економічної точки зору. Однак представники «Укренерго» 
спільно з одеськими обласними посадовцями, шукають будь-які можливості, скасувати заповідний 
статус земель, через які проходить перший, більш зручний для них варіант маршруту. Цим вони 
підривають довіру європейських донорів (зокрема ЄБРР) і відсувають перспективу правильного й 
екологічно безпечного забезпечення електроенергією бессарабскої частини Одеської області.   
 
Маршрут по заповідних територіях також проходить вздовж кордону з Молдовою, тож ймовірним 
є транскордонний негативний вплив від реалізації проекту. Укренерго недбало поставився до 
інформування молдавської сторони щодо можливих наслідків від будівництва ЛЕП на територію 
Молдови.  
 
Третьою проблемою є сумнівна обґрунтованість необхідності будівництва ЛЕП у запропонованому 
варіанті – двох ланцюговому (330 кВ х 2). Оскільки для потреб бессарабського регіону було б 
цілком достатньо однієї лінії 330 кВ. Збільшена потужність лінії  є ознакою того, що її хочуть 
використовувати для експорту  електроенергії у Румунію. Такі плани не є достатньо 
обгрунтованими з точки зору екологічних і економічних наслідків для України в сучасних умовах. 

 
 



Негативні наслідки прокладання ЛЕП 330 кВ «Новоодеська-Арциз» 
через заповідні території дельти Дністра 

 

3 

 

Дністровські плавні – унікальна пам’ятка природи  
 

З метою збереження   унікальних ландшафтів та біорізноманіття дельти Дністра, у 1993 році тут 
було створено заповідне урочище «Дністровські плавні»1, а у 2008 році Президент України 
підписав указ про створення у дельті Дністра Нижньодністровського національного природного 
парку (НПП) на теріторії 21 311,1 гектара2.  
 
При цьому основна частина заповідного урочища 
увійшла до складу Нижньодністровського національного 
природного парку. Окремі ділянки заповідного урочища 
не ввійшли в парк, проте зберегли свій 
природоохоронний статус  (мал. 2).  
 
Найбільш цінними і водночас найбільш вразливими 
природними комплексами, що збереглися в урочищі, є 
болотні лучні екосистеми.  
 
Завдяки їх існуванню підтримується різноманіття птахів, 
амфібій, безхребетних тварин і стійкість екосистем в 
цілому. Так, для багатьох птахів, в першу чергу водно-
болотних, вони є місцем зупинки під час сезонних 
міграцій, гніздування. Компоненти цих екосистем  є 
кормовою базою для птахів, які на цих підтоплених луках 
годуються безхребетними і амфібіями. Активному 
розвитку останніх тут сприяють менші глибини водного 
шару в порівнянні з плавнями і більш висока, ніж в 
очеретяних заростях, температура. На луках також 
ростуть види рослин, що підлягають особливій 
охороні. Саме тут відбувається розмноження 
дністровських риб під час нересту.   

Мал. 1. Розміщення землекористування 
Нижньодністровського НПП у межах 
адміністративних районів Одеської області  
 

Внаслідок спорудження в середині 80-х років ХХ сторіччя Дністровської гідроелектростанції, 
автотраси, дамб, відбулися зміни водного режиму території, що призвело до скорочення площі 
рослинності болотистих лук.  
 
Через малу частку площі цих ділянок у загальній площі Нижньодністровського НПП і їх 
надзвичайно важливої ролі у житті птахів та інших організмів, ці елементи ландшафту стали 
унікальними (рідкісними) і вимагають особливої охорони. В даний час цим їм загрожує повне 
зникнення у зв'язку із усе зростаючим антропогенним тиском.  На території низин Дністра ці 
ділянки, в тому числі і в заповідних зонах, є привабливими для забудови чи іншого докорінного 
перетворення екосистем у зв'язку з близькістю мальовничої р. Дністер, автотраси міжнародного 
значення, близькістю існуючої інфраструктури, різних комунікацій, відносно рівним рельєфом.   
 
Незважаючи на жорсткі обмеження Водного, Земельного Кодексу України, Закону України про 
ПЗФ, до теперішнього часу вже повністю знищено ділянки заплавних лук, на яких зустрічалася 

                                                 
1 Рішенням Одеської обласної ради №496 –XXI від 1 листопада 1993 року. 
2 Наказ Президента України № 1033 від 13.11.2008 р. «Про створення Нижньодністровського національного природного 
парку». Створення ННПП було ініційовано та науково обґрунтовано одеськими вченими-екологами Іваном Русєвим та 
Ігорем Щоголевим у 1985 році. 
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трохета потайна – єдине місцезнаходження цього безхребетного на Дністрі, і одне з чотирьох 
відомих в Україні (Червона книга, 2009). Така ж доля чекає і на невеликі за площею ділянки лук, 
що ще залишились в заповідному урочищі «Дністровські плавні» і заповідній зоні НПП, в разі 
початку будівництва тут  ЛЕП 330 кВ Новоодеська-Арциз. 
 

Національний та міжнародний статус дельти Дністра 
 
У 1999 році уся територія заповідного урочища «Дністровські плавні» разом з північною частиною 
Дністровського лиману була внесена до переліку водно-болотних угідь, що мають міжнародне 
значення, в першу чергу, як місця перебування птахів водно-болотних комплексів за критеріями 
Рамсарської конвенції3.  

 
 

Мал. 2. Заповідне урочище «Дністровські плавні» 

 
Нині територія Нижньодністровського НПП включає два водно-болотяні угіддя міжнародного 
значення: «Північна частина Дністровського лиману» (WI site 3UA007) і «Межиріччя Дністра і 
Турунчука» (WI site 3UA006)4 (мал. 3). Водно-болотне угіддя міжнародного значення в межиріччі 
Дністер-Турунчук розташоване на території Біляївського району, має площу 7600 га; угіддя 
міжнародного значення в Дністровському лимані знаходиться на території Овідіопольського та 
Білгород-Дністровського районів, площа — 20 000 га. 
 
