
Круглий стіл 

Природні цінності Полісся і загрози довкіллю 

внутрішньоконтинентального водного шляху Е40 Гданськ – Херсон 
26 грудня 2018 року  

Велика конференц-зала Національної академії наук України,  

Володимирська, 55  

9:30 – 14:00 

Будівництво та експлуатація водного шляху передбачає зміну гідроморфологічних 

умов всього регіону Полісся, яка призведе до деградації цінних територій водно-болотних 

угідь, які перебувають під національним та міжнародним захистом як ареала оселищ 

цінних біотопів, та низки вразливих природних територій України. Полісся є невід’ємною 

складовою природної системи регулювання запасів водних ресурсів Європи та клімату в 

регіоні. 

Проект економічно необґрунтований і становить велику загрозу втрати 

стратегічних запасів питної води Білорусі і України в умовах глобальної зміни клімату. 

У звіті про проект основна частина економічного аналізу E40 ґрунтується на 

помилковому припущенні що у разі, якщо кошти надаються з державних джерел 

(наприклад, з державного бюджету чи з коштів ЄС), то, оцінюючи ефективність 

інвестицій з точки зору громадськості, ці витрати не потрібно брати до уваги під час 

обчислення загальних витрат. 

Навіть у разі ігнорування витрат на будівництво водного шляху, у звіті бракує 

аргументів того, що інфраструктуру, створену в межах проекту, буде можливим 

підтримувати лише за рахунок доходів, отриманих у процесі його поточної експлуатації. 

Варто підкреслити, що перевагами проекту щодо скорочення транспортних витрат 

перевізників скористаються головним чином приватні особи, водночас більша частина 

інвестиційних витрат (а також можливі додаткові витрати, пов'язані, наприклад, з 

деградацією річкових екосистем) будуть покладені в цілому на суспільство трьох країн 

(Білорусі, Польщі, України). Цей підхід не відповідає принципу "користувач платить", 

який проголошено у звіті  про проект базовим. 

Розробники проекту не дотримуються правильної концепції соціально-

економічного добробуту яка передбачає повний аналіз вигод та витрат (тобто порівняння 

загальних витрат, як державних так і приватних, з загальними перевагами, знову ж таки 

приватними та додатковими). 

За зазначених обставин (неврахування інвестицій витрат у повному обсязі) норми 

прибутку (IRR) та економічної вартості мережі (NPV), представлені у звіті проекту, не 

мають економічного сенсу. 

Додатковою перевагою проекту Е40 розробники вважають скорочення викидів 

вуглекислого газу, який може бути отримано у рамках проекту. Насправді ж це 

скорочення не є перевагою, бо викиди СО2, пов'язані з внутрішнім водним транспортом, 

загалом співставні з викидами від залізничного транспорту. 

Будівництво водного шляхуЕ40 може стати справжньою катастрофою для Полісся, 

тому проект Е40 має бути розглянутий і обдуманий як експертним середовищем, так і 

широкою громадськістю.  

Які ж справжні вигоди проекту і які втрати нас очікують у разі його реалізації?  

Запрошуємо взяти участь у дискусії. 

 

Національний екологічний центр України 


