
Карпатам загрожує небезпека. Найстрашніше те, що вона завуальо-
вана під виглядом доброї справи. Цю небезпеку несуть так звані 
об’єкти зеленої енергетики — малі гідроелектростанції (малі ГЕС).

Хоча, здається, що зелена енергетика не може становити загрозу 
для довкілля за своєю суттю, втім те, що відбувається у Карпатах, 
свідчить: навіть найкраща ідея, за певних умов, може перетво-
ритися на лихо.

Плани будівництва малих ГЕС у Карпатах лякають своїм масшта-
бом. Адже, наприклад, у Закарпатській області на виконання 
Програми комплексного використання водних ресурсів Закарпат-
ської області планується збудувати 330 малих ГЕС, в Івано-
Франківській області, за різними даними, планується будівництво від 
півсотні до півтори сотні малих ГЕС, до двох десятків заплановано 
у Львівській та Чернівецькій областях. Виконання таких планів 
означатиме фактичну загибель більшості карпатських рік, нищівний 
удар по розвитку туризму та втрату водних ресурсів. Ще більше 
горян шукатимуть заробітків у чужих краях.

ГРОМАДСЬКА КАМПАНІЯ ПРОТИ ПОБУДОВИ        
                          ГІДРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ В КАРПАТАХ

У кампанії за збереження Карпат від забудови малими ГЕС 
бере участь низка неурядових громадських організацій, наукових 
установ. Жителі селища Верховина, сіл Красника, Бистреця 
проголосували проти будівництва ГЕС на р. Чорний Черемош. 
Слухання в цих селах - надзвичайний приклад активної позиції. 
Об’єднаємо зусилля і будемо діяти разом, адже ви господарі 
землі, і за вами останнє слово. 

Блог громадської кампанії проти побудови гідроелектростанцій 
в Карпатах:
http://pryroda.in.ua/miniges/ 

Сторінка групи у Фейсбук «Врятувати Черемош!»:
http://www.facebook.com/groups/318608194818363/ 

Замовник: МБО «Екологія – Право – Людина», 
вул. І. Франка, буд. 9, оф. 1-а, м. Львів, 79005; 
тел.: (032) 225 – 76 - 82

Друк: Тов «Манускрипт»      Папір: офсетний        Наклад: 200 примірників



Держава надає пільговий («зелений» тариф) для  гідроелектро-
станцій потужністю до 10 МВт.  Зелений тариф виявився достатньо 
потужним стимулом для підприємців, адже держава гарантує 
виплату власникам ГЕС за кожен вироблений кіловат-годин 
електроенергії певну суму. 

Втім якою ціною для довкілля та людей?

84 коп. — ціна, по якій держава 
куплятиме вироблену малими ГЕС електроенергію;
28 коп. — тариф для населення за кіловат;
84 коп. — 28 коп. = формула знищення Карпатських гір.

Не питайте, у чиї кишені піде різниця. Дозвіл на нерозважливу 
побудову сотень малих станцій означає приректи Карпати на вірну 
загибель.

Там, де такі станції вже збудовано (р. Білий Черемош, р. Пробійна), 
зникає не тільки риба, а й вода у ріках.

Людей знову ввели в оману. Про обіцяну компенсацію після побу-
дови вже ніхто і не згадує. 

Вони вказують нам на Австрію: «Дивіться, там будують такі 
станції». Але кожен проект в Австрії узгоджується індивідуально. 

Адже до будови кожної станції треба ставитись дуже зважено. 
І там інформацію не приховують від людей. 

Нас намагаються переконати, що малі ГЕС — це порятунок, 
“позбавлення від енергетичної залежності”. Вони зароблятимуть 
мільйони, а страждати будете ви і ваші діти. 

Карпати можуть перетворитися на понівечену землю, куди ніхто 
не захоче їхати.

Якщо під час повені зірве верхню дамбу, стихія знесе наступні, 
мов доміно, змиє ваші хати і вас разом з ними. Згадайте хоча 
б 2008 рік, коли з бідою залишились наодинці.

Вони сподіваються на нашу байдужість. На те, що потім нічого 
не можна буде змінити.

Збережемо для наших дітей та онуків красу Карпат, дамо їм 
можливість насолодитися дзюркотінням гірських потічків! Коли 
буде зрубано останнє дерево, коли буде отруєна остання ріка, 
коли буде зловлений останній птах, тільки тоді ми зрозуміємо, 
що гроші не можна їсти! 

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


