Про оголошення, зміну меж територій та об’єктів
природно-заповідного фонду Полтавської області

Керуючись статтями 33, 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, статтями 53, 54 Закону України “Про природно-заповідний фонд України”, а
також Законом України “Про Загальнодержавну програму формування національної
екологічної мережі України на 2000-2015 роки”, Указом Президента України від
01.12.2008 року № 1129/2008 “Про розширення мережі та територій національних
природних парків та інших природно-заповідних об’єктів” та з метою подальшого
поліпшення заповідної справи в області, збереження цінних природних, ландшафтних
комплексів, об’єктів тваринного і рослинного світу,
ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Оголосити заказниками та пам’ятками природи місцевого значення
території та об’єкти, що мають особливе природоохоронне, наукове, естетичне та
пізнавальне значення (додаток 1-2).
2. Змінити межі раніше оголошених територій та об'єктів природнозаповідного фонду місцевого значення (додаток 3).
3. Дати згоду на оголошення національного природного парку
“Пирятинський” загальною площею 12028,42 га та Хорольського ботанічного саду
загальнодержавного значення загальною площею 18 га та звернутися до
Міністерства охорони навколишнього природного середовища України про
необхідність створення даних об’єктів (додаток 4).
4. Державній
екологічній
інспекції
в
Полтавській
області,
Великобагачанській, Глобинській, Гребінківській, Зіньківській, Пирятинській та
Чутівській райдержадміністраціям, виконкомам Великобагачанської, Градизької
селищних та відповідних сільських рад, Державним підприємствам “Кременчуцьке
лісове господарство” та “Гадяцьке лісове господарство” забезпечити контроль за
дотриманням встановленого режиму на територіях та об’єктах природнозаповідного фонду.

5. Великобагачанській,
Гребінківській,
Глобинській,
Зіньківській,
Пирятинській та Чутівській райдержадміністраціям в термін до 1 грудня 2009 року
забезпечити внесення відповідних змін в плани землеустрою та земельнокадастрової документації згідно з встановленим законодавством порядку, а також
спільно з власниками і користувачами земельних ділянок визначити та встановити
межі у натурі (на місцевості) оголошених територій та об’єктів природнозаповідного фонду та змінених меж із встановленням інформаційно-охоронних та
межових охоронних знаків загальноприйнятого зразка.
6. Державному
управлінню
охорони
навколишнього
природного
середовища в Полтавській області у двомісячний термін затвердити положення
про оголошені заказники та в місячний термін після цього передати їх у
встановленому порядку під охорону землевласникам і землекористувачам з
оформленням охоронних зобов’язань.
7. Виконкомам Великобагачанської, Градизької селищних та відповідних
сільських рад, Державним підприємствам “Кременчуцьке лісове господарство” та
“Гадяцьке лісове господарство” забезпечити належне утримання, охорону
оголошених та змінених меж територій та об’єктів природно-заповідного фонду.
Використання природних ресурсів та виконання проектних рішень погоджувати з
Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в
Полтавській області.
8. Організацію виконання даного рішення покласти на Державне
управління охорони навколишнього природного середовища в Полтавській
області, контроль за його виконанням - на постійну комісію обласної ради з питань
екології та раціонального природокористування.

ГОЛОВА
ОБЛАСНОЇ РАДИ

О.В. УДОВІЧЕНКО

Проект
рішення
підготовлено
Державним
управлінням
навколишнього природного середовища в Полтавській області
Начальник держуправління

охорони

І.А.Піддубний
Погоджено:

Заступник голови облдержадміністрації

С.Є.Ясинський

Заступник голови облдержадміністрації

Н.С. Мякушко

Начальник юридичного відділу
апарату облдержадміністрації

Г.Є.Пашкова

Заступник голови обласної ради

П.В.Ворона

Голова постійної комісії обласної ради з
питань екології та раціонального
природокористування

А.М.Шкарбан

Керуючий справами виконавчого апарату
обласної ради

О.І.Литвиненко

Заступник начальника відділу організаційного
забезпечення діяльності ради виконавчого
апарату обласної ради

О.Г. Кузьменко

Начальник інформаційно-аналітичного
відділу виконавчого апарату обласної ради

І.А.Дудка

Заступник начальника відділу із загальних
питань та господарського забезпечення
виконавчого апарату обласної ради

Л.В.Костенко

Начальник відділу юридичного
забезпечення виконавчого
апарату обласної ради

В.М.Синявський

Додаток 1
до рішення двадцять другої
сесії обласної ради
п’ятого скликання
від ________________2009 р.

