ПРОЄКТ

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ

Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Міністерства захисту
довкілля та природних ресурсів України щодо доцільності зміни статусу
ботанічного заказника місцевого значення «Драбинівка»

Керуючись частиною 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», частиною 2 статті 2, пунктом 6 частини 2 статті 19 Закону України «Про
статус депутатів місцевих рад», відповідно до статей 52 – 54 Закону України «Про
природно-заповідний фонд України», з метою подальшого розвитку заповідної справи в
області, збереження цінних природних, ландшафтних комплексів, об’єктів тваринного і
рослинного світу,
ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Прийняти Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Міністерства
захисту довкілля та природних ресурсів України щодо доцільності зміни статусу
ботанічного заказника місцевого значення «Драбинівка», що додається на 2 аркушах.
2. Надіслати Звернення депутатів Полтавської обласної ради на адресу
Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

ГОЛОВА
ОБЛАСНОЇ РАДИ

О. БІЛЕНЬКИЙ

ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Полтавської обласної ради
до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України щодо
доцільності зміни статусу ботанічного заказника
місцевого значення «Драбинівка»
7 червня 1990 року рішенням сесії Бутенківської сільської ради
Кобеляцького району Полтавської області урочище «Драбинівка» оголошено
пам’яткою природи місцевого значення, а 11 квітня 1992 року виконкомом
Кобеляцької районної Ради народних депутатів було прийнято рішення про
надання урочищу «Драбинівка» статусу ботанічної пам’ятки природи місцевого
значення.
27 жовтня 1994 року рішенням Полтавської обласної Ради урочище
«Драбинівка» набуло статусу ботанічного заказника місцевого значення.
Територія ботанічного заказника знаходиться в околицях села Вишневе в межах
Кобеляцького району Полтавської області. Займає схили правого берега річки
Кобелячок, площа – 120,2 га. Знаходиться у користуванні Бутенківської
сільської ради (57,8 га) та Золотарівської сільської ради (62,4 га).
У 2012 – 2017 роках проведені моніторингові дослідження водних,
прибережно-водних, болотних ділянок, остепнених і засолених лук, заплавних
дібров, що прилягають до території існуючого заказника.
Ландшафти досліджених ділянок різноманітні, в цілому вони є типовими
для долин малих річок. Ґрунти різноманітні: болотні, лучно-болотні, засолені,
сірі лісові, на схилах – чорноземи із суглинками.
Рослинність місцевості характеризується високими показниками
різноманіття і представлена такими типами рослинності: степовим, лучним,
лісовим, болотним, водним (суто водним та прибережно-водним).
Правобережні луки північно-східної частини репрезентують фітоценози
заплавних справжніх лук із багатим різнотрав'ям, які характеризуються
високою кормовою цінністю. В їх складі домінують тонконіг лучний, вовчуг
польовий, люцерна румунська, свербіжниця польова, астрагал нутовий. На цій
території дуже рідко зустрічається зозулинець болотний – лучно-болотний вид,
занесений до Червоної книги України.
Суходільні луки флористично багаті, до їх складу входять конюшина
лучна, буркун лікарський і білий, лядвенець український, цикорій дикий,
деревій майжезвичайний, волошка лучна, тонконіг лучний, люцерна румунська,
люцерна хмелевидна, куртинами зустрічаються вовчуг польовий, чина
бульбиста. На сухіших ділянках зустрічаються масово конюшина польова,
цмин пісковий, різак звичайний, шавлія степова, суниці зелені. Окремі
вкраплення утворюють галофільні види: костриця східна, конюшина
суницевидна. Значні площі вздовж долини річки займають прибережно-водні
рослинні угруповання із очерету звичайного, куги озерної, рогозу
вузьколистого та широколистого, лепешняку високого, тонконогу болотного,
бульбокомишу морського, частухи високого, тонконогу болотного,
бульбокомишу морського, частухи подорожникової, стрілолиста стрілолистого,
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плакуна верболистого, осоки лисячої. По берегах боліт та водойм лівого берега
річки Кобелячок спорадично зростає оман високий – цінна лікарська рослина,
що охороняється в Полтавській області.
Територія ботанічного заказника місцевого значення «Драбинівка»
характеризується
високими
показниками
ландшафтної,
ценотичної,
флористичної репрезентативності та унікальності, екологічної та ресурсної
цінності.
За пріоритетними показниками наукової цінності біорізноманітності
заповідний режим заказника слід залишити таким, що відповідає категорії
ботанічного
заказника,
а
статус
рекомендується
підвищити
до
загальнодержавного значення. За таких умов ботанічний заказник «Драбинівка»
розглядається як цінна ключова територія регіональної екомережі Полтавщини,
важливий об’єкт природно-заповідного фонду Кобеляцького району
Полтавської області й України, зокрема.
Враховуючи зазначене, просимо розглянути можливість зміни статусу
ботанічного заказника місцевого значення «Драбинівка».

Прийнято на пленарному засіданні
тридцять четвертої позачергової сесії
обласної ради восьмого скликання
02 липня 2021 року

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту рішення «Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради
до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України
щодо доцільності зміни статусу ботанічного
заказника місцевого значення "Драбинівка"»
Розробник проєкту рішення: депутат Полтавської обласної ради С. Жук. Проєкт
рішення є актом індивідуальної дії.
Мета: подальший розвиток заповідної справи в області, збереження цінних
природних, ландшафтних комплексів, об’єктів тваринного і рослинного світу.
1. Підстава розроблення проєкту рішення
Проєкт рішення розроблено за власною ініціативою депутата обласної
ради С. Жука.
2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення
Проєкт рішення розроблений з метою подальшого поліпшення заповідної
справи в Полтавській області, збереження цінних природних, ландшафтних та
рекреаційних комплексів, об’єктів тваринного і рослинного світу.
3. Суть проєкту рішення
Прийняття рішення забезпечить охорону та збереження оголошених
територій та об’єктів природно-заповідного фонду з цінними природними,
ландшафтними комплексами, об’єктами тваринного і рослинного світу.
4. Правові аспекти
Проєкт рішення розроблено відповідно до Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Закону України «Про статус депутатів місцевих
рад», 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
Проєкт рішення не потребує погодження з заінтересованими сторонами.
7. Громадське обговорення
Проєкт рішення не потребує проведення громадського обговорення.
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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.

Депутат обласної ради

С. ЖУК

