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ВСТУП 

 

Довгострокові завдання охорони, відтворення та рекреаційного 

використання природних комплексів і об’єктів НПП. 

Чинники, які сприятимуть виконанню цих завдань 

 

Національний природний парк «Слобожанський» (НПП) було створено Указом 

Президента України № 1047/2009 від 11 грудня 2009 року (Додаток 1). Парк має загальну 

площу 5244 га. 

Відповідно до ЗУ «Про природно-заповідний фонд України» (1992 р.), національні 

природні парки є територіями природно-заповідного фонду України, природоохоронними, 

рекреаційними, культурно-освітніми, науково-дослідними установами загальнодержавного 

значення, що створюються з метою збереження, відтворення й ефективного використання 

природних комплексів та об’єктів, які мають особливу природоохоронну, оздоровчу, історико-

культурну, наукову, освітню й естетичну цінність. 

На національні природні парки покладається виконання таких основних завдань: 

збереження цінних природних та історико-культурних комплексів і об’єктів; створення умов 

для організованого туризму, відпочинку та інших видів рекреаційної діяльності в природних 

умовах з додержанням режиму охорони заповідних природних комплексів та об’єктів; 

проведення наукових досліджень природних комплексів та їх змін в умовах рекреаційного 

використання, розробка наукових рекомендацій з питань охорони навколишнього природного 

середовища й ефективного використання природних ресурсів; проведення екологічної освітньо-

виховної роботи (ст. 20). 

Основна мета діяльності національних природних парків – поєднання охорони і 

раціонального використання ресурсів, тобто оптимізація природокористування. Їх можна і слід 

вважати за науково-дослідні і еколого-просвітницькі полігони для відпрацювання механізму і 

методів бережливого поводження людини в тому середовищі, яке вона у тривалому процесі 

господарювання створила з природного довкілля. 

Пріоритетними довгостроковими цілями охорони, відтворення та рекреаційного 

використання природних комплексів і об’єктів НПП є: 

- збереження, покращення стану та відновлення порушених болотних, лучних, 

лісових екосистем Лівобережного Лісостепу; 

- збереження, покращення стану та відновлення середовищ існування рідкісних 

видів рослин та тварин виявлених на території НПП; 
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- проведення нукових досліджень та моніторингу стану довкілля; 

- відновлення та розширення мережі туристичних і оздоровчих закладів, створення 

умов для організованого туризму, відпочинку та інших видів рекреаційної діяльності; 

- збалансоване та невиснажливе використання природних ресурсів; 

- здійснення еколого-просвітницької діяльності. 

До чинників, які сприятимуть досягненню цих завдань відносяться: 

- встановлення заповідної зони на особливо цінних природних територіях; 

- посилення охорони екосистем та контролю за використанням  природних 

ресурсів; 

- регулювання антропогенного навантаження в рекреаційних зонах, його 

зменшення шляхом обладнання рекреаційних ділянок, місць відпочинку, встановлення 

туристичних маршрутів; 

- виконання передбачених проектом обсягів будівництва та облаштування 

рекреаційних територій; 

- залучення до проведення досліджень спеціалістів наукового куратора НПП та 

інших нукових установ та організацій; 

- використання природних ресурсів в обсягах, що відповідають визначеним 

лімітам; 

- проведення екологічної освітньо-виховної роботи, виховної діяльності з метою 

підвищення рівня самосвідомості та відповідальності як серед місцевого населення, так і серед 

відпочиваючих, достатня інформованість з питань охорони збереження та відтворення 

біорізноманіття. 

Розробка Проекту здійснена Науково-дослідною установою «Український науково-

дослідний інститут екологічних проблем» (НДУ «УкрНДІЕП»). 
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1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПАРК 

 

1.1. Місцезнаходження, склад земель, межі та загальна площа НПП 

 

НПП створено Указом Президента України № 1047/2009 від 11 грудня 2009 року 

(Додаток 1). Парк має загальну площу 5244 га. Він розташований у Краснокутському р-ні, в 

північно-західній частині Харківської обл. (рис. 1.1.1), на землях 4 адміністративних одиниць: 

Краснокутська селищна рада, Козіївська сільська рада, Качалівська сільська рада та Мурафська 

сільська рада (Додаток 3). 

 

Рис. 1.1.1 Розташування території НПП 

у межах Харківської області 
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До складу НПП увійшли частини лісництв ДП «Гутянське лісове господарство». 

Південно-східна межа НПП знаходиться на відстані 95 км від обласного центру – м. Харків; 

західна межа Парку межує з районним центром – смт. Краснокутськ. НПП оточують села 

Краснокутського р-ну: Чернещина, Основинці, Ситники, Степанівка, Лучки, Козіївка, Городне, 

Пильнянка, Сорокове, Володимирівка, Мурафа, Лісне, Оленівка, Качалівка, Павлюківка, 

Петрівське. 

Адміністративно-господарський поділ території НПП наведено у табл. 1.1.1, рис.1.1.2 – 

1.1.5. 

 

Таблиця 1.1.1 Адміністративно-господарський поділ території НПП 

Назви структурних 

виробничих відділень НПП, 

землекористувачів і 

землевласників 

Місцезнаходження 

їх 

адміністративних 

будівель 

Площа (га) в 

адміністративних 

районах Усього, 

га 

% від 

загальної 

площі 

НПП 

Віддаль 

до 

центр. 

будівлі 

НПП, 

км 

Краснокутський 

район 

Землі, які безпосередньо підпорядковані адміністрації НПП 

Володимирівське 

ПНДВ 

Мурафська 

сільрада 

вул. Леніна, 83, 

с. Мурафа, 

Краснокутський 

р-н, Харківська 

обл., 62020 

3297,0 3297,0 62,9 12 

Качалівська 

сільрада 

с. Качалівка, 

Краснокутський 

р-н, Харківська 

обл., 62025 

210,4 210,4 4,0 4 

Пархомівське 

ПНДВ 

Козіївська 

сільрада 

с. Козіївка, 

Краснокутський 

р-н, Харківська 

обл., 62011 

800,3 800,3 15,3 12 

Краснокутська 

селищна рада 

вул. Леніна, 127, 

смт. Краснокутськ, 

Харківська обл., 

62002 

936,3 936,3 17,9 1 

Разом   5244,0 5244,0 100,0  

 

У таблиці 1.1.2 наводиться кадастрова інформація щодо розподілу земель в межах НПП 

за землекористувачами і власниками землі. 
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Таблиця 1.1.2 Розподіл земель у межах НПП за землекористувачами, власниками землі 

Номер 

рядка за 

формою 

6-зем. 

Власники землі, землекористувачі та землі державної власності, 

не наданої у власність або користування 

Площа 

га % 

1. 
Сільськогосподарські підприємства (усього земель у власності і 

користуванні) 
  

2. Громадяни, яким надані землі у власність і користування   

3+4+5+6 

Заклади, установи, організації; промислові та інші підприємства; 

підприємства та організації транспорту, зв’язку; частини, 

підприємства, організації, установи, навчальні заклади оборони 

  

7.1 Землі, що надані в постійне користування НПП   

7.2+7.3 
Підприємства, установи, організації, установи оздоровчого, 

рекреаційного призначення 
  

7.4 
Підприємства, установи, організації історико-культурного 

призначення 
  

8 Лісогосподарські підприємства 5244,0 100 

9. Водогосподарські підприємства   

10+11 Підприємства іноземних інвесторів та спільних підприємств    

12 
Землі запасу та землі, що не надані у власність або постійне 

користування в межах населеного пункту 
  

 Усього земель у межах НПП 5244,0 100 

 

Територія Парку складається із 7 окремих ділянок. По межі НПП протікають 2 річки: 

Мерло (ліва притока р. Ворскла І порядку та ліва притока р. Дніпро ІІ порядку) та Мерчик (ліва 

притока р. Мерло). Річка Мерло поділяє територію Парку на два загальних ландшафтних 

комплекси: правий берег, розчленований балковою системою Мерли, плато з частиною 

вододілу річок Мерло/Котельва та лівий берег з піщаною терасою і болотними пониженнями. 

До складу НПП також входять невеличкі ділянки заплав річок Мерли та Мерчик на обох 

берегах. 

За фізико-географічним районуванням територія Парку належить до Східнополтавської 

височинної області Лівобережно-Дніпровського лісостепового краю Лісостепової недостатньо 

зволоженої теплої зони. За геоботанічним районуванням територія НПП розташована на 

крайній східній межі Полтавського округу липово-дубових, соснових, дубово-соснових лісів, 

остепнених луків, лучних степів та евтрофних боліт, на крайній східній межі Української 

степової підпровінції, що належить до Східноєвропейської лісостепової провінції дубових лісів, 

остепнених луків та лучних степів, у межах Лісостепової підобласті (зони) та Євразійської 

степової області (Національний атлас, 2007). 

Парк є одним з природних ядер Слобожансько-Галицького екологічного коридору 

відповідно до програми екологічної мережі України (Екологічна мережа..., 2008), а також є 

одним із потенційних «смарагдових» об’єктів відповідно до програми. 
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Рис. 1.1.2 Схема розташування території НПП 

у межах Краснокутської селищної ради 
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Рис. 1.1.3 Схема розташування території НПП у межах Козіївської сільської ради 
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Рис. 1.1.4 Схема розташування території НПП у межах Качалівської сільської ради 
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Рис. 1.1.5 Схема розташування території НПП у межах Мурафської сільської ради 
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1.2. Організація та використання території в минулому 

 

В минулому територія Парку використовувалася лише для ведення лісового 

господарства. Лісогосподарську діяльність здійснювало ДП «Гутянське лісове господарство». 

До складу земельної ділянки, що надалася Парку в користування входили частини територій 

Володимирівського, Пархомівського та Краснокутського лісництв (рис. 1.2.1). 

До складу НПП ввійшли природно-заповідні території місцевого значення, такі як: 

лісовий заказник «Володимирівська лісова дача» площею 699 га та ботанічна пам’ятка природи 

«Мурафська дача» площею 5,2 га. Крім того, безпосередньо межують з Парком або знаходяться 

поблизу межі парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва «Наталіївський» та 

«Краснокутський», ботанічний заказник «Мурафський», зоологічний заказник «Оберіг», 

гідрологічний заказник «Чернещинський» (рис. 1.2.2). 

 

Рис. 1.2.1 Використання території Парку в минулому 
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Рис. 1.2.2 Мережа територій природно-заповідного фонду 
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1.3. Обсяги та характер виконаних 

проектних та вишукувальних робіт 
 

Проект організації території НПП виконувався відповідно до ЗУ «Про охорону 

навколишнього природного середовища», «Про природно-заповідний фонд України», «Про 

землеустрій», «Про планування і забудову території», «Про Червону книгу України», 

Земельного, Лісового та Водного кодексів України, постанови Кабінету Міністрів України від 

25 серпня 2004 року «Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою з 

організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду, іншого 

природоохоронного, культурного призначення», інших актів чинного законодавства. 

Важливим інструктивно-методичним документом, який сприяв розробці Проекту НПП, 

визначав його стратегічний характер у діяльності Парку і головний зміст, стало «Положення 

про Проект організації території національного природного парку, охорони, відтворення та 

рекреаційного використання його природних комплексів і об’єктів», затверджене наказом 

Мінприроди України від 6 липня 2005 року № 245 та наказ Мінприроди України від 21 серпня 

2014 року № 273 «Про внесення змін до наказу Мінприроди України від 16 липня 2005 року № 

245», який аналізував та удосконалював вимоги до розроблення проектів організації територій 

установ ПЗФ України. Методичні рекомендації допомагали відслідковувати темпи підготовки 

необхідних матеріалів для Проекту, вчасно зрозуміти необхідність залучення додаткових 

фахівців, досягати рівноцінності розділів Проекту з точки зору якості використаних матеріалів, 

рівня їх аналізу, визначення практичних заходів. 

При виконанні робіт були використані такі базові територіальні елементи розробки 

Проекту організації території НПП (табл. 1.3.1). 

 

Таблиця 1.3.1 Базові територіальні елементи розробки Проекту організації території НПП 

Назви лісництв, 

виробничих дільниць, 

землекористувачів та 

землевласників 

Загальна 

площа, га 

Кількість 

кварталів, 

шт. 

Середня 

площа 

кварталу, 

га 

Кількість 

виділів, шт. 

Середня 

площа 

виділу, га 

Кількість 

окремих 

контурів, 
шт. 

Володимирівське 3229 78 43 1284 2,5 2 

Краснокутське 291 7 42 86 3 1 

Пархомівське 1724 36 49 523 3,3 5 

 5244 121 45 1893 2,9 7 

 

Щодо виконання роботи було створено геоінформаційні бази даних у форматі ArcView, 

які об’єднали електронні карти території з результатами лісовпорядкування, таксаційних та 

польових робіт, що проведені в межах НПП. 
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При розробці Проекту організації території НПП широко використовувалися матеріали 

польових досліджень та обстежень, здійснених за відповідними методиками. 

Дослідження флори і рослинності здійснювалось детально-маршрутним, стаціонарним і 

напівстаціонарним геоботанічними методами та методом еколого-ценотичного профілювання 

на ключових ділянках. Для досліджень питань охорони й оптимізації фітосистем НПП 

використовувався комплекс методів: ландшафтного планування, екологічного менеджменту, 

екологічних реліктів і індикаторних видів. 

Вивчення теріо- та герпетофауни здійснювалось методом традиційних польових 

досліджень (облік на маршрутах тощо) за стандартними методиками. 

Орнітологічні дослідження проводились також за стандартними загальноприйнятими 

методиками польових орнітологічних спостережень. Обліки птахів проводились за методиками 

картографування територій (закладання пробних ділянок), лінійних трансектів (маршрутні 

обліки), крапкових обліків, у колоніальних поселеннях, у масових сезонних скупченнях, облік 

гнізд тощо. 

Проект організації території НПП розроблявся з використанням широкого масиву 

матеріалів наукових та моніторингових програм, проектів і тем, які виконувалися в попередні 

роки і виконуються зараз, як науковцями Парку так і працівниками інших наукових установ 

України. Серед них слід особливо назвати наступні матеріали, виконані науковцями Парку: 

1. Літопис природи Національного природного парку «Слобожанський» (за 2012 

рік) / Біатов А.П., Брусенцова Н.О., Саідахмедова Н.Б. та ін. – Т. 1. – Краснокутськ, 2013. 

– 200 с. [Рукопис] 

2. Літопис природи Національного природного парку «Слобожанський» (за 2014 

рік) / Біатов А.П., Брусенцова Н.О., Саідахмедова Н.Б. та ін. – Т. 3. – Краснокутськ, 2015. 

– 264 с. [Рукопис] 

Використання ГІС було здійснено при підготовці відповідних планових матеріалів, 

зокрема Плану сучасного використання території НПП, а також у процесі розробки 

картографічного забезпечення. 



25 

 

2 ПРИРОДНІ УМОВИ ТА РЕСУРСИ. ЗАХОДИ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ 

БІОРІЗНОМАНІТТЯ І ЛАНДШАФТІВ 

 

2.1. Геологія 

 

Територія НПП розташована між двома виступами кристалічного фундаменту давньої 

докембрійської Східноєвропейської платформи – Воронезьким кристалічним масивом і 

Українським кристалічним щитом. У тектонічному відношенні це найбільш занурена частина 

Дніпровсько-Донецької западини – Дніпровський грабен. 

Кристалічні породи фундаменту, якими є граніти, гнейси, кристалічні сланці та ін., 

залягають тут на великих глибинах, що досягають 9 тис.м. 

На поверхні кристалічного фундаменту залягає потужна товща різних за віком, складом 

та походженням осадочних порід. Найбільш давніми, відомими в Дніпровсько-Донецькій 

западині відкладами є породи девонської геологічної системи. Вони представлені піщано-

глинистими, карбонатними, вулканогенними та соленосними відкладами. Їх потужність, 

імовірно, досягає 2,5-3,0 км. 

Відклади кам’яновугільної системи (карбону) – це переважно піщано-глинисті, 

карбонатні породи, іноді з прошарками кам’яного вугілля. Відклади карбону досягнуті багатьма 

свердловинами, що розташовані поблизу досліджуваної території на Шебелинському, 

Єфремівському і деяких інших родовищах газу. Потужність товщі кам’яновугільних відкладів 

сягає 3,0 км. 

Наймолодшими серед палеозойських є відклади пермської системи. Це переважно 

строкатокольорові глини, алевроліти, а також карбонатні та соленосні породи. Потужність 

осадків пермі досягає 2,0 км. 

Відклади мезозою представлені тріасовими та юрськими піщано-глинистими породами, 

що досягають потужності 600-900 м, та мергельно-крейдовою товщею (до 800 м) крейдової 

системи. Крейдові відклади на денну поверхню виходять в 20-22 км вниз за течією р. Мерло, на 

схилах правобережних балок та в ярах Краснокутського р-ну. 

Кайнозойська ера представлена переважно морськими відкладами палеогенової і 

неогенової систем та континентальними відкладами четвертинної системи. 

Палеогенові відклади складають бучацька та київська світи, харківська та полтавська 

(частково) серії. 

Відклади бучацької світи – це переважно піски кварцеві, кварцево-глауконітові з 

прошарками кремнистих пісковиків. Потужність відкладів – 35-45 м. 



26 

 

Київська світа представлена мергелями, пісками глинистими кварцево-глауконітовими, 

фосфоритами, потужністю 30-35 м. 

Харківську серію складають обухівська та межигірська світи, складені кварцево-

глауконітовими пісками, пісковиками та глинами потужністю до 50-70 м. 

Полтавська серія палеогену представлена берецькою світою, що складається із 

зміївської та сиваської підсвіт, складених, переважно, пісками, глинами з прошарками бурого 

вугілля та ядрами морських молюсків. Потужність цих відкладів досягає 25-30 м. 

І якщо породи бучацької та київської світ у досліджуваному районі на денну поверхню 

ніде не виходять, то відклади харківської та полтавської серії в багатьох місцях відслонюються 

в ярах, на крутих схилах річкових долин і балок. 

У межах парку та безпосередньо поблизу є декілька цікавих як з наукової, так і з 

пізнавальної точки зору відслонень цих геологічних порід. 

Деякі з них включені до переліку геологічних пам’яток природи України. 

На урвистих схилах відслонюються зеленувато-сірі та бурі вуглисті глини з прошарками 

і лінзами глауконітового піску та рослинними рештками. У цих глинах знаходиться знаменита 

«зміївська флора», а крім того, знайдені залишки риб. Відслонення має велике наукове 

значення, є стратотипом зміївської підсвіти берецької світи полтавської серії палеогену. 

На правому високому березі р. Мерло, в урвистій кручі відслонюються сірі 

дрібнозернисті піски сиваського горизонту, глини з прошарками бурого вугілля і рослинними 

рештками зміївського горизонту, під якими залягає потужна (до 25 м) товща зеленувато-сірих 

глауконітових пісків межигірської світи (харківської серії). Це відслонення має велике наукове 

значення, оскільки в ньому представлено повний розріз берецької світи та чіткий контакт її з 

харківською серією. 

 

2.2. Геоморфологія 

 

У геоморфологічному відношенні територія НПП знаходиться в межах двох крупних 

елементів рельєфу – так званого Придніпровського плато, або ж підвищеної розчленованої 

рівнини на нижньо-середньоміоценовій основі та Дніпровської терасової рівнини. Межею між 

ними служить р. Мерло, що протікає через територію в майже широтному напрямку, трохи 

відхиляючись в південній частині на схід (рис. 2.2.1). 

Західніше від річки, піднімаючись над нею на 80-100 м розташоване Придніпровське 

плато. Висоти поверхні його в середньому становлять близько 175-180 м. Максимальні висоти 

плато в межах парку знаходяться на вододілі і ледь перевищують 200 м. Таким чином, 
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зважаючи на те, що рівень води в руслі р. Мерло знаходиться на абсолютній відмітці близько 80 

м, глибина ерозійного розчленування (енергія рельєфу) сягає 120 м. 

 

Рисунок 2.2.1 Рельєф НПП 

 

 

Поверхня плато інтенсивно розчленована долинами невеликих притоків та численними 

балками. Балки довгі (до 3-5 км), глибокі (40-50 м), шириною до 300-400 м. Днище шириною до 
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100-150 м часто заболочене. Схили переважно випукло-опуклі, симетричні, довжиною 200-300 

м, крутизна до 30°. Характерною особливістю ерозійної мережі досліджуваної території є 

майже повна відсутність ярів. Пояснення цьому можна знайти в своєрідних умовах, що не 

сприяють формуванню лінійного стоку й утворенню ярів. Мається на увазі майже 90 відсоткове 

покриття території лісовими масивами, які утруднюють переведення площинного стоку в 

лінійний. 

Лінійна ерозія набула поширення лише в прирічковій зоні, тобто на високому правому 

схилі долини р. Мерло. Крім того, тут майже на всьому протязі схилу набули прояву і 

гравітаційні процеси та форми рельєфу ними створені – зсуви. Тут утворились декілька зсувів, 

що об’єдналися в зсувну терасу. На схилі утворився багатоступінчастий зсув, у якому 

відслонюються глини берецької світи, по яких і відбулося сповзання порід. Це досить 

мальовниче місце, що має учбово-пізнавальне та естетичне значення. 

Лівобережна частина досліджуваної території – це тераса на долині р. Мерло, вірніше, 

два її наймолодші рівні – долина та перша надзаплавна (піщана, борова) тераса. 

Заплава р. Мерло – це найнижчий рівень долини річки. Абсолютні відмітки вирівняної 

поверхні заплави коливаються від 84 м до 79 м. Ширина заплави складає 1,0-1,2 км та 1,8-2,2 

км. Поверхня має нахил вниз за течією річки. 

Поряд з плоскими, вирівняними поверхнями на заплаві доволі часто зустрічаються 

неглибокі та неширокі, але видовжені зниження, які іноді зайняті водою або заболочені. Це так 

звані старичні зниження, або стариці – давні ділянки русла річки, що відчленувалися від 

основного русла і надалі розвивалися самостійно, перетворившись на озера, а потім і на болота. 

Крім того, на правобережній, відносно русла, заплаві, там, де балки та яри своїми пониззями 

виходять на неї, зустрічаються своєрідні підвищення на заплаві – конуси виносу. Утворились 

вони за рахунок акумуляції продуктів руйнування гірських порід (пісків, глин, суглинків) і 

переносу їх тимчасовими водними потоками на заплаву. 

Площа таких форм рельєфу заплави досягає 400-600 м², а відносна висота до 1,0-1,5 м. 

Як правило, вздовж наступної тераси, у даному випадку, борової, поверхня заплави 

знижена, часто заболочена, а іноді тут знаходяться озера. Це так звана притерасна заплава. 

Заплава складена потужною товщею піщано-глинистих осадків (8-12 м). Алювіальні 

відклади заплави доволі чітко поділяються на три фації: руслова, заплавна та старична. 

Руслова фація – це піски, переважно дрібнозернисті сірі та світло-сірі, зі своєрідною 

косою ледь помітною шаруватістю, добре перемиті, майже не глинисті. Відкладалися вони в 

руслі річки при значних швидкостях руслового потоку. 

Заплавна фація – це горизонтально-тонкошаруваті піски, що відкладалися під час 

повеней, коли при весняному сніготаненні річка виходила з берегів і вода заливала заплаву. У 



29 

 

цей час за рахунок потрапляння у воду великої кількості зважених часток відкладались 

тонкозернисті піски, глинисті, сірого та темно-сірого кольору. 

Старична фація формувалась у відчленованих від основного русла рукавах, озерах-

старицях. Характерною особливістю відкладів цієї фації є наявність у розрізі великої кількості 

перегнилих рослинних решток, темно-коричневого або навіть чорного кольору зі своєрідним 

запахом гниття. 

Перша надзаплавна (піщана, борова) тераса розташована вздовж східної межі НПП на 

лівобережжі р. Мерло. Ширина тераси становить 3,5-3,8 км. Тераса часто піднімається над 

заплавою чітким уступом висотою до 10-15 м. Висота поверхні тераси становить 90-97 м, 

досягаючи максимальної висоти 107-108 м в північній своїй частин. 

Поверхня тераси дрібногорбиста, рідше вирівняна. Горби («кучугури») мають висоту 2-3 

м, подекуди – до 7-9 м. Іноді окремі горби зібрані в пасма, витягнуті переважно вздовж річки. 

Простір між горбами – зниження, в яких зустрічаються невеликі озера. 

Тераса складена потужною товщею (до 20-22 м) переважно піщанистих відкладів, які в 

своїй верхній частині, вірогідно, і піддалися еоловій переробці, завдяки чому й утворився 

своєрідний «кучугурний рельєф». 

 

2.3. Клімат 

 

Кліматичними умовами визначається хід багатьох природних процесів і планування у 

розвитку різних галузей господарства, тому дослідниками надається значна увага питанням 

забезпечення користувачів інформацією про погоду і клімат, кліматоутворення і тенденціям 

коливання і зміни клімату. 

Клімат, як стан атмосфери, що визначається багаторічним режимом погоди і 

закономірною послідовністю метеорологічних процесів (Дубинский, 1980), є компонентом 

географічного середовища і активно впливає на розвиток усього комплексу природних умов. 

Кліматичні умови характеризуються середніми метеоданими, типовими 

метеорологічними явищами і атмосферними процесами. У кліматологічних дослідженнях 

важливого значення набуває вивчення змін клімату у часовому аспекті, що має як наукове 

значення, яке розкриває розуміння проблем розвитку клімату, так і практичне, для різних видів 

діяльності людини. 

Для характеристики кліматичних умов досліджуваної території нами використані 

поточні фактичні матеріали за період з 1970 до 2012 року за даними мережової метеорологічної 

станції Богодухів, що територіально розміщена на відстані 20 км від НПП. 
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Визначення тенденцій змін клімату проводилось на основі аналізу кліматологічних 

стандартних норм, зведених у кліматологічних довідниках 1950, 1967-69, 1990 і 2005 років 

видання (Кліматологічні стандартні норми (1961-1990), 2005; Климатологический справочник 

СССР, 1950; Монин, 1982; Справочник по климату СССР, 1967), які дають підставу 

проаналізувати загальну оцінку кліматологічних змін досліджуваної території. 

Фундаментальними складовими кліматотворення є зовнішні (астрономічні та геофізичні) 

і внутрішні (структура атмосфери, атмосферні процеси і географічні фактори) чинники. 

Регіональні кліматографічні характеристики формуються під впливим таких атмосферних 

процесів, як радіаційно-теплобалансові, кругообіг тепла і вологи, циркуляційні, а також 

місцевих географічних факторів. 

Сонячна радіація досліджувалась у Харківській області експедиціями 

гідрометеорологічної лабораторії ХНУ ім. В.Н.Каразіна під керівництвом Г.П.Дубинського 

(Дубинский, Смалько, Лотошникова, 1971), а також кліматологами УкрНДГМІ у рамках 

підготовки монографії «Клімат міста Харкова» (Дубинский и др., 1971). 

За даними цих досліджень сумарний потік сонячної радіації, що на земну поверхню 

надходить у вигляді прямої і розсіяної радіації дорівнює 4394 МДж/м
2 

за рік. У річному ході 

максимум (658 МДж/м
2
) місячних сум розсіяної радіації припадає на червень, а мінімум – на 

грудень (71МДж/м
2
). 

Величини надходження сонячної радіації на поверхню Землі мало змінюються на 

незначних територіях, тому ці дані правомірно викристовувати і для території НПП (табл. 

2.3.1). 

 

Таблиця 2.3.1 Середні місячні суми сонячної радіації (МДж/м
2
) 

і середнє місячне альбедо (%) 

Місяць Сумарна Поглинута 

ккал/см
2
 

Рад. баланс Альбедо 

Січень 105 46 -12 55 

Лютий 176 88 25 50 

Березень 326 222 138 32 

 

 
Квітень 440 368 234 16 

Травень 628 506 334 19 

Червень 658 532 352 19 

Липень 654 527 343 19 

Серпень 582 470 298 19 

Вересень 419 339 188 19 

Жовтень 230 184 75 19 

Листопад 105 84 17 21 

Грудень 71 47 -8 34 

За рік 4394 3412 1984 27 
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Велика кількість радіації, що поступає на Землю, відбивається від підстилаючої 

поверхні. Взимку чистий сніговий покрив відбиває 60-90%, а влітку зелений покрив – 10-20% 

сонячної радіації. 

Поглинаюча радіація складає 3412 МДж/м
2
 за рік, що перевищує у 2-3 рази витрати 

ефективне випромінювання. З травня по серпень інтенсивність поглинаючої сонячної радіації 

збільшується, і її максимум складає 532 МДж/м
2
 за місяць у червні, а мінімум припадає на 

січень – 46 МДж/м
2
. Радіаційний баланс у середньому за рік складає 1984 МДж/м

2
, тобто 45% 

сумарної радіації. Взимку радіаційний баланс негативний з листопада по січень, але загальна 

втрата енергії невелика – 12 МДж/м
2
 за весь період. У літні місяці радіаційний баланс значний 

(352 МДж/м
2
), з максимумом у липні (табл. 2.3.1). 

Тривалість сонячного сяйва (ТСС) виражається у годинах або процентах від можливої 

величини, тобто від тривалості денного часу. Найменші значення місячної суми ТСС 

відмічаються у грудні, де вони дорівнюють 28 годин (11%). Найбільші значення місячної суми 

ТСС спостерігаються у липні і дорівнюють 295 годин (59%). У межах досліджуваної території 

середня тривалість сонячного сяяння дорівнює 1910 год. при мінімальному значенні – 1526 

годин (1978 р.) і максимальному – 2176 годин (2002 р.) (рис. 2.3.1). 

 

Рисунок 2.3.1 Річний хід тривалості сонячного сяйва в годинах 

 

 

Термічний режим території НПП проаналізований за даними метеорологічної станції 

Богодухів, використавши метеорологічний ряд за період з 1970 до 2012 року. Для аналізу 

відібрані такі кліматичні показники: середня місячна і річна температури повітря, екстремальні 

значення температури повітря теплого і холодного сезонів року, амплітуди температури 

повітря. 

Середня місячна і середня річна температура повітря є одним із головних кліматичних 

показників, що характеризує загальний температурний фон території. Коливання 
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середньорічньої температури протягом року, від мінімальної температури повітря у січні (-6,9 

0
С), до максимальної – у липні (20,9 

0
С), а також середньої максимальної (31,6 

0
С у липні) і 

середньої мінімальної (-19,6 
0
С у січні) температури повітря, свідчить про те, що річний режим 

температури повітря має виражений континентальний тип (табл. 2.2). 

 

Таблиця 2.2 Середньомісячні, річна і екстремальні значення температура повітря 

(метеорологічна станція Богодухів) 

Значеня 

температури 

повітря 

Місяці 
За 

рік 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Середня -6,9 -5,8 -0,2 9,2 16,0 19,5 20,9 19,8 14,2 7,4 1,5 -3,1 7,7 

Максимальна 1,1 1,6 7,3 19,6 26,6 30,8 31,6 31,5 24,1 18,5 8,0 2,6 13,4 

Мінімальна -19,6 -20,8 -12,1 -2,0 3,6 9,0 11,1 10,3 4,8 -3,6 -8,4 -14,6 0,6 

 

Екстремальні значення температури повітря спостерігаються при відхиленні 

температурних величин від норми і визначають мінливість річної і місячної температури 

повітря. У річному ході найвищий абсолютний максимум температури повітря (39-40 °С) 

спостерігається у літні місяці, а найнижчі його значення відмічаються взимку (грудень-лютий) і 

становлять 10-13 °С. Найбільш високий абсолютний максимум температури повітря (40,2 °С) 

зафіксовано у 2002 р. Абсолютний мінімум температури повітря у січні коливається у межах -

39–-40 °С. У літні місяці він додатний і становить 9-11 °С, а найнижчий (-41,4 °С) мінімум 

температури повітря зафіксовано у 1935 р. 

Режим зволоження. Наявність води в атмосфері і підстилаючій поверхні визначає 

характер зволоженості території. Для кількісної характеристики ступіню зволоженості 

використані: вологість повітря, хмарність, атмосферні опади, сніговий покрив. 

Пружність водяної пари, як парціальний тиск водяної пари, на території НПП має чітко 

виражений річний хід і збільшується від зими до літа. Найменші значення пружності водяної 

пари, відмічаються у найхолодніші місяці зими (3,8-4,5 мб). Влітку парціальний тиск водяної 

пари різко збільшується, особливо у липні від 14,6 до 15,6 мб. 

Відносна вологість, як величина, що дає уяву про ступінь насичення повітря водяною 

парою, змінюється протягом року. Середні місячні значення відносної вологості взимку на 

території перевищують 80 %. Навесні значення відносної вологості зменшуються на 10 % і 

становлять переважно 62-79 %. Влітку значення середньої місячної відносної вологості повітря 

зменшуються до 55-56 %. Восени на території переважають значення відносної вологості від 71 

% до 86 %, тобто вологість збільшується. Середні річні значення вологості становлять 75 % 

(табл. 2.3.2). 
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Таблиця 2.3.2 Середньомісячні, річні і екстремальні значення абсолютної вологості 

повітря (мб), відносної вологісті повітря (%), дефіциту вологості (мб) 

Вологість 

повітря 

Місяці 
За 

рік 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Абсолютна 3,8 3,9 5,4 7,9 11,2 14,6 15,6 14,7 11,8 8,7 6,9 4,5 8,9 

Відносна 84 83 79 69 62 65 65 66 71 78 86 88 75 

Дефіцит 0,3 0,5 1,3 4,3 8,5 10,6 10,1 9,2 5,6 2,1 1,2 0,9 4,8 

 

Дефіцит насичення, як недостача насичення повітря водяною парою, змінюється 

протягом року аналогічно температурному ходу повітря. Найменші значення дефіциту 

насичення спостерігаються у холодний період року (0,3-0,9 мб). Найбільших значень він 

досягає влітку – від 9,1 до 10,6 мб. 

Хмарність, якступінь покриття неба хмарами, характеризує кількість, форму та висоту 

хмар на небосхилі. На території НПП небосхил закритий хмарами у середньому за рік на 64-69 

%. Найбільше хмар спостерігається взимку: майже на всій території району близько 77-85 % 

небосхилу закрито хмарами. Весною хмарність зменшується до 66-69 %. Влітку хмар ще менше 

(42-56 %), але просторовий розподіл їх більш неоднорідний. Восени небосхил вкривається 

хмарами більш рівномірно. Майже на всій території небо закрите на 63-69 %. 

Атмосферні опади – це головна складова зволоження території. Основна закономірність 

просторового розподілу опадів на території НПП зумовлена циркуляційними факторами і за рік 

у середньому випадає 498-568 мм опадів (рис. 2.3.2). 

 

Рисунок 2.3.2 Середньомісячна кількість опадів (мм) і висота снігового покриву (см) 

 

 

Кількість атмосферних опадів у окремі роки коливаєься у значних межах в залежності 

від опадотвірних процесів. Ця різниця складає 443 мм. Основна кількість опадів (341 мм) 

спостерігається у теплий період року (квітень-жовтень), що складає 65 % річної кількості. У 

холодний період року у середньому випадає 184 мм, опадів, або 35 %. 
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Сніговий покрив, як шар снігу, що лежить на поверхні грунту і утворюється внаслідок 

снігопадів, впливає на формування клімату в зимовий сезон. Установлення снігового покриву 

на території НПП відбувається у кінці листопада напочатку грудня. Максимальне 

снігонакопичення настає наприкінці лютого і висота снігового покриву становить 14-18 см. 

Стійкий сніговий покрив утримується близько 65-80 днів. Весною, у першій декаді березня, 

починається руйнування стійкого снігового покриву, а закінчується наприкінці березня. 

Атмосферна циркуляція, як рух атмосферних мас по відношенню до положення 

баричних центрів над континентом Євроазії і Атлантикою, має велике кліматотвірне 

значення. Над територією НПП «Слобожанський» формується континентальне помірне повітря, 

з повторюваністю 70-80 % узимку і 60-70 % улітку, і проникають також повітряні маси, 

сформовані над іншими широтами: морське повітря помірних широт (взимку у 15 %, а влітку – 

у 10 % випадків.), що формується над Атлантичним океаном; морське тропічне повітря 

(повторюваність 5-10 %) – формується над Середземним морем, континентальне тропічне 

повітря (5-10 %) – формується на півдні континенту, арктичне повітря, що формується в 

арктичних широтах частіше бувають улітку (повторюваність – 10-15 %), ніж узимку (5-10 %). 

Вітер, як рух повітряних мас, характеризується за напрямком і за швидкостю. 

Територія НПП «Слобожанський» характеризується нестійкими вітрами як по напрямку, так і 

по швидкості. Взимку дмуть переважно вітри східного (15) і південно-східного (17) напрямків, 

весною – східного (16) та південно-східного (15), влітку – північного (13), північнно- західного 

(19), восени – західного (13) та південно-східного (17). Отже, за даними метеостанції Богодухів 

переважають вітри південно-східного, південно-західного та північно- західного напрямків 

(табл. 2.3.3). 

Середня швидкість вітру за рік рівна 4,3 м/с. Найбільші швидкості вітру в середньому за 

рік і за всі місяці року відрізняються при східному і північно-східному напрямках вітру. У 

холодний період року середні швидкості при всіх напрямках більше, ніж у теплий. 

Найбільш ймовірні вітри з силою від 0 до 6 м/с. Але бувають й дуже сильні вітри 15-20 

м/с. Найбільші швидкості вітру за даними метеостанції Куп’янськ у січні-лютому, найменші – у 

липні, серпні (табл. 2.3.4). 

Клімат території НПП у відповідності до розглянутих складових кліматотворення – 

атмосферних процесів (радіаційно-теплобалансові, циркуляційні, кругообіг тепла і вологи) і 

факторів кліматотворення відноситься до типу помірно континентального. 

Протягом року в межах регіону спостерігаються повітряні маси різного походження, що 

взаємодіють з радіаційними факторами і підстилаючою поверхнею і призводять до формування 

різних типів погоди, а в багаторічному плані – до формування клімату. У відповідності до 
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кліматограми річний хід метеорологічних величин спростовує віднесення клімату території 

НПП до помірно континентального типу клімату. 

 

Таблиця 2.3.3 Повторюваність (%) середнього місячного і річного напряму вітру 

 Пн ПнС С ПдС Пд ПдЗ З ПнЗ Штиль 

I 8 11 15 15 8 12 13 10 8 

II 8 11 15 17 8 12 12 10 8 

III 9 11 15 15 11 10 12 11 8 

IV 10 12 16 16 8 7 9 10 11 

V 12 13 13 12 7 10 9 12 13 

VI 12 14 10 10 6 9 9 15 16 

VII 11 12 9 5 4 8 11 19 18 

VIII 13 11 11 9 5 6 11 15 20 

IX 12 7 9 8 8 9 13 14 21 

X 11 10 11 12 6 10 14 13 15 

XI 8 9 11 17 8 10 9 9 9 

XII 6 11 19 17 9 12 10 8 10 

Рік 10 11 13 14 6 10 11 12 13 

 

Таблиця 2.3.4 Середня місячна, річна і екстремальні значення швидкості вітру (м/с) 

Значення Січень Березень Липень Жовтень Рік 

Середня місячна 5,6 5,7 3,3 4,3 4,3 

Максимальна 17,5 10,7 8,9 11,1 12,4 

Мінімальна 3,6 2,9 1,1 2,6 2,3 

 

Клімат обумовлений змінами умов кліматотвірних процесів і географічних факторів і 

призводить до переходу від сезону до сезону. Кліматичні сезони виділяються за термічною 

ознакою – датою переходу середньої добової температури повітря через певні межі. Це 

підтверджується і характеристиками клімата по сезонах. 

Зима. Зимовий період починається сталим переходом середньодобової температури 

через 0 
0
С. У середньому зима триває понад три місяці. Період з температурою нижче -5 

0
С 

триває 62-68 днів, морози часто змінюються відлигами. Взимку спостерігається три типи погод. 

З континентальним помірним повітрям пов’язана хмарна погода (75 % повторюваності) із 

слабкими опадами (35 % від річної кількості), помірно морозна (-5 
0
С–-6 

0
С), з помірним вітром. 

При вторгненні морського помірного повітря спостерігається хмарна погода із значними 

опадами, потеплінням і сильним поривчастим вітром. З арктичним повітрям пов’язана ясна або 

малохмарна погода без опадів, з сильними морозами і слабким вітром. 

Весна. Прихід весни співпадає у часі з останньою декадою березня після сходу снігового 

покрову, коли середньодобова температура переходить через 0 
0
С. Весна це – найкоротший 

період, що триває 35-45 днів. Навесні відбувається перебудова циркуляційних процесів, що 
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зумовлює несталість погоди: нерідко навіть у квітні могуть настати різкі похолодання, пов’язані 

із вторгненням арктичного повітря до -10 
0
С, -15 

0
С. Повернення холодів можуть спостерігатися 

і в травні, температура у цей час іноді опускається до -5 
0
С– -6 

0
С. 

Літо настає з переходом середньодобових температур через +15 
0
С, що спостерігається у 

другій декаді травня. Тривалість літнього періоду 120 днів. Літо тепле, іноді спекотливе, з 

достатньою (у середньому за багато років) кількістю опадів. У цей період найчастіше 

спостерігається три типи погод. З континентальним помірним повітрям пов’язана малохмарна 

погода із збільшенням хмарності (цей тип погоди повторюється у 60 % випадків). При 

вторгненні морського помірного повітря (з циклонами) спостерігається хмарна з дощами 

погода, яка супроводжується похолоданням. З трансформацією континентального помірного 

повітря у континентальне тропічне повітря (в умовах тривалого антициклону) пов’язана 

посушлива погода з температурами до +35 
0
С–+39 

0
С.Опади влітку найчастіше мають характер 

злив; за літо у середньому буває близько 20 днів з грозами. 

Осінь. Восени відбувається зниження температури повітря – від +15 
0
С до 0 

0
С. Сезон 

звичайно починається у середині вересня і триває 65 днів. У першій половині осені температура 

знижується порівняно повільно, зменшуються атмосферні опади, що зумовлює формування 

теплої погоди. Цей тип погоди спричиняється континентальним помірним повітрям. У другій 

половині осені посилюється циклонічна діяльність, збільшується хмарність, йдуть дощі. Така 

погода пов’язана з приходом морського помірного повітря і морського арктичного повітря. 

Таким чином, аналізуючи структуру клімату території НПП можна зробити висновок, що 

формування клімату досліджуваної території, яка є лісопарковою зоною з розчленованим 

рельєфом і вкрита лісом, відбуваться у значній мірі під впливом цих місцевих умов. 

Сонячна радіація під кронами дерев зменшується у середньому на 50-70 %. Це активно 

впливає на формування термічного режиму району, тому температура повітря, у порівнянні з 

відкритою місцевістю, нижча на 1,5-2 
0
С. У межах району під впливом погодних умов в окремі 

несприятливі роки можуть формуватися посушливі умови, але інтенсивність посух і суховіїв 

менща у порівнянні з прилеглими територіями. Цьому сприяє і підвищена зволоженність 

території. В умовах деревостою активно розвивається випаровування, формується підвищена 

вологості повітря (10-15 %), кронами дерев затримуються опади (20 %) і вони створюють 

вітрозахисну дію. 

Зміни локального клімату території НПП 

Проблема зміни клімату є однією з глобальних проблем, що потребує для пом'якшення 

впливу на зміну клімату участі усієї світової спільноти. Результатом зусиль світового 

співтовариства стало підписання у 1992 р. Рамкової конвенції щодо зміни клімату. Україна є 
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однією з найбільш вагомих учасниць цього процесу. Україна ратифікувала конвенцію у жовтні 

1996 р. а в серпні 1997 р. стала повноправною її Стороною і взяла на себе зобов'язання 

дослідження клімату на території держави, розробки сценаріїв можливих його змін у 

майбутньому, в тому числі й під впливом антропогенної діяльності (Будико, 1980; Клімат 

України…, 2003; Монин, 1982). 

Для вирішення цього завдання у 1997 р. розроблено «Кліматичну програму України», 

яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України. Вона включає розроблення 

ефективної системи забезпечення органів державної влади та місцевого самоврядування, різних 

галузей економіки країни, Збройних Сил та населення України кліматологічною інформацією, 

прогнозами можливих змін клімату і соціально-економічними та екологічними наслідками цих 

змін. 

За даними інструментальних спостережень і палеогеографічних реконструкцій 

дослідники (Будико, 1980; Бучинский, 1980; Климат Украины…, 1957) встановили, що клімат 

Землі змінюється і необхідність розроблення прогнозу клімату і кліматоохоронних заходів 

визначає актуальність проблеми змін клімату як у глобальному, так і регіональному масштабах. 

За історичний період визначені значні флуктуації клімату. За результатами досліджень 

Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту (УкрНДГМІ) температура 

повітря, як інтегральна характеристика глобальної кліматичної системи, до ХІ ст. перевищувала 

сучасну на 1-2 
0
С (Клімат України…, 2003). З кінця XV до середини XIX ст. клімат змінився на 

прохолодніший, у зв'язку з чим цей період одержав назву «малого льодовикового» і 

температура була на 1,2-1,5 
0
С нижча від сучасної. Наступний період, що тривав до 40-х роках 

XX ст., відзначений потеплінням, який змінився відносно незначними коливаннями клімату у 

бік похолодоння. У середині 70-х років потепління поновлюється з більшою інтенсивністю, ніж 

у попередні роки і продовжується до теперішнього часу. З кінця XIX до початку XXI ст. 

відбулося підвищення глобальної температури на 0,6 
0
С, а поза тропічними широтами – на 0,8 

0
С. За окремі десятиріччя підвищення глобальної температури повітря у середньому становить 

0,5 
о
С, за останні 30 років воно подвоїлось. 

Для оцінки змін локального клімату території НПП у сучасний період нами використані 

кліматологічниі стандартні норми, що зведені у кліматологічних довідниках (Кліматологічні 

стандартні норми (1961-1990), 2005; Климатологический справочник СССР…, 1950; Монин, 

1982; Справочник по климату СССР…, 1967). Кліматологічний довідник видання 1950 року 

включає оброблені метеорологічні дані за період з 1891 по 1935 роки, що дає можливість 

скласти уяву про клімат кінця Х1Х – початку ХХ ст. Кліматологічний довідник 1967-69 років 

видання має метеорологічний ряд спостережень у межах 1917-1961 рр. У ньому наведені нові 

кліматологічні стандартні норми, що характеризують особливості клімату середини ХХ ст. 
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Кадастр клімату України, видання 1990 і 2005 років, подають оновлені кліматологічні 

стандартні норми на визначені періоди. Кліматологічні дані, що наведені у цих джерелах, 

зведені нами у табл. 2.3.5 і дають підставу проаналізувати загальну оцінку кліматологічних змін 

досліджуваної території, тобто визначити тенденції змін клімату на локальному рівні. 

 

Таблиця 2.3.5 Середньомісячні та річна температура повітря за даними кліматичних 

довідників 1950, 1967, 2005 років видання (метеорологічна станція Богодухів) 

Рік видання 

довідника 

Місяці 
За 

рік 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12  

1950 -5,9 -5,0 0,8 10,6 19,0 22,0 24,8 23,8 18,4 10,9 2,0 -4,0 9,8 

1967 -7,4 -7,0 -1,8 7,0 14,8 18,2 20,2 19,2 13,5 6,6 0,2 -5,0 6,5 

1990 -7,5 -6,3 -1,0 8,1 14,9 18,1 19,5 18,7 13,5 6,8 0,7 -4,0 6,8 

2005 -5,5 -4,9 -0,8 8,5 14,7 18,0 20,4 19,0 13,4 7,0 -0,4 -4,9 7,2 

 

Зміни річної температури більше ніж за 100-літній період, у межах території 

дослідження, становлять 3,1-3,5 
0
С. Коливання річної температури відповідають зазначеним 

вище періодам, тобто у період потепління, що спостерігалось з кінця XIX до 40-х років XX ст., 

вона становила 9,8 
0
С, у наступний період вона знижується до 6,5-6,8 

0
С, а у сучасий період 

вона знову підвищується до 7,2 
0
С. 

Аналізуючи зміни місячних температур необхідно відзначити, що спостерігаються більш 

відчутні коливання температури повітря. Особливо це характерно для літніх місяців. Так, 

різниці температур між періодом потепління і періодом похолодання за липень і серпень місяці 

становлять 5,3 і 5,1 
0
С відповідно. У перехідні сезони зміни місячних температур, що 

характеризуються різницями температур між зазначеними періодоми дещо нижчі. Так, ці 

різниці температур за квітень і жовтень місяці становлять 3,6 і 4,1 
0
С відповідно. Для зимових 

місяців тенденція до зниження різниці температур зберігається. Наприклад, у січні вона 

становила 1,6 
0
С і у лютому – 2,0 

0
С. Якщо розглядати зміни опосередкованих сезонних 

температур у відповідності до розрахунків за даними кліматичних довідників 1950, 1967 (табл. 

2.3.6), то різниці температур між періодом потепління і періодом похолодання нижчі у 

порівнянні з місячними різниціми. Так, різниці літніх температур становлять 5,1 
0
С, зимових 

становлять 1,7 
0
С весняних – 3,1 

0
С, осінніх – 2,4 

0
С. 

Про інтенсивність зміни температурного режиму регіонального клімату можна судити на 

основі його порівняння з глобальною осередненою температурою. Динаміка клімату 

досліджуваної території, так і України вцілому, як регіонального клімату, значною мірою 

уособлює характерні риси змін глобального клімату. Порівнюючи зміни глобальної і 

регіональної річної температури, необхідно зазначити, що глобальна температура за останній 
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Таблиця 2.3.6 Опосередковані сезонні температури повітря за даними кліматичних 

довідників 1950, 1967 років видання (метеорологічна станція Богодухів) 

Сезони 1950 рік видання 1967 рік видання Різниця 

Зима -5,0 -6,7 1,7 

Весна 10,1 7,0 3,1 

Літа 23,8 18,7 5,1 

Осінь 9,1 6,7 2,4 

 

період підвищилася на 0,6 
0
С, за дослідженнями УкрНДГМІ (Клімат України, 2003) регіональна 

річна температура збільшиться на 0,8 
0
С, а за нашими розрахунками річна температура 

території дослідження, як важливий показник локального клімату, підвищилася на 1,4 
0
С. 

За даними УкрНДГМІ клімат України чутливий до змін глобального клімату і аналіз 

структурного зв'язку регіональної та глобальної температури в окремі сезони та за рік дає 

можливість завбачити найбільш ймовірні зміни регіонального клімату у перші десятиріччя XXI 

ст. Було встановлено, якщо глобальна температура за два-три майбутні десятиріччя 

підвищиться ще на 0,3-0,4 
0
С, то регіональна збільшиться в окремі сезони: взимку та навесні на 

0,5-0,8 
0
С, влітку та восени на 0,3-0,9 

0
С порівняно з існуючим режимом температури в Україні. 

Зменшиться різниця температури повітря між сезонами року. Враховуючи ієрархічні звязки 

глобального, регіонального і локального кліматів (Кобченко, 2010), а також те, що регіональна і 

локальна температури лінійно пов'язані з глобальною температурою, можна вважати, що у 

цілому підвищення регіональної і локальної річної температури може бути інтенсивнішим, ніж 

підвищення річної температури у глобальній кліматичній системі у 1,3-1,5 раза і становитеме на 

1,0-1,5 
0
С вище температури існуючого режимому температури в Україні. 

Режим зволоження знаходиться у віповідній залежності від температурного режиму. 

Науковці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту, порівнюючи 

глобальні і регіональні зміни клімату, встановили, що зміна термічного режиму 

супроводжується зміною режиму зволоження. За даними УкрНДГМІ атмосферні опади, як 

провідна складова режиму зволоження відповідних територій, за останній 100-літній період 

дослідження мали тенденції до незначного збільшення. Так, річна кількість опадів на території 

північно-східної України збільшилась на 7-10 % (понад 40 мм) від кліматологічної норми. 

Взимку і влітку, порівняно з початком століття, кількість опадів не змінилася. Весною опади 

мають тенденцію до незначного збільшення (до 20 мм), а восени, порівняно з початком 

століття, опади дещо зменшились. 

Для оцінки змін режиму зволоження території НПП у сучасний період нами використані 

стандартні норми середньомісячної та річної кількісті опадів, що подані у кліматологічних 

довідниках, видання 1950, 1967, 1990 і 2005 років. Дані, що наведені у цих джерелах зведені 
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нами у табл. 2.3.7, що дає можливість зробити порівняльну характеристику кількісті опадів за 

визначені періоди дослідження, яка доповнює загальну оцінку кліматологічних змін території 

НПП. 

 

Таблиця 2.3.7 Середньомісячні та річна кількість опадів за даними кліматичних 

довідників 1950, 1967, 2005 років видання (метеорологічна станція Богодухів) 

Пункт 

спостереження 

Середня кількість опадів, мм 

По місяцях За рік 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12  

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1950 32 22 32 39 55 79 75 59 39 47 49 40 568 

1967 32 30 32 31 46 63 69 52 35 44 42 35 511 

1990 44 36 33 41 45 60 72 48 47 39 49 47 561 

2005 35 32 36 43 60 87 71 40 53 45 37 35 574 

 

Річна кількість атмосферних опадів змінювалась за 100-літній період таким чином: з 

кінця XIX до 40-х років XX ст., тобто у період потепління клімату, річна кількість опадів 

коливалась в межах 565-570 мм; у період відносного похолодання клімату (40-60 роки XX ст.) 

кількість опадів різко зменшилась до 511 мм; у наступний період кількість випавших опадів 

збільшилась до 561 мм; а у сучасний період ця величина перевершила значення попередніх 

періодів і досягла 574 мм. Таким чином, прівнюючи річну кількість атмосферних опадів, що 

випадали за періодидослідження, можна стверджувати, що періодам потепління клімату 

відповідають більш підвищені значення випавших атмосферних опадів. 

Аналізуючи зміни місячних величин атмосферних опадів за період дослідження 

необхідно відзначити, що не завжди спостерігається така чітка їх залежність від рівня 

потепління і похолодання клімату. Так, за осінньо-зимовий період сучасна місячна норма 

величин атмосферних опадів у порівнянні з початком століття дещо менша і становить для 

жовтня, листопада і грудня 45-35 мм, а на початку століття вона була 40-47 мм. У січні 

відповідають більш підвищені значення випавших атмосферних опадів. 

Аналізуючи зміни місячних величин атмосферних опадів за період дослідження 

необхідно відзначити, що не завжди спостерігається така чітка їх залежність від рівня 

потепління і похолодання клімату. Так, за осінньо-зимовий період сучасна місячна норма 

величин атмосферних опадів у порівнянні з початком століття дещо менша і становить для 

жовтня, листопада і грудня 45-35 мм, а на початку століття вона була 40-47 мм. У січні 

кількість опадів майже не змінилася, а весною і влітку атмосферні опади зберели тенденцію до 

збільшення у середньому на 5-20 мм. У період сучасного потепління для окремих місяців 

зафіксовані рекордні кількості опадів, наприклад у липні 2005 р. випало 158 мм опадів, що у 
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двічі перевищує місячну норму, у серпні випало 138 мм атмосферних опадів, що у тричі 

перевищує місячну норму. У цей період відзначені рекордні і добові величини атмосферних 

опадів, так 22-23 березня 2013 р. перекритий столітній рекорд опадів і упродовж двох діб 

випало більше 50 мм, що дорівнює місячній нормі атмосферних опадів. 

Таким чином, загальний режим зволоження за період дослідження має тенденцію до 

підвищення, а закономірністю зміни кількості опадів залишається значне коливання з року в 

рік. Упродовж сезонів від березня до жовтня поле опадів характеризується зміною періодів 

збільшення їх кількості, а за осінньо-зимовий період – зменшенням. 

У цілому зміни температурно-вологового режиму узгоджуються з висновками провідних 

наукових установ та нишими власними напрацюванями стосовно позитивної тенденції змін 

температури повітря і розподілу полів атмосферних опадів, що зумовлено потеплінням 

глобального клімату, яке особливо інтенсивно відбулося за останні 20-З0 років XX ст. 

Одним з головних проявів регіональних і локальних кліматичних змін на тлі глобальних 

процесів потепління є істотне підвищення температури повітря, зміна термічного режиму та 

структури опадів, збільшення кількості небезпечних метеорологічних явищ та екстремальних 

погодних умов, збитків, які вони зумовлюють різним галузям економіки та населенню країни. 

 

2.4. Гідрографія 

 

МЕРЛО – річка у Золочівському, Богодухівському і Краснокутському р-нах Харківської 

обл. та Котелевському р-ні Полтавської обл., ліва притока р. Ворскла (басейн Дніпра). Довжина 

116 км, площа басейну 2030 км
2
. Бере початок на схилах Середньоросійської височини, біля с. 

Рясне. Долина трапецієвидна, з високими, розчленованими правими схилами. Заплава на 

окремих ділянках заболочена. Річище у пониззі звивисте, розгалужене. Пересічна ширина його 

5-8 м, найбільша – 20-25 м (біля гирла). Глибина 0,5-1,5 м, на плесах – до 3 м. Похил річки 0,8 

м/км. Основна притока – р. Мерчик (ліва). Живлення снігове і дощове. Замерзав наприкінці 

листопада – напочатку грудня, скресає у березні. Гідрологічний пост біля м. Богодухів (з 1930). 

Споруджено Забродівське водосховище, є 3 шлюзи-регулятори. Воду використовують для 

технічного водопостачання та зрошування. Здійснюють охоронні заходи (зокрема, залуження і 

залісення берегів); річище Мерло на окремих ділянках розчищене. 

МЕРЧИК – річка у Богодухівському і Краснокутському р-нах Харківської обл., ліва 

притока р. Мерло (басейн Дніпра). Довжина 43 км, площа басейну 703 км
2
. Бере початок 

поблизу с. Петропавлівка. Долина трапецїєвидна, асиметрична. Річище звивисте, глибина 0,5- 

1,5 м. Похил річки 1,1 м/км. Живлення снігове і дощове. Влітку міліє. Замерзає наприкінці 
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листопада – напочатку грудня, скресає у березні. Воду використовують для 

сільськогосподарських потреб. Здійснюють залуження і залісення берегів. 

ВОДНО-БОЛОТНІ УГІДДЯ – уздовж р. Мерло, на боровій терасі, розташовані смугою 

завширшки від 2 до 2,5 км. Утворилися через близьке залягання ґрунтових вод. Загальна площа 

зайнятой території в межах НПП – 1500 га. Режим живлення підземний, дощовий та сніговий. 

Болота належать більшістю до низинних та в меншій кількості до перехідних. Ступінь 

заростання боліт різна: є березові болота або заболочені березняки, вільхові болота та 

заболочені вільшаники, заболочений тополівник. При всій різноманітності боліт у динаміці 

зміни рівнів болотних вод простежуються такі характерні фази: підвищення рівня води навесні 

в період сніготанення; поступове зниження рівнів, річний мінімум; осінній підйом рівнів, 

зимовий мінімум. Весняний максимум пов'язаний з максимальною інтенсивністю сніготанення, 

літнє зниження рівнів обумовлено підвищеним сумарним випаровуванням з боліт, осіннє 

підвищення рівнів – скороченням випаровування в зв'язку зі зниженням температури повітря і 

збільшенням опадів, зимовий глибокий мінімум обумовлений відсутністю опадів, тільки в 

відлиги можливе деяке живлення ґрунтових вод. Незначний вплив на зниження рівнів взимку 

надає міграція вологи за рахунок температурного градієнта до фронту промерзання, тобто до 

підошви мерзлого шару. 

 

2.5. Ґрунти 

 

Територія НПП відрізняється значною строкатістю ґрунтового покриву. 

Для правого берега р. Мерло типовими ґрунтами є сірі, темно-сірі лісові, а на окремих 

невеликих ділянках – опідзолені чорноземи на лесовидних суглинках. Крутий схил правого 

берега сильно розчленований ярами і балками, з переважно змитими ґрунтами (різного ступеня 

змитості). 

Прирічкові схили вкриті деревною, лучно-степовою і чагарниковою рослинністю на 

опідзолених еродованих ґрунтах. У глибоких давніх балках на поширення різновидів грунтів 

великий вплив має експозиція схилів. На вододільній частині сірі і темно-сірі лісові ґрунти 

сформувалися на лесовидних суглинках. Північні схили балок характеризується змитим 

лесовим шаром і формуванням ґрунтів на пісках полтавської світи, що залягають під лесами. На 

цій ділянці сформувалися дерново-слабопідзолисті та дерново-середньопідзолисті піщані і 

супіщані ґрунти під змішаними широколистяними лісами. Частина прирічкових вододільних 

поверхонь зайнята опідзоленими чорноземами і темно-сірими опідзоленими ґрунтами, у 

різному ступені еродованими, що сформувалися на піщаних лесовидних суглинках. 
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Для заплави р. Мерло характерні алювіальні лучні, лучно-чорноземні, лучно-болотні і 

слабо-залишково-солонцюваті ґрунти, сформовані на сучасному алювії. 

На боровій терасі ґрунтовий покрив представлений дерново-слабопідзолистими 

піщаними і глинясто-піщаними грунтами на верхньо-четвертинних алювіальних відкладах. 

Особливості ґрунтоутворюючого процесу і морфологічна будова основних типів ґрунтів 

Опідзолені сірі і темно-сірі лісові ґрунти правого берега р. Мерло сформувалися під 

пологом широколистяних лісів з багатим трав’яним покривом. На поверхню ґрунту щорічно 

надходить 70-90 ц/га рослинного опаду, що містить 50-90 кг/га азоту. У місцях, де виражений 

низхідний стік води, що сприяє виносу основ з рослинного опаду і верхніх ґрунтових 

горизонтів, формуються світло-сірі і сірі лісові ґрунти. В умовах, які більше сприяють 

накопиченню поживних речовин у гумусовому шарі, формуються темно-сірі лісові ґрунти. 

Лісовий опад утворює шар лісової підстилки товщиною 5-7 см. Розпад рослинних залишків 

приводить до утворення легкорозчинних фульвокислот, які агресивно впливають на мінеральну 

частину ґрунту, видаляючи легкорозчинні солі і вуглекислий кальцій, руйнуючи алюмокислоти 

і полуторні окисли, переносячи їх у більш глибокі горизонти. 

Профіль таких ґрунтів різко диференційований. Зверху утворився слабо гумусований 

елювіальний горизонт вимивання білястого окрасу, нижче – ущільнений, бурий, насичений 

полутораокислами ілювіальний горизонт. Наявність вільних органічних кислот призводить до 

кислої реакції ґрунтів. 

При описі морфологічної будови ґрунтових профілів, що були закладені під час 

обстеження території НПП, була використана система, запропонована Д.Г.Віленським і 

А.Н.Соколовським, що враховує особливості ґрунтових горизонтів. 

Морфологічна будова профілю сірих лісових ґрунтів наступна: 

Но – лісова підстилка потужністю 1-2 см зі слабко розпалого рослинного опаду; 

Не – гумусово-акумулятивний елювійований, потужністю 15-30 см, до 40 см; сірий у 

сухому стані, темно-сірий у вологому, грудкувато-пилуватої чи грудкувато-оріховатої 

структури, пухкий, густо пронизаний коренями; перехід до наступного горизонту поступовий; 

hEІ – перехідний, опідзолений потужністю близько 20 см, бурувато-сірий, коричнево-

сірий, нерівномірного окрасу, горіховатої структури (поверхні структурних окремостей 

глянцюваті, містять рясну білясту присипку), пухкий, перехід помітний; 

I – ілювіальний, потужність різна, нижня його границя може проходити на глибині до 

120 см, бурий чи коричнево-бурий, горіхуватої чи горіхувато-призматичної структури, 

щільний, грузлий. На поверхні структурних окремостей часто містяться чорно-бурі плівки; 

переходить у наступний горизонт язиками, збагачений кремнеземистою присипкою; 

Р – грунтоутворююча порода – лесовидний суглинок світло-бурих тонів, містить 
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карбонати у вигляді цвілі чи конкрецій. 

На досліджуваній території сірі лісові ґрунти є в нагірній діброві. Ґрунт – сірий лісовий 

піщано-легкосуглинистий. Верхній горизонт гумусно-елювіальний розділяється на орний і 

підорний, темно-сірий, коричнюватий, сухий, безструктурний, пухкий, до глибини 41 см. Під 

ним залягає елювіально-гумусний, легко суглинистий, дрібнозернистої структури, щільний, 

сухий із плямами гумусу, неоднорідний за кольором і складом горизонт до глибини 54 см. 

Ілювіальний горизонт темно-коричневого кольору, горіхувато-призматичний, щільний із 

плямами гумусу, до глибини 70-80 см. 

Типовий сірий лісовий грунт піщано-важкосуглинистого механічного складу описаний 

на галявині, розташованій між геобазою ХНУ і дубовим лісом. 

У даному грунті Но представлено дерниною. Потужність горизонту Не 20-25 см, під ним 

розміщався перехідний до ілювіального горизонт потужністю до 30 см. З глибини 50-60 см 

залягав чітко виражений, дуже щільний, грузлий, червоно-бурий ілювіальний горизонт 

призматичної структури, з чорно-бурими плівками, до глибини 120-150 см. Під ним 

знаходиться ґрунтоутворююча порода – жовто-палевий карбонатний суглинок. 

Темно-сірі лісові ґрунти відносяться до групи слабоопідзолених ґрунтів, у яку також 

входять і опідзолені чорноземи. Іноді ці ґрунти зустрічаються в комплексі із сірими 

опідзоленими під дібровою, на схилах східної і південної експозиції балок і прирічкового схилу 

правого берега р. Мерло. У цих ґрунтах ознаки опідзоленості накладаються на залишкові 

ознаки чорноземного ґрунту. На відміну від сірих лісових ґрунтів, де гумусний горизонт 

формується на глибині 25-30 см, глибині кореневих залишків трав’янистої рослинності, у 

темно-сірих лісових ґрунтах загумушеність профілю значно глибше – до 50-70 см, захоплює 

перехідний до ілювіального горизонт і верхню частину ілювіального горизонту. 

Морфологічна будова профілю цього ґрунту: 

Нo – лісова підстилка, малопотужна, темно-бура, складається з рослинних залишків, у 

різному ступені розпаду, із домішкою мілкозему; 

Нe – гумусово-акумулятивний потужністю 20-50 см, темно-сірий, грудкуватої чи 

грудкувато-горіхуватої структури, поступово переходить у наступний горизонт; 

hi – перехідний, опідзолений, інтенсивно профарбований гумусом, горіхуватої структури 

з білястою кремнеземистою присипкою; 

I – ілювіальний, бурий чи темно-бурий, щільний, чітко вираженої горіхувато-

призматичної структури, із затеками органо-мінеральних колоїдів. На глибині 100-150 см 

переходить у ґрунтоутворюючу породу. 

Темно-сірі лісові легкосуглинисті ґрунти є в діброві на вододілі. Були виділені 

горизонти: гумусо-акумулятивний слабко елювійований, неоднорідний за структурою до 
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глибини 30 см. Перехідний до ілювіального дрібно- і середньозернистої структури, 

неоднорідного окрасу, глибиною до 35 см. Ілювіальний слабогумуфікований у верхній своїй 

частині з 35 см до 50 см і бурий важкосуглинистий призматичної структури глибиною 50 до 80 

см. На крутому прирічковому схилі р. Мерло ці ґрунти слабо- та середньоеродовані. На 

території прирічкового схилу р. Мерло вони сформовані на опіщанених лесовидних суглинках. 

Ознаки опідзолення у вигляді слабко виражених ілювійованих горизонтів виявлялися на всю 

глибину ґрунтових розрізів – до 165 см. Скипання від НС1 не виявлено. 

На заплавній терасі р. Мерло сформувалась велика група алювіальних (заплавних) 

ґрунтів. На території природного парку здебільшого поширені два специфічних ґрунтових 

процеси – заплавний і алювіальний. Перший передбачає періодичне затоплення ґрунтів 

заплавної тераси паводковими водами, другий – накопичення річкового алювію внаслідок 

осідання на поверхні заплавних ґрунтів твердих часток, принесених з паводковими водами. 

На заплавній терасі р. Мерло під лучно-степовою та лучно-болотною рослинністю і 

листяними лісами сформувалися лучно-чорноземні, лугові, лучно-болотні, у ряді місць 

залишково солонцюваті ґрунти. Ці ґрунти утворюються при додатковому зволоженні за 

рахунок накопичення вологи поверхневого стоку чи підпитування ґрунтовими водами. Для них 

характерне чергування періодів із промочуванням профілю і підтягуванням вологи до поверхні 

при постійному підпитуванні нижніх горизонтів грунтовими водами, що приводить до розвитку 

процесів оглеєння в нижній частині профілю над рівнем ґрунтових вод і слідів цих процесів на 

різних глибинах по всьому профілю. 

На території НПП спостерігаються певні особливості поширення ґрунтів на прирусловій, 

центральній та притерасній заплаві (за класифікацією В.Р.Вільямса). На прирусловій заплаві 

переважно зустрічаються слаборозвинуті, малопродуктивні алювіальні дернові ґрунти. 

Центральна заплава має найбільш різноманітний ґрунтовий покрив, який пов’язаний з 

неоднорідністю дії факторів ґрунтоутворення. У цій частині заплави сформувались різні ґрунти, 

у т.ч. алювіальні дернові (Fluviosols), лучні (Chernozems Fluvic), лучно-болотні (Fluviosols 

"Histic") та лучно-чорноземні ґрунти. 

Притерасна заплава як найвіддаленіша від русла ріки понижена частина заплави, де 

відкладається найбільш дисперсний матеріал, характеризується перезволоженням та 

заболоченістю. Здебільшого тут поширені грунти суглинкового та важкосуглинкового 

гранулометричного складу. Поширені лучно-мулувато-болотні та інші ґрунти. 

На прирусловій заплаві правого берега р. Мерло було вскрито алювіальні дернові 

шаруваті грунти. 

Морфологічна будова профілю: 

Нd – гумусовий, задернований, слабкогумусований (1-3 % гумусу), сірий, 
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слабкоущільнений, неоднорідний, потужністю 5-7 см; 

Н – гумусовий горизонт, неміцно грудочкуватої структури, потужністю 35 см; 

Phal – перехідний шаруватий горизонт, нерозвинутий, безструктурний, карбонатний, 

потужністю 18 см; 

Pal – алювій, шаруватий, піщаний. 

На прирусловій заплаві лівого берега р. Мерло було описано алювіальні дернові 

короткопрофільні грунти під лучним різнотрав’ям: 

Нd – слабоущільнений дерновий, середньогумусований (3-5 % гумусу), темно-сірий, 

неоднорідний, потужністю 4-5 см; 

Н – гумусовий горизонт, потужний, грудочкувато-зернистої структури, темно-сірий, 

потужністю 38-40 см; 

НР – перехідний горизонт, слабкогумусований, легкосуглинковий та супіщаний, сірий з 

прошарками білявого, неоднорідний, потужністю 25 см; 

Р(ql) – шаруватий, слабкооглеєний алювій з вохристими плямами та розводами. 

На центральній підвищеній частині заплави під лучною рослинністю поширені лучно-

чорноземні ґрунти на алювіальних відкладах. 

