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Podsumowanie Projektu
Poprawa transgranicznego systemu ochrony 
środowiska w gminie Księżpol w Polsce i w 

mieście Czerwonograd na Ukrainie - poprzez 
rozwój infrastruktury kanalizacyjnej.

BENEFICJENCI PROJEKTU
Benefi cjent Wiodący  - PL
Gmina Księżpol 
Jednostka Samorządu Terytorialnego
Księżpol, ul. Biłgorajska 12
Powiat biłgorajski
Województwo lubelskie

Benefi cjent - UA
Rada Miasta Chervonograd
Jednostka Samorządu Terytorialnego
Chervonograd
pl. Szewczenki 19
Lvivska obl  
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HERITAGEKAMIENIE MILOWE

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM 
Gmina Księżpol
• Kierownik koordynator  projektu  odpowiedzialny  

za  realizację  całego projektu. – Henryk Zań
• Kierownik Finansowy projektu – rozliczenie 

projektu po stronie PL, scalanie raportów PL i UA, 
rozliczenie całości projektu – Monika Stafi sz

• Specjalista ds.  Komunikacji i promocji - Zdzisław 
Strycharz

• Specjalista ds.  zamówień  publicznych - Antoni 
Blicharz

Najważniejsze wydarzenia w projekcie:
01.września.2018r
Gmina Księżpol jako Partner Wiodący przystąpiła 

do realizacji projektu „Poprawa transgranicznego 
systemu ochrony środowiska w gminie Księżpol 
w Polsce i w mieście Czerwonograd na Ukrainie – 
poprzez rozwój infrastruktury kanalizacyjnej”

Projekt współfi nansowany ze środków Programu 
Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-
Ukraina 2014-2020.

Program wspiera transgraniczne procesy 
rozwojowe na pograniczu Polski, Białorusi i 
Ukrainy poprzez współfi nansowanie różnorodnych 
projektów. Wszystkie projekty fi nansowane w ramach 
Programu nie są nastawione na zysk i przyczyniają się 
do poprawy jakości życia mieszkańców wschodniej 
Polski oraz zachodniej Ukrainy i Białorusi. Program 
odnosi się do czterech celów tematycznych: 
DZIEDZICTWO, DOSTĘPNOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO, 

GRANICE
Projekt jest realizowany wspólnie z Partnerem 

Ukraińskim – Radą Miasta Czerwonograd.
Celem ogólnym projektu jest ochrona 

dziedzictwa przyrodniczego poprzez zapobieganie 
zanieczyszczaniu rzek płynących przez obszary 
chronionej przyrody i krajobrazu.

Wartość całego projektu – 2 519 702,94 euro tj. 10 
804 990,15 zł*

Wartość projektu po stronie Gminy Księżpol – 1 919 
486,29 euro tj. 8 231 141,11 zł

Dofi nansowanie Unii Europejskiej – 1 727 537,66 
euro tj. 7 408 026,99 zł*

Udział własny Gminy – 191 948,63 euro tj. 823 
114,12 zł*

Wartość projektu po stronie ukraińskiej – 600 
216,65 euro tj. 2573849,04 zł*

*Kurs euro 1 EUR = 4.2882 PLN ze strony INFOREURO 
za m-c wrzesień 2018 r.

Wyzwaniem projektu jest zbudowanie tożsamości 
opartej o racjonalne gospodarowanie walorami 
przyrodniczymi regionu oraz spowodowanie wzrostu 
atrakcyjności turystycznej obszarów objętych 
projektem.

Głównymi produktami, które zostaną wytworzone 
w ramach projektu są:

Po stronie Polskiej – Gmina Księżpol: rozbudowa 
oczyszczalni ścieków w miejscowości Księżpol wraz 
z budową sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stare 
Króle, Markowicze, Gliny, Cegielnia Markowicze 
oraz z uzupełnieniem częściowym kanalizacji w 



3

Funded by 
the European Union

miejscowości Księżpol. Zostanie wybudowane 12 
832 m kanalizacji do której zostanie przyłączone 169 
gospodarstw domowych.

Grupę docelową projektu stanowią mieszkańcy 
woj. lubelskiego i woj. lwowskiego oraz mieszkańcy 
okolicznych gmin i miejscowości, turyści po obu 
stronach granicy.

Benefi cjentami końcowymi jest lokalna 

społeczność, uczestnicy wydarzeń transgranicznych, 
turyści, którzy skorzystają z obiektów cennych 
przyrodniczo znajdujących się w obszarach objętych 
projektem.

WIZYTA U PARTNERA UKRAIŃSKIEGO
18-19 grudnia 2018r.
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W ramach realizacji projektu współpracy transgranicznej Polska-Ukraina-Białoruś 2014-2020 18 grudnia 
2018 roku odbyło się pierwsze robocze posiedzenie Komitetu Sterującego, podczas którego omówiono szereg 
zagadnień, metod i środków dalszej współpracy. .

Ofi cjalna wizyta rozpoczęła się od zapoznania się polskich partnerów, na czele z wójtem Księżpola 
Jarosławem Piskorskim, z partnerami ukraińskimi, na czele z merem Czerwonogrodu Andrijem Zalivskim i 
pierwszym zastępcą Bałko Dmytro.

Omówiono sposoby rozwiązania i główne rezultaty, które zostaną osiągnięte w procesie realizacji projektu 
transgranicznego dzięki usprawnieniu gospodarki ściekowej. Ustalone są zasady komunikacji. Podpisano 
zmiany do umowy partnerstwa dotyczące zmiany osoby reprezentującej gminę Księżpol oraz zmiany w 
procedurze rekalkulacji środków.

W czasie wizyty delegacja Gminy Księżpol odwiedziła miejską oczyszczalnię ścieków która będzie 
modernizowana w ramach projektu.

Ponadto delegacja zwiedziła Pałac Potockich oraz wzięła udział w uroczystym „zapaleniu” choinki 
świątecznej na głównym placu miasta które było połączone z występem zespołów artystycznych.



5

Funded by 
the European Union



6

HERITAGE

29-30 stycznia 2019

Partner ukraiński był organizatorem konferencji otwierającej projekt delegacja Gminy Księżpol liczyła 10 
osób.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele benefi cjenta ukraińskiego, przedstawiciele Oddziału Wspólnego 
Sekretariatu Technicznego we Lwowie, przedstawiciele władz samorządowych i państwowych z Lwowa oraz 
wykonawca prac budowlanych przy modernizacji oczyszczalni w Czerwonogradzie.

Przedstawiciele benefi cjentów przedstawili prezentacje dotyczące planowanej realizacji projektu zagadnień 
związanych z ochroną środowiska i zagadnienia dotyczące aspektów działalności samorządów w Polsce i na 
Ukrainie związanych z ochroną środowiska. 

Na konferencji przedstawiciele Gminy Księżpol w swoich wystąpieniach przedstawili:
Prezentację Gminy Księżpol – z-ca wójta Bartłomieja Świtała
Prezentację projektu - Henryk Zań kierownik – koordynator projektu
Zagadnienia związane z gospodarką wodno – sciekową na terenie województwa lubelskiego – Zdzisław 

Strycharz - ekspert
Zagadnienia związane z gospodarką wodno – sciekową w Gminie Księżpol – Wiesław Wryszcz kierownik 

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Księżpolu.

Konferencja otwierająca  u partnera 
Ukraińskiego
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25 i 26 czerwca 2019
W dniach 25 i 26 czerwca delegacja partnerów z Ukrainy odwiedziła gminę Księżpol w ramach roboczej 

wizyty programu PL-BY-UA 2014-2020.
Podczas pobytu goście z Ukrainy zapoznali się z budową i działaniem istniejącej
oczyszczalni ścieków w Księżpolu. Została im przedstawiona koncepcja rozbudowy oczyszczalni ścieków, 

technologie jakie zostaną zastosowane oraz planowane efekty jakie mają zostać uzyskane które znacząco 
wpłyną na poprawę stanu środowiska naturalnego. Technologia zastosowana w nowej części oczyszczalni 
pozwoli zagospodarować osad który powstaje w procesie oczyszczania ścieków.

Z technologią zagospodarowania osadu uczestnicy szkolenia zapoznali się w oczyszczalni ścieków w  
Sędziszowie Małopolskim gdzie proces technologiczny pozwala dokonać zagospodarowanie osadu jako 

polepszacza gleby. Zagadnienie zagospodarowania osadów jest jednym z ważniejszych w gospodarce wodno 
– sciekowej gdyż w przypadku braku technologii pozwalającej zagospodarować osad powstają dodatkowe 
koszty związane z utylizacją osadu. Na zakończenie szkolenia odbył się spływ kajakowy po rzece Tanew , rzece 
której jakość wód zależna jest m.in. od gospodarki wodno - sciekowej prowadzonej przez Gminę Księżpol.

Szkolenie personelu partnera 
ukraińskiego w Gminie Księżpol
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Oczyszczalnia ścieków w Księżpolu

Oczyszczalnia ścieków w Sędziszowie Małopolskim
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Wizyta partnera ukraińskiego 
w Gminie Księżpol - wymiana personelu 

25 i 26 czerwca 2019

W dniach 25 i 26 czerwca w ramach wymiany doświadczeń odbyło się spotkanie pracowników  związanych z 
zagadnieniami ochrony środowiska.

Omówiono strategię współpracy w zakresie ochrony środowiska, nawiązano współpracę i wymianę 
doświadczeń pomiędzy pracownikami odpowiedzialnymi za środowisko w Gminie Księżpol i mieście 
Czerwonograd.

Wójt Gminy Księżpol Jarosław Piskorski przedstawił nowe formy współpracy transgranicznej pomiędzy 
partnerami projektu w takich obszarach jak: agroturystyka (w tym transfer doświadczeń w tej dziedzinie 
do partnerów z Ukrainy), wydarzenia kulturalne, gospodarka, handel, edukacja i środowisko, kultura, sport 
i rekreacja i przedstawił jeden z modeli zdrowego stylu życia poprzez wykorzystanie zasobów naturalnych, 
jakim są spływ kajakowe po rzece Tanew.
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w Czerwonogradzie

18 - 19 lipca 2019

Komitet Sterujący spotkał się na etapie rozpoczęcie zadań związanych z realizacją komponentu 
infrastrukturalnego związanego z modernizacjami oczyszczalni i budowy sieci kanalizacyjnej.

Został oceniony aktualny stan realizacji projektu, omówienie bieżących spraw organizacyjnych oraz sposobom 
eliminacji ewentualnych problemów, które mogą pojawić  się w trakcie realizacji projektu.

Partner ukraiński przedstawił atrakcyjność gospodarczą, turystyczną i kulturalną swojego miasta. Realizacja 
projektu została zaprezentowana stronie polskiej jako jeden z ważnych elementów promocji turystyki i rozwoju 
wspólnych inicjatyw i działań na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego.

 Wśród działań na rzecz ochrony środowiska i zaangażowania w budowę świadomości proekologicznej 
mieszkańców miasta, zaprezentowano raport z oczyszczania brzegów zachodniego Bugu, które miało miejsce 
15 kwietnia 2019 roku.

Omówiono strategię współpracy w zakresie ochrony środowiska, co konsekwencji poprawi rozwój atrakcyjności 
turystycznej Czerwonogradu.

Omawiane są działania promocyjne realizowane w ramach projektu, przygotowanie do składania sprawozdań 
fi nansowych, audyt projektu, monitorowanie realizacji projektu.

Delegacja polska została zaproszona do złożenia wizyt w zakładach przemysłowych Czerwonogradu w których 
zostały wdrożone technologie produkcji przyjazne dla środowiska naturalnego.
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Księżpol w Czerwonogradzie - 
wymiana personelu.
18 - 19 lipca 2019

W czasie pobytu przedstawiciele Gminy Księżpol zapoznali się z gospodarką wodno - ściekową w mieście 
Czerwonograd. Złożono wizytę na oczyszczalni ścieków gdzie partner ukraiński przedstawił aktualny stan 
oczyszczalni oraz omówił jaki roboty zostaną wykonane związane z modernizacją oczyszczalni w ramach 
projektu.

