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Звіт було підготовано за фінансової підтримки Європейського Союзу. Вміст цього звіту є 

винятковою відповідальністю НЕЦУ і за жодних обставин не може розглядатися як такий, що 

відображає позицію Європейського Союзу. 
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Дати поїздки 
26 травня – 1 червня 2013 року 
 
Учасники  
Олена Міскун (НЕЦУ), Максим Бабаєв (НЕЦУ), Олег Савицький (НЕЦУ), Свен 
Хертіг-Трокаш (Бенквоч), Ігор Горбань (Українське товариство охорони птахів).  
 
Мета поїздки 
Метою поїздки було проїхати по 
маршруту запланованої ПЛ 750 кВ, 
що має поєднати Запорізьку атомну 
електростанцію (ЗАЕС) з новою 
підстанцією Каховська (Запорізька 
АЕС – Каховська), і допоміжними 
об'єктами на півдні України. 
 
Нашою метою було оцінити стан 
біорізноманіття водно-болотних угідь, 
які має перетнути ЛЕП, а також і 
з’ясувати, яким чином ведеться 
робота з місцевими громадами, чи були вони належним чином поінформовані, 
отримали компенсацію, і т.п. Не менш важливим завданням, було  інформувати 
громади про роль лінії електропередачі в більш широкому контексті 
(розширення експорту електроенергії) та про те, як місцеві мешканці можуть 
налагоджувати діалог з власне Укренерго. 
 
Основні відомості 
Будівництво лінії електропередачі дозволить Запорізькій атомній електростанції 
(див. малюнок) працювати на повну потужність (6000 МВт, в даний час ЗАЕС 
видає 5300 МВт) і створить умови для будівництва нового, сьомого, блоку на 
станції. Ця лінія електропередачі не тільки напряму підтримує розвиток атомної 
галузі, вона є частиною так званого Південного напівкільця, низки 
високовольтних ліній електропередачі, яка з'єднає електромережі України з ЄС 
і дозволить експортувати (ядерну та вугільну) електроенергію. 

Нагадаємо, що інша ЛЕП, яку побудувала компанія Укренерго, призвела до 
протестів місцевих громад у 2009 році, оскільки була побудована всупереч 
санітарним нормам1.  

                                                             
1 Порушення при будівництві ЛЕП призвели до зіткнень мешканців села Усатове з міліцією 

http://bankwatch.org/news-media/for-journalists/press-releases/violations-ebrd-power-lines-

project-spark-clashes-between- 
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Проект ЛЕП Запорізька-Каховська існує вже понад 20 років. Будівництво 
почалося вже тоді, і на значній частині маршруту старі вежі (або їх фундаменти) 
все ще стоять. Роботи з будівництва нової лінії електропередачі ще не 
почалися, але, як ми могли спостерігати, в даний момент проводиться 
демонтаж старих опор та фундаментів. 
 
Вплив на місцеві громади  
Ситуація була майже однаковою у більшості районів і сіл, які ми відвідали: 
оскільки підготовка до будівництва до лінії передачі почалась вже давно, то 
Укренерго володіє майже усіма необхідними земельними ділянками (під опори). 
Єдиною задачею зараз є підписати з фермерами та іншими землевласниками 
сервітути (тобто дозволи на обмежене користування їхніми земельними 
ділянками), для проведення будівельних робіт. 
 
Сервітути 
За стандартними умовами сервітуту передбачається, що землекористувачам 
буде відшкодовано збитки, яких може бути завдано в процесі будівельних робіт. 
Рішення про розмір компенсації має прийматися комісією, що складається з 
представників різних місцевих і державних адміністрацій, землевласників (або 
користувачів), представників Укренерго (або підрядних організацій). 
 
Потенційна проблема міститься у відносинах землевласників і 
землекористувачів: сервітути підписані з землевласниками, але пошкоджено 
буде швидше за все посіви, тобто збитків зазнають  землекористувачі, які не 
підписали договір Укренерго. У разі, якщо шкода наноситься землекористувачу, 
чи має він зв’язуватись з землевласником? Як землевласник дізнається про 
збиток? 
 
