ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення обласної ради Про оголошення територіями природнозаповідного фонду місцевого значення у Близнюківському районі
Обґрунтування необхідності прийняття рішення
Проект рішення Харківської обласної ради «Про оголошення територіями
та об’єктами природно-заповідного фонду місцевого значення у
Близнюківському районі» підготовлено згідно з вимогами Закону України «Про
природно-заповідний фонд України».
Мета і шляхи її досягнення
Оголошення наступних об’єктів місцевого значення проводиться з метою
збереження цінних природних комплексів.
Гідрологічний заказник місцевого значення «Надеждинський»
Введення до природно-заповідного фонду області гідрологічного
заказника місцевого значення «Надеждинський» дасть можливість: зберегти
місця формування витоку р. Бритай та ценотичного, флористичного і
фауністичного біорізноманіття степових, лучних та водно-болотних комплексів
верхів’я долини р. Бритай, де представлені рідкісні рослини угруповання,
занесені до Зеленої книги України (формація та Зеленого списку Харківщини
та раритетні види рослин і тварин, що охороняються згідно Червоній книзі
України і Червоному списку Харківської області.
Місцезнаходження: Близнюківський район, поблизу села Надеждине.
Загальна площа 96,1 га.
Передається під охорону: Близнюківській районній державній
адміністрації.
На території зростають угруповання рогозу Лаксманового, що
охороняються на Харківщині, а на схилах різнотравно-ковилові степи з
ковилою волосистою, що охороняється за Зеленою і Червоною книгами
України. Флора багата на декоративні та цілющі види рослин.
На території представлені водно-болотний, лучний, степовий фауністичні
комплекси хребетних з низкою рідкісних видів, занесених до Європейського
Червоного списку (деркач, видра річкова, сліпак звичайний), Червоної книги
України (гадюка степова, мишівка степова, тушканчик великий, тхір степовий,
норка європейська), Червоного списку Харківської області (бобер річковий,
бугай, шугайчик, чепура велика, чапля руда, куріпка сіра, рибалочка, синиця
вусата, черепаха болотяна, квакша звичайна). У складі ентомокомплексів
раритетні види з Червоної книги України (вусач земляний, хрестоносець,
махаон, мелітурга булаво вуса, рофітоїдес сірий, сколія степова), з Червоного
списку Харківщини (красотіл бронзовий).
Ентомологічний заказник місцевого значення «Тернівський»
Введення до природно-заповідного фонду області ентомологічного
заказника місцевого значення «Тернівський» дасть можливість: зберегти в
природному стані комплексу рідкісних видів комах ,представлених лучними,

навколо водними та степовими ентомокомплексами, у складі яких раритетні
види, занесені до Червоної книги України та Червоного списку Харківської
області.
Місцезнаходження: Близнюківський район, поблизу села Криштопівка.
Загальна площа 62,8 га.
Передається під охорону: Близнюківській районній державній
адміністрації.
На території необхідно зберегти сукупність видів комах ,представлених
лучними, навколо водними та степовими ентомокоплексами, у складі яких
раритетні види, занесені до Червоної книги України (вусач земліний
хрестоносець, махаон, сколія степова, джміль моховий, джміль глинистий,
мелітурга булавовуса, рофітоїдес сірий) та Червоного списку Харківської
області (ледра, красотіл бронзовий, шашечниця звичайна).У складі
фауністичних комплексів хребетних представлені рідкісні види, занесені до
Європейського Червоного списку (деркач, сліпак звичайний), Червоної книги
України (гадюка степова, мишівка степова, тушканчик великий, тхір степовий,
норка європейська), Червоного списку Харківщини (квакша, черепаха
болотняна, шугайчик, лунь лучний, боривітер звичайний, куріпка сіра,
рибалочка, жайворонок степовий).
На схилах степової балки зростають рідкісні угруповання ковили
волосистої та к.Лессінга (Зелена книга України) і кринитарії волохатої (Зелений
список Харківщини) та рідкісні види рослин: сон чорніючий, шафран сітчастий
(Червона книга України), таволга зарубчаста, кермек донецький (Червоний
список Харківщини). По заболоченому днищу балки трапляється рідкісне в
Харківській області угруповання рогозу Лаксманового. Флора багата на
декоративні та цілющі види рослин, більшість з яких мають значну рясність і
запаси цілющої сировини.
Правові аспекти
Предметом правового регулювання цього рішення є відносини у сфері
заповідної справи – в частині створення об’єктів природно-заповідного фонду
України.
На законодавчому рівні суспільні відносини, що діють в межах територій
та об’єктів природно-заповідного фонду, регулюються Законом України «Про
природно-заповідний фонд України». Відносини в галузі охорони і
використання території заказників регулюється Законами України «Про
охорону навколишнього природного середовища», «Про тваринний світ», «Про
рослинний світ», «Про Червону книгу України», Земельним кодексом України,
Лісовим кодексом України, Водним кодексом України, Положенням про Зелену
книгу України, а також нормативними актами законодавства України.
Фінанси
Витрати, пов’язані із забезпеченням режиму охорони об’єктів природнозаповідного фонду, відповідно до ст. 46 Закону України “Про природно-

заповідний фонд України”, здійснюються за рахунок підприємств, установ,
організації, інших землевласників та землекористувачів, на території яких вони
знаходяться та за рахунок місцевого бюджету.
Позиція заінтересованих органів
Створення заказників погоджено
самоврядування.
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Прогноз результатів
Прийняття рішення обласної ради є частиною процесу формування
національної екологічної мережі області.
Надання природоохоронного статусу цим територіям забезпечить
збереження цінних природних комплексів регіону.
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