W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele wykonawców po obu stronach którzy mieli okazję zapoznać się z 
istniejącym stanem oczyszczalni, dokumentacją techniczną modernizacji oczyszczalni oraz doświadczeniami 
w oczyszczaniu ścieków stosowanych w Polsce i Ukrainie oraz zastosowaniami nowoczesnych technologii 
oczyszczania ścieków które mają zdecydowany wpływ na poprawę na środowiska.
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Spotkanie Komitetu Sterującego 
W Gminie Księżpol

18-19 sierpnia 2019 

Omówiono aktualne kwestie organizacyjne, które pojawiły się w trakcie realizacji projektu. Wśród nich: 
wprowadzanie zmian w budżecie, umowie grantowej, przygotowanie do sprawozdania fi nansowego, 
rozpoczęcie pracy audytorów w zakresie raportu fi nansowego.

Przedstawiciele Rady Miasta Czerwonograd zaprezentowali broszury promocyjne dotyczące atrakcyjności 
turystycznej i kulturalnej swojego miasta jako jeden z elementów promocji turystyki i rozwoju wspólnych 
inicjatyw i działań na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego.



13

Funded by 
the European UnionSpotkanie Komitetu 

Sterującego w 
Czerwonogradzie

Wizyta przedstawicieli Gminy Księżpol 
w Czerwonogradzie - wymiana personelu.

12 - 13 grudnia 2019 r

W dniach 12 i 13 grudnia 2019 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego złożonego którego celem było 
rozwiązanie bieżących kwestii związanych z realizacją projektu.

Komitet Sterujący spotkał się na etapie trwającej budowy i modernizacji oczyszczalni, w celu oceny aktualnego 
stanu prac budowlanych, przygotowania do sprawozdania fi nansowego i audytu oraz potwierdzenia 
kwalifi kowalności kosztów poniesionych w trakcie realizacji projektu. Omówiono zagadnienia fi nansowe 
projektu i harmonogram działań na 2020 rok.

W czasie spotkania odbyła się wizyta na oczyszczalni ścieków gdzie zapoznano się z zakresem  wykonanych 
robót budowlanych związanych z modernizacją oczyszczalni.

12 i 13 grudnia 2019

W dniach 12 i 13 grudnia 2019 r. w Czerwonogradzie 
w ramach działania projektowego „wymiana 
personelu” odbyło się spotkanie przedstawicieli 
samorządu Gminy Księżpol i miasta Czerwonograd. 
W czasie spotkania omówiono zagadnienia związane 
z ochroną środowiska w obu samorządach. 
Uzgodniono potrzebę włączenia do działań 
ekologicznych i ochrony środowiska naturalnego 
młodzieży ze szkół obu samorządów. Ustalono że 
w miękkich działaniach w ramach projektu weźmie 
udział młodzież szkolna wraz z kadrą nauczycielską.
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Spotkanie Komitetu Sterującego 
w Gminie Księżpol

25 i 26 luty 2020

Na spotkaniu partnerzy ukraińscy przedstawili dokumenty które zostały przygotowane wraz z raportem 
fi nasowym.

Omówiono raport fi nansowy i związane z nim zagadnienia rozliczeń i realizacji działań w projekcie.

Raport fi nansowy został przygotowany i wraz z wymaganymi dokumentami zostanie przekazany do WST

Omowiono szereg zagadnień między innymi:

•  aktualny stan prac budowlanych
• r ealizacja działań miękkich
•  organizacja forum ekologicznego w Czerwonogradzie – ustalono termin na początek kwietnia
•  realizacja fi lmu przez partnera ukraińskiego.

W trakcie spotkania zapoznano się z postępem prac prowadzonych po stronie polskiej przy modernizacji 
oczyszczalni ścieków Księżpolu oraz przy budowie sieci kanalizacyjnej.
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25 i 26 luty 2020

W czasie wizyty uczestnicy wymiany 
personelu zostali zapoznania z 
działaniami samorządów w zakresie 
ochrony środowiska poprzez 
zarządzanie gospodarką wodno - 
sciekową i zagospodarowaniem 
odpadów.

W celu szerszego zapoznania się z 
zagadnieniami ochrony środowiska 
oprócz zapoznania się z tymi 
zagadnieniami w Gminie Księżpol 
odbyły się wizyty w sąsiednich 
samorządach.

Uczestnicy wymiany personelu 
zapoznali się z zagadnieniami 

oczyszczania ścieków w gminie i mieście Tarnogród - odbyła się wizyta na oczyszczalni.

W mieście Biłgoraj uczestnicy zapoznali się z zagadnieniami zaopatrzenia miasta w wodę – wizyta na stacji 
wodociągowej, technologiami stosowanymi na oczyszczalni ścieków oraz zagospodarowaniem odpadów 
komunalnych i ich recyklingiem.

W czasie wizyty uczestnicy zwiedzili w Biłgoraju budowane miasteczko na szlaku kultur, zagrodę sitarską, 
oraz nowo wybudowaną cerkiew prawosławną. Wzbogaciło to wiedzę uczestników na temat kultury, 
tradycji i historii rejonu transgranicznego.

Wizyta przedstawicieli 
miasta Czerwonograd - 
wymiana personelu.



16

HERITAGE

29-września-2020 r.

Forum poświęcone ochronie 
środowiska

Forum zostało zorganizowane 
w formie on-line przez partnera 
ukraińskiego 

Forum odbyło się z udziałem 
przedstawicieli miasta 
Czerwonograd i Gminy Księżpol 
oraz zaproszonych gości - 
ekspertów i osób związanych z 
ochroną środowiska.

Zostały przedstawione 
prezentacje dotyczące stanu 
ochrony środowiska i działań 

proekologicznych miasta Czerwonograd oraz Gminy Księżpol.

Omówiono zagadnienia dotyczące stanu czystości rzeki Bug  oraz współpraca w zakresie gospodarowania 
zasobami wodnymi w zlewni Bugu Zachodniego pomiędzy organami państwowymi Polski i Ukrainy.

W kontekście realizacji wspólnego projektu przedstawiono ogólne informacje o projekcie, efekty jakie 
zostaną osiągnięte w zakresie poprawy stanu środowiska po obu stronach granicy oraz poprawy warunków 
sanitarnych i jakości życia mieszkańców gminy Księżpol i miasta Czerwonograd.

Oceniono aktualny stan i perspektywy rozwoju turystyki krajowej i transgranicznej w obszarze realizacji 
projektu.
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19-kwietnia-2019r.

Modernizacja poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego

09-lipca-2019

Udzielenie zamówienia

Część nr 1: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Księżpol

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Montażowe MONTECH Sp. z o.o, Łaszczów 
Drugi 108.

Wartość umowy 4960034,56 zł

Realizacja komponentu 
infrastruktury

Część nr 2: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stare Króle, Markowicze, Gliny, Cegielnia 
Markowicze.

Nazwa wykonawcy: SANITEX Sp. z o.o. ul. Nowa 120 Tryńcza

Wartość umowy 5114340,00 zł.
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13 sierpnia 2019r.

Przejęcie placu budowy przez 
wykonawców.

Roboty budowlane

15 listopada 2019r.

Budowa reaktora - wykonany 
wykop i płyta denna

Fundamenty budynku 

technicznego 

Budowa kanalizacji w m.Markowicze
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 22 stycznia 2020r.

Zbrojenie ścian reaktora 

16 marca 2020r.

Reaktor oczyszczalni - wykonane ściany zbiornika

Budowa kanalizacji w m. Markowicze
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Stacja odwadniania osadu

Budowa kanalizacji w m. Stare Króle

Budynek techniczny stan surowy 
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20 lipca 2020 

Budowa przepompowni w m. Markowicze

29 czerwca 2020

Budynek stacji odwadniania osadu wraz z wiatą na gromadzenie odwodnionego osadu.
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Urządzenia technologiczne oczyszczalni

Sitopiaskownik

Stacja zlewcza ścieków 
dowożonych
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Wybudowane 

obiekty
sieci kanalizacyjnej

Przepompownie 

w Starych Królach

Przepompownia w Markowiczach
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Цей документ підготовлений за фінансової допомоги Європейського Союзу в рамках Про-
грами ENI CBC Польща-Білорусь-Україна 2014-2020. Зміст цього документа є виключною 
відповідальністю гміни Ксєнжполь / Червоноградської міської ради, і ні за яких обставин 
не може розглядатися як така, що відображає позицію Європейського Союзу, Уряду або 
Спільного технічного секретаріату Програми ENI CBC Польща-Білорусь-Україна 2014 -2020.
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Прибирання річки 
Західний Буг

Традиційно перед Великодніми 
святами громада міста прово-
дить толоку по прибиранню та 
висадці дерев у місцях масового 
відпочинку мешканців – у парку, 
скверах та на березі річки Захід-
ний Буг. 

Щороку влаштовують генераль-
не прибирання прибережної 
зони, на яке запрошують жите-
лів міста через соціальні мере-
жі.  За підтримки комунальних 
служб вдалося розчистити не-
пролазні хащі на березі Захід-
ного Бугу, зібрати купи сміття.
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Плогінг 
Набуває популярності у нашому місті новий рух 
серед еко-активістів та фізично активних людей. 
Концепт доволі простий - замість пробіжки засмі-
ченими вулицями, бігуни беруть із собою пакет та 
під час заняття прибирають узбіччя. Сам термін 
“плогінг” складається зі шведського plocka upp, 
тобто підбирати, та англійського jogging - біг під-
тюпцем.
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Новий підвісний міст 
через річку Західний Буг

У 2019 році буде відкрито новий пішохідний міст, 
а у 2020 заплановано облаштування прилеглої 
зони відпочинку: 2 альтанки, 1 дитячий майдан-
чик, 1 спорт - майданчик, база для байдарок.

Напірна вежа на березі 
р.Західний Буг біля «Вічного вогню» 

Тут має бути: 

• ОГЛЯДОВИЙ МАЙДАНЧИК

• НЕСТАНДАРТНЕ КАФЕ

• ЕКСТРИМ СПУСК НА ТРОСАХ ЧЕРЕЗ РІЧКУ ЗАХІД-
НИЙ БУГ

• РОЗВИТОК СКЕЛЕЛАЗІННЯ

Велоінфраструктура
• створення першої велодоріжки гірник-черво-

ноград

• комунальний ве-
лопрокат

• популяризація вело-
сипедів 

• туристичні вело-
маршрути/забіги

• додаткові велопар-
ковки 
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За останні 10 років активний водний туризм і ка-
якінг зокрема пережив своє народження і форму-
вання як окрема і цілком самодостатня індустрія 
активного літнього відпочинку. Всупереч усім 
економічним труднощам, розвиток каякінгу  не 
лише не зазнав спаду, а зміг впевнено пережи-
ти найскладніші часи останніх років і продовжує 
активно розвиватися, даючи роботу і приваблю-
ючи туристів у  наші регіони, куди раніше ніхто 
не потрапляв і де відсутні класичні туристичні 
атракції, створюючи нові й нові робочі місця.  З 
найостанніших значних досягнень для  каякінгу  

нашого регіону— отримання гранту ЄС на суму 
1,2 млн євро на реалізацію транскордонного про-
екту. Місто Сокаль у Львівській області спільно з 
польськими та білоруськими колегами планує 
створити два водні туристичні маршрути річкою 
Західний Буг,що буде проходити також через Чер-
воноград  для мандрівок саме на каяках. 

 Нові туристичні маршрути створять у 2018-2020 
рр. у межах реалізації проекту «Єднає нас Буг – 
утворення двох транскордонних байдаркових 

туристичних маршрутів» «На цих територіях, 
якими протікає річка Західний Буг, побудують 
відповідну інфраструктуру з оглядовими вежа-
ми.,закуплять туристичне обладнання: катама-
рани, байдарки, намети для сплаву на річці.