Із розмов з місцевими громадами стало ясно, що люди насправді не розуміють, 
що за угоду вони підписали. Під час зустрічі в селі Водяне, землевласники 
розказували: "люди (з Укренерго) прийшли, я підписав/ла угоду, вони пішли". 
Вони справді не знали ні про свої права, ні про обов'язки Укренерго, і, мабуть 
Укренерго не робив великих зусиль пояснити їм це. 

 
Як виплачуються компенсації? 
Нам розказали лише про 
поодинокі випадки, коли 
компенсація була незадовільною. 
Результати різні: у селі Козачі 
Лагері на землях  одного з 
крупних місцевих землевласників 
розташовано більше десяти 
ділянок під опори, під час 
проведення будівельних робіт 
Укренерго завдав шкоди посівам. 
Він стверджує, що компенсація 
була виплачена готівкою і без 
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суперечок.  
 
В іншому випадку, Укренерго демонтував старі фундаменти під опори, хоча 
угоду сервітуту не було підписано. Робітники просто проігнорували питання 
фермера про те, як і де він може отримати компенсацію за збиток, якого вони 
завдали. Проте він не планує висувати подальші претензії, тому що на його 
думку, потенційна компенсація не буде вартою затрачених сил і часу. 
 
Єдиний дійсно спірний випадок був у селі Львове (див. нижче): земельна 
ділянка одного з мешканців (Половинка В. Г.) була вилучена під дві опори. 
Компенсація за 0,25 га землі становила 400 грн - це складає 16 копійок за 
квадратний метр. Він повідомив нас, що не зовсім задоволений сумою, він хотів 
2000 грн, але врешті-решт погодився, бо йому набридло сперечатися з ними. 
(Примітка: Він боявся відкрито говорити з нами і намагався заспокоїти нас і 
позбутися нас якомога швидше). 
 
Централізація і контроль над землею  
Якщо дивитись на питання в ширшому плані, то треба відмітити вертикальну 
інтеграцію влади, що спостерігається в Україні. З січня 2013 року всі землі, які 
не є частиною населеного пункту (тобто не є землями комунальної власності), 
уже не підпадають під управління органів місцевої влади, а знаходяться в 
юрисдикції безпосередньо Держкомзему. Це призвело до того, що в районні чи 
сільські ради вже не можуть впливати на прийняття рішень, що стосуються 
земель у їх околицях. 
 
Крім того, в 2009 році було прийнято Закон України № 1559-VI від 17.11.2009, 
який називається "Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів 
нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності,                       
для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності". Він передбачає, 
що для реалізації проектів "державної важливості" (яким є проект Південне 
напівкільце) приватні земельні ділянки можуть бути вилучені державою заради 
"громадського інтересу". 
 
За таких обставин подібні проекти можна буде реалізувати незалежно від 
місцевої опозиції. 
 
Потенційний вплив ЛЕП на здоров’я людей 
Єдине місце, де люди живуть поруч з лінії електропередачі, це Львове, село, 
куди виходить ЛЕП після перетину Дніпра. Тут напруга ЛЕП не 750кВ, а 330кВ 
(недобудована підстанція знаходиться на іншій стороні річки). Село справляє 
гнітюче враження: дуже мало молоді, відсутні економічні перспективи і т.п. 
Майже ніхто з місцевих мешканцв не знає про лінії, більшості з них було або 
байдуже, або вони не хотіли говорити з нами. 
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Запланований маршрут ЛЕП 
проходить по пагорбу, як раз над 
водопоєм та місцем купання для 
корів. Один з селян був стурбований 
тим, що випромінювання ЛЕП 
негативно позначиться на якості 
молока корів. Він також сказав нам, 
що місце також використовується для 
відпочинку (плавання і літніх занять) 
місцевиих дітей і що місцева 
вчителька, яка організовує заходи для 
дітей, через це виступає проти 
побудови лінії. (У неї не було часу для 
нас, на жаль.) 
 