Згідно Закону України «Про природно-заповідний фонд» заповідна зона НПП призначена для 
охорони та відновлення найбільш цінних природних комплексів, її режим визначається відповідно 
до вимог, встановлених для природних заповідників. В той же час, на решті території парку (тобто 
на території зони регульованої рекреації, рекреації та господарської зони) забороняється будь-яка 
діяльність, яка призводить або може призвести до погіршення стану навколишнього природного 
середовища та зниження рекреаційної цінності території національного природного парку.  
 

                                                 
3 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. 
4 Набули цього статусу 23 листопада 1995 року.  
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Заповідна зона включає майже всю територію заповідного урочища «Дністровські плавні» 
загальною площею близько 7 500 га, окрім 20 кварталу Біляївського лісництва. Значна частина 
земель заповідної зони (3 700 га) надана парку в постійне користування. В заповідній зоні 
знаходяться заплавні озера (частина озер Біле і Горілі). До неї також входять найбільш цінні 
ділянки лісу на північному березі Дністровського лиману5. 
 

 
Мал. 3. Карта-схема розташування Рамсарських водно-болотних угідь на території Нижньодністровського НПП 
 

 
Мал. 4. Попереднє зонування Нижньодністровського НПП 

                                                 
5 Відповідно до вимог Закону України «Про природно-заповідний фонд», з урахуванням попереднього зонування 
території Нижньодністровського НПП, яке затверджене рішенням Науково-технічної ради Нижньодністровського НПП 
від 22.06.2010 р. 
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Через заповідне урочище «Дністровські плавні» і заповідну зону ННПП проходить ділянка траси 
Одеса-Рені від 45 по 51 км (в розмітці автотраси кілометровимі знаками до 2013 року) (мал. ЛЕП 
через заповідну зону ННПП). Саме тут передбачається прокладка ЛЕП 330 кВ Новоодеська-Арциз. 
 

Лучні екосистеми Дністровських плавнів  
 
В даний час в заповідному урочищі «Дністровські плавні» в зоні автотраси Одеса-Рені (ділянка 
Маяки-Паланка з кілометрового знака 46,5 км до 52 км в розмітці автотраси 2014 року) збереглися 
дві ділянки, представлені типовими лучними екосистемами (Байрак та ін., 2013). 
 
Ділянка № 1. Координати: 46° 24.735' півн. ш. 30° 9.671' сх. д. - 46 ° 25.721' півн.ш. 30° 10.482' 
сх.д. Розташована на правому березі р. Дністер, уздовж 49-51-го кілометрів автотраси Одеса-Рені, 
її площа становить близько 57,9 га, протяжність 2,8 км, середня ширина 240 м. Входить до складу 
заповідної зони Нижньодністровського НПП (відповідно до попереднього зонування). 
 
Ділянка №2. Координати 46° 26.129' півн. ш. 30° 11.438' сх. д. - 46° 26.631' півн.ш. 30° 12.245' 
сх.д. Розташована на правому березі р. Дністер, близько 45-48-го кілометрів автотраси, її площа 
становить близько 25,5 га, протяжність 1,7 км, середня ширина 100-150 м. (мал. 5 і 6) 
 
Геоботанічний опис ділянок отримано маршрутним методом влітку 2013 року (Байрак та ін., 
2013). Характеристика екосистем складена на підставі комплексних обстежень території в цей же 
період і багаторічних спостережень, проведених раніше. 
 

Мал.5. Ділянка №1 Мал.6. Ділянка №2 

 

Ботанічна репрезентативність  
 
Рослинний покрив обстежених ділянок є типовим для плавнів великих річок Північного 
Причорномор'я і представлений болотними і лучними спільнотами, які мають різні площі та 
конфігурації і розташовані вздовж 45-51 км автотраси Одеса-Рені (Байрак та ін., 2013). Уздовж 45-
47 км (смуга правіше дороги до берега р. Дністер) рослинний покрив утворений переважно 
природними лучними  ценозами (трав'яно-осоковими) з вкрапленнями по периферії очеретяних 
угруповань. Проективне покриття травостою - 95-100%.  
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У верхньому ярусі домінують представники родини злакових (костриця лучна (Festuca pratensis), 
пирій повзучий (Elytrigia Repens), куничник наземний (Calamagrostis epigeios), мітлиця велетенська 
(Agrostis gigantea), лисохвіст лучний (Alopecurus pratensis), тонконіг лучний (Poa pratensis). 
Флористичений склад одноманітним, що є наслідком впливу едафічного і антропогенного 
(рекреаційного) чинників. У зниженнях рельєфу зустрічаються представники осокових (осока 
гостровидна (Carex acutiformis), лисяча (С. vulpina), отруби (C. otrubae).  
 
Специфіку рослинного покриву лук уздовж 46 км визначають вкраплення ділянок з фрагментами 
солонцьоватої і солончакової рослинності (у вигляді смуг), приуроченої до мікропідвищень з 
засоленими грунтами. В смузі на 46 км малочисельні популяції утворюють типові галофіти: содник 
простертий (Suaeda prostrata), ситник Жерара (Juncus gerardii), покісниця розставлена (Puccinellia 
distans). Навесні ця територія заливається паводковими водами і служить важливим біотопом для 
зупинки під час міграції водно-болотних птахів. Крім того, ця територія має особливе 
водоохоронне значення, оскільки далі вгору за течією (з 48-го км) дорога підходить до правого 
берега Дністра і водоохоронна зона функціонує на мінімально вузькій території (до автотраси). 
 
Лучно-болотні ділянки вздовж 49-52 км (лівіше від автотраси) мають більш мозаїчний характер 
рослинного покриву. Високотравні болота з тростини південної (Phragmites Australis), котрі 
домінували вздовж 45-48 км, змінюються болотистими луками, представленими спільнотами 
переважно низькотравних, місцями високотравних галофільних рослин. Ці лугові ділянки майже 
прилягають до автотраси, від якої відділені штучним обвідним каналом з типовими прибережно-
водними рослинами: рогіз широколистий (Typha latifolia) і вузьколистий (Т. angustifolia), очерет 
озерний (Schoenoplectus lacustris), лепешняк великий (Glyceria Maxima) тощо.  
 
