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Дорогі друзі! 

 

Цього тижня на саміті G20 президент України Володимир Зеленський виклав 

свій план із десяти пунктів щодо припинення війни. Серед них, крім питань ядерної, 

продовольчої та енергетичної безпеки, було питання екоциду та захисту довкілля. Пошук 

рішень по усім цих пунктам дозволить припинити війну, а також сприятиме вирішенню 

інших глобальних проблем. Таких, наприклад, як втрата біорізноманіття та складності 

адаптації до зміни клімату. 

 

Досягнення цих цілей вимагає скоординованих і орієнтованих на «зелене майбутнє» 

дій усіх держав. У  тому числі і  України, законодавство досі ще далеке від оптимального. 

Зокрема це стосується питань охорони лісів. Незаконні рубки в країні тривають, і Україна 

з кожним роком втрачає свої головні «зелені» ресурси. На жаль, оптимальне правове 

рішення досі не прийняте, а війна навіть внесла свої негативні корективи. Наприклад, по 

відміні «режиму тиші», коли забороняється проводити всю діяльність з лісозаготівлі. Про 

те, що відбувається сьогодні у сфері лісового господарства в Україні і як на нього впливає 

війна, читайте у статті експертів Української природоохоронної групи. 

 

 Невидимі наслідки війни для українських лісів 

 

Питання продовольчої безпеки показало у новому світлі низку суперечливих проектів, 

які планував реалізувати уряд України. Наприклад, використання дельти Дунаю в якості 

транспортної артерії. Те, що це неефективний та невдалий проект як з економічної так і з 

природоохоронної точки зору, наочно продемонструвала у своїй статті наша експертка 

Валерія Колодежна. 

 

 Чи варто Україні продовжувати будівництво каналу у дельті Дунаю? 

 

Однак найголовнішим питанням, без якого неможливо почати реалізацію планів 

сьогодні, беззаперечно є повернення Україні окупованих територій. Багато з них мають 

унікальне значення з точки зору біорізноманіття та природоохоронної цінності. І одне з 

перших місцем у списку посідає Крим. Сьогодні UWEC Work Group працює над серією 

статей, присвячених впливу війни на півострів. Вже у цьому випуску нашої розсилки в 

можете побачити інфографіку, яка наочно демонструє наслідки окупації та мілітаризації 

для унікальної природи Криму. 

 

 Мілітаризація Криму. Інфографіка 

https://www.businessinsider.com/zelenskyy-proposes-10-point-peace-plan-ukraine-g20-bali-summit-2022-11
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І звичайно ж досягнення десяти цілей не є можливим без активної участі в ньому 

громадянського та екологічного спільнот, в тому числі і російського. Як сьогодні в умовах 

війни працюють російські екологічні активісти, що вони роблять, чи мають вони 

інструменти і можливості захищати свої території в умовах закріплення авторитарного 

режиму, якою є їхня позиція щодо війни – про все це ви дізнаєтесь з інтерв’ю з Віталієм 

Серветником, Co-Chair of the Russian Social-Ecological Union. 

 

 Опір не є марним: як виживає російський екологічний активізм за умов війни. 

 

Ще більше новин про екологічні наслідки війни в Україні читайте на наших сторінках 

у Twitter та у Facebook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сил вам і миру! 

Редактор робочої групи UWEC 

Олексій Овчінніков 

 

https://twitter.com/UWECWorkGroup
https://www.facebook.com/UWECWorkGroup
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Невидимі наслідки війни для українських лісів 

 

Єгор Гриник, Українська природоохоронна група 

 

Під час війни багато процесів, що відбуваються в Україні, залишаються непомітними 

для широкого загалу. Одне з таких направлень – лісова політика. У країні сьогодні 

прогресує нестале ведення лісового господарства, в цілому знижується кількість лісів, 

збільшуються обсяги і значно послаблюється процедура погодження рубок. Все це аж ніяк 

не пов’язано з прямим впливом бойових дій, але є вагомою проблемою для країни. Яку 

необхідно вирішувати у воєнний час.  

 

Як і у більшості країн світу, в Україні було чимало проблем з лісами і до початку 

повномасштабного російського вторгнення у 2022 році. Головних загроз було дві.  

 

Перша - це деградація лісів через нестале ведення лісового господарства. Щорічно 

Україна втрачає природні ліси, на місці яких створюються штучні посадки, вразливі в 

умовах зміни клімату та бідні з точки зору біорізноманіття. Причиною цьому є застарілі 

підходи до ведення лісового господарства, які базуються на радянських практиках 

“освоєння природи”. Проблема ускладнюється і незаконними рубками, які проводять самі 

ж лісівники.  

 

Друга загроза - знеліснення. Точна оцінка щорічних безповоротних втрат лісів 

відсутня. Але такі втрати постійно відбуваються. Ліси незаконно приватизуються для 

забудови. Через ліси прокладають дороги, газопроводи та лінії електропередачі. 

Розкорчовують самосійні ліси, для того, щоб розчистити землю під поля. І так далі. 

Кожного разу є своя причина, але щодня лісів в Україні стає менше. 

 

Чи зникли такі загрози після початку повномасштабного російського вторгнення? Ні, 

і навіть навпаки. Взяти хоча б деградацію лісів. 

 

Українська влада вже давно виношувала плани збільшити обсяги рубок в Україні. З 

початком російського вторгнення ці плани почали втілюватися у життя. Міністр захисту 

довкілля України Руслан Стрілець, як і голова Держлісагентства Юрій Болоховець, ще 

навесні 2022 прямо заявляли про намір рубати більше, аж до 150% від минулорічних 

обсягів.  

 

Такі плани мотивовані досить просто. По-перше, в умовах війни українська економіка 

переживає не найкращі часи. Звідси й мова про збільшення обсягів рубок. По-друге, 

російські війська умисно знищують українську енергосистему ракетними ударами. Як 

наслідок, люди стихійно запасають дрова на зиму. Держава також іде на зустріч і обіцяє 

забезпечити дровами всіх. По-третє, чимало деревини потрібно для потреб армії, її теж 

потрібно десь брати. 

 

https://freesvydovets.org/en/#flipbook-df_2047/1/
https://freesvydovets.org/en/#flipbook-df_2047/1/
http://epl.org.ua/en/eco-analytics/neoblikovani-lisy-ukrayiny-analitychna-zapyska/
http://epl.org.ua/en/eco-analytics/neoblikovani-lisy-ukrayiny-analitychna-zapyska/
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Фото: незаконні санітарні рубки в Українських Карпатах, автор – Єгор Гриник 

 

Проблема в тому, як саме ці плани будуть реалізовані. На жаль, і це вже 

спостерігається, першочергово під сокиру підуть не штучні посадки сосни чи ялини. І не 

ліси з інвазійних видів, як це було б краще з точки зору охорони природи. В першу чергу 

збільшення обсягів рубок стосуватиметься залишків найбільш цінних старих природних 

лісів України.  

 

Збільшення обсягів рубок вже спостерігається в багатьох областях України. Десь - 

поки що більше на 15%, ніж було у 2021 році, а десь - майже вдвічі більше. Вже є кейси, 

коли під виглядом “дров для населення” лісівники намагалися зрубати не просто здорові 

старовікові ліси, а ще й такі, які мають заповідний статус. Зимовий період лише 

розпочинається, тож для проблем українських лісів це тільки початок. 

 

До того ж, за короткий період війни Верховна Рада України та чиновники центральних 

органів влади зробили немало для того, щоб рубати побільше було простіше з юридичної 

точки зору. Наприклад, депутати змінили законодавство, скасувавши “сезон тиші” - 

https://uncg.org.ua/karpatskyj-biosfernyj-zapovidnyk-taky-pohodyv-nezakonni-rubky/
https://denzadnem.com.ua/aktualno/108561
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заборону на рубки у заповідних та деяких інших лісах з 1 квітня по 15 червня, в період 

розмноження багатьох тварин. Не так давно, коли на виконання вимог Бернської конвенції 

було запроваджено цю норму, вона подавалась як важливе досягнення у євроінтеграції 

законодавства України. 

