
 
 

                             У К А З  

                        ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ  

 

           Про створення національного природного парку  

                       "Тузловські лимани"  

  

     З метою  збереження  цінних  природних та історико-культурних  

комплексів і  об'єктів  Північного  Причорномор'я,  відповідно  до  

статті  53  Закону  України "Про природно-заповідний фонд України"  

( 2456-12 )  п о с т а н о в л я ю:  

 

     1. Створити на  території  Татарбунарського  району  Одеської  

області національний природний парк "Тузловські лимани".  

 

     До території   національного   природного  парку  "Тузловські  

лимани" погоджено в установленому порядку включення 27865 гектарів  

земель державної власності,  а саме: 2022 гектара земель запасу (у  

тому числі 316,831 гектара земель Піщаної  коси  Чорного  моря  та  

1705,169 гектара земель водного фонду (частина озер Шагани, Алібей  

та Бурнас), що надаються національному природному парку в постійне  

користування, і 25843 гектара земель (у тому числі 3233,18 гектара  

земель запасу,  541 гектара земель,  що перебувають  у  постійному  

користуванні    державного    підприємства    "Саратське    лісове  

господарство", 21186,03 гектара земель водного фонду (частина озер  

Шагани,  Алібей, Бурнас, а також озера Солоне, Хаджидер, Карачаус,  

Будури, Мартаза,  Магалевське,  Малий   Сасик,   Джаншейське)   та  

882,79 гектара   прилеглої  акваторії  Чорного  моря  шириною  200  

метрів),  що включаються до складу національного природного  парку  

без вилучення.  

 

     2. Кабінету Міністрів України:  

 

     1) забезпечити:  

     вирішення питання  щодо утворення адміністрації національного  

природного  парку   "Тузловські   лимани"   та   забезпечення   її  

функціонування;  

     затвердження у  шестимісячний  строк  у встановленому порядку  

Положення про національний природний парк "Тузловські лимани";  

     підготовку протягом 2010-2011 років матеріалів  та  вирішення  

відповідно   до  законодавства  питань  щодо  надання  у  постійне  

користування національному природному  парку  "Тузловські  лимани"  

2022  гектарів земель запасу (у тому числі 1705,169 гектара земель  

водного фонду),  а  також  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  

відведення  земельних ділянок та проекту землеустрою з організації  

та встановлення  меж  території  національного  природного  парку,  

отримання   державних   актів  на  право  постійного  користування  

земельними ділянками;  

     розроблення протягом  2010-2012  років  та   затвердження   в  

установленому  порядку Проекту організації території національного  

природного парку  "Тузловські  лимани",  охорони,  відтворення  та  

рекреаційного використання його природних комплексів і об'єктів;  

 

     2) передбачати  під  час доопрацювання проекту Закону України  

"Про Державний бюджет України на 2010 рік" та підготовки  проектів  

законів  про  Державний  бюджет  України  на  наступні роки кошти,  

необхідні  для  функціонування  національного   природного   парку  

"Тузловські лимани".  

  

 

 Президент України                                        В.ЮЩЕНКО  

 

 м. Київ, 1 січня 2010 року  

          N 1/2010  

 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2456-12

