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КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ  

ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

         від 13 жовтня 2020 р. №  49/7 

 

 

Про лист Мелітопольської районної державної адміністрації 

Запорізької області щодо зняття з контролю рішення Комітету 

«Про екологічну ситуацію в Мелітопольському районі 

Запорізької області» 

 

Комітет з питань екологічної політики та природокористування 

розглянув лист Мелітопольської районної державної адміністрації Запорізької 

області щодо зняття з контролю рішення Комітету «Про екологічну ситуацію 

в Мелітопольському районі Запорізької області» і зазначає. 

Рішення Комітету від 03.07.2013 № 12-15/3 «Про екологічну ситуацію в 

Мелітопольському районі Запорізької області» прийнято за наслідками 

виїзного засідання до м. Мелітополь Запорізької області, під час якого 

розглянуто інформацію щодо екологічних проблем гідрологічного заказника 

«Молочний лиман» та річки Молочна і шляхи їх вирішення, а також ситуацію, 

пов’язану з підтопленням в м. Мелітополь та Мелітопольському районі та 

дотримання підприємствами м. Мелітополь вимог природоохоронного 

законодавства. 

Крім того, 18 червня 2014 року Комітет розглянув стан виконання 

Рішення Комітету від 03.07.2013 № 12-15/3 «Про екологічну ситуацію в 

Мелітопольському районі Запорізької області» та прийняв рішення № 26/6. 

Відповідно до зазначених рішень Комітету, Запорізька обласна 

державна адміністрація та Мелітопольська районна державна адміністрація 

продовжують щоквартально інформувати Комітет про хід виконання рішень.  

Згідно з наданою інформацію, Рішенням Запорізької обласної ради  

від 26.12.2013 № 14 затверджено Програму екологічного оздоровлення 

басейну річки Молочна, відновлення її гідрологічного режиму, благоустрою 

та збереження біорізноманіття (далі - Програма). До Програми увійшов 

комплекс узгоджених і взаємопов’язаних природоохоронних, правових, 

економічних, організаційно-технічних та інших заходів для відновлення і 

забезпечення сталого функціонування усіх екосистем басейну річки Молочна 

на період до 2025 року.  



Крім того, розроблено і затверджено Менеджмент-план для  

водно-болотного угіддя міжнародного значення Молочний лиман;  

проведено інвентаризацію водних об’єктів у басейні річки Молочна;  

у грудні 2019 року відновлено постійне водне сполучення Молочного лиману 

з Азовським морем. На цей час гідротехнічна споруда (з’єднувальний канал 

Молочний лиман - Азовське море) знаходиться в стадії незавершеного 

будівництва. Рівень води досяг корінного берега, площа водного дзеркала 

відновилась повністю і досягла значення близько 19000 га.  

Мелітопольська районна державна адміністрація Запорізької області 

просить зняти з контролю Рішення Комітету від 03.07.2013 № 12-15/3 «Про 

екологічну ситуацію в Мелітопольському районі Запорізької області» у 

зв’язку із закінченням терміну виконання завдань, які вказані у рішення. 

 

За результатами обговорення, Комітет  в и р і ш и в: 

 

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Рекомендувати Запорізькій обласній державній адміністрації та 

Мелітопольській районній державній адміністрації вживати всіх можливих 

заходів для забезпечення екологічного оздоровлення басейну р. Молочна та 

захисту населення, яке проживає у її басейні. Інформацію про вжиті заходи 

надавати Комітету до 15 січня щороку. 

3. Рекомендувати Державній екологічній інспекції України 

продовжувати здійснення контролю за дотримання вимог законодавства у 

сфері охорони навколишнього природного середовища на території 

гідрологічного заказника «Молочний лиман» та у басейні р. Молочна. 

Інформацію про результати контролю надавати Комітету до 15 січня щороку. 

4. Зняти з контролю рішення Комітету від 03.07.2013 № 12-15/3 «Про 

екологічну ситуацію в Мелітопольському районі Запорізької області» та  

від 18.06.2014 № 26/6 «Про стан виконання Рішення Комітету від 03.07.2013 

№ 12-15/3». 

5. Рішення направити Державній екологічній інспекції України, 

Запорізькій обласній державній адміністрації, Мелітопольській районній 

державній адміністрації Запорізької області. 

6. Доручити народному депутату України, Голові підкомітету з 

питань державного моніторингу навколишнього природного середовища 

Якименку П.В. спільно з секретаріатом Комітету визначити перелік питань 

щодо результатів виконання яких необхідне періодичне звітування перед 

Комітетом, та винести цей перелік для затвердження на засідання Комітету. 

 

 

 

Голова Комітету                                                  О. БОНДАРЕНКО 