Туристичний каякінг  став справжньою родзин-
кою для  міста Червоноград.Тут діє Червоноград-
ський клуб спортивного туризму «За Обрій». Ко-
манда постійно приймає участь у різноманітних 
спортивних заходах, організованих як Федераці-
єю спортивного туризму України, так і різними 
клубами та громадськими організаціями. Так , 
нещодавно команда Червоноградський КСТ «За 
Обрій» вкотре продемонструвала свою висо-
ку майстерність на дуже престижних і атлетич-
них змаганнях Кубок України з водного туризму 
«Карпатське ралі 2019» здобувши найвищу наго-
роду в особистому заліку в запеклій і непередба-
чуваній боротьбі)».

Для нашого міста та малих довколишніх сіл ка-
яки можуть стати тим, чим для карпатських сіл 
стали лижі. Це десятки і тисячі робочих місць, 
які тягнуть за собою створення цілої багатоша-
рової інфраструктури з обслуговування потоків 
туристів. Нам не потрібно будувати дорогу, щоб 
показати туристам принади Західного Бугу Вода 
і є тією дорогою, вузенькі проходи в очеретах і 
є тими туристичними «еко-стежками», якими 
безшумно і непомітно можуть проходити сотні і 
тисячі екотуристів, наповнюючи місцеву еконо-
міку нашого регіону.
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Сплави по річці

Каяки набули великої популярності та посіли 
гідне  місце серед активного туризму  нашого 

регіону. Обравши відпочинок на каяках можна 
отримати масу позитивних емоцій та незабут-
ніх вражень. Адже каяки є чудовою платформою 
для розваг та оздоровлення на воді.Освоївши 
нескладну техніку «Всюдихідні» каяки  , відкри-
ють  нові обрії і зроблять доступними місця, ді-
статися яких ви на навіть і не мріяли ані водою, 
ані суходолом.

Каяки відкрили сотням тисяч і мільйонам людей 
по всьому світу нові горизонти мандрівок — ці-
лий новий світ, про який в Україні донедавна 
знали лише одиниці і який з кожним роком від-
кривають для себе тисячі українців. . Для порів-
няння, в сусідній Польщі за останнє десятиліття 

відпочинок на каяках став таким популярним, 
що там сплавляються чи не на кожній доступній 
річці, навіть на тих, які можна спокійно перейти 
бродом, просто засукавши штани вище коліна. 
А кількість каяків, які одночасно сплавляються 
на популярних водних туристичних маршрутах, 
уже давно вимірюється навіть не сотнями, а ти-
сячами. Тамтешні фахівці туристичної галузі хва-
ляться, що на деяких річках у вихідні дні навіть 
виникають затори з каяків. І все це абсолютно 
екологічно чистий вид відпочинку, який має мі-
німальний вплив на екосистему з усіх можливих 
способів пересування водою.

Мало де в Європі можна знайти таке розмаїття 
водних просторів та поєднання багатовікових 
історичних ландшафтів з урбанізованими й ін-
дустріальними територіями, як у нас. Ми все це 
маємо! 
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передовим світовим досвідом інших країн та роз-
виваємо нові для нашої місцевості види рибалки, 
коли вся виловлена риба випускається у водойму.

Нещодавно відбувся ключовий природоохорон-
ний захід – зариблення річки Західний Буг при-
родними біомеліораторами білим амуром, тов-
столобиком строкатим, товстолобиком білим. 
Всього у річку Західний Буг випустили 34 тис 
особин риб, загальною вагою – 880 кг.

Цей природоохоронний захід мав на меті не до-
пустити заростанню річки, підтримати сприят-
ливий гідрологічний режим та санітарний стан. 

Випуск провели в декількох місцях, в тому числі і 
в м.Червонограді. 

Згідно з результатами конкурсу екопроектів 
«Краща громадська екологічна ініціатива», од-
ним з переможців стала громадська організація 
«Асоціація виробників рибної галузі», яка і пода-
ла ідеєю впровадження проекту «Очистка басей-
ну річки Західний Буг», у межах якої і відбулося 
зариблення.

У Червонограді велика кількість рибалок та ба-
гато місць для риболовлі на протязі усього року. 

На березі Західного Бугу постійно відбуваються 
змагання зі спортивної риболовлі. Особливою 
популярністю користується фідерна та спінінго-
ва ловля.
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знаходиться у хвойно-дубовому лісі, в оточен-
ні вікових сосен та ялин. Недалеко від корпусів 
поблискує плесо лісового озера з альтанкою на 
острівці. «Ровесник» успішно працює вже бага-
то років і зарекомендував себе як одна з най-
кращих оздоровниць України. Тут створені всі 
умови для повноцінного відпочинку та оздоров-
лення як дорослих, так і дітей: сучасна лікуваль-
но-діагностична база, бювет моршинської міне-
ральної води, облаштована територія, затишні 
номери, смачне харчування, прекрасна органі-
зація дозвілля, привітний досвідчений персо-
нал. Лікувальний ефект має й саме повітря, на-
сичене фітонцидами та ароматами лісових трав. 
Тут працює дитячий табір, де відпочивають та 
оздоровлюються сотні дітей з усіх куточків Укра-
їни, з якими працюють досвідчені працівники 
педшкіл. Для різноманітності дитячого дозвілля 
організовуються екскурсії, дискотеки, спортив-
ні змагання, ігри, конкурси, гуртки тощо. Діти, у 
яких проблеми зі здоров’ям, мають можливість 
не тільки змістовно провести літні канікули, а й 
пройти лікувально-оздоровчі процедури. 

РиболовляРиболовля

Західний Буг - річка в Україні, Білорусії та Поль-
щі, бере початок на західному схилі Воли-

но-Подільської височини, в Котловскій улоговині 
біля с. Верхобуж Золочівського району Львівської 
області, впадає в р. Віслу на території Польщі. 

Західний Буг, на відміну від інших річок, почи-

нається не маленьким потічком з джерельця, 
а досить повноводним потоком з колодязя на 
джерелі. Воно шановане людьми, обмуроване, 
огороджене, прикрашене скульптурами і цікаве 
своєю потужністю. У минулому відразу при ви-
току річки працював водяний млин що був за 
50 метрів від витоку, а це означає, що води було 
досить, щоб крутити тяжкі млинові жорна. Вода 
дуже прозора, з потоку доноситься чисте і свіже 
повітря. Мешканці села здавна споживають воду 
прямо з річки.

Загальна довжина річки 831 км. Вода в цій річ-
ці досить каламутна, що обумовлено характе-
ром дна русла. З риб в річці переважають щука, 
лящ, плітка, головень, в’язь, ялець, краснопірка, 
жерех, пічкур, верховодка, густера, минь, судак, 
окунь, йорж, рідше зустрічаються сом, вугор.

Відпочинок біля річки–це улюблений вид від-
починку дорослих та дітей. Такий відпочинок є 
звичним для нашого населення та користується 
величезним попитом.

Відпочинок біля річки Західний Буг не тільки на-
дасть вам сил, але й приємно урізноманітнить 
будні. Якщо ви хочете провести свій відпочинок, 
ловлячи рибу, тоді закликаємо користуватись 
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і осені. У цей період хвойне листя максимально 
збагачує киснем повітря і навколишнє середо-
вище. Викидаючи корисні речовини, так звані 
фітоциди, хвойні дерева посилюють нашу імун-
ну систему киснем та очищують від шкідливих 
бактерій. Провівши кілька днів на свіжому пові-
трі, ви відчуєте легкість і станете легше дихати.

Сосновий ліс має унікальні властивості у бороть-
бі навіть з такими хворобами як хвороби кісток 
і зубів, хребта та нервової системи, авітаміноз і 
хвороб кишечника.

Якщо ж ви маєте дітей або людей похилого віку 
буде злочином упускати можливість вибратися 
в ліс. Дайте дітям побігати по лісі і ви помітите, 
застуда і нежить залишать вас і їх у спокої. Свої 
вражаючі властивості проявляють дерева сі-
мейства соснових, коли їх багато. Це обумовлю-
ється тим, що ефект посилюється і ви отримує-
те найбільшу користь. Не варто забувати і про 
психологічний чинник, адже  високі, стрункі, чи-
сті дерева ніби зачаровують вас, чисте повітря 
підносять і ви відчуваєте приплив енергії і сил. 
Це одні з багатьох ознак очищення організму від 
шкідливих бактерій, які нас оточують в мегаполі-
сах. Фітоциди, вбивають в повітрі шкідливі бак-
терії, чистять кров, при вдиханні через легені.

Майте на увазі, що в лісі можна не лише подиха-
ти повітрям , а  й позбирати гриби чи лісові ягоди 

такі як, чорниця, лісова малина, лісова суниця, 
ожина. Ростуть  у лісі безліч різноманітніх квітів 
таких як конвалія та фіалки лісові,які занесені до 
Червоної книги України,збирати їх не можна, а 
лише можна любуватись їх незвичайною красою.
Надумавши їхати в  ліс, ви зробите прекрасний 
вибір, нагородивши себе і близьких унікальною 
можливістю відчути чистоту і легкість природи.

Для тих відпочивальників, які не можуть без 
зручностей цивілізації,  є комплекс  готелей Чер-
вонограда. Серед найкращих сервісів, які нада-
ють наші  місцеві готельні комплекси це – Шато    

                                                                                         

Саксон

А хто відпочинок хоче поєднати ще й з оздоровлен-
ням, тому шлях у оздоровчо-лікувальний комплекс 
«Ровесник» , що за 15 км від Червонограда 

Місцевість тут дуже мальовнича. Оздоровниця 
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«Річко моя, життя моє,
люблю я воду твою, лагідну та життєдайну...  

 Дивлячись на тебе, стаю я добрим, 
людяним і щасливим».
 Олександр Довженко

Безкрайнє небо над головою… М’яка шовкова 
трава під ногами… Сповнене пахощами  лісів 

і різнотрав’я повітря… Чиста вода, яку несе в 
собі  ріка Західний Буг…

Як же, насправді, небагато треба людині, щоб 
віднайти внутрішню гармонію і спокій. Відпочи-
нок  біля річки– чи то романтична прогулянка 
вдвох або ж сімейний пікнік-барбекю, дружній 
похід з палатками або ж мандрівка наодинці – 
універсальний спосіб не просто гарно провести 
час на природі й розслабити тіло, а й відновити 
душевні сили, зустрітись самим з собою.

Намет - найкращий спосіб відчути тутешню при-
роду! Хіба є щось краще, ніж рахувати зірки на 
нічному небі і смажити шашлик на природі в 
компанії друзів? Для багатьох це, перш за все, 
можливість «відключитися» і побути на лоні при-
роди.  Відпочинок «дикуном»підійде для справ-
жніх романтиків, адже не всім до душі будуть 
умови проживання.

На сьогоднішній день перед нами відкриті най-

ширші перспективи для цікавого проведення 
часу під час літнього відпочинку в Червоногра-
ді. Слава богу, місць для «дикого» відпочинку, які  
урізноманітнять враження і допоможуть заря-
дитися енергією на осінь і зиму, у нас більш ніж 
достатньо. Так, в більшості з цих місць немає ні-
якої інфраструктури, проте є дещо краще: дзер-
кальна гладь річки, ліс і чарівні заходи сонця.

Тут ви не знайдете ніяких міні-готелів або осо-
бливих розваг-атракціонів, та й провізією до-
ведеться запастися заздалегідь. Але ось ри-

боловля, купання в  річковій воді, милування 
прекрасною природою лісу -  вам гарантовані.

На сьогоднішній день люди все менше приділяють 
часу на відпочинок у лісі. Рідко виїжджаючи за межі 
свого житла, не черпаючи енергії природи, ми від-
мовляємося від природних потреби людини. 

