
                                                                                                                            Проект 
 

Про оголошення нововиявлених територій та об’єктів                                

природно-заповідного фонду місцевого значення на території  

Київської області 

 

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про природно-заповідний фонд України», «Про охорону навколишнього 

природного середовища», «Про основні засади (стратегію) державної 

екологічної політики України на період до 2020 року», Указів Президента 

України від 21.11.2017 № 381/2017 «Про додаткові заходи щодо розвитку 

лісового господарства, раціонального природокористування та збереження 

об’єктів природно-заповідного фонду», від 23.05.2005 № 838/2005 «Про заходи 

щодо дальшого розвитку природно-заповідної справи в Україні» та від 

14.08.2009 № 611/2009 «Про додаткові заходи щодо розвитку природно-

заповідної справи в Україні», розглянувши подання Київської обласної 

державної адміністрації, враховуючи висновки і рекомендації постійної комісії 

Київської обласної ради з питань екології, природокористування, ліквідації 

наслідків аварії на ЧАЕС та інших надзвичайних ситуацій, з метою збереження 

та відтворення цінних природних комплексів, генофонду рослинного та 

тваринного світу, Київська обласна рада вирішила:  

 

1. Оголосити регіональним ландшафтним парком, ландшафтним  

заказником місцевого значення та ботанічними пам’ятками природи місцевого 

значення  території, які мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну 

та рекреаційну цінність, без вилучення земель у землекористувачів, згідно  з 

переліком, що додається.  

 

2.      Київській обласній державній адміністрації забезпечити:  

- розробку положень про оголошені цим рішенням регіональний 

ландшафтний парк, ландшафтний  заказник місцевого значення та ботанічні 

пам’ятки природи місцевого значення; 

- передачу територій та об’єктів природно-заповідного фонду, зазначених 

у додатку до цього рішення, під охорону підприємствам, установам та 

організаціям, у віданні яких вони перебувають, з оформленням охоронних 

зобов’язань; 

- вжиття заходів щодо встановлення в натурі (на місцевості) меж 

територій та об’єктів природно-заповідного фонду, визначених переліком, що 

додається, згідно з чинним законодавством. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

Київської обласної ради з питань екології, природокористування, ліквідації 

наслідків аварії на ЧАЕС та інших надзвичайних ситуацій  і голову Київської 

обласної ради Старикову  Г.В. 

 

Голова ради                                                                  Г.В. Старикова



                                                                                                                                                                              Додаток 

     до рішення Київської обласної ради 

                                                                                                                                                                           від________________№__________ 

 

Перелік 

нововиявлених територій та об’єктів природно-заповідного фонду  

місцевого значення Київської області  

(Місце знаходження та характеристика)  

№ 
п\п 

Назва, категорія, тип Площа 
(га) 

Місце знаходження Характеристика Підприємства, 
установи та 

організації, у віддані 
яких перебуває дана 

територія, об’єкт 
1. Регіональний 

ландшафтний парк 

«Яготинський імені 

Гетьмана Кирила 

Розумовського» 

131,5673 м. Яготин На проектованій території знаходяться 

унікальні ландшафти з цінними видами 

флори і фауни. Особливо цінний півострів 

«Круглий острів», який є унікальним 

останцевим (півостровом) із раритетною 

рослинністю центрального лісостепу і є 

рефугіомом  лісового пагорба в межах 

реліктової долини річки Супій. 

Яготинська міська 
рада 

2. Ландшафтний заказник 

місцевого значення 

«Ружківські яри» 

238,1 село Ріжки 

Таращанського району 

Київської області 

Територія цінна для збереження вісьми 

яружно-балочних ділянок та являє собою 

степовий флористичний комплекс, що 

зберігся у верхній та середній частині 

схилів де трапляються рослини занесені до 

Червоної книги України. На проектованій 

ділянці існує цілий ряд рідкісних та 

малочислених видів тварин, що 

охороняються згідно додатку II до 

Бернської конвенції; 
 

Ріжківська сільська 

рада 

3. Ботанічна пам’ятка 

природи місцевого 

значення «Батьківський 

ясен»  

 

0,01 село Дідівщина 

Фастівського району 

Київської області 

Старий екземпляр ясена високого віком 

біля 150 років. На висоті 0,5 м дерево має в 

охопленні 3,8 м, висота дерева 25 м. 

 

Дідівщинська 

сільська рада 



 

Голова ради                                                                                                                                                       Г.В. Старикова 

4. Ботанічна пам’ятка 

природи місцевого 

значення «Дуб-

довгожитель»  

 

Точковий 

об’єкт 
м. Обухів Один з найбільш старих екземплярів дуба 

звичайного віком біля 400 років заввишки 

26-28 м і завтовшки 150 см. На висоті 1,3 м 

дерево має в охопленні 4,7 м; 

 

Обухівська міська 

рада 

5. Ботанічна пам’ятка 

природи місцевого 

значення «Вікові дерева 

дуба звичайного»  

 

Точковий 

об’єкт 
м. Обухів Являє собою 14 вікових дерев з найбільш 

старих екземплярів дуба звичайного віком 

біля 200 років, а одного дерева – 350-400 

років. Висота дерев дуба у середньому 

становить 24-28 м,   завтовшки 150 см. На 

висоті 1,3 м дерева мають в охопленні 4,7 

м; 

 

Обухівська міська 

рада 

6. Ботанічна пам’ятка 

природи місцевого 

значення «Таценківські 

дуби-велетні»  

 

Точковий 

об’єкт 
м. Обухів Являє собою 10 вікових дерев з найбільш 

старих екземплярів дуба звичайного віком 

біля 200 років. Висота дерев дуба у 

середньому становить 24-28 м, завтовшки 

150 см. На висоті 1,3 м дерева мають в 

охопленні 4,7 м; 

 

Обухівська міська 

рада 

 

 

7. Ботанічна пам’ятка 

природи місцевого 

значення 

«Ташанківський дуб»  

 

0,02 село Ташань Переяслав-

Хмельницький район 

Київської області 

Один з найбільш старих екземплярів дуба 

черешчатого віком біля 500 років заввишки 

26-28 м. На висоті 1,3 м дерево має в 

охопленні 5 м; 

 

Ташанська сільська 

рада 

8. Ботанічна пам’ятка 

природи місцевого 

значення «Дуб кохання»  

 

0,02 село Ташань Переяслав-

Хмельницький район 

Київської області 

Старий екземпляр дуба черешчатого віком 

біля 500 років заввишки 28 м. На висоті 1,3 

м дерево має в охопленні 5 м; 

 

Ташанська сільська 

рада 

9. Ботанічна пам’ятка 

природи місцевого 

значення «500-річний 

дуб» 

0,005 села Глібівка 

Вишгородського району 

Київської області 

Один старий екземпляр дуба черешчатого 

віком біля 500 років заввишки 30 м. На 

висоті 1,3 м дерево має в охопленні 5,6 м. 

 

Глібівська сільська 

рада 


