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Executive summary (Резюме) 

Гідроенергетика є найефективнішим джерелом електроенергії та одним із 
найпоширеніших у сучасному світі, проте її використання здатне спричиняти значний 
негативний вплив на довкілля, особливо на річкові та прирічкові екосистеми. 

Частка гідроенергетики в національному енергобалансі Україні протягом останнього 
десятиліття суттєво знизилась, однак національні плани розвитку електроенергетики 
передбачають подальше збільшення потужностей як великої, так і малої гідроенергетики в 
країні, незважаючи на зменшення коефіцієнта використання встановленої потужності на вже 
існуючих об’єктах гідрогенерації. Україну може очікувати подальша деградація річкового 
біорізноманіття, в тому числі і в межах природоохоронних територій, зростання дефіциту водних 
ресурсів та виникнення нових соціальних конфліктів. Серед основних причин цього варто 
виділити відсутність екологічно орієнтованого законодавчого регулювання в країні, яке 
забезпечувало б розвиток гідроенергетики в межах раціонального природокористування, без 
нанесення надмірної шкоди довкіллю. 

Досвід США та країн ЄС показує, що гідроенергетика має шанси на екологічно-сталий 
розвиток у майбутньому лише за умови врахування актуальних екологічних і соціальних 
викликів, одним із яких є цілеспрямоване визначення територій, де будівництво нових 
гідроенергетичних об’єктів буде розглядатися недопустимим з екологічних чи соціально-
екологічних міркувань (no-go areas). Україна, яка переживає нелегкі часи надмірного 
антропогенного тиску на природу, потребує застосування такого підходу до регулювання 
гідроенергетики, який, зокрема, має включати прийняття окремого закону про гідроенергетику з 
урахуванням думок усіх зацікавлених сторін, з акцентом на посилення екологічного контролю 
та захист природоохоронних територій, посилення природоохоронних вимог як до нових 
проєктів, так і до існуючих об’єктів, незалежно від їх потужності та власності, забезпечення 
дотримання цих вимог з боку інвесторів, розробників проєктів, приватних осіб та організацій, що 
будують та експлуатують об’єкти гідроенергетики. 

 

Методологія 

1. Аналіз первинних джерел інформації, які включають: наукові публікації та посібники, 
настанови і керівництва, сайти органів влади та природоохоронних організацій, нормативно-
правові акти, інші офіційні документи у сфері гідроенергетики, аналітичні публікації в медіа. 

2. Пошук та виведення закономірностей із первинних джерел інформації. 
3. Синтез пропозицій для покращення існуючої ситуації в гідроенергетиці шляхом 

вирішення проблем, виявлених у ході дослідження, з урахуванням закордонного досвіду щодо 
законодавчого регулювання, мінімізації впливів на довкілля, встановлення no-go areas. 
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Мета: формування на національному та місцевому рівнях нової політики у сфері 
гідроенергетики, спрямованої на збереження річкових екосистем та досягнення екологічних 
стандартів у гідроенергетичній галузі на рівні передових країн ЄС і США. 

Вступ: гідроенергетика в сучасному світі 

Гідроенергетика є традиційним, випробуваним часом, відновлюваним джерелом 
електроенергії та одним із найпоширеніших і найнадійніших джерел електропостачання в 
сучасному світі. Глобальна встановлена потужність гідрогенерації у 2020 р. перевищила 1300 
ГВт, що забезпечує близько 20 % загальносвітового виробітку електроенергії [1]. 
Гідроенергетика ефективно доповнює інші відновлювані джерела енергії (ВДЕ), насамперед 
сонця та вітру, завдяки високим регулятивним здатностям, і є найефективнішою за 
коефіцієнтом корисної дії технологією виробництва електроенергії (до 96%).  

Втім, і негативний вплив гідроенергетики на довкілля, особливо на річкові та прирічкові 

екосистеми, також є науково обґрунтованим фактом [25], як і неможливість розглядати її як 
«екологічно чисту» енергетику. Гідроенергетика здатна завдавати значну і часто невідворотну 
шкоду річкам, як великим, так і малим, природним екологічним системам, біорізноманіттю та 
екосистемним послугам, соціумам та соціально-економічним відносинам [5; 6]. Це означає, що 
сталий розвиток гідроенергетики неможливий без розв’язання неминучих та складних 
соціально-екологічних та соціально-економічних конфліктів між різними зацікавленими 
сторонами на основі поваги до прав людини, пріоритетності збереження природних річкових 
екосистем та пошуку компромісів між перевагами виробництва гідроенергії та різноплановими 
екологічними, соціальними та економічними наслідками. На необхідності такого підходу до 
розвитку гідроенергетики наголошують не лише численні громадські організації 
природоохоронного спрямування (наприклад, Всесвітній фонд природи (WWF) [7] та 
Європейський союз рибалок (EAA) [8]). Такий підхід до розвитку гідроенергетики також 
декларується в настановах та керівництвах від провідних світових фінансових організацій 
(Європейського інвестиційного банку (EIB) [6], Світового банку (WB Group) [9; 10] та 
Європейського банку реконструкції та розвитку (EBRD) [11]), його покладено в основу діяльності 
Міжнародної гідроенергетичної асоціації (IHA) [12]. Він закріплюється в керівних документах та 
в законодавчому регулюванні, що прямо чи опосередковано стосується гідроенергетики, таких 
країн як США [13], країни Європейського Союзу (ЄС) [5; 14] та інші країни, що є провідними в 
гідроенергетичній галузі (наприклад, Норвегія, де гідроенергетика становить близько 95% всієї 
національної електроенергетики [15]), і які поряд з соціально-економічним розвитком значну 
увагу приділяють питанням збереження довкілля, права, зокрема екологічного права.  

 

Сучасний стан та проблеми гідроенергетики в Україні 

Перша гідроелектростанція (надалі – ГЕС) на території сучасної України була побудована 
в с. Фрідешово (зараз Кольчино Мукачівського району Закарпатської області) у 1890 р. [16]. Її 
потужність становила близько 200 кВт. На території центральної частини України першу ГЕС, 
потужністю 50 кВт, було побудовано в 1912 р. у містечку Тиврів на Вінниччині на р. Південний 
Буг. До введення в експлуатацію в 1932 р. Дніпровської ГЕС (Дніпрогесу), потужністю 640 МВт, 
в Україні вже діяло більше 80 ГЕС, однак їх загальна потужність становила лише близько 4 МВт 
[16; 17].  

У наш час ГЕС, за показником встановленої потужності, прийнято поділяти на великі 
(потужністю 10 МВт і більше) та малі (до 10 МВт, МГЕС) [18]. Крім того, гідроустановки зі 
встановленою потужністю до 0,2 МВт виділяють в категорію мікро ГЕС, до 1 МВт – міні ГЕС, від 
1 до 10 МВт – власне малих ГЕС [19]. Ця класифікація є досить формальною. Втім, в Україні 
вона використовується при встановленні вартості так званого «зеленого» тарифу на вироблену 
електроенергію (feed-in tariff, FIT). Для МГЕС потужністю до 200 кВт «зелений» тариф є 
найбільшим, а для МГЕС потужністю 1 МВт і більше – найменшим [19]. 

Великих ГЕС в Україні наразі налічується 10. Шість із них, загальною встановленою 
потужністю 3904,4 МВт, розташовані на Дніпрі, дві – на Дністрі (742,8 МВт), одна ГЕС на річках 
Теребля та Ріка (27 МВт) і одна на Південному Бузі (11,5 МВт) [20]. Крім того, в Україні працює 
три великі гідроакумулювальні станції (ГАЕС): Дністровська, Київська і Ташлицька. Великим 
ГЕС і ГАЕС відведено одну з ключових ролей в електроенергетиці України. Вони охоплюють 
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пікові навантаження, регулюють частоту та потужність, а також забезпечують мобільний 

аварійний запас потужності в її Об’єднаній енергосистемі (ОЕС) [1821]. Основним оператором 
великої гідроенергетики в Україні є ПрАТ «Укргідроенерго», якому належать Дніпровський і 
Дністровський каскади ГЕС і ГАЕС. Оператором Ташлицької ГАЕС є НАЕК «Енергоатом».  

Крім того, станом на квітень 2021 р., в Україні налічувалося 171 МГЕС із сумарною 
встановленою потужністю близько 119 МВт [22], хоча ще у 2009 р. (рік внесення змін до Закону 
України «Про електроенергетику», якими було запроваджено «зелений» тариф на купівлю 
державою електроенергії, виробленої об’єктами альтернативної енергетики, зокрема МГЕС) їх 
було всього 46 [23]. Всі МГЕС в Україні належать різним численним приватним власникам та 
компаніям. Серед найбільших власників МГЕС в Україні такі приватні компанії, як ТОВ 
«Гідроенергоінвест», ТОВ «Енергоінвест», ЗЕА «Новосвіт» і ТОВ «Ренер» [22]. 

