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Увага! Сезон тиші!

З 1 квітня у лісах стартував "сезон тиші" з метою збереження популяції диких тварин.
Вперше в Україні провели "сезон тиші" 1 квітня 2016
року. Згідно із законом "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо охорони тваринного
світу", який був затверджений 5 травня 2015 року, природоохоронна кампанія діє щороку.
У преамбулі закону України «Про тваринний
світ» зазначено, що тваринний світ є одним з компонентів
навколишнього природного середовища, національним
багатством України, джерелом духовного та естетичного
збагачення і виховання людей, об’єктом наукових досліджень, а також важливою базою для одержання промислової і лікарської сировини, харчових продуктів та інших
матеріальних цінностей.
В інтересах нинішнього і майбутніх поколінь в Україні за
участю підприємств, установ, організацій і громадян здійснюються заходи щодо охорони, науково обґрунтованого,

невиснажливого використання і відтворення тваринного
світу.
Одним із способів охорони середовища існування, умов
розмноження, шляхів міграції тварин є запровадження
«сезону тиші». «Сезон тиші» — це період масового розмноження диких тварин, який триває з 1 квітня до 15 червня. Під час «сезону тиші» забороняється проведення робіт та заходів, які є джерелом підвищеного шуму та неспокою (пальба, проведення вибухових робіт, феєрверків,
санітарних рубок лісу, використання моторних маломірних суден, проведення ралі та інших змагань на транспортних засобах).
Сезон тиші не виключає обов’язку підприємств, установ,
організацій і громадян при здійсненні будь-якої діяльності, що впливає або може вплинути на стан тваринного
світу, забезпечувати охорону середовища існування, умов
розмноження і шляхів міграції тварин. При цьому зазначені суб’єкти, спільно з центральним органом виконавчої
влади, що забезпечує формування державної політики у
сфері охорони навколишнього природного середовища,
центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, органом місцевого самоврядування вживають
заходів щодо визначення місць розмноження диких тварин та своєчасно інформують населення про правила поведінки, яких необхідно дотримуватися в таких місцях.
Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” до компетенції міських рад належить прийняття рішень про оголошення в місцях масового розмноження та вирощування потомства дикими тваринами “сезону тиші” з обмеженням господарської діяльності та добуванням об’єктів тваринного світу (п. 37 ст. 26)
Підпунктом 3 пункту “а” частини першої статті 33 цього

закону органи виконкому визначено відповідальними за
підготовку і внесення на розгляд ради пропозицій щодо
прийняття рішень про оголошення в місцях масового розмноження та вирощування потомства дикими тваринами
“сезону тиші” з обмеженням господарської діяльності та
добуванням об’єктів тваринного світу”.
Районні та обласні ради відповідно до пункт 24 частини
першої статті 43 приймають рішень про оголошення в
місцях масового розмноження та вирощування потомства
дикими тваринами “сезону тиші” з обмеженням господарської діяльності та добуванням об’єктів тваринного
світу”. Такі рішення готують місцеві районні адміністрації.
Відповідно до ст.87 Кодексу про адміністративні правопорушення України громадяни та посадові особи несуть
відповідальність за порушення вимог щодо охорони середовища перебування і шляхів міграції, переселення, акліматизації та схрещування диких тварин у розмірі від тридцяти – сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян (адміністративне стягнення у вигляді штрафу
від 510 грн до 850 грн, а на посадових осіб – від 850 грн
до 1 тис. 190 грн). Відповідальність також передбачена за
невжиття заходів щодо запобігання загибелі диких тварин, погіршенню середовища їх перебування та умов міграції або добування диких тварин, які зазнають лиха.
«Сезон тиші» – це природоохоронний захід, упроваджений до виконання в Україні на законодавчому рівні
(стаття 39 Закону України "Про тваринний світ"). Метою
такого заходу є охорона ареалу існування, шляхів міграції
диких тварин на час їх розмноження. Такий проект сприяє
відтворенню популяції лісових звірів та птахів, забезпечуючи зростання та різноманіття, спокійний розвиток фауни
в наших лісах.
Олександр Дудник, начальник служби ДО

