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

Керуючись статтями 33, 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,
статтями 53, 54 Закону України „Про природно-заповідний фонд України” 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 заказником та пам’яткою природи місцевого значення території та
об’єкти, що мають особливе природоохоронне, наукове, естетичне та пізнавальне
значення без вилучення земельних ділянок у відповідних землевласників (додатки 1, 2).
2. Скасувати статус парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого
значення „Парк Криворудський”, оголошеного рішенням Полтавського облвиконкому
від 20.06.1972 № 242 в с. Крива Руда Семенівського району та ботанічної пам’ятки
природи місцевого значення „Дуб черешчатий” в с. Максимівка Гадяцького району,
оголошеної рішенням Полтавського облвиконкому від 22.07.1969 № 329 відповідно до
вимог природоохоронного законодавства (додаток 3).
3. Рекомендувати Державній екологічній інспекції у Полтавській області,
Карлівській
та
Зіньківській
райдержадміністраціям,
виконавчим
комітетам
Верхньоланнівської сільської ради Карлівського району та Власівської сільської ради
Зіньківського району забезпечити контроль за дотриманням встановленого режиму на
оголошених територіях та об’єктах природно-заповідного фонду.
4. Рекомендувати Гадяцькій, Зіньківській, Карлівській та Семенівській
райдержадміністраціям, виконавчим комітетам Римарівської сільської ради Гадяцького
району, Власівської сільської ради Зіньківського району, Верхньоланнівської сільської
ради Карлівського району, Криворудської сільської ради Семенівського району у термін
до 01 січня 2018 року забезпечити внесення відповідних змін в плани землеустрою та
земельно-кадастрової 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 із встановленням інформаційно-охоронних та межових охоронних
знаків загальноприйнятого зразка.

5. Департаменту екології та природних ресурсів Полтавської обласної
державної адміністрації у двомісячний термін затвердити положення про оголошені
території та об’єкти природно-заповідного фонду та в місячний термін після цього
передати їх у встановленому порядку під охорону землевласникам з оформленням
охоронних зобов’язань.
6. Виконавчим комітетам Верхньоланнівської сільської ради Карлівського
району та Власівської сільської ради Зіньківського району забезпечити належне
утримання, охорону оголошених територій та об’єктів природно-заповідного фонду.
Використання природних ресурсів та виконання проектних рішень на цих територіях
погоджувати з Департаментом екології та природних ресурсів Полтавської обласної
державної адміністрації.
7. Організацію виконання цього рішення покласти на Департамент екології та
природних ресурсів Полтавської обласної державної адміністрації, контроль – на
постійну комісію
обласної
ради
з
питань
екології
та
раціонального
природокористування.

ГОЛОВА
ОБЛАСНОЇ РАДИ

О. Ю. БІЛЕНЬКИЙ

Додаток 1
до рішення
сесії обласної ради
сьомого скликання
від ________________2017 року

ПЕРЕЛІК ОГОЛОШЕНОГО
ЗАКАЗНИКА МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ
№
п/п

Назва

Площа
(га)

1

„Піщанка”

26,0

МісцеКоротка
знаходження
характеристика
ландшафтний
Карлівський район,
околиці с. Верхня Ланна

Заступник керівника апарату –
керуючий справами
виконавчого апарату
обласної ради

Лучно-степові та степові
ділянки на схилах балок,
місцезростання рідкісних
видів рослин

Кому передається
під охорону
Верхньоланнівська
сільська рада

О.Г. Черкас

Додаток 2
до рішення
сесії обласної ради
сьомого скликання
від ________________2017 року

ПЕРЕЛІК ОГОЛОШЕНОЇ
ПАМ’ЯТКИ ПРИРОДИ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ

№
п/п

Назва

1

„Кургани”

Кому
Площа
МісцеКоротка характеристика передається під
(га)
знаходження
охорону
комплексна
0,82

Заступник керівника апарату –
керуючий справами
виконавчого апарату
обласної ради

Кургани, вкриті степовою
Зіньківський
рослинністю – залишків
район,
поблизу с. Власівка степової біорізноманітності з
рідкісними видами рослин

Власівська
сільська рада

О.Г. Черкас

1

Додаток 3
до рішення
сесії обласної ради
сьомого скликання
від ________________2017 року

ПЕРЕЛІК ТЕРИТОРІЙ ТА ОБ’ЄКТІВ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ СКАСУВАННЮ

№
п/п

Назва, категорія

Площа
Місце(га)
знаходження

Дата і номер рішення
про оголошення
(затвердження)

1

Парк-пам’ятка
садово-паркового
мистецтва місцевого
значення „Парк
Криворудський”

12,0

с. Крива Руда
Семенівського
району

Рішення Полтавського
облвиконкому від
20.06.1972 № 242

2

Ботанічна пам’ятка
природи місцевого
значення „Дуб
черешчатий”

0,01

с. Максимівка
Гадяцького району

Рішення Полтавського
облвиконкому від
22.07.1969 № 329

Заступник керівника апарату –
керуючий справами
виконавчого апарату
обласної ради

Причини
скасування
Підвищення статусу
відповідно до Указу
Президента України
від 27.07.2016
№ 312/2016
та погодження
Мінприроди України
від 17.11.2016
№ 5/3-9/62-16
Погодження
Мінприроди України
від 26.05.2017
№ 5/4.1-8/4216-17

О.Г. Черкас

2

Пояснювальна записка
до проекту ріщення Полтавської обласної ради „Про оголошення,
зміну меж територій та об’єктів природно-заповідного фонду
місцевого значення Полтавської області”
1. Обгрунтування необхідності прийняття рішення
Проект рішення розроблений з метою подальшого поліпшення заповідної
справи в Полтавській області, збереження цінних природних, ландшафтних
комплексів, об’єктів тваринного і рослинного світу.
2. Мета і шляхи її досягнення
Метою прийняття рішення є оголошення нових територій та об’єктів
природно-заповідного фонду Полтавської області.
Мета досягається шляхом оголошення нових територій та об’єктів природнозаповідного фонду Полтавської області та уточнення мережі, площ таких об’єктів.
3. Правові аспекти
Повноваження Полтавської обласної ради для прийняття цього рішення
встановлені нормами:
статтей 33, 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статтей
53, 54 Закону України „Про природно-заповідний фонд України”;
не потребує розроблення нових рішень.
4. Фінансово-економічне обгрунтування
Прийняття і виконання цього рішення не потребує фінансових витрат з
обласного бюджету.
5. Позиція заінтересованих органів
Проект рішення письмово погоджений заінтересованими органами.
6. Регіональний аспект
Рішення забезпечить додержання правових основ організації, охорони,
ефективного використання природно-заповідного фонду Полтавської області,
відтворення його природних комплексів та об’єктів, уточнення мережі, площ
таких об’єктів.
7. Громадське обговорення
Проект рішення не потребує проведення громадського обговорення.
8. Прогноз результатів
Виконання цього рішення забезпечить збільшення площі територій та
об’єктів природно-заповідного фонду Полтавської області.
Заступник директора Департаменту
екології та природних ресурсів
Полтавської обласної державної
адміністрації

О.П. Ткаченко

31 серпня 2017 року
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