 

Рішенням Кабінету Міністрів України до карт лісів та багатьох документів, раніше 

публічно наступних, закрили доступ. Для прикладу, тепер взагалі неможливо дізнатися, де 

плануються рубки у національних природних парках, біосферних заповідниках, а також в 

багатьох інших лісах України.  

 

Ба більше, Державна екологічна інспекція України - головний контролюючий орган - 

з початку вторгнення не має права перевіряти лісгоспи, або є дуже обмеженою в перевірках. 

Тому проблема незаконних рубок також може суттєво загостритися. Особливо якщо додати 

необґрунтовану заборону на відвідування лісів громадянами, яка зараз діє у багатьох 

регіонах України та не дозволяє громадським активістам відстежувати незаконні рубки 

безпосередньо на місцях. 

 

Чимало юридичних проблем ще попереду. Для прикладу, законопроект №8058, що 

зараз розглядається Верховною Радою України. У разі ухвалення, він дозволить Кабінету 

Міністрів України міняти будь-які процедури, пов’язані з рубками лісу. Без жодних 

громадських обговорень. На практиці це значить, що Кабмін зможе у кулуарному режимі 

зняти чимало “екологічних” обмежень на рубки лісу, розв’язавши руки лісівникам. 

 

Деякі потенційно негативні юридичні зміни вдалося “відбити”. Наприклад, ще навесні 

Міндовкілля планувало прибрати більшість обмежень на санітарні рубки лісів. Але активна 

протидія екологічних НУО дозволила зберегти чинні обмеження. 

 

Проблема не тільки у тому, що з лісами “щось” стає гірше. Чимало позитивних 

процесів, які відбувалися до повномасштабного вторгнення, поставлені на паузу або 

рухаються дуже повільно. Для прикладу, створення нових національних парків або 

розширення тих, які вже існують. З лютого 2022 року цей кропіткій та трудомісткий процес, 

який потребує залучення багатьох сторін, майже призупинився. Ті ліси, які могли б стати 

національними парками або заказниками вже у 2022 році, все ще знаходяться під загрозою 

недоцільних рубок. І замість отримати охоронний статус, в таких особливо цінних лісах 

тепер відбуватимуться неконтрольовані рубки, про які було написано вище.  

 

Ситуація зі знелісненням виглядає не набагато краще. Будь-які точні оцінки наразі 

відсутні. Але цілком ймовірно, що темпи втрати самосійних лісів є більш значними, ніж до 

початку російського вторгнення. Адже мільйони гектарів сільськогосподарських земель 

України окуповані або заміновані. Влада вже намагається компенсувати такі втрати 

сільськогосподарських територій за рахунок більш активного освоєння додаткових земель 

https://lk.ukrforest.com/registry
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-pripinennya-zahodiv-derzhavnogo-naglyadu-kontrolyu-i-derzhavnogo-rinkovogo-naglyadu-v-umovah-voyennogo-stanu-303
https://www.epravda.com.ua/columns/2022/10/28/693190/
https://www.epravda.com.ua/columns/2022/10/28/693190/
https://forest.gov.ua/regulyatorna-diyalnist/proekti-regulyatornih-aktiv/21042022-povidomlennya-pro-oprilyudnennya-proyektu-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-pro-deyaki-pitannya-provedennya-rubok-v-lisah-ukrayini-ta-inventarizaciyi-lisiv-v-umovah-voyennogo-stanu


UWEC випуск № 8 

~ 6 ~ 

 

на підконтрольній території. А це значить і розкорчовування раніше закинутих 

сільгоспугідь, які встигли зарости лісом. 

 

Описане вище - лише частина “неочевидних” проблем, створених війною для 

українських лісів. На відміну від мінування лісів чи масштабних пожеж, такі проблеми 

майже не потрапляють у фокус ЗМІ. Але їхній вплив на ліси може бути навіть більш 

значним.  

 

Фото: Єгор Гриник 

 

Чи можна уникнути таких негативних впливів на ліси? Можна, хоча б частково. 

Збільшення обсягів рубок може відбуватися за рахунок штучних лісів або лісів з інвазійних 

видів, а не за рахунок залишків старих природних лісів. Самосійні ліси також можна 

зберегти. Але для цього потрібна політична воля - а також увага суспільства та медіа. Поки 

що така увага відсутня.  
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Чи варто Україні продовжувати будівництво каналу у дельті Дунаю? 

 

Валерія Колодежна  

 

Щоб уникнути глобальної продовольчої кризи, Україна змушена шукати нові шляхи 

вивезення зерна. Дедалі більшого значення у вирішенні цього питання набуває Дунай – одна 

з найбільших річок Європи, на якій на початку 2000-х вже розпочинали будівництво 

судноплавного каналу. Наразі на порядку денному будівництво другої черги. На початку 

проект мав чимало протиріч – чи резонно відновлювати роботи? Експерти UWEC 

аналізують нові плани з екологічної точки зору. 

 

У зв'язку з блокуванням РФ продовження Чорноморської Зернової ініціативи, 

привабливість використання річки Дунай (однієї з найбільших річок Європи) для 

судноплавства зросла як для України, так і для багатьох інших країн. У минулому розвиток 

транспортної інфраструктури на Дунаї завжди був пов'язаний із різними складнощами та 

полярністю думок. Ідеї будь-якого будівництва в дельті річки стали сприйматися особливо 

неоднозначно, починаючи з 1998 року, коли Дунайський заповідник отримав статус 

біосферного і був включений до програми ЮНЕСКО «Людина та біосфера». 

  

Проте є підстави вважати, що Україна готує ґрунт для відновлення роботи як над 

глибоководним судновим ходом (ГСХ) у дельті Дунаю, так і над розвитком портової 

інфраструктури. 
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Перша спроба будівництва ГСХ припадає на початок 2000-х. І хоча вчені та 

громадські активісти з 90 країн світу виступили проти, на території резервату ЮНЕСКО все 

ж таки було завершено першу стадію проекту. Ілюзія економічного дива – доходів, які має 

приносити канал, швидко розвіялася, а ось перестороги, про які попереджали екологи, 

справдилися. Чи вдасться за другою спробою переграти сценарій зі стратегії win-win? Ми 

спробуємо розібратися з цим питанням у цій статті. 

 

У чому цінність дельти Дунаю 

 

Дельта Дунаю – центр біорізноманіття світового масштабу, друга за величиною дельта 

в Європі і найкраща з європейських дельт, що збереглися. Вона розташована на кордоні 

України та Румунії, і являє 3446 км2 прісноводних боліт, озер, а також штучно створених у 

минулому ставків і каналів, є притулком для великої кількості птахів, риб і земноводних. 

 

Це найбільше з природних водно-болотних угідь, що залишилися в Європі. Лише 9% 

площі угідь постійно перебуває під водою. Понад 1200 видів рослин, 300 видів птахів, а 

також 45 прісноводних риб зустрічаються у біосферному заповіднику "Дельта Дунаю", як 

у його українській, так і румунській частині. 

 

Хоча Дунайський біосферний заповідник в Україні займає до 20% площі дельти, на 

його території зареєстровано перебування 205 видів тварин, які підлягають особливій 

охороні згідно з Бернською конвенцією, у тому числі 42 види птахів. Отже, охорона та 

збереження цього “клондайку” біорізноманіття – відповідальність, що лежить передусім на 

плечах України та Румунії. 

 

Біосферний заповідник VS судноплавний шлях. Зберегти природу чи отримати 

економічну вигоду? 

 

Створено Дунайський біосферний заповідник у 1998 році. До цього він існував як 

філія Чорноморського державного заповідника. Витрати на його створення були покриті 

Світовим банком, з яким Уряд України підписав угоду у рамках проекту «Збереження 

біологічної різноманітності в українській частині дельти Дунаю» (1995-1998 рр.). 