15 квітня — День екологічних знань
Щорічно 15 квітня у багатьох країнах світу відзначається
День екологічних знань. Привернути увагу людей до проблем екології, змінити їхнє ставлення до природи зі споживацького на дружнє – вирішення цих завдань в сучасному суспільстві є надзвичайно актуальною справою, над
якою працює екологічна освіта. Екопросвітницьку роботу
установа здійснює відповідно до річного Плану заходів з
екологічної освітньо-виховної роботи та в рамках Положення про екологічну освітньо-виховну роботу установ
природно-заповідного фонду.
Екопросвітницька робота є різнобічним видом діяльності. Це видавництво інформаційних матеріалів, розробка
плакатів, банерів, буклетів. Вповні використовуються широкі можливості мережі Інтернет – створено сайт парку,
офіційні групи в соціальних мережах, розміщено матеріали на багатьох тематичних порталах.
Основними фокусними групами для впровадження екологічної освіти визначені учнівська молодь, дошкільнята,
студенти, педагоги-природничники, місцеве населення та
відвідувачі установи (туристи).
При організації екоосвітньої роботи використовуються
найрізноманітніші форми роботи – екологічні уроки, екодесанти, акції, природничі квести, учнівські конференції,

еко-демонстрації, конкурси, вікторини, тематичні екскурсії та інше.
Сучасність демонструє гостроту і складність екологічних
проблем, які вимагають негайного вирішення, адже будьяке зволікання означає подальше загострення екологічної
кризи з фатальними наслідками для навколишнього середовища. Саме з цією метою проводяться різноманітні акції: Всесвітній день водно-болотних угідь, Міжнародний
день лісів, “Збережемо первоцвіти!”, Всеукраїнський
День довкілля, “Посади дерево”, Всесвітній день захисту
навколишнього природного середовища, акції з озеленення шкільного подвір’я, Дні відкритих дверей до природоохоронних свят, «Годівничка», «Збережемо ялинку».
Важливою частиною екоосвітньої роботи є проведення
екскурсій по території парку. Вони мають велике значення для формування всіх компонентів відношення до природи: емоційного, пізнавального, практичного. Проведення конкурсів природничої тематики для дітей – ще один з
способів екологічної освіти. Так в НПП «Кармелюкове Поділля» кожного року проводиться фотоконкурс «Природа
через об’єктив».
Щорічно в червні стартує молодіжний екологічний форум «Південне Поділля – перлина України», учасники та

гості якого мають можливість
не лише гарно
відпочити
на
природі, але й
змістовно провести час – позмагатися, прийняти
участь у майстер
-класах, поспілкуватись на цікаві теми, переглянути інформаційні матеріали, видані співробітниками парку. І все це заради однієї мети – долучитись до природоохоронного руху, поглибити рівень власних знань про
навколишнє середовище.
Вже шостий рік поспіль на базі КЗ «Чечельницька СЗШ
І – ІІІ ст. №2» діє гурток «Первоцвіт», вихованці якого
вчаться бачити прекрасний світ природи, спостерігати за її
змінами та берегти навколишню красу.
Ми впевнені, що це важлива і необхідна справа, яка
змінює на краще світогляд людей.
Лілія Сошнікова, провідний фахівець з рекреації

В Україні збільшили штрафи за порушення вимог пожежної безпеки
У Верховній Раді
зареєстровано законопроект № 3046 від 10.02.2020,
яким передбачено
зміни до Кримінального кодексу та
КУпАП. Проектом
пропонується збільшити штрафи, передбачені КУпАП за
порушення пожежної та техногенної безпеки. Натомість,
зміни в КК полягають лише в заміні терміну «пожежна
безпека» на «техно-генна безпека».
Проектом пропонується збільшити адміністративну від-

повідальність, передбачену ст. 175 та розширити коло
відносин, що нею регулюються. Зокрема, запропоновано
встановити штраф в розмірі 30-100 НМДГ (для фізосіб) та
50-200 НМДГ (для посадових осіб та ФОПів) за порушення
встановлених законодавством вимог техногенної, пожежної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, а
також використання протипожежної, аварійно-рятувальної та іншої спеціальної техніки та засобів пожежогасіння не за призначенням.
Також збільшується санкція за порушення вимог ст. 1752 - за здійснення суб'єктом господарювання господарської діяльності без декларації відповідності матеріальнотехнічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства у сфері пожежної безпеки, проектом передбачено штраф в розмірі 200 НМДГ замість 40-100 мінімумів.

Проектом запропоновано збільшити штраф за завідомо
неправдивий виклик спеціальних служб (ст. 183) з 3-7
НМДГ до 200-600 мінімумів.
Невиконання приписів, розпоряджень та постанов посадових осіб центрального органу виконавчої влади, який
здійснює державний нагляд (контроль) у сфері техногенної та пожежної безпеки, або створення перешкод для їх
діяльності, що передбачено ст. 188-8, тягне за собою
штраф від 100 до 500 НМДГ (1700 - 8500 грн) замість передбачених зараз 2-10 мінімумів.
Нагадуємо, що розмір неоподатковуваного мінімуму
доходів громадян у 2020 році становить 17 грн,
тож мінімальній штраф за вищеперераховані порушення,
в разі прийняття змін, становитиме 510 грн, а максимальний - 10 200 грн.