Профіль лучно-чорноземних ґрунтів має таку будову: 

H – гумусовий горизонт, темно-сірий, зернистий, пухкий, середньосуглинистий, 

потужністю 42 см, перехід поступовий; 

Нр/k – верхній перехідний горизонт, темно-сірий, зернистий та грудкувато-зернистий, 

слабоущільнений, у нижній частині карбонатний, потужністю 25 см, перехід поступовий; 

Рhk(ql)– нижній перехідний горизонт, світло-сірий, безструктурний, карбонатний, 

карбонати у вигляді плісняви, слабко виражене оглєєння у вигляді буруватих плям, потужністю 

30 см, перехід поступовий; 

Рkql – ґрунтотворна порода – алювіальні відклади з наявністю іржаво-бурих плям, 

карбонати у вигляді рідких прожилок. 

На центральній заплаві лівого берега р. Мерло діагностовано алювіальні лучні модальні 

середньоглибокі ґрунти. Вони сформувались під лучною рослинністю в умовах затоплення 

паводковими водами на алювіальних відкладах піщано-суглинкового механічного складу. 

Морфологічна будова ґрунтового профілю: 

Нd – дерново-гумусовий, темно-сірий, зернистий, рихлий, потужністю 6 см; 

Н – гумусовий горизонт, темно-сірий, переважно зернистий, практично однорідний, 

потужністю 19 см; 

Нр – верхній гумусово-перехідний, темно-сірий з бурим відтінком, грудкувато-

зернистий, середньосуглинковий, потужністю 18 см; 
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Рhql – нижній перехідний горизонт, сірий із сизим відтінком, іржаво-вохристими 

примазками, потужністю 25 см; 

Рql – оглеєний річковий алювій. 

Ці ґрунти мають постійний капілярний зв’язок із неглибокозалягаючими ґрунтовими 

водами, що зумовлює сприятливий водний режим ґрунтів і визначає комфортні умови для 

розвитку мезофітної лучної рослинності. 

У середній частині центральної заплави під листяним лісом з розрідженим рослинним 

покривом було описано лучно-чорноземні карбонатні ґрунти. 

Морфологічна будова наступна: 

Нo – нерозкладена дернина, потужністю 3-5 см; 

Нe– гумусово-акумулятивний шар, слабо елювійований, темно-сірий, грудкувато-

зернистий, з глибини 15-30 см, перехід поступовий; 

Н – гумусовий шар, більш темний за забарвленням горизонт із прошарками і 

скупченнями карбонатних утворень у вигляді конкрецій до глибини 45-50 см; 

НР – гумусово-перехідний до породи горизонт, темно-сірий, вологий, неоднорідний за 

забарвленням, важкосуглинистий, грудкуватий, потужністю 34 см; 

Рh – другий перехідний горизонт, у нижній частині з ознаками оглеєння у вигляді сизих, 

блакитнуватих, іржавих плям з включеннями карбонатних конкрецій, до рівня ґрунтових вод. 

На високій частині заплави з рівнем залягання фунтових вод 100-120 см під пологом 

заплавного лісу на глибині 110 см була виявлена ґрунтоутворююча порода – сіро-палевий пісок 

алювіальних відкладів. Місцями скупчення карбонатних утворень у профілі цих ґрунтів 

складали до 20 % від загального обсягу горизонту (на глибині 80-130 см), з інтенсивним 

скипанням від НС1 з глибини 60 см. 

Плями засолених і залишково-солонцюватих ґрунтів повсюдно зустрічаються на заплаві 

в комплексі з ґрунтами чорноземно-лугового типу. Засолення цих ґрунтів – реліктове явище, що 

свідчить про наявність у минулому зв’язку ґрунтових вод з мінералізованими підґрунтовими 

водами, що залягали ближче до поверхні. 

На притерасній заплаві в умовах постійного перезволоження під вологолюбною 

болотною рослинністю на алювіальних відкладах переважно важкосуглинкового 

гранулометричного складу було виявлено алювіальні лучно-болотні ґрунти. 

Морфологічна будова профілю: 

Нd(е) – гумусовий, задернований, темний, вологий, грудкувато-дрібнозернистий, 

пухкий, перехід поступовий, потужністю 30 см; 

Н(і) – верхній гумусово-перехідний, темно-сірий до чорного, важкосуглинковий, сирий, 

слабоілювійований, горіхувато-призьмоподібний, ущільнений, перехід ясний, потужністю 36 
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см; 

НР q1 kn п – нижній гумусово – перехідний, сирий до мокрого, темний вохристі плями, 

внизу оглеєний, у нижній частині Ре-Мп конкреції, перехід поступовий, потужністю 20 см; 

РНql – гумусований суглинистий алювій. 

У результаті процесу опідзолення під лісовою рослинністю на ґрунтоутворюючих 

піщаних і супіщаних породах формуються ґрунти дерново-підзолистого типу. На території 

лісостепової і степової зон вони приурочені до борових терас, покритих сосновими лісами, де 

перемежовуються з дерновими піщаними ґрунтами. 

На боровій терасі р. Мерло у межах НПП найчастіше зустрічаються дернові 

слаборозвинені та розвинені піщані (борові) і глинисто-піщані ґрунти на верхньочетвертиних 

піщано-глинистих відкладах. Ці ґрунти успадкували від материнської породи піщаний або 

глинисто-піщаний гранулометричний склад, рихле зложення, безкарбонатність, наявність 

дрібноземних прошарків у профілі і легку розвіюваність вітром. Чорноземновидні борові 

ґрунти на даній території не мають поширення. Дернові борові ґрунти характеризуються 

потужністю гумусованого шару до 45 см та відсутністю добре вираженого перехідного 

горизонту. Дернові борові слаборозвинені ґрунти розкриті на підвищених ділянках піщано-

борової тераси на малозакріплених рослинністю ділянках. 

Морфологічна будова профілю дернових борових слаборозвинених ґрунтів: 

H – дерново-гумусовий потужністю 2-5 см; 

НР – слабогумусований піщаний горизонт, сіруватий, слабоплямистий, потужністю 23-

25 см; 

Р – чистий палевий пісок. 

На рівнинних ділянках борової тераси та на міжгорбових зниженнях зустрічаються 

дернові розвинені піщані ґрунти: 

Н – гумусовий горизонт потужністю 25-30 см; 

РН – перехідний слабосіруватий, слабо виражений, нерівномірно загумусований 

потужністю 35-40 см; 

Р – чистий пісок. 

На досліджуваній ділянці певні території на піщано-боровій терасі лівого берега р. 

Мерло зайняти дерновими слабопідзолистими ґрунтами. Профіль їх слабо диференційований: 

Но – лісовий опад слаборозкладений; 

Нe – гумусово-акумулятивний, елювійований, темно-сірий чи сірий кольори, потужністю 

20-25 см, безструктурний чи грудкувато-зернистої структури; 

ІР – перехідний до ґрунтоутворюючої породи горизонт з ознаками міграції хімічних 

елементів униз, за профілем і акумуляції гумусу, полуторних окислів, мулу у вигляді тонких 
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прошарків сірого, бурого й іржаво-червоного кольору різної товщини від 0,3 см у верхній 

частині профілю до 3-10 см у нижній його частині; 

Р – ґрунтоутворююча порода – піщано-глинисті відклади. 

Дані ґрунти на досліджуваній ділянці були описані в різних місцях піщано-борової 

тераси. Гумусово-елювіальний горизонт до 26 см; ілювіальні прошарки розміщалися на глибині 

від 50 до 150 см. 

Але слід відзначити, що морфологічна будова природних ділянок, які були обстежені на 

території НПП, попри негативні прогнози, не мають помітних антропогенних змін. 

 

2.6. Флора та рослинність 

 

До перших публікацій про флору й рослинність району розташування парку можна 

віднести роботи Л.Павловича (1889), М.М.Орлова (1913) і В.І.Талієва (1913, 1918). Більш 

повний ботанічний опис Мерлянщини зробив місцевий краєзнавець А.І.Наумов (1902). Значна 

увага флорі та рослинності даного району приділена в узагальнюючій роботі І.В.Сладковського 

(1915). 

У низці сучасних робіт «допаркового» періоду наведені фрагментарні дані про флору, 

зокрема рідкісну, та рослинність майбутнього НПП (Прокудин и др., 1979; Горелова, Алехин, 

1999, 2002; Горєлова та ін., 2006; Філатова, Клімов, 2007, 2008; Саідахмедова, 2008; Філатова, 

2010). Відомості про ліхенофлору парку містяться в публікаціях А.Б.Громакової (2006), 

А.Б.Громакової та Ю.В.Земляченко (2011), про бріофлору сучасної території парку та його 

околиць – у дослідженнях С.В.Гапон (1998). Дані про об’єкти природно-заповідного фонду, що 

увійшли до НПП є у довідниках О.В.Клімова та ін. (2005, 2008). 

Повніше рослинний покрив створеного в 2009 році Парку описаний у роботі 

О.В.Філатової, Н.Б.Саідахмедової та О.В.Клімова «Національний природний парк 

«Слобожанський», що є розділом книги «Фіторізноманіття заповідників і національних 

природних парків України» (2012). Цінність водно-болотних угідь НПП обґрунтована в статті 

М.В.Баніка та ін. (2013). Відомості про дослідження мікобіоти містяться в роботах харківських і 

київських мікологів (Leontyev, D.V. et all, 2012; Прилуцький О.В., 2012) 

 

2.6.1. Видове та ценотичне різноманіття та його збереження 

Згідно геоботанічного районування України (Національний атлас, 2007) територія НПП 

розташована на крайній східній межі Полтавського округу липово-дубових, соснових, дубово-

соснових лісів, остепнених луків, лучних степів та евтрофних боліт, на крайній східній межі 
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Української степової підпровінції, що належить до Східноєвропейської лісостепової провінції 

дубових лісів, остепнених луків та лучних степів, у межах Лісостепової підобласті (зони) та 

Євразійської степової області. 

Загальна кількість видів у флорі НПП ще не визначена. 

За попередніми підрахунками флора вищих рослин складає близько 800 видів, з яких 

найбільш вивченими є судинні рослини. Серед них зустрічаються види більшості еколого-

фітоценотичних груп, що представлені на Харківщині. Проводяться дослідження з бріофлори та 

аналізуються літературні дані попередніх років. 

Дослідження з альгофлори на території парку ще не проводились. 

За літературними даними (Громакова, 2006; Громакова, Земляченко, 2011) у межах НПП 

виявлено 62 види лишайників. Це переважно види осиково-березових колків у болотистих 

пониззях урочища Володимирівська дача, на піщаній терасі р. Мерло. Серед рідкісних для 

Харківської області видів лишайників тут зростає платизматія сиза (Platismatia glauca (L.) 

W.L.Culb. et C.L.Culb.), яка, на жаль, не має офіційного охоронного статусу. Дослідження 

ліхенобіоти тривають. 

Задокументовані дослідження мікобіоти на території НПП беруть початок від 2009 року, 

коли фахівці Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна здійснювали 

обстеження території Гутянського лісгоспу для виділення територій, перспективних для 

створення на них Національного природного парку. Основну увагу під час цих досліджень було 

приділено таким групам грибів і грибоподібних організмів, як міксоміцети та сумчасті гриби. 

Систематичні дослідження розпочалися у 2012 році, коли парк став функціонувати, які 

охоплювали переважно групу базидієвих грибів (Літопис природи…, 2013). 

Загальний характер рослинності НПП відповідає геоморфологічним та ландшафтним 

особливостям. На високому правому березі долини р. Мерло поширені нагірні діброви, які в 

заплавній частині переходять у заплавні. На боровій терасі положистого лівого берега Мерло 

представлені соснові та дубово-соснові ліси. В притерасних пониженнях, на межі заплавної і 

надзаплавної терас та окремим масивом у заплаві розміщені угруповання природних вільхових 

лісів і високотравних боліт. Заплава річки була меліорована, й до складу НПП увійшли лише 

незначні її ділянки. Заплавні луки мають незначні площі, вони оточують лісові масиви і 

зустрічаються на лісових галявинах у заплаві (Додаток 3). 

Нагірні діброви зростають на плакорах, на багатих сірих лісових ґрунтах та на схилах, де 

ґрунти за різним ступенем змиті. Рельєф балковий, хвилястий, складається із положистих 

підвищень і, інколи досить крутих, схилів та вирівняних улоговин. Переважають дубові ліси 

порослевого походження. Основні площі зайняті пристигаючими порослевими деревостанами, 

в яких можна зустріти окремі вікові насіннєві дерева дуба звичайного (Quercus robur) з 
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діаметром стовбура понад 1 м. Поширений свіжий сугрудок (D2), і лише в нижніх частинах 

схилів та по днищах з близьким заляганням підґрунтових вод – сирі умови (D3-4). Такі ліси 

переважають на території великого правобережного лісового масиву по р. Мерло та малого – по 

р. Мерчик (кв. 121 Володимирівського л-ва). 

У першому ярусі деревостану зростає дуб звичайний, до нього часто домішується ясен 

звичайний (Fraxinus excelsior). Другий ярус не завжди виражений, у ньому представлені липа 

серцелиста (Tilia cordata), клен гостролистий (Acer platanoides), к. польовий (A. campestre), 

рідше груша звичайна (Pyrus communis) та черемха звичайна (Padus avium). Підлісок 

найчастіше добре виражений із клена татарського (Acer tataricum), ліщини звичайної 

(Corylusavellana), бруслини європейської (Euonymus europaea), б. бородавчастої (E. verrucosa), 

свидини кров’яної (Swida sanguinea). Трав’яний покрив протягом вегетаційного періоду 

змінюється. Навесні його складають ефемероїди: пшінка весняна (Ficaria verna), проліска 

сибірська (Scillasiberica), ряст ущільнений (Corydalis solida), анемона жовтецева (Anemone 

ranunculoides), тюльпан дібровний (Tulipa quercetorum), який занесений до Червоної книги 

України (ЧКУ) (2009). Улітку домінують яглиця звичайна (Aegopodium podagraria), зірочник 

ланцетовидний (Stellaria holostea), осока волосиста (Carex pillosa), тонконіг дібровний (Poa 

nemoralis), переліска багаторічна (Mercurialis perennis), копитняк європейський (Asarum 

europaeum). Досить поширені конвалія звичайна (Convallaria majalis), купина багатоквіткова 

europaeum). Досить поширені конвалія звичайна (Convallaria majalis), купина багатоквіткова 

(Polygonatummultiflorum), розхідник шорсткий (Glechoma hirsuta), чина весняна(Lathyrus 

vernus), фіалка шершава (Viola hirta), медунка темна (Pulmonaria obscura), підмаренник 

запашний (Galiumodoratum), костриця велетенська (Festuca gigantea), шоломниця висока 

(Scutellaria altissima), чистець лісовий (Stachys sylvatica), зубниця бульбиста (Dentaria bulbifera), 

яка занесена до Червоного списку Харківської області (ЧСХ) (Перелік видів..., 2001) тощо. 

У флористичному відношенні найбільшу созологічну цінність мають понижені ділянки 

дібров, де зростають регіонально рідкісні види (ЧСХ): безщитник жіночий (Athyrium filix-

femina), воронець колосистий (Actaea spicata), вороняче око звичайне (Paris quadrifolia), калина 

звичайна (Viburnum opulus), хвощ зимуючий (Equisetum hyemale), пухирник ломкий 

(Cystopterisfragilis), барвінок малий (Vinca minor); черемша (Allium ursinum),яка занесена до 

ЧКУ, а також щитник чоловічий (Dryopteris filix-mas), дзвоники кропиволості (Campanula 

trachelium). 

Соснові ліси приурочені переважно до борової тераси й утворюють великий суцільний 

лісовий масив. Вони зростають на дерново-підзолистих ґрунтах із слабко вираженим гумусовим  

горизонтом, що сформувалися на давньоалювіальних пісках. Рельєф хвилястий з положистими 

сухими горбами, положистими схилами та западинами з високим рівнем підґрунтових вод, які в 
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блюдцеподібних пониженнях можуть виходити на денну поверхню та зумовлюють 

заболочування. Трофність ґрунту пов’язана з положенням у рельєфі. Бідні сухі ґрунти (сухі 

бори А1) приурочені до верхніх частин пагорбів, на положистих схилах потужність гумусового 

шару збільшується (свіжі субори – В2), у нижніх частинах на вирівняних ділянках помітних 

улоговин характерні найбагатші для цих умов ґрунти (свіжий та вологий субір – С2-3). У НПП 

переважають середньовічні соснові ліси штучного походження, які зростають в умовах свіжого 

субору, окремі фрагменти природних лісів із старими деревами сосни звичайної (Pinus 

sylvestris) збереглися лише навколо заболочених понижень. Стиглі і пристигаючі деревостани 

займають незначні площі. 

Соснові ліси монодомінантні, одноярусні із сосни звичайної з незначним або відсутнім 

підліском. Розріджені другий ярус та підлісок з’являються в суборевих умовах і найкраще 

розвинені у сугрудках. У другому ярусі трапляється береза повисла (Betula pendula), б. пухнаста 

(B. рubescens), дуб звичайний, в’яз голий (Ulmus glabra). Підлісок складають крушина ламка 

(Frangula alnus), горобина звичайна (Sorbus aucuparia), черемха звичайна, барбарис звичайний 

(Berberis vulgaris), яловець звичайний (Juniperus communis) (ЧСХ), вишня кущова 

(Cerasusfruticosa) (ЧСХ), бруслина бородавчаста, ліщина звичайна та інтродукована ірга 

колосиста (Amelanchier spicata). Із напівчагарників досить поширені зіновать руська 

(Chamaecytisus ruthenicus), дрік красильний (Genista tinctoria), малина (Rubus idaeus), ожина 

сиза (R. caesius). Трав’яний ярус у високоповнотних соснових культурах та в сухих умовах 

майже не розвинений. Тут трапляються куничник наземний (Calamagrostis epigeios), тонконіг 

стиснутий (Poa compressa), кипець пісковий (Koeleria sabuletorum), цмин пісковий (Helichrysum 

arenarium), сон лучний (Pulsatilla pratensis) (ЧКУ), молодило руське (Sempervivum ruthenicum) 

тощо. Значні площі покриті епігейними ксерофітними лишайниками та мохами. У вологіших та 

більш родючих умовах трав’яний покрив багатший. Його складають тонконіг дібровний, герань 

Робертова (Geranium robertianum), чистотіл великий (Chelidonium majus), пахучка звичайна 

(Clinopodium vulgare), купина запашна (Polygonatum odoratum), суниці лісові (Fragaria vesca), 

золотушник звичайний (Solidago virgaurea), костяниця кам’яниста (Rubus saxatilis), щитник 

шартрський (Dryopteris carthusiana) (ЧСХ) тощо. 

Найбільше флористичне різноманіття зосереджене в блюдцеподібних пониженнях 

рельєфу. Характер рослинності навколо цих понижень має чітку зональність. Тут у складі 

соснового насадження поступово з’являються, а потім і повністю заміняють сосну, в’яз гладкий 

(Ulmus laevis), береза повисла та б. пухнаста, вільха чорна (Alnusglutinosa), осика (Populus 

tremula). Підлісок стає густішим, в його складі поширені крушина ламка, ожина несійська, або 

ведмежина (Rubus nessensis) тощо. Трав’яний покрив гарно розвинений і відзначається 

комплексом бореальних видів. Найбільше раритетне фіторізноманіття властиве південним 
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окраїнам понижень, які мають північну експозицію схилів. У травостої тут зростають раритетні 

види: веснівка дволиста (Majanthemum bifolium) (ЧСХ), плаун булавовидний (Lycopodium 

clavatum) (ЧСХ), п. річний (L. annotinum) (ЧКУ), щитник щартрський, щ. гребенястий 

(Dryopteris cristata), безщитник жіночий, теліптерис болотний (Thelypteris palustris) (ЧСХ), 

верес звичайний (Calluna vulgaris) (ЧСХ), брусниця (Vaccinium vitis-idaea),чорниця (Vaccinium 

myrtillus) тощо. Центральна частина понизь заболочена, вона оточена смугою чагарникових 

верб попелястої (Salix cinerea) та вушкатої (S. aurita),до яких домішується очерет звичайний 

(Phragmites australis), комиш лісовий (Scirpus sylvaticus), види осоки (Carex), ситник розлогий 

(Juncus effusus). Часто все пониження заростає сфагновими та зеленими мохами, над якими 

підіймаються куничник сіруватий (Calamagrostiscanescens), смовдь болотна (Peucedanum 

palustre), вербозілля звичайне (Lysimachia vulgaris), вовконіг високий (Lycopus exaltatus)та 

рідкісні в регіоні (ЧСХ): видипапоротей, перстач болотний (Potentilla palustris), пухівка піхвова 

(Eriophorum vaginatum), п. вузьколиста (E. angustifolium), бобівник трилистий (Menyanthes 

trifoliata). У відкритій воді боліт трапляються латаття сніжно-біле (Nymphaea candida) (ЧСХ), 

пухирник малий (Utricularia minor) (ЧКУ), кушир напівзанурений (Ceratophyllum submersum). 

Заплавні діброви на території НПП мають переважно порослеве походження. Інколи в їх 

деревостанах трапляються й насіннєві дерева дуба. Ці ліси мало поширені і зростають 

невеличкими масивами. В першому ярусі дуб звичайний, у другому – в’яз гладкий, липа 

серцелиста, клен польовий, к. татарський, груша звичайна. Підлісок добре розвинений, із 

типових дібровних видів. Трав’яний покрив нерівномірний, місцями проективне покриття його 

досягає 40-50 %. Крім домінуючих у нагірних дібровах видів, значне місце тут посідають 

кропива дводомна (Urtica dioica), конвалія звичайна, підмаренник чіпкий (Galium aparine), 

розхідник звичайний (Glechoma hegeracea). 

Заплавні луки увійшли до НПП лише поблизу надзаплавної тераси, на галявинах і 

узліссях заплавних лісів, що найменше постраждали від меліорації. Серед злаків тут домінують 

тонконіг лучний (Poa pratensis), костриця лучна (Festuca pratensis), тимофіївка лучна (Phleum 

pratense), серед різнотрав’я – родовик лікарський (Sanguisorba officinalis) (ЧСХ), волошка лучна 

(Centaurea jacea), герань лучна (Geranium pratense) тощо. В складі рідкісної флори 

зустрічаються: занесений до ЧКУ рябчик малий (Fritillaria meleagroides), занесені до ЧСХ 

валеріана лікарська (Valeriana officinalis), гірчак зміїний (Bistorta officinalis) та перстач прямий 

(Potentilla erecta), а також гравілат річковий (Geum rivale), рутвиця блискуча (Thalictrum 

lucidum). 

На притерасних пониженнях та окраїнах боліт, де поширені дерново-підзолисті оглеєні 

та торф’янисті ґрунти зростають вільхові ліси. В НПП переважають вільшняки порослевого 

походження, але є й насіннєві. Найчастіше ці ліси обводнені лише в ранньовесняний період, а 
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влітку відкрита вода залишається лише в незначних пониженнях (сирий груд, D4). На надмірно 

обводнених ділянках (мокрий груд, D5) дерева вільхи коренями піднімаються над поверхнею 

болота й утворюють пристовбурні підвищення, де зосереджені трав’янисті види рослин і навіть 

чагарники. Деревостани вільшняків монодомінантні з вільхи чорної. Іноді до неї в незначній 

кількості домішуються береза пухнаста, сосна звичайна, рідше осика та дуб. У підліску 

трапляються черемха звичайна, крушина ламка, бузина чорна (Sambucus nigra), калина 

звичайна,малина звичайна, смородина чорна (Ribes nigrum). Склад домінантів трав’яного ярусу 

вільхових лісів залежить від обводнення. Тут можуть бути яглиця звичайна, розхідник 

звичайний, підмаренник чіпкий, кропива жабрієлиста (Urtica galeopsifolia), гадючник оголений, 

комиш лісовий, види осок та папоротей.Рідкісна флора досить різноманітна, але має 

регіональну цінність. У її складі багато папоротей, оман високий (Inula helenium), лепешняк 

тростиновий (Glyceria arundinacea), плавушник болотний (Hottonia palustris)тощо. В 

пониженнях і більш освітлених ділянках вільшняків з’являються зарості з чагарникових видів 

верби, переважно попелястої. При переході до надзаплавної тераси вільхові ліси замінюються 

на сосново-вільхові та березово-вільхові ценози. 

При плануванні наукових досліджень на території НПП слід приділити увагу вивченню 

альгофлори, бріофлори, подальшому вивченню мікобіоти та ліхенобіоти, особливо недостатньо 

досліджених або зовсім не досліджених їх груп, складанню флористичних списків, вивченню 

рослинності та складанню продромусу. При відсутності у штаті наукового відділу певних 

спеціалістів за відповідними напрямками бажано залучати їх для проведення досліджень зі 

сторонніх наукових і навчальних установ. 

 

2.6.2. Рідкісні та зникаючі види рослин, типові та рідкісні рослинні угруповання 

Зеленої книги України та планування їх збереження 

До чинних в Україні охоронних переліків різного рівню станом на 2014 р. на території 

НПП занесені 72 види (табл. 2.6.1): 71 вид рослин та 1 вид грибів. До ЧКУ (2009) включені 20 

видів: 1 вид грибів і 19 видів судинних рослин, чотири з яких також входять до Додатку CITES 

(1973). До Додатку І БК (1979) занесені 3 види рослин, два з яких також входять до ЧКУ. До 

ЧСХ (Перелік видів..., 2001) занесені 52 види судинних рослин, з яких один вид паралельно є 

червонокнижним. 

Слід відмітити, що до оновленого видання ЄЧС (Bilz et al., 2011), не потрапило жодного 

виду із зростаючих на території НПП. 

Дані з чисельності та збереження популяцій раритетних видів флори та мікобіоти, що 

занесені до чинних в Україні переліків видів, на території НПП на 2014 р. зведені в таблицю 

2.6.2., місцезростання наведені на картосхемі у Додатку 3. 
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Таблиця 2.6.1 Види рослин та грибів, що занесені до ЧКУ, регіональних (обласних) 

«червоних» списків, додатків міжнародних конвенцій, ЄЧС видів тварин і рослин, 

що знаходяться під загрозою зникнення у світовому масштабі на 2014 р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Таксон 
ЧКУ 

(2009), 

статус 

ЧСХ 

(2001) 

БК, 

Дода-

ток 

(1979) 

СІТЕС, 

Дода-

ток 

(1973) 

ЄЧС 

(2011), 

кате-

горія 

Латинська назва Українська назва 

PLANTA РОСЛИНИ      

STREPTOPHYTA ВИЩІ РОСЛИНИ      

TRACHEOPHYTA СУДИННІ РОСЛИНИ      

LYCOPODIOPHYTA ПЛАУНОПОДІБНІ      

Lycopodiaceae Плаунові      

Diphasiastrum 

complanatum (L.) Holub 
Зелениця сплюснута 

Рідкіс-

ний 
    

Lycopodium annotinum 

L. 
Плаун річний 

Враз-

ливий 
    

Lycopodium clavatum L. Плаун булавовидний  +    

EQUISETOPHYTA ХВОЩЕПОДІБНІ      

Equisetaceae Хвощові      

Equisetum hyemale L. Хвощ зимуючий  +    

Equisetum sylvaticum L. Хвощ лісовий  +    

POLYPODIOPHYTA ПАПОРОТЕПОДІБНІ      

Athyriaceae Безщитникові      

Athyrium filix-femina(L.) 

Roth 
Безщитник жіночий  +    

Cystopterisfragilis (L.) 

Bernh. 
Пухирник ломкий  +    

Dryopteridaceae Щитникові      

Dryopteris carthusiana 

(Vill.) H.P. Fuchs 
Щитник шартрський  +    

Dryopteris cristata (L.) 

A. Gray 
Щитник гребенястий  +    

Thelypteridaceae Теліптерисові      

Thelypterispalustris 

Schott 
Телiптерис болотний  +    

PINOPHYTA ГОЛОНАСІННІ      

PINOPSIDA ХВОЙНІ      

Cupressaceae Кипарисові      

Juniperus communis L. Яловець звичайний  +    

MAGNOLIOPHYTA ПОКРИТОНАСІННІ      

MAGNOLIOPSIDA ДВОДОЛЬНІ      

Apocynaceae Барвінкові (Кутрові)      

Vinca minor L. Барвінок малий  +    

Asteraceae 
Складноцвіті 

(Айстрові) 
     

Artemisia tschernieviana 

Besser 
Полин Черняєва  +    

Jurineacyanoides (L.) 

Rchb. 
Юринея волошковидна   І   

Brassicaceae 
Хрестоцвіті 

(Капустяні) 
     

Dentaria bulbifera L. Зубниця бульбиста  +    
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Dentaria quinquefolia M. 

Bieb. 
Зубниця п’ятилиста  +    

Campanulaceae Дзвоникові      

Campanula persicifolia 

L. 
Дзвоники персиколисті  +    

Caprifoliaceae Жимолостеві      

Viburnumopulus L. Калина звичайна  +    

Corylaceae Ліщинові      

Carpinus betulus L. Граб звичайний  +    

Dipsacaceae Черсакові      

Dipsacus strigosus Willd. 

ex Roem. & Schult. 
Черсак щетинистий  +    

Droseraceae Росичкові      

Droserarotundifolia L. Росичка круглолиста  +    

Ericaceae Вересові      

Calluna vulgaris (L.) 

Hull 
Верес звичайний  +    

Oxycoccus palustris Pers. Журавлина болотна  +    

Fumariaceae Руткові      

Corydalismarschalliana 

Pers. 
Ряст Маршалла  +    

Lamiaceae 
Губоцвіті 

(Глухокропивові) 
     

Dracocephalum 

ruyschiana L. 
Змієголовник Рюйша 

Неоці-

нений 
 І   

Lentibulariaceae Пухирникові      

Utricularia minor L. Пухирник малий 
Враз-

ливий 
    

Utricularia vulgaris L. Пухирник звичайний  +    

Menyanthaceae Бобівникові      

Menyanthes trifoliata L. Бобівник трилистий  +    

Nymphaeaceae Лататтєві      

Nuphar lutea (L.) Smith Глечики жовті  +    

Nymphaea candida C. 

Presl 
Латаття сніжно-біле  +    

Primulaceae Первоцвіті      

Hottonia palustris L. Плавушник болотний  +    

Primula veris L. Первоцвіт весняний  +    

Pyrolaceae Грушанкові      

Chimaphila umbellata(L.) 

W. Barton 
Зимолюбка зонтична  +    

Orthilia secunda(L.) 

House 
Ортилія однобока  +    

Pyrola rotundifolia L. Грушанка круглолиста  +    

Ranunculaceae Жовтецеві      

Aconitum lasiostomum 

Rchb. 
Аконіт шерстистовустий  +    

Aconitum nemorosumM. 

Bieb. ex Rchb. 
Аконіт дібровний  +    

Actaea spicata L. Воронець колосистий  +    

Anemone sylvestris L. Анемона лісова  +    

Clematis recta L. Ломиніс прямий  +    

Pulsatilla patens (L.) 

Hill. 
Сон розкритий 

Неоці-

нений 
+ І   
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Pulsatilla pratensis (L.) 

Mill. s.l. 
Сон лучний 

Неоці-

нений 
    

Rosaceae Розові (Розоцвіті)      

Cerasusavium (L.) 

Moench 
Черешня  +    

Cerasusfruticosa (Pall.) 

Woronow 
Вишня кущова  +    

Potentilla erecta (L.) 

Raeusch. 
Перстач прямостоячий  +    

Potentilla palustris (L.) 

Scop. 
Перстач болотний  +    

Rubus saxatilis L. Костяниця кам’яниста  +    

Saxifragaceae Ломикаменеві      

Chrysosplenium 

alternifolium L. 

Жовтяниця 

черговолиста 
 +    

Valerianaceae Валеріанові      

Valeriana rossica P. 

Smirn. 
Валеріана російська  +    

Valeriana stolonifera 

Czern. 
Валеріана пагононосна  +    

Valeriana wolgensis 

Kazak. 
Валеріана волзька  +    

LILIOPSIDA ОДНОДОЛЬНІ      

Alliaceae Цибулеві      

Allium ursinum L. 
Цибуля ведмежа 

(черемша) 

Неоці-

нений 
    

Araceae Ароїдні      

Calla palustris L. Образки болотні  +    

Convallariaceae Конвалієві      

Majanthemum bifolium 

(L.) F.W. Schmidt 
Веснівка дволиста  +    

Cyperaceae Осокові      

Carex pseudocyperus L. 

Осока 

несправжньосмикав-

цева 

 +    

Eriophorum 

angustifolium Honck. 
Пухівка вузьколиста  +    

Eriophorum vaginatum L. Пухівка піхвова  +    

Iridaceae Півникові      

Iris furcata M. Bieb. Півники рогаті 
Зника-

ючий 
    

Iris pineticolaKlokov Півники борові 
Враз-

ливий 
    

Liliaceae Лілійні      

Fritillaria meleagris L. Рябчик шаховий 
Враз-

ливий 
    

Fritillaria ruthenica 

Wikstr. 
Рябчик руський 

Враз-

ливий 
    

Tulipa quercetorum 

Klokov & Zoz 
Тюльпан дібровний 

Враз-

ливий 
    

Orchidaceae Зозулинцеві (Орхідні)      

Epipactis helleborine (L.) 

Crantz 

Коручка 

чемерникоподібна 

Неоці-

нений 
  ІІ  

Listera ovata (L.) R. Br. зозулині сльози Неоці-   ІІ  
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яйцевидні нений 

Neottianidus-avis (L.) 

Rich 
Гніздiвка звичайна 

Неоці-

нений 
  ІІ  

Platanthera bifolia (L.) 

Rich 
Любка дволиста 

Неоці-

нений 
  ІІ  

Poaceae Злакові (Тонконогові)      

Stipa borysthenica 

Klokov ex Prokudin 
Ковила дніпровська 

Враз-

ливий 
    

Sparganiaceae       

Sparganium minimum 

Wallr 
Їжача голівка маленька  +    

Trilliaceae Трилієві      

Paris quadrifolia L. Вороняче око звичайне  +    

THALLOPHYTA НИЖЧІ РОСЛИНИ      

ALGAE ВОДОРОСТІ      

RHODOPHYTA ЧЕРВОНІ ВОДОРОСТІ      

FLORIDEOPHY-CEAE ФЛОРИДІЄВІ      

Batrachospermaceae Батрахоспермові      

Batrachospermum 

gelatinosum (L.) D. C. 

Батрахоспермум 

драглистий 

Рідкіс-

ний 
    

STREPTOPHYTA 
СТРЕПТОФІТОВІ 

ВОДОРОСТІ 
     

ZYGNEMATOPHY-

CEAE 
ЗИГНЕМОВІ      

Mesotainiaceae Мезотенієві      

Roya anglica G.S.West. Роя англійська 
Враз-

ливий 
    

FUNGI ГРИБИ      

BASIDIOMYCOTA БАЗИДІЄВІ ГРИБИ      

AGARICOMYCETES АГАРІКОМІЦЕТИ      

Polyporaceae Трутовикові      

Polyporus umbellatus 

(Pers.) Fr. 
Трутовик зонтичний 

Рідкіс-

ний 
    

Усього: 72 види 20 52 3 4 0 

 

Таблиця 2.6.2 Чисельність (площа зростання) популяцій рідкісних та зникаючих видів 

рослин і грибів, оцінка стану їх збереження 

1 2 3 4 5 6 

Латинська назва 

таксону 

Чисель-

ність 

популяції 

Тенден-

ція 

динамі-

ки 

Значущість 

збереження 

Актуальність 

збереження 

Оцінка 

збере-

ження 

PLANTA      

STREPTOPHYTA      

TRACHEOPHYTA      

LYCOPODIOPHYTA      

Lycopodiaceae      

Diphasiastrum 

complanatum (L.) Holub 

1-5 клонів; 

площа 

3,5×3 м 

зменш. 

надзв. (острівне 

місцезростання за 

півд. межею 

голаркт. ареалу) 

контрол., план. незадов. 

Lycopodium annotinum L. 11-50 зменш. надзв. (на крайній план. незадов. 
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клонів півд. межі) 

Lycopodium clavatum L. 
11-50 

клонів 
зменш. на півд. межі план. незадов. 

EQUISETOPHYTA      

Equisetaceae      

Equisetum hyemale L. 
5-10 

клонів 
зменш. 

на півд. межі 

рівнин. част. ареалу 
передб. незадов. 

Equisetum sylvaticum L. 
51-100 

клонів 
зменш. 

на півд. межі 

рівнин. част. ареалу 
план. незадов. 

POLYPODIOPHYTA      

Athyriaceae      

Athyrium filix-femina (L.) 

Roth 

501-1000 

клонів 
зменш. 

на півд. межі 

рівнин. част. ареалу 
передб. незадов. 

Cystopterisfragilis (L.) 

Bernh. 

51-100 

клонів 
зменш. пошир. передб. незадов. 

Dryopteridaceae      

Dryopteris carthusiana 

(Vill.) H.P. Fuchs 

>10000 

клонів 
задов. пошир. безконтр. задов. 

Dryopteris cristata (L.) A. 

Gray 

251-500 

клонів 
зменш. на півд. межі передб. незадов. 

Thelypteridaceae      

Thelypterispalustris Schott 
>10000 

клонів 
задов. 

третин. релікт на 

півд. межі рівнин. 

част. диз’юнкт 

ареалу 

передб. задов. 

PINOPHYTA      

PINOPSIDA      

Cupressaceae      

Juniperus communis L. 501-1000 зменш. 

на крайній півд. 

межі рівнин. част. 

диз’юнкт. ареалу 

передб. незадов. 

MAGNOLIOPHYTA      

MAGNOLIOPSIDA      

Apocynaceae      

Vinca minor L. 2-5 клонів зменш. 
неважл.; адвент. 

вид 
безконтр. задов. 

Asteraceae      

Artemisia tschernieviana 

Besser 
51-100 задов. 

неважл.; 

неоендемік на півн. 

межі обмеж. ареалу 

безконтр. задов. 

Jurineacyanoides (L.) 

Rchb. 
501-1000 задов. 

обмеж. євро-

західносибір. ареал 

лісостеп. і степ. зон 

безконтр. задов. 

Brassicaceae      

Dentaria bulbifera L. >10000 задов. 

третин. немораль. 

релікт на півд.-схід. 

межі рівнин. част. 

ареалу 

передб. задов. 

Dentaria quinquefolia M. 

Bieb. 

немає 

даних 

немає 

даних 

третин. 

неморальний релікт 

на схід. межі 

рівнин. част. 

східноєвроп.-

малоазіат. обмеж. 

передб. 
немає 

даних 
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ареалу 

Campanulaceae      

Campanula persicifolia L. 501-1000 зменш. 
обмеж. 

східноєвроп. ареал 
передб. задов. 

Caprifoliaceae      

Viburnumopulus L. 501-1000 задов. 

на півд. межі 

рівнин. част. 

євросибір. ареалу 

передб. задов. 

Corylaceae      

Carpinus betulus L. 
немає 

даних 

немає 

даних 

неважл. (ергазіофіт 

– лісова культура) 
безконтр. 

немає 

даних 

Dipsacaceae      

Dipsacus strigosus Willd. 

ex Roem. & Schult. 

немає 

даних 

немає 

даних 

неважл. (адвент. 

вид) 
безконтр. 

немає 

даних 

Droseraceae      

Droserarotundifolia L. 251-500 зменш. 

надзв. (тундрово-

тайговий вид на 

крайній півд. межі, 

з особл. живлення) 

план. незадов. 

Ericaceae      

Calluna vulgaris (L.) Hull 
251-500 

клонів 
зменш. 

на крайній півд. 

межі рівнин. част. 

ареалу 

передб. незадов. 

Oxycoccus palustris Pers. 1-5 клонів зменш. 

надзв. (льодовик. 

релікт, тундрово-

тайговий вид на 

крайній півд. межі) 

контрол., план. незадов. 

Fumariaceae      

Corydalismarschalliana 

Pers. 
>10000 зменш. 

третин. 

неморальний релікт 

з обмеж. диз’юнкт. 

східноєвроп.-

західноазіат. 

(східноєвроп.-

циркумпонтичн.) 

ареалом; на захід. 

межі рівнин. 

східноєвроп. част. 

ареалу 

передб. задов. 

Lamiaceae      

Dracocephalum 

ruyschiana L. 
7 зменш. 

надзв. (на півд. 

межі півн. част. 

палеаркт. диз’юнкт 

ареалу з нечисельн. 

локальн. 

популяціями) 

план. незадов. 

Lentibulariaceae      

Utricularia minor L. 51-100 зменш. 

надзв. (на крайній 

півд. межі, з особл. 

живлення) 

план. задов. 

Utricularia vulgaris L. >10000 задов. 
пошир., але з особл. 

живлення 
передб. задов. 

Menyanthaceae      

Menyanthes trifoliata L. 11-50 зменш. на півд. межі європ. план. незадов. 
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клонів рівнин. част. 

голаркт. диз’юнкт. 

ареалу 

Nymphaeaceae      

Nuphar lutea (L.) Smith 
11-50 

клонів 
зменш. 

пошир., але третин. 

релікт 
передб. задов. 

Nymphaea candida C. 

Presl 

501-1000 

клонів 
задов. 

третин. релікт на 

півд. межі 
передб. задов. 

Primulaceae      

Hottonia palustris L. 
11-50 

клонів 
зменш. 

на півд.-схід. межі 

європ. част. 

малоаз.-європ. 

ареалу 

план. незадов. 

Primula veris L. 101-250 зменш. 
на півд. межі 

рівнин. част. ареалу 
передб. незадов. 

Pyrolaceae      

Chimaphila umbellata (L.) 

W. Barton 

11-50 

клонів 
зменш. на півд. межі передб. незадов. 

Orthilia secunda (L.) 

House 

11-50 

клонів 
зменш. 

на півд. межі 

рівнин. част. ареалу 
передб. незадов. 

Pyrola rotundifolia L. 
11-50 

клонів 
зменш. 

на півд. межі 

рівнин. част. ареалу 
план. незадов. 

Ranunculaceae      

Aconitum lasiostomum 

Rchb. 
251-500 зменш. 

обмеж. 

східноєвроп. ареал 
передб. незадов. 

Aconitum nemorosum M. 

Bieb. ex Rchb. 
1-5 зменш. 

обмеж. диз’юнкт. 

ареал 
план. незадов. 

Actaea spicata L. 11-50 зменш. 

на півд. межі 

рівнин. част. 

диз’юнкт. ареалу 

передб. незадов. 

Anemone sylvestris L. 11-50 зменш. 

пошир. (євразіат. 

ареал лісостеп. і 

степ. зон), але 

вразл. вид, елемент 

зникаючих степів 

передб. незадов. 

Clematis recta L. 
11-50 

клонів 
зменш. 

вразл. вид європ.-

малоазіат. ареалу 
план. незадов. 

Pulsatilla patens (L.) Hill. 
1001-

10000 
задов. 

пошир. (європ.- 

південносибір. 

ареал), але вразл. 

вид 

передб. задов. 

Pulsatilla pratensis (L.) 

Mill. s.l. 
>10000 задов. 

вразл. вид з обмеж. 

європ. ареал. 
передб. задов. 

Rosaceae      

Cerasusavium (L.) 

Moench 
51-100 задов. 

неважл. 

(ергазіофігофіт) 
безконтр. задов. 

Cerasusfruticosa (Pall.) 

Woronow 

1001-

10000 

клонів 

задов. 

обмеж. європ.-

західносибір. ареал 

лісостеп. і степ. зон 

передб. задов. 

Potentilla erecta (L.) 

Raeusch. 

51-100 

клонів 
зменш. 

на півд. межі 

рівнин. част. 

євразіат. ареалу, з 

локальними 

популяціями 

передб. незадов. 
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Potentilla palustris (L.) 

Scop. 

>10000 

клонів 
задов. 

на півд. межі 

рівнин. част. 

голаркт. ареалу 

передб. задов. 

Rubus saxatilis L. 
>10000 

клонів 
задов. 

на півд. межі 

рівнин. част. 

голаркт. ареалу 

передб. задов. 

Saxifragaceae      

Chrysosplenium 

alternifolium L. 

1001-

10000 
зменш. 

на півд. межі 

рівнин. част. 

голаркт. ареалу 

передб. незадов. 

Valerianaceae      

Valeriana rossica P. 

Smirn. 

51-100 

клонів 
зменш. 

на півд.-захід. межі 

обмеж. 

східноєвроп.-

західносибір. 

ареалу 

передб. незадов. 

Valerianastolonifera 

Czern. 

немає 

даних 

немає 

даних 

на схід. межі 

обмеж. європ. 

ареалу 

передб. 
немає 

даних 

Valeriana wolgensis 

Kazak. 

немає 

даних 

немає 

даних 

на півд. межі 

обмеж. 

східноєвроп.-

західносибір. 

ареалу 

передб. 
немає 

даних 

LILIOPSIDA      

Alliaceae      

Allium ursinum L. >10000 зменш. 

післяльодовик. 

гірський релікт на 

схід. межі обмеж. 

європ. ареалу 

план. незадов. 

Araceae      

Calla palustris L. 
6-10 

клонів 
зменш. 

надзв. (на півд. 

межі голаркт. 

ареалу з 

локальними 

нечисельними 

популяціями) 

план. незадов. 

Convallariaceae      

Majanthemum bifolium 

(L.) F.W. Schmidt 

>10000 

клонів 
задов. 

на півд. межі 

рівнин. част. 

євразіат. ареалу 

передб. задов. 

Cyperaceae      

Carex pseudocyperus L. 501-1000 задов. 

пошир. (палеаркт. 

диз’юнкт. ареал), 

але з локальними 

популяціями 

передб. задов. 

Eriophorum angustifolium 

Honck. 

51-100 

клонів 
зменш. 

надзв. (тайговий 

вид на крайній 

півд. межі рівнин. 

част. голаркт. 

ареалу) 

план. незадов. 

Eriophorum vaginatum L. 501-1000 зменш. 

надзв. (тундрово-

тайговий вид на 

крайній півд. межі 

голаркт. ареалу) 

план. незадов. 
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Iridaceae      

Iris furcata M. Bieb. 
11-50 

клонів 
зменш. 

надзв.; рідкісний, 

вразливий вид 

європ.-малоазіат. 

ареалу 

план. незадов. 

Iris pineticola Klokov 1 клон зменш. 

північ.-

причорномор. 

ендемік захід.-

лісостеп. ареалу 

передб. незадов. 

Liliaceae      

Fritillaria meleagris L. 11-50 зменш. диз’юнкт. ареал план. незадов. 

Fritillaria ruthenica 

Wikstr. 
101-250 зменш. 

надзв.; на захід. 

межі диз’юнкт. 

ареалу 

план. незадов. 

Tulipa quercetorumKlok. 

et Zoz 
>10000 задов. 

північ.-схід. 

причорномор. 

ендемік на півн.-

захід. межі обмеж. 

ареалу 

передб. задов. 

Orchidaceae      

Epipactis helleborine(L.) 

Crantz 

≈100-150 

клонів 
зменш. 

надзв.; на півд. 

межі рівнин. част. 

євразіат. 

(палеарктич.) 

диз’юнкт. ареалу; 

локальні популяції; 

складна біологія 

розвитку 

план. незадов. 

Listera ovata (L.) R. Br. 2 клони зменш. 

надзв.; на півд. 

межі рівнин. част. 

євразіат. 

(палеарктич.) 

диз’юнкт. ареалу; 

низька чисельність 

локальних 

популяцій; складна 

біологія розвитку 

план. незадов. 

Neottianidus-avis (L.) 

Rich. 
2-5 зменш. 

надзв.; на півд. 

межі рівнин. част. 

захід.-євразіат. 

(захід.-палеарктич.) 

диз’юнкт. ареалу; 

локальні популяції; 

складна біологія 

розвитку та особл. 

живлення 

план. незадов. 

Platanthera bifolia (L.) 

Rich. 
51-100 зменш. 

надзв.; на півд. 

межі рівнин. част. 

євразіат. 

(палеарктич.) 

диз’юнкт. ареалу; 

низька чисельність 

локальних 

популяцій; складна 

біологія розвитку 

план. незадов. 
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Poaceae      

Stipa borysthenica Klokov 

ex Prokudin 

≈50 

дернин 
зменш. 

надзв. (елемент 

зникаючих піщаних 

степів на північ. 

межі європ.-

південносибір. 

ареалу.) 

план. незадов. 

Sparganiaceae      

Sparganium minimum 

Wallr. 
101-250 зменш. 

на півд. межі 

голаркт. ареалу 
план. незадов. 

Trilliaceae      

Paris quadrifolia L. 251-500 зменш. 

на півд. межі 

рівнин. част. 

європ.-

західносибір. 

ареалу 

передб. незадов. 

THALLOPHYTA      

ALGAE      

RHODOPHYTA      

Batrachospermaceae      

Batrachospermum 

gelatinosum (L.) D. C. 

5-7 екз.,1 

локалітет 

немає 

даних 

вид з ареалом, що 

скорочується; 

трапляється, зрідка, 

тенденція до 

зникнення 

передб. незадов. 

STREPTOPHYTA      

ZYGNEMATOPHY-

CEAE 
     

Mesotainiaceae      

Roya anglica G.S.West. 

дуже 

рідко, 

поодино-

ко; 2 

локаліте-

ти 

немає 

даних 

рідкісний, 

зникаючий вид 
передб. незадов. 

FUNGI      

BASIDIOMYCOTA      

AGARICOMYCETES      

Polyporaceae      

Polyporus umbellatus 

(Pers.) Fr. 
1 локалітет 

немає 

даних 
диз’юнкт. ареал передб. незадов. 

 

Крім видів рослин, що занесені до офіційних охоронних переліків, на території НПП 

зростає 16 рідкісних видів судинних рослин, які, на жаль, не мають охоронного статусу: 

– щитник чоловічий (Dryopteris filix-mas (L.) Schott) 

– голокучник дубовий (Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman) 

– багаторядник шипуватий (Polystichum aculeatum (L.) Roth) 

– брусниця звичайна (Vaccinium vitis-idaea L.) 

– чорниця звичайна (Vaccinium myrtillus L.) 



65 

 

– дзвоники кропиволисті (Campanula trachelium L.) 

– ряст проміжний (Corydalis intermedia (L.) Mérat) 

– смородина чорна (Ribes nigrum L.) 

– шоломниця списолиста (Scutellaria hastifolia L.) 

– кизляк китицецвітий (Naumburgia thyrsiflora (L.) Rchb.) 

– верба вушката (Salix aurita L.) 

– петрів хрест лускатий (Lathraera squamaria L.) 

– гравілат річковий (Geum rivale L.) 

– осока пухнатоплода (Carex lasiocarpa Ehrh.) 

– осока багнова (Carex limosa L.) 

– тонконiг розсунутий (Poa remota Forsell.) 

Проте, за критеріями раритетності вони потребують занесення до наступного видання 

ЧСХ. 

 

Таблиця 2.6.3 Рослинні угруповання, занесені до ЗКУ 

Тип рослинності, 

рослинне угруповання 
Синтаксон Статус 

Лісові угруповання 

22. Угруповання звичайнодубових лісів з 

домінуванням у травостої цибулі ведмежої (Querceta 

roboris з домінуванням Allium ursinum) 

Перебувають 

під загрозою 

зникнення 
43. Угруповання звичайнососнових лісів 

звичайноялівцевих та звичайнодубово-

звичайнососнових лісів звичайноялівцевих (Pineta 

(sylvestris) juniperosa (communis), Querceto (roboris)-

Pineta (sylvestris) juniperosa (communis)) 

Перебувають 

під загрозою 

зникнення 

Водні угруповання 

140. Угруповання формації глечиків жовтих 

(Nuphareta luteae). 
Типові 

141. Угруповання формації їжачої голівки маленької 

(Sparganieta minimi) 
Типові 

144. Угруповання формації куширу напівзануреного 

(Ceratophylleta submersi) 
Типові 

146. Угруповання формації латаття сніжно-білого 

(Nymphaeeta candidae) 
Рідкісні 

152. Угруповання формації пухирника малого 

(Utricularieta minoris) 
Рідкісні 

160. Угруповання формації стрілолисту 

стрілолистого (Sagittarieta sagittifoliae). 
Рідкісні 

 

Станом на 2014 р. у межах території НПП виявлено 8 рослинних угруповань, які занесені 

до ЗКУ (2009) (табл. 2.6.4). З них 2 угруповання належать до лісових і 6 – до водних. Обидва 

лісових угруповання мають статус «перебувають під загрозою зникнення»; три водних 

угруповання мають статус «рідкісні», і три водних угруповання зі статусом «типові». 

Дані щодо поширення, змін та збереження «зеленокнижних» рослинних угруповань 
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представлені в таблиці 2.6.4. Даних з площі немає, оскільки дослідження цих угруповань лише 

розпочаті. 

Надалі плануються наступні фітосозологічні дослідження: 

– Виявлення «нових» для території НПП рідкісних видів рослин, тобто подальша 

інвентаризація, та нових місцезнаходжень вже відомих рідкісних видів, картування, 

дослідження стану їх популяцій, моніторинг стану популяцій деяких найбільш рідкісних видів: 

зелениці сплюснутої (Diphasiastrum complanatum (L.) Holub), змієголовнику Рюйша 

(Dracocephalum ruyschiana L.), журавлини болотної (Oxycoccus palustris Pers.). 

– Картування та визначення площ рідкісних рослинних угруповань, занесених до ЗКУ, 

дослідження їх стану; виявлення «нових» для території НПП рідкісних рослинних угруповань 

(переважно водних), тобто подальша інвентаризація. 

 

2.6.3. Шляхи мінімізації впливу антропогенних чинників на рослинний світ 

До створення парку лісові екосистеми, що увійшли до складу НПП, зазнали значного 

впливу від лісогосподарської діяльності. Насамперед, це негативно вплинуло на старовікові 

природні ліси, значна частина яких була замінена на лісові монокультури. 

Загального негативного впливу від антропогенної діяльності в минулі десятиріччя перед 

створенням парку зазнали цінні у фітосозологічному відношенні водно-болотні комплекси 

(насамперед на другій піщаній терасі р. Мерло), тенденція змін яких відбувається у напрямку 

подальшого пересихання та заліснення. Наслідком цього є значно прискорені сукцесійні 

процеси. Разом зі зміною клімату їх спричинили вирубування природних лісів, заліснення 

відкритих пісків і боліт та гідромеліорація річок Мерло та Мерчик. Всі ці фактори вплинули на 

загальне зниження рівню поверхневих і ґрунтових вод. Дещо позитивним на водно-болотні 

комплекси є вплив діяльності бобрів, які останнім часом розселились по території парку. Але 

вони все одно не можуть стримати загальні прискорені процеси сукцесії в напрямку 

пересихання боліт. 

Основними шляхами мінімізації впливу антропогенних чинників на рослинний світ є 

розробка загальних і спеціальних заходів збереження та раціонального використання 

рослинного світу (та природних комплексів у цілому). 

До загальних заходів збереження на території НПП належать: 

– розробка та впровадження функціонального зонування, режиму збереження і  

раціонального використання для кожної зони. 
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Таблиця 2.6.4 Збереження рослинних угруповань, занесених до ЗКУ 

Рослинне угруповання Площа 
Тенденція 

змін 

Значущість 

збереження 

Актуальність 

збереження 

Оцінка 

збереження 
Код 

(номер) 
Назва га % 

22 

Угруповання звичайнодубових лісів з домінуванням у 

травостої цибулі ведмежої (Querceta roboris з домінуванням 

Allium ursinum) 

немає 

даних 
погірш. 

надзв. (на 

схід. межі 

європ. ареалу) 

план. незадов. 

43 

Угруповання звичайнососнових лісів звичайноялівцевих та 

звичайнодубово-звичайнососнових лісів звичайноялівцевих 

(Pineta (sylvestris) juniperosa (communis), Querceto (roboris)-

Pineta (sylvestris) juniperosa (communis)) 

немає 

даних 
погірш. 

надзв. (на 

крайній півд. 

межі) 

план. незадов. 

140 Угруповання формації глечиків жовтих (Nuphareta luteae). 
немає 

даних 
погірш. пошир. передб. незадов. 

141 
Угруповання формації їжачої голівки маленької (Sparganieta 

minimi) 

немає 

даних 
погірш. 

на півд. межі 

голаркт. 

ареалу 

план. незадов. 

144 
Угруповання формації куширу напівзануреного 

(Ceratophylleta submersi) 

немає 

даних 
погірш. пошир. передб. задов. 

146 
Угруповання формації латаття сніжно-білого (Nymphaeeta 

candidae) 

немає 

даних 
задов. 

на півден. 

межі 
передб. задов. 

152 
Угруповання формації пухирника малого (Utricularieta 

minoris) 

немає 

даних 
погірш. 

надзв. (на 

півд. межі) 
план. незадов. 

160 
Угруповання формації стрілолисту стрілолистого (Sagittarieta 

sagittifoliae) 

немає 

даних 
погірш. пошир. передб. незадов. 
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До спеціальних заходів збереження рослинного світу (та природних комплексів у 

цілому) можна віднести: 

– розробка та впровадження мережі особливо цінних для збереження біорізноманіття 

ділянок та об’єктів зі спеціальним режимом збереження і раціонального використання. 

– контролювання лісогосподарських заходів; 

– моніторинг і регулювання рекреаційного навантаження на природні комплекси НПП; 

– посилення охорони від випалювання сухої трав’янистої рослинності; 

– та розробка і впровадження протипожежних заходів та посилення охорони в пожежо-

небезпечний період; 

– посилення охорони від рослинного браконьєрства; 

– розробка суворо обмежених лімітів на спеціальне використання природних ресурсів; 

– інвентаризація і створювання бази даних болотних екосистем; 

– створення гідропунктів на окремих болотах і річках Мерло та Мерчик, моніторинг 

коливання рівню води; на підставі гідромоніторингу визначити залежність коливання рівню 

води в болотах від гідротехнічних заходів на шлюзах річок Мерло та Мерчик; 

– створення постійних пробних площ та профілей. 

Для збереження та раціонального використання рослинного світу також розробляються 

спеціальні заходи збереження рідкісних рослинних угруповань ЗКУ та рідкісних видів рослин, 

занесених до чинних в Україні переліків охоронюваних видів рослин. Рекомендовані заходи 

наведені в таблицях 2.6.5, 2.6.6. 

 

Таблиця 2.6.5 Заходи для збереження рослинних угруповань, занесених до ЗКУ 

Тип рослинності, 

рослинне угруповання 
Види загроз Заплановані заходи 

Очікувані 

результати 

Угруповання 

звичайнодубових лісів з 

домінуванням у 

травостої цибулі 

ведмежої (Querceta 

roboris з домінуванням 

Allium ursinum) 

Будь-яка лісогосподарська 

діяльність, рекреаційне 

навантаження, рослинне 

браконьєрство (збір 

рослин) 

Заборона будь-яких 

лісогосподарських заходів 

та рекреаційної діяльності; 

внесення локалітетів до 

заповідної зони або до 

мережі ОЦДО з 

відповідним режимом 

збереження; посилення 

охорони в період вегетації 

черемші 

Стабільність і 

покращення 

стану 

угруповань. 

Угруповання 

звичайнососнових лісів 

звичайноялівцевих та 

звичайнодубово-

звичайнососнових лісів 

звичайноялівцевих 

(Pineta (sylvestris) 

juniperosa (communis), 

Querceto (roboris)-Pineta 

(sylvestris) juniperosa 

(communis)) 

Суцільні рубки, 

прочищення підліску, 

вирубування ялівцю, лісові 

пожежі 

Заборона будь-яких 

суцільних рубок, 

контролювання 

лісогосподарської 

діяльності, зберігання 

підліску; внесення 

локалітетів до заповідної 

зони або до мережі ОЦДО 

з відповідним режимом 

збереження; впровадження 

протипожежних заходів і 

Стабільність і 

покращення 

стану 

угруповань. 
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посилення протипожежної 

безпеки 

Угруповання формації 

глечиків жовтих 

(Nuphareta luteae). 

Прочистка та викошування 

водної рослинності у руслі 

р. Мерчик; обміління 

русла; забруднюючі 

промислові та побутові 

стоки до русла 

Контролювання 

гідротехнічних заходів на 

р. Мерчик; 

моніторинг коливання 

рівню води у руслі р. 

Мерчик; заборона 

прочищення водної 

рослинності у руслі р. 

Мерчик; контролювання 

забруднюючих стоків до 

русла р. Мерчик 

Стабільність і 

покращення 

стану 

угруповань. 

Угруповання формації 

їжачої голівки маленької 

(Sparganieta minimi) 

Тривале зниження рівню 

поверхневих і ґрунтових 

вод; пересихання боліт та 

озер; торф’яні пожежі; 

суцільні рубки лісу 

навколо боліт з 

місцезростаннями 

Внесення локалітетів до 

заповідної зони або до 

мережі ОЦДО з 

відповідним режимом 

збереження; заборона 

вирубування смуги лісу 

навколо боліт; 

регулювання 

рекреаційного 

навантаження; 

впровадження 

протипожежних заходів і 

посилення протипожежної 

безпеки; картування 

локалітетів і пошук нових; 

моніторинг коливання 

рівню води. 

Стабільність і 

покращення 

стану 

угруповань. 

Угруповання формації 

куширу напівзануреного 

(Ceratophylleta submersi) 

Тривале зниження рівню 

води в болотах та озерах; їх 

пересихання 

Моніторинг коливання 

рівню води. 

Стабільність і 

покращення 

стану 

угруповань. 

Угруповання формації 

латаття сніжно-білого 

(Nymphaeeta candidae) 

Тривале зниження рівню 

води в болотах та озерах, їх 

пересихання 

Внесення локалітетів до 

заповідної зони або до 

мережі ОЦДО з 

відповідним режимом 

збереження; моніторинг 

коливання рівню води. 

Стабільність і 

покращення 

стану 

угруповань. 

Угруповання формації 

пухирника малого 

(Utricularieta minoris) 

Тривале зниження рівню 

води в болотах та озерах, їх 

пересихання 

Моніторинг коливання 

рівню води; створення 

постійних пробних площ 

на окремих болотах; 

розробка заходів 

збереження за 

результатами моніторингу 

Стабільність і 

покращення 

стану 

угруповань. 

Угруповання формації 

стрілолисту 

стрілолистого 

(Sagittarieta sagittifoliae) 

Прочистка та викошування 

водної рослинності у руслі 

р. Мерчик; обміління 

русла; забруднюючі 

промислові та побутові 

стоки до русла 

Контролювання 

гідротехнічних заходів на р. 

Мерчик; 

моніторинг коливання рівню 

води у руслі р. Мерчик; 

заборона прочищення 

водної рослинності у руслі 

р. Мерчик; контролювання 

забруднюючих стоків до 

русла р. Мерчик 

Стабільність і 

покращення 

стану 

угруповань. 
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Таблиця 2.6.6 Заходи для збереження деяких окремих рідкісних видів рослин 

Латинська назва 

таксону 
Види загроз Заплановані заходи 

Очікувані 

результати 

Diphasiastrum 

complanatum (L.) 

Holub 

Критично низька 

чисельність популяції – 1 

клон; лісогосподарська та 

рекреаційна діяльність; 

пожежна небезпека 

Абсолютно заповідний 

режим, постійний 

моніторинг, 

пошук нових місцезростань, 

штучне розсіяння спор 

навколо клону для 

підтримки та сприяння її 

розростання на більшу 

площу; впровадження 

протипожежних заходів і 

посилення протипожежної 

безпеки 

Стабільність і 

покращення 

стану клону 

Lycopodium 

annotinum L. 

Лісогосподарська та 

рекреаційна діяльність, 

лісові та торф’яні пожежі, 

рослинне браконьєрство 

(збір спороносних колосків 

на лікарську сировину) 

Заборона будь-якої 

лісогосподарської 

діяльності; внесення 

локалітетів до заповідної 

зони або до мережі ОЦДО з 

відповідним режимом 

збереження; посилення 

охорони в період 

спороносіння; регулювання 

рекреаційного 

навантаження; картування 

місць зростання; 

впровадження 

протипожежних заходів і 

посилення протипожежної 

безпеки 

Стабільність і 

покращення 

стану окремих 

клонів та 

популяції в 

цілому 

Lycopodium 

clavatum L. 

Лісогосподарська та 

рекреаційна діяльність, 

лісові та торф’яні пожежі, 

рослинне браконьєрство 

(збір спороносних колосків 

на лікарську сировину) 

Заборона будь-якої 

лісогосподарської 

діяльності; внесення 

локалітетів до заповідної 

зони або до мережі ОЦДО з 

відповідним режимом 

збереження; посилення 

охорони в період 

спороносіння; регулювання 

рекреаційного 

навантаження; картування 

місць зростання; 

впровадження 

протипожежних заходів і 

посилення протипожежної 

безпеки 

Стабільність і 

покращення 

стану окремих 

клонів та 

популяції в 

цілому 

Equisetum 

sylvaticum L. 

Низька чисельність 

локальних ценопопуляцій; 

лісогосподарська та 

рекреаційна діяльність 

Заборона будь-якої 

лісогосподарської 

діяльності; внесення 

локалітетів до заповідної 

зони або до мережі ОЦДО з 

відповідним режимом 

збереження; регулювання 

рекреаційного 

навантаження; картування 

Стабільність і 

покращення 

стану 

локальних 

ценопопуляцій 
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Латинська назва 

таксону 
Види загроз Заплановані заходи 

Очікувані 

результати 

місць зростання 

Dryopteris cristata (L.) 

A. Gray 

Низька чисельність 

локальних ценопопуляцій; 

лісогосподарська та 

рекреаційна діяльність 

Заборона будь-якої 

лісогосподарської 

діяльності; внесення 

локалітетів до заповідної 

зони або до мережі ОЦДО з 

відповідним режимом 

збереження; регулювання 

рекреаційного 

навантаження; картування 

місць зростання 

Стабільність і 

покращення 

стану 

локальних 

ценопопуляцій 

Juniperus communis L. 

Лісогосподарська та 

рекреаційна діяльність, 

вирубування та 

викопування окремих 

особин ялівцю, пожежна 

небезпека 

Внесення локалітетів до 

заповідної зони або до 

мережі ОЦДО з відповідним 

режимом збереження; 

контролювання 

лісогосподарської 

діяльності, зберігання 

підліску в місцях зростання 

ялівцю; картування особин 

ялівцю звичайного; 

впровадження 

протипожежних заходів і 

посилення протипожежної 

безпеки 

Стабільність і 

покращення 

стану 

популяції. 

Drosera rotundifolia L. 

Тривале зниження рівню 

поверхневих і ґрунтових 

вод; торф’яні пожежі; 

рекреаційне навантаження; 

лісогосподарська 

діяльність навколо боліт з 

місцезростаннями. 

Внесення локалітетів до 

заповідної зони або до 

мережі ОЦДО з відповідним 

режимом збереження; 

регулювання рекреаційного 

навантаження та заборона 

вирубування смуги лісу 

навколо боліт; створення 

постійної пробної площі; 

впровадження 

протипожежних заходів і 

посилення протипожежної 

безпеки; картування 

локалітетів 

Стабільність і 

покращення 

окремих 

ценопопуляцій. 

Calluna vulgaris (L.) 

Hull 

Лісогосподарська та 

рекреаційна діяльність. 

Внесення локалітетів до 

заповідної зони або до 

мережі ОЦДО з відповідним 

режимом збереження; 

контролювання 

лісогосподарської 

діяльності, регулювання 

рекреаційного 

навантаження. 

Стабільність і 

покращення 

стану 

популяції. 

Oxycoccus palustris 

Pers. 

Тривале зниження рівню 

поверхневих і ґрунтових 

вод; торф’яні пожежі; 

рекреаційне навантаження, 

збір ягід; суцільні рубки 

лісу навколо боліт з 

місцезростаннями. 

Внесення локалітетів до 

заповідної зони або до 

мережі ОЦДО з відповідним 

режимом збереження; 

заборона вирубування смуги 

лісу навколо боліт; 

впровадження 

Стабільність і 

покращення 

стану 

популяції. 
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Латинська назва 

таксону 
Види загроз Заплановані заходи 

Очікувані 

результати 

протипожежних заходів і 

посилення протипожежної 

безпеки; посилення охорони 

в період дозрівання ягід. 

Dracocephalum 

ruyschiana L. 

Критично низька 

чисельність популяції; 

лісогосподарська та 

рекреаційна діяльність. 

Внесення локалітетів до 

заповідної зони або до 

мережі ОЦДО з відповідним 

режимом збереження; 

заборона будь-якої 

лісогосподарської 

діяльності, регулювання 

рекреаційної діяльності; 

моніторинг стану популяції, 

пошук нових локалітетів. 

Стабільність і 

покращення 

стану 

популяції. 

Utricularia minor L. 

Тривале зниження рівню 

поверхневих і ґрунтових 

вод; рекреаційне 

навантаження (рибальство). 

Внесення локалітетів до 

заповідної зони або до 

мережі ОЦДО з відповідним 

режимом збереження; 

моніторинг коливання рівню 

води; моніторинг стану 

популяції, картування 

локалітетів; пошук нових 

місцезнаходжень. 

Стабільність і 

покращення 

стану 

популяції. 

Menyanthes 

trifoliata L. 

Тривале зниження рівню 

поверхневих і ґрунтових 

вод; торф’яні пожежі; 

лісогосподарська 

діяльність та рекреаційна 

діяльність. 

Внесення локалітетів до 

заповідної зони або до 

мережі ОЦДО з відповідним 

режимом збереження; 

регулювання рекреаційного 

навантаження та заборона 

будь-якої лісогосподарської 

діяльності; впровадження 

протипожежних заходів і 

посилення протипожежної 

безпеки; картування 

локалітетів. 

Стабільність і 

покращення 

окремих 

ценопопуляцій, 

збільшення 

площі їх 

місцезростань, 

цвітіння та 

плодоносіння. 

Pyrola rotundifolia L. 

Критично низька 

чисельність клонів 

популяції; 

лісогосподарська та 

рекреаційна діяльність, 

лісові і торф’яні пожежі. 

Внесення локалітетів до 

заповідної зони або до 

мережі ОЦДО з відповідним 

режимом збереження; 

заборона будь-якої 

лісогосподарської 

діяльності; регулювання 

рекреаційного 

навантаження; 

впровадження 

протипожежних заходів і 

посилення протипожежної 

безпеки; картування 

локалітетів і пошук нових. 

Стабільність і 

покращення 

стану окремих 

клонів та 

популяції в 

цілому 

Pulsatilla patens (L.) 

Hill. 

Суцільні рубки природних 

борів і суборів, рекреаційна 

діяльність, рослинне 

браконьєрство (збір на 

букети та викопування для 

пересадки). 

Заборона суцільних рубок 

природних борів і суборів; 

регулювання рекреаційного 

навантаження; посилення 

охорони в період цвітіння та 

плодоносіння. 

Покращення 

стану 

популяції. 
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Латинська назва 

таксону 
Види загроз Заплановані заходи 

Очікувані 

результати 

Pulsatilla pratensis (L.) 

Mill. s.l. 

Суцільні рубки природних 

борів і суборів, рекреаційна 

діяльність, рослинне 

браконьєрство (збір на 

букети та викопування для 

пересадки). 

Заборона суцільних рубок 

природних борів і суборів; 

регулювання рекреаційного 

навантаження; посилення 

охорони в період цвітіння та 

плодоносіння. 

Покращення 

стану 

популяції. 

Allium ursinum L. 

Лісогосподарська та 

рекреаційна діяльність, 

рослинне браконьєрство 

(збір на харчову сировину 

та для продажу). 

