РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
П О С Т А Н О В А
від 17 січня 1978 р. N 43
Київ
Про розширення Чорноморського державного
заповідника і Кримського заповідно-мисливського
господарства та доповнення переліку державних заказників
З метою посилення охорони водно-болотних угідь, що мають
міжнародне значення головним чином як місця оселень водоплавних
птахів, Рада Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти пропозиції Державного комітету Ради Міністрів
УРСР по охороні природи, Академії наук УРСР, Міністерства лісового
господарства УРСР, Одеського і Кримського облвиконкомів
а) про розширення:
- Чорноморського державного заповідника за рахунок передачі
йому 6093 гектарів Дунайських плавнів з користування Ізмаїльського
лісгоспзагу Міністерства
лісового
господарства
УРСР і 1000
гектарів акваторії Чорного моря;
- Кримського заповідно-мисливського господарства за рахунок
акваторії Каркінітської затоки Чорного моря, що прилягає
до
Лебединих островів, площею 9560 гектарів;
б) про доповнення затвердженого постановою Ради Міністрів
УРСР від 28 жовтня 1974 р. N 500 ( 500-74-п ) (ЗП УРСР, 1974 р.,
N 11, ст. 71) переліку державних заказників згідно з додатком.
2. Академії наук УРСР, Міністерству лісового господарства
УРСР за погодженням з Державним комітетом Ради Міністрів УРСР по
охороні природи до 1 квітня 1978 р. розробити програми наукових
досліджень, що будуть провадитись на нових заповідних територіях,
та забезпечити режим заповідності.
3. Міністерству
лісового
господарства
УРСР передбачити
виділення коштів на утримання Каркінітського державного заказника,
розробити і за погодженням з Державним комітетом Ради Міністрів
УРСР по охороні природи до 1 квітня 1978 р. затвердити положення
про державний заказник з урахуванням його особливостей.
Голова
Ради Міністрів УРСР
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Додаток
до постанови Ради Міністрів Української РСР
від 17 січня 1978 р. N 43
ПЕРЕЛІК
державних заказників, що створюються в
Українській РСР
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
———————————————————————————————————————————
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Орнітологічні державні заказники
Кримська область
Каркінітський
місць у

27646 Акваторія Каркінітської
Держземзапас.
затоки біля узбережжя
Причорномор'ї,
Утримується і охороняється
Роздольненського і
зосереджуються
за рахунок Кримського
Красноперекопського
водно-болотні птахи державного заповіднорайонів
У період
мисливського господарства

Одне з найбільших
північно-західному
де під час линяння
лебеді та інші
(близько 20 видів).
весняних і осінніх

міграцій ця

Мінлісгоспу УРСР
територія є місцем

перепочинку
перелітніх птахів, а
для кочуючих
- місцем зимівлі
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