
 

    

      

Проект впроваджується в 
партнерстві з Мамалигівською 
сільською радою 

Адреса: Україна, Чернівецька 
область, Дністровський  район, с. 
Мамалига, вул. Головна, 48 

телефон (03733) 52-2-31, 
e-mail: 
mamalyha_s_rada@ukr.net 

 Проект фінансується 

Європейським Союзом 

  

“Європейський Союз складається з 27 країн-членів, які вирішили 
поступово об’єднати свої знання, ресурси, та долі.  Спільно, 
протягом 50 років, вони збудували зону стабільності, демократії та 
сталого розвитку, зберігаючи культурне різноманіття, терпимість та 
свободу особистості. Європейський Союз прагне поділитися 
своїми досягненнями та цінностями з країнами за його межами”. 

 

ПРЕС-РЕЛІЗ 

                Передано у понеділок , дата 27.06.2022 
 

СТГ Мамалига, у якості Бенефеціара, бажає довести до відома суспільство про завершення 
імплементації проекта «Спільні рішення для спільних проблем : природні та техногенні 
катастрофи на румунсько - українському кордоні» (код проекта 2SOFT/4.2/160). 
Загальною метою проекту було покращення прикордонного співробітництва Румунії та України у 
сфері запобігання надзвичайним ситуаціям. Реалізація була здійснена консорціумом із 4 партнерів: 
комуна Палтініш, повіт Ботошань; комуна Худешти, Ботошанський повіт; Мамалигівська сільська 
рада, Дністровський  район, Україна; та Інспекції з надзвичайних ситуацій (ІСУ) «Ніколае Йорга» 
повіту Ботошані, із загальним бюджетом 553 587,92 євро, з яких 494 829,4 євро (приблизно 2 438 
271,86 рон / 16.152.785,38 грн., безповоротна фінансова допомога Європейського Союзу. 
Фінансування здійснювалося через Спільну операційну програму Румунія-Україна ENI-CBC 
2014-2020 (більше інформації про програму можна отримати за посиланням:: 
http://www.ro-ua.net/ua ). 
Спільна Операційна Програма Румунія-Україна 2014-2020 фінансується Європейським Союзом 
через Європейський Інструмент Сусідства і співфінансується країнами, які беруть участь у 
Програмі. 
Основні результати проекту: 
- Придбання спеціалізованого обладнання, призначеного для запобігання та втручання у 
надзвичайні ситуації. Загалом було закуплено понад 190 одиниць спеціалізованого обладнання, у 
тому числі 3 повністю обладнані та оснащені автомобілі для забезпечення швидкого втручання у 
разі потреби, у комунах Пелтиніш та Худешти, повіт Ботошани – в Румунії та села Мамалига, 
Чернівецька область – Україна; 
-  Розроблений спільний план дій для покращення співпраці у разі надзвичайних ситуацій, що 
охоплюють великі території – наприклад, повені чи лісові пожежі; цей план містить інформацію, 
пов'язану з законодавчими нормами, що стосуються даної галузі, а також пояснення відповідних 
факторів, ця інформація доступна румунською, англійською та українською мовами; Остаточну 
форму цього документа також можна завантажити з веб-сайту проекту: www.cpcs-border-roua.net  
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 - Розширення системи сповіщення населення у 4 із 6 складових селах СТГ Мамалига, 
Чернівецька область, Україна. Хоча ця система сповіщення спочатку була призначена для 
попередження населення про небезпеку, пов’язану зі стихійними лихами (особливо повені), вона 
вітається в контексті поточного конфлікту в країні. 
- Модернізація навчальної бази в комуні Дорохой, підпорядкованої Інспекції з надзвичайних 
ситуацій «Ніколае Йорга» Ботошанського повіту, використовуваної для підготовки оперативного 
персоналу. Основними елементами проекту були спортивний майданчик та бігова доріжка, які були 
модернізовані та обладнані відповідним чином для забезпечення оптимальних умов для тренувань. 
Контактна особа для додаткової інформації: 

Скрикуляк С.Є. +380506173879, e-mail:lana.rodnik@gmail.com. 
 

                

 

Фото1. Спецавтомобілі, придбані в рамках проекту (зліва направо: комуна Палтиніш, Ботошанський повіт; 
комуна Мамалига, Дністровський район, Україна; та комуна Худешти, Ботошанський повіт) 
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Фото 2. Спільний план дій із забезпечення реагування на випадок надзвичайних ситуацій/катастроф/надзвичайних 
ситуацій на румунсько-українському кордоні 
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Фото 3. Модернізація спортивного майданчика та бігової доріжки, тренувальна база Дорохой ISU Botoşani 

 

  

                                                                                           «Кінець» 


