
У К Р А Ї Н А
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Третя  сесія VІ скликання
Р І Ш Е Н Н Я

від 25 лютого 2011 року №161
м. Ужгород

Про Програму комплексного використання
водних ресурсів Закарпатської області

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», з метою раціонального використання водних
ресурсів області обласна рада в и р і ш и л а :

1. Затвердити Програму комплексного використання водних ресурсів
Закарпатської області (далі – Програма), що додається.

2. Координацію усього комплексу організаційно-технічних заходів із
розробки Схеми комплексного використання водних ресурсів річок області та
пов’язаних із Програмою проектів нормативних, розпорядчих актів, пошуку
інвесторів для будівництва об’єктів комплексного водокористування на
території області і супроводу інвестиційних проектів від погодження
розміщення об’єктів до отримання дозволів на будівництво покласти на ТОВ
«Закарпатське обласне агентство із залучення інвестицій та господарського
розвитку територій».

3. Закарпатському інвестиційному агентству створити робочу групу для
виконання заходів першого етапу Програми, залучити галузеві служби,
управління та науково-дослідні, проектні установи.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого
заступника голови обласної державної адміністрації Бушка І. І. та постійну
комісію обласної ради з питань розвитку продуктивних сил, виробничої
інфраструктури, банківської діяльності та інвестицій (Кинів Б. Ю.).

Голова ради                                                                         І. Балога
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради

від 25 лютого 2011 року №161
ПРОГРАМА

комплексного використання водних ресурсів Закарпатської області
Загальні положення

Споживання електроенергії Закарпатською областю становить понад
2,0 мільярди кіловат-годин на рік, із них виробництво електроенергії власними
ГЕС – 120 – 160 мільйонів кіловат-годин, що становить 6-8 відсотків загального
споживання. Це підтверджує той факт, що область практично повністю
залежить від постачання електроенергії з енергосистеми. Висока густота
населення, значна кількість курортних зон, нестача власних джерел газу,
вугілля, нафти унеможливлює будівництво атомних, теплових чи вугільних
електростанцій, які у перспективі змогли б забезпечити потребу області в
електроенергії. Водночас область багата гідроресурсами, кількість яких за
питомими показниками в десятки разів перевищує загальноукраїнські. Питомі
запаси гідроенергії на одну особу в рік на Закарпатті становлять 8250 кіловат-
годин, за середніми в Україні – 820 кіловат-годин.

Гідроенергетичні ресурси Закарпаття є найбільшими в Україні на
одиницю площі водозабору. Із 42 мільярдів кіловат-годин потенційної
гідроенергії річкового стоку України на долю області припадає 10,2 мільярда
кіловат-годин на рік, тобто чверть, при тому, що площа Закарпаття становить
лише 2,1 відсотка площі України. Із них 4,5 мільярда кіловат-годин на рік -
технічно доцільний гідропотенціал для виробництва електроенергії.

Виробництво електроенергії в області зосереджено на трьох
гідроелектростанціях:

Теребле-Ріцькій ГЕС - потужність 27 МВт.;
Оноківській ГЕС - 2,65 МВт.;
Ужгородській ГЕС - 1,9 МВт.
У травні 2006 року введена в експлуатацію нова гідроелектростанція

потужністю 630 кіловат у с. Білин Рахівського району.
Крім того, в області реалізується Регіональна програма комплексного

протипаводкового захисту в басейні р. Тиси у Закарпатській області на 2006-
2015 роки, яка передбачає реалізацію конкретних заходів та спрямування
відповідних коштів. Разом з тим, над проблематикою використання водних
ресурсів працює цілий ряд проектних організацій, інших структур, які вже
мають конкретні напрацювання.

За останні роки потенційні інвестори все частіше звертаються до
облдержадміністрації із пропозицією залучення інвестицій у розбудову об'єктів
гідроенергетики та отримання погодження для їх реалізації. Однак відсутність
затвердженої схеми розміщення гідроенергетичних об'єктів стримує реалізацію
таких інвестиційних проектів.

Виходячи з цих обставин, виникла нагальна потреба системного
вирішення питання розміщення на території області потенційних місць
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будівництва об'єктів гідроенергетики з урахуванням охорони водних ресурсів та
їх комплексного використання.

Загострення енергетичної проблеми та економічна криза, яка охопила всі
сфери економіки і життєдіяльності населення, вимагають вжиття неординарних
заходів для подолання кризових явищ. Саме тому постає завдання негайно
розробити і затвердити схему розміщення на території області потенційних
місць будівництва об'єктів гідроенергетики та водокористування з урахуванням
комплексного використання водних ресурсів, враховуючи при цьому всі наявні
напрацювання у цій сфері.

1. Мета і основні завдання Програми
Метою Програми комплексного використання водних ресурсів області є

практичне використання гідроенергетичного потенціалу річок області, що
дозволить збільшити власне виробництво електроенергії шляхом будівництва
на території області об'єктів гідроенергетики та забезпечення комплексного
використання водних ресурсів шляхом розміщення інших об'єктів
водокористування.

Основним завданням Програми є розробка Схеми комплексного
використання водних ресурсів області, яка передбачатиме кількість, потужність,
місця спорудження малих гідроелектростанцій та інших об'єктів
водокористування, а також  розробка пов’язаних із Програмою проектів
нормативних, розпорядчих актів, що створить передумови для залучення
коштів інвесторів та з інших джерел для будівництва об’єктів комплексного
водокористування.