ПЕРЕЛІК ОГОЛОШЕНИХ
ЗАКАЗНИКІВ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ
№
п/п

Назва

Площа
(га)

Місце
знаходження

1

Байраківський

770,0

Великобагачанський
район,
лівий берег р. Псел між
селищем Велика
Багачка та селами
Затін і Байрак

2

Гришківка

79,2

Пирятинський район,
на північ від
с. Малютинці

Коротка
характеристика

Кому
передається
під охорону

Типовий природний
заплавний комплекс є цінним
зразком заплавних
ландшафтів. Рослинний світ
заказника включає
регіонально рідкісні та
червонокнижні види

Великобагачанська селищна
рада – 642,5 га,
ТОВ
“Багачанське” –
127,5 га,

ландшафтні

ентомологічні

Керуючий справами
виконавчого апарату
обласної ради

На території заказника
зустрічаються цінні види
комах, занесені до Червоної
книги України.
Рослинність включає водноболотний та прибережний
комплекси, на схилах терас –
лучної та окремі ділянки
лучно-степової рослинності

Смотриківська
сільська рада

О.І.Литвиненко
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Додаток 2
до рішення двадцять другої
сесії обласної ради
п’ятого скликання
від ________________2009 р.

ПЕРЕЛІК ОГОЛОШЕНИХ
ПАМ’ЯТОК ПРИРОДИ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ

№
п/п

Назва

Площа
(га)

Місце
знаходження

Коротка
характеристика

Кому
передається
під охорону

Протягом 800 років дана
територія не розорювалася
через масивні оборонні
споруди літописного
давньоруського міста
“Полкостень” і перетворилася
на своєрідний резерват, де
збереглися елементи степових
екосистем. Науковий інтерес
унікальної екосистеми
складає цілий ряд регіонально
рідкісних та червонокнижних
видів тварин та рослин
Пам’ятка природи являє
собою ділянку стародавнього
чумацького шляху з Прилук
до Пирятина і
характеризується високим
рівнем біологічного
різноманіття, що притаманне
лісостеповій зоні

Великокручанська сільська
рада

Місцевість являє собою
курган. На горбах добре
збережена степова
рослинність з багатою
флорою, у складі якої –
рідкісні види. Зустрічаються
незначні за площею ділянки
угруповань ковили
волосистої, занесеної до
Зеленої книги України. На
даній території виявлена
значна кількість комах

Черняківська
сільська рада

комплексні
1

Бурти

2,3

Пирятинський
район,
правий берег
р. Удай, на пн. сх.
вниз по течії від
с. Повстин

2

Старий шлях

2, 5

Пирятинський
район,
між селами Гурбинці
та Леляки

3

Грушеві могили

2,5

Чутівський район,
між с. Кочубеївка
та селищем Чутовим

Сасинівська
сільська рада

ботанічні

5

4

Гребінчин каштан

0,01

Гребінківський
район,
с. Мар’янівка

5

Олександрівський
дуб

0,02

Пирятинський
район,
с. Олександрівка

Керуючий справами
виконавчого апарату
обласної ради

Монументальний вигляд та
солідний вік дерева, який
оцінюється 150-200 років,
робить його унікальним
біологічним об’єктом.
Особливої цінності каштану
надає те, що в народі він
пов’язується з ім’ям
українського письменника
Євгена Гребінки
У ХІХ ст. дерево входило до
складу лісопарку маєтку
генерала Олександра
Богдановича, яке виросло
задовго до насадження парку і
було “вписане” в загальну
структуру насаджень. Вік
можна оцінити у 350-400
років. Велетенські розміри та
поважний вік роблять його
унікальним природним
об’єктом

Мар’янівська
сільська рада

Олександрівська
сільська рада

О.І.Литвиненко
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Додаток 3
до рішення двадцять другої
сесії обласної ради
п’ятого скликання
від ______________ 2009 р.
ТЕРИТОРІЙ ТА ОБ'ЄКТІВ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ МІСЦЕВОГО
ЗНАЧЕННЯ, МЕЖІ ЯКИХ ЗМІНЮЮТЬСЯ
I. ЗА РАХУНОК РОЗШИРЕННЯ
№
п/
п