Вісник «Кармелюкового Поділля»

2 ст.

Природно-заповідний фонд Козятинщини
«Перемо́ га» — ландшафтний заказник місцевого значення площею 18 га, розташований у с. Перемога Козятинського району Вінницької області. Оголошений відповідно
до рішення 28 сесії 5 скликання Вінницької облради
№ 968 від 02 березня 2010 р. Ділянка ялинкового лісу, порізаного балками, через які протікає безіменна притока
річки Гнилоп'ять. Ділянки водно-болотного комплексу багаті болотною рослинністю (очерет, осока, рогіз) з місцем
гніздування водно-болотних птахів (качка, курочка-водяна,
чирок).
Рельєф території рівнинний, слабохвилястий. Клімат помірно-континентальний з теплою і порівняно недовгою
зимою і не жарким літом. Середньорічна температура січня «-5,6° С», липня «+18,8° С». Середньорічна кількість опадів 645 мм, період із температурою понад «+10° С» становить 159 днів.
По геоботанічному районуванню — це Східно-європейська геоботанічна провінція. Рослинність вказаної території представлено такими основними групами: деревною
та чагарниковою рослинністю; прибережно-водною та суто
водною рослинністю.
Основними літніми домінантами трав'яного ярусу є пирій
середній, кропива дводомна, підмаренник чіпкий, яглиця
звичайна, зеленчук жовтий, зірочник ланцетоподібний.
Серед рослин боліт та берегів водного дзеркала — осока
волосиста, очерет звичайний. До угруповань водної рослинності найчастіше трапляються ценози спіродели багатокореневої і ряски малої, звичайними є також ценози куширу темно-зеленого, елодеї канадської, водяного різака
алоеподібного, жабурнику звичайного, водопериці кільчастої. Прибережно-водна рослинність представлена добре
розвиненим азональним елементом: куга озерна, частуха
подорожникова.
На водно-болотному комплексі росте багато видів рослин: цибуля ведмежа, живокіст, зозулині черевички, любка дволиста, півники болотяні, шавлія звичайна, аір звичайний та багато інших. Більшість видів рослин занесені до
Червоної книги.
Чагарниковий ярус розвинений слабо. Поширеними ви-

дами в ньому є шипшина, бруслина європейська та бородавчаста, бузина чорна, рідше трапляються ліщина, свидина криваво-червона.
Деревно-чагарникова рослинність представлена по схилах водних об'єктів та безпосередньо біля води. Терен,
масляниця вузьколиста, свидина криваво-червона, глід
кривочашечковий, жостір проносний утворюють чагарникові зарості. Такий видовий склад значно підвищує ємність
тутешнього середовища для тваринного світу.
По зоогеографічному — Український лісостеповий округ
Дністровсько-Дніпровської лісостепової фізико-географічної провінції з відповідним рослинним та тваринним світом. На берегах річок зустрічаються видри, норки, а по водоймах — дикі качки і гуси. З осілих і перелітних птахів
найбільш поширені граки, ворони, галки, сороки, шпаки,
синиці, дрозди, сови, дятли, солов'ї.
Значна площа об'єкту та поєднання різних природних
угруповань: наявність непорушеної заплави, прибережноводної рослинності створює велику ємність для існування
великого розмаїття тварин. Біля території водних об'єктів
зустрічаються комахи занесені до Червоної книги України:
подалірій, махаон, бджола-тесляр фіолетова.
Велику цінність для існування фауни вказаної території

Адміністрація та весь колектив
НПП “Кармелюкове Поділля”
щиро вітає з Днем народження
09.04 – Сташенко Тетяну Григорівну, провідного фахівця з екологічної освіти;

09.04 - Куземко Анну Аркадіївну, члена
науково-технічної ради Парку;

17.04 - Сіроштана Миколу Васильовича,
інспектора з охорони природно-заповідного фонду Бритавського ПНДВ;

20.04 - Аврамчука Юрія Васильовича, за-

відувача господарства господарського технічного сектору;

22.04 - Марківську Любов Володимирівну,

старшого наукового співробітника науково-дослідного відділу;

26.04 - Рудя Андрія Анатолійовича, підсобного робітника.

