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Головi Верховоi ради Украiни
А. Парубiю
Народному депутату Украiни
Осуховському О. I.

На виконання рiшення .Щержавноi KoMicii з питань техногенно_екологiчноТ
безпеки та надзвичайних ситуацiй <Про заходи щодо забезпечення нормативноi
яКОСтi ВоДи, що збирасться з днiпровських водосховищ та формування pecypciB

питноi води

В

басейнах м€UIих рiчок Украiни>, Основних положень
НаЦiОнальноi про|рами екологiчного оздоровленнrI басейну ,Щнiпра та
ПОЛiПШення якостi питноi води в MicTi PiBHe розроблено i реалiзовуеться
<ПРОГРама роЗчищення i впорядкуваншI мЕtлих рiчок та охорони пiдземних вод
вiд забруднення на20|5-2020 роки>

оскiльки рiчка Устя е лiвою притокою рiчки Горинъ

i

бере початок
за 2 км на пiвденний схiд вiд с. .Щермань-1 та протiкае по територii PiBHeHcbKoT
областi, то iT стан зЕUIежитЬ не лише вiд впливу MicTa. ,.Щiлянка водотоку в

межах MicTa зазнае особливоi шкоди через особливостi

протiкання.

PiBHe розташоване нижче мiсця викидiв шкiдливих речовин, тож уся iхня
маса концентруеться саме на його територii. На дiлянцi вiд вул. Басiвкутськоi
до вул. Князя Володимира рiчка Устя нQ мае д""uйi""оi течii i застоюеться,
тому все смiття з€LlIишаеться саме тут.
З метою покращення санiтарно-екологiчного стану водних об'ектiв,
водоохоронних зон та прибережних смуг, зведення до мiнiмально можливого
рiвня несанкцiонованих скидiв неочищених стiчних зливових та каналiзацiйних
cToKiB, лiквiдацiю потенцiйних джерел забруднення рiчки Устя стiчними,
зменшення забруднення пiдземних вод шляхом пониженч фу"rових вод та
захисту вiд пiдтоплення мiських теfiиторiй,розпорядженнrlм мiського голови
затверджено робочу групу з фахiвцiв екологiчних-, санiтарних, господарських,
комун€rлЬних пiдПриемстВ та наукоВцiв, якi розробиlш <Програму розчищення i

впорядкування м€Lпих рiчок

на

та охорони пiдземних вод вiд

забруднення

20|5-2020 роки). Програма затверджена рiшенням MicbKoi ради
вiд 26.02.20|5 Jф 4980 (зi змiнами i доповненнями розмiщена на сайтi
PiBHeHcbKoi MicbKoi ради).

HaBiTb 100% реалiзацiя заходiв Програми по розчищенню i

впорядкуванню течii рiчки матиме тимчасовий ефект без вiдповiдних заходiв за
межами MicTa PiBHe та y^racTi PiBHeHcbKoi обласноi державноi адмiнiстрацii.
З огляду на цю проблему, робочою групою було направлено звернення до
PiBHeHcbKoi обласноi державноi адмiнiстрацii про спiльнi дii в оздоровленнi
рiчки шляхом покращення стану водних об'ектiв населених пунктiв, через якi
тече рiчка Устя.

за

кошти мiського

середовища запланованi

i

фо"ду охорони навколишнього природного
реалiзуються заходи <<Програми розчищення i

впорядкування м€Lпих рiчок та охорони пiдземних вод вiд забруднення на 2015_
2020 роки), якi вирiшатъ в окремих районах MicTa питання зведення до

мiнiмально можливого рiвня несанкцiонованих скидiв неочищених стiчних
зливових та каналiзацiйних cToKiB, лiквiдацiю потенцiйних джерел забруднення
рiчки, стiчними, зменшення забрулнення пiдземних вод шляхом пониженнrI

грунтових вод та захисту вiд пiдтоплення мiських територiй. Будiвництво
каналiзацiЙних мереж в житловому районi Басового кута передбачено на
вулицях: Малорiвненська, Боженова, Нестерова, Ф1.,rика, Севастопiльська,
Устинська, Зарiчна, Менделеева, Басiвкутська, Красильнiкова, Самлюка,
ФеДiна, Шпудейка, Погоринська, Бiляшiвського, Залiзнична, М.Несвицькоi,
М.Чурай, I.Iжакевича, Лескова, Мисливська, Курганська, пров. Зарiчний.
оренду земснаряду:
Програмi
щодо закупiвлi чи отримання
пеРедбачено захiд |.4 <Розробка технiко-економiчного обrрунтування щодо
ПОКРаЩеНня сиТУацii в басеЙнi рiчки Устя в межах MicTa PiBHe>. Виконання
технiко-економiчного обцрунтування, розроблення проектно-кошторисноi
ДОКУМеНТацii Дасть вiдповiдь про комплекс робiт, наслiдки реалiзацii заходiв,
необхiдну TexHiKy, тощо. Послiдовнiсть дiй буд. здiйсненна вiдповiдно до
вимог чинного законодавства.

в

мiський голова
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