Категорія, назва,
рішення про
оголошення

Існуюча
пло
ща
(га)

Площа
розширення
(га)

Площа
після
зміни
меж (га)

Місце
знаходження

1
1

2
Ландшафтний заказник
“Гора Пивиха”,
оголошений рішенням
2 сесії 22 скликання
Полтавської обласної
ради від 27.10.1994
“Про затвердження
додаткового переліку
заповідних територій та
об’єктів області ”
загальною площею 285
га, з них 140 га у
Глобинському районі,
145 га – у
Кременчуцькому
районі
Ботанічна
пам’ятка природи
“Храпачів яр”,
оголошена рішенням
2 сесії 22 скликання
Полтавської обласної
ради від 27.10.1994 р.
“Про затвердження
додаткового переліку
заповідних територій та
об’єктів області ”

3
140,0

4
+25,2

5
165,2

6
Глобинський
район,
південна
околиця
селища
Градизьк

4,8

+17,9

22,7

Зіньківський
район,
околиці сіл
Кілочки та
Храпачів яр

2

Кому
передається під
охорону,
загальна
площа
7
Градизька
селищна
рада

Першотравнева
сільська
рада

Причина
збільшення
площі

8
Відповідно до
наукової
характеристики та
матеріалів
погодження по
уточненню меж

Ділянка являє
собою велику
розлогу балку
лучного степу.
Зафіксована
популяція
регіонально
рідкісного виду –
льону
австрійського

II. БЕЗ ЗМЕНШЕННЯ ПЛОЩІ
№
п/
п

НАЗВА,
рішення про оголошення

Категорія

Площа
(га)

Місцезнаходження

Землекористувач

Причина
зміни меж

7

1

“Урочище Галочка”,
оголошений рішенням
виконкому
Полтавської обласної ради
№ 531 від 13.12.1975 “Про
затвердження пам’яток
природи
місцевого значення”

ботанічна
пам’ятка
природи
місцевого
значення

115,0

Вельбівське
л-во, кв. 142,
143, 151, 146
вид.5,
4 км на пдсх. від
м. Гадяча

Керуючий справами
виконавчого апарату
обласної ради

ДП
“Гадяцьке
лісове
господарство”

Відповідно до
матеріалів
погодження по
уточненню меж

О.І.Литвиненко
Додаток 4
до рішення двадцять другої
сесії обласної ради
п’ятого скликання
від ______________ 2009 р.

ПЕРЕЛІК
ТЕРИТОРІЙ ТА ОБ’ЄКТІВ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ, ЯКІ
ПРОПОНУЮТЬСЯ ОГОЛОСИТИ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ

Категорія, назва

Площа
(га)

Національний
природний парк
“Пирятинський”

12028,42

Хорольський
ботанічний сад

18,0

Місце
знаходження
Полтавська
область,
Пирятинський
район,
в
адміністративних
межах
Давидівської,
Сасинівської,
Березоворудської,
Каплинцівської,
Харківецької,
Дейманівської,
Великокручанської,
Грабарівської,
Олександрівської
сільських рад та
Пирятинської
міської ради
Полтавська
область,
Хорольський
район,
м. Хорол

Керуючий справами
виконавчого апарату
обласної ради

Коротка
характеристика об’єкта

Підприємства, установи та
організації, у віданні яких
перебувають земельні ділянки

Територія являє собою
складний комплекс
геоморфологічно різних
ділянок, що повністю
репрезентує їх
різноманіття в регіоні. За
пріоритетними
критеріями наукової
цінності для неї
характерні високі
показники ценотичної,
флористичної,
фауністичної
репрезентативності та
унікальності

Березоворудська сільська рада –
1258,0 га, Великокручанська сільська
рада – 1012,0 га, Грабарівська сільська
рада – 190,8 га, Давидівська сільська
рада – 1020,0 га. Дейманівська сільська
рада – 1547,7 га. Каплинцівська сільська
рада – 1174,2 га, Олександрівська
сільська рада – 100,0 га, Сасинівська
сільська рада – 2180,8 га, Харківецька
сільська рада – 880,0 га, Пирятинська
міська рада – 800,0 га, ВАТ
“Каплинцівське” – 149,0 га,
Березоворудський технікум Полтавської
державної аграрної академіїї – 90,92 га,
ДП “Пирятинське лісове господарство”
–1625,0 га