На віддалених ділянках панують монодомінантні зарості очерету. Проективне покриття травостою 
100%. Щільні зарості утворює корневищний злак пирій повзучий і ситник приморський (Juncus 
maritimus). На обводнених ділянках домінують ситняг болотний (Eleocharis palustris), Польовиця 
пагоноутворююча (Agrostis stolonifera), тонконіг болотний (Роа palustris). У складі гідрофільних 
співтовариств виявлено значне флористичне різноманіття: м'ята водяна (Mentha aquatica), 
очеретянка звичайна (Phalaroides arundinacea), підмаренник болотний (Galium palustre), півник 
болотний (Iris pseudacorus), зюзник європейський (Lycopus europaeus), смовдь болотна 
(Peucedanum palustre), алтея лікарська (Althaea Officinalis), гірчак земноводний (Persicaria 
Amphibia), щавель прибережний (Rumex Hydrolapathum), чистець болотяний (Stachys palustris), зніт 
болотний (Epilobium palustre), вербозілля лучне (Lysimachia nummularia), плакун верболистий 
(Lythrum salicaria) тощо. 
 
На луках поодиноко або смугами ростуть дерева і чагарники як природного походження (верба 
біла (Salix Alba), ясен звичайний (Fraxinus Excelsior), так і інтродуковані (аморфа кущова (Amorpha 
fruticosa), маслинка вузьколиста (Elaeagnus Angustifolia), які відіграють позитивну роль для птахів 
(гніздування, кормова база, місця для відпочинку). 
 
Описані вологі луки є біотопом для годівлі популяції рідкісного птаха - каравайки (Plegadis 
falcinellus ) (Червона книга України), чисельність якого за останнє десятиліття скоротилася майже в 
десять разів. Серед причин такої тенденції - зменшення площі лучно-болотних біотопів внаслідок 
осушення (внаслідок зарегульованості ріки Дністровською ГЕС) і забудови плавневих лук біля 
с. Маяки. 
 

Орнітологічна репрезентативність і унікальність 
 
Заплавні луки дельти Дністра заливались паводковими водами, тому під час нересту завжди 
рясніли величезною кількістю сазанів і численних видів водно-болотних птахів: каравайок, 
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колпиць, пеліканів, чапель, куликів та ін. В різний час року (гніздування, весняна і осіння міграції, 
зимівля) цю зону використовують майже 100 видів птахів. Саме завдяки періодичному затопленню 
та вегетації лучної рослинності, заплавні луки приваблюють тисячі птахів для пошуку їжі та 
відпочинку. На лучних біотопах обстежених дільниць виявлено 95 видів птахів, з яких 22 види 
занесені до Червоної книги України6. 
 
Заплавні луки в дельті Дністра за останні десятиліття через потужний антропогенний тиск 
зменшилися за площею більш ніж на 90%. В минулому на заплавних луках дельти Дністра 
годувалася найбільша на Чорному морі популяція каравайки, або блискучого ібіса. Зараз 
дністровська популяція цих птахів знаходиться в критичному стані, ледь досягаючи 100 гніздових 
пар. 

 
Плани України по експорту електроенергії до Європи 
 
У 2005 році Україна підписала з Європейським союзом Меморандум про порозуміння щодо 
співробітництва в енергетичній галузі, в якому зокрема зазначено, що: «Україна  та  ЄС  мають   
спільні   інтереси в енергетичній  галузі,  і як ЄС,  так і Україна можуть мати користь від інтеграції 
своїх енергоринків,  тим самим  підвищуючи,  рівень енергетичної  безпеки Європейського 
континенту»7.  
 
Зокрема в сфері електроенергетики сторони Меморандуму вбачали великий потенціал експорту 
до Європейського союзу, електроенергії, виробленої на українських атомних станціях, а також 
нарощування генерації на вугільних  електростанціях. Оскільки електроенергетична система 
України майже не з’єднана з європейською, українська сторона зобов’язалась, побудувати велику 
кількість магістральних ліній електропередачі (ЛЕП), а також виконати технічні та організаційні 
заходи для синхронізації роботи української мережі з європейською. 
 

 
Мал. 7. Південне напівкільце, або Південна високовольтна магістраль і напрямки експорту 

 

Будівництво ЛЕП вимагає значних фінансових коштів, а більшість атомних енергоблоків в Україні 
добігає кінця терміну експлуатації (у 12 з 15 блоків проектний термін роботи або вже сплив або 
спливатиме до 2020 року). У Меморандумі зазначено, що Європейський союз буде надавати 

                                                 
6  Червона книга України, 2009; Русєв І., Русєв Р., 2013 
7 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_694 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_694
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всебічну підтримку проектам у цих сферах, через різноманітні програми і через кредитування 
(ЄБРР, ЄІБ та Фонду Інвестиційного інструменту сусідства Європейського Співтовариства8). 
 
Об’єднання електромережі України з європейськими мережами було визначено як одну з 
пріоритетних цілей  в Енергетичній стратегії Україні на період до 2030 року9. І хоча майже всі 
країни-сусіди України теж планують наростити власні генеруючі потужності і експортувати 
електрику, авторів Енергетичної стратегії це не зупиняло. 
 
Однією з таких високовольтних ліній електропередачі є ЛЕП 330 кВ Новоодеська-Арциз. 
 
Після подій Майдану і початку прямої агресії Росії проти України, Україна розпочала процес 
перегляду Енергетичної стратегії і в кінці 2014 року Національний інститут стратегічних 
досліджень проводить обговорення концептуальних засад майбутньої Стратегії10. В проекті 
зазначено, що пріоритетами енергетичної політики України має стати входження енергетичного 
сектору України в європейський енергетичний простір та системне забезпечення енергетичної 
безпеки, але в той же час на перше місце ставиться пріоритетність забезпечення сталого 
розвитку українського суспільства. 

 
Пріоритети змінились, а проект залишився незмінним. ЛЕП 330 кВ «Новоодеська-Арциз» будується 
з віддаленою метою експорту електроенергії в Європу. При цьому гроші на такий проект будуть 
залучатись у міжнародних фінансових організацій під державні гарантії, що збільшує зовнішній 
борг України і спричиняє додатковий тиск на платників податків.  
 
