
 
 

 

Заходи 

з виконання Програми ревіталізації малих річок та інших водойм міста 

Запоріжжя на 2018-2028 роки 
 

№ 

з/п 

Назва заходу Термін 

виконання 

Відповідальні виконавці 

1 2 3 4 

1. Створення постійно діючої міської 

робочої групи по координації 

виконання заходів Програми 

2018 Управління з питань 

екологічної безпеки міської 

ради 

2. Визначення масивів поверхневих вод 

м. Запоріжжя 

2019-2021 Запорізький обласний центр з 

гідрометеорології, Запорізьке 

обласне управління водних 

ресурсів 

3. Дослідження екологічного стану 

малих річок міста (кожної річки 

окремо) у тому числі: 

2019-2021 Запорізький обласний центр з 

гідрометеорології, Запорізьке 

обласне управління водних 

ресурсів 3.1. гідроморфологічна оцінка 

3.2. гідробіологічна оцінка 

3.3. фізико-хімічна оцінка 

4. Розробка заходів щодо відновлення і 

підтримання сприятливого 

гідрологічного режиму та санітарного 

стану річок, спрямованих на природо-

наближене їх відновлення  

2020-2021 Запорізький обласний центр з 

гідрометеорології, Запорізьке 

обласне управління водних 

ресурсів 

5. Розробка плану заходів з реалізації 

Програми на території району з 

визначенням першочерговості 

об’єктів  

2019 Районні адміністрації міської 

ради 

6. Складання паспортів малих річок 2021-2022 Запорізьке обласне управління 

водних ресурсів 

7. Створення (коригування) 

прибережних захисних смуг та 

водоохоронних зон малих річок 

2022-2028 Управління з питань 

екологічної безпеки міської 

ради, Запорізьке обласне 

управління водних ресурсів, 

структурний підрозділ 

Держводагентства України 

8. Проведення інвентаризації 

гідроспоруд на малих річках з 

визначенням їх власників та/або 

користувачів 

 

 

2019-2020 Районні адміністрації міської 

ради 

  Додаток 
до Програми ревіталізації малих 
річок та інших водойм міста 
Запоріжжя на 2018-2028 роки 
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9. Прийняття до комунальної власності 

безхазяйних гідроспоруд  

2020-2022 Департамент комунальної 

власності та приватизації 

міської ради, районні 

адміністрації міської ради  

10. Здійснення моніторингу стану малих 

річок міста та їх водозаборів 

Щороку Запорізький обласний центр з 

гідрометеорології, Запорізьке 

обласне управління водних 

ресурсів 

11. Розробка схеми архітектурно-

ландшафтної організації природних 

рекреаційних зон прибережних 

територій малих річок 

2019-2020 Департамент архітектури та 

містобудування міської ради, 

районні адміністрації міської 

ради 

12. Здійснення заходів щодо розчищення 

русел та берегів малих річок, інших 

водойм від сміття, повалених дерев 

(гілок), надлишкової рослинності 

Щороку  Районні адміністрації міської 

ради 

13. Здійснення заходів щодо відновлення 

і підтримання сприятливого 

гідрологічного режиму та санітарного 

стану річок. Розчистка малих річок та 

водойм 

2019-2028 КП «Управління капітального 

будівництва», районні 

адміністрації міської ради, 

управління з питань 

екологічної безпеки міської 

ради 

14. Відновлення пропускної 

спроможності гідротехнічних споруд 

та мостових переходів 

2019-2028 Районні адміністрації міської 

ради, департамент 

інфраструктури та 

благоустрою міської ради, 

КП «ЕЛУАШ» 

15. Здійснення заходів щодо утримання 

мережі зливової каналізації у технічно 

справному стані та недопущення її 

засмічення 

Щороку Районні адміністрації міської 

ради,  

департамент інфраструктури 

та благоустрою міської ради, 

КП «ЕЛУАШ» 

16. Здійснення заходів щодо організації 

централізованого каналізування 

приватної забудови 

2019-2028 Департамент з управління 

житлово-комунальним 

господарством міської ради 

КП «Водоканал», районні 

адміністрації міської ради 

17. Утворення на територіях басейнів 

малих річок нових природних 

рекреаційних зон, у тому числі по 

районах міста: 

2019-2028 Районні адміністрації міської 

ради, департамент 

інфраструктури та 

благоустрою міської ради, 

КРБП «Зеленбуд» 

17.1 Басейн річки Верхня Хортиця, пустир 

по вул. Звенигородській (в районі буд. 