Вплив на природні території 
 
Каїрська балка 
Це заповідна територія, яка також має статус «території важливої для птахів» 
(IBA). Цей район вже перетинає лінія 110 кВ. Нова ЛЕП напругою 750 кВ має 
перетнути його в іншому місці (див. малюнок нижче), імовірно тому що 
Укренерго хоче уникнути процесу узгодження нових земельних ділянок замість 
тих, які він вже контролює. Такий маршрут вимагає додаткової вирубки дерев і 
створює додаткові перешкоди для птахів.  

 

 
 

На перший погляд природна цінність цієї ділянки не дуже очевидна. Ця 
територія має бути степом, але Держлісагенство саджає тут сосни (офіційно, 
щоб запобігти ерозії), які не пристосовані для даного клімату і ґрунту. Крім того, 
це підвищує ризик виникнення пожеж, тому що на даній території випадає мало 
опадів, а сосна легко займається. 
Експерт Українського товариства охорони птахів та місцевий орнітолог, 
оглянули балку і дійшли висновку що її біорізноманіття збідніло в останні роки, 
швидше за все, через діяльність Каховської ГЕС трохи вниз за течією. 
Регулювання висоти води запобігає повеням, це в свою чергу змінює 
екосистеми, що підтримують меншу кількість (або інші) видів. 
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Нижньодніпровський природний парк 
Потенційний парк – це водно-болотні угіддя на Дніпрі (від Каховської ГЕС до 
гирла Дніпра). Вони зазнають впливу від ЛЕП 330 кВ, що має перетнути Дніпро 
біля села Львове (див. малюнок). 

 
 
За словами нашого експерта-орнітолога, експерти, яких найняв Європейський 
банк реконструкції і розвитку, недооцінили значущості збитку, який буде 
завдано лінією електропередачі, флорі і фауні в пониззі Дніпра. Незважаючи на 
те, що вона не має офіційного статусу, ця область відповідає всім критеріям 
цінних водно-болотних угідь, тобто Рамсарського сайту. Крім того, ця територія 
є частиною більших екологічних коридорів, які формують міграційні шляхи 
диких птахів (див. схему, червоне коло вказує на місце перетину Дніпра з 
заходом 330 кВ). 

 
 
Вибір місця перетину Дніпра лініюєю 330 кВ біля села Львове викликає 
особливу занепокоєність, тому що річка робить поворот у цій місцевості, і 
розділяється на декілька потоків. Такий ландшафт має особливе значення для 
навігації та відпочинку перелітних птахів. 
 
Більше 30 різних видів птахів, включених до Червоної книги, зазнають 
небезпеки за маршрутом проекту при будівництві та експлуатації лінії передачі. 
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Нова лінія призведе до подальшої фрагментації екосистем, що в свою чергу 
призведе до вимирання вразливих видів флори і фауни. 
 
Докладний звіт експерта Українського товариства охорони птахів «Щодо оцінки 

впливу будівництва повітряної лінії 750 КВ Запорізька АЕС – Каховська з ПС 

750 Кв «Каховська» та заходів 330 кВ на природні екосистеми та біологічне 

різноманіття південної України» можна ознайомитися на сайті НЕЦУ2. 

Що стає на заваді створенню природного парку 

Головною перешкодою для створення природного парку Нижньодніпровський є 
опір місцевого відділення Держлісагенства (всі місцеві органи влади мають 
узгодити використання "їх територій" в якості природного парку). Як ми 
дізналися під час зустрічі з Володимиром Михайленко, керівником Херсонського 
обласного управління лісового та мисливського господарства, основною 
причиною відмови з їх боку є те, що Управління перестане керувати і 
контролювати мисливську діяльність на цих територіях, а це є джерелом 
фінансування місцевого Управління. 
 