В сучасних обставинах задля сталого розвитку українського суспільства державі необхідно в першу 
чергу модернізувати розподільчі мережі, які зараз знаходяться у зношеному стані, і навчитись 
економно споживати енергію, враховуючи, скільки  енергетичних об’єктів було зруйновано чи 
анексовано внаслідок агресії Росії. 
 

Боротьба НЕК «Укренерго» за заповідні землі дельти Дністра 
 
В 2006 році Укренерго підготувала техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) проекту будівництва 
повітряною лінії електропередач  від підстанції Новоодеська біля Одеси до підстанції Арциз на 
півночі із маршрутом проходження північніше від Дністровського лиману і південніше кордону з 
Молдовою і подала заявку на отримання кредиту до Європейського банку реконструкції та 
розвитку (ЄБРР). На той час ЄБРР не підтримав проект через те, що маршрут ЛЕП був запланований 
через цінну природну територію. Натомість банк надав кошти на експертів (ERM Iberia), які мали 
допомогти  НЕК Укренерго провести якісну екологічну оцінку та розробити документи для 
консультацій з громадськістю.      
 
З того моменту було підготовано три звіти з оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) 
проекту: Укргідропроект (2007), ТОВ «Південна енергетична компанія» (2008), Звіт НЕК 
Укренергомережпроект (2009). В усіх них не зазначено, що ЛЕП проходить по території 
Рамсарських угідь. Майже не представлені альтернативні варіанти маршрутів (крім Укргідпроекту, 
де розглядається південний маршрут ЛЕП біля сіл Роксолана і Шабо).  
  

                                                 
8 Neighborhood Investment Facility 
9 Оновлена редакція Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, схвалена розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 24.07.2013  №1071 формувалась виходячи із незаперечності тривалого 
стратегічного партнерства між Україною та Російською Федерацією. Дану позицію було повністю зруйновано 
внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України у 2014 році. 
10 http://www.niss.gov.ua/  

http://www.niss.gov.ua/
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Навесні 2009 року Укренерго та найняті за гроші ЄБРР іспанські консультанти провели в Одесі та 
Києві консультації з громадськістю щодо визначення обсягу ОВНС проекту. Науковий підрозділ 
Нижньодністровського НПП підготував попередній висновок по проекту, в якому було чітко 
зазначено про небезпеку проведення ЛЕП 330 кВ через заповідні території. А відкритий лист від 
громадськості до ЄБРР11 допоміг привернути увагу до такого кричущого порушення національного 
та міжнародного законодавства, на яке збиралося піти НЕК «Укренерго».  
 
Після цього ЄБРР та Фонд Інвестиційного інструменту сусідства Європейського Союзу  виділили 
кошти, щоб залучити шведську фірму-консультанта,  Poyry SwedPower, для розробки 
альтернативних маршрутів ЛЕП.   
 
Майже через рік, 16 листопада 2011 року, Укренерго організовує в Одесі зустріч з зацікавленими 
сторонами по проекту ПЛ 330 кВ «Новоодеська-Арциз», на якій розглядається шість 
альтернативних маршрутів ЛЕП (A, B, C, D, E, F). На зустрічі представники громадських екологічних 
організації знову дали зрозуміти енергетикам, що варіант траси «А» через заповідні території 
дельти Дністра є екологічно небезпечним і недопустимим12. 
 

 
Мал. 8. Мапа регіону, на якій показано альтернативи шість альтернативних маршрутів ЛЕП (A, B, C, D, E, F). 

 
Допрацювавши варіанти траси ЛЕП 330 кВ, Укренерго 20-21 грудня 2012 року знову винесла на 
обговорення варіанти траси спочатку в місті Білгород-Дністровський, а потім в Одесі. Після всіх 
зазначених громадських слухань, 8 лютого 2013 року Укренерго разом з консультантами Poyry 
SwedPower та ЄБРР зробили висновок про те, що до розгляду залишаються три варіанти траси: А, С 
і Е. Однак, незабаром ще один з варіантів був відкинутий – морський, через перешийок Затоки, 
оскільки за нормами ДБН - "Автомобільні дороги", прокладати кабель в тих умовах і в тому місці, 
неможливо. І таким чином, до розгляду та розробці залишилися два варіанти ЛЕП 330 кВ – А та 
С13.  
 

                                                 
11 Звернення громадськості до ЄБРР з приводу повітряної лінії 330 кВ «Новоодеська-Арциз» від 27.05.2009 
http://necu.org.ua/zvernennya-hromadskosti-do-ebrr-z-pryvodu-povitryanoyi-liniyi-330-kv-novoodeska-artsyz/  
12  (Дод. - А С Е варіанти ЛЕП і - Протокол Одеса 16.11.2011) 
13 Роз'яснення по вибору проходження траси ПЛ 330 кВ Новоодеська - Арциз 
http://www.ukrenergo.energy.gov.ua/ukrenergo/control/uk/publish/article?art_id=117717&cat_id=127402  

http://necu.org.ua/zvernennya-hromadskosti-do-ebrr-z-pryvodu-povitryanoyi-liniyi-330-kv-novoodeska-artsyz/
http://www.ukrenergo.energy.gov.ua/ukrenergo/control/uk/publish/article?art_id=117717&cat_id=127402
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Варіант А: Маршрут біля молдавського кордону 
 
Від підстанції Арциз лінія іде до південно-східного переходу, на північ від сіл Світлодолинське і 
Плахтіївка. Між Арцизом і Новою Царичанкою нова лінія передачі 330 кВ, в основному проходить 
паралелельно до існуючої лінії передачі 110 кВ. Ця лінія іде далі на північ села Червона Коса. Далі 
перехід лінії над Дністровським лиманом був запланований між Червоною Косою (східний берег 
заплави Дністровського лиману) та селом Маяки (лівий берег ріки Дністер). Від села Маяки лінія 
іде по дорозі місцевого значення між двома дачними селищами Біляївки та Маяк  - «Тірас» і 
«Гудок».  Далі вона проходить по сільськогосподарських землях та пересіченій місцевості до 
підстанції Новоодеська 330 кВ. 
 