Внесення локалітетів до 

заповідної зони або до 

мережі ОЦДО з відповідним 

режимом збереження; 

посилення охорони в період 

вегетації черемші заборона 

будь-якої лісогосподарської 

та рекреаційної діяльності; 

посилення охорони в період 

вегетації; картування 

локалітетів, пошук нових 

місцезнаходжень. 

Стабільність і 

покращення 

стану 

ценопопуляцій. 

Calla palustris L. 

Критично низька 

чисельність популяції; 

тривале зниження рівню 

поверхневих і ґрунтових 

вод; торф’яні пожежі; 

лісогосподарська та 

рекреаційна діяльність. 

Внесення локалітетів до 

заповідної зони або до 

мережі ОЦДО з відповідним 

режимом збереження; 

регулювання рекреаційного 

навантаження та заборона 

будь-якої лісогосподарської 

діяльності; впровадження 

протипожежних заходів і 

посилення протипожежної 

безпеки; картування та 

моніторинг локалітету, 

пошук нових 

місцезнаходжень. 

Стабільність і 

покращення 

стану 

популяції. 

Eriophorum 

angustifolium Honck. 

Тривале зниження рівню 

поверхневих і ґрунтових 

вод; торф’яні пожежі; 

рекреаційне навантаження; 

суцільні рубки лісу навколо 

боліт з місцезростаннями. 

Внесення локалітетів до 

заповідної зони або до 

мережі ОЦДО з відповідним 

режимом збереження; 

регулювання рекреаційного 

навантаження та заборона 

вирубування смуги лісу 

навколо боліт; 

впровадження 

протипожежних заходів і 

посилення протипожежної 

безпеки; картування 

локалітетів. 

Стабільність і 

покращення 

стану 

ценопопуляцій. 

Eriophorum 

vaginatum L. 

Тривале зниження рівню 

поверхневих і ґрунтових 

вод; торф’яні пожежі; 

рекреаційне навантаження; 

суцільні рубки лісу навколо 

боліт з місцезростаннями. 

Внесення локалітетів до 

заповідної зони або до 

мережі ОЦДО з відповідним 

режимом збереження; 

регулювання рекреаційного 

навантаження та заборона 

вирубування смуги лісу 

навколо боліт; 

впровадження 

протипожежних заходів і 

Стабільність і 

покращення 

стану 

ценопопуляцій. 
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Латинська назва 

таксону 
Види загроз Заплановані заходи 

Очікувані 

результати 

посилення протипожежної 

безпеки; картування 

локалітетів. 

Iris pineticola Klokov 

Критично низька 

чисельність популяції; 

лісогосподарська та 

рекреаційна діяльність, 

рослинне браконьєрство 

(викопування рослин). 

Внесення локалітетів до 

заповідної зони або до 

мережі ОЦДО з відповідним 

режимом збереження; 

заборона будь-якої 

лісогосподарської 

діяльності; регулювання 

рекреаційного 

навантаження; посилення 

охорони в період цвітіння; 

моніторинг; пошук і 

картування нових 

локалітетів. 

Стабільність і 

покращення 

стану 

популяції. 

Iris furcata M. Bieb. 

Лісогосподарська та 

рекреаційна діяльність, 

рослинне браконьєрство 

(викопування рослин). 

Внесення локалітетів до 

заповідної зони або до 

мережі ОЦДО з відповідним 

режимом збереження; 

заборона будь-якої 

лісогосподарської 

діяльності; регулювання 

рекреаційного 

навантаження; посилення 

охорони в період цвітіння; 

картування локалітетів і 

пошук нових. 

Стабільність і 

покращення 

стану 

ценопопуляцій. 

Fritillaria meleagris L. 

Критично низька 

чисельність ценопопуляцій 

у межах території НПП; 

заростання кленом 

ясенолистим (Acer negundo 

L.); рослинне 

браконьєрство (збір на 

букети та викопування 

рослин); трав’яні пожежі. 

Внесення локалітетів до 

мережі ОЦДО з відповідним 

режимом збереження; 

вирубування клену 

ясенолистого; 

запровадження пізнього 

ручного сінокосіння; 

заборона випасу та 

розорювання; регулювання 

рекреаційного 

навантаження; посилення 

охорони в період цвітіння та 

в періоди випалювання 

сухої рослинності; 

моніторинг і картування; 

пошук нових локалітетів. 

Стабільність і 

покращення 

стану 

ценопопуляцій. 

Tulipa quercetorum 

Klokov & Zoz 

Лісогосподарська та 

рекреаційна діяльність, 

рослинне браконьєрство 

(збір на букети та 

викопування для 

пересадки). 

Внесення локалітетів до 

заповідної зони або до 

мережі ОЦДО з відповідним 

режимом збереження; 

заборона суцільних рубок; 

регулювання рекреаційного 

навантаження; посилення 

охорони в період цвітіння; 

картування локалітетів і 

пошук нових. 

Стабільність і 

покращення 

стану 

популяції. 

Epipactis helleborine Лісогосподарська та Внесення локалітетів до Стабільність і 
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Латинська назва 

таксону 
Види загроз Заплановані заходи 

Очікувані 

результати 

(L.) Crantz рекреаційна діяльність. заповідної зони або до 

мережі ОЦДО з відповідним 

режимом збереження; 

заборона будь-якої 

лісогосподарської діяльності 

та регулювання 

рекреаційного 

навантаження; картування 

локалітетів і пошук нових. 

покращення 

стану 

ценопопуляцій. 

Platanthera bifolia (L.) 

Rich. 

Лісогосподарська та 

рекреаційна діяльність. 

Внесення локалітетів до 

заповідної зони або до 

мережі ОЦДО з відповідним 

режимом збереження; 

заборона будь-якої 

лісогосподарської діяльності 

та регулювання 

рекреаційного 

навантаження; картування 

локалітетів і пошук нових. 

Стабільність і 

покращення 

стану 

ценопопуляцій. 

Stipa borysthenica 

Klokov ex Prokudin 

Лісогосподарська 

діяльність. 

Внесення локалітетів до 

заповідної зони або до 

мережі ОЦДО з відповідним 

режимом збереження; 

заборона будь-якої 

лісогосподарської діяльності 

та регулювання 

рекреаційного 

навантаження; картування 

локалітетів і пошук нових. 

Стабільність і 

покращення 

стану 

ценопопуляцій. 

Sparganium minimum 

Wallr. 

Тривале зниження рівню 

поверхневих і ґрунтових 

вод; торф’яні пожежі; 

суцільні рубки лісу навколо 

боліт з місцезростаннями. 

Внесення локалітетів до 

заповідної зони або до 

мережі ОЦДО з відповідним 

режимом збереження; 

заборона вирубування смуги 

лісу навколо боліт; 

регулювання рекреаційного 

навантаження; 

впровадження 

протипожежних заходів і 

посилення протипожежної 

безпеки; картування 

локалітетів і пошук нових. 

Стабільність і 

покращення 

стану 

ценопопуляцій. 

Polyporus umbellatus 

(Pers.) Fr. 

Видалення мертвої 

деревини (ліквідація 

захаращення). 

Заборона будь-якої 

лісогосподарської діяльності 

в місцях зростання. 

Стабільність 

ценопопуляцій. 

 

Нижче наведені 4 менеджмент-плани збереження та відновлення популяцій видів 

рослин. 
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План заходів зі збереження та відновлення популяції 

пухирника малого (Utricularia minor L.) на території НПП 

Резюме 

Узагальнена оцінка стану популяції виду – незадовільна. Головна загроза існуванню 

виду – зміна гідрологічного режиму. Заходи, передбачені для покращення збереження: штучне 

розповсюдження частин популяції із вразливих місць зростання до більш стабільних; сприяння 

підтриманню популяції бобра річкового (Castor fiber). 

Підстави та доцільність розробки менеджмент-плану 

Нормативно-правовою підставою для розробки менеджмент-плану є ЧКУ. 

Природоохоронний статус виду у Червоній книзі – вразливий. Utricularia minor L. – рідкісна 

водна хижа рослина з особливостями біології і живлення та приуроченістю до специфічних 

умов зростання. 

Характеристики загроз (чинників негативного впливу) існування виду: 

Зміна гідрологічного режиму внаслідок меліорації навколишніх територій (річок Мерло 

та Мерчик), коливання рівня води, обміління, пересихання боліт, забруднення водойм. 

Мета плану 

Збереження та відновлення популяції пухирника малого (Utricularia minor L.) на 

території НПП. 

Заплановані заходи 

Щодо моніторингу та досліджень стану збереження 

– Провести інвентаризацію озер та обводнених боліт на предмет наявності в них 

пухирника малого та скласти карту поширення на території НПП. 

– Заборонити проведення суцільних рубок та посадок лісових культур навколо водойм, 

де виявлений пухирник малий. 

– Визначити оптимальні місця для закладання постійної пробної площі з метою 

моніторинга стану популяції. 

Щодо відновлення популяції виду 

– Визначити водойми з наявністю U. minor, які потерпають від різкого коливання води та 

тимчасового суттєвого обміління. 

– Провести пересадку частини особин U. minor із водойм, які піддаються суттєвому 

обмілінню, до водойм, в яких пухирника малого немає, і які суттєво не піддаються такому 

чиннику, як обміління. 

– Закласти постійні пробні площі в нових місцях зростання та проводити моніторинг за 

станом новостворених ценопопуляцій. 
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2. План заходів зі збереження рябчика шахового (Fritillaria meleagris L.) 

на території НПП 

Резюме 

Узагальнена оцінка стану популяції виду – незадовільна. Головна загроза існуванню 

виду – зміна гідрологічного режиму внаслідок осушувальної меліорації заплавних лук. Заходи, 

передбачені для покращення збереження: пізнє ручне сінокосіння; посилення охорони під час 

цвітіння. 

Підстави та доцільність розробки менеджмент-плану 

Нормативно-правовою підставою для розробки менеджмент-плану є ЧКУ. 

Природоохоронний статус виду у Червоній книзі – вразливий. Fritillaria meleagris L. – рідкісна 

рослина з біоекологічними особливостями, тобто ефемероїд. 

Мета плану 

Збереження рябчика шахового (Fritillaria meleagris L.) на території НПП. 

Заплановані заходи 

Щодо охорони виду та зменшення негативного впливу 

У місцях зростання – повна заборона проведення меліоративних робіт, посадок лісових 

культур, випасання худоби, влаштування рекреаційних пунктів, суцільних рубок навколо 

місцезростань, запобігання заплавних пожеж сухої рослинності та збору рослин. 

Щодо моніторингу та досліджень 

Виявлення та інвентаризація всіх локалітетів, моніторингові дослідження стану 

популяції та місцезростань. 

Щодо покращення умов існування 

Запровадити ручне сінокосіння в кінці липня – на початку серпня в місцях зростання. В 

перші роки щорічно, далі періодичність визначити за результатами моніторингу. Запровадити 

вирубування чужорідних видів дерев та їхньої порослі: клену ясенолистого (Acer negundo L.), 

американського виду ясена (Fraxinus sp.), тополі канадської (Populus canadensis Moench.), 

зберігаючи при цьому аборигенні види деревно-чагарникових форм. 

Щодо роботи з природокористувачами, відвідувачами та місцевим населенням 

Залучення студентів вузів і школярів старшої школи до вивчення стану популяцій даного 

виду, стану умов місцезростань та їх охорони і раціонального використання; популяризація 

знань серед населення про збереження як самого виду, так і місць його існування. 

3. План заходів зі збереження та відновлення популяції цибулі ведмежої, 

черемші (Allium ursinum L.) на території НПП 

Резюме 

Узагальнена оцінка стану популяції виду – незадовільна. Головна загроза існуванню 
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виду – суцільні рубки, збирання листя та витоптування під час заготівлі як харчової сировини, 

випасання худоби. Заходи, передбачені для покращення збереження: заборона будь-яких рубок, 

заборона випасання худоби, посилення охорони під час вегетації. 

Підстави та доцільність розробки менеджмент-плану 

Нормативно-правовою підставою для розробки менеджмент-плану є ЧКУ. 

Природоохоронний статус виду у Червоній книзі – неоцінений. Allium ursinum L. – рідкісний на 

Лівобережжі України вид з біоекологічними особливостями, тобто ефемероїд, та вузькою 

еколого-ценотичною амплітудою. 

Мета плану 

Збереження та відновлення популяції цибулі ведмежої, черемші (Allium ursinum L.) на 

території НПП. 

Заплановані заходи 

Щодо охорони виду та зменшення негативного впливу 

У місцях зростання – повна заборона будь-яких лісогосподарських та рекреаційних 

заходів, влаштування рекреаційних пунктів та екостежок, випасання худоби. Посилення 

охорони в період вегетації, заборона збору та заготівлі рослин. 

Щодо моніторингу та досліджень 

Виявлення та інвентаризація всіх локалітетів, моніторингові дослідження стану 

популяції та місцезростань. 

Щодо роботи з природокористувачами, відвідувачами та місцевим населенням 

Залучення студентів вузів і школярів старшої школи до вивчення стану популяцій даного 

виду, стану умов місцезростань. Екопросвітницькі заходи серед населення про збереження як 

самого виду, так і місць його існування. Періодично встановлювати інформаційні стенди 

поблизу вразливих місць зростання, щорічно розповсюджувати інформаційні листівки для 

місцевого населення, розміщати статті в місцевих виданнях та проводити заняття в місцевих 

школах. 

4. План заходів з відтворення корінних деревостанівна території НПП 

Резюме 

Клен ясенолистий (Acer negundo L.), тополя канадська (Populus canadensis Moench.) та 

робінія звичайна (Robinia pseudoacacia L.) – агресивні чужорідні (інвазійні) види, що 

безконтрольно поширюються і витісняють види аборигенної флори; види-трансформери, що 

змінюють природні екосистеми. Тому необхідно розробляти та запроваджувати заходи 

боротьби з цими чужорідними видами та заходи відтворення корінних деревостанів у змінених 

ними екосистемах. 

Підстави та доцільність розробки менеджмент-плану 
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У кількох лісових ділянках НПП існують малоцінні насадження чужорідних видів, які 

становлять загрозу для місцевої флори. Для відтворення корінних деревостанів потрібно 

замінити їх на лісові культури аборигенних видів, придатних для лісорослинних умов у 

екосистемах Парку. 

Мета плану 

Відтворення корінних деревостанівна території НПП та боротьба з агресивними 

чужорідними видами. 

Заплановані заходи 

Щодо зменшення негативного вплив 

Вирубування насаджень клену ясенолистого (Acer negundo L.) суцільними рубками та 

його підросту, а також насаджень та підросту тополі канадської (Populus canadensis Moench.) та 

робінії звичайної (Robinia pseudoacacia L.). Заборона занесення на територію парку ззовні 

існуючих та нових чужорідних видів рослин. 

Щодо моніторингу та досліджень 

Закладання постійних пробних площ та моніторингові дослідження на даних ділянках. 

Щодо відтворення корінних деревостанів 

Після суцільної рубки засадження ділянок лісовими культурами аборигенних видів. 

Залучення фахівців Українського науково-дослідного інституту лісового господарства та 

агролсомеліорації ім. Г.М.Висоцького для оцінки стану лісових екосистем та рекомендацій 

щодо підбору лісових культур аборигенних видів, придатних для лісорослинних умов. 

Щодо роботи з природокористувачами, відвідувачами та місцевим населенням 

Залучення студентів вузів і школярів старшої школи до вивчення стану популяцій 

чужорідних видів та їхнього впливу на природні екостистеми. Екопросвітницькі заходи серед 

робітників лісгоспу та місцевого населення щодо шкоди розведення чужорідних агресивних 

видів. 

 

2.6.4. Збереження різноманіття флори ех-situ 

З метою штучного розведення рідкісних і зникаючих видів рослин, що зустрічаються на 

території НПП, рекомендується використовувати розробки співробітників Ботанічного саду 

ХНУ ім. В.Н.Каразіна. 

Для відтворення лісової рослинності на території НПП рекомендується використовувати 

розробки фахівців Українського науково-дослідного інституту лісового господарства та 

агролісомеліорації ім. В.Г.Висоцького. 
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2.7. Тваринний світ 

 

Тваринний світ НПП представлений різними таксономічними групами безхребетних і 

хребетних тварин (ссавці, птахи, плазуни, земноводні, риби, комахи та ін.), які приурочені до 

певних біогеоценозів чи біоакваценозів (нагірні діброви, соснові бори, степові крутосхили, 

лісові ставки та озера, сфагнові та осоково-гіпнові болота). Досить великий список тварин 

хребетних і безхребетних, що налічував понад 1000 видів, наведено в описі І.В.Сладковського 

Гутянської лісової дачі (1915). Наступні дослідження були присвячені лише окремим групам 

видів, або окремим видам (Атемасова и др., 1998; Влащенко, 2009; Грамма, 1968; Коршунов, 

Зиненко, 2005 та ін). 

Надзвичайне біотопічне різноманіття Парку зумовлює біологічне різноманіття. Тут 

зустрічаються як сучасні типові види лісостепової зони, так і ті, що збереглись тут з часів 

останнього льодовикового періоду. Унікальні природні комплекси НПП дозволяють існувати 

таким видам тварин, яким вже не знаходиться місця на більш трансформованих територіях – 

мідянка, шуліка чорний, орел-карлик, горностай, видра та ін. 

 

2.7.1. Видове різноманіття та його збереження 

Територія НПП розташована у межах Східноєвропейської провінції зони листяних лісів 

Європейсько-Обської підобласті Європейско-Сибірської області Палеарктичного підцарства 

Арктогеї. Фауна представлена деякими західно-європейськими видами, які частіше заміняються 

вікарними місцевими або навіть сибірськими фауністичними елементами (Лопатин, 1989). 

Основне ядро тваринного світу нагірної діброви Парку складають лісові мезофіли, трофічно і 

топічно пов’язані з дендрофільною і супутньою рослинністю. Оригінальна фауна соснових 

борів у надлучній терасі лівого берега р. Мерло, які перемежуються сфагновими та осоково-

гіпновими болітцями, що оточені березовими та вільховими заростями. Окрім дендрофільних 

видів, що консортивно пов’язані з головними деревними породами – сосною та березою, 

індикаторами цих ценозів виступають болотні та водні види комах, поширення яких в межах 

Харківщини має ізольований від основного ареалу в Поліссі характер, і є реліктами 

льодовикового походження. Значна частина видів членистоногих пов’язана з піщаними 

біотопами, представлена ксерофілами – тут знаходять притулок деякі види південного 

походження (Проект створення…, 2009). 

Кількість видів у фауні НПП ще не визначена. За попередніми даними на території Парку 

налічується понад 540 видів тварин (табл. 2.7.1). 

Загалом, теріофауна Парку характеризується звичайними видами, що розповсюджені по 

всій території Харківської області. Серед них можна назвати таких, як кабан, сарна 
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європейська, вивірка, лисиця, куниця лісова та інші. 

Бобер річковий (Castor fiber) сформував у межах НПП, серед озер та боліт борової 

тераси, стабільні родинні поселення, які тісно пов’язані з родинами на р. Мерло та р. Мерчик. З 

1991 року співробітниками Харківського національного унивірситету здійснюється моніторинг 

бобрової колонії у меліорованій заплаві (Скоробогатов, Атемасова, 2001а; Скоробогатов, 

Атемасова, 2001 б; Токарский и др., 2002; Скоробогатов и др., 2004; Скоробогатов, Атемасова, 

2012). Для збереження цих тварин у 2001 році був створений зоологічний заказник місцевого 

значення «Оберіг», який розташований у заплаві р. Мерло. Бобер активно впливає на 

середовище та є невід’ємною частиною болотяних екосистем та екосистем малих річок. 

 

Таблиця 2.7.1. Кількість видів тварин у фауні НПП у 2014 р. 

Систематична група тварин Кількість видів 

ХРЕБЕТНІ ТВАРИНИ 

Ссавці 37 

Птахи 132 

Плазуни 7 

Земноводні 11 

Круглороті та риби Немає даних 

Разом хребетних 187 

БЕЗХРЕБЕТНІ ТВАРИНИ 

Гідроїдні поліпи Немає даних 

Черви плоскі Немає даних 

Черви круглі Немає даних 

Черви кільчасті 2 

Ракоподібні 0 

Павукоподібні 85 

Багатоніжки Немає даних 

Комахи 223 

Молюски 46 

Разом безхребетних 356 

Усього тварин 543 

 

На території НПП на 2015 р. зареєстровано 6 видів кажанів, всі вони занесені до ЧКУ 

(Влащенко, Наглов, 2006; Влащенко, 2009; Літопис…, 2013). Унікальна ділянка старовікового 

бору у межах Парку є третім місцем реєстрації малих вечірниць (Nyctalus leisleri) на території 

Харківської обл. 

Серед ряду Хижих НПП найбільш цікавими видами можна назвати видру річкову 

(Lutralutra) та норку європейську (Mustela lutreola) (Проект…, 2009; Скоробогатов и др., 2009), 

занесених до ЧКУ. Вони потребують особливої уваги та розробки методик, щодо визначення 

стану їх популяцій та подальшого збереження. 

Птахи Харківської губернії свого часу були докладно висвітлені в фундаментальній праці 

М.М.Сомова (1897). Пізніше ряд експедицій харківських вчених були присвячені як загальному 
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опису орнітологічних комплексів (Волчанецкий, 1954), так і дослідженню окремих видів 

(Материалы …, 1980; Кривицкий, 1989; Атемасова, Атемасов, 1994; Атемасова и др., 1998). 

Територія Парку є одним з місць гніздування журавля сірого (ЧКУ) та відіграє важливу 

роль у формуванні скупчень цих птахів у передміграційний період (Кривицкий, 1989; 

Атемасова, Атемасов, 1994). Поєднання у межах Парку різноманітних біотопів зумовлює 

співіснування тут птахів різних екологічних груп – характерних представників лісу (дятли, 

синиці, яструби, зяблик, зеленяк та ін.), узлісь з галявинами (мухоловки, дрімлюга, чечевиця, 

щиглик, соловейко та ін.), коловодних біотопів (крижень, чирянка мала, рибалочка голуба та 

ін.), околиць населених пунктів (плиска біла, сич хатній, горобці, горихвістка чорна та ін). 

Фауна плазунів НПП налічує 7 видів з 10 видів Харківської обл. і відрізняється низкою 

особливостей. Ще у 1978 В.И.Ведмедерею тут було описано найбільші в області популяції 

рідкісного для лісостепу поліського виду Zootoca vivipara (Jacquin, 1787) (Ведмедеря, 1978), що 

підтвердилось при більш пізніх дослідженнях розповсюдження цього виду у Харківській обл. 

(Коршунов, Зиненко, 2003). У 2005 році була вивчена та описана зона інтерградації двох 

підвидів Lacerta agilis (Linnaeus, 1758) – L. a. exigua (Eichwald, 1831) та L. a. chersonensis 

(Andrzejowski, 1832), яка проходить по території Парку (Zinenko et al., 2005). Також було 

складено опис відомих на цей час видів плазунів НПП (Коршунов, Зиненко, 2005). 

Батрахофауна НПП відрізняється високим для лісостепової зони різноманіттям і 

представлена 11 видами, тобто на території присутні всі види амфібій Харківської обл. 

Фауністичне ядро складають переважно бореальні види. Окрім типових для регіону, добрим 

станом популяції відрізняються поліські види, а саме Pelophylax lessonae (Camerano,1882) – на 

території парку присутня одна з двох популяцій, відомих для Харківської обл. 

З 70-х років вивченням фауни амфібій на території парку займалися харківські 

герпетологи В.И.Ведмедеря та О.М.Рудик. В.И.Ведмедерею у 1984 р. було зроблено первинний 

опис батрахофауни Краснокутського р-ну (Ведмедеря, 1984). У 2000-х роках список амфібій 

було відкоректовано на підставі як польових даних, так і перевизначення колекційних 

матеріалів МП ХНУ 70-х років (Коршунов та ін., 2004). 

Ентомофауна Краснокутського р-ну до останніх часів вивчалась доволі слабко. Досить 

великий список тварин хребетних і безхребетних, що налічував понад 1000 видів, наведено в 

описі І.В.Сладковського Гутянської лісової дачі (Сладковський, 1915). Ентомологи 

Харківського університету в 1952, 1959 роках під час експедиції досліджували фауну комах 

лісових і болотних ценозів Краснокутського й Богодухівського районів. Професор С.І.Медведєв 

виявив унікальний характер сфагнових боліт. Тут виявлено низку реліктових видів 

льодовикового походження (Медведєв, 1964). Подальші дослідження водних жуків цих водойм 

підтвердили, що ці водойми є рефугіумом (притулком) реліктів льодовикового періоду 
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(Грамма, 1970). У 2011 році було опубліковано склад жуків-златок парку (Скрильник, Терехова, 

2011). 

При плануванні наукових досліджень на території НПП слід приділити увагу вивченню 

фауни безхребетних, особливо недостатньо досліджених або зовсім не досліджених їх груп, 

складанню фауністичних списків, більш детальному вивченню орнітологічних комплексів та 

комплексів мікромаммалій різних біотопів. При відсутності у штаті наукового відділу певних 

спеціалістів за відповідними напрямками бажано залучати їх для проведення досліджень зі 

сторонніх наукових і навчальних установ. 

Аналіз причин, які вплинули чи можуть вплинути на кількісний та якісний стан 

різноманіття фауни та пропозиції щодо поліпшення ситуації 

Тваринний світ НПП представлений різними таксономічним групами безхребетних і 

хребетних тварин (ссавці, птахи, плазуни, земноводні, риби, комахи), які приурочені до певних 

біогеоценозів чи біоакваценозів (нагірні діброви, соснові бори, суходільні чи заплавні луки, 

степові крутосхили, лісові озера, сфагнові та осоково-гіпнові болота). Заплави р. Мерло та р. 

Мерчик в межах Краснокутського р-ну в 70-80-х роках минулого століття було піддано 

корінній гідромеліорації. Це призвело до радикальної зміни гідрологічного режиму заплав. 

Створення даної меліоративної системи суттєво вплинуло також на стан лісових озер та боліт, 

розташованих на боровій терасі. Ці водні екосистеми є рефугіумами не характерних для 

лісостепової зони видів безхребетних, поширення яких у межах Харківщини має ізольований 

від основного ареалу в Поліссі характер (Філатова, Саідахмедова, Клімов, 2012). Треба 

зазначити, що система боліт та озер не тільки є ключовою у збереженні багатьох видів, що 

занесені до ЧКУ та інших охоронювальних списків. Вона також відіграє важливу роль в 

екології коловодних птахів, таких як чаплі, качки, сивкоподібні тощо. Через зміну 

гідрологічного режиму та клімату спостерігається висихання боліт та зменшення площі водного 

дзеркала озер, що призводить до втрати місць існування тварин. Тому досліждення впливу 

водного режиму річок на водний режим озер та боліт, розташованих на території НПП є 

надзвичайно актуальними. 

Основним наслідком лісогосподарської діяльності на території теперішнього НПП стала 

фрагментація лісових масивів, утворення нетипових для для цієї місцини ландшафтів – мозаїки 

лісовкритих та знеліснених, відкритих ділянок. Незімкнені лісові культури розсіяні по всій 

території на лівобережжі р. Мерло, зокрема поміж найцінніших природних комплексів Парку – 

боліт та озер. Це також, окрім інших факторів, може стати причиною зникнення деяких 

окремих боліт. На території нагірної діброви утворилася мережа вирубок, що заростають 

паростю та рудеральною рослинністю, внаслідок так званих «санітарних заходів» в окремих 

частинах лісових масивів відбулося значне спрощення структури екосистем, що стало 



 

84 

 

причиною втрат біологічного різноманіття. Інтенсивне зведення старовікових ділянок як 

соснового бору, так і діброви призводить до змін фауністичного складу екосистем. У першу 

чергу зменшується чисельність тих видів, що залежать від старих та дуплястих дерев (хижі 

птах, кажани тощо). Також суттєво знижується різноманіття організмів, що пов’язані на різних 

етапах свого розвитку з мертвою деревиною (безхребетні). Порушуються процеси обміну 

речовиною, енергією та інформацією між компонентами екосистем. 

Також, у результаті лісо-господарчої діяльності на території НПП виникла розвинена 

мережа лісових доріг. Вони призводять до змін сімейних ділянок тварин, підвищують загальну 

фрагментованість оселищ. Розвинена мережа доріг збільшує рекреаційне навантаження на 

природні комплекси Парку та підвищує ймовірність загибелі тварин на дорогах. 

Через те, що до НПП прилягають великі населені пункти (смт. Краснокутськ, с. Мурафа, 

с. Козіївка), періодично відбується забруднення території побутовими відходами. Сміття, 

залишене людьми в лісі, може спричинити як загибель окремих тварин, так і виникнення пожеж 

(скло). На территорії Краснокутського району також знаходяться 28 суб’єктів господарювання, 

діяльність яких може впливати на природні комплекси НПП. 

Високе рекреаційне навантаження на територію НПП можна пояснити близкістю 

населених пунктів, автомобільних шляхів та розвиненою мережею лісових доріг. Для 

збереження багатьох видів тварин важливим є зменшення фактора непокоєння. 

 

2.7.2. Рідкісні та зникаючі види тварин та планування їх збереження 

Станом на 2014 рік кількість видів тварин, занесених до чинних в Україні переліків, що 

підлягають охороні, на території НПП складає 202 види (табл. 2.7.2). 

 

Таблиця 2.7.2 Кількісний розподіл раритетної фауни за офіційними охоронними 

переліками на 2014 р. 

Охоронний перелік видів ЧКУ ЧСХ БК БонК СІТЕС ЄЧС 

Кількість видів 39 83 171 54 25 12 

 

Більшість з цих видів тварин занесені одночасно до кількох охоронних переліків (табл. 

2.7.3). 

Чисельність рідкісних видів наведена у таблиці 2.7.4. 

У відповідності до виявлених загроз існуванню плануються заходи для збереження 

рідкісних і зникаючих видів тварин. Заходи зі збереження окремих видів тварин подані у 

таблиці 2.7.5., місця зустрічей наведені на картосхемі у Додатку 3. 
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Таблиця 2.7.3 Види тварин, що занесені до ЧКУ, регіональних (обласних) 

«червоних» списків, додатків міжнародних конвенцій, ЄЧС видів тварин і рослин, що 

знаходяться під загрозою зникнення у світовому масштабі 

Група, вид 
ЧКУ ЧСХ* 

БК 

додаток 

БонК 

додаток 

СІТЕС, 

додаток 
ЄЧС 

Латинська назва Українська назва 

Тип Членистоногі       

Клас Комахи Insecta       

Ряд Перетинчастокрилі Hymenoptera       

Megascolia maculata, 

Drury, 1773 

Сколія гігант Неоці-

нений 
+     

Xylocopa valga, 

Gerstäcker, 1872 

Бджола-тесляр 

звичайна  

Рідкіс-

ний 
+     

Formica rufa, Linnaeus, 

1758 

Мурашка руда 

лісова 

     VU 

Bittacus italicus, Müller, 

1786 

Комарівка 

італійська 

Враз-

ливий 
+     

Ряд Бабки Odonata       

Coenagrion 

hastulatum,Charpentier, 

1825 

Стрілка 

списоносна 

 +     

Anax imperator, Leach, 

1815 

Дозорець 

імператор 

Враз-

ливий 
+     

Leucorrhinia rubicunda, 

Linnaeus, 1758 

Білоноска 

червонувата 

 +     

Leucorrhinia pectoralis, 

Charpentier, 1825 

Білоноска болотна  + 2    

Sympetrum danae, Sulzer, 

1776 

Тонкочере- 

вець чорний 

 +     

Ряд ТвердокриліColeoptera       

Agrilus mendax, 

Mannerheim, 1837 

Златка вузькотіла 

мідна 

 +     

Agrilus antiquus, Abeille 

de Perrin, 1897 

Златка вузькотіла 

дрокова 

 +     

Phaenops formaneki, 

Jakobson, 1913 

Злака Форманека  +     

Purpuricenus kaehleri, 

Linnaeus, 1758 

Вусач-

червонокрил 

келлера 

Враз-

ливий 
+     

Necydalis major, Linnaeus, 

1758 

Вусач великий 

короткокрилий 

 +     

Lamia textor, Linnaeus, 

1758 

Вусач товстун 

вербовий 

 +     

Ergates faber, Linnaeus, 

1761 

Вусач-тесляр  +     

Lampyris noctiluca, 

Linnaeus, 1767 

Світляк звичайний  +     

Lucanus cervus cervus, 

Linnaeus, 1758 

Жук-олень Рідкіс-

ний 
+ 3    

Ряд Лускокрилі Lepidoptera       

Heteropterus morpheus, 

Pallas, 1771 

Головачик Морфей  +     

Papilio machaon, 

Linnaeus, 1758 

Махаон Рідкіс-

ний 
+     
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Група, вид 
ЧКУ ЧСХ* 

БК 

додаток 

БонК 

додаток 

СІТЕС, 

додаток 
ЄЧС 

Латинська назва Українська назва 

Parnassius mnemosyne, 

Linnaeus, 1758 
Мнемозина 

Рідкіс-

ний 
+ 2 

  
NT 

Iphiclides podalirius, 

Linnaeus, 1758 
Подалірій 

Рідкіс-

ний 
+  

  
 

Zerynthia polyxena,Denis 

& Schiffermüller, 1775 
Поліксена 

Рідкіс-

ний 
+ 2 

  
 

Lycaena dispar, Haworth, 

1802 
Дукачик непарний   2 

  
 

Hamearis lucina, 

Linnaeus, 1758 
Люцина 

Враз-

ливий 
+  

  
 

Catocala fraxini, Linnaeus, 

1758 

Стрічкарка 

блакитна 

Враз-

ливий 
+  

  
 

Marumba quercus, Denis 

& Schiffermüller, 1775 
Бражник дубовий 

Рідкіс-

ний 
+  

  
 

Endromis versicolora, 

Linnaeus, 1758 

Шовкопряд 

березовий 

Враз-

ливий 
+  

  
 

Тип Молюски Mollusca       

Клас Черевоногі Gastropoda       

Ряд Легеневі Pulmonata       

Cochlicopanitens 

Gallenstein, 1848 
Агатівка шировка 

 
+  

  
 

Vallonia enniensisGredler, 

1856 

Равлик дерновий 

тірольський 

 
+  

  
NT 

Vertigo antivertigo 

Draparnaud, 1801 

Равлик-завиток 

широкий 

 
+  

  
 

Vertigo angustior Jeffreys, 

1830 

Равлик-завиток 

лівозакручений 

 
+  

  
VU 

Ruthenicafilograna 

Rossmässler, 1836 

Равник замкнений 

тендітний 

 
+  

  
 

Laciniariaplicata 

Draparnaud, 1801 

Равлик замкнений 

зубатий 

 
+  

  
 

Vitreacontracta 

Westerlund, 1871 

Равлик 

кришталевий 

стиснутий 

 

 

+  

  

 

Perpolita petronella 

Pfeiffer, 1853 

Равлик блискучий 

зеленкуватий 

 
+  

  
 

Helix pomatia Linnaeus, 

1758 

Равлик великий 

виноградний 

 
 3 

   

Тип Хордові Chordata       

Клас Амфібії Amphibia       

Lissotriton vulgaris, 

Linnaeus, 1758 
Тритон звичайний 

 
 3 

   

Triturus cristatus, 

Laurenti,1768 

Тритон 

гребінчастий  

 
+ 2 

   

Bombina bombina, 

Linnaeus, 1761 

Джерелянка 

червоночерева 

 
 2 

   

Pelobates fuscus, Laurenti, 

1768 

Часничниця 

звичайна 

 
 2 

   

Bufo bufo, Linnaeus, 1758 Ропуха сіра  + 3    

Bufo viridis, Laurenti, 1768 Ропуха зелена   2    

Hyla arborea Linnaeus, 

1758 
Квакша звичайна 

 
+ 2 
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Група, вид 
ЧКУ ЧСХ* 

БК 

додаток 

БонК 

додаток 

СІТЕС, 

додаток 
ЄЧС 

Латинська назва Українська назва 

Rana arvalis, Nilsson, 

1842 
Жаба гостроморда   2    

Pelophylax ridibunda, 

Pallas, 1771 
Жаба озерна     3    

Pelophylax lessonae, 

Camerano,1882 
Жаба ставкова    + 3    

Pelophylax esculentus, 

Linnaeus,1758 
Жаба їстівна  + 3    

Клас Плазуни Reptilia 

Ряд Черепахи Testudines 

      

      

Emys orbicularisLinnaeus, 

1758 
Черепаха болотяна  + 2   NT 

Ряд Лускаті Squamata       

Lacerta agilis, Linnaeus, 

1758 
Ящірка прудка   2    

Zootoca vivipara, 

Jacquin,1787 
Ящірка живородна  + 3    

Anguis fragilis Linnaeus, 

1758, 
Веретільниця   3    

Natrix natrix, Linnaeus, 

1758 
Вуж звичайний   3    

Coronella austriaca, 

Laurenti, 1768 
Мідянка звичайна 

Враз-

ливий 
+ 2    

Vipera nikolskii, 

Vedmederja, Grubant at 

Rudaeva,1986 

Гадюка 

лісостепова 

(Нікольського) 

Рідкіс-

ний 
+ 3    

Клас Птахи Aves 

Ряд Гусеподібні Anseriformes 

      

      

Anas crecca,Linnaeus, 

1758 
Мала чирянка   + 3 2   

Anas 

platyrhynchos,Linnaeus, 

1758 

Крижень   3 2   

Cygnus olor, Gmelin, 1789 Лебідь-шипун   3 1,2   

Ряд Куроподібні Galliformes       

Perdix perdix,Linnaeus, 

1758 
Куріпка сіра   3   VU 

Coturnix coturnix, Linnaeus, 

1758 
Перепілка   3 2   

Ряд Лелекоподібні Ciconiifotrmes       

Ardea cinerea,Linnaeus, 

1758 
Чапля сіра   3    

Egretta alba, Linnaeus, 

1758 
Чепура велика   2 2   

Ciconia nigra, Linnaeus, 

1758 
Лелека чорний 

Рідкіс-

ний 
+ 2 2 2  

Ciconia ciconia, Linnaeus, 

1758 
Лелека білий   2 2   

Ряд Журавлеподібні Gruiformes       

Fulica atra,Linnaeus, 1758 Лиска   3 2   

Crex crex, Linnaeus, 1758 Деркач   2   NT 

Rallus aquaticus, 

Linnaeus, 1758 
Пастушок   3    
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Група, вид 
ЧКУ ЧСХ* 

БК 

додаток 

БонК 

додаток 

СІТЕС, 

додаток 
ЄЧС 

Латинська назва Українська назва 

Gallinula 

chloropus,Linnaeus, 1758 
Курочка водяна   3    

Grus grus,Linnaeus, 1758 Журавель сірий 
Рідкіс-

ний 
+ 2 1,2 2  

Ряд Яструбоподібні Accipitriformes      

Hieraaetus pennatus, 

Gmelin, 1788 
Орел-карлик 

Рідкіс-

ний 
+ 2 1,2 2  

Haliaetus 

albicilla,Linnaeus, 1758 
Орлан-білохвіст 

Рідкіс-

ний 
+ 2 1,2 1  

Aquila chrysaetos, 

Linnaeus, 1758 
Беркут 

Враз-

ливий 
+ 2 1,2 2  

Milvus migrans, Boddaert, 

1783 
Шуліка чорний 

Враз-

ливий 
+ 2 2 2 VU 

Pernis apivorus, Linnaeus, 

1758 
Осоїд  + 2 1,2 2  

Circus cyaneus, Linnaeus, 

1766 
Лунь польовий 

Рідкіс-

ний 
+ 2 1,2 2  

Circus aeruginosus, 

Linnaeus, 1758 

Лунь болотяний або 

очеретяний 
  2 1,2 2  

Accipiter nisus, Linnaeus, 

1758 
Яструб малий   2 1,2 2  

Accipiter gentilis, Linnaeus, 

1758 
Яструб великий   2 1,2 2  

Buteo lagopus, Pontoppidan, 

1763 
Зимняк   2 1,2 2  

Buteo buteo, Linnaeus, 1758 Канюк звичайний   2 1,2 2  

Circaetus gallicus, Gmelin, 

1788 
Змієїд 

Рідкіс-

ний 
+ 2 2 2  

Aguila clanga, Pallas, 1811 Підорлик великий 
Рідкіс-

ний 
+ 2 1 2 EN 

Ряд Соколоподібні Falconiformes       

Falco subbuteo, Linnaeus, 

1758 
Підсоколик великий  + 2  2  

Falco tinnunculus, 

Linnaeus, 1758 

Боривiтер 

звичайний  
 + 2 2 2  

Falco columbarius, 

Linnaeus, 1758 
Підсоколик малий   2 2 2  

Ряд Сивкоподібні Charadriiformes      

Gallinago gallinago, 

Linnaeus, 1758 

Баранець 

звичайний  
  3 1, 2   

Charadrius dubius, Scopoli, 

1786  
Пісочник малий  + 2 2   

Vanellus vanellus, Linnaeus, 

1758 
Чайка   3 2  VU 

Tringa ochropus, Linnaeus, 

1758 
Коловодник лісовий  + 2 1,2   

Tringa glareola, Linnaeus, 

1758 

Коловодник 

болотяний 
 + 2 1,2   

Scolopax rusticola, 

Linnaeus, 1758 
Слуква  + 3 1,2   

Larus ridibundus, Linnaeus, 

1766 
Мартин звичайний   3    

Ряд Голубоподібні Columbiformes       
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Група, вид 
ЧКУ ЧСХ* 

БК 

додаток 

БонК 

додаток 

СІТЕС, 

додаток 
ЄЧС 

Латинська назва Українська назва 

Columba palumbus, 

Linnaeus, 1758 
Припутень   3    

Streptopelia turtur, 

Linnaeus, 1758 
Горлиця звичайна   3    

Ряд Зозулеподібні Cuculiformes       

Cuculus canorus, Linnaeus, 

1758 
Зозуля звичайна   3    

Ряд Совоподібні Strigiformes       

Asio otus, Linnaeus, 1758 Сова вухата   2  2  

Bubo bubo, Linnaeus, 1758 Пугач 
Рідкіс-

ний 
+ 2  2  

Athene noctua, Scopoli, 

1769 
Сич хатній   2    

Otus scops, Linnaeus, 1758 Совка 
Рідкіс-

ний 
+ 2  2  

Strix aluco, Linnaeus, 1758 Сова сіра   2  2  

Ряд Дрімлюгоподібні Caprimulgiformes      

Caprimulgus europaeus, 

Linnaeus, 1758 
Дрімлюга   2    

Ряд Ракшeподібні Coraciiformes       

Merops apiaster, Linnaeus, 

1758 
Бджолоїдка   2 2   

Alcedo atthis,Linnaeus, 

1758 
Рибалочка   2    

Ряд Одудоподібні Upupiformes       

Upupa epops,Linnaeus, 

1758 
Одуд   3    

Ряд Серпокрильцеподібні Apodiformes      

Apus apus,Linnaeus, 1758 Серпокрилець   3    

Ряд Дятлоподібні Piciformes       

Dendrocopos major, 

Linnaeus, 1758 
Дятел звичайний   2    

Dendrocopos medius, 

Linnaeus, 1758 
Дятел середній   2    

Dendrocopos minor, 

Linnaeus, 1758 
Дятел малий   2    

Picus canus, Gmelin, 1788 Жовна сива   2    

Jynx torquilla, Linnaeus, 

1758 
Крутиголовка   2    

Dryocopus martius, 

Linnaeus, 1758 
Жовна чорна   2    

Ряд Горобцеподібні Passeriformes      

Galerida cristata, Linnaeus, 

1758 
Посмітюха   3    

Lullula arborea, Linnaeus, 

1758 

Жайворонок 

лісовий 
  3    

Hirundo rustica, Linnaeus, 

1758 
Ластівка сільська   2    

Riparia riparia, Linnaeus, 

1758 
Ластівка берегова   2    

Anthus trivialis, Linnaeus, 

1758 
Щеврик лісовий   2    

Anthus pratensis, Linnaeus, 

1758 
Щеврик лучний   2    
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Група, вид 
ЧКУ ЧСХ* 

БК 

додаток 

БонК 

додаток 

СІТЕС, 

додаток 
ЄЧС 

Латинська назва Українська назва 

Motacilla flava, Linnaeus, 

1758 
Плиска жовта   2    

Motacilla alba, Linnaeus, 

1758 
Плиска біла   2    

Motacilla citreola, 

Linnaeus, 1758 
Плиска жовтоголова   2    

Lanius collurio,Linnaeus, 

1758 

Сорокопуд 

терновий 
  2    

Lanius minor, Gmelin, 

1788 

Сорокопуд 

чорнолобий 
  2    

Lanius excubitor, Linnaeus, 

1758 
Сорокопуд сірий 

Рідкіс-

ний 
+ 2    

Oriolus oriolus,Linnaeus, 

1758 
Вивільга   2    

Sturnus vulgaris, Linnaeus, 

1758 
Шпак звичайний   3    

Corvus corax, Linnaeus, 

1758 
Крук   3    

Troglodytes troglodytes, 

Linnaeus, 1758 
Волове очко  + 2    

Bombycilla garrulus, 

Linnaeus, 1758 
Омелюх   2    

Luscinia svecica, Linnaeus, 

1758 
Синьошийка   2 2   

Luscinia luscinia, Linnaeus, 

1758 
Соловейко східний   2 2   

Oenanthe oenanthe, 

Linnaeus, 1758 
Кам’янка звичайна   2 2   

Saxicola rubetra,Linnaeus, 

1758 
Трав’янка лучна   2 2   

Saxicola 

torquata,Linnaeus, 1758 

Трав'янка 

чорноголова  
  2 2   

Phoenicurus phoenicurus, 

Linnaeus, 1758 

Горихвістка 

звичайна 
  2 2   

Phornicurus ochruros, 

Gmelin, 1774 
Горихвістка чорна   2 2   

Erithacus 

rubecula,Linnaeus, 1758 
Вільшанка   2 2   

Hippolais icterina, Vieillot, 

1817 

Берестянка 

звичайна 
  2    

Sylvia communis, Latham, 

1787 
Кропив’янка сіра    2    

Sylvia borin,Linnaeus, 

1758 

Кропив’янка 

садова 
  2    

Sylvia curruca,Linnaeus, 

1758 

Кропив’янка 

прудка 
  2    

Sylvia,atricapilla,Linnaeus, 

1758 

Кропив’янка 

чорноголова 
  2    

Phylloscopus collybita, 

Vieillot, 1817 
Вівчарик-ковалик   2    

Phylloscopus trochilus, 

Linnaeus, 1758 
Вівчарик весняний  + 2    

Phylloscopus sibilatrix, 

Bechstein, 1793 

Вівчарик 

жовтобровий 
  2    
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Група, вид 
ЧКУ ЧСХ* 

БК 

додаток 

БонК 

додаток 

СІТЕС, 

додаток 
ЄЧС 

Латинська назва Українська назва 

Acrocephalus arundinaceus, 

Linnaeus, 1758 
Очеретянка велика   2    

Regulus regulus, Linnaeus, 

1758 

Золотомушка 

жовточуба 
  2    

Muscicapa striata, Pallas, 

1764  
Мухоловка сіра   2 2   

Ficedula parva, Pallas, 1764 Мухоловка мала   2 2   

Ficedula hypoleuca, Pallas, 

1764 
Мухоловка строката  + 2 2   

Ficedula albicollis, 

Temminck, , 1815 
Мухоловка білошия   2 2   

Turdus pilaris, Linnaeus, 

1758 
Чикотень   3 2   

Turdus merula, Linnaeus, 

1758 
Дрізд чорний   3 2   

Turdus iliacus, Linnaeus, 

1766 
Дрізд білобровий  + 3 2   

Turdus philimelos, 

Linnaeus, 1758 
Дрізд співочий   3 2   

Turdus viscivorus, Linnaeus, 

1758 
Дрізд-омелюх  + 3 2   

Aegithalos caudatus, 

Linnaeus, 1758 
Синиця довгохвоста   3    

Remiz pendulinus, Linnaeus, 

1758 
Ремез   2    

Parus caeruleus, Linnaeus, 

1758 
Синиця блакитна   2    

Parus cristatus, Linnaeus, 

1758 
Синиця чубата  + 2    

Parus montanus, Conrad 

von Baldenstein, 1827 
Гаїчка-пухляк   2    

Parus palustris, Linnaeus, 

1758 
Гаїчка болотяна   2    

Parus ater, Linnaeus, 1758 Синиця чорна   2    

Parus major, Linnaeus, 

1758 
Синиця велика   2    

Sitta europea, Linnaeus, 

1758 
Повзик   2    

Certhia familiaris, 

Linnaeus, 1758 

Підкоришник 

звичайний 
  2    

Fringilla coelebs, Linnaeus, 

1758 
Зяблик   3    

Fringilla montifringilla, 

Linnaeus, 1758 
В'юрок   3    

Chloris chloris, Linnaeus, 

1758 
Зеленяк   3    

Carduelis carduelis Щиглик   2    

Acanthis 

cannabina,Linnaeus, 1758 
Коноплянка   3    

Carpodacus erythrinus, 

Pallas, 1770 
Чечевиця   2    

Pyrrhula pyrrhula, 

Linnaeus, 1758 
Снігур   3    
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Група, вид 
ЧКУ ЧСХ* 

БК 

додаток 

БонК 

додаток 

СІТЕС, 

додаток 
ЄЧС 

Латинська назва Українська назва 

Coccothraustes 

coccothraustes, Linnaeus, 

1758 

Костогриз   2    

Loxia curvirostra, Linnaeus, 

1758 
Шишкар ялиновий   2    

Emberiza 

citrinella,Linnaeus, 1758 
Вівсянка звичайна   2    

Emberiza schoeniculus, 

Linnaeus, 1758 
Вівсянка очеретяна   2    

Emberiza hortulana, 

Linnaeus, 1758 
Вівсянка садова   3    

Клас Ссавці Mammalia 

Ряд Комахоїдні Insectivora 

      

Erinaceus roumanicus, 

Barrett-Hamilton, 1900 
Їжак білочеревий   3    

Crocidura suaveolens, 

Pallas, 1811 
Білозубка мала   2    

Sorex araneus, Linnaeus, 

1758 
Мідиця звичайна   3    

Neomys fodiens, Pennant, 

1771 
Рясоніжка водяна   3    

Ряд Мишоподібні Rodentia       

Sciurus vulgaris, Linnaeus, 

1758 
Вивірка звичайна 

  3    

Castor fiber, Linnaeus, 1758 Бобер європейський   3    

Cricetulus migratorius, 

Pallas, 1773 
Хом’ячок сірий 

Недос-

татньо 

відо-

мий 

     

Ряд Зайцеподібні Lagomorpha       

Lepus europaeus,Pallas, 

1778 
Заєць русак   3    

Ряд КажаниChiroptera       

Myotis daubentonii, Kuhl, 

1817 
Нічниця водяна 

Враз-

ливий 
+ 2 2   

Nyctalus noctula, Schreber, 

1774 
Вечірниця дозірна 

Враз-

ливий 
+ 2 2   

Nyctalus leisleri, Kuhl, 1817 Вечірниця мала 
Рідкіс-

ний 
+ 2 2   

Plecotus auritus, Linnaeus, 

1758 
Вухань звичайний 

Враз-

ливий 
+ 2 2   

Pipistrellus nathusii, 

Keyserling et Blasius, 1839 
Нетопир Натузіуса 

Неоці-

нений 
+ 2 2   

Pipistrellus pygmaeus, 

Leach, 1825 
Нетопир-карлик 

Неоці-

нений 
+ 2 2   

Ряд Хижі Carnivora       

Canis lupus, Linnaeus, 1758 Вовк   2  2  

Mustela erminea, 

Linnaeus, 1758 
Горностай 

Неоці-

нений 
+ 3    

Lutra lutra, Linnaeus, 1758 Видра річкова 
Неоці-

нений 
+ 2  1 NT 

Meles meles, Linnaeus, 

1758 

Борсук 

європейський 
 + 3    
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Група, вид 
ЧКУ ЧСХ* 

БК 

додаток 

БонК 

додаток 

СІТЕС, 

додаток 
ЄЧС 

Латинська назва Українська назва 

Mustela nivalis, Linnaeus, 

1758 
Ласка  + 3    

Martes martes, Linnaeus, 

1758 
Куниця лісова  + 3    

Mustela lutreola, Linnaeus, 

1758 
Норка європейська 

Зника-

ючий 
+ 2   CR 

Mustela putorius, Linnaeus, 

1758 
Тхір лісовий 

Неоці-

нений 
+ 3    

Ряд Ратичні Artiodactyla       

Capreolus capreolus, 

Linnaeus, 1758 
Сарна європейська   3    

Sus scrofa, Linnaeus, 1758 Кабан   3    

Alces alces, Linnaeus, 1758 Лось європейський  + 3    

*ЧСХ наведено за «Тварини, що підлягають особливій охороні на території Харківської області» (2012). 

 

Таблиця 2.7.4. Чисельність рідкісних та зникаючих видів тварин, оцінка стану їх 

збереження 

Назва виду латинською 

мовою 

Тип 

пере-

буван-

ня 

Чисе- 

льність 
Тенденція 

динаміки 
Значущість, 

збереження 

Актуа-

льність 

збереження 

Оцінка 

збере-

ження 

Клас Комахи Insecta 
Ряд Перетинчастокрилі Hymenoptera 
Megascolia maculata, 

Drury, 1773 
Ос. R 

Немає 

даних 
Пошир. Передб. 

Немає 

даних 
Xylocopa valga, 

Gerstäcker, 1872 
Ос. R 

Немає 

даних 
Надзв. Передб. 

Немає 

даних 

Formica rufa L. Ос. C 
Немає 

даних 
Пошир. Передб. Задов. 

Bittacus italicus, Müller, 

1786 
Ос. R 

Немає 

даних 
Пошир. Передб. 

Немає 

даних 
Ряд Бабки Odonata 
Coenagrion 

hastulatum,Charpentier, 

1825 
Ос. P 

Немає 

даних 
Пошир. Передб. 

Немає 

даних 

Anax imperator, Leach, 

1815 
Ос. R 

Немає 

даних 
Надзв. Передб. 

Немає 

даних 
Leucorrhinia rubicunda, 

Linnaeus, 1758 
Ос. P 

Немає 

даних 
Пошир. Передб. 

Немає 

даних 
Leucorrhinia pectoralis, 

Charpentier, 1825 
Ос. P 

Немає 

даних 
Надзв. Передб. 

Немає 

даних 
Sympetrum danae, Sulzer, 

1776 
Ос. P 

Немає 

даних 
Пошир. Передб. 

Немає 

даних 
Ряд ТвердокриліColeoptera 

Agrilus mendax, 

Mannerheim, 1837 
Ос. R 

Немає 

даних 

За межею 

північного 

ареалу 
Передб. 

Немає 

даних 

Agrilus antiquus, Abeille 

de Perrin, 1897 
Ос. R 

Немає 

даних 
Пошир. Передб. 

Немає 

даних 
Phaenops formaneki, 

Jakobson, 1913 
Ос. R 

Немає 

даних 
Пошир. Передб. 

Немає 

даних 
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Назва виду латинською 

мовою 

Тип 

пере-

буван-

ня 

Чисе- 

льність 
Тенденція 

динаміки 
Значущість, 

збереження 

Актуа-

льність 

збереження 

Оцінка 

збере-

ження 

Purpuricenus kaehleri, 

Linnaeus, 1758 
Ос. P Зменш. Пошир. Передб. 

Немає 

даних 
Necydalis major, Linnaeus, 

1758 
Ос. P Зменш. Пошир. Передб. 

Немає 

даних 
Lamia textor, Linnaeus, 

1758 
Ос. Р 

Немає 

даних 
Пошир. Безконтр. 

Немає 

даних 
Ergates faber, Linnaeus, 

1761 
Ос. P Зменш. Пошир. Передб. 

Немає 

даних 
Lampyris noctiluca, 

Linnaeus, 1767 
Ос. С Задов. Пошир. Передб. Задов. 

Lucanus cervus cervus, 

Linnaeus, 1758 
Ос. С Зменш. Надзв. Передб. Задов. 

Ряд Лускокрилі Lepidoptera 
Heteropterus morpheus, 

Pallas, 1771 
Ос. P 

Немає 

даних 
Пошир. Передб. 

Немає 

даних 
Papilio machaon, 

Linnaeus, 1758 
Ос. C Задов. Пошир. Передб. Задов. 

Parnassius mnemosyne, 

Linnaeus, 1758 
Ос. V 

Немає 

даних 
Надзв. Передб. Незад. 

Iphiclides podalirius, 

Linnaeus, 1758 
Ос. C Задов. Пошир. Передб. Задов. 

Zerynthia polyxena,Denis 

& Schiffermüller, 1775 
Ос. R Зменш. Пошир. Передб. Незад. 

Lycaena dispar, Haworth, 

1802 
Ос. С Задов. Пошир. Передб. 

Немає 

даних 
Hamearis lucina, 

Linnaeus, 1758 
Ос. R Зменш. Пошир. Передб. 

Немає 

даних 
Catocala fraxini, Linnaeus, 

1758 
Ос. P Зменш. Пошир. Передб. Незад. 

Marumba quercus, Denis 

& Schiffermüller,1775 
Ос. P Зменш. Пошир. Передб. Незад. 

Endromis versicolora, 

Linnaeus, 1758 
Ос. P 

Немає 

даних 
Пошир. Передб. 

Немає 

даних 
Тип Молюски Mollusca 
Клас Черевоногі Gastropoda 
Ряд Легеневі Pulmonata 
Cochlicopanitens 

Gallenstein, 1848 
Ос. С Немає даних Пошир. Безконтр. 

Немає 

даних 
Vallonia enniensisGredler, 

1856 
Ос. V Немає даних Надзв. Передб. 

Немає 

даних 

Vertigo antivertigo 

Draparnaud, 1801 
Ос. C Немає даних 

Пошир. 
 

Безконтр. 
Немає 

даних 

Vertigo angustior Jeffreys, 

1830 
Ос. V Немає даних Надзв. Передб. 

Немає 

даних 
Ruthenicafilograna 

Rossmässler, 1836 
Ос. C Немає даних Пошир. Безконтр. 

Немає 

даних 
Laciniariaplicata 

Draparnaud, 1801 
Ос. C Немає даних Пошир. Безконтр. 

Немає 

даних 
Vitreacontracta 

Westerlund, 1871 
Ос. C Немає даних Пошир. Безконтр. 

Немає 

даних 
Perpolita petronella 

Pfeiffer, 1853 
Ос. C Немає даних Пошир. Безконтр. 

Немає 

даних 
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Назва виду латинською 

мовою 

Тип 

пере-

буван-

ня 

Чисе- 

льність 
Тенденція 

динаміки 
Значущість, 

збереження 

Актуа-

льність 

збереження 

Оцінка 

збере-

ження 

Helix pomatia Linnaeus, 

1758 
Ос. C Немає даних Пошир. Безконтр. 

Немає 

даних 
Тип Хордові Chordata 
Клас Амфібії Amphibia 
Lissotriton vulgaris, 

Linnaeus, 1758 
Ос. C Задов. Пошир. Передб. Задов. 

Triturus cristatus, 

Laurenti,1768 
Ос. R Задов. Пошир. Передб. Задов. 

Bombina bombina, 

Linnaeus, 1761 
Ос. C 

Немає 

даних 
Пошир. Передб. 

Немає 

даних 
Pelobates fuscus, Laurenti, 

1768 
Ос. C Задов. Пошир. Передб. Задов. 

Bufo bufo, Linnaeus, 1758 Ос. C Задов. Пошир. План. Задов. 
Bufo viridis, Laurenti, 

1768 
Ос. C 

Немає 

даних 
Пошир. Передб. 

Немає 

даних 
Hyla arborea Linnaeus, 

1758 
Ос. R 

Немає 

даних 
Пошир. Передб. 

Немає 

даних 
Rana arvalis, Nilsson, 

1842 
Ос. C Задов. Пошир. Передб. Задов. 

Pelophylax ridibunda, 

Pallas, 1771 
Ос. C Задов. Пошир. Контр. Задов. 

Pelophylax lessonae, 

Camerano,1882 
Ос. C Задов. Пошир. Контр. Задов. 

Pelophylax esculentus, 

Linnaeus,1758 
Ос. R Задов. Пошир. Контр. Задов. 

Клас Плазуни Reptilia 
Ряд Черепахи Testudines 

Emys orbicularisLinnaeus, 

1758 
Ос. C Задов. Пошир. Передб. Задов. 

Ряд Лускаті Squamata 
Lacerta agilis, Linnaeus, 

1758 
Ос. C Задов. Пошир. Передб. Задов. 

Zootoca vivipara, 

Jacquin,1787 
Ос. C Задов. Пошир. Передб. Задов. 

Anguis fragilis Linnaeus, 

1758, 
Ос. C Задов. Пошир. Передб. Задов. 

Natrix natrix, Linnaeus, 

1758 
Ос. C Задов. Пошир. План. Задов. 

Coronella austriaca, 

Laurenti,1768 
Ос. R 

Немає 

даних 
Надзв. План. Незадов. 

Vipera nikolskii, 

Vedmederja, Grubant at 

Rudaeva,1986 Ос. R Зменш. 

Надзв.., 

обмежен. 

ареал 

лісостеп. 
зони 

Контр. Незадов. 

Клас Птахи Aves 
Ряд Гусеподібні Anseriformes 
Anas crecca, Linnaeus, 

1758 
Роз., 

Мігр. 
C 

Немає 

даних 
Пошир. Передб. 

Немає 

даних 
Anas 

platyrhynchos,Linnaeus, 

1758 
Ос. C Задов. Пошир. План. Задов. 
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Назва виду латинською 

мовою 

Тип 

пере-

буван-

ня 

Чисе- 

льність 
Тенденція 

динаміки 
Значущість, 

збереження 

Актуа-

льність 

збереження 

Оцінка 

збере-

ження 

Cygnus olor, Gmelin, 1789 Мігр. С 
Немає 

даних 
Пошир. Безконтр. 

Немає 

даних 
Ряд Куроподібні Galliformes 
Perdix perdix,Linnaeus, 

1758 
Ос. C 

Немає 

даних 
Пошир. Безконтр. 

Немає 

даних 
Coturnix coturnix, 

Linnaeus, 1758 
Ос. C 

Немає 

даних 
Поишр. Безконтр. 

Немає 

даних 
Ряд Лелекоподібні Ciconiifotrmes 
Ardea cinerea,Linnaeus, 

1758 
Роз. C Задов. Пошир. Контр. Задов. 

Egretta alba, Linnaeus, 

1758 
Мігр. R 

Немає 

даних 
Пошир. Безконтр. 

Немає 

даних 
Ciconia nigra, Linnaeus, 

1758 
Мігр. V 

Немає 

даних 
Пошир. Передб. 

Немає 

даних 
Ciconia ciconia, Linnaeus, 

1758 
Роз. C Задов. Пошир. План. Задов. 

Ряд Журавлеподібні Gruiformes 
Fulica atra,Linnaeus, 1758 Роз. C Задов. Пошир. Передб. Задов. 

Crex crex, Linnaeus, 1758 Роз. С 
Немає 

даних 
Пошир. Передб. 

Немає 

даних 
Rallus aquaticus, 

Linnaeus, 1758 
Роз. С 

Немає 

даних 
Пошир. Безконтр. 

Немає 

даних 
Gallinula 

chloropus,Linnaeus, 1758 
Роз. C Задов. Пошир. Передб. Задов. 

Grus grus,Linnaeus, 1758 Роз. 2-4 р. Зменш. Надзв. Контр. Незад. 
Ряд Яструбоподібні Accipitriformes 
Hieraaetus pennatus, 

Gmelin, 1788 
Роз. R Зменш. Надзв. Передб. Незад. 

Haliaetus 

albicilla,Linnaeus, 1758 
Роз. R Зменш. Надзв. План. Незад. 

Milvus migrans, Boddaert, 

1783 
Ос. 1-2 р. Зменш. Надзв. План. Незад. 

Pernis apivorus, Linnaeus, 

1758 
Роз. R 

Немає 

даних 
Надзв. Передб. 

Немає 

даних 
Circus cyaneus, Linnaeus, 

1766 
Зим., 

Мігр. 
R 

Немає 

даних 
Пошир. Передб. 

Немає 

даних 
Circus aeruginosus, 
Linnaeus, 1758 

Ос. С 
Немає 

даних 
Пошир. Безконтр. 

Немає 

даних 
Accipiter nisus, Linnaeus, 

1758 
Ос. C Задов. Пошир. Передб. Задов. 

Accipiter gentilis, Linnaeus, 

1758 
Ос. C Задов. Пошир. Передб. Задов. 

Buteo lagopus, 

Pontoppidan, 1763 
Зим. C Задов. Пошир. Передб. Задов. 

Buteo buteo, Linnaeus, 1758 Ос. C Задов. Пошир. План. Задов. 
Circaetus gallicus, Gmelin, 

1788 
Роз. V Зменш. Надзв.. Передб. 

Немає 

даних 

Aguila clanga, Pallas, 1811 Мігр. V 
Немає 

даних 
Надзв. Передб. 

Немає 

даних 
Aquila chrysaetos, 

Linnaeus, 1758 
Мігр. V 

Немає 

даних 
Надзв. Безконтр. 

Немає 

даних 
Ряд Соколоподібні Falconiformes 
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Назва виду латинською 

мовою 

Тип 

пере-

буван-

ня 

Чисе- 

льність 
Тенденція 

динаміки 
Значущість, 

збереження 

Актуа-

льність 

збереження 

Оцінка 

збере-

ження 

Falco subbuteo, Linnaeus, 

1758 
Роз. V Зменш. Надзв. Передб. 

Немає 

даних 
Falco tinnunculus, 

Linnaeus, 1758 
Мігр. C 

Немає 

даних 
Пошир. Передб. 

Немає 

даних 
Falco columbarius, 

Linnaeus, 1758 
Мігр. R 

Немає 

даних 
Пошир. Безконтр. 

Немає 

даних 
Ряд Сивкоподібні Charadriiformes 
Gallinago gallinago, 

Linnaeus, 1758 
Мігр. V 

Немає 

даних 
Пошир. Передб. 

Немає 

даних 
Charadrius dubius, Scopoli, 

1786  
Роз. 3-4 р. Спорад. Пошир План. Незадов. 

Vanellus vanellus, 

Linnaeus, 1758 
Немає 

даних 
С 

Немає 

даних 
Пошир. Безконтр. 

Немає 

даних 
Tringa ochropus, Linnaeus, 

1758 
Роз. C Задов. Пошир Передб. Задов. 

Tringa glareola, Linnaeus, 

1758 
Мігр. C 

Немає 

даних 
Пошир Передб. 

Немає 

даних 
Scolopax rusticola, 

Linnaeus, 1758 
Роз. C Задов. Пошир Передб. Задов. 

Larus ridibundus, Linnaeus, 

1766 
Мігр. С 

Немає 

даних 
Пошир. Безконтр. 

Немає 

даних 
Ряд Голубоподібні Columbiformes 
Columba palumbus, 

Linnaeus, 1758 
Роз. C Задов. Пошир. Передб. Задов. 

Streptopelia turtur, 

Linnaeus, 1758 
Ос. C Задов. 

 
Пошир. 

Передб. Задов. 

Ряд Зозулеподібні 

Cuculiformes 
      

Cuculus canorus, Linnaeus, 

1758 
Роз. C Задов. Пошир. Передб. Задов. 

Ряд Совоподібні Strigiformes 
Asio otus, Linnaeus, 1758 Ос. C Задов. Пошир. Передб. Задов. 

Bubo bubo, Linnaeus, 1758 Мігр. V 
Немає 

даних 
Пошир. Передб. 

Немає 

даних 
Athene noctua, Scopoli, 

1769 
Ос. R 

Немає 

даних 
Пошир. Передб. 

Немає 

даних 

Otus scops, Linnaeus, 1758 Мігр. V 
Немає 

даних 
Пошир. Передб. 

Немає 

даних 
Strix aluco, Linnaeus, 1758 Ос. C Задов. Пошир. План. Задов. 
Ряд Дрімлюгоподібні Caprimulgiformes 
Caprimulgus europaeus, 

Linnaeus, 1758 
Роз. C Задов. Пошир. Передб. Задов. 

Ряд Ракшeподібні Coraciiformes 
Merops apiaster, Linnaeus, 

1758 
Роз. C Задов. Пошир. Передб. Задов. 

Alcedo atthis,Linnaeus, 

1758 
Роз. C Задов. Пошир. Передб. Задов. 

Ряд Одудоподібні Upupiformes 
Upupa epops,Linnaeus, 

1758 
Роз. C Задов. Пошир. Передб. Задов. 

Ряд Серпокрильцеподібні Apodiformes 
Apus apus,Linnaeus, 1758 Роз. C Задов. Пошир. Безконтр. Добр. 
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Назва виду латинською 

мовою 

Тип 

пере-

буван-

ня 

Чисе- 

льність 
Тенденція 

динаміки 
Значущість, 

збереження 

Актуа-

льність 

збереження 

Оцінка 

збере-

ження 

Ряд Дятлоподібні Piciformes 
Dendrocopos major, 

Linnaeus, 1758 
Ос. C Задов. Пошир. Передб. Задов. 

Dendrocopos medius, 

Linnaeus, 1758 
Ос. C Задов. Пошир. Передб. Задов. 

Dendrocopos minor, 

Linnaeus, 1758 
Ос. C Задов. Пошир. Передб. Задов. 

Picus canus, Gmelin, 1788 Ос. C Задов. Пошир. Передб. Збільш. 
Jynx torquilla, Linnaeus, 

1758 
Роз. C Задов. Пошир. Передб. Задов. 

Dryocopus martius, 

Linnaeus, 1758 
Немає 

даних 
V 

Немає 

даних 
На межі 

ареалу 
Передб. 

Немає 

даних 
Ряд Горобцеподібні Passeriformes 
Hirundo rustica, Linnaeus, 

1758 
Роз. С Задов. Пошир. Безконтр. Задов. 

Riparia riparia, Linnaeus, 

1758 
Роз. С Задов. Пошир. Безконтр. Задов. 

Galerida cristata, Linnaeus, 

1758 
Роз. C Задов. Пошир. Безконтр. Задов. 

Lullula arborea, Linnaeus, 

1758 
Роз. C Задов. Пошир. Передб. Задов. 

Anthus trivialis, Linnaeus, 

1758 
Роз. C Задов. Пошир. Передб. Задов. 

Anthus pratensis, Linnaeus, 

1758 
Роз. C Звдов. Пошир. Передб. Задов. 

Motacilla flava, Linnaeus, 

1758 
Роз. R Задов. Пошир. Передб. Незадов. 

Motacilla alba, Linnaeus, 

1758 
Роз. C Задов. Пошир. Передб. Задов. 

Motacilla citreola, 

Linnaeus, 1758 
Роз. R 

Немає 

даних 
Пошир. Передб. 

Немає 

даних 
Lanius collurio,Linnaeus, 

1758 
Роз. C Задов. Пошир. Передб. Задов. 

Lanius minor, Gmelin, 

1788 
Роз. R 

Немає 

даних 
Пошир. Передб. Незадов. 

Lanius excubitor, Linnaeus, 

1758 
Зим. R 

Немає 

даних 
Пошир. Передб. 

