
ПРОЄКТ 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
Про оголошення ландшафтного заказника місцевого значення 

«Тухівський» 

 

Керуючись пунктом 24 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтями 52 – 54, 60 Закону України «Про природно-

заповідний фонд України», враховуючи лист Департаменту екології та природних 

ресурсів Полтавської обласної військової адміністрації від 16.09.2022 № 2060/04.3-08, 

з метою розвитку заповідної справи в області, збереження цінних природних, 

ландшафтних комплексів, об’єктів тваринного і рослинного світу, 

 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 

1. Оголосити ландшафтним заказником місцевого значення «Тухівський» 

територію площею 257,6917 га вздовж лівого берега річки Псел, неподалік від 

південної околиці села Устивиця на території Гоголівської об’єднаної територіальної 

громади Миргородського району Полтавської області, що має особливе 

природоохоронне, наукове, естетичне, рекреаційне та пізнавальне значення без 

вилучення земельних ділянок у землекористувачів та землевласників. 

 

2. Рекомендувати Державній екологічній інспекції Центрального округу,  

Гоголівській селищній раді Миргородського району Полтавської області забезпечити 

контроль за дотриманням встановленого режиму на оголошеній території та об’єкті 

природно-заповідного фонду місцевого значення. 

 

3. Рекомендувати Гоголівській селищній раді Миргородського району 

Полтавської області: 

3.1. З метою внесення відповідних змін у плани землеустрою та земельно-

кадастрової документації у встановленому законом порядку, до 01 січня 2024 року, 

організувати розробку проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж 

території ландшафтного заказника місцевого значення «Тухівський» та встановлення 

інформаційно-охоронних та межових охоронних знаків загальноприйнятого зразка. 

3.2. Спільно із землекористувачами та землевласниками забезпечити охорону та 

збереження території та об’єкту природно-заповідного фонду.  

3.3. Використання природних ресурсів та виконання проєктних рішень на 

території ландшафтного заказника місцевого значення «Тухівський» погоджувати з 
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Департаментом екології та природних ресурсів Полтавської обласної військової 

адміністрації (обласної державної адміністрації). 

 

4. Департаменту екології та природних ресурсів Полтавської обласної військової 

адміністрації (обласної державної адміністрації) у двомісячний термін затвердити 

положення про оголошену територію та об’єкт природно-заповідного фонду, в 

місячний термін після цього передати її у встановленому порядку під охорону 

землекористувачам та землевласникам з оформленням охоронних зобов’язань. 

 

5. Організацію виконання цього рішення покласти на Департамент екології та 

природних ресурсів Полтавської обласної військової адміністрації (обласної 

державної адміністрації), контроль за його виконанням – на постійну комісію 

обласної ради з питань екології та раціонального природокористування. 

 

 

 

Голова обласної ради Олександр БІЛЕНЬКИЙ 
 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення «Про оголошення ландшафтного заказника місцевого 

значення "Тухівський"» 

 

Розробник проєкту рішення: Департамент екології та природних ресурсів 

Полтавської обласної військової адміністрації. Проєкт рішення є актом 

індивідуальної дії.  

 

Мета: розвиток заповідної справи в області, збереження цінних природних, 

ландшафтних комплексів, об’єктів тваринного і рослинного світу. 

 

1. Підстава розроблення проєкту рішення 

 

Підставою розроблення проєкту рішення є лист Департаменту екології та 

природних ресурсів Полтавської обласної військової адміністрації від 

16.09.2022 № 2060/04.3-08 та ініціатива зацікавлених сторін. 

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 

 

Проєкт рішення розроблений з метою оголошення території природно-

заповідного фонду місцевого значення в межах Гоголівської селищної ради 

Миргородського району Полтавської області, відповідно до проекту створення 

та впровадження природоохоронних заходів. 

 

3. Суть проєкту рішення 

 

Прийняття рішення сприятиме збереженню унікальних та типових 

ландшафтів області, цінних видів тварин і рослин, розвитку екомережі, 

збільшенню площі природно-заповідного фонду Полтавської області на 

257,6917 га. 

 

4. Правові аспекти 

 

Проєкт рішення розроблено відповідно до пункту 24 частини першої статті 

43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 52 – 54, 60 

Закону України «Про природно-заповідний фонд України». 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

 

Прийняття і виконання цього рішення не потребує фінансових витрат. 

 

6. Позиція заінтересованих осіб/органів/сторін 

 

Оголошення ландшафтного заказника місцевого значення «Тухівський» 

погоджено власниками та первинними користувачами природних ресурсів у 

межах території, рекомендованої для заповідання. 
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7. Громадське обговорення 

 

Проєкт рішення погоджено Громадською радою при Полтавській обласній 

державній адміністрації. 

 

8. Запобігання корупції 

 

У проєкті рішення відсутні правила і процедури, які можуть містити 

ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з 

корупцією.  

 

9. Прогноз результатів 

 

Виконання цього рішення забезпечить охорону та збереження оголошених 

територій та об’єктів природно-заповідного фонду з цінними природними, 

ландшафтними комплексами, об’єктами тваринного і рослинного світу. 

 

 

 

Тимчасово виконувач обов’язків  

директора Департаменту екології  

та природних ресурсів Полтавської 

обласної військової адміністрації                 Олександр МОНАСТИРСЬКИЙ 

 