 

Тоді ж прийшло міжнародне визнання: на всесвітній виставці в Ганновері 2000 р. від 

імені України заповідник був представлений як один із найуспішніших екологічних 

проектів. 

 

Але того ж року Україна почала планувати будівництво глибоководного суднового 

ходу (ГСХ) на Дунаї. Офіційно: ГСХ «Дунай-Чорне море», а в народі: "канал Кірпи", на 

честь міністра транспорту України, який ініціював цей проект. 

https://rewildingeurope.com/landscapes/danube-delta/
https://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/Feature%20Story/ECA/Romania/Webpage%20-%20Danube%20Delta%20Integrated%20Sustainable%20Development%20Strategy%20NOV-DEC14%20FOR%20PDF.pdf
https://pryroda.in.ua/step/parki-i-zapovidniki/dunajskij-biosfernij-zapovidnik/
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Сам Георгій Кірпа стверджував, що Україна втрачає щороку 60 мільйонів доларів 

США (розрахунок станом на початок двохтисячних) через відсутність власного 

судноплавного шляху. А водночас потенційні робочі місця. 

 

 

Рішення лежало на поверхні: треба побудувати судноплавну колію, тим самим убити 

двох зайців одним пострілом – підняти економіку та наблизити Україну до Європи. Тодішня 

влада охоче підтримала ідею міністра. Настільки, що не проти була заплющити очі на дуже 

важливий факт: будівництво має вестись у гирлі Бистре на території новоствореного 

біосферного резервату. 

 

Будівництво на території заповідників, не пов'язане з їхньою діяльністю, заборонене 

законодавством України. Але у 2004 році Президентом України було видано спеціальний 

указ, який розгорнув ситуацію на 180°. Згідно з ним, близько тисячі гектарів земель 

заповідної зони були віднесені до антропогенних ландшафтів. У тому числі гирло Бистре. 

 

Без явних підстав, без погодження з Національною академією наук України 

заповідний режим гирла був ослаблений. В результаті було усунуто перешкоди для запуску 

проекту. 

 

Західна підтримка у створенні біосферного заповідника чітко вказувала, що Європа 

хотіла бачити дельту Дунаю у статусі резервату, але чи потрібен їй був новий судноплавний 

шлях? 

 

https://zn.ua/ukr/ECOLOGY/dunayska_epopeya.html
https://zn.ua/ukr/ECOLOGY/dunayska_epopeya.html
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/861/98#Text
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Вага українського ГСХ у річковому судноплавстві Європи 

 

Роль річкового судноплавства, що колись мало велике значення в середньовічній 

економіці, поступово падає і становить зараз не більше 6% від усього вантажообігу в Європі 

(тут не враховується морське перевезення). Вартість контейнерних перевезень залізницею 

переважно зрівнялася з річковими, позбавляючи останніх конкурентних переваг. 

 

 

Figure: Панєвропейська система внутрішніх водних шляхів. Майстер-план. Джерело: 

Єuromaidanpress 

 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC104224/lb-na-28374-en-n_.pdf
https://euromaidanpress.com/2020/05/15/the-e40-waterway-economic-and-geopolitical-implications-for-ukraine-and-the-wider-region/
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Figure : Динаміка вантажоперевезень внутрішніми водними шляхами в Євросоюзі. 

Джерело: Еurostat 

 

Тож у ХХІ столітті вантажоперевезення річками стагнували і зменшувалися. Зростали 

їх обсяги лише з допомогою повідомлення “річка-море” на короткі відстані у дельтах 

великих річок. Так, 70% річкових перевезень у Європі припадає на басейн Рейну. Другою 

найбільшою річковою системою є Дунай із менш ніж 8% вантажообігу. 

 

 

Figure: Рейн і Дунай - дві найбільші річки Європи. Market Observation Annual Report-

2019 

 

 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Inland_waterways_freight_transport_-_quarterly_and_annual_data
https://inland-navigation-market.org/chapitre/2-freight-traffic-on-inland-waterways/?lang=en
https://inland-navigation-market.org/chapitre/2-freight-traffic-on-inland-waterways/?lang=en
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У той час, як у Європі загалом річкові перевезення стагнували, на Дунаї з 2007 року вони 

виросли майже вдвічі. Мабуть через інтеграцію до Євросоюзу нових країн басейну. 

Джерело:https://inland-navigation-market.org/chapitre/2-freight-transport-on-inland-

waterways-2/?lang=en 

 

Збільшення вантажообігу Дунаєм фіксується і в портах головного потенційного 

конкурента України – Румунії. 

 

Але географія не на боці України: для суден, що йдуть на південь від Чорноводи, канал 

«Чорновода-Констанца» відсікає частину транспортної колії Дунаєм, скорочуючи відстань 

перевезень вантажів річкою. Його рентабельності поступається і глибоководний хід 

Сулинським гирлом в Румунії. Однак навіть цей водний шлях вдвічі коротший за 

глибоководний хід, що проектується Україною, гирлом Бистрим (близько 70 км і 170 км 

відповідно). Румунія, Молдова та Франція вже під час війни також домовилися 

вдосконалити Сулинський канал та прискорити з'єднання румунського порту Галац з 

українсько-молдавською залізничною гілкою, що знизить конкурентоспроможність 

додаткових суднових ходів. 

 

Як видно, використання українського річкового проходу для закордонних компаній 

було рівноцінним втраті часу, а отже, і грошей. Розраховувати на іноземні вантажопотоки 

було невиправданим рішенням, але попри це міністерство транспорту передбачило у 

проекті ГСХ Дунай-Чорне море 76 українських та 420 іноземних суден на добу. 

 

Без пояснення залишилося питання, звідки візьмуться такі обсяги перевезень 

вантажів. Звичайно, залишається варіант транспортування російських вантажів, але навіть 

до 2004 року вони практично пішли з українських портів, що вже казати про сьогоднішню 

ситуацію. 

 

Однак влада України не відмовилася від задуму реалізувати проект "повного 

розвитку" судноплавного ходу «Дунай-Чорне море». Воно передбачало поглиблення 

каналу до показника 7,2 метра . 

https://inland-navigation-market.org/chapitre/2-freight-transport-on-inland-waterways-2/?lang=en
https://inland-navigation-market.org/chapitre/2-freight-transport-on-inland-waterways-2/?lang=en
https://zn.ua/ukr/ECOLOGY/dunayska_epopeya.html
https://www.romania-insider.com/romania-france-agreement-ukraine-grains
https://www.romania-insider.com/romania-france-agreement-ukraine-grains
https://zn.ua/ukr/ECOLOGY/dunayska_epopeya.html
https://web.archive.org/web/20210919114651/http:/gsh.delta-pilot.ua/index.php?mode=danube_presentation&doc_id=663
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При цьому варто врахувати, що активне замулювання гирла Бистре не дозволяє 

підтримувати навіть прохідне осадження суден (5,85 м), що проектується в першій черзі, 

відстаючи від проектованого показника мінімум на 2 метри (актуальна на сьогодні осадка 

– до 3,9 м). Скласти конкуренцію хоча б односторонньому Сулинському каналу (ГСХ 

«Гирло Бистре» планувався як двосторонній хід – судна мали рухатися в обох напрямках) з 

таким осадом неможливо. 

 

Особливо гостро неспроможність ГСХ Дунай-Чорне море Україна відчула під час 

транспортування зерна в липні 2022 року. Звільнення острова Зміїного уможливило 

використовувати гирло Бистре, та його глибини дозволяють пропускати до портів лише 

порожні чи напівпорожні судна. Судна з великим осадом (понад 1000 тон) все одно мають 

виходити через Сулинський канал.  