Вибирати звичайно ж вам, але якщо ви хочете 
дихати свіжим і чистим повітрям – наш червоно-
градський сосновий ліс саме для вас!. Найкра-
щий час для відпочинку є літо і теплі дні весни 
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На березі річки облаштовані намети для обігріву містян після купання, а міс-
цеві козаки пригощили усіх охочих казацьким кулішем та гарячими напоями.
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Водохреща-Йордан 

Основне дійство, що відбувається у нас на річці 
Західний Буг це є свято  Йордан або Водохре-

ща, яке відзначають 19 січня. Люди вірять, що у 
цей день вода очищає та стає цілющою, тому усі 
бажаючі занурюються в ополонку, щоб бути здо-
ровими цілий рік.

Із цим святом пов’язують хрещення в річці Йор-
дан Ісуса Христа святим Іоанном Хрестителем. 
Згідно з Біблією, під час хрещення на Ісуса з неба 
у вигляді голуба зійшов Святий Дух і пролунав го-
лос Божий, тому свято і називається Богоявлен-
ням.

У Надвечір’я Богоявлення – 18 січня, або як його 
ще називають Водохресний вечір, другий Святий 
Вечір або «Голодна кутя» – українці, як і на Різдво, 

коли засяє вечірня зоря, збираються за столом 
всією родиною

На вечерю подають пісні страви – вареники з ка-
пустою, гречані млинці на олії, кутю, узвар.

Головна традиція свята – водосвяття. У день Хре-
щення святять воду у всіх церквах, а також освя-
чують річки, ставки та озера – в них прорубується 
ополонка, в яку священнослужителі опускають 
хрест.На Водохреща багато людей бажають за-
нуритися в ополонку, щоб вилікуватися від недуг. 
Священики та віряни йдуть до заздалегідь про-
рубаної ополонки як символу річки Йордан. Піс-
ля того, як священик освятить воду в ополонці, 
триразово занурюючи хрест, запалюючи вогонь 
і читаючи молитву, бажаючі занурюються у воду 
з головою три рази, хрестяться і вимовляють мо-
литву. 
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Свято Івана Купала

6 липня, традиційно на березі Західного Бугу 
проходять Купальські гуляння.

Вишиванки, плетіння вінків, ватра, співи і тан-
ці, гадання — все це обов’язкові атрибути цьо-
го свята та залишаються тією чарівною нит-
кою, яка пов’язує нас із тінями давно забутих 
предків.
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День шахтаря

День шахтаря відзначається в останю неділю 
серпня. Історія цього свята нараховує вже 

більше 50 років. Для нашого краю представни-
ки цієї професії складають основу суспільства, 
оскільки в місті активно розвинута видобувна 
вугільна галузь, яка дає 35 % доходів  до місцево-
го бюджету.

Для  святкування цього свята виникло кілька 
традицій, пов’язаних із відзначенням цієї події. 
Так, в цей день досі прийнято вручати грамоти 
та символічні відзнаки кращим представникам 
професії. Також традиційно проводяться урочи-
сті заходи, що відбуваються на березі річки Захід-
ний Буг. Серед заходів , що проводяться є турнір з 
пляжного футболу, пляжного волейболу, дитяча 
програма фестивалю на березі Бугу, що включає 
в себе анімацію та банси, розваги, ігри, конкур-
си та розіграші призів, грандіозний гала-концерт 
за участю відомих естрадних виконавців. диско-
тека від діджеїв, а також фантастичне лазерне 
шоу, масовий запуск небесних ліхтариків, дитячі 
атракціони, різноманітні фудкорти. 
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відповідне місце під будову костелу в м. Червонограді. Місцева 
влада давала різні пропозиції: одне із приміщень палацу Потоць-
ких, каплиця на старому цвинтарі, колишній кінотеатр на ста-
рому місті, але парафіяни вибрали територію, яка розташована 
поблизу центру міста, навпроти школи № 1. і 10 вересня 2003 р. 
отримали акт власності на цю землю, а вже 27 вересня 2003 року 
Львівський Митрополит Мар’ян Кардинал Яворський освятив під 
спорудження нового костелу у Червонограді з придбаною розпо-
чатою будівлею, призначеною раніше для банку і у 2005 р. розпо-
чалася будова костелу, яка триває і до сьогоднішнього дня.

У 2008 році архієпископ-коад’ютор Мечислав Мокшицький урочи-
сто вмурував наріжний камінь з гробу св. Петра Апостола, котрий 
30 травня 2007 року у Ватикані освятив Папа Бенедикт ХVІ. а 7 ве-
ресня 2009 р, .настоятелем парафії був призначений - о. Микола 
Леськів.

Разом із будівництвом костелу, було розпочато будову парафі-
яльного будинку, який будували брати Францисканці від Святого 
Хреста з Німеччини для свого Ордену. і під час урочистого посвя-
чення, яке відбулося, 6 червня 2010 р. Львівським Митрополитом 
Мечиславом Мокшицьким, Генерал Ордену, бр. Ульріх Шміц, пе-
реказав цей будинок Червоноградській парафії. Зараз в парафіяльному будинку проживає Отець 
Настоятель, також є каплиця для вірних, катихетичний та комп’ютерний класи для дітей, а на дру-
гому поверсі проживають сестри зі Згромадження Святої Єлизавети, які  і до тепер служать в цій 
парафії. Цей будинок є місцем зустрічі дітей та молоді нашого міста. 

При костелі активно функціонує Червоноградський міський відділ Товариства Польської Культури 
Львівщини та суботньо-недільна школа ім. Івана Павла II.
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металобрухтом і, отримавши шанс на друге жит-
тя, дзвони через сім десятиліть знову скликати-
ють християн на Божественну Літургію. 

Органічною складовою цілісного мистецького 
комплексу став архітектурно-скульптурний ан-
самбль для водосвяття з фігурою Матері Божої 
Непорочного Зачаття. Фігура виконана із при-
родного миколаївського вапняку за проектом 
Б.Панчишина і втілена в життя скульпторами 
О.Лепким та М.Місураком.

Настоятелю парафії о.Володимиру Ващуку вда-
лося найважливіше - збудувати храм людських 
сердець. Молитва об’єднала парафіяльні спіль-
ноти - Товариство Живої Вервиці, Братство Мате-
рі Божої Неустанної Помочі та Матерів у молитві. 
Любов до співу на славу Божу об’єднала парафі-
ян у три церковні хори. А юні прихожани згурту-
валися  в Марійській та Вівтарній дружинах. Цер-
ква є для дітей місцем духовного розвитку. Вони 
з радістю навчаються у Катехитичній школі ім. А.
Шептицького, відвідують гурток малювання, за-
няття з іноземних мов та підготовки до навчання 
в школі, при потребі займаються з логопедом та 
психологом. При парафії Пресвятої Богородиці 
Владичиці України, відкрили сучасний футболь-
ний та волейбольний майданчики зі штучним 

покриттям, приміщення з роздягальнями та ду-
шовими. На церковному подвір’ї, ігровому та 
спортивних майданчиках діти та молодь мають 
змогу не лише  весело та змістовно проводити 
дозвілля, а й долучатися до спільної праці.

Римсько-Католицька ПарафіяРимсько-Католицька Парафія

Римсько-Католицька Парафія Благовіщеня Діви 
Марії у Червонограді була зареєстрована 13 

грудня 1991 року. Храмом для молитви стала ка-
плиця у селі Межиріччя, поблизу Червонограда, 
яка була побудована у 1903 р. і обслуговувалася 
отцями Бернардинами з Кристинополя.

Так як більшість парафіян проживало у м. Черво-
нограді і до Межиріччя не всі мали змогу їздити,  
о. Олег разом з парафіянами намагалися знайти 
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Церква Пресвятої Богородиці Церква Пресвятої Богородиці 

Владичиці України УГКЦ Владичиці України УГКЦ 

У квітні 2002 року зареєстровано статут релі-
гійної громади Української греко-католиць-

кої церкви Пресвятої Богородиці Владичиці 
України, а 24 жовтня 2004 року освячено наріж-
ний камінь. 

6 вересня 2009 р. закличні звуки трембіт спові-
стили величну подію- чин освячення новозбудо-
ваного храму Пресвятої Богородиці Владичиці 
України. Церква збудована за взірцем  дерев’я-
них галицьких церков XVIII cт. майстрами з м. 
Яремча. З цієї ж гірської місцевості привозили 
дерево для будови. 

Особливістю оздоблення храму є органічне по-
єднання дерева, металу та каменю. Зачаровує 
внутрішнє убранство церкви – ікони, різьблений 
престіл, Розп’яття, виконане за мотивами робіт 
Георга Пінзеля, ковані «пауки», вишиті золотом 
та сріблом Христова та Богородична плащаниці, 
ткані хоругви та рушники, цікаві за технікою та 
матеріалом виконання стації Хресної дороги… 
Біля мощівника можна звернутися із молитвою 
до Святих, прикластися до їх мощей.

Дзвіниця, покрита гонтом, гармонійно допов-
нює архітектуру храму. Зведена вона за про-
ектом Ореста Коса. Справжньою родзинкою є 
дзвони рiдкiсної тональності- мi та соль. Два но-

вовиготовлені дзвони, традиційно, іменні – «Во-
лодимир» та «Ігор» (названий на честь фундато-
ра дзвіниці - Ігоря Ляховського), а інші два мають 
свою історію. Це старі бронзові дзвони, які похо-
дять із давнього, спаленого німцями у роки війни 
польського села Завонє. Ці дзвони були відлиті 
у Перемишлі в 1938 році на замовлення жителів 
села, про що свідчать написи на них. Знаменним 
видається те, що дивом уникнувши участі стати 
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Храм св. Йосафата УГКЦ -
найбільша церква Західної України.

В середині літа 1990 року блаженніший Іван Мирослав 
Любачівський освятив наріжний камінь і місце під будів-
ництво нового храму святого Йосафата. Почали зводи-
ти храм у травні 1993 року. 

Впродовж усієї історії свого існування на території цер-
кви ведуться будівельні роботи. Композиція при вході 
зображує Страшний суд, де зображено пекло і грішники, 
в одному вогні горіли герб СРСР, німецька свастика і чо-
ловік, який дуже схожий на президента Росії Владіміра 
Путіна.
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Свято-Юрський монастир 
оо. Василіян 

Обитель була заснована 30 липня 1763 р. з іні-
ціативи “малого короля на Русі” – одного з 

найбагатших магнатів тодішньої Речі Посполи-
тої Франциска Салезія Потоцького. В монастир-
ському храмі зберігається чудотворна ікона Пре-
святої Богородиці звана Кристинопільською. 
Гордилася церква святого Юра і своєю бібліо-
текою, основи якої були закладені в перші роки 
будівництва храму. Щороку вона поповнювала-
ся цінними друкованими виданнями, але були і 
рідкісні рукописні твори, передані в Кристино-

піль, у тому числі пергаментний «Апостол», на-
писаний на початку XIII ст. і названий за місцем 
свого зберігання «Кристинопільський Апостол». 
На сьогодні храм і монастирський комплекс від-
реставрований, відновлено сад та облаштовано 
територію.
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вий парк площею понад 6 гектарів був подібний 
до Версальського, з великою кількістю каналів, 
штучних водоспадів та фонтанів.  Вода у цих спо-
рудах завжди була чистою, тому що поступала 
вона сюди з річки Солокії, а системою шлюзів і 
дамб поверталася назад до річки. Таким чином, 
вода була проточною і свіжою завжди. Водні 
споруди займали тридцять відсотків території 
парку. До нашого часу з усіх розкішних споруд 
збереглась частина палацу, де розміщена філія 
Львівського музею історії релігії.

Костел Святого Духа

Колишній костел Святого Духа є найдавнішою 
спорудою Червонограда. Він був побудова-

ний в кінці 17 століття. Славився костел своєю 
реліквією — мощами святого Климентія. При 
костелі діяв бернардинський монастир.  Під-
земні крипти костелу належать ще до першої 
будівлі храму. З самого початку вони будували-
ся як усипальниця роду Потоцьких. В різні часи 

тут були поховані власники Кристинополя - Фе-
лікс Казимир, Юзеф Феліціан, Франциск Салезій 
Потоцькі та члени їх сімей. Також тут спочивали 
монахи ордену- Бернардинів, конфедерати, що 
полягли в боях 1769-1772рр., адвокат Потоцьких 
Бишолковський, їх лікар Макферлан, управляю-
ча Коссаковська, а також шляхтичка старостина 
Тереза Вишневська.