На території водно-болотних угідь ЛЕП іде вздовж дороги Одеса-Рені і проходить по цій дорозі 
через частково заплавні землі до державного кордону з Республікою Молдавія. Потім маршрут 
пролягає по північному узбережжю Дністра, через яке проходить по правому боку заплав біля 
села Удобне). Територія заплави є заповідним урочищем «Дністровські плавні», що знаходиться 
під захистом, а також відноситься до території Рамсарських угідь. Ширина заплави за оцінками 
складає 14 км. Приблизна протяжність маршруту – 102 км14.  
 
Варіант С: Маршрут через центральну частину Дністровського лиману 
 
Перехід є можливим там, де підходи до берегу є не дуже заселеними. Таке місце є між 
Миколаївкою та Овідіополем, біля села Миколаївка з лівого (північного берегу), а також біля села 
Молога на північ від Білгород-Дністровського по правому березі.  
Заболочені території біля села Мологи будуть знаходитись в охоронній зоні ПЗФ. Але поки ця 
територія не оголошена такою, що знаходиться під охороною, є можливість пройти по ній 
підземним кабелем. Однією з умов порту міста Белгород-Дністровський для будівництва цього 
маршруту є або прокладання кабелю на глибині нижче від заглибленого морського фарватеру, або 
дуже високі опори над ним.   
Загальна протяжність цього маршруту складає 117 км, з них 12 км – перехід через лиман. 
Консультанти пропонують виконати перехід з використанням підземного кабелю15.  

 
Однак, паралельно з громадськими слуханнями і обговореннями з міжнародними 
консультантами, Укренерго та одеська обласна влада послідовно і не цураючись незаконних 
методів, просуває варіант маршруту «А», начисто ігноруючи альтернативу (варіант «С»).  
 

Маніпуляції з науковим обґрунтуванням  
 
Починаючи з 2006 року, коли було підготоване ТЕО для проекту ЛЕП 330 кВ «Новоодеська-Арциз», 
Укренерго послідовно ігнорувало проблему проходження траси ЛЕП через цінні природні 
території. І лише чітка відмова ЄБРР фінансувати проект з таким маршрутом примусила державну 
компанію шукати шляхи вирішення цього питання. Для цього Укренерго вирішила добитись зміни 
статусу земель, через які мала пройти ЛЕП, тобто змінити межі об’єкту ПЗФ. Згідно Закону 
України «Про природно-заповідний фонд» зміна меж об’єктів ПЗФ відбувається тільки за наявності 
об'єктивної експертизи та погодження від Міністерства екології і природних ресурсів.  
 
Кілька разів Укренерго і одеська обласна влада звертались до різних наукових установ для того, 
щоб отримати наукові висновки, які б дозволили прийняти рішення про вилучення ділянок землі, 

                                                 
14 «Звіт про визначення обсягів робіт. Лінія електропередачі 330 кВ Новоодеська-Арциз», 2012, Poyry SwedPower AB. 
http://www.ukrenergo.energy.gov.ua/ukrenergo/document/113034/Pre-Feasibility%20(Scoping)%20Report%20RUS%20-
%20Rev%203.pdf  
15 Там само. 

http://www.ukrenergo.energy.gov.ua/ukrenergo/document/113034/Pre-Feasibility%20(Scoping)%20Report%20RUS%20-%20Rev%203.pdf
http://www.ukrenergo.energy.gov.ua/ukrenergo/document/113034/Pre-Feasibility%20(Scoping)%20Report%20RUS%20-%20Rev%203.pdf
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необхідних для прокладання ЛЕП. Вони звертались в Одеський національний університет 
ім. І.І.Мечникова, але отриманий документ не виправдав сподівань,  оскільки в ньому нічого не 
було сказано про необхідність вивести смуги землі вздовж дороги Одеса-Рені з ПЗФ. 
 
Оскільки об’єктивні висновки суперечили цілям Укренерго, в хід було запущено механізм 
«липової» експертизи. В 2012 році Державна екологічна академія післядипломної освіти та 
управління Мінприроди України підготувала інше наукове обґрунтування на зміну меж ЗУДП16. 
Воно мало відверто упереджений характер і містило сфальсифіковані підписи науковців17. 
 
Спираючись на цю хитку базу, у лютому 2013 року Одеська обласна рада прийняла  рішення про 
зміну складу території заповідного урочища «Дністровські плавні»18. Вилучені ділянки дуже вдало 
утворили «коридор» вздовж автодороги Одеса-Рені, в який ідеально вписалась високовольтна 
ЛЕП Новоодеська-Арциз. При цьому, взамін Нижньодністровському НПП передавалась акваторія 
Дністровського лиману, яка не має абсолютної ніякої цінності для природно-заповідного фонду. 
 
Проте через рік Одеський апеляційний адміністративний суд скасував рішення Облради через 
явне порушення в процедурі підготовки експертного висновку і самого механізму прийняття 
рішення Облрадою19. 
 
Влітку 2013 року адміністрація Нижньодністровського ПП замовила ще один науковий висновок, 
підготований під керівництвом професорки Байрак О.М.20 Цей висновок неоднозначно свідчив 
про те, що немає ніяких підстав для вилучення певних ділянок із урочища «Дністровські плавні», 
навпаки: 
 

Заповідне урочище «Дністровські плавні» сприяє збереженню  світової орнітофауни і 
біорізноманіття загалом. …. Тому необхідно забезпечити збереження цінних лучних 
екосистем, які займають обмежені площі у складі заповідного урочища, а саме: 
включити до заповідної зони ділянки уздовж 49-51 км автодороги, 45-48 км – 
рекомендувати як перспективну ділянку для включення у зону регульованої рекреації 
Нижньодністровського НПП в існуючих межах для забезпечення цілісності залишків 
заплавних лучно-болотних екосистем.  

