Про організацію та оголошення територій та об’єктів
природно-заповідного фонду Полтавської 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” та з метою подальшого поліпшення заповідної справи в області,
збереження цінних природних, ландшафтних комплексів, об’єктів тваринного і рослинного
світу,
ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Організувати регіональний ландшафтний парк „Кагамлицький” (далі – Парк)
загальною площею 28,15 га (додаток 1).
1.1. Запропонувати Кременчуцькій міській раді вирішити питання створення
спеціальної адміністрації Парку з правом юридичної особи та передбачити виділення
коштів на його утримання з міського бюджету, а також із залученням інших коштів, не
заборонених законодавством.
1.2. Запропонувати Кременчуцькій міській раді вирішити питання про місце
розташування спеціальної адміністрації Парку.
2. Оголосити заказником та пам’яткою природи місцевого значення території та
об’єкти, що мають особливе природоохоронне, наукове, естетичне та пізнавальне
значення (додатки 2, 3).
3. Державній екологічній інспекції у Полтавській області, Решетилівській та
Чорнухинській райдержадміністраціям, виконавчому комітету Кременчуцької міської
ради забезпечити контроль за дотриманням встановленого режиму на територіях та
об’єктах природно-заповідного фонду.
4. Решетилівській та Чорнухинській райдержадміністраціям, виконавчому
комітету Кременчуцької міської ради у термін до 1 липня 2013 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)
організованих і оголошених територій та об’єктів природно-заповідного фонду із

встановленням інформаційно-охоронних та межових охоронних знаків загальноприйнятого зразка.
5. Державному управлінню охорони навколишнього природного середовища в
Полтавській області у двомісячний термін затвердити положення про організовані та
оголошені території та об’єкти природно-заповідного фонду та в місячний термін після
цього передати їх у встановленому порядку під охорону землевласникам і
землекористувачам з оформленням охоронних зобов’язань.
6. Виконавчим комітетам Кременчуцької міської ради, Калениківської сільської
ради Решетилівського району та Хейлівщинської сільської ради Чорнухинського району
забезпечити належне утримання, охорону організованих та оголошених 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.
7. 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

І.М. МОМОТ

Додаток 1
до рішення п’ятнадцятої
сесії обласної ради
шостого скликання
від ________________2013 р.

ПЕРЕЛІК ОРГАНІЗОВАНИХ
РЕГІОНАЛЬНИХ ЛАНДШАФТНИХ ПАРКІВ
№
п/п

Назва

1

„Кагамлицький”

Площа
Місце
(га)
знаходження

Керуючий справами
виконавчого апарату
обласної ради

28,15

м. Кременчук

Коротка
характеристика

Кому передається
під охорону, га

Характеризується
Автозаводська района рада
ландшафтною,
міста Кременчука – 9,4044;
гідрологічною, рекреаційною
та естетичною цінністю, що
Кременчуцька
визначають природні та
міська рада – 18,7456
ресурсні особливості
території, яка виконуватиме
роль ключової території по
збереженню ландшафтного і
біотичного різноманіття в
умовах урбанізованого
регіону, де виявлено
регіонально рідкісні
та занесені до Червоної
книги України і
Європейського Червоного
списку види тварин і рослин

О.І. Литвиненко

Додаток 2
до рішення п’ятнадцятої
сесії обласної ради
шостого скликання
від ________________2013 р.

ПЕРЕЛІК ОГОЛОШЕНИХ
ЗАКАЗНИКІВ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ
№
п/п

Назва

Площа
(га)

1 „Калениківський”

Керуючий справами
виконавчого апарату
обласної ради

114,2

Місце
Коротка
знаходження
характеристика
гідрологічні
Решетилівський
район,
околиці с. Каленики

Типовий лучно-болотний
природний комплекс у заплаві
лівого берега р. Псел. Має
високу наукову та екологічну
цінність, підтримує
гідрорежим річки. Відіграє
важливу водорегулюючу,
ресурсно-кормову та
грунтозихисну роль. Виявлено
значну кількість регіонально
рідкісних та занесених до
Червоної книги України видів
тварин і рослин

Кому передається
під охорону
Калениківська
сільська рада

О.І. Литвиненко
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Додаток 3
до рішення п’ятнадцятої
сесії обласної ради
шостого скликання
від ________________2013 р.

