УКРАЇНА

Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області

ШОСТЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

Від 17 липня 2015 р.

№ 05/59-15

м. Бурштин

Про затвердження «Звіту про технічний стан
меліоративного дренажу в урочищі «Пасовище» та
списання меліоративних фондів і переведення
осушуваних земель в не меліоровані угіддя

Заслухавши інформацію начальника земельно-екологічного відділу Копаниці В.М. щодо
«Звіту про технічний стан меліоративного матеріального дренажу в урочищі «Пасовище» на
раніше меліорованій земельній ділянці площею 15 га, відповідно до частини 5 ст. 60 Закону
України «про місцеве самоврядування в Україні», ст.. 143 Конституції України, ст.. 10 Земельного
кодексу України, «»Порядку списання основних меліорованих фондів і переведення зрошуваних
земель у богарні і осушуваних земель в не меліоровані угіддя», затверджений міністерством
сільського господарства та продовольства України, Державним комітетом України по водному
господарству, Державним комітетом України по земельним ресурсам та погоджений Кабінетом
Міністрів України від 18.09.1993 р. № 13216/ІІ, міська рада
вирішила:

1.

Затвердити «Звіт про технічний стан меліоративного матеріального дренажу в урочищі
«Пасовище на території Бурштинської міської ради», яким оцінено технічний стан дренажних
систем № 6,7,9 як незадовільний, що дозволяє осушені землі, де розташована попередньо
вибрана земельна ділянка загальною площею 15,0 га, перевести в не меліоровані угіддя та
використовувати їх для іншого призначення.

2. Списати внутрішньогосподарську меліоративну систему на площі 15,0 га осушених земель в
урочищі «Пасовище» (дренажні системи № 6,7,9, площа 15,0 га).
3. Рекомендувати Державному агентству земельних ресурсів внести зміни в форму №6- б- зем.
по списанню основних меліоративних фондів та перевести осушені землі площею 15 ,0 га в
урочищі «Пасовище» в не меліоровані угіддя.
4.

Інформувати обласне управління водних ресурсів щодо списання основних меліоративних
фондів та переведення осушених земель в природні угіддя, площею 15,0 га в урочищі
«Пасовище» (дренажні системи № 6,7,9) та рекомендувати провести відповідні зміни в
облікових документах.

5.

Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови В.Гулика,
начальника земельно-екологічного відділу В. Копаницю, голову комісії земельної та з питань
екології М.Волочія.

Міський голова

П. Курляк