Веселка хай Вам завжди сяє,
І сонечко теплом Вас зігріває,
Хай завжди небо вабить Вас блакиттю,
А квіти всі розквітнуть миттю,
Здоров’я в тілі хай бурлить,
І Вас до рухів бадьорить,
Щоб вдома й на роботі,
Все було на високій ноті!
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НПП “Кармелюкове Поділля”
Свідоцтво про реєстрацію:
Серія ВЦ № 863-220-Р
від 31 липня 2012 року
Тираж 100 екземплярів

відіграє водна фауна, зокрема іхтіофауна водного дзеркала. Тут зустрічаються такі звичайні риби як: карась, окунь,
щука, види товстолобів, сом, лящ, судак, білий амур.
Водне дзеркало виконує дуже важливе значення для
популяцій водоплавних птахів. Це місце гніздування багатьох видів птахів: куликів, качок, лисок, курочок водяних,
рибалочок голубих, лунів болотяних, яструбів-перепелятників, бугаїв, чапель білих та сірих, лелек білих, лебедів-шипунів і, що найцінніше — сірих гусей. Під час прольоту на території об'єкту зупиняються великі маси перелітних птахів. Серед них: велика і мала білі чаплі, черні, кулики. Охороняти мігруючих птахів Україна зобов'язалася,
приєднавшись до Боннської конвенції. У гніздовий період
відмічено багато видів птахів, серед яких внесено до ЧКУ:
лелека чорний, балабан, лежень, кулик-сорока, пугач, сорокопуд сірий.
Наявність великого водного об'єкту підтримує існування
тут рідкісного червонокнижного хижака — видри. Звичайною є ондатра. Територія об'єкту сприятлива для взяття
всіх цих тварин під охорону.
Територія об'єкту має високе міжнародне значення, в
першу чергу, як шлях міграції великих мас перелітних птахів. Охороняти мігруючі види птахів Україна зобов'язалася,
прийнявши «закон України про приєднання до Боннської
конвенції» 19.03.99 р. Зобов'язання з охорони водноболотних угідь (до числа яких належить і вказана територія), Україна взяла на себе, приєднавшись до Рамсарської
конвенції (Постанова Верховної Ради від 29.10.96 р.). Додатково зазначимо, що на разі в умовах майже тотальної
трансформації водно-болотних екосистем Вінниччини необхідним є збереження усіх площ не нетрансформованих
екосистем, що збереглися, адже за останні 50 років в області зникло десятки видів рослин та тварин. Кожен рік зростає кількість видів, що потребують спеціальної охорони в
області.
Департаментом агропромислового розвитку, екології та
природних ресурсів Вінницької ОДА за ініціативи активістів
Переможнянської сільської ради ведеться робота з розширення площі заказника.

«Ку́рочка» — ботанічний заказник місцевого
значення. Розташований у селі Збараж Козятинського району Вінницької області.
Площа — 50,4 га. Утворений у 1997 р. (рішенням Вінницької обласної ради від 28.03.1997
р.). Перебуває у віданні СФГ «Прогрес».
Заказник включає заплаву та схили південносхідної експозиції р. Десна крутизною 10-12°.
Ділянка лугово-болотної рослинності, серед
якої є рідкісні види: латаття біле, валеріана лікарська, аїр тростиновий, плавун булавоподібний, перстач гусячий, іван-чай вузьколистий.
«Капли́ чка» — ботанічний заказник місцевого значення в Україні. Розташований біля села
Махаринці Козятинського району Вінницької
області.
Площа — 20 га. Оголошений відповідно до
рішення 28 сесії 5 скликання Вінницької облради № 968 від 02 березня 2010 року.
Статус присвоєно для збереження частини
соснового лісу, трав'яний покрив якого представлений чагарниковими видами з домінуванням
терну колючого, ковили, бородача, костриці та
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водно-болотного комплексу багатого болотною
рослинністю (очерет, осока, рогіз).
«Вікові́ дуби́ » — ботанічна пам'ятка природи
місцевого значення. Розташована у Козятинському
районі
Вінницької
області
(Козятин-ське
лісництво кв.
10 діл. 10, 12,
17). Оголошена відповідно
до рішення Вінницького обл
-виконкому від
29.08.1984 р.
№ 371. Охороняється група
вікових дерев
дуба звичайного
віком
понад 200 років, висотою
25—28 м та діаметром стовбурів 64—98 см.
«Бук за́хідний» — ботанічна пам'ятка природи місцевого значення. Розташована на території Козятинського лісництва (квартал 44, виділ
5, згідно матеріалів лісовпорядкування 2011 р.)
поблизу с. Гулівці Калинівського району Вінницької області. Оголошений відповідно до рішення Вінницького облвиконкому від 29.08.1984 р. № 371. Охороняється могутній екземпляр рідкісного в області виду дерев — бука
західного (Fagus sylvatica) віком понад 100 років.
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