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Мета проекту:Мета проекту:
•• продемонструвати інноваційні і продемонструвати інноваційні і 
економічноекономічно--доцільні рішення доцільні рішення типових типових 
екологічних проблем заплави Верхньої екологічних проблем заплави Верхньої 
Тиси з рекомендаціями щодо Тиси з рекомендаціями щодо 
повторення цього проекту на інших повторення цього проекту на інших 
ділянках Верхньої Тисиділянках Верхньої Тиси..



Загальна інформація про ПроектЗагальна інформація про Проект
Виконавець ПроектуВиконавець Проекту ––
Закарпатська обласна організація ВЕЛЗакарпатська обласна організація ВЕЛ

Тривалість Тривалість -- 18 місяців18 місяців

Бюджет ПроектуБюджет Проекту –– 106 тис. 106 тис. $$



Інформація про заплановані заходи:Інформація про заплановані заходи:
1.1. Удосконалення системи управління твердими Удосконалення системи управління твердими 

побутовими відходами у Великому Бичкові і побутовими відходами у Великому Бичкові і БочковБочков
Маре.Маре.

2.2. Розробка і впровадження локального Плану Розробка і впровадження локального Плану 
управління паводкамиуправління паводками

3.3. Відновлення гірського потоку після лісозаготівлі і Відновлення гірського потоку після лісозаготівлі і 
створення екологічної стежки навколо озерастворення екологічної стежки навколо озера

4.4. Відновлення роботи гідрологічного посту в Відновлення роботи гідрологічного посту в 
с.Кобилецька Полянас.Кобилецька Поляна

5.5. Проектування і побудова очисних споруд для школиПроектування і побудова очисних споруд для школи--
інтернату у селищі Великий Бичківінтернату у селищі Великий Бичків



Удосконалення системи управління Удосконалення системи управління 
твердими побутовими відходами твердими побутовими відходами 
у Великому Бичкові і у Великому Бичкові і БочковБочков МареМаре..



Розробка і впровадження локального Розробка і впровадження локального Плану управління паводкамиПлану управління паводками



Відновлення гірського потоку після Відновлення гірського потоку після лісозаготівлілісозаготівлі



CCтворення екологічної стежки творення екологічної стежки 
навколо озеранавколо озера



Відновлення роботи гідрологічного посту Відновлення роботи гідрологічного посту 
в в с.Кобилецькас.Кобилецька ПолянаПоляна



Проектування і побудова очисних Проектування і побудова очисних 
споруд для школиспоруд для школи--інтернату інтернату 
у селищі Великий Бичківу селищі Великий Бичків



Партнери ПроектуПартнери Проекту
•• Селищна рада Великого БичковаСелищна рада Великого Бичкова

•• СелищнаСелищна рада Бочков Марерада Бочков Маре

•• РахівськаРахівська районна державна адміністраціярайонна державна адміністрація

•• Інститут гідробіології НАНУІнститут гідробіології НАНУ

•• Тячівське міжрайонне управління водного господарства Тячівське міжрайонне управління водного господарства 
Закарпатського Закарпатського облволгоспуоблволгоспу

•• Закарпатський обласний центр з гідрометеорологіїЗакарпатський обласний центр з гідрометеорології

•• Національний університет імені Тараса Шевченка, Національний університет імені Тараса Шевченка, 
географічний факультетгеографічний факультет



Дякую за увагу!Дякую за увагу!