Проблема таким чином не в тому, що не можна буде більше полювати на цій 
території. Якщо провести належне зонування, відповідні території все ж можна 
буде використовувати для полювання і рибалки. Про це йдеться в двох 
наукових обгрунтуваннях для створення парку, які підготував Євген Роман 
(зоолог ссавців і риб, з яким ми зустрілись пізніше), і підтверджується тим 
фактом, що Українське товариство мисливців і рибалок також підтримало 
створення парку. 
 
Проблема місцевого Управління 
лісового господарства полягає в 
тому, що якщо національний парк 
буде створений, контроль над 
землями може бути передана іншому 
органу, внаслідок чого місцеві 
агентства лісового господарства не 
зможуть отримувати дохід від 
полювання. 
 
Археологічні пам’ятки 
Археологічні артефакти належать 
давнім скіфським племенам, що колись мешкали в регіоні. Ближче до 
Енергодару та Запорізької АЕС ми бачили багато курганів на полях. Це цінні 
історичні артефакти і охороняються державою. (Під час будівництва 
газопроводу, один з курганів було пошкоджено, трьох осіб було засуджено до 
перебування у в’язниці.) 
 

                                                             
2 “Звіт щодо оцінки впливу будівництва повітряної лінії 750 КВ Запорізька АЕС – Каховська з ПС 750 Кв 
«Каховська» та заходів 330 кВ на природні екосистеми та біологічне різноманіття південної України” 
http://necu.org.ua/wp-content/uploads/report-of-bird-expert-on-2013-ffm.pdf (5,3 MB, pdf, Ukrainian) 
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За словами директора Археологічного музею в Кам'янці-Дніпровській, коридор 
лінії електропередачі був перевірений на можливий вплив від ЛЕП експертами 
Запорізького регіонального центру збереження історико-культурної спадщини. 
Але офіційний висновок був виданий 20 років тому, в радянський час, коли 
багато з археологічних пам'яток ще не були відкриті. (Необхідно зробити запит 
в регіональний центр, чи було знайдено нові пам’ятки).  
 
Каховська ГЕС 
Відвідування Каховської ГЕС не входило в основну програму поїздки, але 
становило інтерес, оскільки на ГЕС планують встановити нові додаткові 
потужності, шість нових турбін, потужністю 55,8 МВт кожна. (Потенційно може 
бути встановлено ще дві додаткові турбіни, якщо буде введено багатотарифні 
ціни на електроенергію, щоб зробити їх прибутковими.) 
 
ЄБРР бере участь у проекті, банк дав гроші на проведення попередніх 
досліджень. Для оцінки водних умов і стану існуючих конструкцій (бетонної 
дамби) було найнято Укргідропроект. ТЕО очікується до кінця 2014 року. 
 
Враховуючи брак води в регіоні і той факт, що ГЕС навряд чи коли-небудь 
працює на повну потужність, неясно, як збільшення потужності може мати сенс. 
Однак учасники поїздки розуміли цю точку по-різному, тому вона потребує 
більш ретельної перевірки. 
 
Взаємозв’язок (якщо він взагалі 
існує) між встановленням 
додаткових потужностей на 
Каховській ГЕС та проектом з 
побудови високовольтних ЛЕП 
потребує подальшої перевірки.  
 
Лінії електропередачі  
В даний час електрика, що 
виробляється на станції 
передається через лінію 
потужністю 150 кВ на підстанцію 
Каховська. Укренерго вимагає, щоб нові встановлені потужності видавали 
електроенергію через ЛЕП напругою 330 кВ. Чи будуть ці нові лінії також йти до 
підстанції Каховська або до підстанції Херсонська поки що не ясно. 
 
Важливо відзначити, що КГЕС досі немає проекту цієї додаткової лінії передачі, 
і вони поняття не мають, яким маршрутом вона буде прокладена (вони 
розраховують на те, що буде використовуватись сучасне обладнання на 
елегазі, що потребує значно менше місця). 