ПЕРЕЛІК ОГОЛОШЕНИХ
ПАМ’ЯТОК ПРИРОДИ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ

№
п/п

Назва

1

„Хейлівщинський дуб”

Керуючий справами
виконавчого апарату
обласної ради

Кому
Площа
Місце
Коротка характеристика передається під
(га)
знаходження
охорону
ботанічні
0,1

Чорнухинський
район,
с. Хейлівщина

Дуб черешчатий віком близько
400 років, висотою 20 м,
охоплення стовбура 5,05 м

Хейлівщинська
сільська рада

О.І. Литвиненко

5

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
ДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ ОБЛАСНОЇ РАДИ
„Про організацію та оголошення територій та об’єктів
природно-заповідного фонду Полтавської 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” та з
метою подальшого поліпшення заповідної справи в області, збереження
цінних природних ландшафтних комплексів, об’єктів тваринного і рослинного
світу, Державне управління охорони навколишнього природного середовища в
Полтавській області вносить пропозицію щодо організації та оголошення
територій та об’єктів природно-заповідного фонду Полтавської області:
ПЕРЕЛІК РЕГІОНАЛЬНИХ ЛАНДШАФТНИХ ПАРКІВ,
ЩО ПРОПОНУЄТЬСЯ ОРГАНІЗУВАТИ
№ Назва, площа
п/п
(га)
1 „Кагамлицький”,
28,15

Місце знаходження

Коротка характеристика

м. Кременчук

Характеризується ландшафтною,
гідрологічною, рекреаційною та
естетичною цінністю, що визначають
природні та ресурсні особливості
території, яка виконуватиме роль
ключової території по збереженню
ландшафтного і біотичного
різноманіття в умовах урбанізованого
регіону, де виявлено регіонально
рідкісні та занесені до Червоної книги
України і Європейського Червоного
списку види тварин і рослин

ПЕРЕЛІК ГІДРОЛОГІЧНИХ ЗАКАЗНИКІВ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ,
ЩО ПРОПОНУЄТЬСЯ ОГОЛОСИТИ
№
п/п

Назва,
площа (га)

Місце знаходження

Коротка характеристика
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1

„Калениківський”,
114,2

Решетилівський район,
околиці с. Каленики

Типовий лучно-болотний природний
комплекс у заплаві лівого берега
р. Псел. Має високу наукову та
екологічну цінність, підтримує
гідрорежим річки. Відіграє важливу
водорегулюючу, ресурсно-кормову та
грунтозихисну роль. Виявлено значну
кількість регіонально рідкісних та
занесених до Червоної книги України
видів тварин і рослин

ПЕРЕЛІК ПАМ’ЯТОК ПРИРОДИ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ,
ЩО ПРОПОНУЄТЬСЯ ОГОЛОСИТИ
№
Назва, площа (га)
Місце знаходження
п/п
1 „Хейлівщинський дуб”, 0,1
Чорнухинський
район,
с. Хейлівщина

Коротка характеристика
Дуб черешчатий віком близько 400
років, висотою 20 м, охоплення
стовбура 5,05 м

Вищеперелічені природні ділянки, які пропонуються для заповідання як
особливо цінні, погоджені з кожним землекористувачем чи землевласником,
прийняті відповідні рішення сесій сільських, міської та районних рад, а тому
пропоную прийняти дане рішення з наступним оформленням документації по цих
об’єктах, відповідно до вимог чинного законодавства та вказаних доручень.
Станом на 01.03.2013 це дасть можливість збільшити площу природнозаповідного фонду Полтавської області на 142,45 га, а відсоток заповідності з
4,95 % до 4,955 %.
Начальник держуправління

І.А. Піддубний
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