Немає 

даних 
Oriolus oriolus,Linnaeus, 

1758 
Роз. C Задов. Пошир. Передб. Задов. 

Sturnus vulgaris, Linnaeus, 

1758 
Роз. C Задов. Пошир. Безконтр. Добр. 

Corvus corax, Linnaeus, 

1758 
Ос. C Задов. Пошир. Передб. Задов. 

Troglodytes troglodytes, 

Linnaeus, 1758 
Зим., 

Ос? 
C Задов. Пошир. Передб. Задов. 

Bombycilla garrulus, 

Linnaeus, 1758 
Зим. C Задов. Пошир. Безконтр. Задов. 

Luscinia svecica, 

Linnaeus, 1758 
Роз. C Задов. Пошир. Передб. Задов. 

Luscinia luscinia, Linnaeus, 

1758 
Роз. C Задов. Пошир. Передб. Задов. 
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Назва виду латинською 

мовою 

Тип 

пере-

буван-

ня 

Чисе- 

льність 
Тенденція 

динаміки 
Значущість, 

збереження 

Актуа-

льність 

збереження 

Оцінка 

збере-

ження 

Oenanthe oenanthe, 

Linnaeus, 1758 
Роз. C Задов. Пошир. Безконтр. Задов. 

Saxicola rubetra,Linnaeus, 

1758 
Роз. C Задов. Пошир. Передб. Задов. 

Saxicola 

torquata,Linnaeus, 1758 
Роз. R 

Немає 

даних 
Пошир. Передб. 

Немає 

даних 
Phoenicurus phoenicurus, 

Linnaeus, 1758 
Роз. C Задов. Пошир. Безконтр. Задов. 

Phornicurus ochruros, 

Gmelin, 1774 
Роз. C Задов. Пошир. Передб. Задов. 

Erithacus 

rubecula,Linnaeus, 1758 
Роз. C Задов. Пошир. Передб. Задов. 

Hippolais icterina, Vieillot, 

1817 
Роз. R 

Немає 

даних 
Пошир. Передб. 

Немає 

даних 
Sylvia communis, Latham, 

1787 
Роз. C Задов. Пошир. Передб. Задов. 

Sylvia borin,Linnaeus, 

1758 
Роз. C Задов. Пошир. Передб. Задов. 

Sylvia curruca,Linnaeus, 

1758 
Роз. C Задов. Пошир. Передб. Задов. 

Sylviaatricapilla,Linnaeus, 

1758 
Роз. C Задов. Пошир. Передб. Задов. 

Phylloscopus collybita, 

Vieillot, 1817 
Роз. C Задов. Пошир. Передб. Добр. 

Phylloscopus trochilus, 

Linnaeus, 1758 
Роз. R 

Немає 

даних 
Пошир. Передб. 

Немає 

даних 
Phylloscopus sibilatrix, 

Bechstein, 1793 
Роз. C Задов. Пошир. Передб. Задов. 

Acrocephalus arundinaceus, 

Linnaeus, 1758 
Роз. С Задов. Пошир. Передб. Задов. 

Regulus regulus, Linnaeus, 

1758 
Зим. C Задов. Пошир. Передб. Задов. 

Muscicapa striata, Pallas, 

1764  
Роз. C Задов. Пошир. Передб. Задов. 

Ficedula parva, Pallas, 

1764 
Роз. R 

Немає 

даних 
Пошир. Передб. 

Немає 

даних 
Ficedula hypoleuca, Pallas, 

1764 
Роз. R 

Немає 

даних 
Пошир. Передб. 

Немає 

даних 
Ficedula albicollis, 

Temminck, 1815 
Роз. C Задов. Пошир. Передб. Задов. 

Turdus pilaris, Linnaeus, 

1758 
Ос. C Задов. Пошир. Безконтр. Задов. 

Turdus merula, Linnaeus, 

1758 
Роз. C Задов. Пошир. Безконтр. Задов. 

Turdus iliacus, Linnaeus, 

1766 
Зим. R 

Немає 

даних 
Пошир. Передб. 

Немає 

даних 
Turdus philimelos, 

Linnaeus, 1758 
Роз. C Задов. Пошир. Передб. Задов. 

Turdus viscivorus, 

Linnaeus, 1758 
Ос. C Задов. Пошир. Безконтр. Добр. 

Aegithalos caudatus, 

Linnaeus, 1758 
Ос. C Задов. Пошир. Передб. Задов. 



 

100 

 

Назва виду латинською 

мовою 

Тип 

пере-

буван-

ня 

Чисе- 

льність 
Тенденція 

динаміки 
Значущість, 

збереження 

Актуа-

льність 

збереження 

Оцінка 

збере-

ження 

Remiz pendulinus, 

Linnaeus, 1758 
Роз. C 

Немає 

даних 
Пошир. Передб. 

Немає 

даних 
Parus caeruleus, Linnaeus, 

1758 
Ос. C Задов. Пошир. Безконтр. Добр. 

Parus cristatus, Linnaeus, 

1758 
Немає 

даних 
R 

Немає 

даних 
Пошир. Передб. 

Немає 

даних 
Parus montanus, Conrad 

von Baldenstein, 1827 
Ос. R Задов. Пошир. Передб. Задов. 

Parus palustris, Linnaeus, 

1758 
Ос. C Задов. Пошир. Передб. Добр. 

Parus ater, Linnaeus, 1758 Ос. R 
Немає 

даних 
Пошир. Передб. 

Немає 

даних 
Parus major, Linnaeus, 

1758 
Ос. C Задов. Пошир. Безконтр. Добр. 

Sitta europea, Linnaeus, 

1758 
Ос. C Задов. Пошир. Передб. Добр. 

Certhia familiaris, 

Linnaeus, 1758 
Ос. C Задов. Пошир. Передб. Задов. 

Fringilla coelebs, Linnaeus, 

1758 
Роз. C Задов. Пошир. Передб. Добр. 

Fringilla montifringilla, 

Linnaeus, 1758 
Зим. C 

Немає 

даних 
Пошир. Передб. Задов. 

Chloris chloris, Linnaeus, 

1758 
Роз. C Задов. Пошир. Передб. Добр. 

Carduelis carduelis, 

Linnaeus, 1758 
Ос. C Задов. Пошир. Передб. Добр. 

Acanthis 

cannabina,Linnaeus, 1758 
Роз. C 

Немає 

даних 
Пошир. Передб. Задов. 

Carpodacus erythrinus, 

Pallas, 1770 
Роз. R 

Немає 

даних 
Пошир. Передб. 

Немає 

даних 
Pyrrhula pyrrhula, 

Linnaeus, 1758 
Зим. C Задов. Пошир. Передб. Задов. 

Coccothraustes 

coccothraustes, Linnaeus, 

1758 
Роз. C Задов. Пошир. Передб. Задов. 

Loxia curvirostra, Linnaeus, 

1758 
Зим. R 

Немає 

даних 
Пошир. Безконтр. 

Немає 

даних 
Emberiza 

citrinella,Linnaeus, 1758 
Роз. С Задов. Пошир. Передб. Задов. 

Emberiza schoeniculus, 

Linnaeus, 1758 
Роз. R Немаєданих Пошир. Передб. 

Немає 

даних 
Emberiza hortulana, 

Linnaeus, 1758 
Роз. R 

Немає 

даних 
Пошир. Передб. 

Намає 

даних 
Клас Ссавці Mammalia 
Ряд Комахоїдні Insectivora 
Erinaceus roumanicus, 

Barrett-Hamilton, 1900 
Ос. С Задов. Пошир., Передб. Задов. 

Crocidura suaveolens, 

Pallas, 1811 
Ос. С Задов. Пошир., Передб. Задов. 

Sorex araneus, Linnaeus, 

1758 
Ос. С Задов. Пошир., Передб. Задов. 
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Назва виду латинською 

мовою 

Тип 

пере-

буван-

ня 

Чисе- 

льність 
Тенденція 

динаміки 
Значущість, 

збереження 

Актуа-

льність 

збереження 

Оцінка 

збере-

ження 

Neomys fodiens, Pennant, 

1771 
Ос. С 

Немає 

даних 
Пошир. Передб. 

Немає 

даних 
Ряд Мишоподібні Rodentia 
Sciurus vulgaris, Linnaeus, 

1758 
Ос. С Задов. Пошир. Передб. Задов. 

Castor fiber, Linnaeus, 

1758 
Ос. С Задов. Пошир. Контр. Задов. 

Cricetulus migratorius, 

Pallas, 1773 
Ос. С 

Немає 

даних 
Пошир. Безконтр. 

Немає 

даних 
Ряд Зайцеподібні Lagomorpha 
Lepus europaeus,Pallas, 

1778 
Ос С Задов. Пошир. Контр. Задов. 

Ряд КажаниChiroptera 
Myotis daubentonii, Kuhl, 

1817 
Роз. R Задов. 

Обмеж. 

Європ. ареал 
Передб. Задов. 

Nyctalus noctula, Schreber, 

1774 
Роз. R Задов. Пошир. Передб. Задов. 

Nyctalus leisleri, Kuhl, 

1817 
Роз. R Змен. Пошир. Передб. Незадов. 

Plecotus auritus, Linnaeus, 

1758 
Роз. R Змен. Пошир. Передб. Незадов. 

Pipistrellus nathusii, 

Keyserling et Blasius, 

1839 
Роз. R Задов. 

Обмеж. 

ареал-Європа, 

М. Азія, 

Кавказ 

Передб. Задов. 

Pipistrellus pygmaeus, 

Leach, 1825 
Роз. R Змен. Пошир. Передб. Задов. 

Ряд Хижі Carnivora 
Canis lupus, Linnaeus, 1758 Міг. R Змен. Пошир. Передб. Незадов. 
Mustela erminea, 

Linnaeus, 1758 
Ос R Змен. Пошир. План. Незадов. 

Lutra lutra, Linnaeus, 

1758 
Ос R Змен. Пошир. План. Незадов. 

Meles meles, Linnaeus, 

1758 
Ос R Змен. 

Обмеж. 

Європ. ареал 
Контр. Незадов. 

Mustela nivalis, Linnaeus, 

1758 
Ос C Задов. Пошир. Предб.. Задов. 

Martes martes, Linnaeus, 

1758 
Ос C Задов. Пошир. Контр. Задов. 

Mustela lutreola, Linnaeus, 

1758 
Ос V Змен. 

Надзв., 

обмежений 

Європ. ареал з 

малочис. 

локальн. 

популяціями 

План. Незадов. 

Mustela putorius, Linnaeus, 

1758 
Ос С Задов. Пошир. Передб. Задов. 

Ряд Ратичні Artiodactyla 
Capreolus capreolus, 

Linnaeus, 1758 
Ос С Задов. Пошир. Контр. Задов. 

Sus scrofa, Linnaeus, 1758 Ос С Задов. Пошир. Контр. Задов. 
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Назва виду латинською 

мовою 

Тип 

пере-

буван-

ня 

Чисе- 

льність 
Тенденція 

динаміки 
Значущість, 

збереження 

Актуа-

льність 

збереження 

Оцінка 

збере-

ження 

Alces alces, Linnaeus, 1758 Міг. 
1-3 

особини 
Немає 

даних 
Пошир. Контр. 

Немає 

даних 

 

Таблиця 2.7.5 Заходи для збереження окремих видів тварин 

Назва виду латинською 

мовою 
Види загроз Заплановані заходи 

Очікувані 

результати 
Тип Членистоногі 
Клас Комахи Insecta 
Ряд Бабки Odonata 
Coenagrion 

hastulatum,Charpentier, 1825 
Leucorrhinia rubicunda, 

Linnaeus, 1758 
Anax imperator, Leach, 1815 
Leucorrhinia pectoralis, 

Charpentier, 1825 
Sympetrum danae, Sulzer, 1776 

1.Зменшення площі 

лісових боліт та озер; 
2.Забруднення водойм; 
3.Деградація 

коловодних біотопів 

через надмірне 

рекреаційне 

навантаження 

1.Включення до 

заповідної зони або до 

мережі ОЦДО з 

відповідним режимом 

збереження лісових боліт 

та озер; 
2.Моніторинг стану 

болотяних екосистем; 
3. Регулювання 

рекреаційного 

навантаження 

Збереження 

популяцій 

Ряд Твердокрилі Coleoptera    
Purpuricenus kaehleri, Linnaeus, 

1758 
Lucanus cervus cervus, 

Linnaeus, 1758 

1.Знищення 

старовікових 

деревостанів та 

окремих старовікових 

дерев; 
2.Зменшення кількості 

мертвої деревини. 

1.Включення до 

заповідної зони або до 

мережі ОЦДО з 

відповідним режимом 

збереження частини 

старовікових 

деревостанів; 
2.Збереження окремих 

старовікових дерев; 
3.Збереження мертвої 

деревини у лісових 

біотопах. 

Збереження 

популяцій 

Ряд Лускокрилі Lepidoptera    
Heteropterus morpheus, Pallas, 

1771 
Papilio machaon, Linnaeus, 

1758 
Parnassius mnemosyne, 

Linnaeus, 1758 
Iphiclides podalirius, Linnaeus, 

1758 
Zerynthia polyxena,Denis & 

Schiffermüller, 1775 
Catocala fraxini, Linnaeus, 1758 
Marumba quercus, Denis & 

Schiffermüller,1775 
Endromis versicolora, Linnaeus, 

1758 

1.Знищення лісів; 
2.Застосування 

пестицидів; 
3.Знищення диких 

плодових дерев та 

чагарників; 
4.Надмірне рекреаційне 

навантаження; 
5.Відлов для продажу 

та створення колекцій. 

1.Заборона використання 

пестицидів на 

сільгоспугіддях, що 

прилягають до Парку; 
2.Регулювання 

рекреаційного 

навантаження; 
3.Збереження ділянок 

природних лісів; 
4. Посилення контролю за 

незаконним відловом. 

Збереження 

популяцій 

Тип Хордові 
Клас Плазуни Reptilia 
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Назва виду латинською 

мовою 
Види загроз Заплановані заходи 

Очікувані 

результати 
Ряд Лускаті Squamata 
Coronella austriaca, 

Laurenti,1768 Vipera nikolskii, 

Vedmederja, Grubant at 

Rudaeva,1986 

1.Зищення природних 

місць існування; 
2.Знищення людиною; 
3.Загибель на 

автомобільних шляхах; 
4.Відлов для продажу  

та утримання в неволі. 

1.Збереження лісів, 

особливо природних 

старовікових ділянок; 
2.Регулювання 

рекреаційного 

навантаження; 
3.Моніторинг 

автомобільних шляхів, 

що прилягають до 

території Парку та 

розробка рекомендацій 

щодо створення 

біопереходів; 
4.Роз’яснювальна робота 

серед населення; 
5.Посилення контролю за 

незаконним відловом. 

Збереження 

популяцій 

Клас Птахи Aves 
Ряд Лелекоподібні 

Ciconiifotrmes 

   

Ardea cinerea Linnaeus, 1758 
Ciconia nigra Linnaeus, 1758 

1.Вирубування лісів; 
2.Меліорація лісових 

угіддь; 
3.Фактор непокоєння. 

1.Включення до 

заповідної зони ділянок 

болотяних екосистем та 

старовікових лісів; 
2.Моніторинг стану 

болотяних екосистем 

Парку; 
3. Створення ОЦДО з 

відповідним режимом 

збереження в місцях 

гніздування. 

Збереження 

популяцій 
 

Ряд Журавлеподібні 

Gruiformes 
   

Grus grus Linnaeus, 1758 1.Висихання лісових 

боліт та озер; 
2.Меліорація заплавних 

лісів; 
3.Фактор непокоєння; 
4. Браконьєрський 

відстріл. 

1. Моніторинг стану 

болотяних екосистем 

Парку; 
2.Включення до 

заповідної зониділянок 

болотяних екосистем; 
3. Створення ОЦДО з 

відповідним режимом 

збереження в місцях 

гніздування. 
4. Посилення контролю за 

незаконним відстрілом. 

Збереження 

популяцій 
 

Ряд Соколоподібні 

Falconiformes 
   

Hieraaetus pennatus Gmelin, 

1788 
Haliaetus albicilla Linnaeus, 

1758 
Milvus migrans Boddaert, 1783 
Circaetus gallicusGmelin, 1788 
Aguila clangaPallas, 1811 

1.Вирубування 

старовікових лісів; 
2.Фактор непокоєння; 
3.Браконьєрський 

відстріл; 
4.Забруднення довкілля 

1.Включення до 

заповідної зони або до 

мережі ОЦДО з 

відповідним режимом 

збереження частини 

старовікових 

деревостанів; 

Збереження 

популяцій 
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Назва виду латинською 

мовою 
Види загроз Заплановані заходи 

Очікувані 

результати 
2.Збереження окремих 

старовікових дерев; 
3. Створення ОЦДО з 

відповідним режимом 

збереження в місцях 

гніздування; 
4.Моніторинг 

забруднення території; 
5.Створення штучних 

гніздівель; 
6 Роз’яснювальна робота 

серед населення; 
7.Посилення контролю за 

незаконним відстрілом. 
Клас Ссавці Mammalia 
Ряд Мишоподібні Rodentia 

   

Castor fiber, Linnaeus, 1758 1.Браконьєрський 

відстріл та відлов; 
2.Знищення хаток та 

гребель. 

1 Посилення контролю за 

незаконним відстрілом та 

відловом; 
2.Організація 

моніторингу бобрових 

хаток та гребель. 

Збереження 

популяції та 

низки видів, 

пов’язаних з 

бобровими 

біотопами 
Ряд Кажани Chiroptera    
Myotis daubentonii, Kuhl, 1817 
Nyctalus noctula, Schreber, 1774 
Nyctalus leisleri, Kuhl, 1817 
Plecotus auritus, Linnaeus, 1758 
Pipistrellus nathusii, Keyserling 

et Blasius, 1839 
Pipistrellus pygmaeus, Leach, 

1825 

1.Вирубування 

старовікових лісів; 
2.Знищення людиною; 
3.Фактор непокоєння у 

сховищах. 

1.Включення до 

заповідної зони або до 

мережі ОЦДО з 

відповідним режимом 

збереження старовікових 

деревостанів; 
2.Збереження окремих 

старовікових дерев; 
3. Роз’яснювальна робота 

серед населення 

Збереження 

популяцій 

Ряд Хижі Carnivora    
Mustela erminea, Linnaeus, 1758 
Lutra lutra, Linnaeus, 1758 
Mustela lutreola, Linnaeus, 1758 

1.Трансформація водно-

болотних угіддь та їх 

забруднення; 
2.Браконьєрський 

відстріл та відлов; 
3. Фактор непокоєння. 

1.Моніторинг 

забруднення території; 
2.Регулювання 

рекреаційного 

навантаження; 
3.Посилення контролю за 

незаконним полюванням; 
4. Роз’яснювальна робота 

серед населення 

Збереження 

популяцій 

Meles meles, Linnaeus, 1758 1.Браконьєрський 

відстріл та відлов; 
2.Знищення підземних 

сховищ. 

1.Посилення контролю за 

незаконним полюванням; 
2.Моніторинг підземних 

сховищ; 
3.Роз’яснювальна робота 

серед населення. 

Збереження 

популяції 

Ряд Ратичні Artiodactyla    
Alces alces, Linnaeus, 1758 Браконьєрський 

відстріл 
Посилення контролю за 

незаконним полюванням 
Збереження 

особин 
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2.7.3. Шляхи мінімізації впливу антропогенних чинників на тваринний світ 

Перелік чинників негативних впливів на різноманіття фауни на території НПП та його 

охоронній зоні, природоохоронні заходи та прогноз їх ефективності наведено у таблиці 2.7.6. 

 

Таблиця 2.7.6. Зменшення дії чинників негативних впливів на різноманіття фауни 

№ 

з/п 
Вид загрози 

Місце дії та 

поширення 

загрози (га) 
Запланований захід Очікуваний результат 

1 

Висихання і 

деградація водно-

болотних екостем 

через: 
а) меліорацію; 
б) кліматичні зміни; 
в)вирубування лісу 

навколо боліт; 
г) надмірне 

рекреаційне 

навантаження 

Володимирівське 

природоохоронне 

відділення 

1.Організація моніторингу 

водно-болотних екосистем 

Парку; 
2.Включення водно-

болотних угіддь парку до 

заповідної зони або до 

мережі ОЦДО з 

відповідним режимом 

збереження; 
3.Збереження популяції 

бобра європейського; 
4. Організація 

моніторингу впливу змін 

лісонасаджень сосни на 

болотні екосистеми. 

Збереження фауністичних 

комплексів, особливо видів, 

що сполучені з болотними 

екосистемами та відірвані 

від основного ареалу. 

2 

Знищення 

старовікових 

природних та 

штучних 

деревостанів через: 
а) вирубування; 
б) пожежі. 

Уся територія 

НПП 
1.Включення старовікових 

ділянок до заповідної зони 

або до мережі ОЦДО з 

відповідним режимом 

збереження;; 
2.Організація 

протипожежного 

моніторингу 

Збереження фауністичних 

комплексів, особливо видів, 

що сполучені зі 

старовіковими лісами. 

3 
Незаконний 

відстріл та відлов 

тварин 

Уся територія 

НПП 
Посилення контролю за 

незаконним відстрілом та 

відловом тварин 

Збереження популяцій 

окремих видів 

4 

Загибель тварин на 

автомобільних 

шляхах та лісових 

дорогах 

Автомобільні 

дороги в 

околицях парку, 

лісові дороги на 

території НПП 

1.Організація моніторингу 

випадків загибелі тварин 

на автомобільних шляхах 

та лісових дорогах; 
2.Перекриття частини 

лісових доріг з метою 

зменшення руху 

автотранспорту; 
3.Розробка рекомендацій 

щодо створення 

біопереходів для тварин. 

Збереження популяцій 

5 

Надмірне 

рекреаційне 

навантаження 

Рекреаційна та 

господарська 

зони НПП 

1.Створення місць 

масового відпочинку 

(рекреаційних пунктів, 

туристичних стоянок); 
2. Перекриття частини 

лісових доріг. 

Зменшення рекреаційного 

навантаження 

6 
Забруднення 

природних 

комплексів 

Уся територія 

НПП 
1.Організація моніторингу 

дрежел та шляхів 

забруднення природних 

Зменшення забруднення 

території промисловими та 

побутовими відходами, 
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№ 

з/п 
Вид загрози 

Місце дії та 

поширення 

загрози (га) 
Запланований захід Очікуваний результат 

побутовими та 

промисловими 

відходами 

комплексів побутовими та 

промисловими відходами; 
2.Розробка рекомендацій 

щодо зменшення 

забруднення території. 

збереження фауністичних 

комплексів 

7 

Руйнування оселищ 

окремих видів 

фауни 

Уся територія 

НПП 
1.Заборона прибирання 

дуплистих дерев; 
2. Заборона суцільних 

рубок;  
3.Узгодження лісо-

господарчих заходів; 
4.Організація моніторингу 

підземних сховищ хижих 

ссавців, хаток та гребель 

бобрів 

Збереження середовища 

мешкання низки видів 

тварин 

8 
Знищення тварин 

людиною в 

околицях Парку 

Території, що 

прилягають до 

НПП 

Роз’яснювальна робота 

серед населення. 
Збереження популяцій 

окремих видів 

 

Нижче наведені 4 менеджмент-плани збереження видів тварин та покращення їх умов 

існування. 

1. План заходів по збереженню та відновленню популяції 

Сатурнії великої(Saturnia pyri) на території НПП 

Резюме 

Сатурнія велика (павлиноочка грушева, сатурнія грушева) Saturnia pyri (Denis & 

Schiffermьller, 1775) – нічний метелик, найбільш великий вид метеликів в Україні та Європі. 

Цей вид внесено до ЧКУ (категорія – вразливий). В Україні зустрічається майже повсюдно, 

крім Карпат та Полісся але всюди – малочисельний. Основні причини зниження чисельності – 

знищення природних біотопів при ведені господарської діяльності, застосування пестицидів у 

лісах, парках та садах. Для забезпечення збереження та відновлення популяції Saturnia pyri 

необхідно вжити заходів по штучному розведенню з подальшою реінтродукцією у природу, а 

також по припиненню руйнування та відновлення природних для виду біотопів. 

Підстави та доцільність розробки плану заходів 

Згідно з ЗУ «Про охорону навколишнього природного середовища» (1991) всі об’єкти 

тваринного світу охороняються державою. Охорону рідкісних видів тварин і рослин регулює 

«Закон про Червону книгу України» (2002). 

Вид Saturnia pyri занесено до ЧКУ (2009) з природоохоронним статусом виду – 

«вразливий». Популяція виду в Україні скорочується під впливом негативних антропогенних 

факторів. Метелик є найбільшим представником лускокрилих в Україні та має естетичне 

значення. Завдяки характерному зовнішньому вигляду може виступати як демонстраційний 
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об’єкт в освітніх цілях. В біоценозі, має певне значення, як складова частина ланцюгів 

живлення. 

Saturnia pyri добре розмножується у неволі, що може стати підставою для відновлення 

природних популяцій. 

Характеристики загроз (чинників негативного впливу) існування виду 

1. Порушення біотопів. Одною з основних причин зниження чисельності є знищення 

природних біотопів (чагарників, рідколісся тощо), На даний час Saturnia pyri на території парку 

не виявлено, щоможе бути обумовлено веденням лісогосподарської діяльності, що відбувалося 

до 2009 року. Розведення монокультур, винищення чагарників і некомерційних порід дерев 

призводило до зниження різноманіття породного складу деревостанів, скорочення кількості 

кормових рослин для гусені Saturnia pyri та зменшення площі територій, придатних для 

існування виду загалом. 

2. Безпосереднє знищення. Першочергове значення має застосування пестицидів у лісах, 

парках та садах. Територія парку оточена сільськогосподарськими ділянками, в тому числі 

великими масивами садів, більша частина яких на даний час покинута. Використання в 

минулому пестицидів для боротьби зі шкідниками, як в сільськогосподарській так і в 

лісогосподарській діяльності могло призвести до знищення значної частини особин виду 

Saturnia pyri. 

Окремим фактором загибелі лялечок, можуть бути весняні та осінні трав’яні пожежі, 

оскільки гусінь заляльковується близько до поверхні землі, нерідко на легкозаймистих об’єктах 

(купах хворосту, на повалених дерева тощо). Особливого значення цьому фактору надає те, що 

більшість територій придатних для зимівлі Saturnia pyri майже щорічно вигорає внаслідок 

трав’яних пожеж, які спричинені людьми. 

3. Надмірне вилучення. Відлов у комерційних цілях та для колекціонування також може 

мати певний негативний вплив на популяції цього виду метеликів (отже він має цінні естетичні 

властивості) у зв’язку з їх малочисельністю, але не має масового характеру. 

4. Вплив інших видів. Основні природні вороги – комахоїдні птахи, для яких великі та 

яскраві гусені Saturnia pyri дуже приваблива здобич. Для Saturnia pyri відомий ряд 

паразитойдів. Це наїзники(ряд Hymenoptera) родини Ichneumonidae: Metopius micratorius, 

Pimpla indra, Pimpla instigator і родини Pteromalidae: Pteromalus communis; мухи (ряд Diptera - 

Двокрилі) родини Tachinidae: Baumhaueria goniaeformis,Carcelia lucorum, Chetogena obliquata, 

Compsilura concinnata, Exorista larvarum, Exorista rustica, Exorista sorbillans, Huebneria affinis, 

Masicera pavoniae, Masicera sphingivora, Senometopia excisa, Winthemia cruentat, Winthemia 

rufiventris (Peigler, 1996). 

Мета плану 
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Поліпшення стану збереження та підвищення чисельності виду Saturnia pyri на території 

НПП та суміжних територіях. Збереження та відтворення типових для виду біотопів. 

Заплановані заходи 

Щодо посилення режиму охорони 

Режим охорони НПП на даний час достатній для існування та підвищення чисельності 

Saturnia pyri. Основні негативні чинники (руйнування природних біотопів, застосування 

пестицидів) відсутні на даний час. З метою посилення режиму охорони планується 

впровадження наступних заходів: 

1. Запобігання випалюванню рослинності шляхом встановлення спеціалізованих 

інформаційних щитів на території НПП. 

2. Запобігання випалюванню рослинності шляхом встановлення шлагбаумів на 

в’їздах на територію НПП. 

3. Посилене патрулювання узлісь у пожежонебезпечний період. 

4. Гасіння трав’яних пожеж, у разі виникнення, на території НПП та прилеглих 

територіях. 

5. Моніторинг за використанням пестицидів, гербіцидів та мінерального добрива на 

сільськогосподарських територіях, прилеглих до НПП. 

Щодо поліпшення екологічних умов 

Проведення біотехнічних заходів, що сприяють росту кормових рослин для гусені 

Saturnia pyri. Висадка таких рослин на відносно відкритих просторах (узлісся, галявини), та у 

інших місцях де це можливо, шляхом розповсюдження насіння. 

Щодо моніторингу та досліджень стану збереження та зменшення негативних 

впливів 

Планується проводити наступні заходи: 

1. Моніторингові дослідження за зміною чисельності популяції Saturnia pyri на території 

парку та суміжних територіях за допомогою світових пасток. Моніторинг доцільніше 

проводити в період льоту імаго у преферентних біотопах, а саме: галявини та узлісся дібровної 

частини НПП «Слобожанський», на відкритих ділянка, з наявністю кормових рослин у боровій 

частині, а також на території парків та садів, прилеглих до НПП. 

2. Провести обстеження території НПП з метою виявлення кормових рослин для гусені 

Saturnia pyri. 

3. Складання карти розповсюдження кормових рослин для гусені Saturnia pyri. 

4. Моніторинг розповсюдження, кількості та стану кормових рослин для гусені Saturnia 

pyri.  

Щодо штучного розведення з наступним розселенням в природних умовах 
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Планується організувати, на базі НПП інсектарій (розплідник) з метою лабораторного 

розмноження Saturnia pyri з подальшою реінтродукцією метелика у природу на території парку. 

Зазначений захід, крім підвищення чисельності виду ЧКУ, також сприятиме вивченню його 

біології, екології, причин низької чисельності, покаже, наскільки можливо відновлення 

популяцій цього виду методом штучного розведення, тощо. Здобутий досвід можна буде 

використовувати для відновлення чисельності Saturnia pyri на територіях інших об’єктів ПЗФ 

та інших видів метеликів на території НПП. 

Для штучного розмноження Saturnia pyri необхідно отримати дозвіл на спеціальне 

використання виду занесеного до ЧКУ. 

Щодо роботи з природокористувачами, відвідувачами та місцевим населенням 

Для поліпшення збереження популяції виду Saturnia pyri велике значення має цільова 

еколого-освітня робота з питань шкоди від випалювання сухої рослинності, застосування 

пестицидів та знищення природних біотопів. Планується реалізація наступних заходів: заняття 

в школах, проведення бесід з місцевим населенням та природокористувачами, розповсюдження 

інформаційних матеріалів у сільських та селищних радах, встановлення спеціалізованих 

інформаційних щитів, статті та виступи у ЗМІ тощо. 

Для відвідувачів парку, особливо дітей та підлітків, корисним може бути демонстрація 

особин Saturnia pyri в експозиції інсектарія (розплідника) та участь у процесі реінтродукції. 

Оскільки контакт з гарним та великим метеликом, який супроводжується лекцією з біології 

виду та причин зниження чисельності, сприятиме розвитку екологічної свідомості, біологічної 

грамотності та розуміння цінності природних об’єктів у дітей. 

2. План заходів по збереженню та відновленню 

популяцій кажанів (Ряд Chiroptera) на території НПП 

Резюме 

Чисельність популяцій кажанів обмежується кількістю місць придатних для їх 

поселення. Для більшості лісових видів це дупла старих дерев. Сучасні методи ведення лісового 

господарства передбачають видалення таких дерев у першу чергу при рубках догляду, як 

пошкодженні, а загальні рубки зменшують рік деревостанів у цілому. Це призводить до 

зменшення місць існування кажанів. Основним засобом компенсації цих наслідків 

лісогосподарської діяльності є обладнання спеціальних штучних дуплянок для кажанів. 

Підстави та доцільність розробки плану заходів 

На території НПП до моменту його створення активно велась лісогосподарська 

діяльність. Особливих темпів рубки набули в останні роки перед створенням Національного 

парку. Це призвело до значного зменшення кількості старовікових дерев з дуплами, в яких 

можуть оселятися кажани. Для нівелювання даного виду антропогенного впливу необхідним є 
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обладнання спеціальних штучних дуплянок для кажанів, особливо на ділянках найбільш 

пошкоджених лісогосподарською діяльністю. 

Заходи щодо збереження популяцій рукокрилих регулюються наступними 

законодавчими актами: ЗУ «Про охорону навколишнього природного середовища» (1991), 

Бернська конвенція – про охорону дикої флори і фауни та природних місць існування, 

ратифікована Україною в 1996 році; Бонською конвенцією – про збереження мігруючих видів 

тварин, ратифікована Україною в 1999 році (ЗУ №436/96 – ВС від 29.10.1996 р., ЗУ №535 – XIX 

від 19 03.1999 р.); договором про охорону популяцій Європейських видів рукокрилих 

EUROBATS, що підписаний Україною в 1999 році (ЗУ №663 – XIV від 14.05.1999 р.), ЗУ «Про 

Червону книгу України» (2009). 

Мета плану 

Поліпшення умов існування лісових видів кажанів на території НПП, збереження та 

відновлення їх популяцій. 

Заплановані заходи 

Щодо посилення режиму охорони 

Режим охорони НПП на даний час достатній для збереження та підвищення чисельності 

популяцій рукокрилих. Особливої уваги слід приділяти запобіганню браконьєрських рубок та 

регулюванню рекреаційного навантаження для попередження надмірного турбування диких 

тварин. 

Щодо поліпшення екологічних умов 

Планується обладнання спеціальних штучних дуплянок для рукокрилих, в першу чергу 

на ділянках з молодими деревостанами. 

Щодо моніторингу та досліджень стану збереження та зменшення негативних 

впливів 

1. проведення обліків рукокрилих; 

2. моніторинг заселеності штучних дуплянок; 

3. облік дуплястих дерев. 

Щодо роботи з природокористувачами, відвідувачами та місцевим населенням 

1.  залучення школярів та волонтерів до виготовлення та розвішування дуплянок в 

межах екоосвітних заходів; 

2. проведення тематичних бесід з місцевими мешканцями щодо ролі старих 

дуплястих дерев у лісових екосистемах, а також щодо екологічного та господарського значення 

кажанів. 

3. План заходів по збереженню та відновленню 

популяцій оленеподібних (Родина Cervidae) на території НПП 
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Резюме 

Одним з розповсюджених та перевірених біотехнічних заходів з підтримки популяцій 

ратичних тварин в Україні є підгодівля їх сіллю, особливо у зимовий період. Нестача солі в 

організмі тварин веде до порушення обміну речовин, та, як слід, до порушення нервової 

діяльності та ряду інших захворювань. Більшість осінньо-зимових кормів для оленеподібних 

бідні мінеральними речовинами. Особливо дефіцит солі стосується борових ценозів НПП, адже 

концентрація солей у воді торф’яних боліт дуже низька. У пошуку солей тварини можуть 

здійснювати міграції та залишати територію ПЗФ, що підвищує ризик їх загибелі у результаті 

браконьєрства. 

Підгодівля тварин сіллю, без використання калорійних кормів (сіна, зерна, тощо), не 

призведе до зросту їх поголів’я більше, ніж того дозволяє кормова база території. 

Підстави та доцільність розробки плану заходів 

Згідно з ЗУ «Про охорону навколишнього природного середовища» (1991) всі об’єкти 

тваринного світу охороняються державою. 

Нестача солі в організмі ратичних тварин призводить до порушення обміну речовин та 

негативно відображається на стану їх популяції. Особливе занепокоєння викликає чисельність 

популяції лося (Alces alces). За останні 40 років в Україні вона скоротилася у 3,5 рази та 

продовжує скорочуватися (по даним ЦСУ України на 2008 р. чисельність лося становила лише 

близько 5000 особин, з них у Харківській обл. лише 69 особин). Лося планували включити до 

ЧКУ 2009 року, проте вид не отримав цього охоронного статусу через супротив мисливських та 

лісових господарств. Стан популяцій інших оленевих теж викликає занепокоєння, наприклад 

чисельність сарни європейської (Capreolus capreolus) та оленя шляхетного (Cervus elaphus) на 

сході України з початку 90-х років скоротилася майже у 2 рази (Смірнова та ін., 2011). Основні 

причини скорочення чисельності оленеподібних це браконьєрство, знищення місць існування, 

постійне турбування та інше. Обладнання солонців сприятиме збереженню популяцій ратичних 

тварин, приваблюватиме їх на територію НПП, де вони будуть захищені від негативних 

чинників. Це сприятиме, крім іншого, збереженню та відновленню популяції лося в регіоні. 

Мета плану 

Збереження та відновлення популяцій оленеподібних (Родина Cervidae) на території 

НПП. 

Заплановані заходи 

Щодо посилення режиму охорони 

Режим охорони НПП на даний час достатній для збереження популяцій ратичних. 

Особливу увагу треба приділяти запобіганню браконьєрства та регулюванню рекреаційного 

навантаження, для зниження турбування диких тварин. 
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Щодо поліпшення екологічних умов 

Для компенсації потреби тварин у солі планується обладнання солонців. Так як цей захід 

у першу чергу спрямований на збереження популяцій оленевих, кількість солонців, та об’єм 

солі буде розраховуватися за даними зимових обліків згідно показникам чисельності лося та 

сарни на території НПП. Солонці планується встановлювати в місцях, які найчастіше 

відвідують ці тварини. 

Щодо моніторингу та досліджень стану збереження та зменшення негативних 

впливів 

Планується проводити щорічні зимові обліки ратичних тварин, а також фіксувати всі 

сліди перебування лосів на території НПП. 

4. План заходів по збереженню популяції сови сірої (Strix aluco) на території НПП 

Резюме 

Чисельність популяцій тварин, що гніздяться дуплах обмежується кількістю старих 

дуплястих дерев. Сучасні методи ведення лісового господарства передбачають видалення таких 

дерев у першу чергу при рубках догляду, як пошкодженні, а загальні рубки зменшують рік 

деревостанів у цілому. Великі ж дуплогніздні птахи, такі як совоподібні, місць існування. 

Основним засобом компенсації цих наслідків лісогосподарської діяльності є обладнання 

спеціальних штучних гніздівель для сов. 

Підстави та доцільність розробки плану заходів 

На території НПП до моменту його створення активно велась лісогосподарська 

діяльність. Особливих темпів рубки набули в останні роки перед створенням Національного 

парку. Це призвело до значного зменшення старовікових дерев з дуплами, в яких можуть 

оселятися совоподібні. Для нівелювання даного виду антропогенного впливу необхідним є 

обладнання спеціальних штучних гніздівель для сов. 

Заходи щодо збереження популяцій совоподібних регулюються ЗУ «Про охорону 

навколишнього природного середовища» (1991) та Бернською конвенцією – про охорону дикої 

флори і фауни та природних місць існування, ратифікована Україною в 1996 році. 

Мета плану 

Поліпшення умов існування совоподібних на території НПП, збереження та відновлення 

їх популяцій. 

Заплановані заходи 

Щодо посилення режиму охорони 

Режим охорони НПП на даний час достатній для збереження та підвищення чисельності 

популяцій совоподібних. Особливої уваги слід приділяти запобіганню браконьєрських рубок та 

регулюванню рекреаційного навантаження для попередження надмірного турбування диких 
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тварин. 

Щодо поліпшення екологічних умов 

Планується обладнання спеціальних штучних гніздівель для совоподібних, в першу 

чергу на ділянках з молодими деревостанами. 

Щодо моніторингу та досліджень стану збереження та зменшення негативних 

впливів 

1. проведення щорічних обліків совоподібних; 

2. моніторинг заселеності штучних гніздівель; 

3. облік дуплястих дерев. 

Щодо роботи з природокористувачами, відвідувачами та місцевим населенням 

1.  залучення  школярів до виготовлення та розвішування штучних гніздівель для 

сов в межах екоосвітних заходів;  

2. проведення тематичних бесід з місцевими мешканцями щодо ролі старих 

дуплястих дерев у лісових екосистемах, а також щодо екологічного та господарського значення 

совоподібних. 

 

2.7.4. Вплив окремих представників фауни на рослинність 

Серед тварин НПП найбільший вплив на рослинність здійснює бобер європейський 

(Castor fiber). Він використовує дерева, чагарники та коловодну рослинність у якості корму, 

будує з повалених дерев греблі та хатки. В НПП більшість поселень бобра розташовані у 

заповідній зоні серед лісових боліт та озер. Завдяки активному перетворенню середовища 

існування ці тварини формують прибережні біотопи – збільшують мозаїчність, роблять значний 

внесок у зміни складу порід дерев. Популяція бобра європейського на території Парку потребує 

детального вивчення: вікової та просторової структури, кормової бази, впливу антропогенних 

та абіотичних чинників. 

Основним заходом має бути впровадження довгострокових моніторингових досліджень 

у сукупності зі змінами болотяних комплексів. 

Серед Ратичних (Artiodactyla) на рослинні комплекси НПП можуть впливати свиня дика 

(Sus scrofa) та сарна європейська (Capreolus capreolus). Кабани та сарни зустрічаються по всій 

території НПП. У зимовий період дикі свині у межах Володимирівського лісництва віддають 

перевагу коловодним біотопам з великою кількістью прибережної рослинності. Сарни віддають 

перевагу зрубам, де багато молодого підросту листяних порід дерев. Лось (Alces alces) постійно 

не тримається у межах Парку, тому не має великого впливу. 

Чисельність сарни та кабана може зазнавати значних коливань. Для вивчення впливу 

ратичних на рослинність необхідно проводити щорічні обліки чисельності, картування місць 
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зустрічей та слідів життєдіяльності впродовж року. Окремо слід проводити оцінку рослин, які 

зазнають найбільшого пресу. 

Значну роль у функціонуванні лісових біогеоценозів відіграють представники родини 

Мурахи (Formicidae). Вони впливають на розповсюдження багатьох видів рослин (ряст, фіалки, 

копитняк європейський та інші), збільшують мозаїчність рослинного покриву, виступають у 

ролі запилювачів. На території НПП наразі нараховано понад 60 мурашників. 

Для оцінки впливу мурах у першу чергу слід визначити їх видовий склад у межах Парку, 

закартувати мурашники та визначити межі поселень. Наступним кроком може бути більш 

докладне вивчення екологічної ролі різних видів. 

 

2.7.5. Регулювання чисельності окремих видів фауни 

На території НПП інтродукованим видом є норка американська (Neovison vison). 

Розселення цього виду куницевих на території України проводилось за часів СРСР. Через 

велику екологічну пластичність норка американська заселила майже всі коловодні біотопи. 

Вважається, що зменшення чисельності норки європейської (Mustela lutreola) сталось через 

високе антропогенне навантаження на її місця існування, а також через міжвидову гібридизацію 

з американською. Гібриди норок не народжуються, але самиці європейських норок вибувають з 

розмноження на один сезон. Стан популяцій норок на території НПП потребує вивчення та 

довгострокового моніторингу. 

Видами, чисельність яких підлягає регулюванню на території НПП мають бути пес 

свійський та кіт свійський (табл. 2.7.7.). 

 

Таблиця 2.7.7. Види, чисельність яких підлягає регулюванню 

Група, вид 
Чисельність, 

особин 

Тенденція 

динаміки 

Оцінка впливу на 

місцеві види рослин і 

тварин 

Регулятивні 

заходи 
Українська назва 

(латинська назва) 

Клас Ссавці Mammalia 

Ряд Хижі Carnivora 

Пес свійський,  

Canis lupus familiaris 

Потребує 

уточнення 

Потребує 

уточнення 

Знищення молоді 

копитних, руйнування 

гнізд птахів, знищення 

зайців, перенесення 

хвороб 

Роз’яснювальна 

робота серед 

населення, відлов  

Кіт свійський, 

Felis silvestris catus 

Потребує 

уточнення 

Потребує 

уточнення 

Руйнування гнізд птахів, 

знищення птахів та 

пташенят, знищення 

молоді зайців, 

перенесення хвороб 

Роз’яснювальна 

робота серед 

населення, відлов  

 

2.7.6. Збереження різноманіття фауни ех-situ 

Досвід деяких національних парків та заповідників світу показує, що збереження 
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багатьох видів фауни може бути більш ефективним завдяки програмам по розмноженню їх у 

неволі з подальшим випуском у природу. Увагу зазвичай приділяють великим тваринам, або 

таким, які привертають до себе увагу. Тому безхребетні, як правило, залишаються осторонь і 

лише в останній час почали набувати популярності. 

З метою збереження різноманіття видів для НПП бажано створення сектору 

Безхребетних тварин. Сектор має накопичувати різний матеріал, який стосується безхребетних 

тварин, а саме: фотографії, книги, публікації, зразки безхребетних тварин та слідів їх 

життєдіяльності, утримання живих експонатів з метою вивчення їх біології тощо. 

Для Парку в межах роботи сектору Безхребетних тварин перспективним є створення 

наукових фондів «Метелики» та «Сухопутні молюски». Також можуть додаватися інші 

тематичні наукові фонди. 

Науковий фонд «Сухопутні молюски» має складатись з відповідної тематичної 

літератури та наукових публікацій, зразків мушль, іллюстративного матеріалу щодо біології та 

екології цих тварин, фотографій та живих об’єктів. Утримання живих безхребетних повинно 

відповідати практиці утримання їх у відповідних установах (зоопарки, екзотаріуми, тощо). На 

основі загальноприйнятих методик надалі можуть розроблятися свої. 

Науковий фонд «Метелики» має складатись з відповідної тематичної літератури та 

наукових публікацій, зразків метеликів, іллюстративного матеріалу щодо біології та екології 

цих тварин, фотографій. На базі наукового фонду пропонується створити розплідник 

представників лускокрилих, які є рідкісними для даної території. Серед метликів, що занесені 

до ЧКУ, перспективними для розведення в неволі є нічні метелики родини Saturniidae. Усі вони 

у природі зустрічаються в лісах, рідколіссях, садках, парках переважно, де є чагарники. 

Живляться листяними породами дерев, плодовими деревами та чагарниками. Зменшення 

чисельності відбулося через знищення природних біотопів та застосування пестицидів. Серед 

сатурній розведення у неволі найкраще розроблене для сатурнії великої (Saturnia pyri) – 

найбільшого метелика Європи. 

Методика розведення Saturnia pyri (Ткачёва, Ткачёв, 2001) 

Садки для метеликів. Для виведення з лялечок, утримання та спарювання імаго 

використовують стандартні шарові акваріуми об’ємом 20 л. Шарова форма садка більше 

допомагає зберігати крила метеликів, ніж прямокутна. Всередині садка повинна знаходитись 

достатна кількість присад, на яких метелики, що виходять з лялечок, мають змогу розправитись 

та висохнути. У якості присад зручно використовувати стрічки зі звичайного газетного паперу 

завширшки 2-3 см, які підвішують на всю висоту садка. На цих паперових стрічках пізніше 

метелики також відпочивають і часто відкладають яйця. Метелика, що сидить на стрічці, легко 

витягнути з садка і не потурбувати. Окрім того, газетні стрічки набагато менше травмують 
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крила метеликів, ніж тверді матеріали, наприклад, гілки. Для розведення сатурнії великої 

(Saturnia pyri) у садок (20 л) саджають одну-дві самиці на одного-двох самців. 

Живлення. Імаго сатурній не потребують живлення. 

Розведення. Оптимальний для розведення вік метеликів – від одного до трьох днів. 

Самиці у віці більше ніж п’ять днів часто бувають не здатні до запліднення. Для стимуляції 

спарювання садок краще прогріти до +25-27 °С з регулярним оприскуванням. Зручний спосіб 

підтримки вологості – регулярне розпилювання води всередині садка за допомогою звичайного 

оприскувача для рослин. Гарні результати можна отримати в умовах добового перепаду 

температур від +25-27 °С вдень до +20-22 °С вночі при 12-годинному світловому дні (Gardiner, 

1982, Morton, 1991). Часткове затемнення садка є сигналом до спарювання (Осипов, Осипова, 

1989). Самиця зазвичай спарюється один раз, сильний активний самец здатен на 2-3 

спарювання, хоча після другого спарювання відсоток запліднених яєць у кладці помітно 

зменшується. Як правило, у перші ж кілька годин після закінчення спарювання самиця починає 

відкладку яєць. Впродовж 2-3 ночей здорова самиця відкладає більшу частину яєць. 

Присутність кормової рослини при цьому не обов’язкова. Відкладати яйця метелики можуть на 

будь які поверхні у садку. Строки інкубації яєць при температурі +22-24 °С – від 5 до 10 днів у 

разних видів. Кладка потребує регулярного легкого зволоження. 

Вигодовування гусіні. Для вигодовування личинок використовують свіжезрізані стебла 

та гілки кормової рослини, які ставлять у воду. Часто гусінь спускається вниз по стеблу 

рослини та може потонути, якщо попаде у ємкість з водою. Тому отвір емкості для рослин 

треба добре закривати папером. Садки з личинками зовсім не оприскують, тому що вологи, що 

виділяють рослини, цілком достатньо. Завелика вологість для гусіні шкідлива, особливо для 

сатурнії великої. Вона провокує розвиток інфекцій. Обов’язковою умовою нормального росту 

та розвитку личинок є відсутність скупчення у садках. Проблеми, що виникають в умовах 

тісного утримання такі: 

 личинки надто швидко виїдають кормові рослини в садку; 

 личинки травмують одна одну, особливо на стадії линьки; 

 починається передчасне утворення лялечок; 

 легко разповсюджуються інфекційні захворювання; 

 знижується здатність до розмноження. 

Садки для гусіні сатурнії великої старшого віку мають бути об’ємом 2-3 л. 

Утворення лялечки. Сатурния велика  може плести кокони на кормовій рослині, але 

зручно переносити гусінь перед утворенням лялечки до картонної коробки, яку наповнено 

обрізками картону, що складені у вигляді «гармошки». Добре підходять для цієї мети обгортки 

з-під лампочок. Картон бажано час від часу трохи оприскувати водою. Після того, як утворення 
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лялечки закінчено, таку коробку легко розрізати на частини та дістати кокони. 

Зимівля лялечок. Сатурнія велика зимує на стадії лялечки, тому ця стадія потребує 

особливої уваги. Зимівлю лялечок краще проводити в холодильнику з температурою +4 °С у 

шарі тирси з періодичним зволоженням. Зимівля проводиться з середини жовтня до середини 

квітня. 

Вихід метеликів. Навесні лялечки що перезимували поміщають у садки для виходу 

метеликів та утримують при кімнатній температурі. Поступове збільшення температури сприяє 

більш легкому та природному виходу з діапаузи, а також синхронізації виходу самців та 

самиць. Загалом, самці виходять з лялечок на 2-3 дні раніше. Після закінчення зимівлі термін 

виходу метеликів у сатурнії великої складає 35-40 днів. 

 

2.8. Ландшафтне різноманіття 

 

2.8.1. Колишня та сучасна ландшафтна структура 

НПП розташований у межах Краснокутського р-ну Харківської обл., у басейні р. Дніпро 

(його лівобережної частини, зокрема – басейну р. Мерло). За фізико-географічним 

районуванням НПП знаходиться у лісостеповій зоні, а саме – у Мерлинській області 

Лівобережно-Дніпровської провінції. Парк є одним із трьох існуючих НПП Харківської обл., 

приурочений до центрів біологічного та ландшафтного різноманіття. 

У межах НПП, за відсотком площі ландшафтних одиниць, у загальній площі парку, 

можна визначити, що домінантними урочищами є, по-перше, рівнини лесові, піднесені й 

відносно вирівняні на нижньо-середньоміоценовій основі, з сірими і темно-сірими ґрунтами під 

свіжими кленово-липовими дібровами віком понад 100 років, що є основною, «фоновою» 

ландшафтною одиницею частини НПП на правому березі р. Мерло, а по-друге, рівнини 

дрібногорбисті на молодих четвертинних піщано-мулових відкладах («борова тераса»), з 

дерновими опідзоленими та дерновими піщаними середньорозвинутими ґрунтами, з сосновими 

лісами, які складають основу лівобережної частини НПП (відносно русла р. Мерло). 

Субдомінантними ландшафтними утвореннями є яружно-балкові урочища, що 

пронизують правий берег р. Мерло (рівнинну вододільну поверхню), у незначній мірі – борову 

терасу. На крутих схилах балок, переважно на незахищених деревною рослинністю ділянках, 

наслідками інтенсивних процесів ерозії є сильний змив ґрунту, руйнування схилу, відповідно - 

утворенням ярів з уривистою та постійно зростаючою лінією бровки. Ділянки заплави входять 

до складу території НПП переважно у пограничній частині з іншими комплексами, займають 

незначні площі, однак безпосередньо пов’язані з ландшафтними процесами у межах НПП. 

Заплаву можна віднести до субдомінантних природно-територіальних комплексів. 
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До рідкісних ландшафтних утворень території НПП можна віднести окремі заболочені 

ділянки, а також озера у нижній частині борової тераси (визначаються на фаціальному рівні, у 

внутрішній мозаїці урочища). Ці ділянки характеризуються відносною нестійкістю, чутливо 

реагують на зміни умов, потребують особливої уваги.  

Структура ландшафтів НПП наведена в табл. 2.8.1. та в Додатку 3. 

 

2.8.2. Оцінка антропогенної трансформованості ландшафтів 

До моменту створення НПП на його території активно велась лісогосподарська 

діяльність. Крім того, оточуючі землі здавна використовувались та продовжують 

використовуються під потреби сільського господарства. На початку ХХ ст. у західній частині 

бору були розташовані торфокопні. Наразі на їх місці знаходиться велике болото. 

Найбільш суттєвої антропогенної трансформації долина р. Мерло зазнала під час 

осушувальної меліорації, що була проведена у 70-х роках ХХ ст. Побудова меліоративних 

систем призвела не тільки до зміни та зникнення заплавних водойм, а й в значній мірі вплинула 

на стан борових боліт та озер. Порушення гідрологічного режиму заплави призвело до їх 

поступового пересихання. 

Сьогодні джерелом антропогенного впливу на ландшафти НПП може стати переважно 

рекреаційне навантаження. Значним джерелом впливу є території та об’єкти, що межують з 

парком, зокрема – автомобільні магістралі, сільськогосподарські угіддя та населені пункти. 

 

2.8.3. Відновлення корінних ландшафтів 

Одним із основних природоохоронних завдань НПП є збереження сучасного 

оптимального стану природно-територіальних комплексів. Це в першу чергу реалізується 

шляхом дотримання режиму природно-заповідної території. Необхідним є регулювання 

рекреаційного навантаження і екологічний контроль впливу негативних факторів від прилеглих 

до НПП територій – сільськогосподарських угідь, населених пунктів, автомагістралей. Із 

природних негативних явищ окремої уваги потребують водно-ерозійні процеси, що приводять 

до руйнування комплексів, утворення ярів тощо. 

Важливою задачею є моніторинг стану реліктових озер та заболочених територій, рівень 

води в яких суттєво знижується в останні роки через меліоративні заходи в долинах річок 

Мерли та Мерчик. У компетенцію парків входить штучна ренатуралізація своїх земель, 

порушених осушувальною меліорацію. Подібні проекти, наприклад, були реалізовані у 

Поліському природному заповіднику. Однак, слід зазначити, що меліоративні системи лише 

частково заходять на територію парку, а практика засипання меліоративних каналів не завжди 

дає позитивні результати. Наразі спостерігається підвищення площі заплавних водойм через 
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природні сукцесійні процеси. Одним з важливих факторів цих процесів є діяльність бобра 

річкового. Цей вид відіграє значну роль у підтримці стану борових озер, поглиблюючи їх та 

перешкоджаючи заростанню. 

 

Таблиця 2.8.1 Структура ландшафтів НПП 

№  Назва ландшафту, місцевості, урочища 
Площа 

га % 

1 Межирічні ПТК    

1.1 Рівнини лесові, піднесені й відносно вирівняні на нижньо-

середньоміоценовій основі, з сірими і темно-сірими ґрунтами під 

свіжими кленово-липовими дібровами віком понад 100 років 
557,74 10,64 

2 Долинні ПТК (тераси)   

2.1 Рівнини дрібногорбисті на молодих четвертинних піщано-мулових 

відкладах («борова тераса»), з дерновими опідзоленими та дерновими 

піщаними середньо розвинутими ґрунтами:  
а) урочища погорбовані, під давньовіковими сухими та  
свіжими сосновими лісами, з березою та кленом у домішку, 

заболочені, з ділянкамимолодого лісу 

1631,10 31,1 

2.2 Рівнини дрібногорбисті на молодих четвертинних піщано-мулових 

відкладах («борова тераса»), з дерновими опідзоленими та дерновими 

піщаними середньо розвинутими ґрунтами:  
б) урочища слабопохилі, під давньовіковими сухими сосновими лісами 

1659,15 31,64 

3 Долинні ПТК (заплава)   

3.1 Рівнини плоскі, піщано-глинисті, на голоценовому піщано-мулистому 

алювії заплави з алювіальними лучними, чорноземно-лучними 

солонцюватими ґрунтами, під злаково-різнотравно-осоковою, 

лучною, болотно-трав’янистою рослинністю, місцями – із свіжими 

лісами з дубу та вільхи 

180,97 3,45 

4 Балочно-долинні ПТК    

4.1 Пологі схили балок у межах вододільних лесових рівнин, з сірими і 

темно-сірими слабозмитими ґрунтами, під свіжими кленово-

липовими дібровами віком понад 100 років, місцями - з вторинними 

молодими лісами 

347,91 6,64 

4.2 Круті схили балок та ярів у межах вододільних лесових рівнин, з 

сірими і темно-сірими сильно-змитими грунтами, під сирими 

кленово-липовими дібровами, місцями – з тополею, осиною, вербою 

або з відкритими незалісеними ділянками 

645,11 12,3 

4.3 Тальвеги (днища) балок, плоскі, з лучними шаруватими та дерново-

підзолистими ґрунтами, під свіжими кленово-липовими дібровами, 

місцями - з лучно-болотною та різнотравною рослинністю 
59,75 1,14 

4.4 Яри сучасні, місцями – слабко задерновані, з сильно змитими 

ґрунтами, відкриті або під злаково-різнотравною рослинністю, 

частково – під свіжими кленово-липовими дібровами 
112,27 2,13 

5 Водні та заболочені поверхні  50,0 0,96 

Загалом 5244,0 100 

 

Однією з задач для відновлення ландшафтів є відтворення природного видового складу 

деревостанів на територіях, що зазнавали суцільних рубок за роки лісогосподарської діяльності. 

Це можна реалізувати двома шляхами: сприяння природному відновленню лісових ценозів чи 

штучна реконструкція корінних деревостанів. 
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Взаємоузгоджена реалізація поставлених завдань дозволить зберегти не просто окремі 

види в межах НПП, а й забезпечити збереження природно-територіальних комплексів у цілому. 

 

2.8.4. Різноманіття типів природних середовищ та збереження 

рідкісних типів природних середовищ (за Бернською конвенцією) 

На території НПП станом на 2014 р. виявлено 21 тип зникаючих природних середовищ 

(оселищ) спеціального збереження за ревізованим Додатком І Резолюції № 4 (1996) Бернської 

конвенції, що був переглянутий і схвалений Постійним комітетом 9 грудня 2010 року (Revised 

Annex I…, 2010), за класифікацію оселищ EUNIS (EUNIS habitat type hierarchical vew). Їх перелік 

і дані щодо поширення, змін та збереження надані в таблиці 2.8.2. Даних з площі в гектарах 

немає, оскільки природні середовища парку перебувають у процесі дослідження. 

У відповідності до виявлених загроз існуванню, для збереження рідкісних типів 

природних середовищ, на першому етапі необхідне запровадження постійного моніторингу за 

цими типами та встановлення спеціальних режимів природокористування. Слід відзначити, що 

режими природокористування регламентуються зонуванням території НПП і розрахованими 

лімітами користування різними природними ресурсами. 

Подальші дослідження мають бути спрямовані на картування та визначення площ 

рідкісних і зникаючих природних середовищ існування, дослідження їх стану. 

Для збереження та раціонального використання рослинного світу також розробляються 

спеціальні заходи збереження зникаючих природних середовищ існування Європи за 

Резолюцією № 4 Постійного комітету Бернської Конвенції (1996) (табл. 2.8.3). 
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Таблиця 2.8.2 Збереження рідкісних і зникаючих природних середовищ 

Тип природного середовища Площа 
Тенденція 

змін 

Значущість 

збереження 

Актуальність 

збереження 

Оцінка 

збереження 

Код Назва га %     

!C1.222 
Floating [Hydrocharis morsus-ranae] rafts – Плаваючі 

угруповання Hydrocharis morsus-ranae. 

немає 

даних 
˂1 погірш. пошир. передб. незадов. 

!C1.224 
Floating [Utricularia australis] and [Utricularia vulgaris] 

colonies – Плаваючі колонії Utricularia australis та 

Utricularia vulgaris. 

немає 

даних 
3 задов. 

надзв. – на 

крайній півден. 

межі європ. част. 

голаркт. ареалу 

(Utricularia 

minor); 

пошир. (U. 

vulgaris) 

план. незадов. 

!C2.12 Hard water springs – Холодноводні джерела. 
немає 

даних 
˂1 задов. пошир. передб. незадов. 

!C3.41 
Euro-Siberian perennial amphibious communities – Євро-

сибірські угруповання багаторічної повітряно-водної 

рослинності. 

немає 

даних 
5 задов. пошир. передб. незадов. 

!D2.3 
Transition mires and quaking bogs – Транзитні болота та 

«тремтячі» верхові болота. 

немає 

даних 
1 погірш. 

надзв. (острів. 

місцезнаход-

ження за півден. 

межею ареалу та 

на крайній 

півден. межі) 

план. незадов. 

D2.3H 

Підтип попереднього: Wet, open, acid peat and sand, with 

[Rhynchospora alba] and [Drosera] – Мокрі, відкриті, 

кисло-торфові та піщані болота з Rhynchospora alba та 

Drosera. 

немає 

даних 
2 погірш. 

надзв. (острів. 

місцезнаход-

ження за півден. 

межею ареалу та 

на крайній 

півден. межі) 

план. незадов. 

!D5.2 
Beds of large sedges normally without free-standing water 

– Високоосокові зарості, в нормальному стані без 

вільно стоячої води. 

немає 

даних 
˂5 погірш. пошир. передб. незадов. 

!E2.25 Continental meadows – Континентальні луки. 
немає 

даних 
1 погірш. пошир. передб. незадов. 

!E3.4 Moist or wet eutrophic and mesotrophic grassland – немає 1 погірш. пошир. передб. незадов. 
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Тип природного середовища Площа 
Тенденція 

змін 

Значущість 

збереження 

Актуальність 

збереження 

Оцінка 

збереження 

Код Назва га %     

Зволожені або мокрі евтрофні та мезотрофні луки. даних 

!E5.4111 [Angelica archangelica] fluvial communities – Річкові 

угруповання Angelica archangelica. 

немає 

даних 
˂1 задов. 

на півден. межі 

евразіат. ареалу 
передб. незадов. 

!E5.414 

Continental river bank tall-herb communities dominated by 

[Filipendula] – Береги континентальних річок з 

високотравними угрупованнями з домінуванням 

Filipendula. 

немає 

даних 
˂1 задов. пошир. передб. незадов. 

!E5.415 
Eastern nemoral riverbanks with tall herb communities – 

Східно-неморальні береги річок з високотравними 

угрупованнями. 

немає 

даних 
˂1 погірш. 

обмеж. 

західноазіат.-

європ. ареал 

передб. незадов. 

!E5.423 
Continental tall-herb communities of humid meadows – 

Континентальні високотравні угруповання на вологих 

луках. 

немає 

даних 
˂1 погірш. пошир. передб. незадов. 

!F9.1 Riverine scrub – Прирічкові чагарники. 
немає 

даних 
3 задов. пошир. передб. незадов. 

!G1.11 Riverine [Salix] woodland – Прирічкові деревостани 

Salix. 

немає 

даних 
1 задов. пошир. передб. задов. 

!G1.21 
Riverine [Fraxinus] – [Alnus] woodland, wet at high but not 

at low water – Прирічкові деревостани Fraxinus–Alnus, 

мокрі при високому, але не низькому рівні води. 

немає 

даних 
1 погірш. 

на півден. межі 

рівнин. част. 

західноазіат.-

європ. ареалу 

передб. незадов. 

!G1.51 Sphagnum [Betula] woods – Сфагнові ліси Betula. 
немає 

даних 
5 погірш. 

на крайній 

півден. межі 
план. незадов. 

!G1.8 Acidophilous [Quercus]-dominated woodland – Ацидофільні 

деревостани з домінуванням дуба Quercus. 

немає 

даних 
5 погірш. 

невеликі 

фрагментовані 

ділянки обмеж. 

західноазіат.-

європ. ареалу 

план. незадов. 

!G3.4232 Sarmatic steppe [Pinus sylvestris] forests – Сарматські степові 

ліси Pinus sylvestris. 

немає 

даних 
50 погірш. 

обмеж. ареал 

лісостеп. та степ. 

зонами 

передб. незадов. 

!X18 Wooded steppe – Залісений степ (лісостеп). 
немає 

даних 
90 погірш. 

обмеж. ареал 

лісостеп. та степ. 

зонами 

передб. незадов. 
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Таблиця 2.8.3 Заходи для збереження зникаючих природних середовищ існування 

Тип природного 

середовища 
Види загроз Заплановані заходи 

Очікувані 

результати 

Справжні водні 

угруповання з 

домінуванням 

Hydrocharis morsus-

ranae 

Прочистка русла р. 

Мерчик, обміління русла, 

тривале зниження рівню 

води в болотах та озерах 

Контролювання 

гідротехнічних заходів 

на р. Мерчик у межах 

НПП; 

моніторинг коливання 

рівню води 

Покращення стану 

цих водних 

угруповань, 

збільшення їх 

площі 

Евгідрофітні 

угруповання плаваючої 

рослинності з 

домінуванням видів 

Utricularia 

Тривале зниження рівню 

води в болотах та озерах 

Моніторинг коливання 

рівню води; створення 

постійних пробних 

площ на окремих 

болотах 

Покращення стану 

цих водних 

угруповань, 

збільшення їх 

площі 

Евтрофні заплавні луки 

з домінуванням та 

участю Agrostis 

stolonifera, Carex hirta, 

Festuca orientalis, Rumex 

crispus, Potentilla 

anserina, P. reptans, 

Ranunculus repens 

Надмірне заболочування 

Розробка лімітів 

помірного випасу та 

сінокосіння 

Покращення 

природного складу 

та структури 

лучних угруповань 

Заболочені високотравні 

угруповання з 

домінуванням 

Phragmites communis, 

Filipendula ulmaria 

Тривале зниження рівню 

поверхневих і ґрунтових 

вод; випалювання сухої 

трав’янистої рослинності 

Моніторинг коливання 

рівню води; створення 

постійних пробних 

площ на окремих 

болотах 

Покращення 

природного складу 

та структури цих 

угруповань 

Прибережні 

угруповання з 

домінуванням та участю 

Archangelica officinalis 

Випалювання сухої 

трав’янистої рослинності; 

викопування підземних 

частин дягелю на лікарську 

сировину; випас і 

сінокосіння 

Посилення охорони; 

заборона випасу та 

сінокосіння в місцях 

цих угруповань 

Відновлення та 

покращення стану 

цих прибережних 

угруповань, 

збільшення їх 

площі 

Мезофітні луки з 

домінуванням Festuca 

pratensis 

Випалювання сухої 

трав’янистої рослинності; 

розорювання 

Посилення охорони; 

розробка лімітів 

помірного випасу та 

сінокосіння 

Покращення 

природного складу 

та структури 

лучних угруповань 

Мезофітні 

широколистяні дубові 

ліси із Quercus robur за 

участю Fraxinus 

excelsior, 

Populustremula, з 

підліском із Corylus 

avellana, Swida 

sanguinea, Euonymus 

europaea, за участю 

мезофітних: Convallaria 

majalis, Rubus caesius, 

Stachys sylvatica та 

ксерофітних елементів: 

Aegonychon purpureo-

caeruleum, Vicia 

pisiformis, Roegneria 

canina 

Рубки в лісах природного 

походження 

Контролювання 

лісогосподарської 

діяльності 

Покращення та 

відновлення 

природного складу 

та структури 

лісових угруповань 

Широколистяні байрачні Рубки в лісах природного Контролювання Покращення та 
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Тип природного 

середовища 
Види загроз Заплановані заходи 

Очікувані 

результати 

татарськокленові дубові 

ліси із Quercus robur, 

Tilia cordata, Malus 

sylvestris, Pyrus 

communis, Acertataricum, 

Cerasus fruticosa, Prunus 

spinosa 

походження лісогосподарської 

діяльності 

відновлення 

природного складу 

та структури 

лісових угруповань 

Широколистяні байрачні 

дубові ліси із Quercus 

robur, Acer campestre, 

Fraxinus excelsior, Ulmus 

minor та підліском із 

Prunus spinosa, 

Crataegus monogyna, 

Rhamnus cathartica, Rosa 

sp. 

Рубки в лісах природного 

походження 

Контролювання 

лісогосподарської 

діяльності 

Покращення та 

відновлення 

природного складу 

та структури 

лісових угруповань 

Остепнені соснові ліси із 

Pinus sylvestris за участю 

Cytisus sp., Peucedanum 

oreoselinum, Koeleria sp. 

Рубки в лісах природного 

походження; усихання 

монокультур сосни; лісові 

пожежі 

Контролювання 

лісогосподарської 

діяльності; посилення 

протипожежної 

охорони 

Покращення та 

відновлення 

природного складу 

та структури 

лісових угруповань 

Прибережні вербові та 

тополево-вербові 

угруповання із Salix 

alba, S. fragilis та 

Populus nigra, P. alba. 

Пошкодження угруповань 

через випалювання сухої 

трав’янистої рослинності; 

пошкодження через 

рекреаційну діяльність 

(рибальство) 

Розробка лімітів 

рекреаційного 

навантаження; 

посилення охорони 

Відновлення 

угруповань 

Заплавні вільхові та 

ясенево-вільхові ліси із 

Alnus glutinosa, Fraxinus 

excelsior за участю 

Padus avium та 

високотрав’ям із Urtica 

dioica, Filipendula 

ulmaria, Lysimachia 

vulgaris 

Рубки в лісах природного 

походження 

Контролювання 

лісогосподарської 

діяльності 

Покращення та 

відновлення 

природного складу 

та структури 

лісових угруповань 

Мезоевтрофні заплавні 

чорновільхові ліси із 

Alnus glutinosa та з 

багатим різнотрав’ям: 

Carex sp., 

Thelypterispalustris, 

Dryopteris cristata, 

Solanum dulcamara, 

Calystegiasepium, 

Calamagrostiscanescens 

та Ribes nigrum 

Рубки в лісах природного 

походження; тривале 

зниження рівню 

поверхневих і ґрунтових 

вод 

Моніторинг коливання 

рівню води; моніторинг 

чисельності бобрів 

Покращення та 

відновлення 

природного складу 

та структури 

болотно-лісових 

угруповань 

Оліго- та мезотрофні 

сфагнові (Sphagnum sp.) 

