ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник держуправління екології та
природних ресурсів в Харківській області
___________________________ І. В. Капусник
“_____” ____________________2001 р.

ПОЛОЖЕННЯ
про ботанічний заказник місцевого значення
"Червоний"
Харків – 2001 р.
1.

Загальні засади.

1. 1. Ботанічний заказник місцевого значення "Червоний" (далі – Заказник) оголошений
рішенням облвиконкому від 03. 12. 84 р. № 562 відповідно до ст. 53 Закону України "Про
природно-заповідний фонд України".
1. 2. Заказник входить до складу природно-заповідного фонду України, у відношенні до
якого встановлений особливий режим охорони і використання природних ресурсів.
1.3. Заказник загальною площею 49,8 га розташований на землях ТОВ “Кам’янське”
Дворічанського району.
1.4. Поштова адреса: 62710 Харківська область, Дворічанський район, с. Кам’янка.
1. 5. Земельна ділянка, оголошена Заказником, являє собою яружно-балочні землі,
крейдяні схили на правому березі р. Оскіл.
1. 6. Територія заказника не вилучається із земель ТОВ “Кам’янське”, яке здійснює
свою діяльність на ній у відповідності з Конституцією України, Законом України "Про
природно-заповідний фонд України", іншими законодавчими і нормативними актами та цим
Положенням.
1. 7. ТОВ “Кам’янське” несе повну відповідальність за належне утримання території
Заказника та додержання встановленого режиму його охорони та збереження згідно з ст. 26, 46
Закону України "Про природно-заповідний фонд України".
1. 8. Межі Заказника виносяться в натуру з встановленням державних інформаційноохоронних знаків затвердженого зразку. Зміна меж, категорії та скасування статусу території
Заказника проводяться відповідно до ст. 51-54 Закону України "Про природно-заповідний фонд
України".
1. 9. Межі Заказника наносяться на планово-картографічні матеріали ТОВ
“Кам’янське” та управління земельних ресурсів Дворічанського району.
2. Мета створення та завдання.
2. 1. Заказник оголошений з метою збереження і відтворення природного комплексу
рідкісних та зникаючих видів рослин відповідно до ст. ст. 25, 26 Закону України "Про
природно-заповідний фонд України".
2. 2. Завданнями Заказника є:
– збереження і відтворення залишків цілинної степової рослинності та рослин,
занесених до Червоної книги України, обласних списків рідкісних рослин;
– підтримка загального екологічного балансу та забезпечення фонового моніторингу
навколишнього природного середовища;
– проведення науково-дослідної та навчально-виховної роботи на основі угод,
укладених із ТОВ “Кам’янське” за погодженням з держуправлінням екології та природних
ресурсів в Харківській області.
3. Режим території та охорона.
3. 1. На території Заказника забороняється діяльність, що суперечить його цільовому
призначенню і загрожує збереженню природного комплексу:
– меліоративні та будь-які інші роботи, що можуть привести до зміни гідрологічного
режиму території заказника;
– геологорозвідувальні, підривні роботи, розробка всіх видів корисних копалин, будь-
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яке порушення ґрунтового покриву;
– знищення та зміна видового складу рослинності без відповідних обґрунтувань
наукових закладів;
– заготівля лікарських рослин та технічної сировини;
– збір рідкісних та занесених до Червоної книги України видів рослин, їх квітів і
плодів;
– використання хімічних речовин для боротьби із шкідниками та хворобами рослин;
– зберігання на території Заказника (та в 2-х кілометровій зоні навкруги) всіх видів
пестицидів та агрохімікатів;
– влаштування пташників, таборів для утримання худоби;
– знищення та відлов всіх видів тварин, розорення гнізд, нір;
– розорювання земель;
– будь-яке засмічення та забруднення території Заказника;
– організація таборів, місць відпочинку, стоянок автотранспорту, розведення вогнищ;
– відвідування території Заказника в період розмноження тварин та вигодівлі молоді (з
травня до липня);
– прохід та проїзд автотранспорту через територію Заказника поза межами доріг,
стежок;
– надання земельних ділянок під забудову та будь-яке будівництво, не пов’язане з
охороною території Заказника;
– інші види робіт, що можуть привести до порушення природних зв’язків та природних
процесів, втрати наукової, господарської, естетичної цінності природного комплексу
Заказника;
– самочинна зміна меж та заповідного режиму Заказника.
3. 2. Господарська та інша діяльність, що не суперечить діяльності і завданням
Заказника проводиться з додержанням загальних вимог щодо охорони навколишнього
природного середовища, а також дозволяється:
– організація систематичних спостережень за станом природного комплексу;
– проведення комплексних досліджень з метою розробки основ його збереження та
ефективного використання;
– проведення екологічної освітньо-виховної роботи;
– підтримання загального екологічного балансу.
3. 3. Для забезпечення встановленого режиму території Заказника та попередження
негативного впливу різних видів діяльності на прилеглих до нього територіях навколо
Заказника або на окремих ділянках суміжних територій в установленому порядку можуть бути
відведені охоронні зони.
3. 4. Всі види природокористування, що проводяться на території Заказника
здійснюються за дозволами держуправління екології та природних ресурсів в області в межах
лімітів, затверджених в установленому порядку.
3. 5. Режим території Заказника враховується при розробці районних схем
землевпорядкування.
3. 6. Державний контроль за додержанням природоохоронного режиму Заказника
здійснюється держуправлінням екології та природних ресурсів в Харківській області та іншими
спеціально уповноваженими державними та громадськими органами.
3. 7. Порушення законодавства України про природно-заповідний фонд тягне за собою
дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність, що
встановлюється згідно з діючим законодавством.
3. 8. Юридичні і фізичні особи зобов’язані в установленому порядку відшкодувати
шкоду, заподіяну порушенням режиму території Заказника в розмірах, визначених
спеціальними таксами, затвердженими Кабінетом Міністрів України.
ПОГОДЖЕНО
Директор ТОВ “Кам’янське”
Дворічанського району
____________________В. В. Олійник
“____”______________2001 р.