У 2019 р. загальна встановлена потужність всіх ГЕС в ОЕС України становила 4809 МВт 
(9,11% від всієї потужності електричної генерації в Україні), а ГАЕС (у турбінному режимі) – ще 
1488 МВт (2,82%) [20]. При цьому, у зв’язку із переходом до нової моделі енергоринку з 
01.07.2019 р. (ліквідація ДП «Енергоринок», яке здійснювало закупівлю всієї виробленої 
електроенергії з її розподілом по споживачах, та перехід до «прямих» ринкових закупівель 
електроенергії), показники електрогенерації від гідроенергетики суттєво знизились: як на ГЕС 

(із 10,4 млрд кВтгодин у 2018 до 6,5 млрд кВтгодин у 2019, або 4,2% всього виробництва 

електроенергії в Україні), так і на ГАЕС (1,6 і 1,3 млрд кВтгодин та 0,9% відповідно) [20]. 

На початок 2000-х років рівень освоєння економічно доцільного гідроенергетичного 

потенціалу (ЕДГЕП) в країні оцінювався в 6164% і був дещо нижчим за загальноєвропейський 
показник (71,8%) і показник більшості розвинених країн світу [24; 25]. З метою подальшого 
розвитку гідроенергетики в країні у 2016 р. була затверджена Програма розвитку 
гідроенергетики України до 2026 року [21], яка, зокрема, передбачає будівництво каскаду із 
шести ГЕС на Дністрі (так званий  каскад Верхньодністровських  ГЕС, сумарною потужністю 310 
МВт), Канівської ГАЕС, 2-ї та 3-ї черг Дністровської ГАЕС, 2-го пускового комплексу Ташлицької 
ГАЕС, Каховської ГЕС-2, а також реконструкцію діючих 76 гідроагрегатів на Дніпровському 
каскаді ГЕС. Згадано було в цій Програмі і про розвиток малої гідроенергетики в Україні, хоча і 
без конкретних цифр та пріоритетних об’єктів. За результатами виконання Програми, частку 
гідрогенерації у ОЕС України планувалось довести до 15,5%, що за експертними оцінками [18] 
є сумнівною ціллю, якщо зважати на прискорений розвиток в останнє десятиліття в країні 
альтернативної електроенергетики (передусім сонячної і вітрової).Так, за даними Державного 
агентства з енергоефективності та енергозбереження України та сучасними експертними 
оцінками [26], частка гідроенергетики в загальному балансі відновлюваної енергетики в Україні 
з 2010 р. до першого кварталу 2020 р. зменшилася майже вдвічі, з 98,4% до 44,9%. Ще більшим 
за цей період було падіння малої гідроенергетики в структурі нетрадиційних відновлюваних 
джерел енергії. З 2010 р. до першого кварталу 2020 р. її відповідна частка зменшилася з 43,0% 
до 1,5% [18], поза тим, що в цей період e країні продовжувався розвиток як великої, так і малої 
гідроенергетики. Зокрема, було здійснено першу чергу модернізації потужностей на 
Дніпровському каскаді ГЕС, розпочато відповідні роботи з другої черги та продовжується 
добудова Дністровської ГАЕС [27]. Варто також зазначити, що проєкт розширення Каховської 
ГЕС за рахунок Каховської ГЕС-2 вже пройшов процедуру оцінки впливу на довкілля (ОВД) 
(повторно) і згідно з чинним Законом про ОВД [28] отримав позитивний висновок на 
допустимість будівництва [29]. 

Загалом будівництво Каховської ГЕС-2 у складі Каховського гідровузла узгоджується зі 
стратегічним напрямком розвитку гідроенергетики, що практикується у більшості розвинених 
країн світу на сучасному етапі, який передбачає розширення, реконструкцію і модернізацію вже 
діючих гідроенергетичних об’єктів (ГЕО) [1]. Свого часу, в 70-х роках минулого століття, у 
подібний спосіб відбулося розширення Дніпровської ГЕС за рахунок будівництва Дніпровської 
ГЕС-2 [27]. Будівництво Каховської ГЕС-2 на базі вже існуючих гідроспоруд, на відміну від 
будівництва каскаду з шести Верхньодністровських ГЕС та розвитку малої гідроенергетики, як 
показують дослідження з урахуванням ризиків невикористаних можливостей [18; 25; 26], в 
контексті досягнення мети Програми [21] щодо збільшення високоманеврових потужностей в 
ОЕС, можна вважати доцільним. Занепокоєння може викликати лише посилення однієї з 
ключових екологічних проблем української, особливо великої, гідроенергетики, яка полягає у 
надмірному використанні встановлених потужностей у піковому режимі. Так, за наявними 
даними [1; 24; 30], коефіцієнт використання встановленої потужності (КВВП) у вітчизняній 
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гідроенергетиці з 2000 р. по 2019 р. зменшився з 24% до 13% і наразі є найнижчим у світі. Якщо 
прийняти до уваги факт, що ГЕС в Україні переважно розташовані на рівнинних річках, мають 
достатньо великі водосховища, то вкрай малі значення КВВП можуть опосередковано вказувати 
на більш значний прес, який вітчизняні ГЕС можуть спричиняти на річки та довкілля загалом, в 
порівнянні з ГЕС в інших країнах. Негативні екологічні наслідки цього пресу пов’язуються з більш 
тривалим штучним утриманням стоку річок у водосховищах, що призводить до зменшення 
водообміну в річках, а також з більш частими і різкими штучними коливаннями рівнів води в 
нижніх б’єфах, що суттєво відрізняються від природних [30]. 

Окремо слід відзначити значне зменшення КВВП у вітчизняній малій гідроенергетиці. З 
2013 р. по 2019 р. КВВП на МГЕС, що працюють за «зеленим» тарифом в Україні, зменшився 
приблизно з 44% до 24%. Це сумні цифри, якщо зважити на те, що власники МГЕС отримують 
надприбутки від виробленої електроенергії і мають право продавати її незалежно від потреб 
ОЕС. Таке різке зменшення КВВП може пояснюватися не лише зменшенням витрат води в 
річках України, особливо в сезони межені, що спостерігається з кінця минулого століття і 
відбувається, за оцінками вітчизняних гідрологів, внаслідок кліматичних змін та надмірного 

антропогенного навантаження на водозборах, в тому числі і внаслідок експлуатації ГЕС [3133]. 
Зменшення КВВП може бути і результатом неврахування негативних змін водності при 
водноенергетичному обґрунтуванні нових проектів, зокрема через завищення ЕДГЕП [30].  

Хоча Україна і має відносно розвинену річкову мережу, вона володіє порівняно невисоким 

як для європейських країн ЕДГЕП. На початок 2000-х років він оцінювався в 1718 млрд 

кВтгодин, тоді як, наприклад, в Австрії, площа території якої майже в 7,2 раза менша площі 

території України – в 53,7 млрд кВтгодин [24; 34]. Це пов’язано з тим, що, по-перше, Україна є 
переважно рівнинною країною. Більша частина її території розташована нижче 300 м над рівнем 
моря, а гірські райони становлять лише близько 5% її площі. По-друге, більшість річок, що 
протікають територією України (93 % з них мають довжину менше 10 км), характеризуються 
відносно низьким і нерівномірним стоком (до 70% і більше річного стоку припадає на короткі 
періоди паводків і поводей) та відносно невеликою різницею висот від джерела до гирла [33]. 

Наприклад, для річок басейну Дніпра ця різниця не перевищує 5070 м, басейну Південного 

Бугу – 100150 м. У Карпатах річки мають трохи більшу загальну різницю висот за течією, але 

вона теж не перевищує 300400 м. При цьому, для прикладу, розрахунковий напір на одній з 
австрійських ГЕС (ГЕС Зільц, потужністю 500 МВт, на р. Інн у провінції Тіроль) коливається в 
межах від 1238 до 1257 м [35]. 