та пухівкові (Eriophorum 

sp.) болота 

Тривале зниження рівню 

поверхневих і ґрунтових 

вод; торф’яні пожежі; 

рекреаційне навантаження 

Моніторинг коливання 

рівню води; створення 

постійних пробних 

площ на окремих 

болотах; моніторинг 

чисельності бобрів; 

посилення 

протипожежної 

Покращення 

природного складу 

та структури цих 

угруповань; 

затримка 

прискорених 

сукцесійних 

процесів 
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Тип природного 

середовища 
Види загроз Заплановані заходи 

Очікувані 

результати 

небезпеки; 

контролювання 

лісогосподарської 

діяльності; розробка 

лімітів рекреаційного 

навантаження 

Мохово-осокові болота з 

домінуванням Carex 

rostrata, C. nigra, 

Equisetum fluviatile, 

Juncus sp., Molinia 

caerulea, сфагнових та 

зелених мохів і участю 

бореально-неморальних 

видів: Cicutia virosa, 

Potentilla palustris, 

Menyanthes trifoliata, 

Potamogeton sp. 

Тривале зниження рівню 

поверхневих і ґрунтових 

вод; торф’яні пожежі; 

рекреаційне навантаження 

Моніторинг коливання 

рівню води; створення 

постійних пробних 

площ на окремих 

болотах; моніторинг 

чисельності бобрів; 

посилення 

протипожежної 

небезпеки; 

контролювання 

лісогосподарської 

діяльності; розробка 

лімітів рекреаційного 

навантаження 

Покращення 

природного складу 

та структури цих 

угруповань; 

затримка 

прискорених 

сукцесійних 

процесів 

 

2.9. Моніторинг довкілля 

 

Моніторинг довкілля Парку повинен здійснюватись на виконання статей 22 і 61 ЗУ «Про 

охорону навколишнього природного середовища», ст. 9 ЗУ «Про природно-заповідний фонд 

України» та у відповідності до Положення про організацію наукових досліджень у заповідних і 

національних природних парках України (затверджено наказом Мінекобезпеки України від 

10.11.1998 р. № 163) та Положення про наукову та науково-технічну діяльність природних і 

біосферних заповідників та національних природних парків (наказ Міністерства екології та 

природних ресурсів України від 29.10.2015 р. № 414), виконання Програми Літопису природи, 

що затверджена спільним наказом Міністерства екології та природних ресурсів України й 

Національною академією наук України від 25.11.2002 р. № 465/430 та керуючись концепцією 

Державної програми проведення моніторингу навколишнього середовища (розпорядження 

Кабміну України від 31.12.04 № 992-р). 

Основне завдання екологічного моніторингу – довгострокові систематичні 

спостереження за станом біосфери, оцінка і прогноз її стану, визначення ступеня 

антропогенного впливу на навколишнє природне середовище, виявлення факторів і джерел 

впливу. 

 

2.9.1. Стан та ефективність сучасної системи моніторингу довкілля 

Моніторинг довкілля в регіоні організовується і здійснюється Краснокутським 
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міжрайонним управлінням водного господарства, Українським ордена «Знак пошани» науково-

дослідним інститутом лісового господарства та агролісомеліорації (УкрНДІЛГА), 

метеостанцією «Богодухів», ДП «Гутянське лісове господарство». 

Діяльність районної системи моніторингу, яка входить до обласної системи моніторингу 

довкілля, ґрунтується на використанні структур суб’єктів моніторингу, які здійснюють 

спостереження за окремими об’єктами навколишнього природного середовища, що закріплені 

за кожним із них. 

Загальна характеристика системи спостережень за станом довкілля наведена в таблиці 

2.9.1. 

 

Таблиця 2.9.1 Система спостережень за станом довкілля в Краснокутському р-ні (2015 р.) 

№ 

п/п 
Суб’єкти моніторингу довкілля 

Кількість точок 

спостереження в 

Краснокутському 

районі 

Кількість точок 

спостереження в 

межах НПП 

1 
Краснокутське міжрайонне управління водного 

господарства 
16  

2 

Український ордена «Знак пошани» науково-

дослідний інститут лісового господарства та 

агролісомеліорації 

 2 

3 ДП «Гутянське лісове господарство»  2 

 

Метеорологічні спостереження в межах Краснокутського р-ну проводяться 

метеостанцією «Богодухів». 

Кожен з названих суб’єктів веде моніторингові спостереження протягом багатьох років 

за власними програмами. Через недостатнє фінансування, деякі суб’єкти моніторингу не завжди 

мають можливість проводити спостереження на достатньому рівні. До недоліків існуючої 

системи моніторингу слід віднести і неповну відповідність нормативно-технічного та 

нормативно-правового забезпечення системи моніторингу сучасним вимогам, неузгодженість 

окремих елементів інформаційних технологій, які використовуються суб’єктами системи 

моніторингу, відсутність сучасного технічного оснащення. 

На території НПП у даний час закладено дві постійні пробні площі: ботанічна пробна 

площа з вивчення динаміки болотяних рослинних угруповань та зоологічна пробна площа з 

вивчення сімейних ділянок бобра річкового. В 2012 р. розпочаті фенологічні спостереження за 

програмою «Літопису природи». 

У подальшій роботі важливим завданням функціонування НПП, як суб’єкта 

моніторингу, є забезпечення проведення фонового моніторингу довкілля за програмами, 

узгодженими з єдиною системою моніторингу регіону. 
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2.9.2. Перспективи розвитку системи моніторингу довкілля 

Перспективи розвитку системи моніторингу довкілля парку повинні бути пов’язані з 

організацією спостереження за фоновим станом довкілля, згідно з ЗУ «Про природно-

заповідний фонд України». 

Основні положення концепції фонового моніторингу 

навколишнього природного середовища України 

Терміни та позначення 

Фон природний – природна концентрація чи ступінь впливу природних речовин та інших 

агентів на будь-що. Фон природний може бути різним в залежності від місця та часу. (Реймерс. 

1990) 

Фоновий моніторинг – система проведення постійних комплексних спостережень за 

природними (фоновими) показниками всіх складових навколишнього природного середовища 

за характером, складом кругообігу та міграції забруднюючих речовин на рівні окремих 

популяцій і екосистем країни у цілому. («Положення про державний моніторинг 

навколишнього природного середовища» затверджено Постановою КМУ від 23.09.93 р.) 

Мета фонового моніторингу – забезпечити державну систему екологічного моніторингу 

України достовірною фоновою інформацією для порівняння з рівнями забруднення 

навколишнього природного середовища в антропогенних умовах. 

Суб’єкти фонового моніторингу – Установи природно-заповідного фонду – заповідники 

(біосферні та природні) і національні природні парки. 

Об’єкти фонового моніторингу – складові навколишнього природного середовища та 

фактори впливу на нього, щодо яких здійснюється моніторинг. 

Загальні положення 

Ця концепція заснована па основних принципах державної політики України у галузі 

охорони навколишнього природною середовища, використання природних ресурсів та 

забезпечення екологічної безпеки і є державним основоположним документом у якому: 

- визначаються основні поняття фонового моніторингу довкілля, як складової 

державної системи моніторингу навколишнього природного середовища України (ДСМНПС); 

- встановлюються головні вимоги до структурно-функціональної організації 

фонового моніторингу навколишнього природного середовища, особливості взаємодії; 

- викладаються вимоги до організації здійснення та фінансування фонового 

моніторингу довкілля. 

Метою розробки Концепції є формування основ загальної стратегії фонового 

моніторингу, які дають змогу: 

- створити єдину державну мережу комплексних спостережень за природним (фоновим) 
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станом навколишнього природного середовища та чинниками впливу на нього на основі мережі 

установ природно-заповідного фонду; 

- задовольнити внутрішні національні потреби у інформації для забезпечення 

дотримання вимог екологічної безпеки України; 

- забезпечити визначення екологічних індикаторів фонового стану та тенденцій змін 

навколишнього природного середовища; 

- забезпечити інформаційне виконання міжнародних зобов’язань України у галузі 

охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів. 

Концепцію фонового моніторингу розроблено з урахуванням положень Конституції 

України, ЗУ «Про охорону навколишнього природного середовища», «Положення про 

державний моніторинг навколишнього природного середовища», що затверджено Постановою 

КМУ від 30.03.98 р. № 391, «Основних напрямів державної політики України у галузі охорони 

довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки», що 

затверджені Постановою ВРУ від 05.03.1998 р. № 188/98-ВР, інших законодавчих та 

нормативно-правових актів у сфері моніторингу навколишнього природного середовища та ЗУ 

«Про природно-заповідний фонд України». 

Суб’єкти системи фонового моніторингу 

Суб’єктами системи фонового моніторингу є установи природно-заповідного фонду 

(біосферні і природні заповідники та національні природні парки), а також інші категорії 

територій ПЗФ, які мають заповідні зони. 

Кожний із суб’єктів СФМ здійснює моніторинг об’єктів довкілля, які визначаються 

Положенням про систему фонового моніторингу довкілля, що затверджується постановою 

Кабінету міністрів України. 

Організаційна інтеграція суб’єктів СФМ на всіх рівнях здійснюється на основі 

Державної програми моніторингу навколишнього природного середовища. 

Взаємовідносини суб’єктів системи фонового моніторингу ґрунтуються на: 

- взаємній інформаційній підтримці рішень у галузі охорони навколишнього 

природного середовища, екологічної безпеки та раціонального використання природних 

ресурсів; 

- координації дій під час планування, організації та проведення спільних заходів з 

моніторингу; 

- ефективному використанні наявних організаційних структур, засобів 

спостережень за об’єктами навколишнього природного середовища та сучасних інформаційних 

технологій; 

- сприянні найбільш ефективному розв’язанню спільних завдань моніторингу та 
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екологічної безпеки; 

- відповідальності за повноту, своєчасність і достовірність даних спостережень та 

інформації, що надаються; 

- колективному використанні інформаційних ресурсів; 

- безкоштовному інформаційному обміні. 

Координацію діяльності суб’єктів СФМ, здійснює міжвідомча комісія з питань 

моніторингу довкілля, яка має у своєму складі відповідну секцію. 

Просторові особливості системи фонового моніторингу України 

Річковий басейн як просторова одиниця системи фонового моніторингу 

Важливим фактором, який визначає склад реєстру станцій фонового моніторингу є 

просторова основа системи фонового моніторингу. На сьогодні розроблено наукове 

обґрунтування цієї просторової основи – це система річкових водозборів (басейнова 

організація) території України. Основною одиницею просторової системи фонового 

моніторингу є річковий басейн (рис. 2.9.1). Уся просторова система складається з 27 річкових 

басейнів, в кожному з них повинні бути створені станція фонового моніторингу на базі 

установи ПЗФ, репрезентативної природним умовам річкового басейну. 

Вибір річкових басейнів як просторових одиниць системи фонового моніторингу 

розглядається з позицій загальної теорії систем, згідно з якою серед різноманіття природних 

систем існують функціонально-цілісні геосистеми, виділення яких ґрунтується на принципі 

динамічної спряженості й функціональної цілісності. Системоутворюючою основою цієї групи 

геосистем є потоки речовини й енергії, що визначають процеси метаболізму. Як відомо, до 

одних з явних ланок матеріально-енергетичного обміну відносяться потоки вологи, які в силу 

своєї мобільності й розчинюючої здатності служать каналами зв’язку між природними 

компонентами. 

Процес стоку відноситься до числа трьох основних інтегруючих географічних факторів 

(клімат, рельєф, стік), що формують географічні комплекси, причому в установленні їх границь 

важлива роль приділялася саме стоку, що визначає кругообіг речовин у ландшафті. 

Розглядаючи ландшафт із погляду його відношення до дії природних вод і міграції 

елементів, можна все різноманіття можливих на земній поверхні положень ландшафтів звести 

до трьох типових: положення на вододілі (елювіальні ландшафти), положення на схилі 

(супераквальні) і в депресії (субаквальні). Саме відносно цих трьох типів ландшафтів доведена 

закономірність міграції елементів і встановлено, що вододіли, схили, долини й водойми – це не 

ізольовані ділянки території, а тісно між собою зв’язані частини цілого – геохімічного 

ландшафту. 

Визначаючи геохімічний ландшафт як «парагенетичну асоціацію сполучених 
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елементарних ландшафтів, зв’язаних між собою міграцією елементів», визнається його 

системна сутність. Осмислюючи основні положення геохімії ландшафтів із системних позицій, 

можна віднести елементарні ландшафти до елементарних ландшафтно-геохімічних систем 

(ЕЛГС), які поєднуються у більш складні природні структури – каскадні ландшафтно-геохімічні 

системи. Каскадні системи поєднують ряд ЕЛГС, що перебувають на різних гіпсометричних 

рівнях і пов’язані між собою потоками речовини, що переміщуються у твердій фазі і у розчинах 

з поверхневими й підземними водами від більш високих до більш низьких рівнів каскаду. До 

таких систем відносяться річкові басейни, де геобіотична система – сукупність живої й неживої 

речовини, інтегрована в одне ціле процесами стоку у водозбірних басейнах. 

Таким чином, маємо у наявності певний збіг поглядів гідрологів, геохіміків і 

прихильників функціонально-цілісного підходу у виділенні геосистем, зокрема геосистем, 

сформованих річковими потоками. 

Річкові басейни мають властивості, необхідні для функціонування єдиної системи 

фонового моніторингу та характерні для цих природних систем – межі, структурність, 

ієрархічність будови, цілісність, здатність до саморозвитку. Вони формуються протягом 

тривалого часу. Виникнення, розвиток річкових систем і їх структура визначаються 

геоморфологією того або іншого регіону, будовою й розвитком рельєфу. Річкова мережа 

відображає специфічні риси вологообігу в межах приналежного їй водозбору, обсяги річкового 

стоку і його хімічний склад – особливості взаємодії між потоками води й підстилаючою 

поверхнею. Головними структурами басейну варто вважати структури схилової будови й 

гідрографічної мережі, що тісно пов’язані між собою. На схилах відбувається трансформація 

опадів у інші елементи водного балансу, а гідрографічна мережа перерозподіляє стік у часі. 

Крім трансформації опадів, здійснюваної на схиловому рівні басейну, до його функцій варто 

віднести дренаж і транзит забруднюючих речовин, вод, формування хімічного складу річкових 

вод, їх рельєфоутворюючу діяльність. 

Узагальнюючи висловлені вище положення, можна підкреслити, що специфіка 

водозбору для цілей фонового моніторингу як геосистеми полягає в тому, що її головною 

функцією є генерація односторонньо спрямованого водного потоку і потоків забруднюючих 

речовин, що формуються в результаті сукупної взаємодії фізико-географічних факторів. 

Крім цього використання річкових басейнів для цілей фонового моніторингу дозволяє 

створити на їх базі прогнозні моделі поведінки потоків забруднюючих речовин у регіоні з 

великою імовірністю, що важливе для прийняття управлінських рішень. 

Басейнова організація територій України 

Детальна інвентаризація річок виконана в 60-х роках на основі крупномасштабних карт, 

при складанні яких використані матеріали аерофотозйомки. Результати її опубліковані під 
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редакцією А.А.Соколова в роботі А.П.Доманицького, Р.Г.Дубровиної і АЛ.Ісаєвої «Реки и озера 

Советского Союза» (Л., Гидрометеоиздат, 1971), а також у довідковому посібнику 

«Гидрологическая изученность», що складався з 20 томів. Останній є одним з серії матеріалів, 

що опубліковані під загальною назвою «Ресурсы поверхностных вод СССР». В основу поділу 

на томи покладений принцип належності тієї чи іншої території до великих річкових басейнів. 

Довідник «Гидрологическая изученность», том VI присвячений Україні і Молдові і 

представлений випусками 1 (басейни річок Вісла, Дунай, Дністер, Південний Буг), 2 (середній і 

нижній Дніпро), 3 (річки Криму та Приазов’я). Дані цих довідників лягли в основу складання 

узагальненої характеристики гідрографічної сітки України, що наведена у роботі «Справочник 

по водным ресурсам» / Под ред. Б.И.Стрельца, Киев, «Урожай», 1987. При цьому з метою 

досягнення басейнової цілісності в річкову мережу України включені річки, які протікають за її 

межами. Так, до української частини басейну середнього і нижнього Дніпра віднесені басейни 

середніх річок Болва, Навля, Неруса, Судость, Тускарь і інші, що протікають у Брянській, 

Смоленській, Курській, Калузькій та Орловській областях Росії, а також нижні частини 

правобережних приток Прип’яті в Білорусі; в річкову сітку басейна Сіверського Дінця – річки 

Ростовської, Курської та Воронезької областей Росії. До української частини басейнів Дунаю і 

Дністра включені річки, що протікають у Молдові. 

На відміну від попередніх оцінок в даній роботі розглядається річкова сітка тільки в 

межах України. Якщо річка протікає по території кількох суміжних країн, гідрографічні 

характеристики розраховані для частини її водозбору, що розміщена безпосередньо в Україні, і 

залежно від розмірів цієї частини водозбору віднесена до відповідної градації річок. 

На території України нараховується 63119 річок і струмків загальною довжиною понад 

206 тис. км. З них близько 60 тис. (93 %) дуже малих (довжиною менше 10 км), їх сумарна 

довжина – 112 тис. км, тобто середня довжина такого водотоку складає 1,9 км; малих річок, що 

мають довжину понад 10 км, налічується 3212, а їх загальна довжина складає близько 74 тис.км. 

Переважна більшість малих річок довжиною менше 10 км має площу водозбору від 20,1 

до 500 км
2
 (87 % загальної кількості і 72 % загальної довжини малих річок, що протікають в 

Україні). 

Малих річок з площею водозбору від 50,1 до 100 км налічується 890 (28 % загальної 

кількості), а 797 річок (25 %) мають площу водозбору 20,1-50 км
2
. 

У межах басейнів головних річок і приморських територій переважні розміри 

водозбірних площ малих річок розподіляються так: в басейнах Вісли, Дунаю, Дністра і у 

Причорномор’ї – 20,1-50 км
2
; в басейнах Південного Бугу і Дніпра – 50,1-100 км

2
. 

До великих річок належать Дунай, Тиса, Дністер, Південний Буг, Дніпро, Прип’ять, 

Десна, Сіверський Донець, Західний Буг (табл. 2.9.1). Середніх річок налічується 81, малих – 
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63029. 

Водозбори великих і багатьох середніх річок розташовані в кількох географічних зонах 

та геоморфологічних областях; малі ж річки течуть здебільшого в межах однієї 

геоморфологічної області. У зв’язку з цим природні умови окремих частин водозборів великих і 

середніх річок різняться між собою, а в басейні малої річки – найчастіше вони однорідні. 

Гідрографічна сітка України представлена річковими системами Вісли, Дунаю, Дністра, 

Південного Бугу, Дніпра, Сіверського Донця та річок Причорномор’я і Приазов’я (табл. 2.9.2). 

 

Таблиця 2.9.2. Басейнова організація території України 

Басейни морів Річкові системи 
Притоки - великі 

річки 

Річкові басейни-просторові 

одиниці системи фонового 

моніторингу 

Балтійського Вісли Західний Буг Західний Буг 

Чорного і 

Азовського 

Дунаю Тиса Тиса 

Прут Прут 

 Нижня частина басейну Дунай 

Дністра  Верхня частина басейну Дністра 

Середня частина басейну Дністра 

Нижня частина басейну Дністра 

Південного Бугу  Верхня частина басейну П.Буг 

Нижня частина басейну П.Буг 

Прип’ять  Стир Стир 

Горинь Горинь 

Уборть Уборть 

Тетерев Тетерев 

Дніпра Десна Десна 

Псел Псел 

Ворскла Ворскла 

Оріль Оріль 

Самара Самара 

Інгулец Інгулец 

 Правий берег у середній частині 

басейну Дніпра 

Нижня частина басейну Дніпра 

СіверськогоДінця  СіверськогоДінця 

Причорномор’я 

Приазов’я 

 Тилігульске Причорномор’я 

Кримське Причорномор’я 

Донецьке Приазов’я 

Херсонске-Кримське Приазов’я 

 

Басейнова організація системи фонового моніторингу України 

Таким чином, спостереження за основними показниками всіх складових навколишнього 

природного середовища за характером, складом кругообігу та міграції забруднюючих речовин 

проводити найбільш ефективно по річкових басейнах, які складають територію України. 

Система повинна складатися з 27 регіональних елементів, основою яких мають бути: 

річкові басейни, частки річкових басейнів. У кожному елементі виділяють установу ПЗФ, на 
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території якої буде створено станцію фонового моніторингу (рис. 2.9.1). 

Система фонового моніторингу басейну р. Ворскла 

Основна мета створення системи фонового моніторингу – створення діючої системи 

спостереження за фоновим станом довкілля в басейні р. Мерло притоки р. Ворскла, яка повинна 

забезпечити ефективну роботу системи збору інформації про природний (фоновий) стан 

довкілля басейну. Тому при виборі установи ПЗФ для розташування станції фонового 

моніторингу важливим є її місце розташування. 

Такою територією може бути НПП, природні комплекси якого репрезентативні 

природним умовам басейну р. Ворскла. 

НПП знаходиться в центральній частині басейну р. Мерло, на його території 

представлені всі основні ландшафтно-геохімічні каскадні системи, характерні для басейну і 

необхідні для проведення фонових спостережень за характером та поведінкою пріоритетних 

забруднюючих речовин. Все це забезпечить репрезентативність результатів фонових 

спостережень для всього басейну р. Мерло. 

Організація системи спостереження за фоновим станом природного середовища на 

території НПП у вищеозначеній системі фонового моніторингу у басейні р. Ворскла можна 

забезпечити отримання інформації про стан довкілля в басейні. Систему спостереження на 

території Парку пропонується створити у ранзі станції спостереження. 

Таким чином, створення системи фонового моніторингу у вигляді станції на території 

НПП забезпечить отримання інформації про фонові характеристики довкілля в басейні з 

високою достовірністю. 

Система спостереження фонового моніторингу в НПП 

Ландшафтна система спостереження повинна складатися з двох профілів на яких 

закладаються пробні площі, та пунктів гідрологічного контролю на річці Мерла, Мерчик та 

лісових болотах і озерах. 

Основна мета прокладки ландшафтного профілю в системі фонового моніторингу – 

вибір території, на якій максимально представлені ландшафтно-геохімічні каскадні системи,  

характерні для обраної території, на якій можливо організувати спостереження за 

характером та поведінкою потоків пріоритетних забруднюючих речовин. 

На території НПП пропонується прокласти ландшафтний профіль через долину р. Мерло та 

через борову терасу від р. Мерчик (рис. 2.9.2). Профілі проходитимуть через основні природні 

комплекси, представлені в межах НПП: нагірна діброва, заплава (луки та вільховий ліс) та 

борова тераса (заболочені соснові ліси, сухі соснові ліси). Вони охоплюватимуть усі 

функціональні зони Парку. 
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Рисунок 2.9.1 Схема басейнової організації системи фонового моніторингу України 
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Основу профілю складають постійні пробні площі, які повинні бути розташовані в усих 

природних комплексах та функціональних зонах. У кожному пункті спостереження 

закладаються одна чи декілька пробних площ, де відбираються проби та робляться описи і 

спостереження, згідно з програмою фонового моніторингу. 

Перспективи розвитку системи моніторингу довкілля повинні розроблятись на основі 

проведеної оцінки стану сучасної системи моніторингу довкілля. Для участі у проведенні 

періодичних інвентаризацій флори та фауни, отримання додаткового матеріалу про гідрологічні 

дослідження, ґрунти тощо, планується запрошення фахівців інших науково-дослідних установ, 

проведення практик викладачів вищих навчальних закладів із студентами та аспірантами. Керує 

роботами по моніторингу науковий відділ НПП. 

Стаціонарна система моніторингу довкілля 

Стаціонарну систему моніторингу довкілля необхідно створювати на основі наукових 

полігонів, мережа яких повинна відображати особливості природних комплексів парку.  

До наукових полігонів належать стаціонарні ділянки спостережень, постійні пробні 

площі (далі ППП), профілі та трансекти. Вони забезпечують вивчення природного розвитку 

екосистеми та змін внаслідок антропогенного впливу. 

При закладанні ППП ділянок, призначених для спостереження за станом різних 

компонентів природних комплексів слід враховувати, що вони мають відбивати всю сукупність 

основних варіантів корінних або близьких до них угрупувань, представлених у НПП. Тому вони 

мусять бути приурочені, насамперед, до основних елементів рельєфу (плакорів, схилів, долин 

тощо). 

ППП повинні бути чітко фіксовані на місцевості системою маркувальних знаків і мати 

свою нумерацію. На кожну ППП мусить бути заведений паспорт. 

Профілі та трансекти закладаються з метою проведення різних видів спостережень: 

екологічних, фенологічних, зоологічних тощо – з тим, щоб ними були охоплені різні 

геоморфологічні елементи екосистем. Бажано, щоб вище охарактеризовані пробні ділянки 

розміщувались на профілях або трансектах, що розширить можливості для порівняльних 

досліджень, комплексного аналізу динаміки природних комплексів. 

Профілі, які будуть закладатись в НПП, бажано проводити через різні зони і виводити на 

суміжні території в тих випадках, коли наявний не весь динамічний ряд угрупувань. 

Профілі та трансекти відмічаються стовпами: на відкритих територіях через 250-500 м, у 

лісі – через 100-250 м, у залежності від рельєфу і типу лісу. На профілі складаються паспорти. 

Місця закладання пробних площ та профілів буде визначене в подальшій роботі 

відповідно до тем наукових досліджень. 
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Рисунок 2.9.2 Схема організації системи фонового моніторингу довкілля НПП 
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Лісовий моніторинг 

Система лісового моніторингу розроблена фахівцями лабораторії моніторингу та 

сертифікації лісів УкрНДІЛГА. 

У межах НПП проводяться спостереження на двох ділянках інтерсивного моніторингу 

раз на чотири роки та на двох ділянках моніторингу першого рівня. На ділянках визначають 

показники, що відносяться до різних компонентів лісової екосистеми (деревостану, відмерлої 

деревини, надгрунтового покриву тощо). Ділянки моніторингу представляють типові для парку 

лісові насадження нагірної діброви та борової тераси. 

Дані моніторингових досліджень наукового відділу парку щорічно аналізуються та 

систематизуються у Літописі природи НПП, наукових звітах. 

 

2.9.3. Забезпечення вільного доступу громадськості до інформації щодо стану довкілля 

У відповідності до чинної для України з 1999 р. Конвенції про доступ інформації, участь 

громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються 

довкілля, громадськість повинна мати доступ до інформації, брати участь у процесі прийняття 

рішень і мати доступ до правосуддя з усіх питань, що стосуються навколишнього середовища. 

Адміністрація парку повинна забезпечити поступове збільшення обсягу екологічної 

інформації в електронних базах даних та їх доступність для широкого загалу громадськості 

через публічні мережі зв’язку, зокрема, шляхом публікування у пресі. Громадськість також 

інформується про плани та звіти щодо надання населенню послуг адміністрацією парку. 

Для поширення інформації про основні завдання та діяльність природно-заповідної 

установи створено власний веб-сайт НПП та офіційні сторінки у соціальних мережах. 

 

2.10. Наукові дослідження 

 

2.10.1. Огляд історії та основних результатів наукових досліджень 

Ботанічні дослідження 

До перших публікацій про флору й рослинність району розташування парку можна 

віднести роботи Л.Павловича (1889), М.М.Орлова (1913) і В.І.Талієва (1913, 1918). Більш 

повний ботанічний опис Мерлянщини зробив місцевий краєзнавець А.І.Наумов (1902). Значна 

увага флорі та рослинності даного району приділена в узагальнюючій роботі І.В.Сладковського 

(1915). 

У низці сучасних робіт «допаркового» періоду наведені фрагментарні дані про флору, 

зокрема рідкісну, та рослинність майбутнього НПП (Прокудин и др., 1979; Горелова, Алехин, 

1999, 2002; Горєлова та ін., 2006; Філатова, Клімов, 2007, 2008; Саідахмедова, 2008; Філатова, 
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2010). Бріофлору нагірних дібров Краснокутського р-ну в околицях сіл Пархомівка та Козіївка 

досліджувала С.В.Гапон (1998). Дані про ліхенобіоту борової тераси сучасної території парку 

наведені в публікаціях А.Б.Громакової (2006), А.Б.Громакової та Ю.В.Земляченко (2011). У цих 

роботах представлені попередні дані щодо видового складу лишайників парку, вказано 

субстрати, на яких вони зростали. Об’єкти природно-заповідного фонду, що увійшли до НПП, 

описані в довідниках О.В.Клімова та ін. (2005, 2008). 

Узагальнені відомості про рослинний покрив створеного в 2009 році Парку 

представлений у роботі О.В.Філатової, Н.Б.Саідахмедової та О.В.Клімова «Національний 

природний парк «Слобожанський», що є розділом книги «Фіторізноманіття заповідників і 

національних природних парків України» (2012). Цінність водно-болотних угідь НПП 

обґрунтована в статті М.В.Баніка та ін. (2013). 

Від початку функціонування НПП з 2012 року розпочалося цілеспрямоване вивчення 

флори вищих рослин і мікобіоти. Зокрема, дані за результатами досліджень мікобіоти в 2009 та 

в 2012 роках містяться в роботах харківських і київських мікологів (Leontyev D.V. et all, 2012; 

Прилуцький О.В., 2012). 

Зоологічні дослідження. 

Перші відомості про звірів, що заселяли цю територію, знаходимо в «Описах 

Харківського намісництва» (1785, перевидано в 1991). Досить великий список тварин 

хребетних і безхребетних, що налічував понад 1000 видів, наведено в описі І.В.Сладковського 

Гутянської лісової дачі (1915), але дана робота має компілятивний характер і наводить види 

тварин (особливо комах), які ніколи там не зустрічалися. 

Ентомофауна болотних ценозів Краснокутського й Богодухівського р-нів вивчалась під 

час експедицій зоологів Харківського університету в 1952, 1959 роках. Проф. С.І.Медведєв 

виявив унікальний характер сфагнових боліт. Тут знайдено низку реліктових видів 

льодовикового походження (Медведєв, 1963, 1964). Подальші дослідження водних жуків цих 

водойм підтвердили, що вони є рефугіумом (притулком) реліктів льодовикового періоду 

(Грамма В.Н., 1970, 1995). 

Видовий склад паразитичних перетинчатокрилих – регуляторів шкідливої дендрофауни 

– в Краснокутському дендропарку досліджували ентомологи Інституту зоології НАН України 

(1995). Харківські афідологи (Шаруда Г.І., Шаруда Є.В., 1980) досліджували фауну попелиць в 

цьому ж дендропарку. В 2011 році було опубліковано склад жуків-златок НПП 

«Слобожанський» (Скрильник, Терехова, 2011). 

Вивченням фауни амфібій та плазунів на території парку з 70-х років займалися 

харківські герпетологи В.И.Ведмедеря та О.М.Рудик. У 1978 тут було описано найбільші в 

області популяції рідкісного для лісостепу поліського виду Zootoca vivipara (Ведмедеря, 1978), 
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що підтвердилось при більш пізніх дослідженнях розповсюдження цього виду у Харківській 

обл. (Коршунов, Зиненко, 2003). В.І.Ведмедерею у 1984 році було зроблено первинний опис 

батрахофауни Краснокутського району (Ведмедеря, 1984). У 2000-х роках список амфібій було 

відкореговано на підставі як польових даних, так і перевизначення колекційних матеріалів МП 

ХНУ 70-х років (Коршунов та ін., 2004). У 2005 році була вивчена та описана зона інтерградації 

двох підвидів Lacerta agilis (Linnaeus, 1758) – L. a. exigua (Eichwald, 1831) та L. a. chersonensis 

(Andrzejowski, 1832), яка проходить по території парку (Zinenko et al., 2005). Остаточний 

перелік як амфібій так і плазунів парку було опубліковано у 2005 р. (Коршунов, Зіненко, 2005). 

Орнітофауна території Парку та околиць вперше була описана в фундаментальній праці 

М.М.Сомова (1897). Професор І.Б.Волчанецький навів список птахів для цього району 

(Волчанецький, 1954). Пізніше низка експедицій харківських орнітологів були присвячені 

дослідженню окремих видів птахів (Кривицкий, 1989; Атемасова, Атемасов, 1994; Атемасова и 

др., 1998). 

З 1991 року співробітниками Харківського національного унивірситету здійснюється 

моніторинг бобрової колонії у меліорованій заплаві (Скоробогатов, Атемасова, 2001 А; 

Скоробогатов, Атемасова, 2001 Б; Токарский и др., 2002; Скоробогатов и др., 2004). З 2012 р. 

ведуться обліки бобрів та дослідження їх екології у межах НПП (Brusentsova, Ukrainsky, 2015). 

 

2.10.2. Стан та перспективи інвентаризації флори та фауни, рослинних угруповань 

До початку функціонування НПП спеціальні дослідження щодо видового складу флори 

та фауни на його території були вкрай малочисельними. Добре описані в літературі тільки такі 

групи як вищі рослини, амфібії, плазуни та птахи, дані по інших групах носять фрагментарний 

характер чи зовсім відсутні. 

З початком роботи наукового відділу у 2012 р. почався цілеспрямований збір даних щодо 

видового складу та розповсюдження видів флори та фауни на території Парку. Окрім власних 

досліджень співробітників наукового відділу НПП, інвентаризація базується на даних, 

отриманих з літературних джерел, а також від науковців з інших установ, що проводили свої 

дослідження у НПП. На 2015 р. для території Парку вже описано 1337 видів флори та 543 видів 

фауни (табл. 2.10.1). Для флористичного різноманіття добре описані такі групи як виші судинні 

рослини, мохоподібні, водорості (досліджувалась альгофлора сфагнових боліт парку), виявлено 

багато видів мікобіоти та ліхенобіоти. Наразі, дослідження усіх цих груп продовжуються. У 

перспективі планується проведення інвентаризації рослинних угрупувань. 

Фауна НПП описана дещо гірше. Добре описані хребетні тварини: повністю описані 

класи земноводні та плазуни, майже повністю (є вірогідність виявлення нових видів) – класи 

птахи та ссавці. Іхтіофауна НПП та околиць парку ще не вивчалась. Наразі деякі групи тварин, 
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складних у виявленні та визначенні неописані зовсім чи дуже слабко. До них належать такі 

групи як найпростіші, кишковопорожнинні, черви плоскі, черви круглі, черви кільчасті, 

ракоподібні, багатоніжки. Клас комахи описано фрагментарно: багато видів визначено для 

рядів лускокрилі, бабки, твердокрилі, інші ряди описані дуже слабко. 

 

Таблиця 2.10.1 Кількість видів у флорі НПП на 2014 р. 

Систематична група Кількість видів 

ВИЩІ РОСЛИНИ 794 

Судинні рослини 715 

Покритонасінні (Квіткові) 692 

Голонасінні  6 

Папоротеподібні 9 

Хвощеподібні 4 

Плауноподібні  3 

Несудинні рослини  

Мохоподібні  79 

НИЖЧІ РОСЛИНИ  

Водорості 263 

МІКОБІОТА 216 

Гриби 149 

Грибоподібні організми 67 

ЛІХЕНОБІОТА  

Лишайники 64 

Всього видів флори 1337 

 

Таблиця 2.10.2. Кількість видів фауни НПП на 2014 рік 

Систематична група тварин Кількість видів 

ХРЕБЕТНІ ТВАРИНИ  

Ссавці 37 

Птахи 132 

Плазуни 7 

Земноводні 11 

Круглороті та риби 1 

Разом хребетних 187 

БЕЗХРЕБЕТНІ ТВАРИНИ  

Найпростіші Немає даних 

Гідроїдні поліпи Немає даних 

Черви плоскі Немає даних 

Черви круглі Немає даних 

Черви кільчасті 2 

Ракоподібні Немає даних 

Павукоподібні 85 

Багатоніжки Немає даних 

Комахи 223 

Молюски 46 

Разом безхребетних 356 

Усього тварин 543 

 

Для вивчення всіх цих груп безхребетних необхідно залучення спеціалістів у 
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відповідних галузях. За допомогою сторонніх фахівців було описано такі складні групи як 

мохоподібні, лишайники, павукоподібні, молюски, зроблено значний внесок у поповнення 

списку птахів та комах парку. Також перспективним є залучення студентів до проведення 

досліджень у парку – проведення студентських практик, досліджень у рамках написання 

курсових та дипломних робіт, тощо. Наприклад, у результаті проведення студентських практик 

кафедрою мікології на території НПП було суттєво поповнено список грибів парку. Для 

вивчення біотопічного розподілу тих чи інших видів, виявлення місць зимівель, гніздувань, 

розмноження тощо, перспективним може бути використання волонтерів, а також даних від 

співробітників відділу охорони. Так, у 2014 році за допомогою волонтерів було закартовано 

місця гніздування лелеки білого у Краснокутському р-ні, з 2013 року волонтери допомагають у 

обліках та вивченні сімейних ділянок бобра річкового на території парку. Проведення робіт 

МАН школярами та залучення вчителів до досліджень у парку також може бути корисним для 

поповнення інвентаризаційної бази. 

Важливим напрямком досліджень є інвентаризація чужорідних видів парку, їх 

розповсюдження, ролі у природних комплексах. За науковими дослідженнями 

розроблятиметься стратегія управління чужорідними видами рослин та тварин. 

Таким чином, можна зробити висновок, що з початку функціонування НПП вже 

проведено велику роботу по інвентаризації живих організмів парку, але вона далеко не 

закінчена. Окрім проведення власних досліджень, важливим є залучення сторонніх фахівців, 

студентів, волонтерів, вчителів, школярів та створення комфортних умов для наукової праці. 

 

2.10.3. Екологічні особливості видів флори та фауни, оцінка її змін 

Основною екологічною особливістю та причиною створення НПП є наявність на його 

території унікальних для Лісостепу біоценозів, більш характерних для Полісся. Деякі види 

флори та фауни, а також флористичні та фауністичні комплекси, знаходяться тут на межі свого 

розповсюдження. Їх існування на території парку важливе для збереження цілісності та 

запобігання скорочення ареалів видів. Крім того, визначення завдань щодо вивчення екології 

окремих видів флори та фауни має бути пов’язане із виконанням національного законодавства 

України (наприклад, ЗУ «Про Червону книгу України») та чинних для України міжнародних 

зобов’язань щодо збереження рідкісних та зникаючих видів рослин і тварин. Важливим є 

моніторинг стану популяцій фонових та біотопформуючих видів, адже вони є основою біотопів, 

важливим фактором існування більш рідкісних видів, їх чисельність є показником стану 

екосистем. 

З 2012 року у НПП ведуться дослідження фауни та флори, передбачені Програмою 

літопису природи. Розроблені та створені постійні пробні площі та трансекти. Постійна пробна 
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площа № 1 розташована на межі кварталів і займає виділ 15 кварталу 65 і виділ 4 у кварталі 75 

Володимирівського лісництва (за лісовпорядкуванням 2010 року). Вона представлена болотно-

лісовим комплексом рослинних угруповань та призначена для моніторингу стану фітоценозів 

торф’яних боліт. Також на цій площі ведуться спостереження за станом населення амфібій, 

плазунів та птахів лісового болота. Постійна пробна площа № 2 розташована у 37, 52, 52, 53, 66 

та 67 кварталах Володимирівського лісництва. ЇЇ розмір – 90 га. Вона призначена для 

дослідження сімейної групи бобра європейського (Castor fiber) та його впливу на природне 

середовище. 

У подальшому планується закладення нових пробних площ та трансект. 

Для збору, узагальнення та систематизації польових даних науковим відділом 

розроблена електронна таблиця «Польовий щоденник»(Биатов, 2012; Біатов, Брусенцова, 2012), 

яка в подальшому буде реорганізована у повноцінну базу даних. Створено веб-додаток 

«Моніторинг білого лелеки» (режим доступу: http://pzf.gis.kh.ua/stork/) для організації 

моніторингу білого лелеки із залученням віддалених користувачів. Розроблена програма з 

організації моніторингу популяцій борсука європейського в установах природно-заповідного 

фонду та програма з організації моніторингу ключових видів екосистем. 

 

2.10.4. Стан та перспективи досліджень геології, геоморфології, клімату та 

мікрокліматичної диференціації, ґрунтів 

Вперше рельєф Харківщини описав професор Харківського університету І.Ф. 

Леваковский у роботі «Нарис рельєфу Харківської губернії» (1863). Також, однією з найбільш 

ранніх праць є класична робота проф. А.Н. Краснова «Рельєф, рослинність і ґрунти Харківської 

губернії» (1893). А.Н. Краснов показав тісний зв'язок геотектоніки, стародавнього заледеніння з 

сучасним рельєфом області. Дуже детально описав основні елементи рельєфу, кліматичні 

особливості, а також уклав детальні геологічні та ґрунтові карти І.В. Сладковський у своїй 

праці «Природа краю, як арена сільського господарства» 1915 року. Дані, наведені ним, 

охоплюють період з 1870-х по 1880-ті роки. 

У роботі професора В.І. Талієва «Природа і населення Слобідської України. Харківська 

губернія» 1918 року. описано основні температури, кількість опадів, напрямки та сила вітрів та 

змінення цих параметрів на протязі року у Харківській губернії. 

Наступною роботою, що присвячена описові клімату та рельєфу Харківській обл. в 

цілому та Краснокутському р-ну, зокрема, є VIII випуск «Матеріалів харківського відділу 

географічного товариства України. Харківська область. Природа і господарство» 1971 року. У 

матеріалах харківського відділу георгафічний суспільства України «Харківська область 

природа і господарство» за 1997 рік уточнюється ґрунтовий район: «Північно-західний 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fpzf.gis.kh.ua%2Fstork%2F#_blank


 

143 

 

лісостеповій з чорноземами типовими потужними опідзоленими,вилужених і сірими лісовими 

грунтами, що включає Краснокутський, Богодухівський, Золочівський, Дергачівський, 

Нововодолазький, Коломацький, Валківський, Харківський, Зміївський райони». 

Геоморфологія та ґрунти саме території парку та околиць вивчались при створенні НПП 

та описані в Проекті створення НПП (Клімов та ін., 2009). Також поверхневий огляд рельєфу 

було зроблено у першому томі Літопису природи за 2012 р. Гідрологія описана у другому томі 

Літопису природи «НПП Слобожанський». Для подальших, більш детальних досліджень у цих 

напрямках необхідно залучення відповідних фахівців. Аналогічна перспектива є і для 

детального вивчення геоморфологічних характеристик території НПП. Парк вже співпрацює з 

географічним факультетом ХНУ ім. В.Н.Каразіна в рамках проведення студентських практик та 

досліджень. Для моніторингу ерозійних процесів та стану водойм важливим є закладення 

відповідних пробних площ та гідрологічних постів. Ця задача була вже частково виконана 

(Літопис природи НПП «Слобожанський», 2013), для подальшого розвитку досліджень у цьому 

напрямку необхідна наявність у штаті відповідного фахівця. 

Моніторинг кліматичних змін здійснюється в рамках програми «Літопис природи», де 

зводяться дані щодо сезонних особливостей та року. Перспективою розвитку у цьому напрямку, 

а також у вивченні мікрокліматичної диференціації, є розширення матеріальної бази наукового 

відділу та забезпечення відповідним технічним обладнанням, особливо власною портативною 

метеостанцією. 

 

2.10.5. Стан та перспективи досліджень ландшафтів та типів природних середовищ 

Вперше, характеристика природних середовищ району парку зустрічається у роботі 

«Природа краю, як арена сільського господарства» (Сладковський, 1915). Особливості 

ландшафтного різноманіття та типи природних середовищ території НПП вивчались при 

створенні парку та були описані у Проекті створення НПП (Клімов та ін., 2009). Зважаючи на 

інформацію. представлену у попередніх підрозділах, даних для опису природно-територіальних 

комплексів парку досить багато. Але наразі ландшафтна характеристика парку залишається 

досить поверхневою. Тому важливим завданням є продовження інвентаризації ландшафтів за 

сучасними національними класифікаціями та типів природних середовищ у відповідності до 

єдиної для Європи Палеарктичної класифікації природних середовищ, зокрема зникаючих типів 

природних середовищ згідно з Резолюцією № 4 (1996) Постійного комітету Бернської конвенції 

«Про зникаючі природні середовища, що потребують запровадження спеціальних заходів на їх 

збереження». Також є необхідність у складанні детальних ландшафтних карт, характеристики 

та розповсюдженні різних типів природних середовищ, оцінки їх стану, антропогенної 

деформації, стійкості до антропогенних (зокрема рекреаційних) навантажень, тощо. 
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Для вивчення ландшафтів та природних середовищ необхідно використовувати сучасні 

ГІС технології, дані дистанційного зондування Землі, залучати до співробітництва фахівців 

географічного напрямку роботи. Наразі співробітники та студенти геолого-географічного 

факультету ХНУ ім. В.Н.Каразіна вже проводять свої дослідження на території парку на 

предмет вивчення його природно-територіальних комплексів, планується складання 

ландшафтних карт. 

 

2.10.6. Дослідження антропогенних чинників впливу на природні комплекси та об’єкти 

Територія НПП розташована в районі Харківської області, в якому завдяки сприятливим 

кліматичним умовам інтенсивно велась та ведеться сільськогосподарська діяльність. Так, на 

території НПП та прилеглих територіях з другої половини ХІІІ ст. були розташовані володіння 

поміщиків-цукрозаводчиків та багато невеличких сіл та хуторів. 

Протягом ХХ ст. територія НПП зазнала значного антропогенного впливу внаслідок 

інтенсивного господарського використання. Так, згідно мап 1941 року, по території Парку 

проходила вузькоколійна залізниця, яка йшла від великого промислового селища Гути до 

лісокомбінату (нині с. Сорокове) та до цукрового заводу у с. Мурафа. 

На південний схід від смт. Краснокутськ, на території соснового лісу були розташовані 2 

торфокопні. На даний час на їх місці сформувалось лісове озеро, яке інтенсивно заростає 

очеретом. 

У 70-х роках було проведено будівництво меліоративних систем у заплавах р. Мерло та 

р. Мерчик, яке закінчилось у 1977 році (Про затвердження..., 1978). Створення даної 

меліоративної системи суттєво вплинуло на стан лісових озер та боліт, розташованих на 

боровій терасі, про що свідчать залишки рибальських містків та дерев’яних човнів на деяких 

озерах. На сьогоднішній день річище річок Мерло та Мерчик спрямлене та зарегульоване 

переливними шлюзами. 

Питання впливу водного режиму цих річок на водний режим озер та боліт, розташованих 

на території НПП, є надзвичайно актуальним та потребує окремого вивчення, оскільки 

зазначені озера та болота є рефугіумами для видів флори та фауни, що не характерні для 

лісостепової зони (Філатова, Саідахмедова, Клімов, 2012). Особливу увагу слід приділити 

розробці методів збереження цих природних комплексів у контексті глобальних змін клімату. 

Також ліси національного парку зазнали значного лісогосподарського впливу. У VIII ст. 

ліси Надмерлянщини частково лишалися казенними (державними), але більша частина лісів 

стала приватновласницькими, переважно поміщицькими. Ця зміна власності досить болісно 

позначилася на стані лісів і інших природних ресурсів. Катерина ІІ скасувала заборону вирубок 

приватних лісів, котру наклав Петро І заради кораблебудування. 
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Рубки лісів, розорювання ґрунтів не були обмежені будь-якими правилами або 

нормативами. Земля, ліси і інші угіддя ставали об’єктами одержання великих прибутків і 

продажу, тобто товаром. Особливо ці процеси проявилися дещо пізніше, в період розпаду 

феодальних і розвитку нових – буржуазних форм виробництва. На Богодувщині і 

Краснокутщині в другій половині XIX ст. особливого розмаху набрали цукрове і спиртове 

виробництва, на потреби яких вирубували ліси, розорювали лісові вирубки, луки і степові 

ділянки. Дуже потерпали ліси цих районів під час громадянської війни, післявоєнної розрухи і в 

роки так званого «соціалістичного будівництва», коли відбувалася масова необмежена вирубка 

і заготівля деревини. Це саме стосується і періоду війни 1941-1945 рр. і післявоєнної відбудови 

народного господарства. Особливих темпів суцільні рубки набули в останні роки перед 

створенням національного парку. 

На даний час територія НПП частково розташована на землях 1 селищної та 3-х 

сільських рад: Краснокутська селищна рада – 9,3 тис. чол., Качалівська сільська рада – 1,3 тис. 

чол., Козіївська сільська рада – 3 тис. чол., Мурафська сільська рада – 3,5 тис. чол. Усього 17,1 

тис. чол. 

По межі території НПП проходить 2 дороги загального користування державного 

значення: Суми – Полтава/ – Краснокутськ – Богодухів (Т-17-02) та /М-03/ – Старий Мерчик – 

Мурафа – Краснокутськ (Т-21-06). 

На території НПП знаходяться близько 55 кілометрів ґрунтових доріг, а також проходить 

нафтопровід Охтирського НГДУ ТОВ «Укрнафта» та лінії електромереж. 

На територіях. прилеглих до території НПП. розташовано велика кількість підприємств 

та установ, діяльність яких може впливати на стан природного середовища парку. Перелік 

суб’єктів господарювання Краснокутського р-ну Харківської обл., яким надані дозволи на 

викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря представлений у таблиці 2.10.3. 

 

Таблиця 2.10.3 Перелік суб’єктів господарювання Краснокутського р-ну Харківської 

області, яким надані дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

№ з/п Назва 

1 ВАТ «Пархомівський цукровий завод» 

2 ДНС Козіївського родовища ЦВНГ-5 НГВУ «Охтирканафтогаз» ВАТ «Укрнафта» 

3 ДНС Західно-Козіївського родовища ЦВНГ № 5 

4 Інгібіторне господарство св. 10 Качалівського родовища ЦВНГ-5 НГВУ 

5 НГВУ «Охтирканафтогаз» ГРС «Пархомівка» 

6 УППГ Сахал. Родовища НГКР ЦВНГ № 5 НГВУ «Охтирканафтогаз» ВАТ «Укрнафта» 

7 Факельний амбар св. 5, 13, 14, 51, 57, 80 Сахал. Родовища 

8 ПАТ «УКРНАФТА» Охтирське УБР (буровий верстат № 2, 3, 15) 

9 ВАТ «Харківське підприємство автобусних станцій» Краснокутська автостанція 

10 Державне науково-виробниче об’єднання «Комунар» (цех № 65, завод «Електротехніка») 

11 ДП «Дублянський спиртзавод» 
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12 ТОВ «Коломацьке хлібоприймальне підприємство» 

13 Краснокутське районне управляння по будівництву, ремонту та утриманню автомобільних 

доріг 

14 Краснокутське міжрайонне управління водного господарства 

15 ПАТ «ХАРКІВГАЗ» Краснокутська дільниця Нововодолазької філії 107 

16 ТОВ «Харківрегіонгаз» 

17 Харківська філія ТОВ «Татнєфть-Укрнєфтьпродукт» 

18 ТОВ «Енерго-Сервісна компанія «Еско-Північ» ЗСУ № 3 Каракойзівського родовища 

дослідно-промислової експлуатації 

19 ТОВ «Сахалінське» 

20 Харківська філія ВАТ «Укртелеком» Цех № 3 Краснокутськ 

21 Виробниче підприємство «Надежда» 

22 ТОВ «Партнер люкс» 

23 ТОВ «Краснокутський агрошляхбуд» (установка первинної переробки нафти та газового 

конденсату) 

24 ТОВ «Трайгон Фармінг Харків» (підрозділ 1К) 

25 ПСП «Явір» 

26 ЗАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння» 

27 ТОВ «Водянське хлібоприймальне підприємство» 

28 ТОВ «Богодуховський маслозавод» 

 

На території Краснокутського р-ну розташовано близько 120 агропромислових 

підприємств, землі частини з них безпосередньо прилягають до меж НПП. Використання 

мінеральних добрив, отруйних речовин, призначених для захисту рослин, надмірний випас 

худоби на таких землях має певний влив на природні системи парку. Може відбуватися 

змінення видового складу та структури біоценозів, ущільнення та порушення повітряно-

водного режиму ґрунту. 

Значний вплив на екосистеми парку має забруднення річок побутовими та 

промисловими стоками з таких населених пунктів як смт Гути, м. Богодухів, розташованих 

вище по течії р. Мерло, а також с. Мурафа та с. Старий Мерчик, розташованих поблизу р. 

Мерчик. 

Вплив рекреації на стан природних комплексів та об’єктів відбувається через засмічення 

території, ущільнення ґрунту, зміну його водно-фізичних властивостей, що в свою чергу 

призводить до зміни в стані рослинного покриву (його флористичному складі, щільності, 

структурі ценопопуляцій тощо). 

Ще одним негативним чинником для природних систем парку є випалювання сухої 

рослинності. Переважно це здійснюється місцевим населенням навесні чи при посушливій осені 

та призводить до збіднення видового складу біоценозів, зміненню фізичних та хімічних 

властивостей ґрунтів. 

Вищевикладене свідчить, що питання дослідження антропогенних впливів на природні 

комплекси території Слобожанського національного природного парку тісно пов’язане і з 

аспектами оптимізації природокористування. Важливою складовою впровадження системи 
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раціонального, науково обґрунтованого природокористування, зменшення та ліквідації 

вищезазначених негативних наслідків антропогенного впливу на природні комплекси та 

об’єкти, є розгортання моніторингових досліджень. На даний час у парку вже проводяться 

дослідження впливу автомобільних шляхів на тваринне населення, моніторинг гідрологічного 

режиму водойм, стану та складу фіто- та зооценозів, як показників сукцесійних процесів, 

моніторинг чисельності фонових видів, як індикаторів стану екосистем. Для вивчення 

абіотичної складової природних систем перспективним є співробітництво із фахівцями – 

екологами, а також проведення студентських практик та досліджень на території НПП 

екологічними факультетами. 

Важливим є відстеження та запобігання порушення Природоохоронного законодавства 

України як на території так і у районі розташування парку. Окрім основної роботи охорони 

НПП, доцільним є проведення еколого-освітньої діяльності, співпраця із громадськими 

природоохоронними організаціями, відстеження змін у природному середовищі, які можуть 

свідчити про значне підвищення рівню забруднення та своєчасне повідомлення державних 

органів та місцевого населення. 

Таким чином, на території НПП представлені досить різноманітні види антропогенних 

впливів, які призводять до суттєвих змін у стані окремих  природних об’єктів та природних 

комплексів загалом. Це вказує на необхідність постійного і поглибленого вивчення дії 

антропогенних чинників. 
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3. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГІОНУ 

РОЗТАШУВАННЯ ПАРКУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ТА ПРОГНОЗ ЙОГО 

РОЗВИТКУ. ЗАХОДИ ЩОДО ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНИХ КОМПЛЕКСІВ 

ТА ОБ'ЄКТІВ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ 

 

3.1. Населення 
 

3.1.1. Відомості про населені пункти 

НПП розташований у Краснокутському р-ні Харківської обл. у безпосередній близькості 

від районного центру. Район адміністративно-територіально поділяється на 2 селищні ради та 

11 сільських рад, які об'єднують 66 населених пунктів (2 селища міського типу та 64 сільські 

населені пункти) та підпорядковані Краснокутській районній раді (табл. 3.1.1). 

 

Таблиця 3.1.1 Відомості про населені пункти та кількість населення 

в зоні розміщення НПП станом на 2001 рік 

Адміністративно-

територіальна одиниця 
Назва населеного пункту 

Кількість 

жителів, осіб 

Щільність населення, 

осіб/км
2
 

Краснокутська селищна рада 

смт. Краснокутськ 

с. Основинці 

с. Ситники 

с. Степанівка 

с. Чернещина 

9486 97,85 

Костянтинівська селищна рада 

смт. Костянтинівка 

с-ще Кам’яно-Хутірське 

с-ще Ковалівське 

с-ще Степове 

2381 32,02 

Олексіївська сільська рада 

с. Олексіївка 

с. Бідило 

с-ще Водяне 

с-ще Дублянка 

с-ще Прогрес 

с. Сонцедарівка 

с. Червоний прапор 

2597 41,13 

В’язівська сільська рада 

с. В’язова 

с. Михайлівка 

с. Одрада 

с. Олійники 

с. Рандава 

794 16,81 

Каплунівська сільська рада 
с. Каплунівка 

с. Мойка 
892 16,55 
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Адміністративно-

територіальна одиниця 
Назва населеного пункту 

Кількість 

жителів, осіб 

Щільність населення, 

осіб/км
2
 

Качалівська сільська рада 

с. Качалівка 

с. Бузове 

с. Карайкозівка 

с. Кусторівка 

с-ще Михайлівське 

с. Павлюківка 

с. Петрівське 

с. Шевченкове 

1459 20,41 

Китченківська сільська рада 

с. Китченківка 

с. Благодатне 

с. Ковальчуківка 

с. Коломацький Шлях 

с-ще Бузова 

с. Настеньківка 

с. Сергіївка 

606 14,31 

Козіївська сільська рада 

с. Козіївка 

с. Городнє 

с-ще Лучки 

с. Прокопенкове 

с. Ходунаївка 

3380 27,75 

Любівська сільська рада с. Любівка 878 21,68 

Мурафська сільська рада 

с. Мурафа 

с-ще Володимирівка 

с-ще Лісне 

с. Мирне 

с-ще Пильнянка 

с-ще Сорокове 

4507 29,47 

Пархомівська сільська рада 

с. Пархомівка 

с. Гаркавець 

с-ще Павлівка 

с-ще Степове 

4153 38,24 

Рябоконівська сільська рада 

с. Рябоконеве 

с. Березівка 

с. Гринів Яр 

с. Зубівка 

с. Ковалівка 

с. Комарівка 

с. Хутірське 

с. Слобідка 

1159 11,67 

Всього по району: 32292 31,03 

 

3.1.2. Склад населення та дані щодо його зайнятості 

Загальна характеристика чисельності населення за період 2008-2013 рр. у населених 

пунктах, що безпосередньо прилягають до території НПП, наведена в табл. 3.1.2. 

Загальна характеристика соціального складу населення за національністю в населених 

пунктах, що безпосередньо прилягають до території Парку, наведена в табл. 3.1.3. 

Загальна характеристика розподілу населення за віком та статтю в населених пунктах, 

що безпосередньо прилягають до території НПП, наведена в табл. 3.1.4. 
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Таблиця 3.1.2 Склад населення 

  На 

01.01.2008 

р. 

На 

01.01.2009 

р. 

На 

01.01.2010 

р. 

На 

01.01.2011 

р. 

На 

01.01.2012 

р. 

На 

01.01.2013 

р. 

Краснокутська селищна рада 

Всього, чол. 9190 9217 9210 9303 9295 9291 

дітей дошкільного віку 455 450 452 549 598 590 

дітей шкільного віку 1189 1188 1189 1122 925 923 

громадян пенсійного віку 2636 2639 2638 2734 2115 2086 

працездатне населення 5070 4910 4895 5223 5340 5359 

кількість працюючих на 

підприємствах, установах, 

організаціях усіх форм 

власності та господарювання 

3100 3000 3000 2835 2968 3004 

Качалівська сільська рада 

Всього, чол.  1325 1332 1264 1214 1125 

дітей дошкільного віку  108 110 107 116 53 

дітей шкільного віку  142 145 112 94 113 

громадян пенсійного віку  590 588 547 553 148 

працездатне населення  485 489 561 431 814 

кількість працюючих на 

підприємствах, установах, 

організаціях усіх форм 

власності та господарювання 

 186 178 173 189 288 

Козіївська сільська рада 

Всього, чол.   3118 3143 3192 3156 

дітей дошкільного віку   200 205 229 234 

дітей шкільного віку   340 332 340 294 

громадян пенсійного віку   899 878 1185 829 

працездатне населення   1628 1612 1438 1637 

кількість працюючих на 

підприємствах, установах, 

організаціях усіх форм 

власності та господарювання 

  681 642 621 576 

 

Таблиця 3.1.3 Національний та мовний склад населення 

№ 

п/п 
Національність Чисельність 

Рідна мова 

своєї 

національності 
українська російська інші 

1 Українці 27950  24618 3332  

2 Росіяни 1344  759 585  

3 Вірмени 17 17    

4 Поляки 21 18  3  

5 Азейбаржанці 28 25  3  

6 Молдавани 21 16 2 3  

7 Німці 12   12  

8 Татари 11 8  3  

9 Євреї 8   8  

Разом: 29412 84 25379 3949  

 

Загальна характеристика зайнятості населення в населених пунктах, що безпосередньо 

прилягають до території Парку, наведена в табл. 3.1.5. 
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Таблиця 3.1.4 Розподіл населення за статтю та віком 

№ 

п/п 

Міські, селищні, 

сільські ради та 

населені пункти в 

них 

чоловіки жінки 

0-17 18-39 40-59 60+ усього 0-17 18-39 40-59 60+ усього 

Селищні ради           

1. Краснокутська 852 1281 1122 843 4098 949 1400 1522 1334 5205 

1.1 смт. Краснокутськ 730 1092 934 696 3452 835 1166 1268 1132 4401 

1.2 с. Основинці 50 87 84 45 266 47 113 116 59 335 

1.3 с. Чернещина 47 70 74 76 267 48 83 95 102 328 

1.4 с. Степанівка 24 30 27 22 103 18 37 41 32 128 

1.5 с. Ситники 1 2 3 4 10 1 1 2 9 13 

Сільські ради           

3 Качалівська 156 188 210 76 630 118 172 193 143 626 

3.1 с. Качалівка 114 167 175 62 518 88 160 169 110 527 

3.2 с. Павлюківка 3 2 5 2 12 2 - 5 9 16 

3.3 с. Карайкозівка - - 6 1 7 - - - 6 6 

3.4 с-ще Михайлівське 2 1 1 - 4 1 1 - - 2 

3.5 с. Петрівське  34 12 11 3 60 24 7 12 2 45 

3.6 с. Бузове 1 2 5 - 8 1 - 3 6 10 

3.7 с. Шевченкове 1 1 3 3 8 1 - 2 2 5 

3.8 с. Кусторівка 1 3 4 5 13 1 4 2 8 15 

5 Козіївська 287 633 266 268 1454 289 583 233 558 1663 

5.1 с. Козіївка 211 467 159 169 1006 214 431 132 408 1185 

5.2 с. Городнє 73 159 101 94 427 75 151 96 144 466 

5.3 с. Прокопенкове - - - - - - - - - - 

5.4 с-ще Лучки - - - - - - - - - - 

5.5 с. Ходунаївка 3 7 6 5 21 - 1 5 6 12 

8 Мурафська 348 478 423 523 1772 358 430 353 586 1727 

8.1 с. Мурафа 247 308 311 431 1297 252 287 262 455 1256 

8.2 с. Мирне 41 99 47 38 225 41 95 41 53 230 

8.3 с. Володимирівка 22 24 14 11 71 21 12 9 19 61 

8.4 с. Оленівське 14 22 26 27 89 19 19 20 34 92 

8.5 с. Сорокове 23 21 23 14 81 24 16 17 22 79 

8.6 с. Пильнянка 1 4 2 2 9 1 1 4 3 9 

 

Чисельність населення в цілому по Краснокутському р-ну і в межах розміщення НПП, 

зокрема, постійно скорочується. Характерною рисою як району, так і окремих сіл є значна 

частка непрацездатного населення в віковому складі, високий відсоток осіб старше 

працездатного віку. 

Значною соціальною проблемою на території Парку є досить високий рівень безробіття. 

Більше потерпають від цього населені пункті, де відсутні великі промислові підприємства. 

У даний час наявність робочих місць у межах НПП не вирішує проблему 

працевлаштування активного населення. В перспективі трудові ресурси території Парку будуть 

ширше застосовуватись у рекреаційному господарстві, сфері обслуговування, будівництві. 

Кількість тимчасового населення на території НПП залежить від ємності рекреаційних 

закладів, рівня розвитку туризму і рівня рекреаційного благоустрою. 
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Таблиця 3.1.5 Зайнятість населення 

№ 

п/п 

Міські, селищні, 

сільські ради та 

населені пункти в 

них 

Усього 

населен- 

ня 

Працездатне населення Непрацездатне населення 

Чол. Жін. разом Чол. Жін. разом 

            

 ч. % ч. % ч. % ч. % ч. % ч. % 

Селищні ради 

1. Краснокутська 9303 2422 26 2801 30 5223 56 839 9 1461 16 2300 25 

1.1 смт. Краснокутськ 7853 2026 26 2378 30 4404 56 696 9 1190 15 1886 24 

1.2 с. Основинці 601 181 30 186 31 369 61 47 8 94 16 141 23 

1.3 с. Чернещина 595 148 25 172 29 320 54 70 12 125 21 188 32 

1.4 с. Степанівка 231 62 27 60 26 122 53 22 10 43 19 65 28 

1.5 с. Ситники 23 5 22 3 13 8 35 4 17 9 39 13 57 

Сільські ради 

3. Качалівська 1249 314 25 244 19 558 44 148 12 223 18 371 29 

3.1 с. Качалівка 1041 261 25 219 21 480 46 135 13 190 18 325 31 

3.2 с. Бузове 18 7 39 2 11 9 50 1 6 7 39 8 44 

3.3 с. Карайкозівка 13 5 38 - - 5 38 1 8 6 46 7 54 

3.4 с. Кусторівка 27 7 25 5 18 12 43 4 14 7 29 11 41 

3.5 с-ще Михайлівське 6 2 33 1 17 3 50 - - - - - - 

3.6 с. Павлюківка 28 7 25 5 18 12 43 2 7 8 29 10 36 

3.7 с. Петрівське 105 21 20 11 10 32 30 3 3 3 3 6 6 

3.8 с. Шевченкове 11 4 31 1 8 5 38 2 18 2 18 4 36 

5 Козіївська 3075 866 28 761 25 1627 53 300 10 602 19 902 29 

5.1 с. Козіївка 2161 599 27 525 24 1124 52 198 9 433 20 631 29 

5.2 с. Городнє 884 259 29 229 26 488 55 96 11 162 18 258 29 

5.3 с. Прокопенкове - - - - - - - - - - - - - 

5.4 с-ще Лучки - - - - - - - - - - - - - 

5.5 с. Ходунаївка 30 8 27 7 23 15 50 6 20 7 23 13 43 

8 Мурафська 3499 901 26 783 22 1984 48 871 25 944 27 1815 52 

8.1 с. Мурафа 2553 619 24 549 22 1168 46 678 27 707 27 1385 54 

8.2 с. Мирне 455 146 38 136 29 282 61 79 17 94 21 173 38 

8.3 с. Володимирівка 132 38 29 21 16 59 45 33 25 40 30 73 55 

8.4 с. Оленівське 181 48 26 39 21 87 47 41 23 53 29 94 51 

8.5 с. Сорокове 160 44 27 33 20 77 48 37 23 46 28 83 52 

8.6 с. Пильнянка 18 6 33 5 28 11 61 3 17 4 22 7 39 

10 Пархомівська 3585 1105 31 907 25 2012 56 290 8 704 20 994 28 

10.1 с. Пархомівка 3236 992 27 821 23 1813 50 267 7 626 17 893 25 

10.2 с-ще Павлівка 212 67 2 48 1 115 3 12 6 52 1 64 2 

10.3 с-ще Піонерське 135 44 1 38 1 82 2 11 8 26 19 37 1 

10.4 с. Гаркавець 2 2 100 - - 2 100 - - - - - - 

 

3.1.3. Пропозиції щодо підвищення рівня зайнятості населення, 

створення робочих місць, розв’язання інших соціальних проблем 

Демографічні процеси значною мірою залежать від результатів проведення соціально-

економічних реформ, поєднання можливостей бюджетного фінансування із сучасними 

соціальними механізмами підтримки населення. 

Розвиток підприємництва в рекреаційній галузі дасть можливість поліпшити соціально-

економічне становище в регіоні розміщення Парку. Природоохоронні вимоги Парку значно 

обмежують господарську діяльність населення на цій території. Для місцевих мешканців, 
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особливо тих, що проживають у сільських населених пунктах, гостро стоять питання 

зайнятості, підтримки і розвитку соціальної інфраструктури села. З боку НПП і регіональних 

органів влади необхідне забезпечення місцевого населення робочими місцями в основних 

службах Парку, а також розвиток у населених пунктах торгівельної мережі, агроосель для 

відпочиваючих, сувенірного виробництва, народних промислів, атракційних туристичних 

об’єктів. Необхідно вивчити можливість залучення місцевого населення до рекреаційної 

діяльності в НПП та здійснення на платній основі природоохоронних і лісогосподарських 

заходів. 

 

3.2. Промисловість 

 

3.2.1. Розвиток промисловості в минулому, на сучасному етапі та в перспективі 

Наприкінці XIX ст. у Краснокутському р-ні виникло кілька великих економій 

капіталістичного типу, провідною культурою в яких були цукрові буряки. Ці економії належали 

одним з найбільших цукрозаводчиків України – Харитоненкам, а також місцевим поміщикам. У 

1881 р. в Краснокутську працював цегельний завод – у маєтку Каразіних, але тільки для 

панських потреб. Лише у 1883 р. підприємець І.Фрейгофер на околиці Краснокутська 

побудував ще один невеликий завод. У 1882 р. маєток, землі поміщиці Веселовської, що в с. 

Костянтинівка, перейшли до капіталіста Берга. На придбаних землях Берг створив Кам'яно-

Хутірську, Ковалівську та В'язівську економії, які пізніше об'єдналися у велику 

Костянтинівську економію. У 1884 р. тут було збудовано цукровий завод. Недалеко від с. 

Костянтинівка діяв винокурний завод. 

На початку 90-х років XIX ст. промисловість смт. Краснокутськ була представлена 

шістьма організаціями: ЗАТ «Краснокутський маслозавод»; ВАТ «Краснокутський 

райагропостач»; ЗАТ «Краснокутський радіозавод»; ЗАТ «Краснокутський хлібзавод»; ДП 

«Краснокутська меблева фабрика» ЗАТ «Харківдерев»; Цегельний завод. Наразі всі вони – 

ліквідовані або не працюють. 

У наш час з промислових підприємств у Краснокутському р-ні діють: ДП «Дублянський 

спиртзавод»; ЗАТ «Краснокутський маслозавод»; ТОВ «Козіївське»; Водоканалізаційна 

дільниця; ТОВ «Мурафський цукровий завод»; ДП ДГ «Пархомівське»; НГВУ 

«Охтирканафтогаз», ГРС «Пархомівка», ВАТ «Укрнафта» тощо. 

 

3.2.2. Особливості негативного впливу промисловості на довкілля 

На територіях, прилеглих до території НПП, розташована велика кількість підприємств 

та установ, діяльність яких може впливати на стан природного середовища території Парку. 
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Перелік суб’єктів господарювання Краснокутського р-ну Харківської обл., яким надані дозволи 

на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, наведено у табл. 2.10.3 (розділ 2.10). 

Слід відзначити, що НГВУ «Охтирканафтогаз», ГРС «Пархомівка» та ДНС Козіївського 

родовища ЦВНГ-5 НГВУ «Охтирканафтогаз» ВАТ «Укрнафта» віднесені до переліку 100 

об’єктів, які є найбільшими забруднювачами довкілля на загальнодержавному рівні. Шкода 

навколишньому середовищу наноситься шляхом: забруднення земель буровими розчинами та 

високомінералізованими водами; забруднення земель нафтою через протікання нафтодобувного 

устаткування; закачування виробничих стічних вод у підземні поглинаючі горизонти без 

спеціального дозволу на користування надрами для даного виду робіт; здійснення забору 

підземної води за відсутності спеціального дозволу на користування надрами; забруднення 

земель та підземних вод нафтопродуктами. 