№ 9а) 

Районна адміністрація міської 

ради по Дніпровському району 
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17.2 Басейн річки Верхня Хортиця, пустир 

між вул. Зачиняєва та вул. Істоміна 

 

Районна адміністрація міської 

ради по Дніпровському району 

17.3 Басейн річки Верхня Хортиця, пустир 

між вул. Істоміна та  

вул. Героїв 37-го батальйону  

17.4 Басейн річки Верхня Хортиця, пустир 

між вул. Братською та вул. Адмірала 

Макарова 

17.5 Басейн річки Верхня Хортиця, зелена 

зона між вул. Тиражною та вул. 

Айвазовського 

17.6 Басейн річки Суха Московка, 

територія від вул. Яценка до 

Прибережної магістралі вздовж 

території парку Перемоги 

Районна адміністрація міської 

ради по Олександрівському 

району 

17.7 Басейн річки Суха Московка, 

територія від вул. Тимірязєва до 

дамби Вознесенівський узвіз 

17.8 Басейн річки Мокра Московка, 

територія від пр. Соборного до 

Прибережної магістралі  

17.9 Басейн річки Суха Московка, 

територія в районі буд. 468 по вул. 

Ігоря Сікорського 

Районна адміністрація міської 

ради по Шевченківському 

району 

17.10 Басейн річки Суха Московка, 

територія в районі буд. 22 по  

вул. Авраменка 

17.11 Басейн річки Суха Московка, 

територія в районі буд. 115 по вул. 

Чарівній 

17.12 Басейн річки Мокра Московка, 

територія в районі буд. 18 по  

вул. Аджарській 

18. Здійснення заходів щодо ліквідації та 

недопущення несанкціонованих 

скидів рідких та твердих відходів у 

малі річки від підприємств та 

домогосподарств міста 

2019-2028 Районні адміністрації міської 

ради, Інспекція з благоустрою 

міської ради, КП «Водоканал» 

19. Забезпечення контролю за станом 

експлуатації мережі зливової 

каналізації 

Щороку Районні адміністрації міської 

ради, департамент 

інфраструктури та 

благоустрою міської ради, 

КП «ЕЛУАШ» 

20. Розробка та видання методичних 

рекомендацій з охорони малих річок 

міста 

2019-2028 Структурний підрозділ 

Держводагентства України 
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21. Організація інформування 

громадськості про результати 

досліджень стану малих річок міста 

Постійно Запорізьке обласне управління 

водних ресурсів, структурний 

підрозділ Держводагентства 

України, управління з питань 

екологічної безпеки міської 

ради 

22. Проведення конференцій, семінарів, 

навчань щодо екологічного значення 

та стратегії охорони малих річок і 

біоти в їх басейнах 

2019-2028 Запорізьке обласне управління 

водних ресурсів, структурний 

підрозділ Держводагентства 

України, управління з питань 

екологічної безпеки міської 

ради 

23. Запровадження просвітницьких 

проектів у навчальних закладах міста 

щодо збереження водності річок і 

охорони їх від забруднення 

Щороку Департамент освіти і науки 

міської ради 

Примітка. Заходи з виконання Програми ревіталізації малих річок та інших водойм міста Запоріжжя 

на 2018-2028 роки будуть доповнені після виконання п. 3 цих Заходів. 

 

 

Секретар міської ради        Р.О.Пидорич 