У 2018 р. був проведений порівняльний аналіз [30] подібних за водноенергетичними 
характеристиками ГЕС України, Австрії, Франції та Фінляндії з напорами до 40 м, з урахуванням 
того, що розрахункові напори більшості вітчизняних великих ГЕС (дев’ять з десяти ГЕС) не 
перевищують цього значення. Порівнювалися відношення площ поверхонь водосховищ до 

встановлених потужностей (км2 на МВт), до виробітку електроенергії (км2 на 106 кВтгодин), а 
також відношення площ поверхонь водосховищ до напорів (км2 на метр напору). В результаті 
аналізу було встановлено, що відношення площ водосховищ подібних ГЕС до одного МВт 

встановленої потужності, до 106 кВтгодин виробленої електроенергії та одного метра напору, 
для австрійських ГЕС в середньому менші за відповідні показники українських ГЕС у 37, 65 та 
151 разів; французьких – у 37, 68 та 124 рази; фінських – у 16, 23 та 62 рази [30]. Ці показники 
чітко вказують як на екологічну недоцільність затоплення великих площ, так і недостатній рівень 
використання встановлених потужностей на ГЕС в Україні. 

Заявлене в Програмі розвитку гідроенергетики [21] будівництво шести ГЕС на Дністрі в 
межах Дністровського каньйону між с. Устя (Чернівецька обл.) та с. Вістря (Тернопільська обл.) 
може розглядатися як приклад продовження «радянської» практики, а саме: неприйняття до 
уваги очевидних фактів, які роблять таке будівництво не лише недоцільним [18], а й таким, що 
може нести значні екологічні та соціальні загрози [36]. 

Так, для того, щоб забезпечити заявлені в Програмі [21] водноенергетичні параметри 
Верхньодністровського каскаду ГЕС, при будівництві водосховищ мають затоплюватися землі 
національного природного парку «Дністровський каньйон» [37; 38]. Існує також потенційна 
загроза якщо не затоплення з відселенням та евакуацією людей, то підтоплення численних 
населених пунктів у межах каньйону та вище його за течією Дністра [39].  

Серед основних соціально-екологічних ризиків експлуатації планованого каскаду ГЕС у 
Дністровському каньйоні передусім слід виділити заявлений їх піковий режим роботи з добовим 
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регулюванням, який з точки зору впливу на довкілля є найбільш жорстким режимом, здатним 
завдати найбільшої шкоди екологічному стану Дністра. При цьому, на відміну від уже звичної 
світової практики оцінювання пікових режимів роботи ГЕС як безумовно шкідливих для річкових 

екосистем [25], що відображено в тому числі і у Водній рамковій директиві (ВРД  Directive 
2000/60/EC, Water Framework Directive) [40], проєктувальники Верхньодністровського каскаду 
трактують піковий режим «як позитивний фактор, крок назустріч місцевому населенню, 
екологам, туристам» [37]. Слід також зазначити, що одним із додаткових ризиків пікового 
режиму з добовим регулюванням роботи ГЕС на Дністрі може бути неспроможність у маловодні 
періоди заповнювати деякі водосховища каскаду після чергового їх спрацювання з одночасним 
забезпеченням необхідних санітарно-екологічних попусків у нижніх б’єфах ГЕС [36]. 

Навіть саме по собі гідроенергетичне будівництво в межах природоохоронних територій є 
неприйнятною практикою для цивілізованих країн, а в умовах Верхньодністровського каскаду 
воно неминуче пов’язуватиметься із екстериторіальними екологічними ризиками, зокрема від 
будівництва доріг, роботи кар’єрів будівельних матеріалів та бетонних господарств, а також від 
знищення природних екосистем і переселення сіл з місць планованих водосховищ [36]. 

Окрім впливу водосховищ каскаду на життєдіяльність населення, що проживає в межах 
Дністровського каньйону, в численних населених пунктах, розміщених на пологих берегах 
меандр, існують також значні соціальні ризики для жителів населених пунктів вище за течією 
від с. Довге, де має виклинюватися водосховище першого ступеня каскаду. Географічно ця 
територія знаходиться в озероподібному розширенні долини Дністра, де розміщені гирла 
кількох його великих припливів (Бистриці, Лукви, Лімниці, Сівки, Свіржа та інших річок), і де під 
час повеней одночасно може збиратися один із найбільших у басейні ріки об’ємів води [41]. 
Аналіз гідрологічних рядів максимальних витрат води Дністра на гідрологічному посту «Галич» 
(перед каньйоном) та на розташованому нижче за течією гідропосту «Заліщики» (в каньйоні) 
показує, що повінь на Дністрі не лише практично повністю формується на вході до каньйону, а 
і те, що вона природним чином затримується перед ним (має місце ефект трансформації 
паводка широкою долиною ріки подібно до водосховища). Існує реальна загроза, що каскад ГЕС 
в каньйоні сприятиме додатковому, вже штучному затримуванню паводкових вод в 
озероподібній долині Дністра вище за течією [36; 39]. Не виключається також, що з часом 
завдяки водосховищам Верхньодністровського каскаду ГЕС і, відповідно, сповільненню 
швидкості проходження паводків у каньйоні, в долині перед ним, а також у гирлах припливів, 
стік яких формується в Карпатах, більш інтенсивно почнуть відкладатися наноси, що посилить 
повеневу небезпеку в басейні Дністра й поширить її на нові території. Подібна ситуація, 
наприклад, сталася на водосховищі Роксбург у Новій Зеландії [2], де за 35 років максимальний 
рівень води на ділянці виклинювання водосховища піднявся над проєктним рівнем на 3,5 м і 
повені почали спостерігатися при проходженні регулярних паводків навіть на тих територіях, які 
раніше ніколи не затоплювалися і не підтоплювалися. Те, що ця ситуація, а також інші 
вищенаведені ризики будівництва Верхньодністровського каскаду ГЕС не аналізувалися і не 
враховувалися, опосередковано може свідчити про відсутність належного наукового 
обґрунтування все ще чинної Програми розвитку гідроенергетики до 2026 року [21]. 

Значну загрозу для річок України становить також стихійне будівництво МГЕС. Ще у березні 
2010 р. Постановою Кабміну було затверджено Державну цільову економічну програму 
енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії 

та альтернативних видів палива на 2010  2021 роки [42], згідно з якою протягом 20112015 
років планувалось встановити та відновити 75 МВт потужностей малої гідроенергетики. Майже 
одразу з’явились наміри будівництва понад 500 МГЕС у Карпатах. З самого початку ці плани 
викликали значний суспільний резонанс – проти них почали виступати і місцеві громади, і 
представники екологічних організацій [43]. У 2012 р. розпочалась масова громадська кампанія 
проти планів будівництва нових міні ГЕС у Карпатському регіоні [44]. 

При цьому програма розвитку малої гідроенергетики в Україні, яка б врахувала екологічні 
проблеми та реальні місцеві потреби в електроенергії, відсутня. Жодна з МГЕС у країні не має 
самостійної схеми, що забезпечувала б постачання електроенергії для місцевих громад чи для 
будь-яких інших місцевих потреб, що є звичною світовою практикою [10;12-14]. В нашому ж 
випадку місцеві громади зазвичай отримують не соціально-економічні вигоди від МГЕС, що 
працюють на їх території, а проблеми [45]. Нерегульоване будівництво великої кількості МГЕС 
у країні як бізнес-проєктів, що паразитують на «зеленому» тарифі, будь-де і будь-ким може 
стати значним викликом у майбутньому, неминуче породжуватиме соціально-екологічні 
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конфлікти. Можна навести численні приклади катастрофічного руйнування річкових екосистем, 
спричинених каскадами МГЕС, як на рівнинних річках (Південний Буг, Случ, Рось, Серет), так і 
МГЕС, побудованими в останні роки на малих річках в Українських Карпатах (Красна, Ріка, 
Шипіт). Як наголошує WWF в Україні [46], «масштабне неконтрольоване будівництво об’єктів 
МГЕС в Україні в останні роки призводить до зникнення унікальних видів риби та більшості 
водних організмів, погіршення якості води в річках, зміни гідроморфологічних режимів, 
осушення річок, в окремих регіонах створює соціальну напругу та може призвести до 
екологічної катастрофи».  

Доцільність будівництва багатьох МГЕС в Україні може ставитися під сумнів навіть з точки 
зору виконання цілей Програми [21], про що можуть свідчити результати досліджень [18; 26]. 
Слід також враховувати, що МГЕС здатні чинити відносно більший питомий вплив на довкілля 
на одиницю виробленої електроенергії, тобто бути відносно більш ресурсоємними, ніж великі 
ГЕС. Так, через гідрологічні особливості річок України (порівняно невеликі перепади висот, 
відносно мала та нерівномірна водність) [23; 33], більшість МГЕС, які на них розміщені, 
працюють завдяки водосховищам. При цьому, як показують дослідження, відношення площ 
поверхонь водосховищ, на яких працюють вітчизняні ГЕС, до річного виробітку електроенергії 

(км2 на 106 кВтгодин) для МГЕС в середньому є значно гіршим, ніж для великих ГЕС: для МГЕС 

воно становить близько 5,6 км2 на 106 кВтгодин, для великих – 0,6 км2 на 106 кВтгодин [23].  