2. Основні напрями виконання Програми
Будівництво малих гідроелектростанцій та інших об'єктів

водокористування на території області буде регламентуватися Схемою
комплексного використання водних ресурсів річок області, яка має враховувати
наступні напрями:

– противопаводкові заходи, передбачені Регіональною програмою
комплексного протипаводкового захисту в басейні р. Тиси у Закарпатській
області на 2006-2015 роки;

– схему розміщення малих ГЕС;розташування об'єктів водопостачання та
водовідведення;

– місця розташування об'єктів водної рекреації, прибережної
інфраструктури та інших об’єктів комплексного водокористування.

3. Шляхи реалізації Програми
Реалізація визначених Програмою напрямів передбачається у два етапи:
Перший етап – розробка і затвердження Схеми комплексного

використання  водних ресурсів області та пов’язаних із Програмою проектів
нормативних, розпорядчих актів (термін виконання – 2011 –2012 роки).

Другий етап – спорудження акумулюючих, регулюючих водосховищ,
гідроелектростанцій за рахунок коштів інвесторів та з інших джерел,
розміщення інших об'єктів водокористування, виконання протипаводкових
заходів (термін виконання – починаючи з 2011 року).
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При виконанні першого етапу Програми (розробка Схеми комплексного
використання водних ресурсів області) використати як підоснову Схему
розміщення малих ГЕС на території області, що була розроблена у рамках
Програми охорони та комплексного використання водних ресурсів річок
області, затвердженої рішенням обласної ради V скликання від 7 березня 2007
року №231 (зі змінами від 7 серпня 2009 року).

Основними критеріями доцільності розміщення на території області
об'єктів гідроенергетики та комплексного водокористування, поряд з
економічною вигідністю, є:

- реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності на території області;
- залучення коштів замовників для розвитку інженерної, транспортної та

соціальної інфраструктури населених пунктів відповідно до вимог Закону
України «Про планування і забудову територій»;

-врахування місць розташування та технічні параметри протипаводкових
споруд, передбачених Схемою протипаводкового захисту області та відповідно
Регіональною програмою комплексного протипаводкового захисту в басейні р.
Тиси у Закарпатській області на 2006-2015 роки;

-залучення сучасної техніки та технологій в галузі енергетики та
водокористування при проектуванні і реалізації інвестиційних проектів;

-участь у реалізації інвестиційних проектів жителів області, структур
територіальних громад, суб'єктів господарювання на території області;

-можливість використання об'єктів комплексного водокористування для
розвитку туризму, рекреації;

-використання ГЕС як джерел енергозабезпечення об'єктів рекреації у
важкодоступних місцях, де нема ліній електропередач;

-розроблення документації з оцінки впливу на навколишнє природне
середовище;

- врахування вимог Земельного Кодексу України щодо пріоритетних
земель сільськогосподарського призначення, Закону України «Про охорону
земель» щодо максимального забезпечення продуктивних земель та про
обмеження вилучення земель оздоровчого, рекреаційного, історико-
культурного, природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення,
Закону України «Про землеустрій» та Закону України «Про планування і
забудову територій» щодо врахування громадських інтересів при здійсненні
землеустрою та будівництва.

Розроблену Схему комплексного використання водних ресурсів області
узгодити із Схемою протипаводкових заходів, погодити з відповідними
обласними службами та управліннями, розглянути на містобудівній раді при
управлінні регіонального розвитку, містобудування та архітектури
облдержадміністрації і передати до Державного підприємства Український
державний науково-дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» імені
Ю. М. Білоконя для врахування при розробці Схеми планування території
області. Копії всіх документів передати управлінню промисловості та
інфраструктури облдержадміністрації.
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Проекти пов’язаних із Програмою нормативних, розпорядчих актів
подати на затвердження в установленому порядку.

4. Фінансове забезпечення Програми
Фінансування будівництва об'єктів гідроенергетики та водокористування

буде здійснюватися за рахунок коштів інвесторів та з інших джерел, при
реалізації інвестиційних проектів зі спорудження таких об'єктів можуть
залучатися на добровільній основі кошти громадян або територіальних громад як
акціонерів чи пайовиків.

У випадку залучення коштів громадян або територіальних громад як
акціонерів чи пайовиків при спорудженні гідроенергетичних або інших об'єктів
водокористування, що стануть елементами інженерної, транспортної та
соціальної інфраструктури населених пунктів, органи місцевого самоврядування
населених пунктів, в територіальних межах яких буде погоджуватися
розміщення таких об’єктів, можуть звільняти інвесторів (замовників) від
пайової участі в розвитку інженерної, транспортної та соціальної
інфраструктури.

Фінансування робіт щодо розробки Схеми комплексного використання
водних ресурсів області здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету.

Для фінансування виконання робіт щодо розробки Схеми комплексного
використання водних ресурсів області за поданням обласного Агентства із
залучення інвестицій та господарського розвитку територій можуть бути
залучені кошти потенційних інвесторів на підставі договорів із Закарпатською
обласною державною адміністрацією, до повноважень якої входить погодження
розміщення на території області нових, реконструкції діючих об’єктів всіх
форм власності, включаючи гідроенергетичні та гідротехнічні споруди.

Загальна вартість затрат на розроблення Схеми комплексного
використання водних ресурсів області складає понад 2,5 млн грн згідно з
кошторисом, розробленим інститутом ВАТ «Укргідропроект».

млн грн

Назва заходу
2011рік 2012 рік

Обласний
бюджет

Залучені
кошти

Обласний
бюджет

Залучені
кошти

Розробка Схеми
комплексного
використання водних
ресурсів річок області з
вибором місць
розташування і
будівництва малих
гідроелектростанцій,
інших об’єктів
комплексного
водокористування
та пов’язаних із
Програмою проектів
нормативних,
розпорядчих актів

0,280 0,250 – –