 

Важливо відзначити, що у воєнний час порти дельти використовувалися в тому числі 

для завантаження морських суден українським зерном, що у мирний час значно дешевше 

можна робити в портах Великої Одеси. Розпочати другу фінальну чергу будівництва ГСХ 

Дунаєм пропонувалося саме на тлі проблеми блокади українських морських портів Росією. 

Адже для українських судів вартість проходу гирлом Бистрим дешевша майже вдвічі, ніж 

Сулинським руслом. 

 

 

 
Figure: Затор із суден, завантажених українським зерном на вході до дельти Дунаю 

у Чорному морі, 12 липня. Впадають в око затори на румунському Сулинському каналі. 

Джерело: Marinetraffic 

 

https://ua.usm.media/malenkyj-krok-chy-peremoga-chy-vplyne-vidkryttya-gyrla-bystre-na-eksport-zerna/
https://ua.usm.media/malenkyj-krok-chy-peremoga-chy-vplyne-vidkryttya-gyrla-bystre-na-eksport-zerna/
https://suspilne.media/262222-zbitki-vid-blokuvanna-portiv-v-ukraini-sklali-milardi-dolariv-intervu-iz-zastupnikom-golovi-ampu/
https://suspilne.media/262222-zbitki-vid-blokuvanna-portiv-v-ukraini-sklali-milardi-dolariv-intervu-iz-zastupnikom-golovi-ampu/
https://gmk.center/news/miu-planiruet-uvelichit-propusknuju-sposobnost-dunajskih-portov-v-1-7-raza/
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Ціна будівництва ГСХ 

 

Протягом кількох років називалися різні цифри вартості будівництва каналу через 

гирло Бистре – від 38 млн. грн. у 2000 році до більш ніж 500 млн грн у 2007. Але ці витрати 

не можна назвати остаточними, адже справа стосується повноводного гирла Дунаю - 

потужної річки, що несе величезну кількість суспензії та піску. А тому вона потребує 

постійного поглиблення і, отже, додаткових витрат. 

 

Дунай щорічно виносить у Чорне море значну кількість наносів та розчинених 

мінеральних речовин – близько 120 млн тон. Всі ці наноси осідають на дні потоку, або на 

шельфі моря. Немає нічого дивного в тому, що невпинне днопоглиблення стає 

найдорожчою частиною плану експлуатації. 

 

Наприклад, у перші роки експлуатації обсяги видатків на ремонтні землечерпання за 

планом перевищували 10 млн. грн. щороку. Крім того, додатковий загальний обсяг річних 

експлуатаційних витрат становив близько 25 млн. грн. (за даними проектувальників). 

 

Міністерство транспорту та зв'язку України під час будівництва говорило про те, що 

доходи цей проект почне приносити вже за три роки експлуатації. Втім, одного сезону 

вистачило, щоб ГСХ замулився і втратив глибину, необхідну для пропуску вантажних 

кораблів. Відповідальна за будівництво державна компанія «Дельта-Лоцман» кілька разів 

провела дуже вартісне днопоглиблення (при цьому ціна за вилучення 1 куб. м ґрунту зросла 

з 1,5 євро у 2004-му році до 10 євро у 2006-му), але за період осінніх штормів до весни води 

Дунаю заносили все, що було прорито. 

 

За перші два роки експлуатації каналу загальна сума прямих збитків (збільшення 

вартості будівництва) становила близько 200 млн. грн. Державна компанія «Дельта-

Лоцман», яка реалізовувала проект, рік за роком втрачала прибуток і в результаті опинилася 

в боргах . Не було повністю сплачено й послуги генерального підрядника проекту – 

німецької фірми Josef Möbius Bau-Aktiengesellschaft. Зрештою її було ліквідовано у 2021 

році з передачею майна до Адміністрації морських портів України. 

 

Тоді як економічна рентабельність споруди ГСХ ставала дедалі ілюзорнішою, 

застереження екологів збувалися. 

 

Чому екологи б'ють на сполох 
 

Першими, як це часто буває у проектах будівництва внутрішніх водних транспортних 

шляхів, виявилися проблеми гідроморфологічних змін. Наноси з гирла Бистрого потрібно 

спрямувати глибше у море, щоб вони не перешкоджали руху суден. Зазвичай при цьому 

будують морський підхідний канал, що є продовженням русла річки. Такий був створений 

і для Сулинського гирла. 

https://web.archive.org/web/20090830231145/http:/www.delta-pilot.ua/index.php?mode=danube_about
https://vue.gov.ua/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9
https://pechenegy.org.ua/
https://web.archive.org/web/20210919114651/http:/gsh.delta-pilot.ua/index.php?mode=danube_presentation&doc_id=663
https://www.prichernomorie.com.ua/nikolaev/articles/2006-01-18/47.php
https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/25374003/?__cf_chl_tk=IMug5E66JG8ZhvCPjnEgpa_N.eXIjx0T8dISikfwpM4-1667221351-0-gaNycGzNDRE
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/06waterenvru_0.pdf
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У нульових роках XXI століття румунам довелося побудувати систему дамб на 5 км 

углиб моря, щоб захиститися від наносів. Це дозволяє припускати, що підхідний канал ГСХ 

«Дунай-Чорне море» також не обмежиться сучасними 3,4 км. Але викопати і таку траншею 

означає підняти тони біомаси, що мешкає на дні моря (бентос) і величезну кількість наносів, 

які тут осідали століттями. 

 

Як наслідок, через днопоглиблювальні роботи можуть постраждати популяції відразу 

декількох видів осетрових, які мігрують вгору і вниз за течією залежно від пори року. 

Пов'язано це з тим, що кількість безхребетних бентосних (кормової бази для осетрових) 

значно зменшиться через днопоглиблювальні роботи, що проводяться Україною. 

 

При цьому осетрові охороняються не лише національними та міжнародними нормами, 

а й спеціальними міжнародними угодами. 

 

Хоча вченими було зафіксовано критичне становище всіх видів осетрових, роль саме 

українських робіт з будівництва ГСХ у цьому визначити важко. Проте відомо, що їхня 

популяція мігрує саме українським, Кілійським гирлом Дунаю. 

 

Але мова не лише про осетрів. Уряд Румунії у своєму звіті наводить дані про вплив 

проекту на 78% видів птахів, що гніздяться в затоці Мусура (Musura bay), розташованій за 

15 км від місця впадання Бистрого в Чорне море. Будівництво ГСХ стурбувало й колонії 

крячок, які залишили свої гнізда під час активної фази робіт. Саме масове гніздування 

колоніальних птахів у минулому було причиною створення транскордонного біосферного 

заповідника. 

 

Споруда ГСХ була пов'язана з будівництвом греблі завдовжки 2,73 км у морському 

підході каналу. Так як близько половини території земель прибережної області було піддано 

ерозії. Крім заощадження схилів від розмивання хвилями, дамба мала захищати судна від 

дрейфових течій і вітрів. Бо дамба і справді фактично перпендикулярна до морських течій, 

що проходять в районі дельти Дунаю з півночі на південь. Будівництво другої направляючої 

греблі зазначається у планах другої черги. При цьому варто відзначити, що за фактом греблі 

вносять найбільшу зміну в осадовому потоці 

 

Здавалося б, яке значення для моря може мати річкова суспензія, перенесена течією? 

Але саме наноси річкового піску формують географію морського узбережжя у дельтах. 

Наприклад, коса «Острів Пташиний» (знищена внаслідок будівництва ГСХ, як видно на 

супутникових знімках до її спорудження і після) була сформована відкладеннями, 

перенесеними з гирла Бистрого морськими течіями з півночі на південь. Тому через дамбу 

на півночі процес ерозії коси посилюватиметься, а будівництво дамби на півдні прискорить 

процес замулення у гирлі та підводному каналі. 

 

Але перелік супровідних до спорудження ГСХ гирлом Бистрим проблем на цьому не 

закінчується. Будівництво нового порту (передбачене у стадії фінальної реалізації проекту) 

може завдати непоправної шкоди річковим екосистемам. Є всі приводи, щоб серйозно 

замислюватися про це. 