Наразі, через зменшення стоку річок, особливо в періоди межені, вже встановлені 
обмеження на використання води для ГЕС на Дніпрі, Дністрі, Південному Бузі, Случі та на інших 
річках [31]. Небезпека в тому, що для адаптації нових гідроенергетичних проєктів в умовах 
України може знадобитися додаткове регулювання стоку річок, що посилить негативний вплив 
на довкілля, а також погіршить доступ до водних ресурсів для інших водокористувачів [31]. 

Варто також відзначити, що протягом останніх 20182020 рр. важливу роль у протидії 
будівництву нових ГЕС зіграла також участь громадськості в запровадженій у грудні 2017 р. 
процедурі оцінки впливу на довкілля (ОВД). Так, Закарпатська ОДА у грудні 2020 р. відмовила 
у видачі висновку з ОВД для двох проєктів (фактично одного) із будівництва двох дериваційних 
міні ГЕС (потужністю до 1 МВт кожна) на витоках Білої Тиси [47].  

Загалом у 2020 р. процедуру ОВД проходили проєкти МГЕС на Случі (біля с. Курчиці вниз 
за течією від м. Новоград-Волинський), на Південному Бузі та Мурафі у Вінницькій області, на 
р. Жванчик на Хмельниччині та низці інших річок. 

Вітчизняні екологічні та юридичні громадські організації постійно встановлюють та 
зазначають низку недопустимих порушень природоохоронного законодавства (національного 
та міжнародного) в пропонованих проєктах МГЕС, туристичні організації обурюються втратою 
звичних місць відпочинку та сплавів, а місцеві громади вказують на значне погіршення умов 
мешкання через: погіршення якості води, втрату автентичності ландшафтів, зменшення 
туристичних потоків у регіон, підвищення ризику катастрофічних повеней внаслідок 
переповнень водосховищ тощо [38; 39; 46].   

У переважній більшості випадків МГЕС в Україні не облаштовуються рибопропускними 
спорудами (серед великих ГЕС жодна не має таких споруд [27]), експлуатанти МГЕС не 
дотримуються норм законодавства щодо забезпечення санітарного стоку води в річках і, як 
наслідок, більшість МГЕС вкрай негативно впливають на стан річок та їх іхтіофауну. 

Серед основних причин напруженої ситуації, що склалась з негативним впливом 
гідроенергетики на довкілля в Україні, варто виділити такі. 

1. Відсутність чітких екологічно орієнтованих та комплексних законодавчих норм, що 
регулюють будівництво та експлуатацію ГЕС. Такі норми вже тривалий час існують в США 
(Федеральний закон про водну енергію – FWPA, 1920 р. прийняття [48]) та в більшості країн 
Європи (наприклад, норвезький Закон про регулювання водотоків був прийнятий норвезьким 
парламентом ще в 1917 р., а у Швеції відповідне законодавство з’явилось у 1918 р. [49]). Більш 
детально про це повідомляється в розділі «Досвід США та країн Європи в екологічному 
регулюванні гідроенергетики». 

2. Високий розмір «зеленого» тарифу, встановлений чинним законодавством України, 
який стимулює інвесторів будувати нові МГЕС на вільних річках. Ставки цього тарифу закріплені 
до кінця 2029 р. в Законі «Про альтернативні джерела енергії» [19]  і розраховуються шляхом 
множення роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 р. (58,46 
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коп./кВтгодину) на коефіцієнт «зеленого» тарифу для відповідного виду генерації з 
альтернативних джерел електроенергії, введеного в експлуатацію упродовж певного періоду. 
Для уникнення впливу інфляції на дохід власників «зеленої» генерації отриманий добуток 
ділиться на офіційний курс гривні до євро на 01.01.2009 р. (1085,546 грн. за 100 євро) [50], тобто 
кінцевий тариф розраховано у євро. Таким чином, фактичний розмір «зеленого тарифу» для 

малих ГЕС (потужністю від 1 МВт до 10 МВТ), введених в експлуатацію протягом 20202024 

рр., становить 0,0942 євро/кВтгодин, а тих, що будуть введені протягом 20252029 рр. – 0,0835 

євро/кВтгодин. Для власників міні-ГЕС (потужністю від 200 кВт і до 1 МВт) ці значення 

становлять 0,1255 та 0,1115 євро/кВтгодин відповідно, а для власників мікро ГЕС (потужністю 

до 200 кВт) – 0,1573 і 0,1395 євро/кВтгодин відповідно. Тобто, до кінця 2024 р. розмір зеленого 

тарифу для МГЕС в Україні буде коливатись від 9,42 до 15,73 євроцентів/кВтгодин. Високі 
ставки «зеленого» тарифу роблять об’єкти малої гідроенергетики надприбутковими для 
інвестора. При цьому дохід є гарантованим і не залежить від ринкових факторів. Як результат, 
часто будівництво чергової МГЕС стає черговою корупційною схемою заробітку на «зеленому» 
тарифі, що призводить до втрат державного бюджету.  

3. Бездіяльність природоохоронних та правоохоронних органів, які належним чином не 
виявляють порушення при ОВД, будівництві та експлуатації МГЕС, і не доводять справи до 
покарання несумлінних будівельників та експлуатантів.  

4. Відсутність комплексного бачення місця та ролі гідроенергетики в Україні, зокрема – 
малої, а також екологічної політики щодо вибору допустимих місць для будівництва нових 
МГЕС. Нові об’єкти будуються тільки там, де це вигідно інвестору, навіть якщо вони матимуть 
значний негативний вплив на природні екосистеми та соціальне середовище.  

5. Низький рівень життя у тих населених пунктів, біля яких планують будівництво МГЕС. 
Через відсутність постійної роботи, низький рівень доходів та занедбану інфраструктуру 
частина сільського населення в низці районів України симпатизує інвесторам, які обіцяють їм 
робочі місця, податки в місцеві бюджети та, для прикладу, відремонтувати дорогу, школу чи 
«народний дім». Екологічні ризики від експлуатації МГЕС, а також втрати потенційних, або 
подекуди і реальних, прибутків від інших видів природокористування, наприклад від «зеленого» 
туризму, при цьому не аналізуються і не враховуються при прийнятті рішень. 

6. Низька екологічна свідомість власників бізнесу, яких цікавить лише швидке отримання 
максимальних прибутків з мінімальними витратами на охорону довкілля – подекуди навіть ціною 
його знищення – за відсутності ефективного екологічного контролю. 

7. Будівництво МГЕС погоджується лише громадами, на території яких розміщуються 
гідроспоруди. При цьому ігноруються інтереси інших громад, на які, зазвичай, поширюється 
вплив (вище за течією, які втрачають рибні ресурси, та нижче за течією, для яких зменшується 
надходження води у меженні періоди та збільшується небезпека «наведених» паводків). 

 

Ціна невирішення проблем 
 

Якщо у найближчі роки не відбудеться комплексних змін у вітчизняній гідроенергетиці, то 
негативний вплив цієї галузі на довкілля лише посилюватиметься. Цей вплив буде проявлятись, 
зокрема, у таких наслідках: 

 втрати біорізноманіття річкових та заплавних екосистем в місцях будівництва нових ГЕС 
та вище і нижче за течією, зокрема тому, що рибопропускні споруди або плануються 
неефективними, або вони не використовуються взагалі; 

 порушення шляхів міграції, підвищення недоступності місць нересту для цінних видів 
риб, наприклад дунайського лосося, та втрата промислових рибних запасів;  

 невиконання Україною вимог міжнародних конвенцій та угод, наприклад Рамкової 
конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат [51], яка вимагає збереження 
природних водотоків, джерел, озер і водно-болотних екосистем, та Угоди про асоціацію 
з ЄС, що серед іншого вимагає імплементацію в українське законодавство вимог ВРД 
[40], зокрема і зобов’язання запобігати погіршенню стану усіх водних об’єктів;  

 перевитрата бюджетних коштів на компенсацію власникам МГЕС через механізм 
«зеленого тарифу»;   

 зростання соціальної напруги в місцях будівництва ГЕС; 
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 втрата туристичної привабливості річок та річкових долин та, як наслідок, -  зменшення 
потенціалу «зеленого» туризму, що є джерелом заробітку місцевого населення та 
наповнення бюджетів дотаційних регіонів; 

 втрата інвестиційної привабливості місць, де будується ГЕС, для інших сфер 
природокористування та життєдіяльності; 