Зараз це храм Православної церкви України.
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КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА
Наше місто засноване у 1692 році краківським воє-

водою Феліксом-Казимиром Потоцьким та назва-
не Кристинополем на честь його дружини Кристини 
Любомирської. Разом з містом було закладено й укрі-
плено резиденцію, яка за різними данними була чи то 
замком, чи то палацом, що стала справжнім родинним 
гніздечком цього найвідомішого польського шляхетно-
го роду.

Уже в 1736 року Франциск Салезій Потоцький розпочав 
перебудову первісної резиденції, тривалістю 21 рік, ма-
ючи намір повністю позбавити її фортечних рис та пе-
ретворив  її у розкішний палац. Проект перебудови на-
лежав відомому французькому архітектору П єру Ріко 
де Тірреджелі, за взірець було взято палац у Вілянуві 
під Варшавою.

Він створив Потоцькому королівську  резиденцію з 
двома внутрішніми дворами, переднім та заднім, пала-
цом з крилами та прибудовами, що утворювали всере-
дині шестикутний курдонер - «почесний двір”. Палацо
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но-виховних комплекси, гімназія, спеціалізована 
школа з поглибленим вивченням іноземних мов), 
у яких навчається 8006 учнів. Працює 3 позаш-
кільні заклади, 2 спортивні школи, які відвідує 
2025 дитини. У 12 дошкільних навчальних закла-
дах виховується 2485 дітей віком від 2 до 6 років, 
що становить 92%. Охоплення дошкільною осві-
тою дітей п’ятирічного віку становить 100%. 

     
На території Червоноградської міської ради 

діє два Народні доми, дві дитячі музичні шко-
ли, школа мистецтв, 12 бібліотек, парк культури 
і відпочинку, дві філії музеїв. Вісім колективів 
художньої самодіяльності міста мають звання 
“Народний”, два дитячі колективи - “Зразковий”. 
Працює Червоноградський гірничо-економіч-
ний коледж, ВПУ №11 та  професійний гірничо 
- будівельний ліцей.          

Медицина 
Медичне обслуговування населення міст Чер-

вонограда та смт. Гірник забезпечують: КП «Чер-
воноградська міська лікарня ЧМР», КП «Центр 
первинної медико-санітарної допомоги» та КП 
«Червоноградська міська стоматологічна полі-
клініка». Лікарні на 420 ліжко - місць та стомато-
логічна поліклініка потужністю 140 відвідувань в 
зміну. Амбулаторно-поліклінічні заклади вміща-
ють понад 923 відвідувань в зміну. Кількість ліка-
рів - 207 осіб, в т.ч. стоматологи – 20 особи, фа-
хівців середнього медперсоналу – 486 осіб, в т.ч. 
молодшого персоналу в стоматології – 14 осіб. 
У структурі КП «ЦПМСД» є відділення загальної 
практики-сімейної медицини, педіатричне відді-
лення, допоміжні підрозділи – фізіотерапевтич-
ний кабінет, лабораторія, амбулаторія Загаль-
ної практики-сімейної медицини м.Соснівки, 
Амбулаторія загальної практики сімейної меди-
цини смт.Гірник та Клініка дружня до молоді. 
Поряд із стаціонарним медичним обслугову-

ванням жителів міста, на віддалі 7км., функціонує 

оздоровчо-лікувальний комплекс „Ровесник”, 
який  забезпечує оздоровлення шахтарів та дітей.

Спорт
В галузі спорту працюють: КП «Спортивний 

комплекс «Шахтар» та стадіон «Гірник»; 39 спорт-
майданчиків;  5 тенісних кортів; 13 футбольних 
полів; 2 плавальних басейни; 23 спортивних 
зали; універсальний спортивний майданчик з 
штучним футбольним полем, ігровим та спор-
тивним майданчиками та біговою доріжкою; 
спортивний майданчик із штучним покриттям; 3 
майданчики з тренажерним обладнанням.  

Сфера обслуговування 
Місто Червоноград займає 4-е місце по обся-

гах роздрібного товарообороту (без урахування 
товарообороту фізичних осіб-підприємців) за 
результатами роботи 3-х кварталів 2020 року се-
ред 29 міст та районів області.   
В загальнообласному обсязі роздрібного то-

варообороту частка міста становила 2,9 %. 
Мережа  торгівлі в місті Червоноград та смт. 

Гірник станом на 01.01.2021 року представлена:
- 434 магазинами;
- 108 об’єктами дрібнороздрібної торгівлі (кі-

оски, відділи, павільйони);
- 119 об’єктами ресторанного господарства. 
У задоволеннi потреб населення в товарах 

значне мiсце належить ринкам. В мiстi ринкова 
дiяльнiсть здiйснюється на 3-х ринках iз загаль-
ною кiлькiстю торговельних мiсць - 1665, з них: 

- КП Червоноградський ринок -1436 місць;
- ПП “Майдан” – 151 місце;
- ТД “Форсаж” – 78 місць.      

5. ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

- Газети “Новини Прибужжя”, “Вісник”, «Гір-
ник», “Панорама”, „Ринок”.

- Радіо «Новий двір», «НЕО - радіо».
- “Телеканал 15“, телестудія “Бужнет“.
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За січень-грудень 2020 року обсяг реалізова-

ної промислової продукції у відпускних цінах 
підприємств за попередніми даними становить 
1929,2 млн.грн. з них: 55,8% займає продукція 
переробної промисловості, 35,4% продукція 
добувної промисловості; 5,6% підприємства з 
постачання електроенергії, газу пари та конди-
ційованого повітря, 3,2% водопостачання; кана-
лізація поводження з відходами.
За січень-грудень 2020 року підприємствами 

міста видобуто понад 605,2 тис.т. готового ву-
гілля; випущено: 1999 т хлібобулочних виробів; 
понад 7195,2 тис.пар панчішно-шкарпеткових 
виробів; понад 1874,5 тис.штук жіночої та чоло-
вічої спідньої білизни; понад 10595,2 т метало-
конструкцій, 1414 шт. меблів дерев’яних.    

         
Місцевий бюджет:
Доходи місцевих бюджетів (зведені) за  сі-

чень-грудень 2020 року становили 535,3 млн.грн.
Видатки місцевих бюджетів (зведені) – 549,2 

млн.грн., в т.ч.: на освіту – 258,1 млн.грн.; охоро-
ну здоров’я –60,0 млн.грн.; культуру – 11,9 млн.
грн.; фізкультуру і спорт – 12,8 млн.грн.; на жит-
лово-комунальне господарство – 37,3 млн.грн.

    
Підприємництво  
В малому бізнесі міста кількість фізичних 

осіб-підприємців склала 3289 осіб, малі підпри-
ємства - юридичні особи – 1149одиниць.
За даними державної реєстрації суб’єктів го-

сподарювання (фізичних та юридичних осіб) за 
січень-грудень 2020 року по м.Червонограду за-
реєстровано 34 юридична особа та 428 фізичних 
осіб - підприємців. 
Інфраструктура малого підприємництва міста 

включає:  
10 філій банківських установ;
9 страхових компаній: ПрАТ АСК «Скарбниця», 

ЧВ ВАТ НАСК «Оранта», ЛФ ПАТ УСК «Гарант-Ав-
то», СК «Княжа», Вiддiлення СК «АХА страхуван-
ня», PZU Україна, СК «Провідна», Червоноград-
ське відділення Управління виконавчої дирекції 
Фонду соціального страхування у Львівській об-
ласті, СК»АСКО ДС»;

2 консалтингові фірми: ТзОВ„Західний регіо-
нальний консалтинговий центр”, ТзОВ „Юридич-
ний партнер”;
Кредитні спілки : „Гільдія вуглекопів”, „Анісія”, 

„Взаємопоміч”.

3. ТРАНСПОРТ ТА ЗВ’ЯЗОК

Пасажирський транспорт
     На території Червоноградської міської ради 

функціонують 10 автобусних маршрутів загаль-
ного користування (№2, №3, №4, №4а, №5а,№5, 
№7, №8, №9 та №10).
Автобусні маршрути обслуговуються переві-

зниками: ТзДВ «Червоноградське АТП 14628», 
ТзОВ «Авто-Лайн», СПД ФОП Закала Б.В.
Пасажирські перевезення сполученням на 

Соснівку (маршрути №8, №9 та №10) здійсню-
ються перевізниками ТзДВ «Червоноградське 
АТП 14628» та СПД ФОП Закалою Б.В. виконую-
чи відправлення одночасно з м.Червонограда і 
м.Соснівки.
На території міста визначено 11 тимчасово 

відведених земельних ділянок  для припарку-
вання автотранспортних засобів – таксі на 15 
місць. За кожною ділянкою паркування таксі ви-
значено оператора паркування, таких в місті є 6 
суб’єктів підприємницької діяльності.

Зв’язок
 В місті здійснюють діяльність: Львівська ди-

рекція ПАТ «Укрпошта», в структурі якого по мі-
сту Червонограду налічується 8 відділень та смт. 
Гірник;

-  Станційно-лінійна дільниця №4  м. Червоно-
града ПАТ „Укртелеком”;

- ТзОВ „Кварц”, ТзОВ „Санга ЛТД”, ВП ЧУВТЗ ДП 
„Львіввугілля”,  ТзОВ „БУЖНЕТ”, ТзОВ „ММДС ТВ”, 
ПП «Центр зв’язку Граф», ТзОВ «БЕСТ-ЛІНК», ін-
тернет сервіс-провайдер «Візор-Гал».

4.  ІНФРАСТРУКТУРА МІСТА
Освіта і культура
Освіта в місті Червонограді та смт. Гірник – це 

12 загальноосвітніх закладів (з них: 2 навчаль-
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1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГІОНУ

Площа території – 19 км² ( м.Червоноград - 17,8 
км²; смт.Гірник - 1,2 км² ).
Адміністративно-територіальний поділ – м. 

Червоноград,  смт. Гірник.
Кількість населення – 68,3 тис.чол. (м. Черво-

ноград – 65,5 т.чол., смт. Гірник - 2,8 т.чол.).
Густота населення –  3595,7 особа /кв.км.                                                                                                                                   
Специфіка регіону – промисловий, доміную-

чими є  переробна  та добувна  галузі промис-
ловості.  
Географiчне розташування:
Мiсто Червоноград розташоване у пiвнiчнiй 

частинi Львiвської областi, на вiдстанi 80 кiломе-
трiв вiд обласного центру та 70 км до кордону з 
Польщею.

Клiматичнi умови:
Знаходится мiсто Червоноград у Захiдно-У-

країнськiй лiсо-степовiй зонi та Малому Полiс-
сi, у мiсцi впадання до рiки Захiдний Буг його 
приток Солокiї i Рати. Червоноград розташова-
ний у вологiй, помiрно-теплiй акроклiматичнiй 
зонi, де є достатнє зволоження грунту. Клiмат 
помiрно-континентальний, характеризується 
м’якiстю та високою вологiстю.
Основнi природнi ресурси:
Забузьке i Межирiчанське родовища кам’яно-

го вугiлля.

2. ЕКОНОМІКА
Виробничий потенціал
На території міста знаходиться  1179 суб’єктів 

господарювання (юридичних осіб). 

Соціально-економічна довідка
міста Червонограда за станом 

на 01.01.2021р.
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сприятиме зближенню нашої держави з Євро-
пейським Союзом.

З 2020 року Гміною Ксєнжполь та Червоноград-
ським Народним домом реалізується спільний 
проект «Ксєнжполь & Кристинопіль: етно + ге-
о=перспективи». 

