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О Д Е С Ь К А  О Б Л А С Н А  Р А Д А

Р І Ш Е Н Н Я

Про відновлення екосистеми морського лиману Сасик та реабілітацію
прилеглих територій

Відповідно  до  статей 16,  50  Конституції  України,  статті  43  Закону  України
«Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  статті  3  Закону  України  «Про  охорону
навколишнього  природного  середовища»,  статті  81  Водного  кодексу  України,
враховуючи рішення Одеської обласної ради від 30 жовтня 2009 року № 956-V «Про
розробку  техніко-економічного  обґрунтування  реалізації  проекту  «Відновлення
екосистеми морського лиману Сасик шляхом будівництва з’єднувального каналу та
реабілітація  прилеглих  територій»,  лист  Національної  Академії  наук  від
19.03.2015 року № 9п/453-3  «Щодо питання доцільності  з’єднання озера  Сасик  з
Чорним морем» та узагальнений висновок Інституту проблем ринку та економіко-
екологічних досліджень Національної академії наук України стосовно недоцільності
подальшого  утримання  озера  Сасик  в  прісноводному  стані  та  можливості  його
з’єднання з Чорним морем, протокольне рішення робочої групи обласної ради щодо
вивчення проблемних питань озера Сасик, створеної розпорядженням обласної ради
від 02 березня 2015 року   № 74/2015–ОР, з метою недопущення негативних еколого-
економічних  наслідків  перетворення екосистеми чорноморського лиману  Сасик та
реалізації прав місцевих громад на безпечне довкілля, обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Визнати необхідність відновлення природної екосистеми морського лиману
Сасик  з  метою  попередження  негативних  санітарно-епідеміологічних  ризиків  та
вирішення низки екологічних, соціальних та економічних проблем. 

2.  Відновити  екосистему  морського  лиману  Сасик  шляхом  будівництва
з’єднувального каналу Сасик-Чорне море та реабілітації прилеглих територій.

3.  Доручити  Одеській  обласній  державній  адміністрації  забезпечити  до  31
травня  2016  року  розроблення  першого  етапу  комплексного  природоохоронного
проекту  «Відновлення  екосистеми  морського  лиману  Сасик  шляхом  будівництва
з’єднувального  каналу  та  реабілітації  прилеглих  територій»,  а  саме  –  проекту
будівництва з’єднувального каналу  Сасик-Чорне море. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії обласної
ради з питань бюджету, фінансово-економічної політики та банківської діяльності та
з  питань  екології,  природокористування,  запобігання  надзвичайним  ситуаціям  та
ліквідації їх наслідків.
 
Голова обласної ради                                                                  М.В. Шмушкович
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