 
Після того, як змінити межі заповідного урочища за допомогою наукових висновків не вдалось, 
влітку 2014 року Укренерго спробувала діяти через саму адміністрацію НПП. Але члени Науково-
технічної ради ННПП не підтримали пропозицію заступника директора НПП вилучити ділянку із 
заповідної зони і «дати можливість нормально провести ЛЕП «Новоодеська – Арциз». 

                                                 
16 «Наукове обґрунтування на зміну меж заповідного урочища «Дністровські плавні» на території Білгород-
Дністровського району» від 24.11.2012 №113.005/03. Підготоване Державною екологічною академією 
післядипломної освіти та управління. 
17 Лист професорки О.М. Смоляр до адміністрації НПП «Нижньодністровській» щодо фальсифікації її підпису 
під науковим обґрунтуванням для зміни меж ЗУДП. 
18 Рішення Одеської обласної ради «Про зміну складу території заповідного урочища «Дністровські плавні» 
на території Білгород-Дністровського району Одеської області» № 738-VI від 14.03.2014 
http://oblrada.odessa.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2658%3A------l-r-------
&catid=131&Itemid=185&lang=ru  
19 Постанова Одеського апеляційного адміністративного суда  від 20 березня 2014 року. Справа № 
815/3807/13-а http://reyestr.court.gov.ua/Review/38096657  
20 НАУКОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛАНДШАФТНОЇ ТА БІОТИЧНОЇ ЦІННОСТІ ЛУЧНИХ ЕКОСИСТЕМ ЗАПОВІДНОГО 
УРОЧИЩА «ДНІСТРОВСЬКІ ПЛАВНІ». 

http://oblrada.odessa.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2658%3A------l-r-------&catid=131&Itemid=185&lang=ru
http://oblrada.odessa.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2658%3A------l-r-------&catid=131&Itemid=185&lang=ru
http://reyestr.court.gov.ua/Review/38096657
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Розчарувавшись безрезультатним натиском на адміністрацію Нижньодністровського НПП, обласна 
влада робить нові спроби, отримати наукові висновки, які б влаштували енергетиків21. І знову 
Науково-технічна рада парку не погодилась з їх результатами. Експертна комісія незалежних 
вчених провела самостійну оцінку ділянок, запропонованих до вилучення і дійшла висновку, що ці 
території, займають незначні площі, і є ключовими для збереження біорізноманіття і орнітофауни 
зокрема в масштабі Європи22.  
 
Після невдалих спроб обґрунтувати будівництво повітряної лінії по території заповідного урочища,  
у 2014 році енергетики намагаються отримати обґрунтування для будівництва ЛЕП по тому самому 
маршруту («А») але у  кабельному виконанні23.  
 
В листопаді 2014 року Одеська облрада робить ще одну спробу змінити межі урочища24. Історія 
повторюється, тільки в цей раз відверто сформульовано причину зміни меж об’єкту ПЗФ - «для 
можливості створення коридору для будівництва траси лінії електропередач 330 кВ «Новоодеська-
Арциз». При цьому виявляється, що Укренерго і обласна рада намагаються реалізувати цей проект 
«у відриві» як від національних, так і від міжнародних відомств, які мають безпосереднє до нього 
відношення – Міністерства екології і природних ресурсів України та Секретаріату Рамсарскої 
конвенції.  
 
Зокрема Укренерго не повідомила Міністерство, що було вибрано варіант маршруту «А», не 
подала детальні розрахунки оцінки впливу на водно-болотне угіддя міжнародного значення, не 
повідомила, які компенсаційні заходи передбачено, які консультації з громадськістю проведено. 
Так само Укренерго проігнорувала запити Секретаріату Рамсарської Конвенції, під захистом якої 
знаходиться територія урочища, стосовно того, який маршрут ЛЕП обрано, і яких заходів 
планується вжити для пом’якшення впливу проекту25. 
 
До сьогодні не існує об’єктивних наукових висновків про те, що певні ділянки ЗУДП є 
деградованими і підлягають вилученню, навпаки, висновки незалежних експертів показують, 
що ділянки вздовж дороги Одеса-Рені, мають ключове значення в збереженні біорізноманіття, 
не тільки на національному рівні, але і на рівні Європи. 
 
Ходіння «по колу» представників Укренерго спільно з одеськими обласними чиновниками 
відсунула перспективу правильного й екологічно безпечного стратегічного вибору забезпечення 
електроенергією бессарабскої частини Одеської області. Для того, щоб завоювати інвесторів, 
така поведінка не є прийнятною, оскільки підриває довіру не тільки до самої компанії 
Укренерго, що хоче отримати кошти, а й до самої України, що оголосила стратегічний курс на 
об'єднання з Європою. 
 

                                                 
21 Лист Директора департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації, 
О.П. Ставнійчука, до ректора ОНУ ім. Мечнікова, Коваля І.М., від 11.07.2014.  
22 «Висновок експертної комісії, створеної за рішенням НТР Нижньодністровського НПП від 14.08.2014, з 
питання зміни меж заповідного урочища «Дністровські плавні». 
23 Лист Першого заступника директора Південних ЕС, А.М. Шведкого, до ОНУ ім. Мечникова, щодо 
підготовки наукового обґрунтування для зміни меж ЗУДП для прокладання кабелю ЛЕП 330 кВ 
«Новоодеська-Арциз», від 19.08.2014  
24 Проект рішення «Про внесення змін до складу території заповідного урочища «Дністровські плавні» на 
території Білгород-Дністровського району Одеської області»  
http://oblrada.odessa.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=4798%3A--------l-r-------
&catid=63%3A2011-04-11-08-37-30&Itemid=184&lang=ru 
25 Відповідь Міністерства екології та природних ресурсів України щодо законності спроб змінити межі 
заповідного урочища «Дністровські плавні» Одеською обласною державною адміністрацією, від 20.11.2014, 
№ 9-01/1090-14 
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Соціальні наслідки  
 
Слід зазначити, що окрім проблемної ситуації, яка формується навколо заповідних територій 
дельти Дністра, виникає не менш гостра проблема проходу ЛЕП 330 кВ через землі Маяковської 
сільської та Біляівської  міської рад, де розташвані  садово-городні кооперати «Тірас» і «Гудок» в 
Біляївському районі Одеської області.   
 