Головною метою проекту є захист і популяриза-
ція культурної та історичної спадщини, передачі 
традиції молодому поколінню, зміцнення куль-
турних зв’язків співпраці, поліпшення іміджу, 
привабливість регіону та збільшення потенціа-
лу місцевих громад. Поточний культурний обмін 
між мешканцями прикордонних регіонів прак-
тично не існує. Кожен з бенефіціарів, у свою 
чергу, веде широку культурну діяльність, яка 
базується на елементах народних та історичних 
традицій. У комуні Ксєнжполь активно працює 9 
фольклорних і музичних колективів (140 осіб), у 
м.Червонограді - 27 артистичних груп, які прово-
дять концерти переважно в місті, деякі виступа-
ють на обласному та державному рівні. 

Реалізація проекту дозволить мешканцям обох 
регіонів ознайомитись з культурними досягнен-
нями обох партнерів проекту, з особливим ак-
центом на культурно-історичному спадщини. 

В рамках проекту передбачено: проведення 
спільних семінарів, форумів по обміну культур-
ним досвідом, створення відео-ролику про співп-
рацю та спорідненість української і польської 
культур, фотоальманах присвячений реалізації 
даного проекту. Заплановано фестиваль тради-
ційної кухні з майстер-класами по приготуванню 
національних страв, парад національних костю-
мів та заключний гала-концерт за участю творчих 
колективів Червонограда та Ксенжполя. 

Головним постійним продуктом буде загальна 
стратегія, основним принципом якої буде ство-
рення постійної співпраці у сфері культурного 
обміну та охорони історичної спадщини та про-
довження діяльності, ініційованої в проекті в на-
ступні роки після закінчення проекту.
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Екотуризм як світова тенденція зараз дуже ак-
туальний для прибережних зон Західного Бугу, 
в тому числі для Червонограда. Місто працює в 
цьому напрямку, тому все більше зусиль йде на 
протидію негативному впливу на екосистему, 
популяризацію здорового відпочинку на при-
роді і створення для цього умов, підтримку при-
родоохоронних заходів. Модернізація очисних 
- один з великих проектів, який дозволить збе-
регти довкілля для нащадків, а сучасникам дасть 
можливість насолодитися красою рідного краю, 

дихати чистим повітрям, прийти до чистої річки.

Ми очікуємо на поліпшення навколишнього се-
редовища, як у нас, так і з польської сторони, 
очікуємо на зменшення забруднення річки За-
хідний Буг і річки Танев господарсько-побуто-
вими стічними водами та на покращення якості 
життя місцевого населення. 

Однозначно, реалізація проекту зміцнить до-
бросусідські контакти між гміною Ксенжполь і 
містом Червоноград, між Польщею та Україною, 
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Департаментом Державної архітектурно-
будівельної інспекції у місті Києві видано 

сертифікат від 28.01.2021 №ІУ122201221729, 
що засвідчує відповідність закінченого 
будівництвом об’єкта (черги, окремого 
пускового комплексу) проектній документації 
та підтверджує його готовність до експлуатації 
об’єкта згідно з проектом «Будівництво 
технологічної лінії утилізації шламів (осадів) 
від очищених стічних вод Червоноградських 
очисних споруд (IV черга). Коригування».

У Червонограді річка Західний Буг має місцеве 

рекреаційне значення. Закономірний інтерес 
населення, основу якого становлять шахтарі і 
їх родини, щоб організувати тут повноцінне і 
ефективне дозвілля для підтримки фізичного і 
психічного здоров’я, з можливістю займатися 
різноманітними видами споргу, рибальством (з 
судна, берега, льоду), відпочинком на байдарках 
і веслових суднах, прогулянками на велосипедах 
та пішо. Естетична дія берегових мальовничих 
ландшафтів, зміна вражень - все це, діючи в 
комплексі, сприяє тому, що Західний Буг цілком 
можна вважати природною оздоровницею.
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Сенсор для вимірювання кількості 
розчиненого кисню – 2 шт.:

 

Комплекс витратомірний (датчик виміру Комплекс витратомірний (датчик виміру 
об’єму поступлення стоків):об’єму поступлення стоків):
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Заміна системи аерації  – 1 комплект:

 

Монтаж повітродувок 2 шт. та шафи 
управління:
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 Шафа управління мулошкреба первинного 
відстійника:

Заміна мулососа вторинного 
відстійника – 2 комплекта:

 

Шафа управління мулососа вторинного Шафа управління мулососа вторинного 
відстійника:відстійника:

Заміна шиберів – 25 шт.:

 

ДоДо

ПісляПісля
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Заміна металоконструкцій аеротенка – де-
монтаж існуючих металоконструкцій, мон-
таж конструкцій з нержавіючої сталі: сходів, 
площадок, стійок, перил:

 Заміна мулошкреба первинного 
відстійника – 2 комплекта:

ДоДо

ДоДо

ДоДо

ПісляПісля

ПісляПісля

ПісляПісля
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Червоноградських очисних споруд (ІV) черга. Коригуван-
ня».  

Переможець ТзОВ «ХОСАРО» - 79024, Львівська обл., м. 
Львів, вул. Промислова, 50/52. 04.02.2019 підписано угоду 
на виконання робіт на суму 31 201 828.36 грн.

Рішення, закладені в проекті, дадуть можливість значно 
підвищити якість очистки стічних вод та виключити ін-
фільтрацію їх в грунт в результаті наступних дій:

- заміна морально та фізично застарілих повітродувок 
значно підвищить якісний показник очистки стоків та 
енергоефективність при подачі повітря в аеротенки;

- завдяки модернізації радіальних відстійників зростуть 
якісні показники очистки;

- заміна певних участків повітропроводів (зовнішніх та 
внутрішніх) приведе до значної ефективності подачі та 
розподілення повітря в аеротенках;

- заміна існуючої системи подачі повітря в аеротенки по-
кращить процес очистки;

- заміна прокородованих шиберів на нові, з нержавіючої 
сталі, дасть можливість запобігти витоку або припливу 
стоків в об’єкти обслуговування;

- гідроізоляція бетонних поверхонь виключить інфільтра-
цію неочищених стоків в грунт;

- використання повітродувок з частотними регуляторами 
обертів забезпечить значну економію електроенергії;

- прийняті в проекті рішення забезпечать ефективність, 
надійність, довговічність функціонування споруд;

- за результатами впровадження енергозберігаючих захо-
дів дозволить заощадити до 15% енергоресурсів;

- дозволить зменшити неприємний запах навколишніх те-
риторій, а накопичені осади в майбутньому будуть вико-
ристовуватись як органічне добриво для озеленення зон 
у місті.

Придбання трубопроводів та монтаж Придбання трубопроводів та монтаж 
обладнання трубопроводів:обладнання трубопроводів:
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29 січня 2021 Тренiнг для персоналу
Тренiнг для персоналу проводився у форматi онлайн-вiде-
оконференцiї в Червоноградi

У вступному словi Дмитро Балко, перший заступник 
мiського голови Червонограда, привiтав усiх учасникiв 
тренiнгу та зазначив, що всесвiтня пандемiя внесла ко-
рективи в формат проведення заходу.

Коротку iнформацiю щодо спiльного проекту подав Олег 
Павлiвський (керiвник проекту Червоноградської мiської 
ради).

Головний технолог КП «Червоноградводоканал» Марiя 
Геряк та начальник очисних споруд мiста Червонограда 
Андрiй Слободян показали презентацiю:

- щодо технологiї очищення стокiв та етапiв очистки;
- щодо об’ємiв i норм стокiв Червонограда;
- щодо лабораторних показникiв стокiв, до i пiсля рекон-
струкцiї.
Також було обговорено екологiчнi проблеми, що iснують в 
Українi та їх вплив на розвиток туризму.

ІНФРАСТРУКТУРНА ЧАСТИНА ПРОЕКТУ
Основними цілями проекту є збереження і захист природ-
ної спадщини шляхом запобігання забрудненню річок та 
популяризувати туризм в наших регіонах. То ж були вжиті 
заходи, що сприяють цьому через:

- модернізацію каналізаційних очисних споруд в м.Черво-
нограді, яка буде запобігати потраплянню забруднюючих 
речовин в річку;

- вдосконалення технологічного процесу, який покращує 
якість скинутих стічних вод у річку Західний Буг;

- поліпшення умов життя мешканців на території проекту, 
підвищення їх якості життя та санітарних умов.

Справа в тому, що всі річки України — це басейн Чорного 
моря, і тільки Західний Буг віддає свої води у Балтійське 
море. Не випадково європейська спільнота проявляє за-
цікавлення до того, які ці води і як поліпшити їх якість. 
Зменшення їх забруднення, хоча б на один відсоток еко-
номить колосальні кошти. Тобто в основі всієї екологічної 
політики стоїть економіка. І проект, який реалізується в 
Червонограді в рамках програми Польща-Україна-Біло-
русь 2014-2020 – це бажання змін та  домовленості з Євро-
союзом щодо покращення комплексного управління вод-
ними ресурсами річки Західний Буг та позитивний  внесок 
для екології та навколишнього середовища нашого регіо-
ну та європейського континенту загалом.

Західний Буг належить до двадцяти найбільших річок 

України. Ця річка є головною притокою річки Вісли у Поль-
щі. Загальна довжина Західного Бугу - 755 км, з яких 184 км 
протікає в Україні, після чого, він формує кордон між Укра-
їною та Польщею. Нижче за течією Буг формує кордон між 
Білоруссю та Польщею, а потім тече у Польщу, щоб впасти 
в Балтійське море. Територія річкового басейну становить 
39400 квадратних кілометрів, з яких по 25 % - в Україні та 
Білорусі і 50 % - в Польщі. 

Інфраструктурна частина проекту передбачає модерніза-
цію Червоноградських очисних споруд, що забезпечить їх 
надійність функціонування та безаварійну роботу, а та-
кож подальшу відповідність показників очищеної стічної 
води нормативам гранично-допустимого скиду та позво-
лить довести якість шламів (осадів) до стану придатного 
для подальшої переробки. Це дасть великий екологічний, 
економічний, інфраструктурний ефект для території всьо-
го Прибужжя.

Червоноградські каналізаційні очисні споруди, які здій-
снюють водовідведення господарсько-побутових стічних 
вод від населення та підприємств м.Червонограда, введе-
ні в експлуатацію в 1971 році – І-а черга, в 1976 році –ІІ-а 
черга, в 1987 році –ІІІ-а черга. З кожним роком все більше 
виникає необхідність в покращенні технології очистки 
стічних вод, оскільки переважна більшість комплексів по-
будовані в 70-х роках минулого сторіччя, а також в заміні 
обладнання очисних споруд, яке є застаріле та зношене і 
потребує постійного ремонту.

26.12.2018 року оголошено закупівлю (процедура відкри-
тих торгів) на виконання робіт «Будівництво технологіч-
ної лінії  утилізації шламів (осадів) від очисних стічних вод 
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29 вересня 2020 року – Форум
29 вересня 2020 року, відбувається Форум присвячений 
збереженню екології згідно реалізації спільного проекту. 
Корективи у його проведення внесла всесвітня пандемія 
COVID-19 - тому захід відбувся у форматі ОНЛАЙН конфе-
ренції за допомогою інтернету з дотриманням усіх каран-
тинних обмежень.

Вступне вітання було представлено Дмитром Балком  – 
першим заступником міського голови м.Червонограда 
та Бартоломеєм Світала – заступником вуйта гміни Ксєн-
жполь.

На початку заходу подано коротку інформацію щодо 
поточного стану та ходом реалізації проекту Генриком 
Заньом (керівником проекту гміни Ксєнжполь) та Олегом 
Павлівським (менеджер проекту Червоноградської місь-
кої ради).

Основними доповідачами Форуму від української сторони 
були: Андрій Сенюк – голова постійної депутатської комісії 
Сокальської районної ради з питань агропромислового 
розвитку, земельних відносин, екології, раціонального 
природокористування та розвитку сільських територій, 
Юрій Гринів – спеціаліст І категорії відділу культури Чер-
воноградської міської ради та від польської сторони: Здзі-
слав Стричаж- експерт з управління водними ресурсами, 
Марек Конопка - начальник відділу сільського господар-
ства, охорони навколишнього середовища та лісового 
господарства районного управління у Білгораї, Антоні 
Бліхаж - керівник департаменту будівництва, міського 
господарства та охорони навколишнього середовища 
управління у Ксєнжполі та Бартоломей Світала – заступ-
ник вуйта гміни Ксєнжполь.

