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Як зменшити забруднення річок, біологічне очищення
стічних вод, відновлення каналізаційних споруд –
обговорено в Рахові керівництвом облради з очільниками
райрад Закарпаття
Розвиток туристично-рекреаційної галузі, проблемні питання та перспективи водозабезпечення і
водовідведення в селах Рахівщини, охорона і збереження об’єктів культурної спадщини краю –
стали предметом обговорення під час виїзного засідання Координаційної ради з питань місцевого
самоврядування при голові обласної ради Михайла Рівіса, яке відбулося у неділю, 3 вересня п.р.

Участь в заході взяли участь перший заступник та заступник голови облради - Йосип Борто та
Петро Грицик, голови районних рад, міські та селищні голови, депутати облради від Рахівського
району, а також керівники Рахівщини - голова райради Василь Дан та голова РДА Павло Басараба.
Порядок денний склали питання, що важливі для гірських глибинок краю, у т.ч. й для унікальної
самобутньої Рахівщини, яку по праву називають найпопулярнішою туристично-рекреаційною
родзинкою України. Зокрема, про стан і перспективи розвитку туристично-рекреаційної галузі в
Рахівському районі, про проблемні питання та перспективи водозабезпечення і водовідведення в
сільських населених пунктах області, про охорону та збереження об’єктів культурної спадщини
області.
Відриваючи засідання, Михайло Рівіс подякував господарям за надану можливість провести робоче
зібрання, яке співпало у часі з проведенням ХVІI гастрономічного фестивалю-ярмарку ,,Гуцульська
бриндзя”, та наголосив на актуальності питань, що внесені до порядку денного нинішнього
засідання ради. Всі ці питання потребують фахової оцінки та чітких рекомендацій з їх подальшим
втіленням в життя.
- Обласна рада нині визначила пріоритетом брати участь у всіх можливих грантових проектах з тим,
аби максимально залучити фінансові ресурси для покращення інфраструктури, що дасть поштовх в
розвитку соціально-економічного стану Закарпаття. Одним із прикладом стало те, що завдяки
вчасній участі облради, через фонд регіонального розвитку вдалося залучити кошти Держбюджету у
співфінансуванні з обласним на реконструкцію спорткомплексу «Юність», - наголосив він, додавши,
що керівництво Рахівщини також має активно долучатися до розробки та подання проектів для
участі в різних конкурсах, аби покращити інфраструктуру гірського району.
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В діалог активно включилися всі присутні, обмінювались думками, ділилися ініціативами.
Доповідачі, а це - Ман Денис Миколайович – директор департаменту економічного розвитку та
торгівлі ОДА, Маляр Едуард Миколайович – керівник департаменту житлово-комунального
господарства, будівництва та інфраструктури ОДА та представники Рахівського району детально, зі
знанням справи висвітлили порушені питання, ознайомили з можливостями вирішення
найгостріших проблем і внесли ряд конструктивних пропозицій. Окремі з них відтак однозначно
ляжуть в основу рекомендацій Координаційної ради.
Зокрема, в частині розвитку туристично-рекреаційної галузі в Рахівському районі рекомендовано
департаменту економічного розвитку і торгівлі ОДА спільно з РДА сприяти розробленню та
встановленню знаку «Закарпатська область» при в’їзді в область на території Рахівщини. Рахівській
РДА забезпечити встановлення дорожніх туристичних знаків (типу 5.53) до туристичнорекреаційних зон та об’єктів на території району (міста), виготовлених у рамках реалізації заходів
Програми розвитку туризму і курортів у Закарпатській області на 2016 – 2020 роки. Карпатському
біосферному заповіднику провести інвентаризацію наявних туристичних маршрутів та забезпечити
їх маркування у 2018 році.
В частині водозабезпечення і водовідведення в сільських населених пунктах області рекомендовано
органам виконавчої влади та місцевого самоврядування області, об’єднаним територіальним
громадам області забезпечити виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво
зруйнованих паводками каналізаційних очисних споруд, а також будівництво та реконструкцію
інших об’єктів водопостачання і водовідведення, подання їх на конкурсний відбір проектів або
програм, що можуть фінансуватися з різних джерел, не заборонених законодавством України.
Необхідно також забезпечити проведення реконструкції і відновлення роботи каналізаційних мереж
та очисних споруд для зниження шкідливого впливу на екологію зворотних вод господарськопобутової каналізації; забезпечити прийняття у комунальну власність територіальної громади
незакінчених будівництвом об’єктів централізованого водопостачання і водовідведення для
належної їх експлуатації. Готельно-туристичним, готельно-оздоровчим та готельно-ресторанним
комплексам, розташованим та території сіл та селищ області, забезпечити біологічне очищення
стічних вод шляхом встановлення локальних очисних споруд типу «BIOTAL» для зменшення
забруднення річок, озер і підземних вод, як джерел питної води, неочищеними стічними водами.
Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації, Державній екологічній інспекції
у Закарпатській області, Басейновому управлінню водних ресурсів річки Тиса спільно здійснити
перевірку роботи підприємств водопровідно-каналізаційного господарства усіх форм власності в
частині забруднення ними водних об’єктів області неочищеними або недостатньо очищеними
стічними водами та надати пропозиції щодо вартості робіт із відновлення каналізаційних очисних
споруд. Обласній раді порушити клопотання перед центральними органами виконавчої влади щодо
необхідності відновлення фінансування з державного бюджету заходів Загальнодержавної цільової
програми «Питна вода України» на 2011 – 2020 роки», передбачивши у проекті Державного
бюджету України на 2018 рік видатки на її фінансування.
Насамкінець зібрання голова райради Василь Дан подякував членам Координаційної ради за увагу
до Рахівщини, за підтримку ініціатив та співпрацю на благо горян та запросив на веселковий
фестиваль-ярмарок ,,Гуцульська бриндзя”.
Прес-служба Закарпатської облради
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