 
Мал. 9. Траса ЛЕП 330 кВ «Новоодеська-Арциз» через село Маяки і заповідне урочище «Дністровські плавні» 

 
Високовольтна ЛЕП – це об’єкт підвищеної небезпеки, що створює загрозу здоров’ю і життю 
людей, тому при будівництві ЛЕП встановлюється визначена охоронна зона (або санітарно-захисна 
зона). Її ширина варіюється залежно від класу напруги ЛЕП, для ЛЕП напругою 330 кВ це значення 
буде складати 30 метрів в обидві сторони, тобто загалом 60 метрів. В цій смузі заборонено 
будувати житло та накладаються певні обмеження на користування ділянками, що в неї 
потрапляють: 
 

 Люди можуть працювати до 4 годин поспіль під ЛЕП. Це обмеження стосується земельних 
ділянок сільськогосподарського призначення, які обробляються вручну та з гужовим 
тяглом. 

 На лісових ділянках необхідно вирубувати дерева та постійно утримувати їх нормативно 
визначену висоту. 

 Землевласники та землекористувачі в межах смуги відводу ЛЕП зобов’язані надавати 
можливість доступу спеціалістам до лінії для профілактичних та ремонтних робіт на ЛЕП. 
 

Там де ЛЕП іде від підстанції Новоодеська26, вона проходить північніше села Маяки. Між Маяками 
та Біляївкою розташовані три великих садових кооперативи, де існує комунальна інфраструктура: 
газ і водогін. Земельні ділянки є дуже дорогими. Єдиний варіант проходу траси ЛЕП – грунтова  
дорога, що розділяє два кооперативи: «Тірас» і «Гудок». Дорога і узбіччя займають близько 30 
метрів, далі розташовані паркани ділянок.  
 
Такі умови неминучо призведуть до ситуації, коли приватні земельні ділянки потраплять в 
санітарно-захисну зону ЛЕП. Це в свою чергу може призвести до значного соціального 
напруження, оскільки уже відомі приклади того, як Укренерго вирішує земельні питання при 
реалізації своїх проектів. В селі Усатове, Одеської області, Укренерго проклала ЛЕП 330 кВ прямо 

                                                 
26 Координати 46°27'15"N 30°23'12"E 
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по подвір’ях мешканців села, що призвело до сутичок і чотирирічної боротьби активістів села 
проти компанії на всіх рівнях27.  
 
Шляхом до уникнення соціального напруження мали б стати громадські консультації з 
мешканцями міста Біляївка та села Маяки. Інформація про те, були вони проведені чи ні, 
залишається неясною. В Біляївській РДА Одеської області така інформація і документи відсутні. За 
інформацією Біляївської міської ради в м. Біляївка громадські слухання з питання проектування 
маршруту «А» ЛЕП 330 кВ «Новоодеська-Арциз» проводились (і є протокол). Що стосується 
мешканців села Маяки, то громадські консультації з землекористувачами Маяковської сільської 
ради було проведено, але документи, що це підтверджують, в Маяковській сільській раді 
відсутні28.  
 

Транскордонний вплив проекту 
 
Попередні екологічні дослідження2930 дійшли висновку, що існує суттєвий ризик негативного 
впливу на  гідрологічний режим в ріці внаслідок будівництва ЛЕП в північній частині гирла Дністра, 
з врахуванням того, що система боліт знаходиться під охороною Рамсарської конвенції (зокрема 
варіант А). Для будівництва ЛЕП буде використано велику кількість будівельних матеріалів, що 
буде мати значні наслідки для гідрології болот і призведе до деградації заболочених територій (не 
тільки територій, що неопосередковано знаходяться в зоні будівництва), что вплине на умови 
нересту риб, гніздування птахів та режими підземних вод. Це буде відчутно не лише в українській 
частині річкової системи, але і в транскордонному контексті, оскільки проект розташований 
близько до кордону з Молдовою.  
 

 
Мал. 10. Проходження траси ЛЕП 330 кВ між кордоном з Молдовою і заповідним урочищем «Дністравські плавні» 

 

                                                 
27 Недотримання проекту будівництва ліній електропередач викликало зіткнення між міліцією та місцевими жителями, 
18.11.2009 http://necu.org.ua/uastove-lep-091118/  
28 Лист Біляївської районної ради до НЕЦУ № 6-3п/6 від 19.12.2014 
29 Звіт по науково-технічному дослідженню «Реалізація ТЕО для переходу ЛЕП «Новоодеська-Арциз» 330 кВ. Вплив 
будівництва та експлуатації лінії електропередачі на акватичну екосистему прибережних солевих озер р. Дністер. Заходи 
зі зниження негативного впливу», 2006, підготований Інститутом гідробіології НАН України  
30 Звіт з технічного дослідження «Реалізація ТЕО для переходу ЛЕП «Новоодеська-Арциз» 330 кВ. Розділ підготовки 
матеріалів по ОВНС риборозведенню», 2006, підготований «ЮгНИРО Одеський центр».  

http://necu.org.ua/uastove-lep-091118/
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Українська сторона має керуватись положеннями Конвенції Еспо, або Конвенції про оцінку 
екологічного впливу в транскордонному контексті.  Ця Конвенція передбачає в якості обов’язків 
сторін, проводити оцінку екологічного впливу певних видів діяльності на ранніх етапах 
планування. Україна зобов’язана повідомити Молдову про прийняте рішення про проект до 
затвердження даного проекту. Це дасть можливість громадськості, що живе в регіонах, що можуть 
зазнати впливу проекту, взяти участь у консультаціях з громадськістю по проекту.   
 
В листопаді 2011 року консультанти Poyry SwedPower запросили НУО Молдови, Еко-Тірас, на 
зустріч для обговорення запропонованих варіантів переходу через лиман. З того моменту ніякої 
взаємодії між українською та молдавською стороною не відбувалось.  
 

Для яких цілей необхідна ЛЕП? 
 