Було обговорено:

- перспективи захисту навколишнього середовища гміни 
Ксєнжполь та у м.Червонограді;
- стан чистоти кордонів річки  Західний Буг та співпраці у 
галузі управління водними ресурсами в районі водозбору 
Західного Бугу між державними органами Польщі та Укра-
їни;
- сучасний стан та перспективи розвитку внутрішнього та 
транскордонного туризму. 
Реалізація проекту спричинить :

- зменшення забруднення річки Західний Буг та річки Та-
нев господарсько-побутовими стічними водами;
- поліпшення навколишнього середовища по обидві сто-
рони спільного кордону;
- подальшу відповідність показників очищеної стічної 
води нормативам гранично - допустимого скиду у річку 
Західний Буг, доведення якості шламів (осадів) Червоно-
градських очисних споруд до стану придатного для по-
дальшої переробки;
- покращення санітарних умов та якості життя мешканців 
гміни Ксенжполь і міста Червонограда;
- розвиток транскордонного та внутрішнього екотуризму 
(байдарки, велосипедні прогулянки, відпочинок на річці, 
засмагання і купання, риболовля, кемпінг тощо).

Отож, підсумовуючи проведений сьогоднішній ФОРУМ 
треба відмітити наше спільне бачення напрацювання 
стратегії в сфері екології і збереження навколишнього 
середовища, політики розвитку та популяризації туризму 
обох регіонів.
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25-26 лютого 2020 року зустрiч керiвного 
комiтету

25 та 26 лютого вiдбулась зустрiч у наших польських 
партнерiв гмiни Ксєнжполь. Обговорено робочi питан-
ня, що виникли в ходi реалiзацiї проекту, вiдбулась здача 
фiнансового звiту обома сторонами, затвердженого та 
перевiреного аудиторською перевiркою, пiдготовка ори-
гiналiв документiв фiнансового промiжного звiту для зда-
чi у Головний технiчний секретарiат Варшави.

Обговорено ряд питань, серед них:
- про проведення екологiчного форуму у м. Червоноградi
- про зйомки вiдеофiльму щодо спiльного проекту

Ознайомились з ходом робiт, якi веде польська сторона 
щодо модернiзацiї очисних споруд гмiни Ксєнжполь та 
прокладення каналiзацiйної мережi.

25 та 26 лютого 2020 року обмiн персоналу
Вiдбулось ознайомлення iз закордонним досвiдом пово-
дження з водою та вiдходами:

Вiзит першого дня передбачав ознайомлення з технологi-
єю станцiї очисних споруд мiста Тарногруд.

Вiзит другого дня - огляд станцiї подачi води, станцiї очи-
щення стокiв та полiгону побутових вiдходiв мiста Бiлго-
рай.

Обговорено ряд питань, серед них:

- про стратегiю спiвробiтництва в галузi охорони навко-
лишнього середовища.

- про промоцiю охорони навколишнього середовища се-
ред молодi по обидва боки кордону.

Пiдсумовуючи захiд, що присвячений обмiну персоналу у 
Польщi згiдно транскордонної спiвпрацi, не можна не зга-
дати нашу можливiсть познайомитись з польською куль-
турою, релiгiйними, туристичними пам’ятками, рекреацi-
єю та польською кухнею.
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12 та 13 грудня 2019 року вiдбулось засiдання 
керiвного комiтету у Червоноградi
Керiвний комiтет зустрiвся на етапi активного будiвництва 
i модернiзацiї станцiї очисних споруд, для оцiнки поточ-
ного стану будiвельних робiт  пiдготовки до фiнансової 
звiтностi, аудиторського рецензування та пiдтвердження 
прийнятностi витрат, що були понесенi пiд час реалiзацiї 
проекту. Обговорено фiнансовi питання та графiк заходiв 
на 2020 рiк.

Польська делегацiя мала можливiсть побувати в с. Добря-
чин та детально оглянути обсяг виконаних будiвельних 
робiт на каналiзацiйних спорудах, що виконанує пiдрядна 
органiзацiя ТзОВ «ХоСаРо».

Працiвники Червоноградської мiської ради презентували 
рекламнi буклети щодо туристичної та культурної прива-
бливостi нашого мiста, як важливої складової просування 
туризму та розроблення спiльних iнiцiатив та заходiв для 
збереження природної спадщини. Буклети розробленi та 
надрукованi в рамках програми PL-BU-UA 2014-2020 та за 
кошти Європейського Союзу.

 

12 та 13 грудня 2019 року обмiну персоналу в 
рамках проекту у Червоноградi
Обговорено проведення екологiчного форуму у м. Черво-
ноградi, зйомка вiдеофiльму присвяченого реалiзацiї про-
екту, встановлена спiвпраця та обмiн досвiдом мiж вiдпо-
вiдальними особами за довкiлля в Українi i Польщi.

Створена стратегiя спiвробiтництва в галузi охорони на-
вколишнього середовища, що буде сприяти популяриза-
цiї туризму нашого регiону i з залученням свiтових еко-
трендiв.
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18 та 19 липня 2019 року у м.Червонограді вiд-
бувся захiд обмiн персоналу, вiдповiдального за 
охорону навколишнього середовища

Було обговорено стратегiю спiвробiтництва в галузi охо-
рони навколишнього середовища, встановлена спiвпраця 
та обмiн досвiдом мiж вiдповiдальними особами за довкiл-
ля в Українi i Польщi.

Червоноградська мiська рада представила економiчну, 
культурну привабливiсть та туристичнi пам’ятки нашо-
го регiону та запропоновано моделi здорового способу 
життя шляхом використання природних ресурсiв для ак-
тивних моделей туризму, серед яких воднi сплави i вело-
туризм.

Вiдбувся вiзит на Червоноградську станцiю очисних спо-
руд, що у с. Добрячин.

Представники пiдрядникiв по обидвi сторони мали мож-
ливiсть ознайомитись з її фактичним станом, технiч-
ною документацiєю по модернiзацiї очисних споруд та 
досвiдом щодо вiдведення стiчних вод, що застосовується 
у Польщi та вплив сучасних технологiй на навколишнє се-
редовище.

18-19 серпня 2019 року працiвники Червоноград-
ської мiської ради прибули з офiцiйним вiзитом 
на запрошення войта гмiни Ксєнжполя Ярослава 
Пiскорського

Зустрiч керiвного комiтету вiдбувалась з приводу обго-
ворення ряду питань, методiв та заходiв, щодо початку 
будiвельних робiт на очисних спорудах по обидвi сторо-
ни. Обговорено поточнi органiзацiйнi питання, що вини-
кли в ходi реалiзацiї проекту. Серед них: внесення змiн до 
бюджету грантової угоди, пiдготовка до фiнансового звiту, 
початок роботи аудитора.

Представлено короткий фотозвiт по обсягу виконаних 
будiвельних робiт на каналiзацiйних спорудах у с. Добря-
чин, виконаних пiдрядною органiзацiєю ТзОВ «ХоСаРо».

Працiвники Червоноградської мiської ради презентували 
рекламнi буклети щодо туристичної та культурної прива-
бливостi нашого мiста, як важливої складової просування 
туризму та розроблення спiльних iнiцiатив та заходiв для 
збереження природної спадщини. Буклети розробленi та 
надрукованi в рамках програми PL-BU-UA 2014-2020 та за 
кошти Європейського Союзу.
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18 та 19 липня 2019 року для вирiшення поточ-
них питань щодо реалiзацiї проекту вiдбулось 
засiдання керiвного комiтету у м.Червонограді

Керiвний комiтет зустрiвся на етапi проекту - початку будiв-
ництва та модернiзацiї станцiї очисних споруд, щоб оцiнити 
поточний стан, вирiшити поточнi органiзацiйнi проблеми 
та усунути проблеми, що виникли у ходi проекту.

Було презентовано польськiй сторонi економiчну, турис-
тичну, культурну привабливiсть нашого мiста, як важливу 
складову просування туризму та розроблення спiльних 
iнiцiатив та заходiв, щодо збереження природної спад-
щини. Серед заходiв щодо збереження навколишнього 
середовища та залучення свiдомих громадян було пред-
ставлено звiт про прибирання берегу р.Захiдний Буг, який 
вiдбувся 15 квiтня 2019 року.

Обговорено стратегiю спiвпрацi в галузi охорони навко-
лишнього середовища та як наслiдок розвиток туристич-
ної привабливостi м. Червонограда

Обговорено промоцiйну дiяльнiсть, що проводиться в 
рамках проекту, пiдготовку до подачi фiнансової звiтностi, 
аудит проекту, монiторинг та оцiнку проекту.

25 та 26 червня 2019 року вiдбувся захiд обмiн 
персоналу, вiдповiдального за охорону навко-
лишнього середовища

Захiд проводився у гмiні Ксєнжполь.

Було обговорено стратегiю спiвробiтництва в галузi охо-
рони навколишнього середовища, встановлена спiвпраця 
та обмiн досвiдом мiж вiдповiдальними особами за довкiл-
ля в Українi i Польщi.

Войт гмiни Ксєнжполь Ярослав Пiскорськi представив новi 
форми транскордонного спiвробiтництва в таких сферах, 
як: агротуризм (у тому числi, передача досвiду в цiй галузi 
партнерам з України), культурнi заходи, економiка , торгiв-
ля, комунальне господарство та охорона навколишнього 
середовища, виховання та освiта, культура, спорт та вiд-
починок, та запропонував одну з моделей здорового спо-
собу життя, шляхом використання природних ресурсiв, а 
саме водний сплав на каяках рiчкою Tanew.
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но-розважальному комплексі «Шато». Для участі в кон-
ференції були запрошені 10 представників польських Бе-
нефіціарів, 20  українських представників, громадськість 
міста та засоби масової інформації регіону. 

Проект від міста Червонограда представив перший за-
ступник міського голови Дмитро Балко. До слова було 
запрошено керівника АОМС «Єврорегіон Карпати» Галину 
Литвин, директора департаменту екології та природних 
ресурсів ЛОДА Руслана Гречаника, представника  СТС PL-
BY-UA у Львові Ольгу Парасоцьку.

Було офіційно представлено проект польських партнерів 
- гміни Ксєнжполь Люблінського воєводства. Делегацію 
очолив вуйт гміни Ярослав Піскорський та його заступ-
ник Бартоломей Світала, співдоповідачами були керівник 
проекту Генрік Зан та керівник комунального підприєм-
ства Вєслав Врищ.

У заході взяли участь 44 учасники (34 з країнської сторон-
ни та 10 з польської).

Тренiнг українських учасникiв 25-26 червня 
2019 у Польщi

В рамках проекту вже були робочi вiзити польської сто-
рони в Україну, натомiсть прийшов час вiзиту української 
сторони до Польщi.

Було органiзовано тренiнг для персоналу щодо сучасних 
технологiй очищення стiчних вод, а саме вiдвiдано стан-
цiю каналiзацiйного очищення у Ксєнжполi та Сєндзiшовi, 
що вiдповiдає всiм необхiдним екологiчним стандартам.