Ділянка представляє
каскад чотирьох ставків з
гідротехнічними
спорудами та дубовим
гаєм, що має парковий
вигляд і в якому
зростають більш ніж
сторічні дуби

Хорольська міська рада

О.І.Литвиненко
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ОБГРУНТУВАННЯ ОГОЛОШЕННЯ
ТЕРИТОРІЙ ТА ОБ’ЄКТІВ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ
МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ В ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Керуючись статтями 33, 43, Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, статтею 53 Закону України “Про природно-заповідний фонд України”, а
також Законом України “Про Загальнодержавну програму формування
національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки”, Указом Президента
України від 01.12.2008 року № 1129/2008 “Про розширення мережі та територій
національних природних парків та інших природно-заповідних об’єктів” та з
метою подальшого поліпшення заповідної справи в області, збереження цінних
природних, ландшафтних комплексів, об’єктів тваринного і рослинного світу,
держуправління охорони навколишнього природного середовища в Полтавській
області пропонує оголосити території та об’єкти природно-заповідного фонду
місцевого значення:

№
п/
п

Назва,
площа, га

1

Байраківськ
ий,
770,0

2

Гришківка,
79,2

ПЕРЕЛІК ОГОЛОШЕНИХ
ЗАКАЗНИКІВ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ
Місце
знаходження
Коротка характеристика
Великобагачанський район,
лівий берег
р. Псел між
селищем Велика
Багачка та селами
Затін і Байрак

Пирятинський
район,
на північ від
с. Малютинці

ландшафтні
Типовий природний заплавний комплекс, який включає
різноманітні луки (справжні, остепнені), чисельні затоки
та старичні озера, вільховий ліс. На справжніх луках
виявлені численні популяції косариків тонких, занесених
до Червоної книги України. На цих ділянках відмічена
малопоширена рослина в області - шолудивник
пухнасто-квітковий. У водних ценозах виявлена масово
рідкісна папороть - сальвінія плаваюча, а навколо
заболочених ділянок - популяція лучно-болотної орхідеї
– зозуленця болотного
ентомологічні
На території заказника зустрічаються цінні види комах
(близько 200 видів), занесені до Червоної книги України,
які і являють собою особливу цінність заказника. Також
серед червонокнижних видів тварин виявлено борсука та
сорокопуда сірого. Рослинність включає водно-болотний
та прибережний комплекси, на схилах терас – лучної та
окремі ділянки лучно-степової рослинності. Заказник є
основним рефугіумом для фауни межиріччя Удаю і
Сулою
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№ Назва, площа,
п/
га
п
1

2

3

4

5

ПЕРЕЛІК ОГОЛОШЕНИХ
ПАМ’ЯТОК ПРИРОДИ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ
Місце
знаходження
Коротка характеристика