Офіційна версія – для покращення енергозабезпечення Бесарабського регіону, тому що Молдова 
планує скоротити/припинити експорт електрики від МолДРЕС до Одеської області. Ця версія має 
декілька недоліків. По-перше, офіційного підтвердження про припинення експорту з Молдови 
немає31.  
По-друге, австрійська компанія «Activ Solar», близька до сім’ї колишнього першого віце-прем’єра 
Андрія Клюєва, збудувала в Одеській області сонячні електростанції сумарною встановленою 
потужністю 175,52 МВт. Об’єкти розташовані біля Арцизу, Кілії, Рені, Староказачого, Випасного і 
Залізничного: СЕС Лиманська 43,44 МВт32, СЕС Болград Солар 34,1433, СЕС Приозерна - 54,8 МВт34, 
СЕС Дунайська 43,14 МВт35.  Що означає, що у регіона є значний потенціал для автономного 
забезпечення енергією. 
 
І по-третє, запланована лінія електропередачі проектується в двох-ланцюговому виконанні, що 
означає більшу пропускну спроможність, що в декілька разів перевищує потреби регіону в 
електроенергії.   
 
Висновок: Бесарабський регіон має великий потенціал для автономного енергозабезпечення за 
рахунок відновлюваних джерел енергії, і немає підстав очікувати, що Молдова припинить 
поставки електроенергії до України. Проте ЛЕП 330 кВ «Новоодеська-Арциз» може поєднати 
потужності сонячної енергетики в Одеській області з загальною енергомережею країни. Для 
цьогодостатньо побудувати ЛЕП напругою 330 кВ, а не дві лінії по 330 кВ, як це пропонується 
зараз компанією Укренерго. Побудова двохланцюгової ЛЕП свідчить про те, що її збираються 
використовувати в цілях експорту, а не для покращення енергозабезпечення регіону.  
 
Крім того, компанія Укренерго має дослухатись до порад міжнародних консультантів, що 
розробили для прокладання ЛЕП 330 кВ «Новоодеська-Арциз» маршрут «С», якй є прийнятним 
з екологічної, соціальної та економічної точок зору.  
 
 
 
 

                                                 
31 Офіційних документів, що підтверджують ці дані Укренерго не надало ні громадськості, ні міжнародним 
консультантам, Poyry SwedPower, що розробляли документацію проекту.  
32 Дві черги сонячної електростанції збудовано в 2012 році. 
33 Компанія отримала ліцензію на виробництво електроенергії та право на зелений тариф у квітні 2013 року. 
34 ТОВ "Приозерне 1" - 27,356 МВт - ліцензія на право провадження діяльності з виробництва електричної енергії надана 
у березні 2013 року. ТОВ "Приозерне 2" - ліцензія на право провадження діяльності з виробництва електричної енергії 
надана в квітні 2013 року. 
35 У вересні 2012 року введена в дію перша черга сонячної електростанції Дунайська потужністю 21,5 МВт. В жовтні 2012 
року завершено будівництво другої черги. Загальна потужність склала 43,14 МВт. 

http://www.epravda.com.ua/news/2011/10/21/302850/
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Висновки та рекомендації 
 
Заповідне урочище «Дністровські плавні» входить до складу водно-болотного угіддя 
міжнародного значення «Північна частина Дністровського лиману», а також є територією, 
важливою для птахів (Important Bird Area (IBA) UA 091), яка сприяє збереженню світової 
орнітофауни та біорізноманіття в цілому. Ця територія є складовою Дніпровського, 
Причорноморсько-Азовського і Широкофронтального меридіонального міграційних шляхів 
птахів. Вся територія ННПП і заповідного урочища «Дністровські плавні» входить до складу 
ключової території Дністровського меридіонального природного коридору національної 
екомережі. Тому необхідно забезпечити збереження цінних лугових екосистем, які займають 
обмежені площі в складі заповідного урочища, а саме: включити в заповідну зону ННПП ділянки 
вздовж 49-51 км автодороги, а ділянки вздовж 45-48 км рекомендувати як перспективну 
територію для включення в зону регульованої рекреації ННПП в існуючих кордонах для 
забезпечення цілісності залишків заплавних лучно-болотних екосистем. 
  
Ідеологи проходження траси ЛЕП 330 кВ в будь-якому виконанні (кабельному або повітряному) за 
варіантом «А» після 52 км автотраси Одеса-Рені припускають її прохід через вузький коридор 
водно-болотних угідь міжнародного значення (Рамсарські угіддя) уздовж кордону з Молдовою і 
вздовж кордону заповідного урочища «Дністровські плавні», який тягнеться від 52 км в бік 
оз. Тіора. 
 
Але саме в цій частині водно-болотних угідь міжнародного значення - «Північна частина 
Дністровського лиману» зосереджені найстаріші і найбільші колонії великих білих чапель, рудих 
чапель і колпіци (Червона книга України), частина з яких переходить на територію Молдови. Тобто, 
це унікальні транскордонні поселення рідкісних видів птахів, заради яких і створюються такі 
категорії Рамсарських угідь. 
 
Крім того, в цих потужних очеретяних заростях, в силу їх віддаленості від населених пунктів і 
недоступності через товстостінний і високий очерет, багато років у літньо-осінній період 
формуються нічні скупчення горобиних птахів - близько 100 тис., серед яких домінують шпак 
звичайний, ластівка берегова, ластівка сільська, ластівка міська. Тому, прокладка траси ЛЕП 330 кВ 
через цю частину дельти Дністра в будь-якому виконанні назавжди знищить унікальні формування 
водно-болотних та інших птахів, що багато років використовують цю частину водно-болотних 
угідь. І з цих позицій, проходження траси ЛЕП 330 кВ категорично неприпустимо. 
 
Замість того, щоб намагатись змінити межі заповідного урочища «Дністровські плавні» шляхом 
підтасовки фактів і прямого порушення законодавства України, компанія Укренерго і обласна 
влада Одеської області мають зосередити свої зусилля на розробці документації і погодженні 
земельних ділянок для альтернативного маршруту ЛЕП («С»), що був запропонований 
міжнародними технічними консультантами, як більш прийнятний з екологічної точки зору.   
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