 збільшення частоти та масштабів прояву екологічно несприятливих процесів: паводків, 
зсувів, ерозії та руйнування берегів, дефіциту води у меженні періоди (особливо на 
річках, на яких побудовано каскади численних ГЕС та інших гідроспоруд, наприклад на 
Південному Бузі [52] та Случі [53]); 

 втрати води через випаровування з водосховищ, що стає актуальною проблемою в 
умовах посилення зміни клімату та необхідності адаптації до її наслідків [53]. 
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Досвід США та країн ЄС в екологічному регулюванні гідроенергетики 

 

Огляд гідроенергетики США 

Сполучені Штати Америки, поряд з Іспанією, Німеччиною, Японією, Італією, Швейцарією 
та Францією, належать до невеликої групи країн світу, освоєння ЕДГЕП на території яких ще на 
рубежі 2000-х років перевищило 80% [24]. В США гідроенергетичні об’єкти (ГЕО) розміщуються 
практично в усіх штатах і в межах більшості великих річкових систем [54]. Сумарна встановлена 
потужність гідрогенерації на ГЕС і ГАЕС у 2019 р. становила 102,75 ГВт (3-тє місце у світі після 
Бразилії та Китаю) [1]. Зокрема, працювало 2270 ГЕС із загальною встановленою потужністю 
80,25 ГВт (6,7% від всієї потужності електрогенерації в країні), на яких було вироблено 6,6% 
електроенергії країни [55].  

У США існує три основні види власності в гідроенергетичній галузі: федеральна, публічна 
та приватна. Федеральні установи забезпечують близько половини загальної встановленої 
гідроенергетичної потужності на 10% від загальної кількості ГЕО в країні [54; 55]. Публічну 
власність в гідроенергетиці США складають комуни, муніципалітети, штати, сільські 
кооперативи тощо, яким належить майже 25% встановленої потужності гідрогенерації на 27% 
від загальної кількості ГЕО. Інші 25% встановленої потужності (63% ГЕО за кількістю) належать 
приватним власникам [55].  

 

Законодавче регулювання гідроенергетики у США 

Федеральні установи, що експлуатують гідроенергетичні потужності, у своїй діяльності 
безпосередньо підпорядковуються Конгресу США [54]. Діяльність у сфері публічної та приватної 
гідроенергетики регулюється Федеральною комісією регулювання енергетики (Federal Energy 
Regulatory Commission, FERC) [56]. В обов’язки FERC, згідно з чинним Федеральним законом 
про електроенергію (Federal Power Act, FPA [57]), входить ліцензування в гідроенергетиці, 
видача дозволів на будівництво ГЕО, нагляд за ними та їх безпекою при експлуатації. Слід 
зазначити, що Федеральний закон про водну енергію (FWPA) як частина FPA був ухвалений у 
США ще у 1920 р., і вже тоді вводив певні обмеження до гідроенергетики та включав положення 
щодо захисту інтересів громадськості у використанні річок, як національного ресурсу [48].  

У своїй діяльності FERC також керується Законом про національну енергетичну політику 
(Energy Policy Act, EPA [58]), який акцентує увагу на обмеженнях та регулюванні 
гідроенергетики, в тому числі на питаннях підвищення її ефективності, збереження іхтіофауни, 
можливостей розвитку малої гідроенергетики. Зокрема, EPA в жодному випадку не дозволяє 
отримувати ліцензії на будівництво ГЕО в національних парках, зонах відпочинку чи осередках 
дикої природи, встановлених законодавством штату. 

Окремі штати проводять і власну регулятивну політику щодо гідроенергетики як однієї зі 
складових портфеля відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) на своїх територіях [59]. 
Гідроенергетика розглядається як прийнятна технологія у більшості штатів у стандартних 
портфелях ВДЕ (сонячна, вітрова, біоенергетика, гідроенергетика), але загалом існують 
обмеження щодо включення гідроенергетичних проєктів (ГЕП) через зрілість технології, 
усталене фінансове становище та екологічні проблеми. Найпоширенішим екологічним 
критерієм є обмеження встановленої потужності, яке може залежати від рівня включення 
гідроенергетики до портфеля ВДЕ. Наприклад, у Колорадо для першого рівня (нові потужності) 
діє обмеження в 10 МВт, для другого (модернізація існуючих потужностей) – 30 МВт. У штаті 
Мен для першого і другого рівня потужність обмежується в 100 МВт. В окремих штатах взагалі 
заборонено нове гідроенергетичне будівництво (Ілінойс), або заборонено будувати ГЕС з 
водосховищами (Меріленд), а також і дериваційні ГЕС (Монтана) [59]. 

Слід зазначити, що в США цілеспрямовано не використовують гідроенергетику як 
регулятор [59] (на відміну від України). При цьому визнається, що формальне обмеження 
встановленої потужності не захищає довкілля, і щоб мінімізувати негативні впливи на довкілля, 
у деяких штатах дозволяється або лише збільшувати обсяги виробництва гідроенергії, або 
підвищувати ефективність гідрогенерації. Серед додаткових екологічних обмежень 
розглядаються: забезпечення достатньої кількості води в потоці для захисту водного життя та 
дикої природи, наявність рибопропускної споруди, якість води та захист водозбору [59].  
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Розробники ГЕП у США стикаються з досить тривалим процесом ліцензування, яке може 
зайняти від трьох до п’яти років, або навіть довше, перш ніж розробник отримає ліцензію від 
FERC на право розпочати будівництво. Серед основних законів, якими керується FERC при 
прийнятті рішень щодо гідроенергетики і які стосуються питань довкілля, слід виділити такі [13]: 

 Національний закон про екологічну політику (National Environmental Policy Act, NEPA) 
[60]  – визначає охорону навколишнього середовища як головну ціль національної політики.  

 Закон про координацію рибних ресурсів та дикої природи (Fish and Wildlife Coordination 
Act) [61], згідно з яким FERC проводить попередні консультації зі Службою з рибних ресурсів та 
дикої природи і Національною службою морського рибальства, і включає в кожну ліцензію умови 
щодо захисту, пом’якшення наслідків та збереження рибних популяцій і дикої природи.  

 Національний закон про збереження історії (National Historic Preservation Act) [62], дія 
якого спрямована на збереження історичних пам’яток. 

 Закон про зникаючі види (Endangered Species Act) [63], метою якого є захист та 
збереження видів, що перебувають під загрозою зникнення та зникають, а також захист 
екосистем та середовищ, від яких ці види залежать.  

 Закон про чисту воду (Clean Water Act) [64], метою якого є «... відновлення та 
підтримання хімічної, фізичної та біологічної цілісності вод країни».  

 Закон про дикі та мальовничі річки (Wild and Scenic Rivers Act) [65], який передбачає 
захист та збереження певних річок та їх безпосереднього оточення шляхом створення 
Національної системи диких та мальовничих річок. Закон передбачає, що FERC не повинен 
ліцензувати будівництво будь-якого прокту на будь-якій річці, яка безпосередньо впливає на 
будь-яку річку, яка визначена як компонент «дикої та мальовничої річкової системи».  

 Закон про енергетику на Північному Заході (Pacific Northwest Power Planning and 
Conservation Act) [66], згідно з яким федеральні та державні установи штатів, відповідальні за 
регулювання гідроенергетичних проєктів, повинні забезпечувати рівне ставлення до рибних 
ресурсів та дикої природи Північного Заходу, на додаток до будь-яких інших заявлених цілей, 
задля яких розробляється такі проєкти. 

 

Критерії визначення «no-go areas» щодо гідроенергетики в США 

Серед основних критеріїв визначення «no-go areas» на річках, захищених від розвитку 
гідроенергетики, згідно з доповіддю про нове бачення гідроенергетики, підготовленою в 2018 р. 
Міністерством енергетики США [13], виділяються такі: 

1. Критичне середовище існування (Critical Habitat). Сюди відносять екологічно чутливі 
річки та їх басейни, визначені як критичні середовища існування видів.   

2. Зв’язок з океаном (Ocean Connectivity). Забезпечення непорушності існуючого зв’язку 
річки з океаном. 

3. Середовище існування мігруючих риб (Migratory Fish Habitat). До них відносять річки, де 
ймовірно присутні потамодромні (ті, що мігрують лише в прісних водоймах) та діадромні 
(мігрують між прісними та солоними водоймами) види риб. 

4. Види, що викликають занепокоєння (Species of Concern) – середовища існування видів 
(риби, мідії та раки), які зникають або такі, яким загрожує зникнення. 