Було ознайомлено iз закордонним досвiдом очистки ка-
налiзацiйних стокiв. Цiллю нашого вiзиту стало навчи-
тись використовувати передовi технологiї, можливiсть 
використання вiдходiв для мелiорацiї зелених насаджень 
як мiндобриво. Було представлено можливiсть розвитку 
туризму по обидва боки кордону, екологiчну полiтику та 
проблеми, що iснують в Українi.
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Цей проект за рахунок розвитку водоочисної інфраструк-
тури має довгостроковий вплив на протязі не менше 5 
років. Передбачається, що завдяки м’яким ініціативам 
(сприяння розвитку туризму та маркетингу, міжнарод-
ний обмін, обмін досвідом, тісніше транскордонне спів-
робітництво, спільні культурні ініціативи тощо) та типові 
інфраструктурні заходи (будівництво, розширення, мо-
дернізація екологічної інфраструктури), буде досягнуто 
результатів у таких напрямах:

- зростання кількості відвідувачів природних територій;

- економічний розвиток польсько-української прикордон-
ної території, розвиток туризму та безпосередньо пов’я-
зане із цим зростання доходів місцевої громади;

- додаткові інвестиції в туристичну інфраструктуру (пансі-
онати, курорти, будинки відпочинку) та супутньої інфра-
структури (транспортна система, вода та каналізація та ін.);

- відповідно до накопиченого досвіду та встановлених 
міжнародних зв’язків нові форми транскордонного спів-
робітництва в таких сферах, як: агротуризм (у тому числі,  
передача досвіду в цій галузі партнерам з України), куль-
турні заходи, економіка, торгівля, комунальне господар-
ство та охорона навколишнього середовища, виховання 
та освіта, культура, спорт та відпочинок;

- створення нових робочих місць (особливо в туристичній 
індустрії);

- розвиток нових туристичних послуг (агротуризм, турис-
тичні та велосипедні маршрути тощо) та туристичних про-
дуктів;

- розробка заходів, спрямованих на охорону навколиш-
нього середовища долини Західного Бугу (створення но-
вих природних заповідників, визначення охоронюваних 
ландшафтних територій тощо), як необхідний чинник для 
подальшого розвитку туризму.

Управілння проектом з української сторони:
Керівник проекту – Олег Павлівський
Фахівець з фінансів – Мирослава Бесяда
Фахівець з публічних закупівель та промоції – Світлана Ан-
друсишин.

18-19 грудня 2018 р. вiдбулась перша робоча зу-18-19 грудня 2018 р. вiдбулась перша робоча зу-
стрiч керiвного комiтету проекту стрiч керiвного комiтету проекту 

Офiцiйний вiзит розпочався зi знайомства польських 
партнерiв на чолi з вуйтом гмiни Ксенжполь Ярославом 
Пiскорським з україськими партнерами на чолi з мером 
мiста Червонограда Залiвським Андрiєм та першим за-
ступником Балком Дмитром.

Було обговорено шляхи вирiшення та основнi результати, 
якi будуть досягненнi в процесi реалiзацiї транскордонно-
го проекту за рахунок вдосконалення управлiння стiчни-
ми водами. Встановлено принципи комунiкацiї. Пiдписа-
но змiни до угоди про партнерство щодо змiни особи, яка 
представляє гмiну Ксенжполь, та поправки щодо порядку 
перерахунку коштiв.

У той самий день вiдбулась екскурсiя до палацу Потоць-
ких.

19 грудня 2018 року зустрiч керiвного комiтету по програмi 
PL-UA-BY 2014-2020 продовжилась на очисних спорудах в 
.Добрячин, де польськi партнери мали змогу оглянути те-
перiшнiй плачевний стан очисних споруд.

Робочий вiзит польських колег завершився вiдкриттям 
новорiчної ялинки на центральнiй площi м.Червонограда.

29-30 сiчня 2019 р. вiдбулась конференцiя по вiд-29-30 сiчня 2019 р. вiдбулась конференцiя по вiд-
криттю проекту криттю проекту 

29-30 січня відбулась конференція по відкриттю Проекту: 
«Покращення системи транскордонного захисту навко-
лишнього середовища в гміні Ксенжполь у Польщі та мі-
сті Червоноград в Україні - через розвиток каналізаційної 
інфраструктури». Запланований захід відбувся у готель-
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Кінцевий результат від впровадження проекту - суттєве 
поліпшення санітарного, екологічного стану очисних 
споруд, зменшення можливості негативного впливу на 
поверхневі води та екологічний стан р.Західний Буг.

Показники досягнення результату 
згідно проекту:

Індикатор Цільове 
значення

Кількість транскордонних подій, 
організованих за допомогою Програми 
підтримки

2

Кількість підтримуваних та / або 
збережених природних об'єктів як 
безпосередній наслідок підтримки 
Програми

2

Кількість осіб, що беруть участь у акціях 
та заходах щодо підвищення обізнаності, 
спрямованих на збереження природної 
спадщини

46

Кількість кампаній, спрямованих на 
збереження природної спадщини

5

Кількість публікацій про природну 
спадщину регіону

2

Довжина модернізованої / поліпшеної 
каналізаційної системи, спрямованої на 
збереження природної спадщини

12832,2

Кількість модернізованих / поліпшених 
установок очищення / очищення стічних 
вод, спрямованих на збереження 
природної спадщини

2

Кількість тренінгів персоналу, 
відповідального за управління 
природною спадщиною

2

Кількість обмінів персоналу, 
відповідального за управління 
природною спадщиною

4

Кількість домогосподарств / будівель, 
пов'язаних із новозбудованими 
каналізаційними системами, 
спрямованих на збільшення 
використання / збереження природної 
спадщини

169

Кількість нових стратегій / політик щодо 
просування та збереження природної 
спадщини

1

Кількість новоствореної інфраструктури, 
що збільшує використання природної 
спадщини в туризмі (наприклад, 
велосипедні маршрути, освітні стежки 
тощо)

3

Зростання кількості відвідувачів 
природних територій, осіб

1 435
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Транскордонна співпраця розпочалась з підписання 
19.11.2016 першим заступником міського голови Дми-
тром Балком, з української сторони, та  та вуйтом Ле-
хом Рембачем, з польської сторони, «Декларації про 
співпрацю» між Червоноградською міською радою та 
гміною Ксєнжполь (Білгорайського повіту Люблінсько-
го воєводства, Польща).

Пізніше була розроблена та подана спільна заявка на 
участь у відборі грантових проектів в рамках програми 
Польща-Україна-Білорусь 2014-2020. Успішно пройдено 
етап відбору. 11.04.2018 році підписано уже саму гран-
тову угоду. 
Проект «Покращення системи транскордонного захи-
сту навколишнього середовища в гміні Ксєнжполь у 
Польщі та місті Червоноград в Україні – через розвиток 
каналізаційної інфраструктури» є першим спільним 
заходом, який буде впроваджено польським головним 
бенефіціаром гміною Ксєнжполь, під керівництвом 
вуйта Ярослава Піскорського,  та м. Червоноград, під 
керівництвом міського голови Андрія Залівського,  за 
програмою транскордонного співробітництва Поль-
ща-Білорусь-Україна 2014-2020». 

Наш проект відповідає тематичній меті 1.1 Промоція 
місцевої культури та збереження історичної спадщи-
ни (ТО HERITAGE) та Пріоритету програми 1.2. Промо-
ція та збереження природної спадщини. Партнерство 
у реалізації проекту передбачає участь партнерів у 
плануванні діяльності та методів їх реалізації, спів-
робітництво в частині діяльності та участь у аналізі, 
пов’язаному з моніторингом та оцінкою проектів. Ідея 
партнерства в рамках транскордонного співробітни-
цтва полягає в тому, що партнери  несуть відповідаль-
ність за досягнення показників, ефективне управлін-
ня та координацію, процедури закупівлі та будівельні 
роботи у проекті. Організовувались робочі зустрічі на 
кожному етапі проекту для моніторингу та оцінки по-
точного стану проекту, вирішення поточних організа-
ційних питань,  вирішення проблем, що виникали під 
час реалізації проекту.

Загальною метою проекту є захист природної спадщи-
ни шляхом запобігання забрудненню річок, що проті-
кають природоохоронними зонами.

Основними цілями проекту, які приведуть до досягнен-
ня загальної мети:

-спільні інвестиції в екологічну інфраструктуру в галузі 
управління стічними водами;

-спільні ініціативи та заходи, пов’язані з популяриза-
цією та захистом природної спадщини, спрямовані на 
розвиток туризму;

-спільна стратегія захисту природної спадщини та роз-
витку туризму.

Цілі проекту відповідають стратегіії:”Сприяння еконо-
мічному і соціальному розвитку в регіонах по обидві 
сторони спільних кордонів».

 Проект безпосередньо вплине на  поліпшення і захист 
вод річки Західний Буг та річки Танев від  забруднення  і 
таким чином, покращить санітарні умови та якість жит-
тя мешканців гміни Ксенжполь  та міста Червонограда. 

  Цільовими групами будуть жителі гміни Ксєнжполь  та 
міста Червоноград,  а також туристи та особи, що пере-
бувають на відпочинку в областях, охоплених проектом 
та водозбірних районах річок для яких буде створено і 
модернізовано інфраструктуру стічних вод.

Проект реалізується з 1 вересня 2018 року.

TOTAL BUDGET 
2 519702 €     

DURATION 
33 Mon

PROGRAMME CONTRIBUTION  2 267 732 €
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Публікація, що підсумовує проект:
Покращення системи транскордонного захисту навколишнього середовища в гміні 
Ксєзьполь у Польщі та в м. Червоноград в Україні - через розвиток каналізаційної 

інфраструктури

Publikacja podsumowująca projekt:
Poprawa transgranicznego systemu ochrony środowiska w gminie Księżpol w Polsce i w mieś-

cie Czerwonograd na Ukrainie - poprzez rozwój infrastruktury kanalizacyjnej

Publication summarizing the projekt:
Improving cross-border environmental protection system in Ksiezpol Commune in Poland and in 

the city of Chervonograd in Ukraine - through the development of sewerage infrastructure

Cross-border Cooperation Programme
Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020
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Informacje o Gminie Księżpol

Gmina Księżpol położona jest w południowej części powiatu biłgorajskiego na terenie Płaskowyżu 
Tarnogrodzkiego i równiny Biłgorajskiej w makroregionie Kotliny Sandomierskiej. Bezpośrednio graniczy 
z gminami Aleksandrów, Biłgoraj, Biszcza, Łukowa i Tarnogród. Przebiega przez nią najważniejszy szlak 
komunikacyjny powiatu droga Lublin-Przemyśl Nr 835, jest też węzłem komunikacyjnym dróg lokalnych do 
Harasiuk, Łukowej i Biszczy.

Posiada obszar 142,36 kmkw i zamieszkuje ją 6936 osób. Użytki rolne stanowią 70 % powierzchni gminy, 
a lasy 23 %. W jej skład wchodzą 23 miejscowości z których utworzono 17 sołectw. Jest gminą typowo 
rolniczą posiadającą 1400 gospodarstw rolnych.

W gospodarstwach uprawia się głównie zboża w tym kukurydze na ziarno oraz ziemniaki,truskawki, 
maliny porzeczkę czarną i warzywa głownie ogórki, fasolkę szparagową i brokuły. Z rolnictwa utrzymuje się 
tutaj ok.25 % ludności. Pozostali pracują poza gospodarstwem w istniejącym na terenie gminy zakładzie 
przemysłowym, którym jest Leier Markowicze wytwarzającym ceramikę budowlaną, zakładach pracy w 
Biłgoraju i gminach ościennych, a także poza granicami kraju. Część osób znajduje zatrudnienie w fi rmach 
w liczbie 245 prowadzących działalność gospodarczą związaną z przetwórstwem zboża ,żywca zwierzęcego, 
drewna, jak również w fi rmach budowlanych i transportowych.
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Improving of the cross-border 
environmental protection system in 
the Ksiezpol Commune in Poland and 
in the city of Chervonograd in Ukraine 
- through the development of sewage 
infrastructure .

This document has been produced with the nancial assistance of the European 
Union, under the ENI CBC Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020. The 
contents of this document are the sole responsibility of 

  
/ 

Chervonograd City Council 
 

and under no circumstances can be regarded as re ecting the 
position of the European Union, the MA or the Joint Technical Secretariat of the ENI CBC 

 Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020.

Ksiezpol Commune
Lubelskie Voivodeship
Poland

Chervonograd City Council
Lviv region
Ukraine

st. Bilgorajska, 12
23-415 Ksiezpol

Shevchenka Av., 19
80100, Chervonograd
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