
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 VІ сесія    VIІI   скликання 
(2-е пленарне засідання) 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
25 травня 2021 року                    Ужгород                                  № 225 

 

Про звернення депутатів 

Ужгородської міської ради 
 

 

       Керуючись частиною 1 статті 59 та статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

    1. Підтримати текст звернення депутатів Ужгородської міської ради VIІI 

скликання до Офісу Президента України щодо включення до Програми 

Президента «Велике будівництво» проєкту будівництва нової лінії 

каналізаційних очисних споруд (КОС) у м.Ужгород (додається). 

      2. Рішення оприлюднити на офіційному сайті Ужгородської міської ради. 

 

 

 

Міський голова                                                                             Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                   Офісу Президента  України 

                                                              вул. Банкова, 11 

                                                            м. Київ, 01220  

 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

 

депутатів Ужгородської міської ради VІІІ скликання щодо включення до 

Програми Президента «Велике будівництво»  проєкту будівництва нової 

лінії каналізаційних очисних споруд (КОС) у м. Ужгород 

 

 

   Ми, депутати Ужгородської міської ради, звертаємося з проханням 

розглянути питання включення до Програми Президента «Велике будівництво» 

проєкту будівництва нової лінії каналізаційних очисних споруд (КОС) у м. 

Ужгород.  

       Вирішення даного питання є однією з головних інфраструктурних проблем 

обласного центру, так як існуючі каналізаційні очисні споруди м. Ужгорода є 

морально та фізично зношеними, а тому викликають надзвичайний ризик 

екологічного забруднення регіону та суміжних територій Словаччини та 

Угорщини. Існує постійна загроза забруднення річки Уж, яка впадає в річку 

Лаборець на території Словаччини та в річку Латориця, що входить до басейну 

річки Дунай, неочищеними стічними водами, що викличе погіршення 

екологічного стану водних об’єктів та призведе до надзвичайних та 

конфліктних ситуацій із сусідніми державами. 

    Наявні очисні споруди експлуатуються з 1975 року, зношені на 95%. 

Неодноразове виникнення аварійних ситуацій підтверджується актами та 

рішеннями комісії ТЕБ та НС. Технічний стан споруд є критично аварійним, не 

зважаючи на постійне проведення аварійно - відновлювальних робіт на них, 

поточних ремонтів та заміни амортизованого обладнання, наскільки це 

дозволяє фінансовий стан підприємства, однак тільки на короткий період 

підтримують у робочому стані очисні споруди та обладнання. Постійно існує 

загроза зупинки тієї чи іншої споруди із загального технологічного ланцюга, що 

може призвести до зупинки КОС і необхідності аварійного скиду неочищених 

стоків у річку Уж на невизначений термін. 

     Особливо критичний стан спостерігається в періоди інтенсивних опадів, 

коли кількість надходження стоків на очисні споруди збільшується на 50-90% 

при проектній потужності у 50 тис.м3/добу, тобто, навантаження збільшується 

майже у двічі. Кожного дня існує ймовірність повної зупинки роботи очисних 

споруд, що призведе до неспроможності функціонування всієї мережі 

водовідведення міста. 

      Успішна реалізація проєкту будівництва нової лінії каналізаційних очисних 

споруд дасть можливість для подальшого розвитку обласного центру та 

прилеглих населених пунктів. 



   З огляду на неспроможність комунального підприємства у залученні 

кредитних ресурсів міжнародних фінансових організацій та обмежені ресурси 

бюджету міста Ужгорода, а усі ці способи фінансування неодноразово 

опрацьовувалися підприємством разом з органами місцевої влади, але щоразу 

це не надавало позитивного результату, доцільним є реалізація даного проєкту 

саме за рахунок коштів фонду «Велике будівництво», оскільки подальша 

невизначеність у цьому питанні та зволікання із вирішенням даної проблеми, 

матиме значні негативні наслідки. 

 

 

 

З повагою 

Депутати Ужгородської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СХВАЛЕНО 

рішення VI сесії Ужгородської  

міської ради VIII скликання 

25.05.2021 року № 225. 