 

3.2.3. Пропозиції щодо подальшого розвитку промисловості, 

зменшення її впливу на довкілля 

Використання природних ресурсів території, відведеної під організацію НПП, у 

рекреаційних та оздоровчих цілях не передбачає розвитку на ній великих промислових об’єктів. 

У подальшому можливе розміщення лише підприємств харчової промисловості, виробництво 

товарів курортного попиту і сувенірів та обробка деревини, але проектна документація таких 

підприємств підлягає державній експертизі. Безпосередньо в НПП передбачається 

облаштування цеху з первинної переробки деревини. 

Щодо існуючих промислових підприємств необхідно прагнути звести до мінімуму 

негативний вплив виробничих процесів на довкілля. Зокрема, проводити постійний контроль за 

дотриманням встановлених екологічних норм, впроваджувати технології, які передбачають 

очищення та збереження використаних ресурсів, вживати заходи по недопущенню забруднення 

землі та ґрунтових вод і поширення його на значні території, проводити постійний моніторинг. 

 

3.3. Сільське господарство 

 

3.3.1. Розвиток сільського господарства в минулому, на сучасному етапі та в перспективі 

До території НПП не увійшли сільськогосподарські угіддя, але господарства навколо 

Парку мають вплив на природні комплекси. 

З моменту заселення території Краснокутського р-ну основним заняттям жителів було 

сільське господарство. Наприкінці XIX ст. багато селян були зайняті роботою в економіях 

місцевих землевласників. Після приходу радянської влади землі були реорганізовані в 

колгоспи. 
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У 1930 р. на території Козіївської сільської ради на базі колишньої економії Харитоненка 

був заснований радгосп «Глобівський» (земельна площа 80 га). На початку 1931 р. йому 

передано ще 350 га, а в 1938 році – 50 га луків. Всього радгосп мав 515 га землі. Радгосп 

«Глобівський» спеціалізувався на садівництві та виноробстві. У післявоєнний період він 

відбудував і значно розширив своє господарство. В радгоспі було 5 садівничих бригад, 

налічувалося 35 га ягідників. У період незалежності України радгосп легалізувався у ВАТ 

«Агрофірма Глобівська». 

Протягом 1930-32 років виникли колгоспи ім. Петровського, ім. Леніна та ім. Першого 

Травня у межах Качалівської сільської ради. У 1950 р. колгоспи Краснокутського р-ну ім. 

Леніна, ім. Першого Травня та «Колективіст Краснокутчини» об'єднали в колгосп ім. Першого 

Травня, а колгоспи ім. Ворошилова, ім. Тимошенка, VII З'їзд Рад об'єднали у колгосп «Нове 

Життя». У 1970 році колгосп «Нове Життя» було приєднано до колгоспу «Перше Травня», а у 

1975 році він став складовою Мурафського цукрокомбінату. У 2000 р. після розпаювання землі 

було створено СТОВ «Качалівське». 

До післявоєнного об’єднання в Мурафі існували колгоспи: «Комунар», «Червоний 

колос», «Червоний плуг», «Чапаєва». 

У 30-ті роки було організовано колгосп у с. В’язова «Перемога». Колгосп мав 370 га 

землі, 3 пари волів, 11 коней, 8 плугів. Після об’єднання колгоспів с. Михайлівка і с. В’язова 

новоутвореному господарству присвоєно ім’я Кутузова. У 2000 р. колгосп ім. Кутузова було 

перейменовано у ПА «ВАТАЛ». 

У післявоєнний час на території Китченківської сільської ради був розташований 

колгосп ім. Куйбишева, правонаступником якого нині є СТОВ «Нива». Господарство 

спеціалізувалося на вирощуванні зернових і технічних культур та скотарстві м’ясомолочного 

напрямку. 

У наш час на території Качалівської сільської ради ведуть господарську діяльність СТОВ 

«Качалівське» (2944,4 га угідь), ВАТ «Агрофірма Глобівська» (239 га), Краснокутське 

лісництво (2132,4 га), Краснокутське НГП (100,8 га), а також фермерські господарства 

«Глорія», «Веселка», «Мовос», «Олві», «Скряга». 

СТОВ «Славутич» в околицях с. Пархомівка утворився при розпаюванні колгоспу 

«Україна» Краснокутського р-ну, займається посівом і вирощуванням цукрових буряків, 

зернобобових, технічних та кормових культур, розвиває всі галузі тваринництва. Господарство 

обробляє 1630 га землі. 

На території с. Каплунівка знаходяться два господарства ТОВ «Козіївське» та ПП 

«Дніпро», в обробітку яких понад 200,0 га землі, чотири фермерських господарства, які 

обробляють 200,0 га землі, є шість приватних підприємств: з переробки деревини, з переробки 
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сільськогосподарської продукції, з продажу товарів та продуктів. У с. Петрівське знаходяться 

ФГ «Мрія». 

Таким чином, Краснокутський р-н належить до районів аграрного типу, спеціалізується 

на виробництві сільськогосподарської продукції. Головний сільськогосподарський об'єкт всього 

району – Краснокутська дослідна станція садівництва УААН (знаходиться в с. Основинці). 

Вона була створена на базі саду Каразіних. На станції садівництва в Краснокутську вивели 

новий сорт яблук, який має найтриваліший термін зберігання. 1998 р. яблуко включено до 

державного реєстру сортів України. Воно називається Каразінське. 

Площа сільськогосподарських угідь у Краснокутському р-ні (по всіх товаровиробниках, 

включаючи підсобні господарства) – 75158 га. Із них: рілля – 62955 га, зрошувальні землі – 

1070 га, садки – 1099 га, пасовища – 5515 га, сіножаті природні – 4518 га, листяні та хвойні 

дерева – 18000 га. 

Сільськогосподарських підприємств у районі – 31, а фермерських господарств – 64. 

У структурі сільськогосподарського виробництва на рослинництво припадає 89,9 %, на 

тваринництво – 10,1 %. Основний напрямок виробництва у рослинництві – вирощування 

зернових і технічних культур. 

Основні напрямки виробництва у тваринництві: вирощування великої рогатої худоби 

м'ясо-молочного напрямку; свинарство; птахівництво. 

 

3.3.2. Особливості негативного впливу сільського господарства на довкілля 

Вплив антропогенних чинників і, зокрема, сільського господарства на природні 

комплекси НПП висвітлювався в п. 2.10.6. Отже, до негативних факторів впливу сільського 

господарства на довкілля належать: 

 значне розорювання земель у регіоні; 

 порушення науково-обґрунтованої агротехніки вирощування 

сільськогосподарських культур, прийнятої для даної зони, що веде до виснаження родючого 

горизонту, спричиняє його збіднення та руйнування; 

 надлишкове використання засобів захисту рослин та агрохімікатів, що спричиняє 

поширення їх та їх сполук на сусідні природні комплекси; 

 наявність залишкової кількості, що довгий час зберігається без дотримання 

належних правил безпеки; 

Як зазначалось, на прилеглій території до НПП розміщенні меліоративні системи на р. 

Мерло та р. Мерчик. Осушення земель може мати значний вплив на унікальні водно-болотні 

комплекси Парку. 
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3.3.3. Пропозиції щодо подальшого розвитку сільського господарства, 

зменшення його негативного впливу на довкілля 

Майбутній розвиток сільського господарства в Краснокутському р-ні може 

здійснюватись завдяки дрібним приватним та селянським (фермерським) господарствам. 

Рекреаційна сфера Парку вимагатиме зростання виробництва високоякісних і екологічно 

чистих продуктів споживання. 

З метою зменшення впливу сільськогосподарської діяльності на довкілля, при 

одночасному врахуванні інтересів місцевих мешканців, необхідно посилити природоохоронний 

контроль за використанням нешкідливої агротехніки, агрохімікатів, засобів від шкідників і 

упередженням розвитку ерозійних процесів. 

 

3.4. Лісове господарство 

 

3.4.1. Землі лісового фонду 

3.4.1.1.  Розподіл земель лісового фонду 

За даними лісовпорядкування (ДП «Харківська державна лісовпорядна експедиція») 

площа лісових земель НПП становить 4857,8 га (92,6 % від загальної площі), з них вкриті 

лісовою рослинністю 4644,3 га (95,6 %). Землі лісового фонду представлені в межах 3-х 

лісництв: Володимирівського, Пархомівського та Краснокутського. 

У лісовому фонді НПП переважають соснові насадження (60 % вкритих лісовою 

рослинністю земель), більшість з них (75 %) є середньвіковими. Середній вік сосняків – 68 

років. Насадження віком понад 100 років збереглись на площі 307,6 га. Соснові ліси 

зосереджені в лівобережній частині парку на території Володимирівського та Краснокутського 

лісництв. На правому корінному березі р. Мерло (Пархомівське лісництво) зростають 

здебільшого дубові деревостани. В цілому вони займають 31 % вкритих лісовою рослинністю 

земель. У розподілі за групами віку також абсолютно переважають середньовікові деревостани 

(92 %). Середній вік дубових насаджень – 93 роки. Природні діброви віком понад 100 років 

враховані на площі 782,7 га, серед них ділянка 200-річного дубового лісу площею 5,2 га – 

пам’ятка природи місцевого значення «Мурафська дача». 

Переважаючими типами лісу для соснових лісостепів є свіжий дубово-сосновий субір 

(38 % території) та свіжий липово-дубово-сосновий сугрудок (16 % території). Дубові 

насадження належать переважно до свіжих кленово-липових дібров (31 % території). 

Більшість лісів парку мають штучне походження (64,3 %). 

Лісокористування в регіоні розміщення НПП здійснює ДП «Гутянське лісове 

господарство». Потреби населення та промисловості в продукції лісового господарства 

переважно задовольняються. Дефіцит будівельного лісу та пиломатеріалів покривається 
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завезенням їх з інших областей України. Створення НПП дещо знизить обсяги 

лісокористування через вилучення лісів з експлуатації у зв’язку з наданням їм нового цільового 

призначення – лісів природно-заповідного фонду. 

Узагальнені показники лісового фонду у межах Парку наведені в табл. 3.4.1 – 3.4.2, рис. 

3.4.1. В таблиці 3.4.3 наведена зміна нумерації лісових кварталів відповідно до матеріалів 

лісовпорядкування. 

Існуючий розподіл деревостанів НПП за групами віку нерівномірний, при значній 

перевазі середньовікових (77 %), площа молодняків (11 %) пристигаючих (6 %), стиглих і 

перестійних насаджень (6 %) значно менша оптимальної. 

У цілому ліси НПП характеризуються досить високою продуктивністю – середній клас 

бонітету 1,3; середнім показником відносної повноти – 0,72; середній запас на 1 га вкритих 

лісовою рослиннистю земель складає 290 м
3
, при цьому запаси основних лісоутворюючих порід 

становлять: сосни 320 м
3
/га, дуба 263 м

3
/га; запас стиглих деревостанів складає 324 м

3
/га для 

сосни і 198 м
3
/га для дуба. 

За даними інвентаризації лісових земель, наданих Парку у постійне користування, 

встановлено, що за останні 20 років лісові культури, створені на площі 468 га, з них 

незімкнутими нараховують 86,6 га; переведеними у вкриті лісовою рослинністю землі 381,4 га. 

Створювались культури корінних лісоутворюючих порід відповідно до типу лісорослинних 

умов: сосни звичайної 387,0 га, дуба звичайного – 81,0 га. Більшість штучних молодняків 

мають добрий стан. До 1-2 класів якості віднесено 69 % незімкнутих і 98 % переведених у 

вкриті лісовою рослинністю землі лісових культур. Незадовільний стан мають 5,1 га 

незімкнутих культур сосни та 1,0 га переведених у вкриті лісовою рослинністю. Причиною, що 

зумовила незадовільний стан культур є несприятливі кліматичні фактори, зокрема засуха. 

Не вкритих лісовою рослинністю лісових землях, на яких доцільно проводити 

лісорозведення, лісовпорядкуванням не виявлено. Існуючі галявини віднесені до біогалявин, 

кормових релізів, майданчиків для підгодівлі диких тварин та ландшафтних галявин для 

відпочинку населення. Лісорозведення передбачене на ділянці площею 0,8 га категорія земель: 

загиблі насадження, згарища. Крім цього, лісовідновлення буде заплановано на лісосіках після 

проведення суцільних санітарних рубок. Необхідність штучного заліснення обгрунтовується 

наявністю недостатньої кількості природного поповнення головної деревної породи та 

накопиченим досвідом в даному регіоні за способами лісовідновлювальних робіт. 
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Рисунок 3.4.1 Схема територій лісництв ДП «Гутянське лісове господарство», 

що ввійшли до складу НПП 
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Таблиця 3.4.1 Розподіл лісових земель у межах НПП за їх категоріями 

Категорія лісових земель 
Заповідна зона 

Зона регульованої 

рекреації 

Зона стаціонарної 

рекреації 
Господарська зона Усього 

га % га % га % га % га % 

Вкриті лісовою рослинністю – 

усього 
904,0 96,7 2961,0 95,8 19,5 81,6 759,8 94,0 4644,3 95,6 

           у т. ч. - лісові культури 546,4 58,4 1931,2 62,5 13,7 57,3 634,5 78,5 3125,8 64,3 

Незімкнуті лісові культури 4,3 0,5 55,7 1,8 - - 26,6 3,3 86,6 1,8 

Лісові  розсадники, плантації - - 0,9 - - - - - 0,9 - 

Не вкриті лісовою рослинністю – 

усього 
8,1 0,8 16,3 0,6 4,4 18,4 14,0 1,7 42,8 0,9 

           у т. ч. – рідколісся - - - - - - - - - - 

                      - згарища - - - - - - - - 0,8 - 

                      - зруби - - - - - - - - - - 

                      - галявини 8,1 0,8 15,5 0,6 4,4 18,4 14,0 1,7 42,0 0,9 

Лісові  шляхи, просіки тощо 18,7 2,0 56,,3 1,8 - - 8,2 1,0 83,2 1,7 

Разом лісових земель 935,1 100,0 3090,2 100,0 23,9 100,0 808,6 100,0 4857,8 100 

 

Таблиця 3.4.2 Розподіл лісових земель у межах земель, наданих адміністрації НПП у постійне користування 

Категорія лісових земель 
Заповідна зона 

Зона регульованої 

рекреації 

Зона стаціонарної 

рекреації 
Господарська зона Разом у межах НПП 

га % га % га % га % га % 

Вкриті лісовою рослинністю – 

усього 
904,0 96,7 2961,0 95,8 19,5 81,6 759,8 94,0 4644,3 95,6 

           у т. ч. - лісові культури 546,4 58,4 1931,2 62,5 13,7 57,3 634,5 78,5 3125,8 64,3 

Незімкнуті лісові культури 4,3 0,5 55,7 1,8 - - 26,6 3,3 86,6 1,8 

Лісові розсадники, плантації - - 0,9 - - - - - 0,9 - 

Не вкриті лісовою рослинністю - 

усього 
8,1 0,8 16,3 0,6 4,4 18,4 14,0 1,7 42,8 0,9 

         у т. ч. - рідколісся - - - - - - - - - - 
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                  - згарища - - - - - - - - 0,8 - 

                   - зруби - - - - - - - - - - 

                   - галявини 8,1 0,8 15,5 0,6 4,4 18,4 14,0 1,7 42,0 0,9 

Лісові  шляхи, просіки тощо 18,7 2,0 56,3 1,8 - - 8,2 1,0 83,2 1,7 

Усього 935,1 100,0 3090,2 100,0 23,9 100,0 808,6 100,0 4857,8 100,0 
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Таблиця 3.4.3 Нумерація кварталів лісових насаджень території НПП 

Номер кварталу за 

лісовпорядкуванням 2011 р. 
Площа (га) Номер кварталу НПП 

Пархомівське ПНДВ 

27 П 104 1 

28 П 63 2 

29 П 40 3 

30 П 58 4 

41 П 49 5 

42 П 47 6 

43 П 49 7 

44 П 45 8 

45 П 30 9 

64 П 42 10 

65 П 49 11 

66 П 49 12 

67 П 59 13 

68 П 48 14 

69 П 44 15 

75 П 57 16 

76 П 45 17 

77 П 36 18 

78 П 35 19 

79 П 23 20 

80 П 73 21 

81 П 34 22 

82 П 60 23 

83 П 70 24 

84 П 72 25 

90 П 35 26 

91 П 42 27 

92 П 53 28 

94 П 18 29 

95 П 49 30 

96 П 56 31 

105 П 67 32 

109 П 35 33 

110 П 30 34 

107 П 60 35 

106 П 24 36 

Володимирівське ПНДВ 

6 В 27 1 

7 В 31 2 

8 В 32 3 

13 В 37 4 

14 В 48 5 

15 В 66 6 

16 В 35 7 

17 В 40 8 

18 В 41 9 

24 В 43 10 

25 В 60 11 

26 В 46 12 

27 В 39 13 

28 В 42 14 
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Номер кварталу за 

лісовпорядкуванням 2011 р. 
Площа (га) Номер кварталу НПП 

29 В 34 15 

30 В 39 16 

31 В 28 17 

37 В 59 18 

38 В 40 19 

39 В 38 20 

40 В 43 21 

41 В 39 22 

42 В 41 23 

43 В 34 24 

44 В 61 25 

50 В 41 26 

51 В 67 27 

52 В 51 28 

53 В 44 29 

54 В 43 30 

55 В 45 31 

56 В 44 32 

57 В 43 33 

58 В 34 34 

59 В 43 35 

64 В 52 36 

65 В 46 37 

66 В 49 38 

67 В 42 39 

68 В 41 40 

69 В 41 41 

70 В 42 42 

71 В 41 43 

72 В 36 44 

73 В 59 45 

74 В + 94 К ( вид.1,2,3) + 95 К 

(вид.1,2,3,4,5,6,7,8,16,15,17) 
50 46 

75 В 67 47 

76 В 44 48 

77 В 39 49 

78 В 39 50 

79 В 42 51 

80 В 41 52 

81 В 42 53 

82 В 36 54 

83 В 42 55 

84 В 45 56 

121 В 44 57 

85 В 46 58 

86 В 40 59 

87 В 39 60 

88 В 41 61 

89 В 40 62 

90 В 42 63 

91 В 35 64 

92 В 34 65 

93 В 18 66 

96 К (вид.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 38 67 
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Номер кварталу за 

лісовпорядкуванням 2011 р. 
Площа (га) Номер кварталу НПП 

15, 17, 19) 

97 К 46 68 

94 В 31 69 

95 В 63 70 

96 В 41 71 

97 В 44 72 

98 В 41 73 

99 В 41 74 

100 В 58 75 

104 К ( вид.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 12, 13, 15, 24, 25) + 103К 

(вид.3) 

54 76 

98 К 89 77 

101 В 57 78 

102 В 67 79 

103 В 65 80 

104 В 43 81 

П – квартали Пархомівського лісництва 

В – квартали Володимирівського лісництва 

К – квартали Краснокутського лісництва 

 

3.4.1.2.  Характеристика земель лісового фонду, їх динаміка 

 

Таблиця 3.4.5. Віки природної стиглості та розподіл класів віку за віковими групами у 

розрізі функціональних зон та виділів 

ЗАПОВІДНА ЗОНА 

Виділ, перева- 
жаюча 
порода 

Вік 
стиг- 
лості 

Трива- 
лість 

класів 
віку 

Вікові групи 
Класи віку 

Молодняки вікової 

групи 
Середньо- 

вікові 
Присти- 

гаючі 
Стиглі 

Пере- 
стійні 

першої другої 

Сосна 121 10 70,7 34,3 378,6 54,6 70,7  
Дуб звичайний 

високостовбурний 
161 10   182,9    

Дуб звичайний 

низькостовбурний 
91 10   2,5  2,6  

Береза 71 10 1,6 3,0 46,2 8,1   

Осика 41 10   0,7   1,1 

Вільха 71 10   3,5 2,9 39,2  

Липа 91 10   0,8  112,5  

Разом  10 72,3 37,3 615,2 65,6  1,1 
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ЗОНА РЕГУЛЬОВАНОЇ РЕКРЕАЦІЇ 

Перева- 
жаюча 
порода 

Вік 
стиг- 
лості 

Трива- 
лість 

класів 
віку 

Вікові групи 
Класи віку 

Молодняки вікової 

групи 
Середньо- 

вікові 
Присти- 

гаючі 
Стиглі 

Пере- 
стійні 

першої другої 

Сосна 121 10 216,6 19,1 1308,8 121,2 34,9  

Ялина     1,1 0,4   
Дуб звичайний 

високостовбурний  
161 10 38,0 4,4 964,3 4,5  5,2 

Дуб звичайний 

низькостовбурний 
91 10    1,2 9,0 21,2 

Дуб червоний 91 10  0,8     

Ясен 91 10  2,3 18,8  7,3  

Клен 91 10  10,8 9,3 3,6 5,1  

Акація біла 36 5   48,2 19,5 0,9 0,6 

Береза 71 10   3,0 3,2 7,9  
Осика 41 10 4,4 3,3 16,8 5,2 12,7 7,1 

Вільха 71 10 2,2  6,8 7,4  0,9 

Липа 91 10     1,4  

Тополя 36 5   0,5   0,5 

Гіркокаштан 61 10   0,6    

Горіх 71 10       

Разом   261,2 40,7 2378,2 166,2 79,2 35,5 

 

ЗОНА СТАЦІОНАРНОЇ РЕКРЕАЦІЇ 

Перева- 
жаюча 
порода 

Вік 
стиг- 
лості 

Трива- 
лість 

класів 
віку 

Вікові групи 
Класи віку 

Молодняки вікової 

групи 
Середньо- 

вікові 
Присти- 

гаючі 
Стиглі 

Пере- 
стійні 

першої другої 

Сосна 121 10   11,8 3,1   
Дуб звичайний 

високостовбурний 
161 10   4,6    

Разом     16,4 3,1   

 

ГОСПОДАРСЬКА ЗОНА 

Перева- 
жаюча 
порода 

Вік 
стиг- 
лості 

Трива- 
лість 

класів 
віку 

Вікові групи 
Класи віку 

Молодняки вікової 

групи 
Середньо- 

вікові 
Присти- 

гаючі 
Стиглі 

Пере- 
стійні 

першої другої 

Сосна 121 10 35,9 5,6 391,1 17,7 4,6  

Ялина 121    0,7    
Дуб звичайний 

високостовбурний  
161 10 20,2  180,2 4,3   

Дуб звичайний 

низькостовбурний 
91 10   3,2  3,5  

Клен 91 10  6,2 0,8    

Акація біла 36 5     2,6 15,9 
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Береза 71 10   1,0 0,5 9,3  

Осика 41 10 0,7 8,2  0,6  4,8 

Вільха 71 10 7,1 0,7 13,2 9,1 9,0  

Тополя 36 5     0,6 2,5 

Разом   63,9 20,7 590,2 32,2 29,6 23,2 

 

Таблиця 3.4.6. Розподіл вкритих лісом земель по класах бонітету, га 

ЗАПОВІДНА ЗОНА 

Переважаюча 

порода 

Класи бонітету Усього 

1б 1а 1 2 3 4 5 5а 5б  

Сосна  74,7 360,2 164,8 9,2     608,9 

Дуб звичайний   56,8 126,1 5,1     188,0 

Береза 2,1 1,1 22,9 31,0 1,8     58,9 

Осика    1,8      1,8 

Вільха    41,2 4,4     45,6 

Липа   0,8       0,8 

Разом 2,1 75,8 442,7 364,9 20,5     904,0 

 

ЗОНА РЕГУЛЬОВАНОЇ РЕКРЕАЦІЇ 

Переважаюча 

порода 

Класи бонітету Усього 

1б 1а 1 2 3 4 5 5а 5б  

Сосна  228,7 1167,2 296,6 8,1     1700,6 

Ялина  0,7 0,4 0,4      1,5 

Дуб звичайний  1,0 492,4 511,1 43,3     1047,8 

Дуб червоний  0,8        0,8 

Ясен  2,2 22,3 1,6 2,3     28,4 

Клен   0,6 15,4 12,8     28,8 

Акація біла    0,6      0,6 

Береза 0,3 15,4 37,0 15,9      68,6 

Осика   9,0 18,1 1,8     28,9 

Вільха   7,6 23,4 6,8     37,8 

Липа    11,6 2,6     14,2 

Тополя      1,9    1,9 

Гіркокаштан     0,5     0,5 

горіх    0,6      0,6 

Разом 0,3 248,8 1736,5 895,3 78,2 1,9    2961,0 

 

ЗОНА СТАЦІОНАРНОЇ РЕКРЕАЦІЇ 

Переважаюча 

порода 

Класи бонітету Усього 

1б 1а 1 2 3 4 5 5а 5б  

Сосна   0,3 8,1 6,5     14,9 

Дуб звичайний    4,6      4,6 

Разом   0,3 12,7 6,5     19,5 
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ГОСПОДАРСЬКА ЗОНА 

Переважаюча 

порода 

Класи бонітету Усього 

1б 1а 1 2 3 4 5 5а 5б  

Сосна  84,0 261,2 93,9 15,2 0,6    454,9 

Ялина  0,7        0,7 

Дуб звичайний   78,2 106,1 27,1     211,4 

Клен   3,6 3,4      7 

Акація біла   15,0 1,6 1,9     18,5 

Береза  0,2 10,6       10,8 

Осика  0,7 3,9 3,9 5,8     14,3 

Вільха   27,7 11,4      39,1 

Тополя     0,6 2,5    3,1 

Разом  85,6 400,2 220,3 50,6 3,1    759,8 

 

Таблиця 3.4.7. Дані про загиблі культури та незадовільний стан лісових культур 

Місцезнаходження ділянки (функціональна 

зона, квартал) та причина загибелі чи 

незадовільного стану лісових культур 

Загиблі культури Незадовільні культури 

га % га % 

Заповідна зона 
1. Лісові культури старшого віку (11-20 років) 

1.Стихійні лиха (засуха)   0,2 100 

Зона регульованої рекреації 
1. Лісові культури старшого віку (11-20 років) 

1.Стихійні лиха (засуха)   0,8 100 

Господарська зона 
1. Лісові культури віком до 10 років 

1.Стихійні лиха (засуха)   5,1 100 

Усього в межах НПП 
1. Лісові культури віком до 10 років 

1.Стихійні лиха (засуха)   5,1 100 

2. Лісові культури старшого віку (11-20 років) 
1.Стихійні лиха (засуха)   1,0 100 

 

Таблиця 3.4.8. Дані щодо не вкритих лісовою рослинністю земель, де проводиться чи 

передбачається поновлення лісів (га) 

ЗАПОВІДНА ЗОНА 

Показник Рідколісся Згарища Зруби Галявини Усього 

Усього земель, 

у тому числі: 
   8,1 8,1 

1. Землі, на яких забезпечено  

природне поновлення лісу, 

з них: 

     

       шпильковими породами      

       твердолистяними породами      

2. Може бути забезпечено 

лісовідновлення шляхом сприяння 

природному поновленню 
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3.Може бути забезпечено 

лісовідновлення тільки штучним 

шляхом, 

з них: 

     

      3.1. Лісокультурний фонд      

      3.2. Землі, недоступні для 

господарського впливу 
     

4. Землі, які підлягають освоєнню і 

переводу в інші категорії земель, 

з них: 

   8,1 8,1 

під релізи біополяни    6,5 6,5 

під декоративні галявини    1,6 1,6 

 

ЗОНА РЕГУЛЬОВАНОЇ РЕКРЕАЦІЇ 

Показник Рідколісся Згарища Зруби Галявини Усього 

Усього земель, 

у тому числі: 
 0,8  15,5 16,3 

1. Землі, на яких забезпечено  

природне поновлення лісу, 

з них: 

     

       шпильковими породами      

       твердолистяними породами      

2. Може бути забезпечено 

лісовідновлення шляхом сприяння 

природному поновленню 

     

3.Може бути забезпечено 

лісовідновлення тільки штучним 

шляхом, 

з них: 

 0,8   0,8 

      3.1. Лісокультурний фонд  0,8   0,8 

      3.2. Землі, недоступні для 

господарського впливу 
     

4. Землі, які підлягають освоєнню і 

переводу в другі категорії земель, 

з них: 

   15,5 15,5 

під релізи біополяни    14,9 14,9 

під декоративні галявини    0,6 0,6 

 

ЗОНА СТАЦІОНАРНОЇ РЕКРЕАЦІЇ 

Показник Рідколісся Згарища Зруби Галявини Усього 

Усього земель, 

у тому числі: 
   4,4 4,4 

1. Землі, на яких забезпечено  

природне поновлення лісу, 

з них: 

     

       шпильковими породами      

      твердолистяними породами      

2. Може бути забезпечено 

лісовідновлення шляхом сприяння 

природному поновленню 
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3.Може бути забезпечено 

лісовідновлення тільки штучним 

шляхом, 

з них: 

     

      3.1. Лісокультурний фонд      

      3.2. Землі, недоступні для 

господарського впливу 
     

4. Землі, які підлягають освоєнню і 

переводу в другі категорії земель, 

з них: 

   4,4 4,4 

під релізи біополяни    4,4 4,4 

 

ГОСПОДАРСЬКА ЗОНА 

Показник Рідколісся Згарища Зруби Галявини Усього 

Усього земель, 

у тому числі: 
   14,0 14,0 

1. Землі, на яких забезпечено  

природне поновлення лісу, 

з них: 

     

       шпильковими породами      

      твердолистяними породами      

2. Може бути забезпечено 

лісовідновлення шляхом сприяння 

природному поновленню 

     

3.Може бути забезпечено 

лісовідновлення тільки штучним 

шляхом, 

з них: 

     

      3.1. Лісокультурний фонд      

      3.2. Землі, недоступні для 

господарського впливу 
     

4. Землі, які підлягають освоєнню і 

переводу в другі категорії земель, 

з них: 

   14,0 14,0 

під релізи біополяни    14,0 14,0 

 

3.4.1.3. Аналіз лісогосподарської діяльності у попередні роки та її сучасних тенденцій 

Територія лісів, переданих у постійне користування НПП в організаційно-

господарському відношенні в минулому належала до ДП «Гутянське лісове господарство», була 

розділена на господарські частини, виходячи з принципу поділу лісів на категорії. 

Господарські секції були створені по переважаючих породах, а по дубу звичайному із 

розділенням по походженню та продуктивності. 

ДП «Гутянське лісове господарство» у своїй господарській діяльності керувалось 

основними положеннями організації та ведення лісового господарства, наведеними в проекті 

лісовпорядкування. 

За попередні 10 років у межах території НПП проводились рубки головного 

користування (Володимирівське, Пархомівське лісництва по 5-6 га щорічно з вирубкою 1,3-1,5 
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тис.м³ деревини), рубки поліпшення якісного складу лісів, санітарно-оздоровчі заходи. Зруби 

після рубок головного користування та суцільних санітарних рубок заліснювались своєчасно і 

якісно. Рубки формування та оздоровлення лісів були спрямовані на підвищення стійкості та 

продуктивності деревостанів, збереження біорізноманіття лісів, їх оздоровлення і посилення 

захисних, санітарно-гігієнічних та інших корисних функцій. Насадження, які були охоплені 

рубками догляду з достатньою інтенсивністю, мають задовільний стан. Основним методом 

проведення рубок догляду є активний комбінований, що поєднує в собі принципи низового та 

верхового доглядів. 

У залишених без догляду ділянках стан насаджень погіршився, тому в них необхідно 

призначити відповідні лісогосподарські заходи. 

У 2010 р. проведене базове лісовпорядкування ДП «Гутянське лісове господарство». 

Проектом лісовпорядкування передбачалось виконання рубок головного користування, рубок 

формування і оздоровлення лісів та інших рубок, заходів по лісовідновленню тощо. Але 

зважаючи на невизначеність положення, через створення НПП ніякі рубки та лісокультурні 

заходи на території, запланованій для передачі в НПП не проводились. 

З 2011 по 2013 роки лісгоспом в кварталах, які ввійшли до складу НПП були зафіксовані: 

1. Переводи незімкнутих лісових культур у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки: 

– Володимирівське лісництво 87,3 га в т.ч. 2011 р. – 25,5 га, 2012 р. – 37,8 га, 2013 р. – 

24,0 га; 

– Пархомівське лісництво 40,5 га в т.ч. 2011 р. – 5,2 га, 2012 р. – 27,0 га, 2013 р. – 8,3 га. 

2. Перевод природного поновлення у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки: 

– Краснокутське лісництво 0,7 га в т.ч. 2012 р. – 0,7 га. 

Також щорічно проводився догляд за лісовими культурами. Як уже зазначалось, на 

території НПП враховано 468 га лісових культур віком до 20-ти років. Лісовідновні заходи 

проводились попереднім лісокористувачем на зрубах після проведення рубок головного 

користування та суцільних санітарних рубок. Підготовка грунту здійснювалась у попередній рік 

механізовано (борознами, смугами). Лісові культури створювались посадкою сіянців, а на 

деяких зрубах посівом жолудів. Найбільш поширеними схемами посадки для сосни є 3х0,7, для 

дуба 4х0,7. З огляду на задовільний стан створених насаджень, можна зробити висновок про 

належний рівень лісокультурної справи в ДП «Гутянське лісове господарство». 

У лісових насадженнях, що ввійшли до складу парку, були відмічені осередки таких 

хвороб лісу: 

– губка соснова; 

– трутовик дубовий; 

– трутовик осиновий; 
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– коренева губка; 

– поперечний рак дуба; 

– омела біла. 

Найбільше поширення мають соснова та коренева губки, боротьба з якими проводиться 

шляхом проведення санітарних рубок. 

Лісгоспом щорічно складалися плани проведення санітарно-оздоровчих заходів. 

Регулярно силами лісової охорони проводився облік шкідників та хвороб лісу. В лісгоспі 

постійно ведеться «Книга динаміки осередків шкідників та хвороб лісу» у розрізі лісництв, 

урочищ, шкідників та хвороб. 

Одним з важливих завдань спеціалістів НПП у майбутньому є вчасне реагування на 

виникнення осередків шкідників та хвороб лісу. 

Охорона лісів від пожеж раніше здійснювалась лісовою охороною шляхом наземного 

патрулювання, а в пожежонебезпечний період, крім того, залучались пожежні сторожі та 

спостерігачі. Після створення НПП ці обов’язки покладаються на державну службу охорони 

природно-заповідного фонду. 

Слід відзначити, що створення Парку значно посилює режим охорони визначеної 

території. Господарська діяльність в об’єктах природно-заповідного фонду направлена перш за 

все на збереження та відтворення природних комплексів та об’єктів, місцевої флори і фауни, 

особливо рідкісних та зникаючих видів. 

 

3.4.2. Проект використання та відновлення лісів 

3.4.2.1. Основні види рубок та їх загальні та щорічні обсяги 

Всі рубки формування та оздоровлення лісів будуть впроваджені після проведення 

лісовпорядних робіт. 

 

3.4.2.2. Використання недеревних рослинних ресурсів лісу 

До недеревних рослинних ресурсів лісу належать другорядні лісові матеріали – пеньки, 

деревний луб, зелень, кора, а також продукти побічного користування: дикорослі плоди, ягоди, 

гриби, лікарські рослини, деревні соки, лісова підстилка, очерет. До недеревних рослинних 

ресурсів лісу також належать – сінокоси, випаси, рослини-медоноси. 

Заготівля сіна для потреб працівників парку може проводитись на сіножатях в 

господарській зоні та зоні регульованої рекреації на загальній площі 9,7 га (8,7 га та 1,4 га). 

Урожайність сіножатей в середньому становить 1,2 т/га. 

Ліси Парку багаті на природні запаси грибів (білі, опеньки, польські), ягід (ожина, 

малина, полуниця) та лікарської сировини (материнка, звіробій). Їх можна заготовляти в зоні 
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регульованої рекреації та господарській зоні.  

Промислова заготівля недеревних ресурсів лісу в регіоні НПП на ведеться, а їх 

використання місцевим населенням загрози для лісових екосистем не становить. Додатково слід 

відзначити, що не зважаючи на те, Парк має встановлювати граничні обсяги збору ягід та 

грибів, на практиці їх фактичну заготівлю проконтролювати неможливо. 

Заготівля березового соку, лубу та кори, як заходи, що можуть спричинити погіршення 

санітарного стану насаджень НПП, не планується. 

Основні медоносні деревні рослини: липа, акація біла, клени та інші займають площу 

57,3 га і за прогнозом можуть забезпечити збір меду в обсязі 1220 кг. 

3.4.2.3. Лісовідновлення 

Відповідно до матеріалів базового лісовпорядкування ДП «Гутянське лісове 

господарство» площа невкритих лісовою рослинністю лісових ділянок складає 49,3 га (табл. 

3.4.8) та 6,1 га лісових культур, що мають незадовільний стан. 

Всі площі невкритих лісовою рослинністю лісових ділянок не потребують проведення 

лісовідновлюваних робіт. 

Після проведення лісовпорядних робіт будуть визначені конкретні обсяги 

лісовідновлюваних робіт та технологічні процеси їх проведення. 

Відповідно до типів умов місцезростання передбачається створення лісових культур 

сосни звичайної, а в осередках кореневої губки – культур сосни з введенням рядів берези 

повислої. 

Технологія створення лісових культур: 

1. Підготовка ґрунту шляхом пониження пнів у смугах шириною 2 м, проведення по 

їх центру борозен плугом-розпушувачем з одночасним розпушуванням дна борозни до 40 см. 

2. Схема посадки: 2,5-3×0,5-0,7. 

3. Схема змішування: Сз Сз Сз Сз; 7рСз 3рБпЧ. 

4. Посадка 1-2 річними сіянцями. 

5. Догляд 15-кратний механізований на протязі 5-ти років за схемою 5-4-3-2-1; та 

додатковоручний в рядах на протязі 3-х років за схемою 2-1-1. 

6. Доповнення лісових культур, які створюватимуться повинно проводитись при 

вдпаді більше 15 %, як правило весною наступного року після садіння культур. 

Щорічна потреба в посадковому матеріалі на перше п’ятиріччя буде становити 

орієнтовно 20 тис.шт. сіянців з них сосни – 17,5 тис.шт., берези – 2,5 тис.шт. Необхідну 

кількість посадкового матеріалу НПП може закуповувати в сусідніх лісогосподарських 

підприємствах або вирощувати на площах, відведених під тимчасові розсадники. Розраховане, з 

врахуванням норм виходу стандартних сіянців з /га для даної лісорослинної зони, площа посівів 
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складає 0,018 га. 

В існуючих незімкнутих культурах, які мають значний відпад і віднесені до 3 класу 

якості або до незадовільних необхідно провести доповнення (загальна площа 27,0 га) та догляд. 

 

3.4.3. Збереження лісових екосистем 

3.4.3.1. Охорона лісу від шкідників та хвороб. Лісозахист 

З хвороб лісу найбільше поширення на території Парку мають соснова та коренева губки 

і трутовики – дубовий, березовий, осиновий. У цілому виявлено 706,7 га пошкоджених 

лісостанів. Більшість з них (80 %) на даний час мають слабку ступінь пошкодження. 

Першочергового проведення санітарно-оздоровчих заходів потребують 362,9 га. 

Також в процесі інвентаризації території НПП виявлено 234,0 га насаджень, 

пошкоджених низовою пожежею, з них 187,3 га мають середню та сильну ступінь 

пошкодження. Невідкладного проведення заходів потребують 138,8 га. 

Негативний вплив шкідників та хвороби рослин є одним з факторів ослаблення та 

руйнації лісових екосистем. Охорона та захист лісів від цього впливу – це система 

організаційно- господарських, технічних та технологічних заходів, направлених на створення і 

вирощування здорових, життєздатних насаджень, збереження високопродуктивних 

деревостанів. 

Умовно весь перелік заходів можна поділити на попереджувальні (профілактичні) та 

винищувальні. До попереджувальних входять: нагляд та сигналізація, рекогносцировочне та 

лісопатологічне обстеження, організаційно-господарські заходи, встановлення карантинного 

режиму, розробка системи лісозахисних заходів, пропаганда, підготовка та комплектація кадрів. 

Винищувальні заходи можливо розподілити на фізико-механічні, хімічні, біологічні. 

 

Таблиця 3.4.9 Динаміка осередків та захворювань лісу за ревізійний період 

ЗАПОВІДНА ЗОНА 

Вид шкідників 

та захворювань 

Площа осередків, га 

на початок 

періоду 

знову 

виникло 
ліквідовано погасло 

Залишок осередків 

усього 
у т.ч. потребують 

заходів боротьби 

Губка соснова  166,9   166,9  

Трутовик дубовий  19,7   19,7  

Трутовик 

березовий 
 10,2   10,2  

Трутовик 

осиновий 
 11,3   11,3 5,2 

Коренева губка  11,3   11,3 11,3 

Разом  219,4   219,4 16,5 

Пошкодження  140,0   140,0 79,6 
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низовою 

пожежею 

 

ЗОНА РЕГУЛЬОВАНОЇ РЕКРЕАЦІЇ 

Вид шкідників 

та захворювань 

Площа осередків, га 

на початок 

періоду 

знову 

виникло 
ліквідовано погасло 

Залишок осередків 

усього 
у т.ч. потребують 

заходів боротьби 

Омела біла  13,1   13,1 1,0 

Поперечний рак 

дуба 
 3,1   3,1  

Всихання 

стовбурів 

листяних порід 

 0,8   0,8 0,8 

Всихання гілок та 

стовбурів тополі 
 0,2   0,2  

Губка соснова  164,5   164,5 128,4 

Трутовик дубовий  85,5   85,5 53,7 

Трутовик 

березовий 
 28,8   28,8 13,2 

Трутовик 

осиновий 
 50,0   50,0 40,7 

Коренева губка  76,6   76,6 73,1 

Разом  422,6   422,6 310,9 

Пошкодження 

низовою 

пожежею 

 76,0   76,0 45,5 

 

ГОСПОДАРСЬКА ЗОНА 

Вид шкідників 

та захворювань 

Площа осередків, га 

на початок 

періоду 

знову 

виникло 
ліквідовано погасло 

Залишок осередків 

усього 
у т.ч. потребують 

заходів боротьби 

Омела біла  3,2   3,2 1,8 

Сосновий вертун  17,6   17,6 17,6 

Поперечний рак 

дуба 
 2,6   2,6  

Всихання 

стовбурів 

листяних порід 

 4,3   4,3 4,3 

Всихання гілок та 

стовбурів тополі 
 1,8   1,8 1,8 

Губка соснова  18,7   18,7 3,7 

Трутовик дубовий  6,0   6,0  

Трутовик 

осиновий 
 4,6   4,6 4,6 

Коренева губка  5,9   5,9 1,7 

Разом  64,7   64,7 35,5 

Пошкодження 

низовою 

пожежею 

 18,0   18,0 13,7 
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До практичних лісогосподарських заходів, які одночасно є і лісозахисними, що 

забезпечують біологічну стійкість насаджень, необхідно віднести наступні: 

– використання здорового, відповідного стандартам посадкового матеріалу при 

створенні лісових культур; 

– створення лісових насаджень з підбором асортименту за схемами змішування та 

розміщення рослин, відповідним умовам місцезростання, з урахуванням форм рослин стійких 

до хвороб; 

– створення змішаних, складних за складом, різновікових насаджень; своєчасне 

проведення рубок догляду за насадженнями і санітарних рубок, з формуванням 

високоповнотних, високобонітетних деревостанів; 

– здійснення санітарно-оздоровчих заходів з очищення лісу від захаращення, своєчасної 

ліквідації пошкоджених природними стихійними явищами насаджень та вивозки заготовленої 

деревини. 

Варто відзначити, що ЗУ «Про природно-заповідний фонд України» забороняється 

використання хімічних засобів у заповідній зоні. Використання їх можливе лише тоді, коли 

інші заходи недієві і за умови необхідного обгрунтування та офіційного дозволу. 

Запропонований щорічний обсяг попереджувальних заходів з боротьби з шкідниками та 

хворобами лісу представлений у таблиці 3.4.10. У залежності від появи і розвитку осередків 

шкідників і хвороб лісу, зміни санітарного стану насаджень запроектовані заходи повинні 

уточнюватись та корегуватись НТР Парку. 

 

Таблиця 3.4.10 Запроектований щорічний обсяг заходів 

по боротьбі з шкідниками та хворобами лісу 

ЗАПОВІДНА ЗОНА 

Назва заходу 
Одиниця 

виміру 
Обсяг Примітки 

1. Лісопатологічне обстеження га 904,0 
За участю спеціалістів 

ДП «Лісозахист» 
2. Біологічні заходи боротьби 
- виготовлення і розвішування штучних гнізд 

шт. 20  

3. Організаційно-господарські заходи  
- нагляд за появою осередків шкідників і хвороб 

га 935,0  

- пропаганда лісозахисту тис.грн 1,0  

 

 

ЗОНА РЕГУЛЬОВАНОЇ РЕКРЕАЦІЇ 

Назва заходу 
Одиниця 

виміру 
Обсяг Примітки 
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1. Лісопатологічне обстеження га 2961,0 
За участю спеціалістів 

ДП «Лісозахист» 

2. Грунтові розкопки ям 5  

3. Біологічні заходи боротьби  
- виготовлення і розвішування штучних гнізд 

шт. 40  

4. Організаційно-господарські заходи  
- нагляд за появою осередків шкідників і хвороб 

га 3090,0  

- пропаганда лісозахисту тис.грн 1,0  

 

ГОСПОДАРСЬКА ЗОНА 

Назва заходу 
Одиниця 

виміру 
Обсяг Примітки 

1. Лісопатологічне обстеження га 760,0 
За участю спеціалістів 

ДП «Лісозахист» 

2. Грунтові розкопки ям 5  

3. Біологічні заходи боротьби 
- виготовлення і розвішування штучних гнізд 

шт. 20  

4. Організаційно-господарські заходи  
- нагляд за появою осередків шкідників і хвороб 

га 808,0  

- організація куточків лісозахисту шт. 1 
В центральному офісі 

НПП 

- пропаганда лісозахисту тис.грн 1,0  

 

3.4.3.2. Негативний вплив на лісові екосистеми та здійснення природоохоронних заходів 

Ліс є складною екологічною системою, що об’єднує угрупування живих істот і 

середовища їх існування. Серед рослинних екосистем ліс найбільш поширений елемент 

природного ландшафту, що має потужний вплив на біологічні, фізико-механічні, кліматичні, 

соціально-демографічні та багато інших процесів і явищ, що відбуваються у біосфері. Головним 

з них є участь у процесі колообігу матерії і енергій, утворення за допомогою сонячної енергії 

органічної речовини з неорганічних складових. Крім того, лісові екосистеми мають велике 

значення у охороні ґрунтів, вод, оздоровленні повітря, регулюванні різких перепадів клімату, 

збагаченні тваринного і рослинного світу та ландшафтного різноманіття. Ліс являє собою 

потужне джерело органічної сировини, що самовідновлюється і має широкий попит у 

господарському використанні. 

Основними чинниками, що впливають на природні комплекси є лісогосподарська 

діяльність, рекреаційна діяльність, засмічення території побутовими відходами. 

Сучасний лісовий фонд НПП сформувався під впливом тривалого інтенсивного 

лісокористування. Саме цим пояснюється абсолютна перевага середньовікових насаджень. Як 

уже зазначалось, основними породами для НПП є сосна (60 %) та дуб (31 %). Стиглі 

деревостани сосни збереглись на площі 110,0 га, дуба – 41,0 га. 

З метою збереження лісових екосистем, інтенсифікації та підвищення ефективності 

господарського виробництва необхідне проведення широкого комплексу організаційно-
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господарських та лісівничо-екологічних заходів, які б стимулювали корисні природні 

властивості лісу. Одним з найбільш важливих завдань лісогосподарської діяльності є своєчасне 

і якісне проведення заходів по лісовідновленню і лісорозведенню. Дуже важливо створювати 

здорові біоценологічно врівноважені, високопродуктивні насадження. Це може бути досягнуто 

завдяки формуванню майбутніх насаджень на засадах біорізноманіття, повної відповідності 

лісових фітоценозів умовам місцезростання, сприянню природному поновленню, вирощуванню 

посадкового матеріалу не генетично-селекційній основі. 

Одними з природоохоронних лісогосподарських заходів є рубки догляду за лісом та 

санітарно-оздоровчі заходи. Своєчасно та якісно проведені рубки догляду сприяють 

формуванню високопродуктивних насаджень, підвищенню їх захисних, лісівничо-екологічних 

та соціально-економічних функцій. Санітарно-оздоровчі заходи та роботи з захисту насаджень 

від шкідників та хвороб будуть сприяти вирощуванню біологічно стійких до шкідників і хвороб 

лісових насаджень. 

З метою збереження біорізноманіття у лісових екосистемах та підтримки їх стабільності 

необхідно суворо дотримуватись еколого-лісівничих вимог при експлуатації лісових ресурсів. 

Обсяги рубок та їх види повинні відповідати проекту лісовпорядкування та правилам 

лісокористування з виконанням природоохоронних нормативів. Для НПП «Слобожанський» 

особливо актуальним є дотримання режимів функціональних зон, де лісокористування 

регламентується вимогами законодавства. 

Для запобігання негативному впливу свійських тварин на лісові екосистеми необхідно 

обмежувати їх знаходження на території НПП. Для свійських тварин визначаються ліміти 

чисельності для випасання худоби. 

Рекреаційні навантаження також є одним з чинників негативного впливу на лісові 

екосистеми. Проектом визначені допустимі рекреаційні навантаження на природні комплекси 

парку та рекреаційну ємність його території, запроектовані заходи з благоустрою території, 

влаштування мережі туристичних маршрутів та екологічних стежок. 

Посилення режиму охорони території через надання їй статусу об’єкту природно-

заповідного фонду, дозволить упередити можливе несанкціоноване використання природних 

ресурсів (самовільні рубки, сінокосіння, випас худоби, засмічення побутовими відходами) та 

підвищити пожежну безпеку лісів, забезпечить своєчасне виявлення та ліквідацію наслідків 

лісових пожеж. 

3.4.3.3. Збереження пралісів та інших корінних лісових природних комплексів 

Типових первинних лісових угруповань, що сформувались без будь-якого 

антропогенного впливу на території НПП немає. Ділянки природних корінних пристигаючих та 

стиглих деревостанів насіннєвого походження, що в незначній кількості збереглись на окремих 
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територіях, можна віднести до вторинних асоціацій. що сформувалися в умовах, аналогічних 

умовам зростання первинних деревостанів. Умовно їх можна віднести до «пралісів». Тут 

помітне незначне антропогенне втручання без порушення вікової та ценотичної структури. Такі 

ліси здатні до самовіновлення і саморегуляції. Ендифікаторами даних лісових угруповань у 

Володимирівському та Краснокутському лісництвах є сосна, а в Пархомівському лісництві – 

дуб. 

Соснові ліси віком понад 100 років переважно чисті за складом, в багатьох випадках 

пошкоджені сосновою губкою. Висота деревостанів 27-29 м, діаметр 40-48 см, повнота 0,5-0,6, 

досягають запасу 300-400 м
3
/га. В другому ярусі подекуди трапляються буд. береза, підріст 

відсутній, підлісок не виражений. У трав’янистому покриві: орляк звичайний, куничник 

наземний, тонконіг вузьколистий, осока вузьколиста тощо. 

У цілому ж по НПП переважають середньовікові сосняки (середній вік 68 років). Типи 

умов місцезростання досить різноманітні, що характерно для другої надзапавної тераси. Вони 

змінюються за рядами зволоження і трофності: 

 сухий бір – свіжий бір; 

 сухий субір – вологий субір; 

 суха судіброва – волога судіброва. 

Найпоширенішим є свіжий субір (1771,6 га). Переважна більшість насаджень свіжого 

бору та субору ростуть по 1-2 класах бонітету, а в умовах суборів сосни мають 1а-1 клас 

бонітету. 

Домінують асоціації: соснових лісів куничникових, соснових лісів костричних, соснових 

лісів політрихових та соснових лісів орлякових. 

У широколистяних лісах провідне місце займає дуб звичайний з домішками липи, ясена, 

клена. В підліску переважає ліщина, у підрості – клен польовий, клен гостролистий, ясен 

звичайний. У трав’янистому покриві домінують види, типові для свіжих грудів – осока 

волосиста, яглиця звичайна, маренка запашна. Дубові деревостани віком понад 100 років мають 

висоту 26-29 м, діаметр 40-48 см, повноту 0,5-0,7, запас 230-300 м
3
/га. В цілому ж більшість 

дубових деревостанів також відносяться до середньовікових (середній вік 92 роки). 

Найпоширенішим типом умов місцезростання для дубових насаджень є свіжа кленово-

липова діброва, де вони досягають 1-2 бонітету. 

Діброви НПП відносяться до: 

 асоціації дубових лісів із дуба звичайного ліщинових; 

 асоціації липово-дубового і кленово-липово-дубового лісу волосистоосокового; 

 асоціації липово-дубового і кленово-липово-дубового лісу яглицевого. 

Насадження корінних порід сосни та дуба в цілому по парку займають 91 % території. 
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Серед інших порід найбільше – по 3 % припадає на лісостепи сформовані березою та вільхою. 

Решта порід займають 3 % території. Проте слід відзначити, що 67 % всіх насаджень парку 

мають штучне походження. 

Для збереження та відновлення корінних природних комплексів, необхідно продовжити 

їх вивчення, створити режим лісогосподарських обмежень та заповідності на таких територіях, 

розробити методику їх відновлення. 

 

3.5. Транспорт та зв’язок 

 

3.5.1. Стан та перспективи розвитку транспорту, шляхів сполучення, системи 

обслуговування транспорту, враховуючи аспекти впливу та довкілля 

Територія НПП розташована віддалено від основних залізничних магістралей. 

Найближчі залізничні станції знаходятся у с. Губарівка (26 км) та с. Водяна (24 км). У цих 

населених пунктах немає зручного транспортного сполучення з смт. Краснокутськ, що 

ускладнює дорогу до Парку та може зменшувати кількість відвідувачів. 

Вирішальну роль у забезпеченні рекреаційного освоєння території Парку відіграє 

автомобільний транспорт. По межі території НПП проходить 2 дороги загального користування 

державного значення, перелік яких наведено у таблиці 3.5.1. Місцеве сполучення по території 

Парку також забезпечують існуючі ґрунтові дороги, прокладені між населеними пунктами. На 

території НПП знаходяться близько 55 кілометрів ґрунтових доріг. 

Відстань від Краснокутська до м. Харкова: 

 залізницею – 67 км, зі станції Водяна; 

 по трасі – 96 км, через Старий Мерчик або 102 км – через с. Козіївка. 

 

Таблиця 3.5.1 Перелік автомобільних доріг загального користування 

державного значення, які межують з територією НПП 

Найменування автомобільної дороги Індекс 

/Суми – Полтава/ – Краснокутськ – Богодухів Т-17-02 

/М-03/ – Старий Мерчик – Мурафа – Краснокутськ Т-21-06 

 

Найближчі до території НПП автозаправні станції є в смт. Краснокутськ, с. Чернещина. 

Готелів та місць короткочасного проживання немає. В цілому можна говорити про недостатній 

рівень обслуговування автотранспорту та подорожуючих. 
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Транспортна доступність території Парку в цілому задовільна, але більшість шляхів 

потребують проведення своєчасних та регулярних ремонтних робіт. 

Розвиток рекреаційної діяльності на території Парку буде сприяти подальшому 

розгалуженню мережі прогулянкових доріг, під’їздів, пішохідних стежок та під’їздів до місць 

рекреації і туризму. Більшість шляхів сполучення на території НПП не відповідають сучасним 

вимогам до організації туристичних маршрутів і потребують ремонту та облаштування 

відповідними інформаційними та дорожніми знаками. Головні шляхи та туристичні маршрути 

вказані на плані рекреаційного використання території. 

 

3.5.2. Стан та перспективи розвитку системи зв’язку 

Наявність надійного зв’язку є обов’язковою умовою функціонування НПП. 

За сучасним станом всі населені пункти Краснокутського району телефонізовано та 

радіофіковано, кожна сільська рада має поштове відділення. У Краснокутську функціонує 

районний вузол зв'язку з відділеннями ДП поштового зв’язку «Укрпошта» і ВАТ «Укртелеком». 

Міжміський телефонний код селища – 05756. 

У смт. Краснокутськ діє розвинута мережа Інтернет. В інших населених пунктах доступ 

по Інтернету також забезпечується, але з різною якістю, в залежності від наявності 

ретрансляційних веж. 

Регіон розміщення НПП покритий цифровою телефонною мережею «МТС», «Київстар» 

та «Life». Якість зв’язку в великих населених пунктах вища. 

З кожним роком система сучасних видів зв’язку набуває все більшого розвитку. Щорічно 

зростає кількість користувачів мобільним зв’язком та мережею Інтернет. Традиційні в 

минулому види зв’язку (пошта, телеграф) мають менше застосування. 

 

3.6. Охорона здоров’я 

 

3.6.1. Стан системи охорони здоров’я 

НПП розташований в густонаселеному регіоні поблизу центру адміністративного 

району. Зважаючи на це, систему закладів охорони здоров’я, які обслуговують як місцевих 

жителів, так і можуть бути використані для потреб відвідувачів національного парку, можна 

вважати достатньо розвинутою. В Краснокутському районі є 33 медичні установи, у тому числі: 

1 лікарня у смт. Краснокутськ, 12 амбулаторій сімейного лікаря та 20 фельдшерсько-

акушерських пунктів. 

Доповнює систему охорони здоров’я розгалужена мережа аптек, аптечних пунктів та 

кіосків. 
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3.6.2. Перспективи розвитку системи охорони здоров’я 

Перспективи розвитку системи охорони здоров’я в районі розміщення НПП 

визначаються відомчими планами з врахуванням планів розвитку адміністративних одиниць 

(зокрема міст). 

Парк знаходиться на етапі становлення своєї діяльності, тому на найближчий період 

можливостей у сприянні оздоровленню людей шляхом проведення лікувально-оздоровчих 

заходів він не має через відсутність бази. У подальшому, при введені в експлуатацію нових 

стаціонарних закладів відпочинку, у їх структурі буде передбачена діяльність з оздоровлення та 

надання медичної допомоги відвідувачам НПП. 

З розвитком мережі туристичних послуг для надання своєчасної та кваліфікованої 

медичної допомоги відвідувачам парку, доцільно удосконалити медичні заклади, розташовані в 

сільській місцевості (фельдшерські пункти), забезпечити їх сучасним обладнанням та 

матеріалами для роботи з потерпілими, проводити серед медичних працівників навчання з 

надання першої допомоги при різновидах туристичного травматизму. 

 

3.7. Збереження історико-культурної спадщини 

 

3.7.1. Стан об’єктів історико-культурної спадщини та завдання щодо їх відновлення 

Територія, на якій створений НПП, з прилеглими населеними пунктами багата 

пам’ятками архітектури, археологічними пам’ятками, місцями, пов’язаними з іменами видатних 

людей та подіями Великої Вітчизняної війни. Але до складу Парку не було включено жодної 

пам’ятки історико-культурної спадщини. Перелік пам’яток археології наведено у таблиці 3.7.1. 

 

Таблиця 3.7.1 Перелік пам’яток археології, виявлені в районі розміщення НПП 

та в межах Краснокутського р-ну Харківської обл. станом на 01.01.2015 р. 

Розташування 

об’єкту 
Назва 

Рік 

обстеження 
Розміри 

Категорія 

значення 

Охоронна 

зона 

смт. 

Краснокутськ 

Поселення 

скіфське.VII-III 

ст.до н.е. 

Моруженко 

А.А., д.і.н. 

1974 р. 

Площа не 

встановлен

а 

Місцева  

с. Березівка 

Рябоконівської 

с/р 

Кургани. 3.III 

тис. до н.е. – I 

тис. н.е. 

Куропатов 

Г.В. археол. 

1984 р. 

Вис. 0,5-1,6 

м 

Місцева 0 м. Наказ УКіТ № 19 

від 17.02.2005 р. 

с. Городнє 

Козіївської с/р 

Селище 

давньоруське 

X-XIII ст. н.е. 

Моруженко 

А.А., д.і.н. 

1974 р. 

Площа не 

встановлен

а 

Місцева  

с. Городнє 

Козіївської с/р, 

на південній 

Городище 

“Замок” 

скіфського 

Фукс М., 

археол. 20-ті 

рр. XX ст., 

Площа 

головного 

двору 

Національн

а 

50 м. № 33 від 23.01.84 

р. 
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Розташування 

об’єкту 
Назва 

Рік 

обстеження 
Розміри 

Категорія 

значення 

Охоронна 

зона 

околиці села часу. 

давньоруське 

.VI-III ст. до 

н.е., X-XIII ст. 

н.е. 

Шрамко Б.А., 

д.і.н., 1960р., 

Моруженко 

А.А., д.і.н. 

1969р., 

1973р., 

1978р. 

Бородулін 

В.Г., археол. 

1971р.Колода 

В.В., к.і.н., 

2002р. 

54000 м.кв 

с. Городнє 

Козіївської с/р, 3 

км на північний 

схід від села 

“Старе 

городище” 

скіфського часу 

VI-III ст. до н.е. 

Фукс М., 

археол. 20-ті 

рр. XX ст., 

Шрамко Б.А., 

д.і.н., 1960р., 

Моруженко 

А.А., д.і.н., 

1969р. 

Площа 

головного 

двору 

54000 м² 

Місцева 50 м. № 33 від 

23.01.84р. 

с. Городнє 

Козіївської с/р, 

на південній 

околиці села 

“Петрів курган” Шрамко Б.А., 

д.і.н., 1960р., 

Бородулін 

В.Г., археол., 

1971р. 

Вис. 6,0 м Місцева 50 м. № 33 від 23.01.84р 

с. Гринів Яр 

Рябоконівської 

с/р 

Кургани. 8.III 

тис. до н.е. – I 

тис. н.е. 

Шрамко Б.А., 

д.і.н., Міхеєв 

В.К., д.і.н., 

Грубник-

Буйнова Л.П. 

археол. 

1977р., 

Вис. 0,5-1,8 

м 

Місцева 10м. Наказ УКіТ №19 

від 

17.02.2005р.(встановлен

а на 2 кургани) 

с. Зубівка 

Рябоконівської 

с/р 

Поселення II 

тис до н.е., IV-

III ст. до н. е. 

Бойко Ю.Н., 

к.і.н., 1981р., 

Берестнев 

С.І., к.і.н. 

1982р. 

Площа не 

встановлен

а 

Місцева  

с. Китченківка 

Китченківської 

с/р 

Кургани. 23.III 

тис. до н.е. – I 

тис. н.е. 

Багалій Д.І., 

історик. 

1905р. 

Вис. 0,2-2,0 

м 

Місцева 0м. Наказ УКіТ №19 від 

17.02.2005р. 

(встановлена на 14 

курганів) 

с. Козіївка 

Козіївської с/р 

Кургани. 4.III 

тис. до н.е. – I 

тис. н.е. 

Шрамко Б.А., 

д.і.н., Міхеєв 

В.К., д.і.н., 

Грубник-

Буйнова Л.П. 

археол. 

1977р. 

Вис. 0,3-0,9 

м 

Місцева 10м. Наказ УКіТ №19 

від 17.02.2005р. 

с. Колонтаїв 

Колонтаївської 

с/р 

Кургани. 36.III 

тис. до н.е. – I 

тис. н.е. 

Куропатов 

Г.В. археол. 

1984р. 

 Місцева 10м. Наказ УКіТ №19 

від 17.02.2005р 

с. Колонтаїв 

Колонтаївської 

с/р 

Поселення 

двошарове: 

доби бронзи та 

Шрамко Б.А., 

д.і.н., 1973р., 

Моруженко 

Площа не 

встановлен

а 

Місцева  
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Розташування 

об’єкту 
Назва 

Рік 

обстеження 
Розміри 

Категорія 

значення 

Охоронна 

зона 

скіфського 

часу. II тис. до 

н. е. VII-III ст. 

до н. 

А.А., д.і.н., 

1974р. 

с. Комарівка 

Рябоконівської 

с/р 

Поселення. 2. 

Двошарові: 

доби бронзи та 

скіфського 

часу. III - II тис. 

до н. е. VII-III 

ст. до н. е. 

Бойко Ю.М., 

к.і.н. 1981р. 

Площа 

1000 м. 

кв;70х65 м 

Місцева  

с. Костянтинівка 

Костянтинівсько

ї с/р 

Кургани. 10.III 

тис. до н.е. – I 

тис. н.е. 

Шрамко Б.А., 

д.і.н., Міхеєв 

В.К., д.і.н., 

Грубник-

Буйнова Л.П. 

археол. 1977р 

Вис. 0,2-0,7 

м 

Місцева  

с. Котелівка 

Колонтаївської 

с/р 

Кургани. 12.III 

тис. до н.е. – I 

тис. н.е. 

Бойко Ю.М., 

к.і.н. 1984р. 

Вис. 0,5-1,3 

м 

Місцева 10м. Наказ УКіТ №19 

від 17.02.2005р. 

с. Любівка 

Любівської с/р 

Кургани. 13.III 

тис. до н.е. – I 

тис. н.е. 

Шрамко Б.А., 

д.і.н., Міхеєв 

В.К., д.і.н., 

Грубник-

Буйнова Л.П. 

археол. 

1977р. 

Вис. 0,5-3,0 

м 

Місцева  

с. Любівка 

Любівської с/р 

Кургани. 13.III 

тис. до н.е. – I 

тис. н.е. 

Шрамко Б.А., 

д.і.н., Міхеєв 

В.К., д.і.н., 

Грубник-

Буйнова Л.П. 

археол. 

1977р. 

Вис. 0,5-3,0 

м 

Місцева  

с. Любівка 

Любівської с/р 

Поселення 

бондарихинське 

“Лугове-1”.XII-

VIII ст. до н. е. 

Шрамко Б.А., 

д.і.н., 1973р. 

Площа 2,5 

га 

Місцева  

с. Любівка 

Любівської с/р 

Поселення доби 

бронзи 

“Лугове-2”. II 

тис. до н. е. 

Бойко Ю.М., 

к.і.н. 1981р. 

Площа 

3000 м. кв 

Місцева  

с. Мирне 

Мурафської с/р 

Кургани. 5.III 

тис. до н.е. – I 

тис. н.е. 

Куропатов 

Г.В. археол. 

1989р. 

Вис. 0,5-1,7 

м 

Місцева 10м. Наказ УКіТ №19 

від 17.02.2005р. 

с. Мурафа 

Мурафської с/р, 

900 м від МТФ 

Курган.III тис. 

до н.е. – I тис. 

н.е 

Бородулін 

В.Г., археол., 

1971р. 

Вис. 1,1 м Місцева 50 м. № 33 від 

23.01.84р. 

с. Мурафа 

Мурафської с/р, 

в 3-х км на 

південний схід 

від МТФ 

КурганIII тис. 

до н.е. – I тис. 

н.е 

Бородулін 

В.Г., археол. 

1971р 

Вис. 3,0 м Місцева 50 м. № 33 від 

23.01.84р. 

с. Павлюківка Грунтовий Шрамко Б.А., Вис. 0,4-2,2 Місцева 10м. Наказ УКіТ №19 
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Розташування 

об’єкту 
Назва 

Рік 

обстеження 
Розміри 

Категорія 

значення 

Охоронна 

зона 

Качалівської с/р могильник.III-

IV ст. н.е. 

д.і.н., 1973-

1975рр 

м від 17.02.2005р 

с. Петрівське 

Качалівської с/р 

Поселення 

багатошарове: 

неолітичне, 

доби бронзи, 

скіфське та 

черняхівське 

“Петрівське-1”. 

V-IV тис. до 

н.е., II тис. до 

н.е., VII-III ст. 

до н.е., II-IVст. 

н.е. 

Шрамко Б.А., 

д.і.н., 1973р., 

Площа 

60х96 м 

Місцева  

с. Петрівське 

Качалівської с/р 

Поселення 

двошарове: 

бондарихинське 

та черняхівське 

“Березовий 

гай”. XII-VIII 

ст. до н.е. II-IV 

ст. н.е. 

Шрамко Б.А., 

д.і.н., 1973р., 

д.і.н., 

1973р., 

Площа не 

встановлен

а 

Місцева  

с. Піонерське 

Пархомівської 

с/р 

Кургани. 4.III 

тис. до н.е. – I 

тис. н.е. 

Бойко Ю.М., 

к.і.н. 1984р. 

Вис. 0,3-1,9 

м 

Місцева 10м. Наказ УКіТ №19 

від 17.02.2005р. 

с. Прокопенкове 

Козіївської с/р 

Кургани. 3.III 

тис. до н.е. – I 

тис. н.е. 

Бойко Ю.М., 

к.і.н. 1984р. 

Вис. 0,3-0,6 

м 

Місцева 10м. Наказ УКіТ №19 

від 17.02.2005р. 

с. Слобідка 

Рябоконівської 

с/р 

Кургани. 7.III 

тис. до н.е. – I 

тис. н.е. 

Шрамко Б.А., 

д.і.н., Міхеєв 

В.К., д.і.н., 

Грубник-

Буйнова 

Л.П., археол. 

1977р. 

Вис. 0,3-1,8 

м 

Місцева 10м. Наказ УКіТ №19 

від 17.02.2005р 

с. Бідило 

Олексіївської 

с/ради. 2 

кургани, 

розташовані на 

захід та на 

південний захід 

від села 

Кургани Ревенко В.І., 

зав. відділу 

охорони 

пам’яток 

ХІМ. 2002 

р.III тис. до 

н.е. – I тис. 

н.е. 

вис. 0,5-1,0 

м 

Об’єкт  

с. Каплунівка 

Каплунівської 

с/ради. 3 

кургани, 

розташовані на 

північ від 

околиці села 

Кургани Ревенко В.І., 

зав. відділу 

охорони 

пам’яток 

ХІМ. 2002 

р.III тис. до 

н.е. – I тис. 

н.е. 

вис. 0,4-0,9 

м 

Об’єкт  

с. Качалівка 

Качалівської 

с/ради. 4 

Кургани Ревенко В.І., 

зав. відділу 

охорони 

вис. 0,5-1,5 

м 

Об’єкт  



 

185 

 

Розташування 

об’єкту 
Назва 

Рік 

обстеження 
Розміри 

Категорія 

значення 

Охоронна 

зона 

кургани 

розташовані на 

південь від села 

за 0,3 - ,5 км 

пам’яток 

ХІМ. 2002 

р.III тис. до 

н.е. – I тис. 

н.е. 

с-ще 

Ковалівське 

Костянтинівсько

ї с/ради. 17 

курганів, 

розташовані на 

південний захід 

за 1,5 км та на 

південний схід 

за 2 км від 

селища 

Кургани Ревенко В.І., 

зав. відділу 

охорони 

пам’яток 

ХІМ. 2002 

р.III тис. до 

н.е. – I тис. 

н.е. 

вис. 0,3-1,8 

м 

Об’єкт  

с. Мурафа 

Мурафської 

с/ради. 6 

курганів 

розташовані на 

південній 

околиці села та 

на південний 

схід за 1,5 км 

Кургани Ревенко В.І., 

зав. відділу 

охорони 

пам’яток 

ХІМ. 2002 

р.III тис. до 

н.е. – I тис. 

н.е. 

вис. 0,3-1,4 

м 

Об’єкт  

с. Олексіївка 

Олексіївської 

с/ради. 2 

кургани, 

розташовані на 

північний захід 

за 1 км 

Кургани Ревенко В.І., 

зав. відділу 

охорони 

пам’яток 

ХІМ. 2002 

р.III тис. до 

н.е. – I тис. 