 

http://www.ghiduldelteidunarii.ro/iesiri-din-delta-dunarii-pe-marea-neagra-iesirea-1-bara-sulina/
http://www.ghiduldelteidunarii.ro/iesiri-din-delta-dunarii-pe-marea-neagra-iesirea-1-bara-sulina/
https://mepr.gov.ua/files/images/news_2019/17102019/%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%B4%D1%96%D0%B9.pdf
https://rm.coe.int/16807467f3
https://unece.org/DAM/env/eia/documents/inquiry/Rom.3.pdf
https://news.liga.net/economics/news/svyaz-dunaya-s-chernym-morem-uglublyaetsya
https://news.liga.net/economics/news/svyaz-dunaya-s-chernym-morem-uglublyaetsya
https://meteopost.com/info/Upwelling/
https://unece.org/DAM/env/eia/documents/inquiry/Rom.3.pdf
https://unece.org/DAM/env/eia/documents/inquiry/Rom.3.pdf
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З початком повномасштабної війни у 2022 році урядом України було прийнято 

поправки до низки законів щодо регулювання земельних відносин в умовах військового 

стану. Відповідно до них можливим стає використання земель природоохоронних 

територій для будівництва морських портів та товарного сільгоспвиробництва. Можна було 

б сподіватися, що йдеться не про дельту Дунаю, але тим самим законом до перехідних 

положень Земельного кодексу України внесено дуже конкретну зміну. Під час дії воєнного 

стану "передача земельних ділянок державної, комунальної власності в оренду 

допускається для "...розміщення річкових портів (терміналів) на річці Дунай…". 

Спорудження річкових портів на Дунаї до 2022 року було юридично неможливим, але зараз 

ситуація змінилася. 

 

Водночас на відстані 27 км по річці Дунай розташований колишній морський 

торговельний порт, а нині Кілійський портовий пункт Усть-Дунайського порту. Кілійський 

портовий пункт має облаштовану причальну лінію, 4 портальні крани, відкриті та закриті 

складські площі, елеватор та глибоководний причал. Навіть у довоєнні часи він практично 

простоював через відсутність вантажів, частково викликаних і тим, що ГСХ «Чорне море-

Дунай» на гирлі Бистрому не здатний пропускати судна достатньої вантажності. 

Рентабельність будівництва ще одного порту стоїть під великим питанням. Водночас саме 

цього найбільше бояться екологи. 

 

Кліматичний удар по Дунаю. Чи не погіршить проект ситуацію? 

 

Річне судноплавство – вид транспорту, із найсильнішою вразливістю до зміни 

клімату. 

 

В останні десятиліття Європа стикається з посухами, які обмежують рух обмілілим 

Дунаєм з липня по вересень. Цього року обмілення було більшим ніж у 2018-му, коли 

маловоддя побило 500-річний рекорд. Сотні суден не могли пройти болгарською та 

сербською ділянками річки, а ці країни змушені були взяти на себе величезний обсяг 

дорогих землечерпальних робіт, щоб хоч якось підтримувати судноплавний фарватер. 

Німеччина закрила судноплавні шляхи для перевезень вантажів. 

 

Кілійське русло (одним з його розгалужень є гирло Бистре) - колись найбільш 

повноводне серед рукавів Дунаю, яке нині втрачає свою водність. Ще на початку XX ст. на 

нього припадало 70% загального стоку Дунаю, в 2020 р. - 50%. 

 

Значною мірою причина цього – дамба, яка була збудована Румунією поруч із мисом 

Ізмаїльський Чатал понад 150 років тому. Ця кам'яна споруда з румунського берега 

орієнтована у бік українського та сягає майже середини русла. Внаслідок цього частка 

стоку, що припадає на Кілійське русло, помітно зменшилась. Одночасно зросла частка 

Тульчинського рукава (що на території Румунії). Перерозподіл стоку на користь Румунії 

спричинить прискорення зустрічі України з наслідками екстремальних посух на Дунаї. 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2247-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2247-20#Text
https://zn.ua/ukr/ECOLOGY/pochatok_epilogu_dunay_ne_terpit_pomilok.html
https://e360.yale.edu/features/europe-rivers-drought
https://www.theguardian.com/environment/2022/aug/13/europes-rivers-run-dry-as-scientists-warn-drought-could-be-worst-in-500-years
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Шляхи адаптації до обмілінь, як показали кілька досліджень (висновки одного з них 

можна переглянути тут) на замовлення Євросоюзу, є дуже обмеженими. 

 

Як рішення можна прагнути до зменшення осадок суден (дунайський флот в 

основному має осадку до 2.7 метрів , а цього року межа становить 1.7 метрів). Тож у 

майбутньому переваги на річці отримають менші за розмірами плоскодонні судна, хоч без 

урахування кліматичних імперативів їх використання видається економічно збитковим. 

Доцільно також планувати використовувати судна тільки в сезони з достатньою водністю, 

перечікуючи посухи і використовуючи інші види транспорту в ці періоди. 

 

З цього випливає, що інтенсифікація днопоглиблення і тим більше створення гребель 

для забезпечення судноплавних глибин економічно є вкрай затратними, а щодо екології 

прямо суперечать законодавству Євросоюзу. Останньою краплею було виключення 

землечерпальних робіт із “зеленої таксономії”. 

 

Реакція міжнародного співтовариства 

 

Уряд України кілька разів подавав запит на екологічну експертизу проектів ГСХ на 

Дунаї. Бо без такої експертизи навряд чи можна було б розраховувати на фінансову 

підтримку будівництва від міжнародних банків. 

 

У більшості висновків наголошувалося на тому, що спорудження ГСХ у гирлі Бистре 

суперечить національному законодавству та міжнародним угодам України. Міністерство 

захисту довкілля та природних ресурсів України повторно запитувало оцінку 

альтернативних проектів до того часу, поки співробітниками Київського університету імені 

Тараса Шевченка у 2003 році не було погоджено оптимальний варіант спорудження ГСХ у 

гирлі Бистре. 

 

У 2004 році було розпочато будівництво першої черги, чим було ознаменовано 

порушення близько 20 екологічних конвенцій, угод та декларацій, які Україна ратифікувала 

або до яких приєдналася. 

 

Першим відреагували Європейська комісія та Міжнародна Комісія із захисту Дунаю. 

Головними лобістами екологічних інтересів на міжнародній арені були неурядові 

екологічні організації ( екологічна група «Печеніги» та інші). 

 

WWF запустили спеціалізовану кампанію у рамках Дунайсько-Карпатської програми. 

Вони вкладали ресурси в аналіз альтернатив проекту та тримали руку на пульсі хронології 

подій. 

 

https://www.tmleuven.be/en/project/ecconet
https://emerging-europe.com/news/the-danubes-historically-low-water-levels-are-damaging-both-the-environment-and-the-economy/
https://interfax.com.ua/news/greendeal/754078.html
https://uncg.org.ua/wp-content/uploads/2019/05/UNCG9-Kotenko.pdf
https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/bystroyecanalqa.pdf
https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/bystroyecanalqa.pdf
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Уряд Румунії також майже одразу заявив про те, що проект був підготовлений 

Україною односторонньо і потребує доопрацювання. Вони також стали активними 

учасниками обговорення на міжнародній арені. 

 

Лише з травня по жовтень 2004 року на захист Дунайського біосферного заповідника 

виступило понад 50 тисяч організацій та окремих осіб із 90 країн світу. За ними послідували 

рішення Постійного комітету Конвенції про охорону дикої фауни та флори та природних 

середовищ існування в Європі (Бернській конвенції) та комісії Конвенції про оцінку впливу 

на навколишнє середовище у транскордонному контексті (Конвенція Еспо). Українській 

стороні рекомендували: 

 

➔ призупинити реалізацію проекту, 

➔ провести громадські обговорення, а також комунікацію з румунською 

стороною (рішення про спорудження каналу було ухвалено Україною 

односторонньо); 

➔ провести детальний екологічний моніторинг; 

➔ детальніше проаналізувати альтернативні варіанти судноплавного 

шляху гирлом Бистре. 