5. Заповідні землі (Protected Lands) – різноманітні території, від державних або місцевих 
парків до заповідних територій, якими управляють для збереження видів.  

6. Річки, інвентаризовані як національне надбання (National Rivers Inventory) – особливо 
цінні річкові системи, що підлягають збереженню як національне надбання. 

7. Річки з низьким рівнем збурення (Low Disturbance Rivers) – річки, які наразі є мінімально 
зміненими від їх природного стану. 

8. Комбіновані міркування (Combined Considerations) – можуть розглядатися такі три 
комбінації кількох екологічних міркувань: комбінація «чутливі види», яка включає пункти 1–4; 
комбінація «чутлива територія», яка включає міркування 5–7; «комбінована екологічна 
інформація», яка включає всі сім вищенаведених міркувань. 

 

Гідроенергетика Європи в контексті енергетичної та екологічної політики 
Євросоюзу 
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Із початку XX століття гідроенергетика відігравала провідну роль в електроенергетиці 
багатьох європейських країн та сприяла процесам їхньої індустріалізації [49]. Один із перших у 
світі законів, що стосується гідроенергетики (Закон про регулювання водотоків), було ухвалено 
норвезьким парламентом ще в 1917 р. [49].  

Наразі в Європі вже освоєно більшу частину привабливих для гідроенергетичного 
використання створів, і значну частку в збільшенні потужностей гідрогенерації становлять 
потужності від модернізації та реконструкції існуючих об’єктів [1]. В першій декаді 2000-х років 
спостерігалося затухання нового гідроенергетичного будівництва не лише в Європі, а й у світі в 
цілому [67], в тому числі і через численні та значні соціально-екологічні проблеми [2; 5], 

викликані масштабним будівництвом водосховищ в 5090 рр. минулого століття [68]. Розробка 
перспективних створів, що залишилися в Європі, зокрема, в країнах Південно-Східної Європи, 
часто пов’язується зі значними екологічними проблемами, оскільки при цьому страждають 
заповідні території [69; 70]. На подальше освоєння невикористаного ЕДГЕП в Європі, і в першу 
чергу в країнах Євросоюзу, накладаються значні обмеження і в зв’язку з прийнятою в ЄС у 

2000 р. Водною рамковою директивою (ВРД  Directive 2000/60/EC) [40].  

Втім, з прийняттям країнами Євросоюзу Директиви 2009/28/ЄС щодо стимулювання 
використання енергії з відновлюваних джерел [71] інтерес до розвитку гідроенергетики 
відновився. Так, у 2019 р. загальна встановлена потужність гідрогенерації в Європі зросла на 
682 МВт (або на 0,27%). До першої п’ятірки країн, що збільшили власні потужності, увійшли 
Туреччина (219 МВт), Норвегія (134 МВт), Італія (95 МВт), Сербія (49 МВт) та Іспанія (38 МВт) [1]. 

Загальна гідроелектрогенерація в Європі (без Росії) в 2019 році становила 653 ТВтгодин 
[1]. Сумарна встановлена потужність ГЕС досягла 196 ГВт (майже 34% від всієї потужності 
генерації з ВДЕ в Європі), а з урахуванням ГАЕС – 251 ГВт [1]. Найбільшу встановлену 
потужність гідрогенерації та найбільший виробіток гідроелектроенергії в Європі має Норвегія 

(табл. 1). Вона володіє і найбільшим в Європі ЕДГЕП – 205 ТВтгодин на 2010 рік [15].  

 
Таблиця 1 

Країни Європи з найбільшою встановленою потужністю гідроелектрогенерації в 2019 р. [1]  

Ранг Країна 

Встановлена потужність 
гідрогенерації, ГВт 

Виробіток 
електроенергії, 

ТВтгодин 

Коефіцієнт 
використання 
встановленої 
потужності, % 

ГЕС + ГАЕС ГАЕС 

1 Норвегія 32,671 1,439 125,77 44 

2 Туреччина 28,503 - 87,09 35 

3 Франція 25,557 5,837 63,61 28 

4 Італія 22,593 7,685 47,98 24 

5 Іспанія 20,414 6,117 26,39 15 

6 Швейцарія 16,863 3,029 40,27 27 

7 Швеція 16,478 0,099 64,83 45 

8 Австрія 14,545 5,596 42,67 33 

9 Німеччина 11,022 6,364 27,88 29 

10 Португалія 7,193 2,820 10,60 17 

11 Румунія 6,313 0,092 15,82 29 
12 Україна 6,229 1,563 6,94 13 

13 Велика Британія 4,712 2,833 7,77 19 

14 Греція 3,400 0,703 4,06 14 

15 Фінляндія 3,257 - 12,28 43 

 

Розвиток гідроенергетики в країнах з найвищим рівнем використання власного ЕДГЕП 
(Франція – майже 100%, Швейцарія – 97% та Італія – 96%) [24] пов’язується, насамперед, з 
модернізацією та глибокою реконструкцією вже існуючих об’єктів, зокрема зі створенням на базі 
високонапірних дериваційних ГЕС комбінованих установок – ГЕС-ГАЕС, та побудовою нових 
ГАЕС. Наприклад, у Франції модернізацію від ГЕС до ГЕС-ГАЕС виконали щонайменше для 
шести  ГЕС, серед яких і найбільша в країні ГЕС Гранд Мезон, встановленою потужністю 1800 
МВт, яка додатково набула потужності в насосному режимі як ГАЕС в 1200 МВт. В Італії вже 
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налічується щонайменше дев’ятнадцять ГЕС-ГАЕС, у Швейцарії – 15, у Австрії – 18, у Німеччині 
– 8, в Іспанії – 14, в Португалії – 9 об’єктів [72]. 

Найвищі значення коефіцієнта використання встановленої потужності (КВВП) в Європі у 
2019 р. показала гідроенергетика Швеції (45%), а також – Норвегії (44%) та Фінляндії (43%). Це 
пояснюється тим, що ГЕС в цих країнах, окрім звичної їх участі в регулюванні потужності, 
працюють і в режимі базового навантаження, переважно на побутовому стоці [49].  

Всього в Європі нараховується більше 25000 ГЕС [73], в тому числі понад 5200 – в Австрії 
[74]. При цьому, в Австрії лише 2882 об’єкти підключені до національної електромережі. Інші 
(переважно – це мікро і міні ГЕС, потужністю до 0,5 МВт) працюють на індивідуального 
споживача. Натепер Австрія реалізувала свій ЕДГЕП вже майже на 70% [74]. Втім, з метою 
досягнення цілей Директиви 2009/28/ЄС [71] (Директиви щодо стимулювання використання 

енергії з відновлюваних джерел  Renewable Energy Directive, RED) та цілей національної 
кліматичної та енергетичної політики національна енергетична стратегія від 2010 р. передбачає 
подальше освоєння ЕДГЕП з дотриманням вимог ВРД [75; 76]. 

Серед найбільш показових прикладів реалізації положень ВРД при експлуатації існуючих 
ГЕС в Австрії слід відзначити будівництво найбільшого в Європі рибохідного обвідного каналу, 
довжиною 14,2 км, на ГЕС Оттенсхайм-Вільгерінг (Ottensheim-Wilhering) на Дунаї [76; 77].  

Максимально наближений за гідроморфометрією до природного русла рибохідний канал 
(рис. 1), з облаштуванням заток, розгалужень русла, проток, ям та перекатів було побудовано 

всього за 14 місяців в 20152016 рр. [76; 77]. Середня витрата води в каналі в місці впадіння в 
Дунай, з урахуванням кількох невеликих допливів, становить близько 17 м3/с [77]. Проєкт 
здійснювався за підтримки програми ЄС LIFE + [78] і коштував приблизно 8 мільйонів євро [76]. 
Напір на ГЕС Оттенсхайм-Вільгерінг, потужністю 179 МВт, що входить до каскаду з 10 ГЕС на 
австрійській частині Дунаю, становить 10,5 м [77]. Характерно, що обхідний канал розташовано 
поза територіями Natura2000 [79], які формують світову мережу заповідних територій, хоча він 
і являє собою важливий зв’язок між зонами Natura2000 на Дунаї та його притоками.  
 