н.е. 

вис. 0,3-1,4 

м 

Об’єкт  

с-ще Оленівське 

Мурафської 

с/ради. 1 курган, 

розташований 

на північ від 

селища за 1 км 

Курган Ревенко В.І., 

зав. відділу 

охорони 

пам’яток 

ХІМ. 2002 

р.III тис. до 

н.е. – I тис. 

н.е. 

вис. 1,5 м Об’єкт  

с. Олійники 

В’язівської 

с/ради. 5 

курганів 

розташовані на 

північний схід 

від села 

Кургани Ревенко В.І., 

зав. відділу 

охорони 

пам’яток 

ХІМ. 2002 

р.III тис. до 

н.е. – I тис. 

н.е. 

вис. 0,2-2,5 

м 

Об’єкт  

с. Рандава 

В’язівської 

с/ради. 3 

кургани, 

розташовані на 

Кургани Ревенко В.І., 

зав. відділу 

охорони 

пам’яток 

ХІМ. 2002 

вис. 0,2-2,5 

м 

Об’єкт  
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Розташування 

об’єкту 
Назва 

Рік 

обстеження 
Розміри 

Категорія 

значення 

Охоронна 

зона 

північ від села 

за 0,3 – 0,5 км 

р.III тис. до 

н.е. – I тис. 

н.е. 

с. Рандава 

В’язівської 

с/ради. 3 

кургани, 

розташовані на 

північ від села 

за 0,3 – 0,5 к 

Кургани Ревенко В.І., 

зав. відділу 

охорони 

пам’яток 

ХІМ. 2002 

р.III тис. до 

н.е. – I тис. 

н.е. 

вис. 0,2-2,5 

м 

Об’єкт  

с. Рандава 

В’язівської 

с/ради. 3 

кургани, 

розташовані на 

північ від села 

за 0,3 – 0,5 км 

Кургани Ревенко В.І., 

зав. відділу 

охорони 

пам’яток 

ХІМ. 2002 

р.III тис. до 

н.е. – I тис. 

н.е. 

вис. 0,2-2,5 

м 

Об’єкт  

с. Рандава 

В’язівської 

с/ради. 3 

кургани, 

розташовані на 

північ від села 

за 0,3 – 0,5 км 

Кургани Ревенко В.І., 

зав. відділу 

охорони 

пам’яток 

ХІМ. 2002 

р.III тис. до 

н.е. – I тис. 

н.е. 

вис. 0,5-1,7 

м 

Об’єкт  

с. Степанівка 

Краснокутської 

с/ради. 1 курган, 

розташовані на 

захід від 

південної 

околиці села за 

1,7 км 

Курган Ревенко В.І., 

зав. відділу 

охорони 

пам’яток 

ХІМ. 2002 

р.III тис. до 

н.е. – I тис. 

н.е. 

вис. 0,7 м Об’єкт  

с. Пархомівка 

Пархомівської 

с/ради. 

розташоване за 

0,3 км на північ 

від північної 

околиці села 

Поселення 

Пархомівка - I 

Черняхівська 

культура. III – 

IV ст. 

Колода В.В., 

к.і.н. 1987 р. 

120х150 м Об’єкт  

с. Пархомівка 

Пархомівської 

с/ради. 

розташоване за 

0,7 км на північ 

від північної 

околиці села 

Поселення 

Пархомівка - 

IIСкіфський 

час,черняхівськ

а культура.VI – 

III ст. до н. е., 

III – IV ст. 

Колода В.В., 

к.і.н. 1987 р. 

400х200 м Об’єкт  

с. Пархомівка 

Пархомівської 

с/ради. 

розташоване за 

3 км на 

Поселення 

Пархомівка - 

IIIЗрубна к.і.с. 

VI – III ст. до н. 

е., XV – XIII ст. 

Ревенко В.І., 

зав. відділу 

охорони 

пам’яток 

ХІМ, 

200х150 м Об’єкт  
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Розташування 

об’єкту 
Назва 

Рік 

обстеження 
Розміри 

Категорія 

значення 

Охоронна 

зона 

північний схід 

від східної 

околиці села 

до н. е. Бакуменко 

К.І., зав. 

сектору 

пам’яток 

ХІМ. 2002 р. 

с. Пархомівка 

Пархомівської 

с/ради. 

розташоване за 

1 км на 

північний схід 

від східної 

околиці села 

Пархомівської 

с/ради. 

розташоване за 

1 км на 

північний схід 

від східної 

околиці села 

Поселення 

Пархомівка - IV 

Зрубна к.і.с. 

скіфський час. 

VI – III ст. до н. 

е., XV – XIII ст. 

до н. е. 

Ревенко В.І., 

зав. відділу 

охорони 

пам’яток 

ХІМ, 

Бакуменко 

К.І., зав. 

сектору 

пам’яток 

ХІМ. 2002 р. 

200х100 м Об’єкт  

с. Мурафа, 

Мурафська 

сільська рада, 

Краснокутський 

район. 

Поселення 

розташоване на 

дюнному 

підвищенні у 

заплаві лівого 

берега р. 

Мерчик на 

західній околиці 

с. Мурафа. 

Поселення доби 

бронзи 

«Мурафа» 

Пеляшенко 

К.Ю.2007р.ІІ 

тис. до н.е. - 

поч. І тис. до 

н.е. 

150×70 м Об’єкт  

смт.  Поселення В.В. Дідик, 

науковий 

співробітник 

відділу 

пам’яток 

археології 

ОКЗ 

«ХНМЦОКС

» у 2011 р. 

37 га Об’єкт  

 

Люди оселялись у цих краях ще з давніх часів і велику роль у цьому відігравали річки. В 

околицях НПП відомі декілька селищ та курганів скіфського та старослов'янського часів. Всі 

вони занесені до пам'яток археології Краснокутського р-ну. Городище «Замок» скіфського часу 

поблизу с. Городнє має національне значення. 

В історичній ретроспективі за часів Київської Русі ці землі були східною окраїною 

(«україною») Чернігівсько-Сіверського князівства зі слов’янським (давньоруським-

українським) осілим населенням. У роки лихоліття татаро-монгольської навали заселеність 
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краю зменшилася. Далі на схід і південь починалися простори Дикого поля. З XVI ст. настало 

нове заселення нинішньої Слобожанщини українцями з Наддніпрянщини, які переселялися на 

вільні землі, – на «слободи», рятуючись від поневолення й пригноблення з боку польських 

феодалів. Протягом понад сто років ці землі і населення слобід періодично зазнавали 

спустошення від жорстоких наїздів кримсько-татарських грабіжників. По території району 

проходив відомий Муравський шлях. 

У 1651 році, після битви під Берестечком, група переселенців з Задніпрянщини й козаки 

Корсунського полку оселилися під захистом лісів на пагорбах вздовж річки Мерло .Ця дата 

вважається датою заснування Краснокутська. У 1709 р. Краснокутськ, а також Козіївка й 

Мурафа були спалені шведами – ці місця стали ареною запеклих боїв під час Північної війни. 

Цього ж року у лютому поблизу с. Городнє російськими драгунами був розбитий один зі 

шведських загонів. Про цю подію нагадує пам’ятник у вигляді білої стели. 

Загалом, 17 історико-архітектурних пам’яток мистецтва знаходяться у безпосередній 

близькості до території НПП. Тут можна подивитись на палацово-парковий ансамбль 

«Наталіївський», що був заснований у 1884 р. відомим цукровим магнатом і меценатом І.Г. 

Харитоненко. Привертає увагу і Краснокутський дендропарк, закладений І.Н.Каразіним, братом 

засновника ХНУ ім. В.Н.Каразіна. Сьогодні до колекції дендропарку належать близько 353 

видів флори та 29 видів фауни. У с. Пархомівка наприкінці 18 ст. генералом-поручиком 

І.Ф.Підгорічані побудовано двоповерховий особняк у стилі флорентійських палаців. Наразі у 

цій будівлі розташований Пархомівський історико-художній музей. Біля с. Городнє знаходиться 

незвичний за будовою фруктовий сад у вигляді величезного амфітеатру – Співочі тераси. За 

офіційною версією його заклав І.Г.Харитоненко. Амфітеатр має одну особливість – унікальну 

акустику. Навіть найтихіші звуки можна почути на відстані 60 м. 

Таким чином, НПП розташований серед мережі цінних історико-культурних та 

природно-заповідних об’єктів. Він здатен об’єднати цю мережу у єдину поліфункціональну 

систему, яка задовольнить рекреаційні потреби населення та створить умови для розвитку 

туристичної індустрії в цьому районі. 

 

3.7.2. Система закладів культури та перспективи їх розвитку 

Мережу культурно-освітніх закладів в Краснокутському р-ні, розміщених поблизу НПП 

складають 56 закладів культури: 21 будинок культури, 26 бібліотек, 27 сільських клубів, 1 

музей та 1 школа естетичного виховання. 

Проведення культурно-мистецьких заходів та відродження народних традицій має 

значну просвітницьку роль. У подальшій роботі Парку доцільно долучитись до організації 

подібних заходів, доповнюючи їх еколого-освітньою пропагандою. З іншого боку самі по собі 



 

189 

 

такі дійства є цікавими і пізнавальними не лише для місцевих жителів, а й для відвідувачів 

національно парку з інших регіонів області і країни. 

У цілому існуюча мережа культурно-освітніх закладів достатня для охоплення населення 

культурно-виховною роботою та організації дозвілля. Адміністрація НПП має співпрацювати з 

районними відділами культури і туризму та місцевими органами самоврядування в питаннях 

популяризації діяльності створеного національно парку і залучення громадської підтримки та 

розуміння в виконанні функцій покладених на нього. 

 

3.8. Мисливське господарство 

 
3.8.1. Організація мисливського господарства у минулому 

До створення Парку його територія відносилась до мисливських угідь 

Володимирівського ДМГ. Мисливські угіддя були розподілені на мисливські обходи, охорону 

яких здійснювала єгерська служба користувача (рис. 3.8.1). Значна частина території 

використовувалась як відтворювальна ділянка (рис. 3.8.2). 

 

3.8.2. Видовий склад та чисельність мисливських видів тварин 

Наводимо інформацію щодо бонітування мисливських угідь (табл. 3.8.1), видовий склад, 

показники оптимальної щільності та оптимальної чисельності мисливських тварин (табл. 3.8.2). 

 

3.8.3. Стан та перспективи  розвитку мисливського господарства 

До 2010 р. на території господарських зон національних природних парків дозволялося 

ведення мисливського господарства. Після внесення змін до ЗУ «Про природно-заповідний 

фонд» у 2010 р. на території національних природних парків мисливство заборонено. Тому, 

організацію та ведення мисливського господарства в рамках даного проекту на території НПП 

не передбачено. 
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Рис. 3.8.1 Витяг з проекту організації території мисливського господарства 

«Володимирівське» 
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Рис. 3.8.2 Витяг з проекту організації території мисливського господарства 

«Володимирівське» 
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Таблиця 3.8.1 Відомості щодо бонітування мисливських угідь 

Основні види і 

мисливської 

фауни 

Площа, 

га 

Категорії цінності (класи попереднього бонітету) Середній 

показник 

категорії 

цінності (класу 

попереднього 

бонітету) 

І II III IV V 

Єгерський обхід № 5 

Олень 3313 18 603 1241 1448 3 111,24 

Козуля 3313 8 614 1599 1089 3 111,14 

Кабан 3313 7 554 966 1783 3 111,53 

Заєць 3313 ЗО 531 1360 1392 - 111,24 

Куниця 3313 - - 694 1157 1462 IV.22 

Єгерський обхід № 6 

Олень 5444 50 3798 428 1168 . 11,50 

Козуля 5444 120 3733 482 1109 - 11,47 

Кабан 5444 120 882 322 4120 - 11,55 

Заєць 5444 120 886 3493 945 . 11,97 

Куниця 5444 - -    111,55 

Єгерський обхід № 8 

Олень 3514 8 763 1207 1536 - 111,22 

Козуля 3514 44 727 1246 1497 - 111,19 

Кабан 3514 44 529 626 2315 - 111,60 

Заєць 3514 111 462 1517 1424 - 111,21 

Куниця 3514 - - 803 1537 1174 IV, 10 

Єгерський обхід № 9 

Олень 1060 29 465 376 190 - 11,69 

Козуля 1060 42 453 388 177 - 11,66 

Кабан 1060 42 153 320 545 . 111,29 

Заєць 1060 143 52 743 122 - 11,80 

Куниця 1060 - - 355 293 412 IV,05 

Разом по господарству 

Олень 13331 105 5629 3252 4342 3 11,83 

Козуля 13331 214 5527 3715 3872 3 11,8 

Кабан 13331 213 2118 2234 8763 3 111,52 

Заєць 13331 936 1931 7113 3883 - 111,06 

Куниця 13331 - - 1852 3932 3048 111,81 
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Таблиця 3.8.2 Видовий склад, щільність та чисельність мисливської фауни 

Мисливські тварини Мисливські тварини Мисливські тварини 

Вид Чисельність Вид Чисельність Вид Чисельність 

1. Парнокопитні  3. Гризуни і зайці  6. Птахи боліт і 

луків 

 

Лось 0 Заєць-русак 872 Журавлі Спорадично 

Олень 

благородний 

0 Білка 28 Бекас Достатньо 

Олень плямистий 48 Бобер річковий Мало Дупель Мало 

Козуля 476 Нутрія вільна Немає Чибіс Спорадично 

Кабан дикий 140 Ондатра Немає Деркач Мало 

  Кріт Мало   

2. Хижаки  4. Лісова та 

гірська дичина 

 7. Водоплавні птахи  

Вовк 0  Лебеді Немає 

Лисиця 9 Вальдшнеп Спорадично Гуси поодиноко 

Собака 

єнотовидний 

Мало Голуб-синяк  -,,- Крижень Мало 

Куниця лісова 66 Припутень   Нерозень (сіра 

качка) 

-,,- 

Норка 

європейська 

Немає -,,- Широконіска -,,- 

Норка 

американська 

-,,- Горлиця звичайна -,,- Шилохвіст -,,- 

Тхір лісовий -,,-     

Тхір степовий -,,- 5. Польова і 

степова дичина 

 Чирки Мало 

Тхір перегузня -,,-  Черні Немає 

Ласка Мало Фазан 0 Крохалі -,,- 

Горностай Немає Куріпка сіра Немає Норці -,,- 

Борсук Мало Перепілка Немає Курочка водяна Мало 

Видра річкова Мало   Лиска  -,,- 

 

3.9. Рибне господарство 

 

3.9.1. Видовий склад та запаси риб 

Територія НПП складається з земель лісового фонду, тому великі водні об’єкти відсутні. 

До складу Парку увійшли водно-болотні угіддя, які потребують охорони. 

Видовий склад та запаси риб на даний час не визначено. 

 

3.9.2. Стан та перспективи розвитку рибного господарства 

Лісові озера не призначені для ведення рибного господарства і можуть 

використовуватись лише для любительської риболовлі. Порядок використання водних об’єктів 

в рекреаційних цілях описано в розділі 4. 

 

3.9.3. Заходи щодо розвитку рибного господарства 

Не заплановані. 
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4. ЗАХОДИ РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЇ НПП 

 

4.1. Рекреаційні ресурси території 

 

Рекреаційна діяльність за останні десятиліття набуває все більшого поширення, перш за 

все, із зростаючою потребою суспільства у повноцінному відновленні своїх сил. Розвиток 

технологій, науково-технічний прогрес вимагають від людей великих затрат енергії, причому 

дедалі більше відчувається не тільки фізична втома, але і моральний тиск. Психологічний стан 

людини повноцінно можна відновити тільки на лоні природи. 

Рекреація – це відновлення за межами постійного місця проживання у визначених згідно 

із законодавством місцях природно-заповідних територій та об’єктів розумових, фізичних, 

духовних сил людини, що забезпечується системою заходів і здійснюється у вільний від роботи 

час. Першою важливою умовою для відпочинку є необхідність виділення територій, придатних 

для організації дозвілля населення. Друга проблема, яка вирішується рекреаційною діяльністю, 

збереження цілісності і чистоти цієї території. По-третє, як і будь-яке використання території, 

рекреаційна діяльність людей також має свої позитивні і негативні сторони. З одного боку, 

відпочинок людей на лоні природи сприяє підтриманню і зміцненню їх здоров'я. Фітонциди, які 

виділяються багатьма видами дерев, сприяють покращенню здоров'я хворих людей. Прогулянки 

лісом, спілкування з природою викликають у людини позитивні емоції. 

Але також при рекреаційному використанні природного середовища виникають деякі 

несприятливі для нього зміни, які при великій кількості рекреантів на певній території можуть 

бути небезпечними для продовження нормального розвитку компонентів природи і ландшафтів 

даної території. Виходячи з цього, використання природних рекреаційних ресурсів повинно 

бути помірним, раціональним, плановим. Тому важливим завданням є визначення величини 

допустимих навантажень на той чи інший комплекс з метою збереження природи. 

Майже вся територія НПП має чудові умови для організації відпочинку, дає змогу 

досягти фізичної та духовної рівноваги, яка в теперішньому техногенному та 

раціоналістичному світі так легко втрачається. 

У рекреаційних потребах місцевого населення і рекреантів упродовж року провідне 

місце належить відпочинку на природі. Такі кліматичні природні ресурси як вплив відкритого, 

насиченого фітонцидами свіжого повітря на організм людини (аеротерапія) і сонячне 

опромінювання (геліотерапія) можна використовувати в усі сезони року. Підтримання у 

належному стані і розвиток водних рекреаційних ресурсів можливий шляхом облаштування 

джерел питної води, створення необхідних для купання умов на існуючих водних об’єктах 
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додасть колориту місцевості і сприятиме комфорту для рекреантів і подорожуючих осіб. 

Крім того, важливою складовою відпочинку є збір грибів та ягід, що неможливо без 

застосування лісових рекреаційних ресурсів. 

Історико-культурні комплекси дають можливість урізноманітнити відпочинок і надати 

йому певного культурно-історичного відтінку. 

 

4.1.1. Природні та естетичні цінності 

Долина р. Мерло, яка перетинає Богодухівський та Краснокутський р-ни Харківської обл., 

є одним з найцінніших ландшафтних комплексів Лівобережного лісостепу України. Тут 

гармонійно поєднуються широкі плакорні плато на 

південно-західних відрогах Середньо-Руської 

височини, а між ними низинні елементи річкових 

долин: заплави, тераси, діючі річища, стариці, 

болота, суходільні луки, крутосхили долин. 

Природний рослинний покрив створюють ліси та 

лучні степи. 

Своєрідність рослинного покриття басейну р. 

Мерло і характер розподілу рослинних ценозів на 

окремих ділянках території залежить, насамперед, 

від унікального сполучення різних елементів 

ландшафту, кліматичних умов і факторів грунтового 

середовища. 

Заплава р. Мерло та навколишні ліси широко 

використовуються для відпочинку місцевим населенням. 

Тваринний світ представлений різними таксономічними групами безхребетних і 

хребетних тварин (ссавці, птахи, 

плазуни, земноводні, риби, 

комахи), які приурочені до певних 

біогеоценозів чи біоакваценозів 

(нагірні діброви, соснові бори, 

суходільні чи заплавні луки, 

степові крутосхили, лісові ставки 

та озера, сфагнові та осоково-

гіпнові болота). 
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Особливо привабливими ділянками для відвідувачів Парку є лісові озера та гіпно-

сфагнові болота, що поодиноко зустрічаються в сосновому лісі. 

Також на території парку збереглися ділянки старовікової діброви з величавими дубами-

велетнями, вік яких досягає 300-350 років. 

У самому Краснокутську та навкруги збереглась значна кількість пам’яток 

містобудівництва і архітектури. 

Як видно з аналізу природно-естетичних цінностей ландшафтів Парк має великий 

потенціал для розвитку рекреації. Перспективними видами туризму є: пішохідний, 

велосипедний, науковий, екологічний (зелений), кінний, сільський, культурно-пізнавальний 

тощо. Проте враховуючи важливе охоронне значення території Парку найбільш доцільним є 

розвивати організаційні форми туризму. 

 

4.1.2. Етнографічні особливості території 

В історичній ретроспективі за часів Київської Русі ці землі були східною окраїною 

(«україною») Чернігівсько-

Сіверського князівства зі 

слов’янським (давньоруським-

українським) осілим населенням, 

про що свідчать археологічні дані і 

старовинні топоніми – назви річок, 

селищ, урочищ. у роки лихоліття 

татаро-монгольської навали 

заселеність краю зменшилася, але 

певна частка людності на цих 

терасах залишалася впродовж довгого часу, переховуючись У лісах і долинах річок, тут 

проходила межа русько-українських земель, пограниччя з половецькими степами. Далі на схід і 

південь починалися простори Дикого поля. З XVI ст. настало нове заселення нинішньої 

Слобожанщини українцями з Наддніпрянщини, які переселялися на вільні землі, – на 

«слободи», рятуючись від поневолення й пригноблення з боку польських феодалів. 

На заселення краю великий вплив мали річки. Як колись давньоруські слов’яни селились 

понад річками, так само і слобожани перш за все селилися поблизу річок. 

Як писав видатний харківський історик Д.І.Багалій (1993, С. 17-18) «Оселяючись на 

пограниччі зі степом мусили новосельці, рятуватись від набігів татарських банд річками, 

лісами, болотами, горами, високими могилами, городищами, земельними валами, дерев’яними 

огорожами, засіками. Ліс трохи затримував заселення, але разом з тим захищав осілого 
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переселенця від ворожих нападів: на лісову слободу трудніше було раптово напасти. Лісу тоді 

було незмірно більше, ніж тепер. Багато лісів було по Удах, Ворсклі, Мерлі. На мапі Боплана 

показано великий ліс від Охтирки на Ворсклі до Мерли. Ліси звичайно простягалися по 

правому високому берегу річок, а часто по лівому тяглися теж. За лісами починається степ. По 

ребрах і верховинах балок зростали байрачні ліси. З лісу слобожани споруджували дерев’яні 

кріпості навколо міст і замки в самому місті, будівлю і все, що потрібно було в господарстві: 

нищилося багато лісу також на буди, гути, бурти, вітряки, млини і винниці. Більше всього 

переводилося лісу у винницях. Природа щедро наділила Слобожанщину саморобними 

здобутками – дикими й садовими деревами: грушею, яблунею і кущами – терном, ліщиною, 

порічками, аґрусом, калиною, бузиною. Садки з пасіками були часто першими оселями – 

хуторами країни. Край був багатий диким звіром: у лісах водилися зубри, ведмеді, вовки, тхорі, 

бобри, соболі, лисиці, куниці, борсуки, видри, горностаї, лосі, вепри; у степах – сайгаки, бабаки 

і дикі коні. Розповсюджено було ловецтво (полювання). У річках було дуже багато риби». 

Викладене вище свідчить, що первинні природні ресурси були головними джерелами 

життєзабезпечення слобідської 

людності. Велике значення мало 

також бджільництво – пасічництво і 

бортництво, пов’язані з лісами і 

луками. Хліборобство велося на 

вільних степових землях, яких 

спочатку тоді ще було вдосталь. На 

степах і луках випасалися гурти 

корів, волів, коні, отари овець. Усі ці 

промисли мали характер натурального господарства без ринкової спрямованості. 

Перша згадка про Красний Кут належить до середини XVII ст. Як свідчить історичний 

документ, група переселенців «черкас» із Задніпрянщини (а саме з м. Корсунь) оселилась в 

1651 р. «по оврагам Краснокутским под защитою лесов». Словосполучення Красний Кут 

означає «мальовничий куток», «чудова сторона». З кінця XVIII ст. з’являється назва 

Краснокутськ. Приблизно в ті ж самі роки, що і Красний Кут, були засновані слободи 

Богодухів, Мурафа, Колонтаїв. 

Протягом понад сто років ці землі і населення слобід періодично зазнавали спустошення 

від жорстоких наїздів кримсько-татарських грабіжників. Через цей край прокотилися і події 

російсько-шведської війни на початку ХVІІІ ст. Тут відбувалися перед Полтавською битвою 

бойові сутички між шведськими і російськими військами, тут бував Петро І. «В Шведскую 

войну Краснокутск был местом славной битвы русских с шведами и страдал за эту славу…» 
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За часів царювання в Росії імператриці Катерини ІІ Слобідський устрій і українське 

козацтво були скасовані, а землі і угіддя слобожан влада віддавала у власність російському 

служилому дворянству – чиновному і воєнному та новоявленій шляхті з української козацької 

старшини. 

Разом з землями у власність 

до нових поміщиків потрапили і 

стали кріпаками колишні 

«посполиті» і «піддані», а також 

бідніші козаки. 

До речі, за військові заслуги 

тут отримав свої маєтності і 

помістя Назар Каразін – батько 

славнозвісних в історії 

Слобожанщини братів Василя і Івана Назаровичів Каразіних. Василь Назарович – засновник 

Харківського університету, автор першого проекту ліберальної російської конституції, 

письменник і винахідник, «Український Ломоносов» – як називали його сучасники. Іван 

Назарович прославився як видатний помолог і акліматизатор, засновник Краснокутського 

дендропарку. 

Ліси Надмерлянщини частково лишалися казенними (державними), але більша частина 

лісів стала приватновласницькими, переважно поміщицькими. Ця зміна власності досить 

болісно позначилася на стані лісів і інших природних ресурсів. Катерина ІІ скасувала заборону 

вирубок приватних лісів, котру наклав Петро І заради кораблебудування. 

Рубки лісів, розорювання ґрунтів не були обмежені будь-якими правилами або 

нормативами; земля, ліси і інші угіддя ставали об’єктами одержання великих прибутків і 

продажу, тобто товаром. Особливо ці процеси проявилися дещо пізніше, в період розпаду 

феодальних і розвитку нових – буржуазних форм виробництва. На Богодувщині і 

Краснокутщині в другій половині XIX ст. особливого розмаху набрали цукрове і спиртове 

виробництва, на потреби яких вирубували ліси, розорювали лісові вирубки, луки і степові 

ділянки. Але необхідно відзначити, що в цей же період більш досвідчені землевласники і 

промисловці: Л.Е.Кеніг і П.І.Харитоненко стали відомими меценатами-аматорами природи – 

під їхньою опікою були створені Шарівський і Наталіївський парки, велися досліди по 

культурному рільництву, створенню лісових культур, акліматизації нових деревних порід, 

зберігалися цінні лісові масиви. Дуже потерпіли ліси цих районів під час громадянської війни, 

післявоєнної розрухи і в роки так званого «соціалістичного будівництва», коли відбувалася 

масова необмежена вирубка і заготівля деревини. Це саме стосується і періоду війни 1941-1945 
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рр. і післявоєнної відбудови народного господарства. 

Отже, природа цього краю, ліси, луки, болота, лісові озера, зазнали значного 

антропогенного впливу і змін. Однак тут ще збереглися малотранформовані ділянки, що стало 

підставою для їх заповідання і створення НПП. 

 

4.1.3. Кліматичні та бальнеологічні ресурси 

Клімат району помiрно-континентальний. Формується він у результаті взаємодії трьох 

основних факторів, що створюють клімат: сонячної радіації, циркуляції атмосфери і характеру 

підстилаючої поверхні. Варіація клімату данної території не істотна, тому що протяжність 

району з заходу на схiд незначна; коливання висот невеликі (не перевищують 200 м). 

Радіаційні умови досить однорідні. Сумарна сонячна радіація складає приблизно 95 

ккал/см
2
 за рік, причому за період з квітня до вересеня сумарна сонячна радіація складає біля 80 

% річної суми. Радіаційний баланс у середньому за рік позитивний і складає 42,2 ккал/см
2
. 

Основною повітряною масою, що формується над територією району, є континентальне 

помірне повітря. Її повторюваність складає 70-80 % взимку і 60-70 % улітку. 

На основі багаторічних метеорологічних спостережень за погодою на території 

Краснокутського району Харківської області  визначили головні особливості кліматичних умов 

території спостереження. Так, середня температура січня становить від -7,3 °С до -7,5 °С, а 

середня температура самого теплого місяця року – липня – від +20,2 °С до +20,5 °С. 

Підвищення температури повітря над територією району йде у напрямку з півночі на південь. 

За усередненими результатами багаторічних спостережень Олексіївської дослідної 

метеостанції найвища температура (+39 °С) припадає на липень, абсолютний мінімум 

температури в січні –36 °С. 

Тривалість теплого періоду складає 235-240 днів, холодного 126-130 днів. Перші морози 

настають у кінці вересня. Кінцем приморозків вважається початок травня. Стійкі морози 

починаються у першій декаді грудня. Тривалість безморозного періоду складає 155-160 днів. 

Кількість опадів, що випадають за рік, коливається в межах 497–528 мм. На теплий 

період (з червня по жовтень) припадає 345-166 мм опадів на холодний (з листопада по грудень) 

– 152-166 мм Кількість опадів зменшується в напрямку з північного заходу на південний схід 

району. 

Максимум хмарностi (7,3-7,9 балiв) припадає на зиму, мiнiмум (4,6-5,5 балiв) припадає 

на лiто. 

Вiдносна вологiсть досягає максимуму в груднi 86 %, а мiнiмум припадає на травень 60 

%. Середньорiчна величина вологостi – 74 %. 

Сніговий покрив тримається в середньому 94-95 днів, його товща невелика, в 
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середньому до 20 см. Його товщина і тривалість утримання в значною мірою впливають на 

промерзання ґрунту. Середня глибина промерзання ґрунту становить 0,5-0,6 м, максимальна 

глибина промерзання – 105 см. 

Вітри на території району непостійні за напрямком, мають різну потужність. Взимку 

переважають вітри східного та південно-східного напрямків. Їх швидкість досягає 5-5,5 м/с. 

Навесні переважно дмуть східні вітри. Влітку переважають західні та північно-західні (з 

швидкістю 3-3,5 м/с), а восени – західні і південно західні вітри. 

Таким чином, водозбірний басейн р. Мерло позитивно відрізняється стосовно клімату 

від інших районів Харківщини меншою континентальністю, більшою кількістю опадів, менш 

потерпає від посух, перепадів і екстремальних літніх і зимових температур, тобто є більш 

сприятливим для ведення рекреаційної діяльності. 

Бальнеологічні ресурси у межах території національного природного парку 

«Слобожанський» не виявлені, лікувальні властивості вод природних джерел не визначалися. 

На перспективу при складанні Програми Літопису природи національного природного парку 

слід запланувати наукові дослідження хімічних властивостей підземних вод з метою 

знаходження, розвитку і подальшого використання бальнеологічних ресурсів у межах парку. 

 

4.2. Стан та перспективи використання рекреаційних ресурсів, 

розвитку готельного господарства, інших об’єктів 

довгострокової та короткострокової рекреації 
 

Враховуючи, що НПП є новоствореною природоохоронною установою, її рекреаційна 

інфраструктура є мало розвиненою. На сьогодні Парк перебуває на етапі встановлення своєї 

діяльності, тому рекреаційні об’єкти та елементи безпосередньо на території НПП на даний час 

не облаштовані. Розпочаті роботи по рекреаційному облаштуванню місць відпочинку (табл. 

4.2.1), здійснюється розробка екологічних (еколого-освітніх) стежок та екскурсійних 

маршрутів. У подальшому Парку необхідно розвивати власну інфраструктуру на землях, які 

передані НПП в постійне користування. 

Основними перспективними видами туризму є дитячий, молодіжний, сімейний, 

культурно-пізнавальний, спортивний, екологічний (зелений), сільський, пішохідний, 

велосипедний, кінний, лижний. Найбільшою проблемою розвитку туризму є значна 

віддаленість від густонаселених регіонів та стан доріг. Проте при належній рекламі та 

достатньо розвиненій рекреаційній інфраструктурі даний вид діяльності буде інтенсивно 

розвиватись. 
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Таблиця 4.2.1 Дані щодо відпочиваючих на території НПП 

за окремими видами рекреаційної діяльності 

Види рекреації 

Кількість відпочиваючих, люд/день 

Усього за рік 
в тому числі по сезонах 

з ХI по IV місяці з V по Х місяці 

І. Організовані види рекреації 

1 Пішохідний туризм 200 40 160 

2 Короткостроковий відпочинок 400 85 315 

 Разом 550 125 425 

ІІ. Неорганізовані види рекреації 

1 Короткостроковий відпочинок 80 20 60 

2 Пішохідний туризм 30 10 20 

3 
Відвідування території НПП 

місцевим населенням 
300 100 200 

 Разом 410 130 280 

УСЬОГО ПО НПП 960 255 705 

 

На час розробки Проекту на території НПП розміщені (облаштовані) наступні об’єкти 

регульованої рекреації: 

1. Екологічна (еколого-освітня) стежка «До торф’яних боліт»; 

2. Екологічна (еколого-освітня) стежка «Мурафська дача»; 

3. Туристичний маршрут «Забутими стежками»; 

4. Туристичний маршрут «Сосновий ліс 1»; 

5. Рекреаційний пункт «Березовий гай»; 

6. Рекреаційний пункт «Щедра галявина»; 

7. Рекреаційний пункт «Козацький стан»; 

8. Рекреаційний пункт «Затишний»; 

9. Наметове еко-містечко «Лугове»; 

10. Питне джерело № 1; 

11. Питне джерело № 2. 

Для кожної екологічної (еколого-освітньої) стежки та кожного туристичного маршруту 

розроблені інформаційні описи, які містять: еколого-освітню та науково-популярну інформацію 

про природні об’єкти (екосистеми, біотопи, види флори та фауни тощо); інформацію історико-

культурного та етнографічного спрямування; опис визначених форм маркування, 

інформаційного та рекреаційного облаштування; картосхему з позначеними природними 

об’єктами, місцями встановлення інформаційного та рекреаційного облаштування; умови 

проходження стежкою/маршрутом та гарантування безпеки відвідувачів; умови контролю за 

станом стежки/маршруту та поновлення їх облаштування тощо. 

Елементи існуючого рекреаційного впорядкування території НПП наведені в табл. 4.2.2. 
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Таблиця 4.2.2 Елементи існуючого рекреаційного впорядкування 

Назва елементу 

впорядкування 

Функціональна зона 

Всього 
Заповідна 

Регульованої 

рекреації 

Стаціонарної 

рекреації 
Господарська 

1 2 3 4 5 6 

Екологічні (еколого-

освітні) стежки 
- 1 - 1 2 

Туристичні маршрути - 1 - 1 2 

Рекреаційні ділянки - - 1 3 4 

Наметові містечка - 1 - - 1 

Питні джерела - 1 - 1 2 

УСЬОГО ПО НПП - 4 1 6 11 

 

Перелік існуючих екологічних (еколого-освітніх) стежок, туристичних маршрутів, 

рекреаційних ділянок, наметових містечок і питних джерел у межах НПП та їх характеристика 

представлені в табл. 4.2.3. 

На суміжних із територією Парку в зоні приватного сектору знаходяться готелі 

«Дубрава» та «Краснокутський», а також дитячий заміський оздоровчий табір «Каразінський». 

Більш детальна інформація про рекреаційні заклади поряд з територією НПП наведена в табл. 

4.2.4. 

У перспективі при проведенні роботи по здійсненню належної реклами та покращенню 

туристичної інфраструктури на території НПП кількість відпочиваючих буде збільшуватись. 
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Таблиця 4.2.3 Перелік існуючих екологічних (еколого-освітніх) стежок, туристичних маршрутів, рекреаційних ділянок, наметових 

містечок та питних джерел у межах НПП, їх характеристика 

№ 

з/п 

Назва елементу 

благоустрою 

Характеристика (довжина, характер 

місцевості по маршруту, природні та 

культурно-історичні цінності тощо; 

місце розташування з посиланням на 

картосхему) 

Місткість, 

люд/день 

Вартість екскурсії або 

місця відпочинку, грн. 

(станом на 01.01.2015 р.) 

Стан та потреби в 

облаштуванні 

1 

Екологічна (еколого-

освітня) стежка 

«До торф’яних боліт» 

Пішохідний та велосипедний маршрут 

довжиною 3,1 км по сосновому лісі із 

зупинками на гіпно-сфагнових, 

осоково-сфагнових болотах та лісових 

озерах (36, 37, 27 кв. 

Володимирівського ПНДВ) 

27 
13,00 (дорослий) 

10,00 (дитячий) 

Облаштована інформаційними 

стендами (12 шт.), стендами з 

природними експонатами (4 шт.) 

та ботанічними табличками (31 

шт.). 

Потреби: вхідна арка, 

інформаційні стенди (2 шт.), 

оглядовий майданчик, вказівні 

знаки на роздоріжжі (5 шт.), 

навіс від дощу (2 шт.), лавки (12 

шт.), урни для відходів (3 шт.), 

туалет (2 шт.) 

2 

Екологічна (еколого-

освітня) стежка 

«Мурафська дача» 

Пішохідний та велосипедний маршрут 

довжиною 2,6 км по сосновому лісі та 

ділянкою старовікових дубів 

насіннєвого походження (57 кв. 

Володимирівського ПНДВ) 

23 
13,00 (дорослий) 

10,00 (дитячий) 

Облаштована вхідною аркою, 

інформаційними стендами (9 

шт.), альтанкою, лавками (6 шт.) 

та туалетом. 

Потреби: вказівні знаки на 

роздоріжжі (16 шт.), альтанка, 

лавки (4 шт.), урни для відходів 

(3 шт.), туалет (1 шт.) 

3 
Туристичний маршрут 

«Забутими стежками» 

Пішохідний та велосипедний маршрут 

довжиною 12 км (по території НПП 8 

км ), що проходить по нагірній діброві 

(31, 28, 18, 13, 19, 14, 8, 9, 4 кв. 

Пархомівського ПНДВ) 

80 
20,00 (дорослий) 

15,00 (дитячий) 

Облаштований інформаційними 

стендами (12 шт.), вказівними 

знаками на роздоріжжі (75 шт.), 

містками (2 шт.), оглядовим 

майданчиком та туалетом. 

Потреби: вхідна арка, 

біотехнічний комплекс для 
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ратичних, навіс від дощу, 

дерев’яний місток, місця для 

паркування велосипедів (3 шт.), 

лавки (6 шт.), урни для відходів 

(4 шт.), туалет (2 шт.) 

4 
Туристичний маршрут 

«Сосновий ліс 1» 

Пішохідний та велосипедний маршрут 

довжиною 15 км із зупинками, що 

знайомлять з рослинним та тваринним 

світом соснового лісу (26, 37, 27, 18, 

19, 10, 11, 12, 13, 5, 6, 1, 7, 15, 16, 25 кв. 

Володимирівського ПНДВ) 

135 
20,00 (дорослий) 

15,00 (дитячий) 

Облаштований інформаційними 

стендами (8 шт.). 

Потреби: вхідна арка, вказівник 

на роздоріжжі (60 шт.), альтанка, 

навіси від дощу (2), лавки (4 

шт.), місця для паркування 

велосипедів (3 шт.), урни для 

відходів (3 шт.), туалет 

5 
Рекреаційний пункт 

«Березовий гай» 
36 кв. 6 вид. Володимирівського ПНДВ 68 50,00 грн. 

Облаштований інформаційними 

стендами (4 шт.), столами (3 шт.) 

та лавками (6 шт.), дитячим 

майданчиком, туалетом та урною 

для відходів. 

Потреби: презентаційний 

майданчик, альтанка (5 шт.), 

навіси від дощу (3 шт.), місце 

для паркування велосипедів, 

мангал, урни для відходів (6 

шт.), туалет 

6 
Рекреаційний пункт 

«Щедра галявина» 
26 кв. 8 вид. Володимирівського ПНДВ 25 100,00 грн. 

Облаштований інформаційними 

стендами (2 шт.), альтанкою, 

лавками (2 шт.), туалетом та 

урною для відходів. 

Потреби: дитячий майданчик, 

презентаційний майданчик, 

місце для розбиття наметів, 

мангал 

7 
Рекреаційний пункт 

«Козацький стан» 

10 кв. 15 вид. Володимирівського 

ПНДВ 
25 50,00 грн. 

Облаштований інформаційними 

стендами (2 шт.), столом, 

лавками (2 шт.), туалетом та 
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урною для відходів. 

Потреби: альтанка (2 шт.), навіс 

від дощу, лавки (2 шт.), мангал, 

урна для відходів 

8 
Рекреаційний пункт 

«Затишний» 
26 кв. 8 вид. Володимирівського ПНДВ 12 75,00 грн. 

Облаштований інформаційним 

стендом, альтанкою, туалетом та 

урною для відходів 

Потреби: інформаційний стенд, 

мангал 

9 
Наметове еко-

містечко «Лугове» 
4 кв. 10 вид. Пархомівського ПНДВ 154 10,00 грн. 

Облаштоване інформаційним 

стендом, альтанками (2 шт.), 

лавками (4 шт.), місцем для 

розкладання вогнища, душем, 

туалетом та урною для відходів. 

Потреби: інформаційний стенд 

(3), місце для розбиття наметів, 

альтанка (2 шт.), спеціально 

обладнане місце для розкладання 

вогнищ, мангал, душ, туалет, 

лавки (4 шт.), місце для 

паркування велосипедів, урна 

для відходів (3 шт.), пункт 

прокату спорядження та 

побутових предметів, 

реконструкція греблі ставка 

10 
Джерело питної води 

№ 1 
18 кв. 8 вид. Пархомівського ПНДВ - - 

Облаштоване інформаційним 

стендом 

Потреба: інформаційний стенд, 

лавка (2 шт.) 

11 
Джерело питної води 

№ 2 
4 кв. 19 вид. Пархомівського ПНДВ - - 

Облаштоване інформаційним 

стендом 

Потреба: інформаційний стенд, 

лавка (2 шт.) 
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Таблиця 4.2.4 Перелік рекреаційних закладів 

поряд з територією НПП та їх характеристика 

№ 

з/п 

Назва 

рекреаційного 

закладу, його 

підпорядкованість 

та профіль 

Місце 

розташування: 

поштова адреса; 

функц. зона; у 

відношенні 

населеного пункту, 

лісництва тощо 

Місткість 

відпочиваючих, 

люд/день 

Вартість 

доби 

перебування 

з 1 особи, 

грн. 

Стан та потреби 

в облаштуванні 

1 

Дитячий заміський 

оздоровчий табір 

«Каразінський» 

с. Основинці, вул. 

Тельмана, 28 
100 100,00 

Знаходиться в 

належному стані 

2 

Готель «Дубрава» 

Приватний 

підприємець 

смт. Краснокутськ, 

вул. Леніна, 119 
5-10 250,00 

Знаходиться в 

належному стані 

3 
Готель 

«Краснокутський» 

смт. Краснокутськ, 

вул. Леніна, 135 
15-20 150,00 

Знаходиться в 

належному стані 

 

Таблиця 4.2.5 Інформація з існуючої та планованої ємності елементу благоустрою 

№

 

з/

п 

Назва 

елементу 

благоустрою 

Існуюча Планова Опти-

мальна 

к-сть 

людей в 

екскур-

сійній 

групі/ 

к-сть 

груп в 

день 

Термін 

досяг-

нення 

запла-

новано-

го 

резуль-

тату 

Разова 

ємність місця 

відвідування, 

люд/день 

Загальна 

кількість 

відвідувачів 

за сезон, осіб 

Разова 

ємність місця 

відвідування, 

люд/день 

Загальна 

кількість 

відвідувачів 

за сезон, осіб 

Зима Літо 

з ХI 

по IV 

міс. 

з V по 

Х міс. 
Зима Літо 

з ХI 

по IV 

міс. 

з V по 

Х міс. 

Екологічні (еколого-освітні) стежки 

1 

«До 

торф’яних 

боліт» 

15 15 15 130 27 27 500 1500 20/1 2017 

2 
«Мурафська 

дача» 
15 15 25 30 23 23 400 1600 20/1 2017 

Туристичні маршрути 

1 
«Забутими 

стежками» 
20 20 - - 80 80 500 2000 20/4 2017 

2 
«Сосновий ліс 

1» 
20 20 - - 135 135 700 3500 20/6 2017 

Рекреаційні ділянки 

1 
«Березовий 

гай» 
35 35 45 165 68 68 1600 3400 68/1 2017 

2 
«Щедра 

галявина» 
15 15 20 55 25 25 600 1250 25/1 2017 

3 
«Козацький 

стан» 
10 10 10 50 25 25 600 1250 25/1 2017 

4 «Затишний» 10 10 10 45 12 12 300 600 12/1 2017 

Наметові містечка 

1 «Лугове» 25 25 - 50 - 154 - 3800 154/1 2017 

Питні джерела 

1 № 1 - 20 - - - 20 - 2000 20/4 2017 

2 № 2 - 20 - - - 20 - 2000 20/4 2017 
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4.3. Розвиток мережі туристичних маршрутів та 

екологічних (еколого-освітніх) стежок 
 

Одним із важливих та пріоритетних завдань Парку є розвиток мережі екологічних 

(еколого-освітніх) стежок та туристичних маршрутів, що в перспективі будуть ознайомлювати 

відвідувачів із рослинним і тваринним світом, історико-культурною спадщиною, народним 

побутом населення, вивчати дану територію, визначати свою роль у природі. 

На час розробки Проекту створені екологічні (еколого-освітні) стежки «До торф’яних 

боліт» та «Мурафська дача» і туристичні маршрути «Забутими стежками» та «Сосновий ліс 1». 

Та для ефективного використання природних комплексів НПП у туристичних, наукових, 

еколого-освітніх цілях доцільно дооблаштувати вже існуючі стежки та маршрути (схеми в 

додатках) та додатково створити низку екологічних (еколого-освітніх) стежок та туристичних 

маршрутів, а саме екологічні (еколого-освітні) стежки «Життя бобрів» та «Холодний яр», 

туристичні маршрути «Лісовими стежками» та «Сосновий ліс 2» 

Екологічні (еколого-освітні) стежки та туристичні маршрути Парку, що проходять по 

заболоченій місцевості та піщаними ділянками, потребують облаштування твердим покриттям 

(гравійною відсипкою). 

Схеми розташування екологічних (еколого-освітніх) стежок та туристичних маршрутів 

наведені в додатку 3. 

 

4.4. Рекреаційний благоустрій території НПП 
 

Кількість об’єктів та видів рекреаційної діяльності є не достатньою для ефективного 

використання територій НПП в рекреаційних цілях. Для ефективного впровадження 

рекреаційної діяльності доцільно збільшити кількість об’єктів короткострокового та 

довгострокового відпочинку на території НПП. 

Додаткову привабливість даній території додасть створення екологічного освітньо-

виховного центру.  Головною метою діяльності візит-центру є сприяння розвитку привабливого 

еколого-туристичного іміджу території Парку. Цей туристичний об’єкт буде репрезентувати не 

тільки місцевість, а і сучасні концепції охорони довкілля у привабливому та цікавому для 

відвідувачів форматі. У візит-центрі відвідувачі зможуть отримати доступ до інформації про 

край, природоохоронні території, багатство флори та фауни, культуру та побут місцевих 

жителів, отримати інформаційні та промоційні матеріали, відвідати музей природи. А в 

зручному мультимедійному конференц-залі, який дозволить зібрати разом 30 осіб, не 

порушуючи комфорту перебування, буде можливість для проведення конференцій, семінарів та 
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круглих столів. Візит-центр передбачає комп’ютерне та мультимедійне забезпечення, 

оформлення інформаційними стендами. 

На території Парку також знаходяться лісові озера, які можуть використовуватись для 

любительської риболовлі. З цією метою доцільно передбачити реконструкцію греблі для 

надійності споруди та умов її експлуатації, підвищення рівня води у водоймі, а також 

здійснення додаткових вимог з охорони навколишнього природного середовища. 

Важливим та альтернативним сектором для розвитку туристичної інфраструктури 

становлять приватні садиби, на базі яких можна розвивати сільський та екологічний (зелений) 

туризм. Найбільш перспективні села для розвитку даного виду діяльності є: смт. Краснокутськ, 

с. Качалівка, с. Володимирівка, с. Чернещина, с. Козіївка (Додаток 3). 

Для створення організованих видів рекреації доцільно налагодити співпрацю з 

місцевими жителями, щодо використання місцевих рекреаційних ресурсів найбільш ефективно 

та без завдання шкоди природі. Доцільним є створення інформаційних баз рекреаційних 

ресурсів, інвентарю та послуг, що знаходяться та надаються на території НПП та прилеглих 

територіях. Це дасть можливість ефективно надавати інформацію відвідувачам Парку та 

запровадити організовані форми рекреації. 

Проектом передбачається створення комфортних умов відпочинку при різних видах 

рекреаційної діяльності. Головним засобом досягнення цієї мети, є раціональне планування та 

благоустрій території. Обсяги рекреаційного облаштування території НПП наведені в табл. 

4.4.1. 

Під час розроблення окремих проектів та планів по облаштуванню рекреаційних зон та 

місць відпочинку, прокладанню туристичних маршрутів та екологічних (еколого-освітніх) 

стежок можуть бути внесені зміни та корективи. 

 

Таблиця 4.4.1 Перелік рекреаційних елементів у межах НПП, їх характеристика 

№ з/п 

Назва 

елементу 

благоустрою 

Характеристика (довжина, 

характер місцевості по 

маршруту, природні та 

культурно-історичні цінності 

тощо; місце розташування) 

Потреби в 

облаштуванні/дооблаштуванні 

І. ЕКОЛОГІЧНІ (ЕКОЛОГО-ОСВІТНІ) СТЕЖКИ 

1 

Екологічна 

(еколого-

освітня) стежка 

«До торф’яних 

боліт» 

Довжина 3,1 км. Друга борова 

тераса р.Мерли. Маршрут стежки 

проходить по сосновому лісі 

лівого берегу р.Мерла, біля 

осоко-сфагнових та гіпно-

сфагнових боліт (36, 37, 27 кв. 

Володимирівського ПНДВ) 

Вхідна арка – 1 шт., інформаційний 

стенд – 2 шт., оглядовий майданчик – 

1 шт., вказівний знак на роздоріжжі – 5 

шт., навіс від дощу – 2 шт., лавка – 12 

шт., урна для відходів – 3 шт., туалет – 

2 шт., тверде покриття всього 

маршруту – 3,1 км 

2 
Екологічна 

(еколого-

Довжина 2,6 км. Старовікова 

діброва правого берегу р.Мерчик. 

Вказівний знак на роздоріжжі – 16 шт., 

альтанка – 1 шт., лавка – 4 шт., урна 
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№ з/п 

Назва 

елементу 

благоустрою 

Характеристика (довжина, 

характер місцевості по 

маршруту, природні та 

культурно-історичні цінності 

тощо; місце розташування) 

Потреби в 

облаштуванні/дооблаштуванні 

освітня) стежка 

«Мурафська 

дача» 

Маршрут стежки проходить по 

діброві правого берегу р.Мерчик, 

біля 300-літніх дубів та молодих 

насаджень сосни (57 кв. 

Володимирівського ПНДВ) 

для відходів – 3 шт., туалет – 1 шт., 

тверде покриття всього маршруту – 2,6 

км 

3 

Екологічна 

(еколого-

освітня) стежка 

«Холодний яр» 

Довжина 1,7 км. Дубово-

сосновий ліс. Маршрут стежки 

проходить по яру та охоплює 

різні екологічні типи 

старовікового дубово-соснового 

лісу та балково-долинні природні 

комплекси. (25 кв. 

Пархомівського ПНДВ) 

Вхідна арка – 1 шт., інформаційний 

стенд – 6 шт., вказівний знак на 

роздоріжжі – 20 шт., дерев’яний місток 

– 5 шт., оглядовий майданчик – 1 шт., 

лавка – 6 шт., навіс від дощу – 1 шт., 

урна для відходів – 2 шт., туалет – 1 

шт., тверде покриття всього маршруту 

– 1,7 км 

4 

Екологічна 

(еколого-

освітня) стежка 

«Життя бобрів» 

Довжина 3,0 км. Маршрут стежки 

проходить навколо с. Сорокове та 

с. Володимирівка через сосновий 

ліс та р.Мерчик до хаток бобрів 

(35, 45 кв. Володимирівського 

ПНДВ) 

Вхідна арка – 1 шт., інформаційний 

стенд – 10 шт., вказівний знак на 

роздоріжжі – 30 шт., лавка – 8 шт., 

навіс від дощу – 2 шт., урна для 

відходів – 3 шт., туалет – 2 шт., тверде 

покриття всього маршруту – 3,0 км 

ІІ. ТУРИСТИЧНІ МАРШРУТИ 

1 

Туристичний 

маршрут 

«Сосновий ліс. 

1» 

Довжина 15 км. Маршрут 

простягається по боровій терасі 

р.Мерла з виходом на заплаву. 

(26, 37, 27, 18, 19, 10, 11, 12, 13, 5, 

6, 1, 7, 15, 16, 25 кв. 

Володимирівського ПНДВ) 

Вхідна арка – 1 шт., вказівний знак на 

роздоріжжі – 60 шт., альтанка – 1 шт., 

лавка – 4 шт., навіс від дощу – 2 шт., 

урна для відходів – 3 шт., туалет – 1 

шт., тверде покриття всього маршруту 

– 15 км, місце для паркування 

велосипедів – 3 шт. 

2 

Туристичний 

маршрут 

«Забутими 

стежками» 

Довжина 12 км. Машрут 

проходить від гідрологічного 

заказника «Чернещинський» до 

пам’ятки архітектури «Співочі 

тераси» по нагірній діброві.  

(31, 28, 18, 13, 19, 14, 8, 9, 4 кв. 

Пархомівського ПНДВ) 

Вхідна арка – 1 шт., біотехнічний 

комплекс для ратичних – 1 шт., 

дерев’яний місток – 1 шт., лавка – 6 

шт., навіс від дощу – 1 шт., урна для 

відходів – 4 шт., туалет – 2 шт., тверде 

покриття всього маршруту – 12 км, 

місце для паркування велосипедів – 3 

шт. 

3 

Туристичний 

маршрут 

«Сосновий ліс. 

2» 

Довжина 11 км. Маршрут 

проходить від с. Качалівка по 

боровій терасі до смт. 

Краснокутськ, с. Чернещина і 

закінчується на р.Мерла. (76, 68, 

47, 37, 27, 18, 19, 10 кв. 

Володимирівського ПНДВ) 

Вхідна арка – 1 шт., інформаційний 

стенд – 14 шт., лавка – 8 шт., навіс від 

дощу – 2 шт., урна для відходів – 3 

шт., туалет – 2 шт., вказівний знак на 

роздоріжжі –60 шт., тверде покриття 

всього маршруту – 11 км, місце для 

паркування велосипедів – 3 шт. 

4 

Туристичний 

маршрут 

«Лісовими 

стежками» 

Довжина 5,1 км. Маршрут 

проходить по 26, 27, 37, 47, 36 кв. 

Володимирівського ПНДВ 

Вхідна арка – 1 шт., інформаційний 

стенд – 12 шт., лавка – 6 шт., навіс від 

дощу – 1 шт., урна для відходів – 2 

шт., туалет – 1 шт., вказівний знак на 

роздоріжжі –20 шт., тверде покриття 

всього маршруту – 5,1 км, місце для 

паркування велосипедів – 2 шт. 

IІІ. ЕКОЛОГО-ОСВІТНІЙ ЦЕНТР 

1 Еколого- Володимирівське ПНДВ кв. 26 За окремим проектом 
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№ з/п 

Назва 

елементу 

благоустрою 

Характеристика (довжина, 

характер місцевості по 

маршруту, природні та 

культурно-історичні цінності 

тощо; місце розташування) 

Потреби в 

облаштуванні/дооблаштуванні 

освітній центр 

2 

Філіал еколого-

освітнього 

центру 

Пархомівське ПНДВ кв. 25 За окремим проектом 

ІV. МУЗЕЙ ПРИРОДИ 

1 Музей природи Володимирівське ПНДВ кв. 26 За окремим проектом 

V. СПОРУДИ ДОВГОСТРОКОВОГО ВІДПОЧИНКУ 

1 

Кімнати для 

ночівлі на 30 

осіб 

Володимирівське ПНДВ кв. 26 За окремим проектом 

VІ. НАМЕТОВІ МІСТЕЧКИ 

1 «Лугове» Пархомівське ПНДВ кв. 4 

Інформаційний стенд – 3 шт., альтанка 

– 2 шт., лавка – 4 шт., душ – 1 шт., 

спеціально обладнане місце для 

розкладання вогнищ – 3 шт., туалет – 1 

шт., урна для відходів – 3 шт., мангал – 

1 шт., пункт прокату спорядження та 

побутових предметів – 1 шт., місце для 

паркування велосипедів – 1 шт., 

реконструкція греблі існуючого ставка 

– 1 шт. 

2 «Холодний яр» Пархомівське ПНДВ кв. 25 

Інформаційний стенд – 3 шт., літній 

будиночок для відпочинку – 4 шт., 

альтанка – 3 шт., лавка – 6 шт., 

спеціально обладнане місце для 

розкладання вогнищ – 3 шт., мангал – 

1 шт., туалет – 2 шт., душ – 2 шт., 

місце для паркування  велосипедів – 1 

шт., урна для відходів – 3 шт., пункт 

прокату спорядження та побутових 

предметів – 1 шт. 

3 «Козацьке» Володимирівське ПНДВ кв. 10 

Інформаційний стенд – 3 шт., альтанка 

– 3 шт., лавка – 6 шт., спеціально 

обладнане місце для розкладання 

вогнищ – 3 шт., мангал – 1 шт., туалет 

– 2 шт., душ – 2 шт., місце для 

паркування  велосипедів – 1 шт., урна 

для відходів – 3 шт., пункт прокату 

спорядження та побутових предметів – 

1 шт. 

VІІ. ПИТНІ ДЖЕРЕЛА 

1 Джерело № 1 Пархомівське ПНДВ 18 кв. 8 вид. 
Інформаційний стенд – 1 шт., лавка – 2 

шт. 

2 Джерело № 2 Пархомівське ПНДВ 4 кв.19 вид. 
Інформаційний стенд – 1 шт., лавка – 2 

шт. 

VІІІ. БУДИНОК РИБАЛКИ 

1 «Карасик» Володимирівське ПНДВ 10 кв. 

Літній будинок для відпочинку – 1 шт., 

інформаційний стенд – 2 шт., туалет – 

1 шт., спеціально обладнане місце для 

розкладання вогнища – 1, урна для 

відходів – 1 шт., пункт прокату 
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№ з/п 

Назва 

елементу 

благоустрою 

Характеристика (довжина, 

характер місцевості по 

маршруту, природні та 

культурно-історичні цінності 

тощо; місце розташування) 

Потреби в 

облаштуванні/дооблаштуванні 

спорядження – 1 шт. 

ІX. РЕКРЕАЦІЙНІ ДІЛЯНКИ 

1 
«Березовий 

гай» 
Володимирівське ПНДВ 36 кв. 

Презентаційний майданчик – 1 шт., 

альтанка – 5 шт., навіс від дощу – 3 

шт., місце для паркування велосипедів 

– 1 шт., мангал – 1 шт., урна для 

відходів – 6 шт., туалет – 1 шт. 

2 
«Щедра 

галявина» 
Володимирівське ПНДВ 26 кв. 

Дитячий майданчик – 1 шт., 

презентаційний майданчик – 1 шт., 

місце для розбиття наметів – 1 шт., 

мангал – 1 шт. 

3 
«Козацький 

стан» 
Володимирівське ПНДВ 10 кв. 

Альтанка – 2 шт., навіс від дощу – 1 

шт., лавки – 2 шт урна для відходів – 1 

шт., мангал – 1 шт. 

4 «Затишний» Володимирівське ПНДВ 26 кв. 
Інформаційний стенд – 1 шт., мангал – 

1 шт. 

5 «Наталіївський» Володимирівське ПНДВ 57 кв. 

Інформаційний стенд – 2 шт., альтанка 

– 2 шт., мангал – 1 шт., лавка – 4 шт., 

туалет – 1 шт., урна для відходів – 2 

шт. 

6 «Узлісся» 
Володимирівське ПНДВ 57 кв. 

(р. Мерчик) 

Інформаційний стенд – 2 шт., альтанка 

– 2 шт., мангал – 1 шт., лавка – 4 шт., 

туалет – 1 шт., урна для відходів – 2 

шт. 

X. ЕКОКЛАС 

1 Клас на природі Володимирівське ПНДВ 26 кв. 
Парти з лавами та навісом на 30 осіб, 

дошка 

ХІ. ГОЛОВНІ В’ЇЗДИ 

1 № 1 Володимирівське ПНДВ 26 кв. 
Вхідна арка – 1 шт., інформаційний 

стенд – 4 шт., лавка – 4 шт. 

2 № 2 Пархомівське ПНДВ 25 кв. 
Вхідна арка – 1 шт., інформаційний 

стенд – 4 шт., лавка – 4 шт. 

 

Таблиця 4.4.2 Пропоновані обсяги рекреаційної забудови та облаштування 

Елемент рекреаційної 

забудови та облаштування, 

заплановане місце 

розташування 

Функціональні зони Обсяги, шт. 

Підстава  

(документ) 
запо-

відна 

регул. 

рек-

реації 

стац. 

рек-

реації 

госпо-

дар- 

ська 

Забу-

дови 

Дооб- 

лашту-

вання 

Екологічні (еколого-освітні) 

стежки, шт./км 
- + - + 2/4,7 2/5,7 

План 

облаштування 

Туристичні маршрути, шт./км - + + + 2/16,1 2/23 
План 

облаштування 

Еколого-освітній центр (в 

адміністративній будівлі НПП) 
- - - + 1 - 

За окремим 

проектом 

Філіал еколого-освітнього 

центру (в адміністративній 

будівлі Пархомівського 

ПНДВ) 

- - - + 1 - 
За окремим 

проектом 

Музей природи (в - - - + 1 - За окремим 
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Елемент рекреаційної 

забудови та облаштування, 

заплановане місце 

розташування 

Функціональні зони Обсяги, шт. 

Підстава  

(документ) 
запо-

відна 

регул. 

рек-

реації 

стац. 

рек-

реації 

госпо-

дар- 

ська 

Забу-

дови 

Дооб- 

лашту-

вання 

адміністративній будівлі НПП) проектом 

Кімнати для ночівлі (в 

адміністративній будівлі НПП) 
- - - + 1 - 

За окремим 

проектом 

Наметові містечка - - + ++ 2 1 
План 

облаштування 

Питні джерела - + - + - 2 
План 

облаштування 

Будинок рибалки - - + - 1 - 
План 

облаштування 

Рекреаційні ділянки - ++ + +++ 2 4 
План 

облаштування 

Клас на природі - - - + 1 - 
План 

облаштування 

Головні в’їзди - - - ++ 2 - 
За окремим 

проектом 

 

4.5. Забезпечення безпеки відвідувачів парку 

Одним з важливих критеріїв рекреаційної діяльності НПП є безпека відпочинку. Парк 

щорічно розробляє комплекс заходів для попередження нещасних випадків, наданню 

необхідної медичної допомоги, евакуації потерпілих, пошуку людей, що заблукали. 

Для забезпечення безпеки відвідувачів територій НПП доцільно включити комплекс 

заходів: 

- встановлення інформаційних, попереджувальних та заборонних аншлагів, а також усне 

інформування щодо потенційно небезпечних ситуацій, таких як природні стихії, екстремальні 

температури, пожежі, небезпечні тварини та рослини (кліщі, рослини-алергени тощо); 

- здійснення протипожежної пропаганди; 

- проведення санітарно-оздоровчих заходів – видалення сухостійних, аварійних, 

вітровальних, вітроломних дерев; санітарної обрізки дерев на основних ділянках відпочинку та 

пересування відвідувачів, екостежках, туристичних маршрутах; 

- здійснення патрулювання території – здійснюється відповідно до графіків 

патрулювання, що затверджуються щомісяця. Патрульні автомобілі повинні бути обладнані 

аптечками; 

- проведення спеціальної підготовки державних інспекторів по охороні Парку з надання 

першої медичної допомоги; 

- посилення взаємодії служби державної охорони з правоохоронними органами, 

службами швидкої медичної допомоги та ін.; 

- встановлення систем відеоспостереження для попередження виникнення надзвичайних 
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ситуацій та швидкого реагування на них. 

Крім того, для попередження надзвичайних ситуацій, що можуть зашкодити здоров’ю 

інших людей, відвідувачі мають звертати увагу на правила безпечного поводження на території 

НПП, відповідно до яких забороняється: розводити вогнища у недозволених місцях та 

лісонасадженнях у пожеженебезпечний період; залишати без нагляду малих дітей; залишати 

після себе вогнища; прогулюватися під сухостійними деревами; створювати зайвий шум; 

полювати; вигулювати собак без намордників; використовувати синтетичні миючі засоби, мити 

автотранспорт; руйнувати та псувати стенди, вказівники, споруди; смітити, залишати 

неприбраними місця відпочинку. 

НПП розроблені та затверджені Правила безпечного поводження на території установи, 

згідно яких інформуються відвідувачі території Парку. 

Територія Парку характеризується значним переліком та рівнем загроз для його 

відвідувачів. У першу чергу це пов’язано з важкою доступністю території. Враховуючи 

небезпечність для рекреаційної діяльності на території НПП потрібно провести низку заходів 

для підвищення безпеки відвідувачів Парку. Розробити інструкції з техніки безпеки та правила 

безпечного поводження відвідувачів на території НПП. При проведенні екскурсій проводити 

інструктажі із техніки безпеки. Місця початку та зупинок туристичних маршрутів, масового 

відпочинку населення облаштувати інформаційними аншлагами із схемами маршрутів, місцями 

екстреного виходу, контактними телефонами рятувальних та медичних служб, правилами 

поводження на території. 

Адміністрація Парку повинна своєчасно інформувати відвідувачів НПП про потенційно 

небезпечні природні явища: екстремальні температури повітря і води, а також про наявність 

небезпечних для людини тварин і рослин (хижих тварин, отруйних змій, павуків, рослин, грибів 

і т.д.). 

Державні інспектори з охорони НПП та спеціалісти, що залучаються до екскурсійної 

діяльності повинні проходити спеціальну підготовку (навчання, лекції) по наданню першої 

медичної допомоги відвідувачам території Парку, які потерпіли від нещасних випадків 

(пораненнях, укусах, вивихах тощо). 

Приміщення адміністрації, відділень та кордонів НПП мають бути оснащені медичними 

аптечками, які поповнюються в установленому порядку. 

 

4.6. Забезпечення відвідувачів інформацією 

З метою сприяння захисту права кожної людини нинішнього і прийдешніх поколінь 

жити в навколишньому середовищі, сприятливому для її здоров'я та добробуту, відповідно до 

положень чинної для України Орхуської Конвенції (1999), яка гарантує права на доступ до 
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інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та на доступ до правосуддя з 

питань, що стосуються довкілля. 

Для забезпечення відувачів НПП інформацією, всі туристичні маршрути та еколого-

освітні стежки, місця масового відпочинку населення мають бути облаштовані інформаційними 

аншлагами, видаватися путівники по маршрутам та буклети про Парк. Доцільним є збільшити 

кількість друкованої продукції про НПП, зокрема путівників і картосхем еколого-освітніх 

стежок і туристичних маршрутів. 

Важливим напрямком забезпечення відвідувачів інформацією є створення й 

облаштування інформаційних центрів (візит-центрів). Інформаційним та наглядним 

доповненням до візит-центрів є виготовлення та безкоштовне розповсюдження буклетів, 

листівок, календарів, плакатів серед місцевого населення та відвідувачів Парку. 

З огляду на порівняно високу вартість робіт з розробки і поширення інформації, НПП 

має залучати для цих цілей спонсорів з числа підприємств, установ та організацій, громадських 

об’єднань, а також природоохоронних фондів. 

 

4.7. Залучення підприємств, установ та місцевого населення до рекреаційної 

діяльності на території НПП 

 

Розвиток рекреаційної діяльності багато чим визначається залученням до цієї справи 

підприємств, установ, насамперед місцевих підприємців. З цією метою адміністрації Парку 

необхідно реалізувати наступні заходи: 

- укласти угоди/договори про рекреаційну діяльність з суб’єктами туристичної 

діяльності; 

- розробити в установленому порядку логотип НПП; 

- пропонувати використання на комерційній основі логотипу НПП при продажі 

продукції та наданні послуг місцевими підприємствами, установами та організаціями; 

- організовувати зустрічі з метою проведення роз’яснювальної роботи та обговорення 

питань про залучення місцевого населення до рекреаційної діяльності і підвищення ним рівня 

обслуговування відвідувачів; 

- створити базу даних щодо можливих послуг місцевого населення, зокрема щодо умов 

проживання у приватних садибах; 

- налагодити співпрацю із місцевою владою у розвитку туристичного бізнесу, що 

дозволить збільшити зайнятість місцевого населення; 

- вести еколого-просвітницьку діяльність, організовувати семінари для кращого розвитку 

зеленого туризму, та набуття практики місцевих жителів прийому туристів і їх організованому 
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відпочинку у сільських садибах. 

 

4.8. Стан та перспективи розвитку побутового обслуговування 

 

У зоні НПП (смт. Краснокутськ) діють розрізнені приватні об’єкти побутового 

обслуговування, які надають перукарські послуги, послуги з ремонту взуття та годинників, 

пошив та ремонт одягу, ремонт побутової техніки, послуги лазні, фотопослуги, стоматологічні 

та аптекарські послуги. 

 

4.9. Стан та перспективи розвитку системи громадського харчування 

 

Система громадського харчування в зоні Парку також розвинена нерівномірно і 

недостатньо та основана на приватному секторі. 

Найбільше закладів харчування розміщенні у Краснокутську, але на перспективу 

потрібно організувати харчування в селах Козіївка, Володимирівка, Городнє, Чернещина, 

Качалівка. 

№ 

п/п 
Адреса Заклад громадського харчування 

К-ть посадочних 

місць 

1 смт. Краснокутськ Кафе «Баварія» 100 

2 смт. Краснокутськ Кафе «Дубрава» 50 

3 смт. Краснокутськ Кафе «Пельменная» 30 

4 смт. Краснокутськ Кафе «Мрія» 25 

Необхідним напрямком у розвитку громадського харчування є його індустріалізація, 

істотне поліпшення обслуговування і якості продукції. Особлива увага приділяється 

задоволенню потреб туристів у громадському харчування за місцем зупинок на маршрутах. 

Розвиток рекреації дозволить розширити мережу підприємств громадського харчування, 

зокрема, створювати підприємства громадського харчування в рамках розвитку зеленого 

туризму. 

 

4.10. Стан та перспективи розвитку народних промислів 

 

Першочерговими завданнями природоохоронної діяльності є створення правових, 

економічних та організаційних умов для збереження, відродження і розвитку народних 

художніх промислів даного регіону. 

У рамках реалізації даного напрямку національного природного парку передбачено 

поповнення веб-сайту Парку для розміщення інформації про майстрів народного мистецтва 

народних промислів; створення буклетів, про розміщення осередків традиційного народного 
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мистецтва та народних художніх промислів. 

Слід організовувати показові і творчі виставки народних художніх промислів для 

виконання освітніх та культурно-мистецьких цілей для дії у районних масових заходів. 

Співпрацювати із відділом культури та туризму Краснокутської райдержадміністрації, 

щодо розвитку художніх промислів, їх вдосконалення та збільшення обсягів продукції, 

рекламування та реалізація промислів різних видів. 