 

 

Але будівельні роботи Україна припинила лише на півроку. Першу чергу здали в 

експлуатацію у 2007 році. 

 

З того часу не припиняється процес звітності України щодо виконання Бернської 

конвенції та Конвенції Еспо при реалізації проекту ДСГ «Дунай – Чорне море» і 

екологічного моніторингу у гирлі Дунаю. Але справа щодо недотримання вимог Конвенції 

досі не закрита. Україна у пошуку компромісних екологічних рішень, які дозволять їй 

розпочати фінальну стадію реалізації проекту. 

 

 

Чи є альтернативні рішення? 

 

Прийняття Чорноморської зернової ініціативи ООН влітку 2022 року могло стати де-

факто альтернативою форсованому створенню каналу та порту у заповідній частині 

Дунайської дельти у воєнний час. Журнал UWEC вже розповідав про це у статті. Проте 

Секретаріат Дунайської конвенції ще у вересні очікував, що РФ не продовжить угоди і вже 

проводив консультації з Румунією та Україною щодо вдосконалення механізмів кооперації 

у дунайських портах. 

 

 

Українські судноплавні шляхи на Дунаї забезпечують вантажообіг у 10-12 мільйонів 

тон, а румунські – понад 22 мільйони. Враховуючи те, що в Румунії вже створена велика 

інфраструктура, видається, що надалі більш ефективне використання Дунаю українською 

стороною можливе в рамках кооперації, а не лобової конкуренції із сусідом. 

 

 

З огляду на сьогоднішні обставини (тобто недостатню пропускну спроможність 

Сулинського каналу для перевезення українських вантажів військового часу) неминучість 

https://unece.org/DAM/env/eia/documents/inquiry/Rom.3.pdf
https://unece.org/DAM/env/eia/documents/inquiry/Rom.3.pdf
https://mepr.gov.ua/news/33101.html
https://uwecworkgroup.info/uk/first-wartime-agreement-in-jeopardy/
https://www.danubecommission.org/dc/en/2022/10/18/news-on-danube-solidarity-lane/
https://gmk.center/news/rumyniya-soglasilas-pomoch-razgruzit-probku-iz-sudov-na-vhode-v-dunaj/
https://inland-navigation-market.org/chapitre/2-freight-transport-on-inland-waterways-2/?lang=en
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розвитку судноплавства в Українській частині дельти видається очевидною. Але допущені 

інженерні помилки під час будівництва першої черги ГСХ ставлять під сумнів 

довгострокове успішне існування ГСХ у гирлі Бистре. Потенційні підрядники, на жаль, 

купаються в ілюзії, що в районі Дунайського заповідника можна буде побудувати ще кілька 

судноплавних каналів. А справедливо було б поставити питання вибору одного найбільш 

екологічно і економічно виправданого варіанта розвитку транспортної системи. 

 

 

Автомобільні траси, які служили б під'їзними дорогами до портів, можуть стати 

реальною альтернативою каналу. Це більше відповідає негласній політиці Європи щодо 

поступової відмови від внутрішніх водних транспортних шляхів. 

 

 

Але такий варіант є вкрай неекологічним. І справа не тільки в емісії СО2, а й у тому, 

що для перевезення вантажопотоку до річкових портів України доведеться будувати нові 

дороги, оскільки щільність дорожньої смуги в даній області є досить низькою. Можливо, 

це вирішить логістичні проблеми, але і вплине на екосистеми. Задимлення, шумове 

забруднення, яке лякає колоніальних птахів, проблеми відвалів ґрунту, ризики для тварин 

потрапити під колеса авто - ось зворотній бік такого проекту. 

 

 

Аналог автомобільному транспорту – залізниця – досить прийнятна ініціатива через 

великий вантажообіг та відносну дешевизну. Залізничне сполучення між дунайськими 

портами в Україні відсутнє й досі. Але триває активна дискусія щодо його будівництва. 

 

 

Якщо говорити саме про річковий транспорт, то нескінченному поглибленню в гирлі 

Бистре є низка більш надійних (і добре відомих фахівцям) альтернатив. Бо через 

антропогенні і природні причини, викладені вище, незабаром підтримка судноплавних 

глибин ГСХ істотно подорожчає. 

 

 

Найрадикальнішим з одинадцяти альтернативних довготривалих вирішень проблеми, 

що пропонувалися професіоналами, було переобладнання на судноплавний крупного 

іригаційного каналу Дунай-Сасик та постачання його шлюзами. Канал проходить поза 

заповідником, в основному раніше освоєними територіями і поза геоморфологічно 

активних ділянок дельти. Він вимагатиме великих початкових вкладень, але 

характеризуватиметься більшою надійністю і значноо меншими витратами на підтримку 

судового ходу. По суті він став би аналогом румунського каналу «Чорновода-Констанца», 

яким йде зараз більша частина вантажоперевезень, хоча його географічне положення є 

менш вигідним. 

 

 

Дослідження оптимальності альтернативних варіантів розвитку транспортної системи 

залишається актуальним, і важливо, щоб були розглянуті, в тому числі, альтернативи 

річковому судноплавству. 

 

 

https://delo.ua/business/kak-hod-k-dunajskim-portam-mogut-zakryt-336101/
https://delo.ua/business/kak-hod-k-dunajskim-portam-mogut-zakryt-336101/
https://topor.od.ua/iz-dunaya-v-tchernoe-more-v-po-bstromu-ili-kak-to-inatche/
https://topor.od.ua/iz-dunaya-v-tchernoe-more-v-po-bstromu-ili-kak-to-inatche/
http://www.seu.ru/projects/dunay/publications/alternativa.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Roads_in_Ukraine
https://www.railinsider.com.ua/porty-reni-ta-izmayil-mozhut-poyednaty-zaliznyczeyu/
http://awsassets.panda.org/downloads/sustainable_navigation_on_the_danube__study_summary_.pdf
https://ports.ua/sudohodnye-soedineniya-dunaya-kanaly-k/
https://ports.ua/alternativnyj-dunajskij-gsh-i-ozero/
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Ухвалення суперечливих поправок до ряду нормативно-правових актів, що 

стосуються будівництва в дельті Дунаю, схоже на дежавю. У 2004 році указом Президента 

України унікальні річкові екосистеми було віддано "під ківш ескалатора". Та на цей раз 

хотілося б уникнути поспішних рішень, розігрітих вторгненням Росії в Україну. 

 

 

Формулювання “продовольча криза”, на порозі якої стоїть світ, за словами ООН 

штовхає на думки про те, що ж може бути важливішим за це. Але є й небезпека того, що 

загроза голоду стане лише прикриттям для форсування спорудження ГСХ на гирлі Бистре 

будь-якими жертвами. Натомість потужна підтримка України на міжнародній арені 

дозволяє їй залучити вчених та експертів з багатьох країн до пошуку більш оптимальних та 

екологічно орієнтованих рішень у дельті Дунаю. 
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Мілітаризація Криму. Інфографіка 

 

Протягом восьми років острів України з унікальним біорізноманіттям знаходиться 

під окупацією. За цей час його територія активно використовувалася для військових 

навчань, а з лютого 2022 стала одним з плацдармів для військового вторгнення. Усе це 

вкрай негативно вдарило по довкіллю півострова. 

 

UWEC Work Group сьогодні веде роботу щодо дослідження наслідків військової 

окупації Криму. Завдяки зібраним даним ми вже сьогодні можемо говорити про те, що 

унікальним природним територіям завдано істотних збитків. Степи були фактично 

знищені внаслідок військових навчань, а природоохоронна діяльність у деяких регіонах 

припинена. 

