
 
 

УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ  

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

 вулиця Вернигори, 17, м. Черкаси, 18008, тел./факс: (0472) 63-36-55 

E-mail: 38715482@mail.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 38715482 

_____________________________________________________________________________ 

від _________20___р.  №___________                                    на № _________ від _________ 

 

 Ротмістрівська сільська рада 

 

Тернівська сільська рада 

 

Шполянська міська рада 

 

 

Щодо створення об’єктів  

природно-заповідного фонду 

 

На виконання доручень Черкаської обласної державної адміністрації  

від 12.11.2021 № 9048/01/01-37, № 9051/01/01-37, 9053/01/01-37 та відповідно  

до клопотань Київського еколого-культурного центру (копії додаються) 

ведуться роботи з організації ботанічних заказників місцевого значення 

"Євенкове", "Сотницький яр", "Циганський яр" в Звенигородському  

та Черкаському районі.  

Співвиконавцями вищевказаних доручень призначені Ротмістрівська, 

Тернівська сільські ради, Шполянська міська рада. 

Правові основи організації, охорони, ефективного використання природно-

заповідного фонду України, відтворення його природних комплексів та об’єктів 

регулюються Законом України "Про природно-заповідний фонд України"  

(далі – Закон). 

Відповідно до Закону природно-заповідний фонд становлять ділянки суші  

і водного простору, природні комплекси та об’єкти яких мають особливу 

природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність і виділені  

з метою збереження природної різноманітності ландшафтів, генофонду 

тваринного і рослинного світу, підтримання загального екологічного балансу  

та забезпечення фонового моніторингу навколишнього природного середовища 

Території та об’єкти природно-заповідного фонду з додержанням вимог, 

встановлених цим Законом та іншими актами законодавства України, можуть 

використовуватися: у природоохоронних цілях; у науково-дослідних цілях;  

в оздоровчих та інших рекреаційних цілях; в освітньо-виховних цілях; для 

потреб моніторингу навколишнього природного середовища (ст. 9 Закону). 
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Оголошення заказників провадиться без вилучення земельних ділянок, 

водних та інших природних об’єктів у їх власників або користувачів  

(ст. 25 Закону). 

Управління територіями та об’єктами природно-заповідного фонду,  

для яких не створюються спеціальні адміністрації, здійснюється 

підприємствами, установами та організаціями, у віданні яких перебувають  

ці території та об’єкти (ст. 12 Закону). 

Порядок створення та оголошення територій та об’єктів природно-

заповідного фонду визначений статтями 51-53 Закону. 

Статтею 52 Закону визначено, що погодження клопотання про оголошення 

територій та об’єктів природно-заповідного фонду проводиться з власниками  

та первинними користувачами природних ресурсів у межах територій, 

рекомендованих для заповідання. 

Згідно представлених матеріалів, земельні ділянки під проектованими 

об’єктами природно-заповідного фонду знаходяться на території  

ДП "Кам'янське лісове господарство": 

- ботанічний заказник місцевого значення "Євенкове" площею 11,4 га  

в кв. 24 вид 6 (частково), 13 (частково), 14, 15 (частково) Макіївського  

лісництва – Ротмістрівська територіальна громада; площею 12,5 га кв. 31 вид 2, 

3, 4 (частково), 10, 11 Макіївського лісництва – Шполянська територіальна 

громада; 

- ботанічний заказник місцевого значення "Сотницький яр" площею 2,0 га  

в кв. 27 вид 9 (частково), 11 Макіївського лісництва – Ротмістрівська 

територіальна громада; площею 26,8 га в кв. 30 вид. 1 (частково), 2 (частково),  

3 (частково), 4, 5, 6, 7, 8; площею 26,8 га в кв. 29 вид 4, 5, 6, 7 (частково), кв. 31 

вид. 21 Макіївського лісництва – Шполянська територіальна громада; 

- ботанічний заказник місцевого значення Циганський яр" площею 16,2 га  

в кв. 69 вид. 7, 8, 10, 14, 15 (частково) Макіївського лісництва – Тернівська 

територіальна громада; площею 26,6 га в кв. 18 вид. 3 (частково), 4, 5 (частково), 

10 (частково), 11, 12, 13, кв. 19 вид. 5, 6, 7, 8, 9, 11 (частково) Капітанівського 

лісництва – Шполянська територіальна громада. 

Враховуючи зазначене, з метою врахування думки громади при підготовці 

матеріалів на чергове засідання Черкаської обласної ради просимо в найкоротші 

терміни повідомити позицію громади стосовно створення ботанічних заказників 

місцевого значення "Євенкове", "Сотницький яр", "Циганський яр". 

 

Додаток: в електронному вигляді. 

 

 

 

Начальник                                                                              Сергій СТАРУНОВ 

 

 

 

 

 
Сергій Аксютко  634463 
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