(а) 
 

(б) 

Рис. 1. Рибохідний канал на ГЕС Оттенсхайм-Вільгерінг (Австрія): (а) верхів’я каналу 
з видом на водосховище [80]; (б) канал в його середній течії [78] 

Однією з актуальних причин, яку вже починають приймати до уваги при 
гідроенергетичному плануванні в багатьох європейських країнах, є також вплив на 
гідроенергетику кліматичних змін [81]. У країнах Південної та Південно-Східної Європи цей 
вплив є особливо негативним, оскільки кліматичні зміни призводять до значного зменшення 
річкового стоку [82]. В 2019 р. значні дефіцити річкового стоку в літню межінь мали місце також 
у Центральній Європі, зокрема у Литві, центральній Польщі, Чехії, Німеччині, центральній 
Франції. В результаті зростає конкуренція за водні ресурси між різними водокористувачами та 
зменшується поле можливостей для досягнення цілей ВРД [81]. 
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У цих цілях, зокрема, визнається, що найбільш актуальними негативними впливами 
гідроенергетики на річки, що ведуть до їх деградації, є гідроморфологічні зміни [5; 83], які, 
очевидно, мають бути мінімізовані. Доцільно відмовитись від будівництва каскадів з багатьох 
нових малих ГЕС на користь, наприклад, модернізації однієї великої ГЕС. Так, модернізація 
лише однієї ГЕС в Іффецхаймі на річці Рейн в Німеччині дала додаткову потужність 38 МВт з 

розрахунковим додатковим виробництвом електроенергії 122 ГВтгодин на рік [83]. Це 
відповідає приблизно 400 МГЕС потужністю до 100 кВт, які є типовими для умов Німеччини [1]. 
При цьому підкреслюється, що навіть якщо всі ці МГЕС будуть обладнані сучасними й 
ефективними рибоходами, мова все рівно буде йти про 400 додаткових перешкод на різних 
річках, в порівнянні з однією вже існуючою перешкодою, яку створює велика ГЕС, що 
модернізується [83]. 

 

Регулювання гідроенергетики в європейських країнах на сучасному етапі та 
приклади визначення «no-go areas» щодо гідроенергетики 

Наразі у більшості європейських країн існує достатньо розвинене національне 
законодавство щодо використання водних ресурсів, зокрема і в цілях гідроенергетики, яке має 
тривалу історію становлення і розвитку під впливом різних політичних, ідеологічних, соціально-
економічних та екологічних тенденцій та пріоритетів.  

Так, наприклад, у Франції, перший національний закон, що вимагав облаштування 
рибоходів на нових греблях, було введено ще в 1865 р. У 1919 р. в країні також було 
законодавчо оформлено класифікацію річок з виділенням «заповідних річок», де заборонялося 
будувати ГЕС, з її модифікацією в 1980 р. [76].  

У Норвегії наразі є чинними два закони у сфері використання водних ресурсів: Закон про 
регулювання водотоків (з 1917 р.), який встановлює вимоги та умови для ГЕС щодо створення 
водосховищ та їхнього використання, і Закон про водні ресурси (від 2001 р. [15]), основною 
метою якого є сприяння сталому розвитку та підтримка біологічного різноманіття і природних 
процесів у річкових системах. Основним критерієм надання ліцензії на будівництво МГЕС є 
перевага вигоди від проекту над шкодою чи незручностями для громадських та приватних 
інтересів. При цьому «громадські інтереси» трактуються досить широко і можуть включати 
охорону незайманої природи, відпочинок на природі, збереження природних ландшафтів, 
запасів риби, культурних артефактів, усталеної економічної діяльності місцевих громад тощо.  

Одним з ключових міжнародних договорів, що стосується питань гідроенергетики, є 
прийнята ЄС в 2000 р. Водна Рамкова Директива [40]. Практично всі європейські країни, 
включно і ті, що не є членами ЄС, при прийнятті рішень, що стосуються використання водних 
ресурсів, зокрема у сфері гідроенергетики, намагаються слідувати основним вимогам цієї 
Директиви. 

Для належного впровадження вимог ВРД державам-членам ЄС рекомендується уникати 
будівництва нових ГЕС на вільних річках, що випливає зі зобов’язання запобігати погіршенню 
стану усіх водних об’єктів, якого в принципі неможливо уникнути при будівництві та експлуатації 
будь-яких ГЕС та при будь-яких пом’якшувальних або компенсаторних заходах, спрямованих 
на мінімізацію негативних наслідків [4; 5; 67]. Також ВРД зобов’язує цілеспрямовано боротися з 
негативними наслідками будівництва та експлуатації вже існуючих об’єктів за допомогою 
різного роду пом’якшувальних або компенсаторних заходів – аж до ліквідації застарілих 
гідроспоруд [40; 73]. Крім того, Стаття 4 (7) Водної Рамкової Директиви [40] спонукає держави-
члени ЄС розглядати інші «значно кращі екологічні варіанти» будівництву нових ГЕС, такі як: 
вітрові, сонячні електростанції, розумні електромережі, економію електроенергії, зменшення 
попиту на електроенергію тощо.  

Слід зазначити, що прийняттю ВРД [40] передували рішення низки міжнародних форумів. 
Серед них, зокрема, рішення Міжнародної конференції з питань води та навколишнього 
середовища (ICWE), що відбулася у січні 1992 р. [84], за участі більше 500 осіб, зокрема 
призначених урядами експертів більш ніж зі ста країн та представників 80 міжнародних, 
міжурядових та неурядових організацій.  

З метою впровадження положень ВРД [40] у національне законодавство та зменшення 
тиску на водні екосистеми з боку гідроенергетики деякі регіональні та національні уряди 
європейських країн запровадили інструменти так званого «попереднього планування» [73]. По 
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суті вони спрямовані на визначення територій, що непридатні для розвитку гідроенергетики 
через надмірні впливи на довкілля, і територій її регульованого розвитку.  

До такого планування, наприклад, належать національний план захисту 341 водотоку (388 
річок і окремих ділянок річок) від розвитку гідроенергетики в Норвегії та плани управління 
річковими басейнами у Франції [85]. Зокрема, сумарний ЕДГЕП водотоків в Норвегії (рис. 2), на 
яких у результаті попереднього планування розвиток гідроенергетики має бути забороненим з 

екологічних причин, оцінюється в 45,7 ТВтгодин на рік [15] (23,7% від всього ЕДГЕП країни), 
який, наприклад, більш ніж у 6 разів перевищує виробіток електроенергії на ГЕС України в 
2019 р. (див. табл. 1). 

 

Рис. 2. Території, якими протікають річки, що перебувають під постійним захистом 
у Норвегії (виділено зеленим кольором) [86] 

Водночас, у межах Генерального плану (Master plan) було виділено території для розвитку 

гідроенергетики (33,4 ТВтгодин на рік, включаючи реконструкцію і модернізацію існуючих 
потужностей великої гідроенергетики) [15]. Окремо слід зазначити, що з 2000 р. в Норвегії діє 
мораторій на будівництво нових великих ГЕС (потужністю більше 10 МВт).  

Загалом, Норвезький Парламент у проміжку 1973–1993 рр. прийняв чотири плани охорони 
річок з остаточними доповненнями у 2009 р., в тому числі з урахуванням положень ВРД [40]. Ці 
плани містять обов’язкові для влади вказівки не дозволяти використовувати певні водотоки з 
метою виробництва гідроенергії. При цьому, оцінюючи те, які саме водотоки охороняти, 
перевага надавалася збереженню репрезентативного набору серед норвезьких річкових 
систем. Також враховувалися проблеми відпочинку громадян країни на природі та особливі 
інтереси місцевого населення, пов’язані з рибальством, зеленим туризмом тощо [15]. 

Подібний підхід до регулювання розвитку гідроенергетики та визначення «no-go areas» 
використовується в країнах Балтії – Естонії, Латвії та Литві. Слід зазначити, що якщо в Естонії 
частка гідроенергетики в загальнонаціональному виробництві електроенергії є мізерною (не 
перевищує 0,3–0,5%), то в Латвії вона перевищує 30%, а в Литві становить близько 8 % [86]. 

У цих країнах можна визначити таку структуру «no-go areas», де заборонено розвиток 
гідроенергетики: 1) заповідні території, створені згідно із національними законами; 2) мережа 
заповідних територій ЄС Natura 2000 [79], створена на виконання Оселищної (Habitats Directive, 
Directive 92/43/EEC) [87] та Пташиної (Birds Directive, Directive 2009/147/EC) [88] директив ЄС; 
3) власне річки та окремі їх ділянки, де заборонено розвиток гідроенергетики.  

Відповідні переліки річок та їх ділянок, захищених від гідроенергетики, приймалися 
окремими урядовими розпорядженнями, ініційованими уповноваженими екологічними 
органами [89]. Хоча списки цих «no-go areas» щодо гідроенергетики і збігаються з національно 
визначеними заповідними зонами та мережею Natura 2000 [79], вони виходять далеко за їх межі.  