 

Публікація дослідження почнеться найближчим часом, слідкуйте за оновленнями на 

нашому сайті, у Twitter та Facebook. А поки що до вашої уваги пропонуємо інфографіку, 

на якій наочно показані екологічні наслідки військової окупації Криму. 

 

 
 

Інфографіка у високій якості 

 

https://uwecworkgroup.info/
https://twitter.com/UWECWorkGroup
https://www.facebook.com/UWECWorkGroup
https://uwecworkgroup.info/wp-content/uploads/2022/12/Crymea_military_%D1%83%D0%BA%D1%80_page-0001.jpg
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Опір не є марним.  

 

Як виживає російський екологічний активізм за умов війни. 

  

Інтерв'ю з Віталієм Серветником 

 

 

Війна, і попереднє зміцнення авторитарних режимів, негативно позначилися на 

багатьох екологічних групах і організаціях. У Росії її та Білорусі екологічні активісти 

переслідуються, а самі організації більше неспроможні продовжувати свою роботу. 

 

 

Фото: semnasem.org 

 

 

Ми вже писали про ліквідовану білоруську екологічну організацію Екодім, 

представники якої зазнали політичних переслідувань і змушені були залишити країну. 

Нещодавно Екодім був визнаний у Білорусі «екстремістським формуванням». 

 

 

 

https://semnasem.org/
https://uwecworkgroup.info/uk/belarus-eliminates-independent-environmental-organizations-and-exits-the-aarhus-convention-an-interview-with-ecodoms-marina-dubina/
https://twitter.com/UWECWorkGroup/status/1582779542350880773


UWEC випуск № 8 

~ 23 ~ 

 

У Росії ситуація також залишається напруженою. Екологічних активістів 

переслідують, у тому числі, і за їхню антивоєнну позицію. Гучною та резонансною справою 

стало позбавлення громадянства Аршака Макічана, відомого російського кліматичного 

активіста. 

 

UWEC Work Group поговорив з Віталієм Серветником, співголовою Російського 

Соціально-Екологічного Союзу про те, як повномасштабне вторгнення в Україну 

позначилося на роботі екологічних активістів у Росії. 

 

Розкажіть трохи про себе та про організацію, яку ви представляєте. 

 

Я є співголовою Російського Соціально-Екологічного Союзу (РСЕС), який входить до 

міжнародної мережі Friends of the Earth, а також координатором програми РСЕС з 

підтримки екологічних активістів. Цю програму ми створили кілька років тому, розуміючи, 

що тиск на екоактивістів у Росії посилюється. 

 

Останні вісім років я об'єдную тему екоактивістів і правозахисну діяльність. Тобто 

займаюся тим, що в термінології ООН можна назвати «захисниками екологічних прав 

людини». 

 

Основним напрямом нашої роботи сьогодні є моніторинг тиску на екологічних 

активістів у Росії. Намагаємось фіксувати публічні та непублічні випадки переслідування, 

щоб показати регулярність цього явища. 

 

Щомісяця ми публікуємо дані моніторингу тиску на екоактивістів у спеціальному 

бюлетені. Оскільки масштаб тиску постійно збільшується, то у нас з'явилася ідея створення 

Еколого -кризової групи в рамках співпраці РСЕС та громадського екологічного руху «Нам 

тут жити». Сама ідея групи з’явилась ще у 2020 році, після протестів у зв'язку з 

будівництвом полігону для сміття поблизу станції Шієс в Архангельській області. Її метою 

став моніторинг та надання правової підтримки низовим екологічним активістам, які 

продовжують протестувати у політичному полі Росії. 

 

Ми зауважили, що щодо інституалізованого громадянського суспільства, наприклад, 

громадських організацій чи експертів, тиск влади виявлявся в законах «про іноземних 

агентів». Що стосується низових активістів, то збір даних щодо їх переслідування вимагав 

окремої методології та аналізу. Інформація не завжди була публічною, а «статті» могли 

сильно відрізнятися. 

 

Ми намагаємося зібрати та зробити публічною інформацію про переслідування 

низових екологічних активістів, якщо це не тягне за собою серйозних наслідків для них 

самих. При цьому для нас важливо розповісти не тільки про переслідування, а й про 

https://meduza.io/en/news/2022/11/01/anti-war-activist-and-greta-thunberg-ally-arshak-makichyan-stripped-of-russian-citizenship
https://rusecounion.ru/ru/ehrd-watch
https://rusecounion.ru/ru/ehrd-watch
https://help-eco.info/
https://help-eco.info/
https://help-eco.info/
https://nzz.eco/
https://nzz.eco/
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проблеми, які екоактивісти намагалися вирішити, про людей, які брали участь в ініціативах. 

Ми розповідаємо, яку конкретну допомогу можна надати переслідуваному активісту чи 

групі. Наприклад, зібрати гроші на адвоката, звернутися до СІЗО, а також як допомогти 

вирішити екологічну проблему, яка спонукала до протестів, через яку активісти власне і 

піддаються переслідуванню. 

 

 

Чи можна сказати, що в рамках своєї програми ви збираєте дані та надаєте 

правову допомогу низовим активістам, якщо є така можливість? 

 

Так, переважно в рамках програми ми ведемо моніторинг. Його результати стабільно 

демонструють – екологічних активістів у Росії переслідують регулярно та системно. 

 

Причому поширення інформації про ці переслідування має безпосередній ефект. 

Через півтора року після початку збору аналізу таких випадків, у Громадській палаті РФ 

було скликано окреме засідання, присвячене тиску на екологічних активістів. Результатом 

стало створення Координаційної ради з екологічного благополуччя при тій самій 

Громадській палаті, яка має розглядати, зокрема, і проблему тиску на екологічних 

активістів. 

 

Ми припускаємо, що цей інститут був створений для того, щоб «спускати пар», щоб 

екологічний порядок денний не політизувався, як це вже відбувалося у разі згаданих 

протестів у Шієсі, коли дії екоактивістів стали настільки резонансними, що навіть призвели 

до зміни губернаторів у двох регіонах - в Архангельській області та в Комі. Поки що наш 

моніторинг не виявив зменшення переслідування екологічних активістів після створення 

цієї Координаційної ради. 

 

 

Що змінилося у плані переслідування екологічних активістів у Росії після початку 

повномасштабного вторгнення в Україну? 

 

Багато екологічних активістів після початку війни взяли участь в антивоєнних акціях 

або виступили проти війни. І, звичайно, вони зазнали переслідування з боку влади. 

 

Після початку війни для нас важливо було зрозуміти, чи збільшилася інтенсивність 

переслідування саме за участь в екологічних кампаніях, чи це було пов'язано з іншими 

політичними активностями. Зокрема, із антивоєнною позицією. 
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З цією метою після початку вторгнення ми вирішили скласти окремий список 

екологічних активістів, які виступили проти війни, та проаналізувати випадки їхнього 

переслідування. Ми зафіксували, що за півроку великомасштабного вторгнення понад 40 

активістів зазнали різних форм тиску за антивоєнні висловлювання та дії – від затримань та 

побиття до телефонних дзвінків із погрозами. 

 

Після появи законодавства, яке забороняє називати війну війною, ситуація щодо 

екологічних активістів, які висловилися проти вторгнення, ускладнилася. Деякі активісти 

та організації були змушені видалити свої відкриті заяви, інші не видалили – і зазнали 

переслідувань. 

 

Наприклад, організація Комітет порятунку Печори з Комі зробила публічну заяву 

проти війни, що призвело до того, що її керівника оштрафували. Були активісти, які 

виходили на протести та отримували штрафи або кілька діб арешту. 

 

Також у нас на сьогодні є п'ять кримінальних справ стосовно екологічних захисників 

і один вирок, що набув чинності. Винесено його за статтею про напад на співробітника 

поліції. Однак причиною, швидше за все, стала політична позиція активіста та його 

демонстративні дії — він ходив із сином у одязі кольору українського прапора. 

