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Щодо розгляду звернень

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України розглянуло 
Ваші звернення від 28.07.2022 (вх. № Г-915 від 28.08.2022), надіслані на 
Урядову «гарячу лінію» № ГА-14351935/Д2, № ГА-14351935/Д1 від 01.08.2022 
(вх. №№ Г-915/1, Г-915/2 від 01.08.2022) щодо збереження національного 
природного парку «Бузький Гард» та повідомляє.

Звертаємо увагу, що захід стосовно завершення будівництва Ташлицької 
ГАЕС включено до державної Програми розвитку гідроенергетики на період до 
2026 року, затвердженої розпорядженням Кабінетом Міністрів України 
від 13.07.2016 № 552-р, всупереч негативній позиції міністерства.

У районі Олександрівського водосховища знаходяться унікальні природні 
комплекси, що поєднують річковий каньйон, виходи гранітів, залишки 
цілинних степів, байрачні ліси, які характеризуються значним видовим 
багатством флори і фауни та великою кількістю рідкісних видів. Саме для їх 
збереження створені регіональний ландшафтний парк «Гранітно-степове 
Побужжя» і національний природний парк «Бузький Ґард», які згідно з 
рішенням Постійного комітету Конвенції про охорону дикої флори і фауни та 
природних середовищ існування в Європі (Бернська конвенція) від 15.11.2016 
отримали офіційний статус об’єкта Смарагдової мережі Європи за 
№ ІЗА0000040 «Національний природний парк «Бузький Ґард» у зв’язку з 
місцезнаходженням в його межах рідкісних в Європі видів флори і фауни та 
природних оселиш, занесених до Резолюції № 4 (1996) та Резолюції № 6 (1998) 
Постійного комітету Бернської конвенції.

У межах зазначеної ділянки на території національного природного парку 
«Бузький Ґард» площею 21,1424 га, яка підпадає під затоплення, знаходяться 
такі природні оселища з Резолюції № 4, що мають бути збережені: 
С3.41. Євросибірські угруповання багаторічної повітряно-водної рослинності; 
Е1.11. Євросибірські угруповання на уламках скель; Н2.5. Кислі силікатні 
осипи теплих експозицій; Е3.247. Понтично-сарматські листопадні чагарники; 
61.11. Прирічкові вербові ліси. Під затоплення або безпосередній вплив 
потрапляють частини популяцій видів рослин, занесених до Червоної книги 
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України, а саме: чистець вузьколистий Біасітуз ап^изйГоІіа; смілка бузька 8і1епе 
Ьурапіса; смілка Ситника 8і1епе зупікіі* оставник одеський Оутпозреітпіит 
осіеззапит; рястка Буше Отййо^аіит ЬоисИеапит; астрагал шерститоквітковий 
А8йа§акі8 (іазуапіііиз; тюльпан дібровний Тиііра диегсеїогит; рябчик руський 
Бгійііагіа гШНепіса, а також до того ж занесена до Додатку І Бернської конвенції 
гвоздика бузька ВіапЙіиз йурапісиз. Ареал ще одного виду рослин з Червоної 
книги України і Додатку І Бернської конвенції мерингії бузької Моейгшдіа 
Ьурапіса, який є ендеміком (зустрічається лише в Україні поряд з 
Олександрівським водосховищем) і загальною чисельністю 100-150 особин 
зростає на скелях Бардового каньйону, в результаті підтоплення опиниться 
близько до води, що стане значною загрозою для збереження виду. Крім того, 
під час наукових обстежень у 2013-2017 роки в межах цієї ж ділянки виявлено 
124 види тварин, з яких занесено до Червоної книги України - 21 вид, до 
Європейського Червоного списку — 5 видів, до списків Міжнародного союзу 
охорони природи — 4 види, до списків Бернської конвенції — 85 видів.

18.12.2017 введено в дію Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» 
(далі — Закон). Оцінка впливу на довкілля здійснюється з дотриманням вимог 
законодавства про охорону навколишнього природного середовища, з 
урахуванням стану довкілля в місці, де планується провадити плановану 
діяльність, екологічних ризиків і прогнозів, перспектив соціально-економічного 
розвитку регіону, потужності та видів сукупного впливу (прямого та 
опосередкованого) на довкілля, у тому числі з урахуванням впливу наявних 
об єктів, планованої діяльності та об’єктів, щодо яких отримано рішення про 
провадження планованої діяльності або розглядається питання про прийняття 
таких рішень, згідно частини другої статті 2 Закону.

Відтак, планована господарська діяльність, що серед іншого включає 
будівництво гідроакумулюючих електростанцій (ГАЕС), згідно вимог Закону 
підлягає здійсненню процедури оцінки впливу на довкілля під час якої 
оцінюються впливи на усі компоненти довкілля, а саме: грунти та земельні 
ресурси, атмосферне повітря, водне середовище, геологічне середовище, 
рослинний і тваринний світ, природно-заповідний фонд, клімат і мікроклімат, 
соціальне та техногенне середовище.

Так, 07.07.2022 замовником планованої діяльності відповідно до вимог 
Закону було розпочато процедуру з оцінки впливу на довкілля щодо 
завершення будівництва Ташлицької ГАЕС (реєстраційний номер справи у 
Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля - 2022749672).

Відповідно до частини сьомої статті 5 Закону протягом 20 робочих днів з 
дня офіційного оприлюднення повідомлення про плановану діяльність, яка 
підлягає оцінці впливу на довкілля, громадськість може надати 
уповноваженому органу зауваження і пропозиції до планованої діяльності, 
обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля. У разі отримання зауважень і пропозицій 
громадськості відповідний уповноважений орган повідомляє про них суб’єкту 
і осподарювання та надає йому копії зауважень і пропозицій протягом трьох 
робочих днів з дня їх отримання.



Так, інформуємо, що громадське обговорення по зазначеній планованій 
діяльності тривало по 04.08.2022, а усі зауваження та пропозиції, отримані 
міністерством в період громадського обговорення, надіслано суб’єкту 
господарювання для врахування при підготовці звіту з оцінки впливу на 
довкілля.

Згідно із частиною першою статті 6 Закону суб’єкт господарювання 
забезпечує підготовку звіту з оцінки впливу на довкілля і несе відповідальність 
за достовірність наведеної у звіті інформації згідно з законодавством.

Відповідно до частини 2 цієї статті, до звіту серед іншого вносяться усі 
зауваження і пропозиції, що надійшли до уповноваженого органу після 
оприлюднення ними повідомлення про плановану діяльність, а також таблицю 
із зазначенням інформації про повне врахування, часткове врахування або 
обґрунтування відхилення отриманих під час громадського обговорення 
зауважень та пропозицій, що надійшли в порядку, передбаченому частиною 
сьомою статті 5 цього Закону.

Станом на 08.08.2022 документації (окрім повідомлення про плановану 
діяльність) для надання висновку з оцінки впливу на довкілля, визначеної 
пунктом 6 Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки 
впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 1026, від суб’єкта 
оцінки впливу на довкілля не надавалось.

Відповідно до частини четвертої статті 3 Закону забороняється 
розпочинати провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою 
і третьою цієї статті, без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про 
провадження планованої діяльності.

Враховуючи вищевикладене, Міндовкілля вживає усіх необхідних заходів 
в межах діючого законодавства для збереження цінних природоохоронних 
територій.
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