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ЯКІ НАСЛІДКИ 
ЧЕКАЮТЬ НА КАРПАТИ?

• зникнення водних організмів (зокрема 
червонокнижних риб і комах) через 
знищення середовища їхнього існу-
вання та відтворення;

• активізація негативних геологічних 
процесів (ерозій, затоплень, зсувів);

• зміни гідрогеологічної обстановки 
включно із загрозою зниження рівня 
ґрунтових вод;

• зміна гідрологічного режиму при ство-
ренні водосховищ в одних місцях і 
пересиханні річок в інших;

• збільшення загрози сейсмічної актив-
ності;

• погіршення туристичного потенціалу 
територій, при цьому деякі види 
туризму, наприклад, сплав річками, 
може взагалі зникнути;

• відповідне зниження доходів місцевих 
жителів від обслуговування туристів.

Тож збережемо красу Карпат для 
наших дітей та онуків, дамо їм 
можливість насолоджуватися 

дзюркотінням гірських потічків!

Пам’ятаймо, що ми не успадкували 
Карпати від наших батьків, ми 
взяли їх в борг у наших дітей!



Карпатам загрожує небезпека!

Здається, що зелена енергетика не може 
становити загрозу для довкілля за своєю 
суттю, втім те, що відбувається у Карпатах, 
свідчить, що навіть найкраща ідея може 
перетворитися на лихо. 
Річ у тім, що для роботи ГЕС, вода з річки 
подається до труби, транспортується нею 
на відстань до кількох кілометрів, а далі 
подається на турбіну для виробництва 
енергії.
Таким чином, замість кількох кілометрів 
ріки ми отримаємо кілька кілометрів 
труби і сухе русло, вкрите камінням.

Плани будівництва малих ГЕС 
у Карпатах лякають своїм 

масштабом

Так, наприклад, у Закарпатській області 
планується збудувати 330 малих ГЕС, в 
Івано-Франківській області, за різними 
даними, планується будівництво до 
півсотні малих ГЕС, до двох десятків 
заплановано у Львівській та Чернівець-
кій областях. 
Виконання таких планів означатиме фа-
ктичну загибель більшості карпатських 
рік, втрату водних ресурсів та нищівний 
удар по розвитку карпатського туризму. 

Кому вигідне таке будівництво?

Держава купує електроенергію, виробле-
ну власниками малих ГЕС, за ціною  3 грн 
96 коп. за кіловат. Це так званий «зелений 
тариф». А продає населенню — не більше 
ніж за 1 грн 40 коп. Тому за кожен кіловат 
власнику ГЕС держава доплачує 2 грн 56 
коп. Це бюджетні гроші, які могли б іти на 
медицину, освіту, дороги. Зелений тариф 
виявився достатньо потужним стимулом 
для бізнесменів. Вони знищують Карпати, 
а держава їм за це ще й доплачує.

3 грн 96 коп. — ціна, за якою держава купувати-
ме електроенергію,  вироблену малими ГЕС.

1 грн 40 коп. — максимальний тариф для 
населення за кіловат.

3 грн 96 коп. — 1 грн 40 коп. = 

ціна знищення карпатських рік