 

Цей випадок ще раз продемонстрував практику, що давно діє в російській 

пенітенціарній системі, використовувати такі статті як, наприклад, напад на співробітника 

поліції для політично обумовленого кримінального переслідування. 

 

 

Зменшилася чи збільшилася інтенсивність екологічних протестів у Росії після 

початку війни? 

 

З одного боку, деяке зниження кількості екологічних протестів у Росії можемо 

пов'язати про те, що протестний потенціал пішов на антивоєнні дії. З іншого, бачимо, що 

реакція влади посилюється і сьогодні спостерігаємо збільшення інтенсивності 

кримінального переслідування екологічних активістів. 

 

Так, раніше суди проти екологічних активістів призначалися раз на пару місяців, а 

справи тяглися роками. Сьогодні ми щотижня публікуємо звіт про кримінальне та 

адміністративне переслідування, а суди відбуваються набагато швидше. Щотижня триває 

по два-три засідання. 

 

Окремо варто відзначити, що цього літа ми зафіксували більш інтенсивне 

переслідування працівників природоохоронних територій. Найчастіше тиск чиниться також 
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за «підробленими» статтями. Можна припустити, що тиск пов'язаний із бажанням вивести 

природні території з-під охоронного статусу. 

 

Проте, як на мене, сьогодні ми спостерігаємо не щось нове, а розвиток тенденції до 

послаблення екологічного законодавства в Росії та переслідування екоактивістів. Цій 

тенденції вже не один рік. Ослаблення екологічного законодавства відбувається з 2000 

року. Так, наприклад, одним із перших указів Володимира Путіна після того, як він 

прийшов до влади, стало скасування Комітету з екології, який фактично був державним 

інститутом з охорони навколишнього середовища. І завжди були “обґрунтування”, чому 

необхідно відмовитися від того чи іншого закону. Сьогодні ще однією причиною стали 

санкції. 

 

Тож для нас це один тренд, який існує вже не перший рік. І що призводить до того, що 

вести природоохоронну діяльність у Росії стає дедалі складніше. Пояснюючи свої дії 

необхідністю підтримувати економіку, держава та представники бізнесу тепер можуть ще 

більш безперешкодно використовувати природні ресурси. У тому числі, і на 

природоохоронних територіях. 

 

Політичні процеси, що відбуваються сьогодні в Росії, призводять до того, що правова 

рамка слабшає. І “силовики”, і суди починають почуватися вільніше у переслідуванні 

активістів. Це ще більш негативно позначиться на інтенсивності протестної діяльності. 

Однак, на мій погляд, екологічні протести нікуди не подінуться, оскільки вони 

безпосередньо стосуються життя людини, її здоров'я, права на здорове довкілля. 

 

 

Чи можемо ми говорити про масові репресії проти екологічних активістів та 

організацій у Росії? Наприклад, подібних до тих, що пройшли в Білорусі в 2020-21 роках, 

коли екологічні організації були ліквідовані, а багато активістів отримали 

адміністративні, кримінальні справи, змушені були залишити країну. 

 

Незважаючи на вкрай несприятливу ситуацію, думаю, що про тотальні 

переслідування екологічних активістів у Росії говорити не доводиться. Тут я погоджуся з 

думкою, що якщо у Білорусі тоталітарний режим, то у Росії він авторитарний. 

Переслідування і тиск тут мають багато в чому демонстративний характер. Вибирається 

кілька випадків (справ), які доводяться до свого брутального кінця, наприклад, позбавлення 

громадянства кліматичного активіста Аршака Макічана. 

  

Можна сказати, що сьогодні в Росії режим працює за демонстративно-жахливою 

моделлю, коли найбільш помітні і найяскравіші постаті піддаються переслідуванню. Однак 

більшість інших активістів не затримують відразу, натомість за допомогою натяків та 

залякувань їм пропонують припинити протестну діяльність, або підштовхують до виїзду з 

країни. 
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Звичайно, варто відзначити, що ситуація сильно залежить від регіону. Від дії та 

позиції регіональної влади. Десь ми спостерігаємо більш інтенсивне переслідування, десь 

влада чинить тиск лише на активніших членів суспільства. Однак говорити про масові 

репресії, які можна порівняти, наприклад, із ситуацією в Білорусі, нам не доводиться. 

 

Також неправильно говоритиме про те, що в Росії немає правової можливості 

захистити екологічних активістів. Ситуація є несприятливою, проте механізми 

зберігаються. Є приклади, коли активістам вдалося захиститися та відстояти свої права. І 

навіть виграти справу про переслідування. Тому наше гасло останніх років звучить так: 

«Опір не є марним». 

 

 

Чи можна сказати, що весь екологічний рух у Росії займає антивоєнну позицію? 

 

Ні, все ж таки це люди з різними політичними та ідейними поглядами, яких поєднує 

бажання захистити здорове довкілля. Причому роз'єднаність ця виявилася не тільки під час 

війни, вона була помітна і раніше. Так, наприклад, під час COVID ми бачили, як люди з 

різними позиціями щодо вакцинації брали однаково активну участь в екологічних акціях. 

 

Такі ситуації як у випадку війни або COVID можуть призводити до розколу груп 

низових активістів – коли вони висловлюють різні позиції і можуть навіть припиняти 

співпрацю через протилежні погляди та прихильність до протилежних ідей. Тому 

ототожнювати екологічний активізм та антивоєнну позицію буде неправильно. Це 

підтверджують дані нашого моніторингу. 

 

 

За останній рік Росія зіткнулася з активною міграцією із країни. Багато хто 

виїхав на знак протесту проти початку війни. Друга хвиля міграції розпочалася після 

оголошення мобілізації. Чи є тенденція до того, що екологічні активісти також 

залишають країну? 

 

Наскільки мені відомо, низові екологічні активісти рідко їдуть, якщо немає прямої 

загрози переслідуванню. Це багато в чому зумовлено тим, що якщо вони залишать 

території, які захищають, то втратять ймовірність впливу. Власне, втратять предмет своєї 

екоактивістської діяльності. 
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Екологічні захисники сильно прив'язані до місця, довкілля, яке вони захищають. 

Відстоювати політичні права можна пробувати і віддалено, а ось захищати свій ліс із іншої 

країни навряд чи вдасться. Невипадково екологічні активісти ще називають «захисниками 

територій». 

 

З тими ж, хто з тих чи інших причин змушений був поїхати, ми намагаємося 

продовжувати підтримувати зв'язок. Ці люди хотіли б бути корисними для російського 

громадянського та екологічного суспільства. І тут вони насамперед можуть дозволити собі 

говорити те, що не можуть собі дозволити інші, які перебувають в Росії. Це звичайно дуже 

важливо. 

 

 

З якими основними викликами зіткнулося російське товариство екологічних 

активістів після війни? 

 

Як я вже казав, сьогодні ми можемо спостерігати деякий розрив в екологічній 

спільноті між тими, хто виїхав та тими, хто залишився. Перші можуть дозволити собі 

займати більш безкомпромісну позицію. Другі мають перевагу роботи на місцях, у них 

більше конкретних даних, але вони змушені взаємодіяти з владою та озиратися на 

законодавство. Налагодити взаємодію між цими двома групами – великий виклик для 

російської екологічної спільноти. 

 

В ідеалі ті, хто “залишився на місцях”, можуть мати можливість доносити інформацію 

через тих, хто перебуває у безпеці, хто може її безкарно поширювати. Але головне, що 

сьогодні важливо – це консолідувати роботу екологічних активістів, знайти способи 

підтримки як тих, хто виїхав, так і тих, хто залишається в країні. Для останніх ця підтримка 

може бути важливою, оскільки саме вони безпосередньо займаються вирішенням 

екологічних проблем у Росії. І важливо пам'ятати, що «опір не є марним». 

. 
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