У Франції, з метою реалізації вимог ВРД [40] у національному законодавстві у 2006 р. було 
ухвалено Закон про воду та водне середовище (LEMA) [90]. Згідно з цим Законом компетентний 
орган має скласти для кожного басейну та суббасейну перелік річок, які слід зберегти від 
порушення екологічної безперервності [5], і який включає річки з високим екологічним статусом, 
та річки, що визначаються як «біологічні водойми», а також перелік річок, які слід відновити, 
щоб забезпечити транспортування наносів та міграцію риби [85; 90]. Нижче, в табл. 2, наведено 
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загальний підхід, що реалізується у Франції, щодо регулювання гідроенергетики в масштабі 
річкового басейну з виділенням територій, де її розвиток заборонено, обмежено чи дозволено. 

 
Таблиця 2  

Регулювання гідроенергетики в масштабі басейну річки згідно з французькими 
правилами управління річковими басейнами (ПУРБ) [76, 79] 

Найменування структур у межах річкового 
басейну 

Категорії для використання гідропотенціалу 

заборо-
нено 

дуже жорстко 
обмежено 

жорстко 
обмежено 

дозволено 

Водотоки (Стаття 2, Закон від 1919) [76] x    

Національні природні заповідники x    

Національні парки x    

Ділянки Natura 2000 [79] з видами та водними 
середовищами їх існування  

 x   

Водотоки з видами мігруючих земноводних  x   

Інші ділянки Natura 2000 [79]   x  

Інші класифіковані водотоки з переліченими 
видами 

  x  

Постанова про середовища існування   x  

Регіональні заказники   x  

Межі зон зволоження   x  

Ділянки з обмеженими можливостями   x  

Приписи ПУРБ   x  

Регіональні національні парки   x  

Поза чинними правилами    x 

 

Цілями подібного регулювання гідроенергетики на рівні річкових басейнів (табл. 2) у 
Франції є уникнення будівництва нових ГЕС у районах, багатих на біорізноманіття, а також 
модернізація вже існуючих ГЕС та ліквідація гребель гідроенергетичного призначення, що є 
застарілими або мають значний вплив на довкілля.  
 

 

Можливі рекомендації для України 

Нормативно-правові 

А. Верховній Раді України: 

1. Розробити та ухвалити окремий Закон про гідроенергетику (за прикладом США, а 
також Норвегії, Австрії та низки інших країн ЄС), в якому: 

 встановити чітку та жорстку процедуру видачі ліцензій на будівництво та 
експлуатацію ГЕС і ГАЕС на природних водотоках, в рамках якої інвестор має 
довести, що вигоди для суспільства від будівництва нового ГЕО будуть 
перевищувати очікувану екологічну шкоду; 

 затвердити чіткі науково обґрунтовані критерії визначення no-go areas для 
будівництва нових ГЕС і ГАЕС в Україні та заборонити спорудження нових ГЕО до 
затвердження критеріїв визначення no-go areas. 

 затвердити перелік екологічних стандартів, яким мають відповідати ГЕС і ГАЕС для 
отримання ліцензії на нове будівництво та модернізацію, а також на продовження 
експлуатації існуючих ГЕО (зокрема, щодо обов’язкового встановлення сучасних 
рибопропускних споруд та щодо норм залишкового стоку, який повинен 
залишатись в річках під час роботи ГЕО у меженний період). Існуючим об’єктам 
надати 5 років на отримання ліцензії. Відсутність ліцензії має означати заборону 
експлуатації та вимогу ліквідації (демонтажу) ГЕО.  

2. Ухвалити законопроєкт 3091 про державний екологічний контроль, який передбачає 
підвищення та встановлення штрафів за порушення природоохоронного законодавства, 
зокрема за недотримання під час провадження господарської діяльності, екологічних умов, 
визначених у висновку з оцінки впливу на довкілля. 



16 
 

3.Ухвалити законопроєкт 4461 про території Смарагдової мережі, який визначить 
особливості функціонування Смарагдової мережі на території України. Оскільки значна частина 
річок України входить до територій Смарагдової мережі, прийняття відповідного законопроєкту 
допоможе обмежити негативний вплив від можливого будівництва ГЕО на таких територіях. 

4.  Внести зміни до Закону «Про природно-заповідний фонд», якими повністю заборонити 
спорудження нових ГЕС у межах всіх категорій ПЗФ. 

5. Внести зміни до Закону «Про альтернативні джерела енергії», якими скасувати із 2023 
р. «зелений тариф» для малих ГЕС, які будуються на вільних природних водотоках (річках) і 
забезпечити нарахування «зеленого тарифу» лише для тих МГЕС, що можуть ефективно 
використовувати залишкову енергію (прихований потенціал, hidden potential) на існуючій 
соціально та економічно значимій гідротехнічній інфраструктурі, зокрема тій, що потребує 
збереження, відновлення та підтримки працездатного стану: шлюзах-регуляторах, 
трубопроводах та каналах, меліоративних системах, каналізаційних станціях, водосховищах, 
що використовуються для очистки промислових вод, греблях та дамбах неенергетичного 
призначення тощо. 

Б. Кабінету Міністрів України: 

1. Розробити з урахуванням думок всіх зацікавлених сторін (від потенційних інвесторів у 
гідроенергетику до науковців-екологів, а також місцевого населення, туристів та рибалок, які 
покладаються на водні ресурси) компромісну стратегію щодо розвитку гідроенергетики в 
Україні, яка обов’язково має включати такі пункти: 

 заборона будівництва нових ГЕО на незарегульованих (вільних) ділянках річок 
та шляхах міграції і місцях нересту видів риб, амфібій, раків тощо, що вже 
перебувають під охороною; 

 відмова від будівництва нових ГЕО на всіх ділянках річок, визначених згідно з 
науковими критеріями як no-go areas; 

 стимулювання підвищення ефективності використання гідропотенціалу на вже 
існуючих ГЕС та ГАЕС шляхом їх модернізації;  

 стимулювання будівництва ГЕО на вже існуючій соціально та економічно 
значимій гідротехнічній інфраструктурі для використання прихованого, ще не 
використаного, залишкового, гідроенергетичного потенціалу. 

2. Розробити і прийняти Постанову про визначення порядку можливості зменшення 
лімітів використання води в дозволах на спеціальне водокористування (аж до тимчасового 
припинення роботи МГЕС) у випадку настання маловоддя (згідно зі статтею 49 «Водного 
Кодексу України»), у нерестовий період тощо. 

3. Розробити та затвердити Постановою критерії визначення no-go areas для 
гідроенергетики на території України, які обов’язково мають включати: 

 всі річки у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду всіх категорій, 
територій Смарагдової мережі та водно-болотних угідь міжнародного значення; 

 всі незарегульовані (вільнотекучі) ділянки річок; 

 ділянки річок, важливі для збереження рідкісних видів риб та інших гідробіонтів, 
які охороняються на регіональному, національному та міжнародному рівнях. 

Інституційно-адміністративні та бюджетні 

1. Запровадити на території України мораторій на нове гідротехнічне будівництво на 
природних водотоках, незалежно від їх поточного стану, терміном на 5–10 років, для 
унормування екологічних вимог щодо ГЕО, в тому числі шляхом встановлення no-go areas для 
будівництва нових ГЕС і ГАЕС та ухвалення Закону про гідроенергетику. 

2. Організувати та профінансувати за рахунок державного бюджету проведення 
наукових досліджень для встановлення критеріїв no-go areas для будівництва нових ГЕС і 
ГАЕС, та визначення всіх річкових ділянок в межах України, що відповідають цим критеріям. 

3. Забезпечити належний контроль з боку окремого державного органу за дотриманням 
законодавства у сфері гідроенергетики в межах всіх гідроенергетичних проєктів на всіх стадіях 
– від вибору місця та технології будівництва до приведення існуючих ГЕС і ГАЕС у відповідність 
до сучасних екологічних вимог та виведення з експлуатації безнадійно застарілих або занадто 
шкідливих для довкілля об’єктів. 
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4. Забезпечити регулярне проведення перевірок всіх ГЕС, які споруджуються, вводяться 
в експлуатацію, модернізуються чи реконструюються, на відповідність оновленому 
природоохоронному законодавству та вжиття всіх необхідних заходів для зупинення та 
ліквідації виявлених порушень. 

5. Забезпечити проведення перевірок вже існуючих МГЕС, незалежно від року введення 
їх в експлуатацію, на відповідність оновленому природоохоронному законодавству та вжиття 
всіх необхідних заходів для зупинення й ліквідації виявлених порушень, аж до позбавлення 
ліцензії на право господарської діяльності та права на спецводокористування. 
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