комплексні
Бурти,
Пирятинський Протягом 800 років дана територія не розорювалася
2,3
район,
через масивні оборонні споруди літописного
правий берег
давньоруського міста “Полкостень” і перетворилася на
р. Удай, на пн. сх. своєрідний резерват, де збереглися елементи степових
вниз по течії від екосистем. Науковий інтерес унікальної екосистеми
с. Повстин
складає цілий ряд регіонально рідкісних та червонокнижних видів тварин та рослин
Старий шлях,
Пирятинський Пам’ятка природи являє собою ділянку стародавнього
2,5
район,
чумацького шляху з Прилук до Пирятина. На північній
між селами
ділянці збереглася лучно-степова рослинність, а
Гурбинці та
південна, похила ділянка вкрита лісом. Дякуючи таким
Леляки
різним умовам, невелика ділянка характеризується
високим рівнем біологічного різноманіття, що
притаманне лісостеповій зоні
Грушеві
Чутівський
Місцевість являє собою курган. На горбах добре
могили,
район,
збережена степова рослинність з багатою флорою, у
2,5
між
складі якої – рідкісні види. Зустрічаються незначні за
с. Кочубеївка
площею ділянки угруповань ковили волосистої,
та селищем
занесеної до Зеленої книги України. У знижених
Чутовим
частинах схилів виявлена значна кількість горицвіту
весняного, айстри заміщаючої, які є регіональнорідкісними. На даній території виявлена значна
кількість комах
ботанічні
Гребінчин
Гребінківський Монументальний вигляд та солідний вік дерева, який
каштан,
район,
оцінюється 150-200 років, робить його унікальним
0,01
с. Мар’янівка
біологічним об’єктом. Особливої цінності каштану
надає те, що в народі він пов’язується з ім’ям
українського письменника Євгена Гребінки
ОлександрівПирятинський У ХІХ ст. дерево входило до складу лісопарку маєтку
ський дуб,
район,
генерала Олександра Богдановича, яке виросло задовго
0,02
с. Олександрівка до насадження парку і було “вписане” в загальну
структуру насаджень. Вік можна оцінити у 350-400
років. Велетенські розміри та поважний вік роблять
його унікальним природним об’єктом, зв’язок з
історією села надають йому історико-культурної
цінності
ТЕРИТОРІЙ ТА ОБ'ЄКТІВ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ МІСЦЕВОГО
ЗНАЧЕННЯ, МЕЖІ ЯКИХ ЗМІНЮЮТЬСЯ
І. ЗА РАХУНОК РОЗШИРЕННЯ
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№
п/
п
1

2

№
п/
п
1

Категорія,
назва
Ландшафтний
заказник
“Гора
Пивиха”
Ботанічна
пам’ятка
природи
“Храпачів яр”

Місце
знаходження

Коротка характеристика

Глобинський
Відповідно до наукової характеристики та матеріалів
район,
погодження по уточненню меж
південна околиця
селища Градизьк
Зіньківський
Ділянка являє собою велику розлогу балку лучного
район,
степу. Зафіксована популяція регіонально рідкісного
околиці сіл
виду – льону австрійського
Кілочки та
Храпачів яр
IІ. БЕЗ ЗМЕНШЕННЯ ПЛОЩІ

Категорія,
назва

Місце
знаходження

Ботанічна
пам’ятка
природи
“Урочище
Галочка”

Вельбівське л-во,
кв. 142, 143, 146
вид.5, 151,
4 км на пд-сх. від
м. Гадяча

Коротка характеристика
Відповідно до наукової характеристики та матеріалів
погодження по уточненню меж

ПЕРЕЛІК
ТЕРИТОРІЙ ТА ОБ’ЄКТІВ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ, ЯКІ
ПРОПОНУЮТЬСЯ ОГОЛОСИТИ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ
№
Місце
п/
Категорія,
знаходження
Коротка характеристика
п
назва
1 Національний
Полтавська
Територія
являє
собою
складний
комплекс
природний
область,
геоморфологічно різних ділянок, що повністю
парк
Пирятинський
репрезентує їх різноманіття в регіоні. Велике
“Пирятинрайон,
різноманіття флористичних комплексів забезпечує
ський”
в
сприятливі умови життя для тваринного світу. Відмічено
адміністративних
11 видів тварин, занесених до Червоної книги України, 3
межах
види тварин - до регіонально рідкісних та 2 види - до
Давидівської,
Європейського червоного списку. За пріоритетними
Сасинівської,
критеріями наукової цінності для неї характерні високі
Березоворудської,
показники ценотичної, флористичної, фауністичної
Каплинцівської,
репрезентативності та унікальності
Харківецької,
Дейманівської,
Великокручанської,
Грабарівської,
Олександрівської
сільських рад та
Пирятинської
міської ради
2 Хорольський
Полтавська
Ділянка представляє каскад чотирьох ставків з
ботанічний сад
область,
гідротехнічними спорудами та дубовим гаєм, що має
Хорольський
парковий вигляд і в якому зростають більш ніж сторічні
район,
дуби
м. Хорол
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Вищеперелічені природні ділянки, які пропонуються для заповідання як
особливо цінні, погоджені з кожним землекористувачем чи землевласником,
прийняті відповідні рішення сесій сільських та районної ради, а тому
пропоную прийняти дане рішення з наступним оформленням документації
по цих об’єктах, відповідно до вказаних доручень.
Начальник держуправління

І.А. Піддубний
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