 

4.11. Кадрове та наукове забезпечення рекреаційної діяльності 

 

Для поліпшення кадрового забезпечення рекреаційної діяльності необхідно передбачити: 

 професійну підготовка та підвищення кваліфікації кадрів у галузі туризму; 

 підготовку окремих категорій фахівців туристичного супроводу (гідів-перекладачів, 

екскурсоводів, провідників тощо), які не потребують здобуття професійно-технічної 

або вищої освіти із здобуттям кваліфікації за певним освітньо-кваліфікаційним 

рівнем; 

Наукове забезпечення включає: 

 прогнозування та визначення перспектив розвитку в галузі туризму; 

 встановлення методик класифікації та оцінки туристичних ресурсів, режиму їх 

охорони, збереження та відновлення, порядку використання; 

 облік гранично припустимих навантажень на об’єкти культурної спадщини та 

довкілля; 

 розробки пропозицій щодо проектів державних цільових, регіональних та місцевих 

програм розвитку туризму. 

 

5. ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ ПАРКУ 

 

5.1. Аналіз попереднього досвіду планування території 

 

1. Територія НПП у минулому була частиною ДП «Гутянське лісове господарство», 

на якій існували лісові ділянки трьох лісництв: Пархомівського, Володимирівського та 

Краснокутського (рис. 5.1.1). 
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Рисунок 5.1.1 Землі ДП «Гутянське лісове господарство» 

на території НПП 

 

 

2. На базі ДП «Гутянське лісове господарство» існувало Володимирівське 

Державне мисливське господарство, таким чином, на території НПП існувала структура 

організації цього господарства у вигляді відтворювальної та експлуатаційної частини. 

3. У 2003 р. рішенням Харківської облради від 23.12.2003 р. на території 

Володимирівського лісництва кв. 15, 16, 26-29, 38-43, 52-55, 57, 58 на площі 699 га було 

створено лісовий заказник місцевого значення «Володимирівська дача» (рис. 5.1.2). 
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Рисунок 5.1.2 Землі лісового заказника місцевого значення «Володимирівська дача» 

на території НПП 

 

 

 

4. ЗУ «Про загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі 

України на 2000-2015 роки» було затверджено створення НПП як центру ландшафтного та 

біологічного різноманіття країни. 

 

У 2002 р. рішенням Харківської облради від 21.05.2002 р. було затверджено «Програму 

формування національної екологічної мережі області на 2002-2015 роки», де НПП був 

затвержений як ключова територія в складі Галицько-Слобожанського природного коридору 

загальнодержавного значення в межах Краснокутського р-ну (рис. 5.1.3). 
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Рисунок 5.1.3 НПП - ключова територія Галицько-Слобожанського природного коридору 

загальнодержавного значення 
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5.2 Функціональне зонування території НПП 

 

5.2.1 Обґрунтування системи функціонального зонування НПП 

При розробці системи функціонального зонування території НПП ми враховували весь 

комплекс критеріїв для окремих зон, а також особливості природних умов регіону, традиційне 

використання території для рекреаційних цілей тощо. 

Зокрема, визначаючи межі заповідної зони НПП, ми прагнули, щоб були збережені 

типові і раритетні природні комплекси та їх екосистеми як еталони рослинності й ландшафтів з 

їх генофондом і різноманіттям біоти. Для вирішення цієї задачі був запропонований аналіз 

ландшафтних та ботанічних особливостей території парку. 

Ландшафтні особливості. 

У межах НПП, за відсотком площі ландшафтних одиниць, у загальній площі парку, 

можна визначити, що домінантними урочищами є, по-перше, рівнини лесові, піднесені й 

відносно вирівняні на нижньо-середньоміоценовій основі, з сірими і темно-сірими ґрунтами під 

свіжими кленово-липовими дібровами віком понад 100 років, що є основною, «фоновою» 

ландшафтною одиницею частини НПП на правому березі р. Мерло, а по-друге, рівнини 

дрібногорбисті на молодих четвертинних піщано-мулових відкладах («борова тераса»), з 

дерновими опідзоленими та дерновими піщаними середньорозвинутими ґрунтами, з сосновими 

лісами, які складають основу лівобережної частини НПП (відносно русла р. Мерло). 

Субдомінантними ландшафтними утвореннями є яружно-балкові урочища, що 

пронизують правий берег р. Мерло (рівнинну вододільну поверхню), у незначній мірі – борову 

терасу. На крутих схилах балок, переважно на незахищених деревною рослинністю ділянках, 

наслідками інтенсивних процесів ерозії є сильний змив ґрунту, руйнування схилу, відповідно – 

утворенням ярів з уривистою та постійно зростаючою лінією бровки. Ділянки заплави входять 

до складу території НПП переважно у пограничній частині з іншими комплексами, займають 

незначні площі, однак безпосередньо пов’язані з ландшафтними процесами у межах НПП. 

Заплаву можна віднести до субдомінантних природно-територіальних комплексів. 

До рідкісних ландшафтних утворень території НПП можна віднести окремі заболочені 

ділянки, а також озера у нижній частині борової тераси (визначаються на фаціальному рівні, у 

внутрішній мозаїці урочища). Ці ділянки характеризуються відносною нестійкістю, чутливо 

реагують на зміни умов, потребують особливої уваги. 

Аналіз ландшафтних особливостей НПП показує, що особливу цінність для 

обгрунтування функціонального зонування парку та особливо виділення заповідної зони має 

присутність типових природних комплексів: 

- ділянки кленово-липової діброви віком понад 100 років на правому березі річки Мерло; 
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- ділянки борової тераси з сосновими лісами, які складають основу лівобережної частини 

НПП; 

та унікальні природні комплекси: 

- ділянки заплави із болотно-трав’янистою рослинністю та лісами з дубу та вільхи; 

- ділянки заболочені, а також озеро у нижній частині борової тераси. 

Таким чином, заповідну зону пропонується утворити з чотирьох окремих ділянок на 

основі вищеозначених природних комплексів. 

Ботанічні особливості 

Загальний характер рослинності НПП відповідає геоморфологічним та ландшафтним 

особливостям. 

На високому правому березі долини р. Мерло поширені нагірні діброви, які в заплавній 

частині переходять у заплавні. На боровій терасі положистого лівого берега Мерло 

представлені соснові та дубово-соснові ліси. В притерасних пониженнях, на межі заплавної і 

надзаплавної терас та окремим масивом у заплаві розміщені угруповання природних вільхових 

лісів і високотравних боліт. Заплава річки була меліорована, й до складу НПП увійшли лише 

незначні її ділянки. Заплавні луки мають незначні площі, вони оточують лісові масиви і 

зустрічаються на лісових галявинах у заплаві. 

Нагірні діброви зростають на плакорах, на багатих сірих лісових ґрунтах та на схилах, де 

ґрунти за різним ступенем змиті. Рельєф балковий, хвилястий, складається із положистих 

підвищень і, інколи досить крутих, схилів та вирівняних улоговин. Переважають дубові ліси 

порослевого походження. Основні площі зайняті пристигаючими порослевими деревостанами, 

в яких можна зустріти окремі вікові насіннєві дерева дуба звичайного (Quercus robur) з 

діаметром стовбура понад 1 м. 

Соснові ліси приурочені переважно до борової тераси й утворюють великий суцільний 

лісовий масив. Вони зростають на дерново-підзолистих ґрунтах із слабко вираженим гумусовим 

горизонтом, що сформувалися на давньоалювіальних пісках. Рельєф хвилястий з положистими 

сухими горбами, положистими схилами та западинами з високим рівнем підґрунтових вод. 

У НПП переважають соснові ліси штучного походження, що зростають в умовах свіжого 

субору, окремі фрагменти природних лісів зі старими деревами сосни звичайної збереглися 

лише навколо заболочених понижень. Переважають середньовічні насадження, стиглі та 

пристигаючі деревостани займають незначні площі. 

Найбільше раритетне ценотичне та флористичне різноманіття зосереджено в 

блюдцеподібних понижених ділянках рельєфу на лівому березі надзаплавної тераси. Ці ценози 

оточені сосновими насадженнями і завдяки надмірному зволоженню майже не зазнали 

безпосереднього антропогенного впливу. Характер рослинності навколо цих понижень має 
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чітку зональність. Тут у складі соснового насадження поступово з’являються, а потім і 

повністю заміняють сосну в’яз гладкий, осика, береза бородавчаста та б. пухнаста, вільха чорна. 

Підлісок стає густіший, у його складі домінують крушина ламка, ожина сиза, о. несійська, 

малина тощо. Трав’янистий покрив гарно розвинений і відзначається комплексом бореальних 

видів, серед яких значна участь рідкісних. Найбільше раритетне фіторізноманіття властиве 

південним окраїнам понижень, що мають північну експозицію схилів. У трав’янистому покриві 

тут зростають плаун булавовидний, п. річний, щитник гребенястий, щ. шартрський, щ. 

чоловічий, безщитник жіночий, теліптерис болотний, гадючник оголений, грушанка 

зеленоцвіта, г. круглолиста тощо. Центральна заболочена частина пониззя оточена смугою 

чагарникових видів верби, до якого домішується очерет звичайний, комиш лісовий, види осок 

та ситників. Часто все пониження заростає сфагновими або зеленими мохами, над якими 

підіймаються папороті, вербозілля звичайне, вовче тіло болотне, купини осок тощо. 

Серед обстежених вільшняків трапляються ділянки насіннєвого походження. Тут 

зареєстровані угруповання вільшняків, які на Харківщині займають незначні площі і є більш 

типовими для Полісся. При переході до надзаплавної тераси ці угруповання замінюються на 

сосново-вільхові та березово-вільхові ценози. 

Вільхово-кропивові ліси займають найбільші площі. Вони властиві природним і 

антропогенно порушеним комплексам і відрізняються високою продуктивністю деревостанів та 

незначним флористичним багатством. Підлісок в них слабко виражений, зрідка трапляються 

кущі крушини ламкої та зарості малини. Пристовбурові підвищення майже на виражені. В 

подібних едафо-гідрологічних умовах зростають вільхові ліси яглицево-розхідникові, 

розривтравові. 

Аналіз ботанічних особливостей території НПП також підкріпляє рішення про створення 

чотирьох окремих ділянок у складі заповідної зони. 

Просторові особливості рекреаційної діяльності, які вже склалися на території НПП 

потребують створення двох рекреаційних зон. 

 

5.2.2. Визначення площ та меж функціональних зон парку 

Пріоритетне і визначальне значення у функціональному зонуванні Парку має заповідна 

зона. Найефективнішим методом функціонального зонування є розробка схеми розташування 

зон концентричними колами, де центральне коло складає заповідна зона. У разі неможливості 

це зробити, запроваджуються інші модифікації функціонального зонування – крупномозаїчне, 

кластерне, паліативне тощо. Небажаним для збереження екосистем є запровадження 

функціонального зонування за дрібномозаїчним малюнком та так, щоб заповідна зона межувала 

із господарською зоною. 
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При виділенні заповідної зони особлива увага має надаватися збереженню корінних і 

найбільш збережених природних комплексів, особливо пралісів та водно-болотних угідь, й 

ареалів видів рослин і тварин ЧКУ, рідкісних рослинних угруповань ЗКУ, видів рослин та 

тварин і типів природних середовищ, що знаходяться під загрозою зникнення в Європі та у 

світовому масштабі. У будь-якому разі, таким природним ділянкам, навіть при неможливості їх 

віднесення до заповідної зони, має приділятись особлива увага в інших зонах: вони мають 

виділятись на картографічних матеріалах і враховуватись при підготовці усіх типів 

планувальної документації, зокрема окремих менеджмент-планів. 

Заповідна зона створюється з метою довгострокового зберігання екосистем у режимі 

якнайменшого втручання у природні процеси. Тут можуть визначатися ділянки для виконання 

відновлювальних робіт на землях з порушеними корінними природними комплексами, а також 

здійснення заходів щодо запобігання змінам природних комплексів зони внаслідок 

антропогенного впливу – відновлення гідрологічного режиму, збереження та відновлення 

рослинних угруповань, що історично склалися, видів рослин і тварин, які зникають, тощо (у 

відповідності до ст. 16 ЗУ «Про природно-заповідний фонд України»). 

Межі заповідної зони проводяться здебільшого за природними контурами екосистем 

(басейни верхів’їв річок, їх русла, вододіли, лісові виділи тощо), рідше – за штучно створеними 

контурами (квартальні просіки, електромережі, трубопроводи, старі ґрунтові дороги тощо). 

До заповідної зони мають відноситись по можливості всі особливо цінні природні 

комплекси, насамперед ті, які до організації території НПП мали статус заказників, пам’яток 

природи (як загальнодержавного, так і місцевого значення) та заповідних урочищ. У будь-

якому випадку, хіба що у разі суттєвих негативних змін, не може допускатись зниження 

природоохоронного статусу, в оточенні якої б зони вони не знаходились. І якщо немає 

можливості цінні існуючі до створення НПП природоохоронні території та об’єкти включити 

до заповідної зони, то доцільно не знімати їх раніше встановлений природоохоронний статус і 

включити до зони регульованої рекреації. 

Зона регульованої рекреації має включати лише ті природні території, що мають 

рекреаційне, еколого-освітнє, культурно-виховне та науково-пізнавальне значення. Ця зона 

створюється також для запобігання негативному впливу природних чи антропогенних чинників 

на екосистеми заповідної зони, тому вона має знаходитись навколо заповідної зони. Бажано, 

щоб ширина рекреаційної зони була не вужчою від одного кілометра, а її площа – більшою за 

площу заповідної зони. Площа рекреаційної зони може зменшуватися на користь заповідної 

зони та, у виняткових випадках, зони стаціонарної рекреації. 

Господарська зона створюється, насамперед, для забезпечення потреб НПП, а також з 

метою сталого природокористування з якомога найменшим впливом на природні екосистеми та 
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процеси. Ця зона може оточувати зони стаціонарної та регульованої рекреації, а її розміри 

можуть змінюватися у зв’язку з проблемами, що виникають. До господарської зони відносяться 

також землі, які знаходяться в охоронних зонах суворого режиму, джерел водопостачання, 

небезпечних зонах газопроводів, компресорних і газорозподільчих станцій, прогону тварин, 

електоромереж, нафто-, продуктопроводів, інших землекористувачів тощо. 

Зона стаціонарної рекреації межує із зоною регульованої рекреації та господарською 

зоною. У межах цієї зони розміщуються об’єкти рекреаційної інфраструктури (готелі, кемпінги, 

будівлі торгового та культурного призначення, оздоровчі заклади, спортивні майданчики та 

поля тощо). Тут також можуть знаходитися об’єкти історико-культурної спадщини, населені 

пункти (їх землі) та об’єкти будівництва (землі, де передбачено будівництво), що передбачені 

на перспективу. 

Після остаточного формування системи функціонального зонування НПП заповідна зона 

складає 22,7 % від загальної площі парку (табл. 5.2.1). 

Виходячи з вищевикладених умов, запропоновано такий розподіл площі Парку за 

функціональними зонами (табл. 5.2.1, рис. 5.2.1, Додаток 3). 

 

Таблиця 5.2.1 Розподіл площі парку за функціональними зонами 

Функціональна зона Площа, га 
Відсоток від загальної площі 

парку 

Заповідна 1192,1 22,7 

Регульованої рекреації 3129,7 59,7 

Стаціонарної рекреації 20,3 0,4 

Господарська зона 901,9 17,2 

Всього 5244,0 100,0 

 

Таблиця 5.2.2 Функціональне зонування НПП 

Номер 

кварталу  

Номер кварталу за 

лісовпорядкуванням 2011 року 
Виділ Площа 

Заповідна зона 

 Володимирівське лісництво   

1 6 1 3,4 

2 7 1 7 

4 13 1-20 36,5 

5 14 25 1,0 

10 24 21, 25 3,7 

11 25  60 

12 26 окрім вид. 23 45,7 

13 27 5-7, 9-25 32,4 

14 28  42 

18 37 4, 20, 22, 23 10,0 

19 38 1, 3-6, 8-16, 19-21, 23 34,6 

20 39  38 

21 40  43 

22 41 окрім вид. 21, 22 40 
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Номер 

кварталу  

Номер кварталу за 

лісовпорядкуванням 2011 року 
Виділ Площа 

23 42  41 

24 43 8 0,6 

26 50 1, 2 9,9 

27 51 1-3 17,6 

28 52  51,0 

29 53  44 

30 54  42 

31 55  45 

37 65 9 0,4 

38 66 1-17, 25, 28 32,7 

39 67 1-18, 23 35 

40 68 1-7 27,4 

41 69 5 7,6 

58 85  45 

59 86  39 

61 88 окрім вид. 19, 20 39,2 

62 89 1 40,0 

63 90  41 

69 94  30 

73 98 1, 2 40,0 

 Пархомівське лісництво   

3 29 11, 12 10,9 

4 30 30, 31, 32 7,5 

7 43  49 

8 44 1, 2 1,0 

11 65  49 

12 66  49 

Всього по заповідній зоні 1192,1 

Зона регульованої рекреації 

 Володимирівське лісництво   

1 6 окрім від. 1 22 

2 7 окрім вид. 1 22,3 

5 14 окрім вид. 25, 30 46,7 

6 15  68 

7 16  35 

8 17   40 

9 18  41 

10 24 2, 5, 7, 10-14, 17-20, 22-24 32,6 

13 27 1-4, 8 6,1 

15 29  33 

16 30  38 

17 31   27 

18 37 1-3, 5-19, 21, 24, 25 50 

19 38 2, 7, 17, 18, 22 5,4 

24 43 окрім вид. 8 33,4 

27 51 окрім вид. 1-3 48,4 

32 56 окрім вид. 11 43,4 

33 57  41 

34 58  34 

37 65 окрім вид. 9 46,6 

38 66 18-24, 26, 27, 29- 31 17,3 

39 67 19- 22, 24, 25 8 

40 68 8-10 12,6 

41 69 окрім вид. 5 34,3 

42 70 окрім вид. 8 41,5 
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Номер 

кварталу  

Номер кварталу за 

лісовпорядкуванням 2011 року 
Виділ Площа 

43 71  41 

44 72  35 

45 73  60 

46 74  24 

47 75  66 

48 76  44 

49 77  39 

50 78  39 

51 79  40 

52 80 окрім вид.13 39,5 

53 81  41 

54 82  35 

55 83  41 

56 84 окрім вид. 24 45,7 

57 121  44 

60 87  40 

61 88 19, 20 0,8 

62 89 3 0,5 

64 91  34 

66 93  18 

70 95  63 

71 96  42 

72 97  42 

73 98 4 0,5 

74 99  41 

78 101  57 

79 102  67 

80 103 окрім вид. 11 64,3 

81 104  42,7 

 Пархомівське лісництво   

2 28  63 

3 29 1, 7-10, 13 25,3 

4 30 16-29 28,5 

5 41  49 

6 42  47 

8 44 окрім вид. 1, 2 44 

9 45  30 

10 64  42 

13 67  50 

14 68  48 

15 69  44 

16 75  57 

17 76  45 

18 77  36 

19 78  35 

20 79  23 

21 80  73 

22 81  34 

23 82  60 

24 83 окрім вид. 21 68,3 

26 90  35 

27 91  42 

28 92  53 

29 94  18 

30 95  49 
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Номер 

кварталу  

Номер кварталу за 

лісовпорядкуванням 2011 року 
Виділ Площа 

31 96  56 

Всього по зоні регульованої рекреації 3129,7 

Зона стаціонарної рекреації 

 Володимирівське лісництво   

10 24 1, 3, 4, 6, 8, 9, 15, 16 7,7 

 Пархомівське лісництво   

4 30 10 1,1 

33 109 10-15 11,5 

Всього по зоні стаціонарної рекреації 20,3 

Господарська зона 

 Володимирівське лісництво   

4 13 21 0,1 

5 14 30 0,3 

13 27 26 0,5 

22 41 21,22 1,0 

25 44  62,4 

26 50 окрім вид. 1, 2 30,1 

32 56 11 0,6 

35 59  42 

36 64  53 

42 70 8 0,5 

52 80 13 0,5 

56 84 24 0,3 

62 89 2 0,5 

65 92  35 

73 98 3 0,5 

75 100  58 

80 103 11 0,7 

 Краснокутське лісництво   

46 94, 95  24,6 

67 96  37,8 

68 97  46 

77 98  89 

76 104  13,9 

 Пархомівське лісництво   

1 27  104 

3 29 2-6 3,8 

4 30 1-9, 11, 12, 14, 15 20,9 

24 83 21 1,7 

25 84  72 

32 105  67 

36 106  24 

35 107  60 

33 109 окрім вид. 10-15 23,5 

34 110  30 

Всього по господарській зоні  901,9 

Всього по НПП 5244,0 
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Рис. 5.2.1 Схема функціонального зонування НПП 
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5.2.3. Режим використання, охорони та відтворення природних ресурсів у межах 

функціональних зон 

На території Парку відповідно до природоохоронного законодавства виділяються такі 

зони:   - заповідна зона; 

- зона регульованої рекреації; 

- зона стаціонарної рекреації; 

- господарська зона. 

Для кожної зони з урахуванням її природоохоронної, оздоровчої, наукової, рекреаційної, 

історико-культурної та інших цінностей природних комплексів та об'єктів, встановлюється 

диференційований режим щодо їх охорони, відтворення та використання. 

Заповідна зона призначена для охорони та відновлення найбільш цінних природних 

комплексів. 

На території заповідної зони забороняється будь-яка господарська та інша діяльність, що 

суперечить цільовому призначенню цієї зони або порушує природний розвиток процесів та явищ 

і створює загрозу шкідливого впливу на її природні комплекси та об'єкти, а саме: 

 - будівництво споруд, шляхів, лінійних та інших об'єктів транспорту і зв'язку, не 

пов'язаних з діяльністю Парку, розведення вогнищ, влаштування місць відпочинку населення, 

стоянка транспорту, а також проїзд і прохід сторонніх осіб, прогін свійських тварин, пересування 

механічних транспортних засобів, за винятком шляхів загального користування, лісосплав, 

проліт літаків та гелікоптерів нижче 2000 метрів над землею, подолання літаками звукового 

бар'єру над територією Парку та інші види штучного шумового впливу, що перевищують 

установлені нормативи; 

- геологорозвідувальні роботи, розробка корисних копалин, пошкодження ґрунтового 

покриву, порушення гідрологічного та гідрохімічного режимів, руйнування геологічних 

відслонень, а також добування піску та гравію в річках та інших водоймах, застосування 

хімічних засобів, усі види лісокористування, проведення рубок головного користування та всіх 

видів поступових та суцільних рубок, вирубування дуплястих дерев, а також заготівля кормових 

трав, лікарських та інших рослин, квітів, насіння, очерету, випасання худоби, вилов і знищення 

диких тварин, порушення умов їх оселення, гніздування, інші види користування рослинним і 

тваринним світом, що призводять до порушення природних комплексів; 

- мисливство, селекційний відстріл тварин, рибальство, лісокультурні роботи, 

вирубування дуплястих, сухостійних, фаутних дерев та ліквідація захаращеності, всі види 

екскурсій, крім пішохідних, біотехнічні заходи, сінокосіння механізованими засобами, туризм, 

інтродукція нових рослин і тварин, проведення заходів з метою збільшення чисельності окремих 

видів тварин понад допустиму науково обґрунтовану ємність угідь, збирання колекційних та 

інших матеріалів, за винятком матеріалів, необхідних для виконання наукових досліджень. 
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Для збереження і відтворення корінних природних комплексів, проведення науково-

дослідних робіт та виконання інших завдань у заповідній зоні відповідно до Проекту організації 

в установленому порядку, допускається: 

- виконання відновлювальних робіт на землях з порушеними корінними природними 

комплексами, а також здійснення заходів щодо запобігання змінам природних комплексів Парку 

внаслідок антропогенного впливу – відновлення гідрологічного режиму, збереження та 

відновлення рослинних угруповань, що історично склалися, видів рослин і тварин, які зникають, 

тощо; 

- здійснення протипожежних заходів та вибіркового діагностичного відстрілу диких 

тварин для ветеринарно-санітарної експертизи, що не порушують режиму Парку; 

- спорудження в установленому порядку будівель та інших об'єктів, необхідних для 

виконання поставлених перед Парком завдань; 

- збір колекційних та інших матеріалів, виконання робіт, передбачених планами 

довгострокових стаціонарних наукових досліджень, проведення екологічної освітньо-виховної 

роботи. 

В разі термінової необхідності за рішенням НТР Парку на території заповідної зони 

можуть проводитися заходи спрямовані на охорону природніх комплексів, ліквідацію наслідків 

аварій, стихійного лиха, непередбачені Проектом організаці територіїї. 

Зона регульованої рекреації – в її межах проводяться короткостроковий відпочинок та 

оздоровлення населення, огляд особливо мальовничих і пам'ятних місць. 

На території цієї зони забороняється: 

- рубки лісу головного користування, прохідні рубки, суцільні санітарні рубки; 

- будівництво промислових, господарських і житлових об'єктів, не пов'язаних з 

діяльністю Парку; 

- розробка корисних копалин, кар'єрів, порушення ґрунтового покриву, промислове 

рибальство, мисливство, промислова заготівля лікарських рослин; 

- проїзд та стоянка стороннього автомобільного та гужового транспорту, крім службового 

при використанні працівниками своїх службових обов’язків; 

- організація масових спортивних та туристичних заходів, розміщення наметових таборів, 

човнових станцій, які не погоджені у встановленому порядку, у тому числі, адміністрацією 

Парку; 

- розведення вогнищ поза відведеними для цього місцями; 

- застосування хімічних засобів боротьби з шкідниками та хворобами дикорослих рослин і 

лісу без відповідного наукового обгрунтування; 

- порушення режиму прибережних смуг та водоохоронних зон; 
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- використання катерів та човнів з двигунами, за винятком таких, що використовуються 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики із 

здійснення державного нагляду (контролю)у сфері охорони навколишнього природного 

середовища, раціонального використання і охорони природних ресурсів, його територіальними 

органами, адміністрацією Парку, а також рятувальними службами під час виконання своїх 

службових обов’язків; 

- інша діяльність, що може негативно вплинути на стан природних комплексів та об'єктів 

або зменшити природну екологічну чи рекреаційну цінність території Парку. 

У зоні регульованої рекреації дозволяється в установленому порядку: 

- проведення заходів, пов’язаних із збереженням, відтворенням і ефективним 

використанням природних комплексів та об’єктів згідно з Проектом організації території; 

- регульований збір грибів, ягід, плодів дикорослих плодових рослин із дотриманням 

природоохоронного законодавства; 

- обладнання туристичних та екологічних стежок, організація природоохоронної 

пропаганди, короткотривалий відпочинок населення; 

- відлов маток та плідників для відновлення популяцій місцевих видів риб; 

- любительське рибальство на спеціально відведених ділянках відповідно до вимог 

Правил любительського і спортивного рибальства, затверджених наказом Держкомрибгоспу від 

15 лютого 1999 року №19 зареєстрованих у Мінюсті від 28 квітня 1999 року за № 269/3562; 

- використання в установленому порядку природних ресурсів для задоволення потреб 

працівників Парку та громадян, які постійно проживають на його території у сінокосах, випасах, 

городах і паливі, відповідно до діючих нормативів на спеціально відведених для цього земельних 

ділянках. 

В межах зони регульованої рекреації Парку створено наступні особливо-цінні ділянки та 

об`єкти: 

1. 12 вид. 45 кв. Володимирівського ПНДВ – збереження місць гніздування шуліки чорного. 

Забороняються усі види лісогосподарчих та санітарно-оздоровчих заходів, обмежується 

рекреаційна діяльність з 01.04 по 01.07. 

2. 4 вид. 56 кв. Володимирівського ПНДВ – збереження місць гніздування шуліки чорного. 

Забороняються усі види лісогосподарчих та санітарно-оздоровчих заходів, обмежується 

рекреаційна діяльність з 01.04 по 01.07. 

Зона стаціонарної рекреації – призначена для розміщення готелів, мотелів, кемпінгів, 

туристичних таборів інших об'єктів обслуговування відвідувачів Парку. В цій зоні можуть 

створюватися рекреаційні, туристичні комплекси. 

Забороняється будь-яка господарська діяльність, що не пов'язана з цільовим 

призначенням цієї функціональної зони або може шкідливо вплинути на стан природних 
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комплексів та об'єктів заповідної зони і зони регульованої рекреації, в тому числі проведення 

суцільних санітарних рубок. 

На території зони регульованої рекреації, санітарної рекреації та господарської зони 

забороняється будь-яка діяльність, яка призводить або може призвести до погіршення стану 

навколишнього природного середовища та зниження рекреаційної цінності території Парку, в 

тому числі мисливство. 

Для ліквідації наслідків аварій та стихійного лиха в результаті яких виникає пряма загроза 

життю людей чи знищення заповідних природних комплексів парку, особливо термінові заходи 

здійснюються за рішенням адміністрації. 

У межах Парку забороняється: 

- у період масового розмноження диких тварин, з 1 квітня до 15 червня проведення робіт 

та заходів, які є джерелом підвищеного шуму та неспокою (пальба, проведення вибухових робіт, 

феєрверків, санітарних рубок лісу, проведення раллі та інших змагань на транспортних засобах); 

- розорювання або в інший спосіб пошкодження, ліквідація природних місць мешкання 

диких тварин (нір, барлогів, гнізд тощо). 

 

5.3. Мережа особливо цінних ділянок та об’єктів для збереження 

біологічного та ландшафтного різноманіття 

 

5.3.1. Обгрунтування мережі особливо цінних ділянок та об`єктів та їх визначення 

Функціональне зонування не може охопити та забезпечити відповідний режим збереження 

для всіх цінних природних екосистем на території НПП. Тому з цією метою для всіх 

функціональних зон, крім заповідної, співробітниками Парку розробляється перелік ОЦДО для 

збереження біологічного та ландшафтного різноманіття. Для кожної ділянки чи об’єкту 

визначаються наявність раритетних рослинних угруповань, рідкісних та зникаючих оселищ, 

рідкісних видів рослин, тварин і грибів, наукове, природоохоронне, історико-культурне, еколого-

освітнє, рекреаційне або естетичне значення, і на підставі зазначеного розробляється відповідний 

режим збереження і використання. Перек ОЦДО разом з відповідним картографічним та 

описовим матеріалом оформлюється у вигляді документу «Мережа особливо цінних ділянок та 

об’єктів для збереження біологічного та ландшафтного різноманіття Національного природного 

парку «Слобожанський», який погоджується з Науково-технічною радою Парку та 

затверджується директором. 

 

5.3.2. Режим охорони особливо цінних ділянок та об`єктів 

для збереження біологічного та ландшафтного різноманіття 

У межах ОЦДО забороняється будь-яка господарська, рекреаційна та інша діяльність 
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без погодження з НТР Парку, яка не передбачена в документі «Мережа особливо цінних 

ділянок та об’єктів для збереження біологічного та ландшафтного різноманіття 

Національного природного парку «Слобожанський» і порушує природний розвиток процесів 

і явищ на них. 

 

5.4. Пропозиції щодо розширення території НПП 

 

5.4.1. Підстави для розширення території ННП 

Планування заповідної території у долині річки Мерло має давню історію. Створенню 

НПП передували ґрунтовні біологічні та географічні дослідження; неодноразово 

узагальнювалися відомості про поширення рідкісних та таких, що потребують охорони, 

видів, а також цінних природних комплексів району. Обґрунтовані пропозиції науковців 

щодо визначення меж Національного природного парку «Слобожанський» набули 

відображення в численних публікаціях та кількох наукових звітах (Клімов, Вовк, Філатова та 

ін., 2005; Наумов, 1902; Проект створення національного природного парку 

«Слобожанський»/Клімов, Філатова, Надточій та ін., 2009. Рекомендації щодо визначення 

меж земельних ділянок при створенні національного природного парку «Слобожанський 

/Утєвський, Атемасов, Гамуля та ін., 2009; Філатова, Клімов, 2008). Однак, до складу 

теперішньої території Парку не ввійшла значна частина пропонованих земель. 

Відповідно до Указу Президента «Про створення Національного природного парку 

«Слобожанський», до складу НПП було включено лише землі, попереднім користувачем 

яких було ДП «Гутянське лісове господарство». Відтак, виникла ситуація, коли територія 

Національного природного парку набула фрагментованого характеру у зв’язку з тим, що 

включені до складу НПП лісові землі чергуються з нелісовими ділянками, що Паркові не 

належать. Нелісові ділянки, зайняті водно-болотними, лучними та степовими угіддями, є 

невід’ємними складовими частинами природних екосистем Слобожанщини, характерних для 

Лісостепу. Тому ефективне збереження лісових територій неможливе без збереження та 

раціонального використання нелісових територій. 

Крім того, значна частина цінних для збереження біологічного різноманіття лісових 

територій району також опинилася поза межами НПП. 

Територія Краснокутського району налічує 16 об’єктів природно-заповідного фонду. 

Деякі з них увійшли до складу Національного природного парку «Слобожанський» (лісовий 

заказник місцевого значення «Володимирівська дача», ботанічна пам’ятка природи 

«Мурафська дача»), інші розташовані у безпосередній близькості від його меж. З метою 
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ефективного збереження цих ділянок ми вважаємо за доцільне включення їх до НПП. 

Розпорошеність природно-заповідних територій, їх належність різним структурам, 

відсутність єдиного плану управління негативно позначаються на виконанні цими об’єктами 

покладених на них функцій. Включення їх до складу Парку створить єдину цілісну систему, 

яка дозволить проектувати цікаві екологічні маршрути, розвивати рекреаційну діяльність та 

підвищувати рівень екологічної свідомості населення. 

Відповідно до ст. 20 ЗУ «Про природно-заповідний фонд», одним з основних завдань 

національних природних парків є здійснення рекреаційної діяльності. Через те, що до складу 

НПП було включено лише землі ДП «Гутянське лісове господарство», Парк станом на 

сьогодні фактично позбавлений територій, перспективних щодо розвитку рекреаційної 

діяльності, зокрема земель, придатних для виділення повноцінної зони стаціонарної 

рекреації. Водночас, безпосередньо з НПП межують декілька об’єктів, що становлять значну 

рекреаційну привабливість та можуть бути ефективно використані для розвитку рекреаційної 

та еколого-освітньої діяльності. 

До основних підстав розширення території Національного природного парку 

«Слобожанський» можна зарахувати нагальну потребу усунення певних недоліків його 

теперішньої територіальної структури, а саме: 

- фрагментованості території;  

- неповного охоплення цінних природних комплексів;  

- ігнорування деяких територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого 

значення, зокрема. таких, що безпосередньо межують з територією Парку;  

- відсутності у складі Парку існуючих об’єктів рекреаційної інфраструктури та 

територій, перспективних для розвитку рекреаційної діяльності. 

На нашу думку, теперішня територіальна структура не здатна повністю забезпечити 

виконання покладених на Парк завдань. Відтак, ми пропонуємо включити до складу НПП 

території, перелік та обґрунтування доцільності приєднання яких викладено нижче. 

 

5.4.2. Пропозиції щодо розширення меж Парку 

Визначення територій, перспективних для розширення меж НПП, здійснювалося 

передусім на підставі інформації про поширення рідкісних та таких, що перебувають під 

загрозою зникнення, видів рослин, тварин та угруповань, спираючись на літературні 

відомості та власні дані. Враховано також історико-культурні та історично цінні території та 

об’єкти, що можуть посилити собою рекреаційний та еколого-освітній потенціал Парку. 

Для включення до складу НПП пропонуються наступні території. 
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Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення 

«Краснокутський» 

Площа 13,6 га; землекористувач – Краснокутська ДССІ НААНУ. 

Краснокутський дендропарк розташований на північно-східній околиці смт. 

Краснокутськ у колишньому хуторі Основінці. Закладений І.Н.Каразіним, братом засновника 

Харківського державного університету В.Н. Каразіна, у 1809 р. на землях скасованого 

Петропавлівського монастиря. Так званий «сад» займав близько 17 га. Тут І.Н.Каразін 

займався акліматизацією й інтродукцією деревно-чагарникових рослин, привезених з 

Європи, США, Канади. Він зібрав колекцію з 231 виду декоративних і 590 видів плодово-

ягідних дерев і чагарників. Особливого розвитку парк досяг у другій половині 19 ст. За часів 

Івана Івановича Каразіна його площа розширилася до 46 га. У ньому нараховувалося понад 

250 видів і форм декоративних і 1000 сортів фруктових дерев. Після Жовтневої революції 

дендропарк був переданий Харківській обласній сільськогосподарській дослідній станції. З 

1937 р. і дотепер виконує роль наукової установи. Належить до унікальних пам’яток садово-

паркового мистецтва Лівобережної України початку 19 ст. У 1984 р. на території парку 

відновлені пам’ятники засновникам парку: І.Н.Каразіну і І.І.Каразіну. По днищу балки 

створені штучні водойми. Є чотири джерела з залізистою лікувальною водою. Схили м’яко 

терасовані. На даний час у парку сконцентрована рідкісна за кількістю та складом колекція 

дерев і чагарників. 

Старі насадження на території парку свідчать, що основу парку складали аборигенні 

породи: дуб звичайний, липа серцелиста, клен гостролистий, клен польовий, види в’язу, а на 

вільних ділянках до них невеликими групами або поодинокими деревами були підсаджені 

інтродуковані породи, частина з яких зростає і нині. За майже два сторіччя від початку 

створення парку і дотепер склався чудовий парковий ландшафт зі старими деревними 

насадженнями на плакорі та на схилах балок, галявинами, ставками, дорогами та стежками, 

органічно вписаними у рельєф місцевості. Сполучення старих і молодих насаджень, 

листяних і хвойних порід, густих деревостанів і відкритих галявин, контрасти тіні і світла, 

квітучі чагарники, гладь водної поверхні ставків, затишок і чисте повітря – все це створює у 

відвідувачів парку чудове враження і добрий настрій, стимулює любов до рідної природи, 

прагнення до її захисту і збереження. 

Територія Краснокутського дендропарку пропонується для включення до НПП з 

вилученням як зона регульованої рекреації. 

Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення 

«Наталіївський», квартал 60 Володимирівського лісництва. 
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Парк-пам’ятка «Наталіївський»: площа 48 га, землекористувач – обласний 

протитуберкульозний санаторій «Володимирівський». 

Квартал 60 Володимирівського лісництва: площа 28 га, землекористувач – ДП 

«Гутянське лісове господарство». 

Парк «Наталіївський» є палацово-парковим ансамблем, що розташований на відстані 

15 км на південний схід від смт. Краснокутськ біля с. Володимирівка. Будівництво садиби, 

що належала цукрозаводчику П.І.Харитоненку, велося з 1884 р. до 1913 р. У створенні 

садиби поряд з місцевими майстрами брали участь столичні архітектори, скульптори, 

художники: архітектори О.В.Щусев, О.М.Рухлядєв, скульптори С.Т.Коньонков, О.Т.Матвєєв, 

художник О.І.Савинов. Комплекс садибних будівель розміщується на березі р. Мерчик в 

оточенні парку і природного лісового масиву. Ансамбль заміської садиби є цінним 

пам’ятником садибної архітектури і садово-паркового мистецтва. Під час його створення, 

велика територія уздовж ріки Мерчик площею понад 50 га була перетворена в ландшафтний 

парк. Композиція парку сприймається як чергування різноманітних архітектурних і 

природних пейзажів. Він відрізняється флорою серед дубово-соснових деревостанів. 

Породний склад нараховує близько 100 видів і форм дерев і чагарників, зокрема екзотів. На 

його території є кілька вікових дубів 200-300 років та один дуб-велетень віком близько 400 

років. 

У центральній частині садибної території в оточенні парку розташована Спаська 

церква. Вона побудована за проектом академіка архітектури О.В.Щусева у стилі модерн із 

використанням форм давньоруського зодчества. Помічником О.В.Щусева був архітектор 

О.М.Рухлядєв. У створенні храму брали участь скульптори С.Т.Коньонков, О.Т.Матвєєв, 

художник О.І.Савинов. Спаська церква є одним з найбільш яскравих прикладів, що 

відбивають художні напрямки архітектури на межі 19-20 ст., спрямовані на відродження 

давньоруських традицій у вітчизняному мистецтві. Вона визнаний шедевр світового 

значення. 

Також, до складу садибних будівель входять водонапірна башта, стайні, манеж, 

флігель, брама головного в`їзду, західна брама. 

До НПП разом з Наталіївським парком доцільно приєднати кв.60 Володимирівського 

лісництва, з яким він утворює цілісний масив соснових та дубово-соснових насаджень. 

Пропонується для включення до НПП з вилученням як зона стаціонарної рекреації. 

Гідрологічний заказник місцевого значення «Чернещинський» 

Площа 6,9 га; землекористувач – Краснокутська ДССІ НААНУ. 

Заказник розташований в околицях с.Чернещина, на дні балки серед нагірної діброви 
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правого берега р. Мерло. До території заказника належать став, який за давністю створення 

має характеристики, притаманні природному лісовому озеру, та берегова зона. Заказник 

«Чернещинський» є місцем оселення рідкісних видів тварин, занесених до ЧКУ: видри 

річкової (Lutra lutra L.), горностая (Mustela erminea L.) та далі ЧСХ: квакші звичайної (Hyla 

arborea L.), черепахи болотяної (Emys orbicularis L.), бобра річковго (Castor fiber L.) тощо. 

На озері представлені водні рослинні угруповання, занесені до ЗКУ: формації латаття білого 

(Nymphaeeta albae) та глечиків жовтих (Nuphareta luteae). Тут зростають види рослин, 

занесені до ЧСХ: латаття біле (Nymphaea alba L.), глечики жовті (Nuphar lutea (L.) Smith), 

пухирник звичайний (Utricularia vulgaris L.), теліптерис болотний (Thelypteris palustris 

Schott) тощо. Також, озеро є улюбленим місцем відпочинку та має велику рекреаційну 

цінність. 

Пропонується для включення до НПП з вилученням як зона регульованої та 

стаціонарної рекреації. 

Ботанічний заказник місцевого значення «Мурафський», квартали 1, 8 

Володимирівського лісництва 

Заказник «Мурафський»: квартали 3, 9, 19, 20; площа 223 га, землекористувач – ДП 

«Гутянське лісове господарство». 

Квартали 1, 8 Володимирівського лісництва: площа 68 га, землекористувач – ДП 

«Гутянське лісове господарство». 

Ділянка розташована в призаплавній частині лівобережної піщаної тераси долини р. 

Мерло та в притерасній частині заплави річки, в урочищі Мурафська дача (кв. 1, 3, 9, 19, 20) 

та частково в ур. Володимирівська дача (кв. 8). На території заказника розміщена частина с. 

Пильнянка (кв. 19, вид. 21), що являє собою службові, господарчі та житлові будівлі 

Володимирівського лісництва. 

Пропонована ділянка являє собою лісовий комплекс, який включає соснові та дубово-

соснові насадження піщаної тераси з вкрапленнями в пониженнях березняків (залишки 

торф’яних боліт), що переходять до смуги притерасних заплавних лісів: дібров (включаючи 

старі ділянки з дубами віком 150-170 років), тополівників та заболочених вільшняків. Ці 

типи лісу належать до зникаючих природних середовищ за БК. На території заказника та 

прилеглих кварталів зростають такі рідкісні для Харківщини бореальні рослини, як 

костяниця (Rubus saxatilis L.), веснівка дволиста (Majanthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt), 

яловець звичайний (Juniperus communis L.), плаун булавовидний (Lycopodium clavatum L.), 

види папоротей: безщитник жіночий (Athyrium filix-femina (L.) Roth ex Mert.), щитник 

гребенястий (Dryopteris cristata (L.) A. Gray), щ. чоловічий (D. cristata. filix-mas (L.) Schott) та 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Carolus_Linnaeus
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Albrecht_Wilhelm_Roth&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/Mert.
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щ. шартрський (D. carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs), теліптерис болотний (Thelypteris palustris 

Schott) тощо. Оскільки ділянка є природним продовженням лісових екосистем Парку, а 

також межує з його теперішньою територією, вважаємо за доречне включення її до складу 

НПП. 

Пропонується для включення до НПП без вилучення як зона регульованої рекреації. 

Нагірні діброви Пархомівського лісництва, зокрема, ботанічні пам’ятки природи 

місцевого значення «Козіївська 1» та «Козіївська 2» 

Площа 1185 га; землекористувач – ДП «Гутянське лісове господарство». 

Квартали: 37-40, 52-63, 70-74, 86-89, 93 Пархомівського лісництва. Ділянка 

розташована в околицях сіл Пархомівка, Ситники та смт. Краснокутськ і межує з 

Пархомівським ПНДВ НПП. Вона розміщена у верхів’ях р. Котельва до вододілу з р. Мерло, 

на плато, розчленованим балками та яругами. 

Ділянка вкрита нагірними кленово-липовими дібровами, які для Українського 

Лісостепу є унікальними за своєю природоохоронною цінністю екосистемами. Останніми 

тисячоліттями саме нагірні діброви були провідними осередками біологічного різноманіття 

Східної Європи. Втім, зі стрімким зростанням чисельності населення впродовж останніх 

сторіч діброви було істотно фрагментовано або й повністю зведено. Ліси Пархомівського 

лісництва є одним з небагатьох збереженим суцільним масивом нагірних кленово-липових 

дібров на Сході України, що має бути взятий під охорону держави з метою збереження цих 

унікальних лісових екосистем. Вони належать до зникаючих природних середовищ, що 

занесені до Додатку БК. Наразі до складу НПП включено лише частину лісового масиву, що 

створює перешкоди для комплексної охорони всього природного комплексу. На території 

цієї ділянки зустрічаються рідкісні види рослин, занесені до ЧКУ: тюльпан дібровний (Tulipa 

quercetorum Klok. et Zoz) та ЧСХ: Маршалла (Corydalis marschalliana Pers.), зубниця 

п’ятилиста (Dentaria quinquefolia Bieb.) та з. бульбиста (D. bulbifera L.), воронець колосистий 

(Actaea spicata L.), вороняче око звичайне (Paris quadrifolia L.), хвощ зимуючий (Equisetum 

hyemale L.), жовтяниця черговолиста (Chrysosplenium alternifolium L.), аконіт 

шерстистовустий (Aconitum lasiostomum Reichenb.), барвінок малий (Vincaminor L.), види 

лісових орхідей з ЧКУта папоротей з ЧСХ, тощо. 

Пам’ятки природи «Козіївська 1» та «Козіївська 2» являють собою унікальні 

високопродуктивні природні дубові деревостани віком 180 і більше років, у свіжій кленово-

липовій діброві. Охорона старовікових ділянок є одним з пріоритетних напрямків у 

збереженні багатьох фауністичних та флористичних комплексів. Упершу чергу тих видів, що 

залежать від старих та дуплястих дерев (хижі птахи, кажани, комахи тощо). 
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Пропонуються для включення до НПП без вилучення як зона регульованої рекреації. 

Заплави річок Мерло й Мерчика, зокрем загальнозоологічний заказник місцевого 

значення «Оберіг» 

Коротко- та тривалозаплавні луки, що межуються з евтрофними заболоченими 

зниженнями і тополево-вербовими, вільховими та кленово-в’язово-ясеновими рідколіссями 

заплави річок Мерло та Мерчик, а також самі річки є невід’ємним елементом природних 

екосистем Краснокутщини. Внаслідок меліорації р. Мерло було створено мережу каналів, що 

є, зокрема, оселищем для найбільшої у Харківській області популяції бобра річкового. 

Переважна частина лук використовується місцевими мешканцями як сіножаті та пасовиська, 

відтак слугують кормовими біотопами для значної частини видів птахів Парку, зокрема, 

занесених до ЧКУ та інших чинних для України охоронних списків. Низка заплавних і 

водних біотопів р. Мерло та р. Мерчик занесені до Додатку БернК як зникаючі природні 

середовища Європи. Найбільшою фітосозологічною цінністю серед заплавних угідь 

відрізняються сінокісні луки та водно-болотні ценози. До ЗКУ занесені водні рослинні 

угруповання: куширу напівзануреного (Ceratophylleta submersi), ряски горбатої (Lemneta 

gibbae), латаття білого та латаття сніжно-білого (Nymphaea candida J. et C. Presl), глечиків 

жовтих, стрілолисту стрілолистого (Sagittarieta sagittifoliae). На заплавних луках зростають 

рябчик малий (Fritillaria meleagroides Patrin ex Schult. et Schult. fil.), косарики тонкі 

(Gladiolus tenuis Bieb.), види лучно-болотних орхідей, занесені до ЧКУ, та види рослин із 

ЧСХ: білозір болотний (Parnassia palustris L.), золототисячник гарний (Centaurium 

pulchellum (Sw.) Druce), родовик лікарський (Sanguisorba officinalis L.), валеріана лікарська 

(Valerianaofficinalis L.), оман високий (Inula helenium L.) тощо. У водоймах та по їх берегах 

зустрічаються такі регіонально рідкісні види рослин, як латаття біле та сніжно-біле, глечики 

жовті, пухирник звичайний, вольфiя безкоренева (Wolffia arrhiza (L.) Horkel ex Wimm.), 

валiснерiя спiральна (Vallisneria spiralis L.), цикута отруйна (Cicuta virosa L.), осока 

несправжньосмикавцева (Carex pseudocyperus L.) тощо. 

Загальнозоологічний заказник місцевого значення «Оберіг» площею 84,2 га 

розташований в околицях смт. Краснокутськ і займає ділянку лівобережної заплави р.Мерло, 

що прилягає до борової частини НПП. Він був створений для збереження рідкісних для 

території Харківської області та України тварин: бобра річкового, видри річкової, норки 

європейської(Mustela lutreola L.), журавля сірого(Grusgrus L.) тощо. Ця територія також 

цінна тим, що є місцем живлення та гніздування багатьох водно-болотних птахів. 

Пропонуються до складу НПП без вилучення: як зона регульованої рекреації – 

заплава р. Мерчик (обидва береги) від с.Мурафа до злиття з р. Мерло; як господарська зона – 
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заплава р. Мерло, що межує з територією Парку (обидва береги) заплава р. Мерло (лівий 

берег), що межує з територіями Краснокутського лісництва ДП «Гутянське лісове 

господарство», від смт. Краснокутськ до межі Харківської та Полтавської областей. 

Борові та заплавнолісові екосистеми Краснокутського лісництва, зокрема 

ботанічна пам’ятка природи місцевого значення «Дуб Петра І» 

Квартали Краснокутського лісництва: 4 (виділи 17-21), 7-93, 94 (вид. 4-19), 95 (вид. 

11-21), 96 (вид. 9-14, 18, 20(21)), 99-102, 103 (вид. 1, 2, 4-23, 24(25)), 104 (вид. 11, 16-23, 

26(27,28)), 105-111, 115-117, 119-121, 122 (вид. 18), 126. Ділянка розташована на відрізку від 

автошляху між смт. Краснокутськ та с. Качалівка до межі Харківської та Полтавської 

областей Володимирівським ПНДВ НПП. 

На лівому березі р. Мерло, по всій її довжині розташовані масиви вільхових та 

вільхово-дубових (на першій заплавній терасі річки), дубово-соснових та соснових (на другій 

піщаній терасі) лісів. Серед них розпорошені олігомезотрофні заболочені зниження, що 

характеризуються унікальною флорою та фауною та є основним об’єктом охорони в 

Національному природному парку. Наразі до складу НПП увійшла лише частина цього 

єдиного лісового комплексу, а саме фрагмент лісового масиву між р. Мерчик та автошляхом 

між смт. Краснокутськ та с. Качалівка. Однак, з метою ефективного збереження популяцій 

видів рослин, тварин та грибів, що приурочені до аренних лісів, зокрема великих ссавців та 

птахів, доцільно заповісти увесь цей єдиний лісовий комплекс ботопів. Тому вважаємо за 

необхідне включити до складу НПП без вилучення у землекористувача територію 

Краснокутського лісництва на лівому березі р. Мерло. 

Ботанічна пам’ятка природи «Дуб Петра І» знаходиться в кв. 27 Краснокутського 

лісництва, біля с. Комарівка. Це дерево дуба звичайного віком близько 400 років, під яким за 

легендою стояв намет Петра I перед Полтавською битвою. 

Заплавнолісові та борові екосистеми пропонуються для включення до НПП без 

вилучення, як зона регульованої рекреації та господарська зона. 

Перспективна комплексна пам’ятка природи місцевого значення «Співочі 

тераси» 

Площа 5 га; землекористувач – Козіївська сільська рада. 

Ділянка розташована біля с. Городнє, на схилі балки, що є малою притокою р. Мерло. 

Це терасований сад, що належав до маєтку цукрозаводчика П.І. Харитоненка. Закладений на 

крутому схилі вихідної до ставку балки на п’ятьох укріплених підпірними стінами штучних 

терасах, що одержали назву, «співочих», завдяки акустичному ефекту, який виникає на 

нижній площадці. Є унікальним інженерним об’єктом заміського садибного будівництва 
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Лівобережної України кінця ХІХ – поч. ХХ ст. Автор-архітектор невідомий. Ділянка має 

велику рекреаційну цінність. 

 

5.4.3. Перелік земель, що пропонуються для включення до складу території НПП 

Перелік земель (лісових, сільськогосподарського призначення, територій та об’єктів 

ПЗФ), що пропонуються для включення до складу території НПП наведені в табл. 5.4.1, 5.4.2, 

5.4.3. 

 

Таблиця 5.4.1 Лісові землі, запропоновані для включення до складу НПП без 

вилучення у землекористувачів 

№ 

п/п  
Лісництво Номера кварталів Площа (га) 

1 Володимірівське 1, 3, 8, 9, 19, 20, 60 297 

2 Краснокутське 1-117, 119-127 5390 

3 Пархомівське 37-40, 52-63, 70-74, 86-89, 93 1185 

 Разом  6872 

 

Таблиця 5.4.2 Землі сільськогосподарського призначення, запропоновані для 

включення до складу НПП без вилучення у землекористувачів 

№ п/п Сільська (селищна) Рада Площа (га) 

1 Краснокутська 815 

2 Козіївська 530 

3 Мурафська 137 

4 Любівська 436 

5 Колонтаївська 192 

6 Рябоконівська 998 

7 Качалівська 316 

 Разом 3424 

 

Карта-схема територій, що пропонуються для включення до території НПП наведена 

на рис. 5.4.1. 

Таблиця 5.4.3 Перелік територій та об’єктів ПЗФ, запропонованих для 

включення до території НПП 

Назва 

території або 

об'єкта 

Площа

, га 

Місце 

розташування 

Коротка характеристика; коли 

взято під охорону 

Відповідальний 

за охорону 

ПРИРОДНІ ТЕРИТОРІЇ 

Заказники місцевого значення 

Ботанічні 
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Мурафський 223,0 

Володимирівськ

е л-во, кв. 3, 

9, 19, 20 

Комплекс типів лісу на 

лівобережних терасах долини р. 

Мерло: свіжий сосновий бір, волога 

кленово-липова діброва, сирий 

чорновільховий сугрудок, з участю 

багатьох північних рідкісних для 

області видів рослин. 1980 р. 

Гутянський ДЛГ 

Зоологічні 

Оберіг 84,2 

Краснокутський 

р-н, околиці с. 

Чернещина 

Місце оселення однієї з найбільших 

в області популяцій бобра річкового 

(Castor fiber L.), а також низки видів 

тварин, занесених до ЧКУта до 

обласних списків. 2001 р. 

Краснокутська 

ДССІ НААНУ – 

18,4 га; СВК 

«Краснокутський» 

– 16,3 га, ФГ: 

«Овен» – 3,0 га, 

«Ромашка» – 5,0 

га, «Росинка» – 

6,0 га, «Дунай» – 

14,1 га, «Марія» – 

8,8 га, «Мрія» – 

12,6 га 

Гідрологічні 

Чернещин-

ський 
6,9 с. Чернещина 

Лісове озеро природного 

походження. Місце зростання 

рідкісних видів водної 

рослинності. 2002 р. 

Краснокутська 

ДССІ НААНУ 

Пам'ятки природи місцевого значення 

Ботанічні 

Козіївська 1 4,2 

Пархомівське 

л-во, кв. 56: 

вид. 4, 5 

Високопродуктивні природні 

дубові деревостани віком 180 і 

більше років, у свіжій кленово-

липовій діброві. 1972 р. 

Гутянський ДЛГ 

Козіївська 2 3,9 

Пархомівське 

л-во, кв. 57: 

вид. 16 

Унікальні високопродуктивні 

дубові деревостани природного 

походження віком 180 років у 

свіжій кленово-липовій діброві. 

1972 р. 

Гутянський ДЛГ 

ШТУЧНО СТВОРЕНІ ОБ'ЄКТИ 

Парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення 

Краснокут-

ський 
13,6 

смт. 

Краснокутськ 

Ландшафтний дендропарк, де 

колекційний фонд складають понад 

250 видів і форм цінних хвойних і 

листяних порід. Парк заснований 

І.Н.Каразіним у 1809 р. як перший 

осередок акліматизації екзотів на 

Харківщині. 1960 р. 

Краснокутська 

ДССІ НААНУ 

Наталіївський 48,0 
с. 

Володимирівка 

Охороняється парк, заснований у 

другій половині 19 ст. серед дубово-

соснових насаджень. Колекційний 

фонд деревних порід складає понад 

40 видів. 1960 р. 

Протитуберку-

льозний санаторій 

«Володимирів-

ський» 
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Рисунок 5.4.1 Карта-схема територій, що пропонуються для включення до території НПП 
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Висновки 

1. Розпорошеність природно-заповідних територій, їх підпорядкування різним 

структурам, відсутність єдиного плану управління негативно позначаються на 

виконанні цими об’єктами покладених на них функцій. Включення їх до складу НПП 

«Слобожанський» створить єдину цілісну систему, яка дозволить проектувати цікаві 

екологічні маршрути, розвивати рекреаційну діяльність та підвищувати рівень 

екологічної свідомості населення. 

2. Включення до складу НПП з вилученням у землекористувачів територій парку-

пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення 

«Краснокутський» та парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва 

загальнодержавного значення «Наталіївський» дозволять створити повноцінну зону 

стаціонарної рекреації, розвивати рекреаційну та еколого-освітню діяльність Парку. 

3. Включення до складу НПП природних територій Пархомівського, 

Володимирівського, Краснокутського лісництв, заплав р. Мерло та р. Мерчик, 

територій об’єктів ПЗФ, що межують з Парком, сприятимуть ефективному 

збереженню унікальних екосистем Краснокутського району, а також видів, що 

занесені до Червоних переліків та інших охоронних списків. 
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6. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ НПП 

 

6.1. Структура управління та господарської діяльності, маркетинг 

 

Основні завдання та функції адміністрації НПП визначаються: ЗУ«Про природно-

заповідний фонд України», Положенням про національний природний парк 

«Слобожанський». Управління здійснюється відповідно до чинного законодавства 

спеціальною адміністрацією на чолі з директором, який призначається на посаду та 

звільняється в установленому порядку відповідним наказом Міністерства екології та 

природних ресурсів України. 

Адміністрація НПП розробляє: 

 проекти структури, штатного розпису та кошторису доходів і видатків, які 

погоджуються та затверджуються в установленому порядку; 

 план природоохоронних заходів, який погоджується та затверджується в 

установленому порядку; 

 науково-дослідної, екологічної освітньо-виховної, рекреаційної, господарської 

діяльності, забезпечення охорони, відтворення та використання природних комплексів та 

об’єктів, що входять до складу Парку; 

 проекти програми і плану науково-дослідних робіт, які погоджуються та 

затверджуються в установленому порядку; 

Крім того, адміністрація Парку: 

 розробляє та затверджує план співпраці з органами місцевого самоврядування, 

правоохоронними органами, установами природоохоронного спрямування та іншими 

організаціями; 

 визначає стратегію та політику розвитку Парку; 

 готує наукові рекомендації щодо господарського використання природних та 

культурних об’єктів, що входять до складу Парку; 

 забезпечує встановлення меж Парку в натурі, отримання документів на право 

постійного користування земельними ділянками, розроблення Проекту організації території 

та інших документів, які регулюють діяльність Парку. 

 НПП в установленому порядку для виконання поставлених завдань може: 

 здійснювати будівництво еколого-освітніх, адміністративних, лабораторних, 

житлових та господарських споруд, доріг, ліній електропередач, телефонного та 

радіозв’язку, інших інженерних мереж; 
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 надавати платні послуги згідно з чинним законодавством; 

 публікувати результати своїх наукових досліджень або оприлюднювати їх 

іншими засобами у порядку, що встановлений законодавством; 

 отримувати, передавати та поширювати наукову інформацію; 

 здійснювати інші види діяльності не заборонені чинним законодавством. 

Директор несе персональну відповідальність за виконання покладених на НПП 

завдань, зокрема за організацію науково-дослідних робіт, збереження закріпленого за парком 

державного майна і забезпечення протипожежної безпеки його об’єктів, за створення 

належних соціально-побутових і виробничих умов для своїх працівників. 

Директор НПП: 

 вирішує питання його діяльності відповідно до основних завдань; 

 представляє НПП в органах державної влади, місцевого самоврядування та судових 

органах, а також підприємствах, установах, організаціях, установах усіх форм 

власності; 

 відповідає за результати діяльності перед Мінприроди України та профільним 

Департаментом міністерства; 

 у межах своєї компетенції видає накази та розпорядження; 

 визначає функціональні обов’язки працівників Парку; 

 здійснює інші повноваження відповідно до чинного законодавства. 

 Директор призначає та звільняє з посади в установленому порядку: 

 заступників директора за погодженням із Мінприроди; 

 головного бухгалтера за погодженням із Мінприроди. 

Кадри наукових працівників комплектуються на конкурсній основі, а інженерно-

технічних та інших штатних працівників – за згодою сторін, відповідно до чинного 

законодавства. 

 Для вирішення наукових та науково-технічних проблем у Парку створюється НТР. 

Положення про НТР, її склад та порядок діяльності затверджується в установленому порядку 

профільним Департаментом міністерства; 

Сучасна структура НПП складається з наступних підрозділів: 

 Керівництво 

 Відділ науки 

 Відділ екологічної освіти та рекреації 

 Відділ державної охорони природно-заповідного фонду 
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 Фінансово-економічний відділ 

 Відділ господарського забезпечення 

 Пархомівське природоохоронне науково-дослідне відділення 

 Володимирівське природоохоронне науково-дослідне відділення 

Начальників відділень призначає і звільняє директор НПП. Керівники відділень 

ведуть природоохоронну та господарську діяльність на територіях відділень, наданих Парку 

у постійне користування і здійснюють державний екологічний контроль на територіях інших 

землекористувачів. 

Межі відділень, визначені на планах і в натурі, проходять, головним чином, по межах 

сільських рад та лісових кварталів. 

 

6.2. Кадрове забезпечення 

 
На час розробки проекту штатний розпис НПП налічує 59 посад. Розрахунок 

додаткової кількості працівників здійснювався на основі Нормативів чисельності і 

примірних щтатів працівників установ природно-заповідного фонду Мінприроди України, 

затверджені наказом Мінприроди від 8.05.2014р. №145. 

На основі зазначених нормативів штат Парку потрібно збільшити на 15,0 одиниць 

за рахунок введення додаткових посад та розширення штату наявних працівників (табл. 

6.2.1). 

Потреба у розширенні штату до НПП передбачається за умови розширення 

напрямків діяльності, зокрема: 

 господарсько-технічнічного відділу за рахунок введення додаткових посад 

для обслуговування капітальних будівель і рекреаційних об’єктів; 

 згідно з даними, Проектом передбачається інтенсивний розвиток наукової 

діяльності, тому науково-дослідний відділ потребує розширення штату 

працівників даної сфери згідно з затвердженими нормативами; 

 відділу державної охорони природно-заповідного фонду за рахунок 

введення додаткових посад для забезпечення охорони та здійснення 

контролю за раціональним використанням природних комплексів і ресурсів 

у межах території НПП. 
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Таблиця 6.2.1 Штатний розпис НПП та потреба у введенні додаткових посад 

№ 

п/п 

Назва структурного підрозділу та 

посад 

К-сть 

штатних 

посад на 

момент 

розробки 

проекту 

Додаткова 

потреба 

Обґрунтування введення 

додаткових посад 

КЕРІВНИЦТВО 

1 Директор 1   

2 
Заступник директора – головний 

природознавець 
1   

3 Заступник директора  0,5 

Загальна чисельність 

працівників – 59 чол., 7 

структурних підрозділів. 

Норматив 7.1 

 Разом 2 0,5  

1 Провідний інженер з охорони праці 0,5 0,5 Норматив 7.6 

2 Провідний інспектор з кадрів 1   

3 Провідний юрисконсульт 1   

4 Програміст  0,25 Норматив 7.7 

 Разом 2,5 0,75  

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ВІДДІЛ 

1 Начальник відділу 1   

2 Старший науковий співробітник  0,75 4342,1 га площа особливо 

цінних природних об’єктів. 

Наявність болотистої 

місцевості площею понад 50 

га, наявність пересічної 

місцевості яри (понад 50 м 

глибиною), пологі і стрімкі 

схили (стрімкістю 11 і більше 

градусів). 

Норматив 3.3 

3 Молодший науковий співробітник 2  

4 Науковий співробітник 2   

 Разом по відділу 5 0,75  

ВІДДІЛ ЕКОЛОГООСВІТНЬОЇ РОБОТИ ТА РЕКРЕАЦІЇ 

1 Начальник відділу 1   

2 
Провідний фахівець з екологічної 

освіти 
2   

3 Провідний фахівець з рекреації 1   

4 Фахівець з рекреації 1   

 Разом по відділу 5   

ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ 

1 Начальник відділу 1   

2 
Провідний інженер з охорони 

природних екосистем 
2 1,5 

Загальна площа 5244 га, 

площа земель, переданих у 

постійне користування – 5244 

га. Норматив 3.1 
3 

Інженер з охорони тваринного 

світу 
1 1,5 

 Разом по відділу 4 3  

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ВІДДІЛ 

1 
Начальник відділу – головний 

бухгалтер 
1   

2 Провідний бухгалтер  2   

3 Провідний економіст 1 0,5 Норматив 7.3 

 Разом по відділу 4 0,5  

ГОСПОДАРСЬКО-ТЕХНІЧНИЙ ВІДДІЛ 
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№ 

п/п 

Назва структурного підрозділу та 

посад 

К-сть 

штатних 

посад на 

момент 

розробки 

проекту 

Додаткова 

потреба 

Обґрунтування введення 

додаткових посад 

1 Начальник відділу 1   

2 Заступник начальника відділу 1   

3 Столяр 1   

4 Діловод 0,5   

5 
Прибиральник службових 

приміщень 
0,5   

6 Тракторист 1   

7 Водій автотранспортних засобів 1 1 Норматив 8.9 

8 Сторож 3 2 Норматив 8.10 

9 Підсобний робітник 3,5   

10 Комірник  0,75 Норматив 8.4 

 Разом по відділу 12,5 3,75  

ПАРХОМІВСЬКЕ НАУКОВО-ДОСЛІДНЕ ПРИРОДООХОРОННЕ ВІДДІЛЕННЯ 

1 Начальник відділення 1   

2 Майстер з охорони природи 1   

3 

Інспектор з охорони природно-

заповідного фонду І категорії 
3 1.25 Норматив 3.2 

4 ПриродоохоронникVI розряду 1   

 Разом по відділенню 6 1,25  

ВОЛОДИМИРІВСЬКЕ НАУКОВО-ДОСЛІДНЕ ПРИРОДООХОРОННЕ ВІДДІЛЕННЯ 

1 Начальник відділення 1   

2 Заступник начальника відділення 1   

3 Майстер з охорони природи 1   

4 
Інспектор з охорони природно – 

заповідного фонду І категорії 
7 3 Норматив 3.2 

5 Природоохоронник VІ розряду 2   

6 
Водій автотранспортних засобів І 

класу 
1   

7 Сторож 4 1 Норматив 8.10 

8 Каштелян  0,5 Норматив 8.6 

9 
Прибиральник службових 

приміщень 
1 0,5 Норматив 8.7 

 Разом по відділенню 18 5  

 ВСЬОГО ПО ПАРКУ: 59 15,0  

 

6.3. Міжнародна діяльність 

 
НПП є установою загальнодержавного значення і він здатен презентувати північну 

частину Лівобережного Лісостепу України на міжнародному рівні. 

На даний час Парк не веде міжнародну діяльність, але в майбутньому повинен 

прагнути до отримання міжнародного статусу, через входження до Рамсарського списку 

водно-болотних угідь, Смарагдової мережі територій дикої флори і фауни Європи, Natura 

2000 та бути ділянкою транскордонних природоохоронних територій. 

Перспективи в міжнародному співробітництві розширює і надання НПП статусу 

кандидата Смарагдової мережі Європи. В 2009-2011 роках Благодійною організацією 
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Інтерекоцентр у рамках впровадження Проекту ради Європи та ЄС «Підтримка та 

впровадження Програми робіт щодо природно-заповідних територій Конвенції про 

біологічне різноманіття в рамках політики Сусідства ЄС на сході та в Росії. Розширення 

реалізації принципів мережі ЄС Natura 2000 через Смарагдову мережу» була проведена 

ідентифікація потенційних Смарагдових об’єктів в Україні. Впровадження проекту 

здійснюється під науковим, методичним і організаційним керівництвом Ради Європи та 

Мінприроди України. Одним із 146 потенційних об’єктів Смарагдової мережі, визначених 

програмою, є НПП (код об’єкту UA0000075). Засади створення та функціонування 

Смарагдової мережі, критерії відбору, порядок створення , висвітлені в праці «Смарагдова 

мережа України» під редакцією Л.Д.Проценка (Київ 2011). До даного Проекту включені 

характеристики НПП як Смарагдового об’єкту, визначені вищеназваною програмою. 

Смарагдова мережа є пріоритетним напрямком діяльності для БернК. Смарагдова мережа 

відіграє важливу роль в установленні загальноєвропейського підходу до охорони природних 

середовищ. 

Також Парку необхідно активніше брати участь у міжнародних проектах, програмах 

та акціях. Суттєвими перепонами міжнародної діяльності НПП є: 

 недостатній досвід співробітників Парку в проектному менеджменті та пошуку 

міжнародного фінансування; 

 відсутність веб-сайту з обов’язковим сторінками англійською мовою; 

 співробітники Парку не володіють вільно англійською мовою. 

 

6.4. Охорона від порушень природоохоронного режиму 

 

Охорона території Парку покладається на його службу охорони, що входить до складу 

служби державної охорони ПЗФ України (Постанова КМУ від 14.07.2000 р. № 1127 

«Положення про службу державної охорони України»), яка згідно ст. 61 ЗУ «Про природно-

заповідний фонд України» має статус природоохоронного органу. 

У відповідності з Положенням про службу державної охорони природно-заповідного 

фонду України, до штатного розпису Парку входять 21 працівник служби державної 

охорони. Очолює службу державної охорони НПП директор. До складу служби входять 

заступник директора – головний природознавець, начальник відділу державної охорони, два 

провідних інженера з охорони природних екосистем, інженер з охорони тваринного світу, 

два начальника науково-дослідних природоохоронних відділень, заступник начальника 

відділення, два майстра з охорони природи та десять інспекторів з охорони природно-
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заповідного фонду. 

У складі адміністрації НПП передбачена посада юрисконсульта, до службових 

обов’язків якого входить і юридичний супровід діяльності державної охорони. 

Забезпечення додержання режиму охорони, щодо запобігання та припинення 

порушень природоохоронного законодавства здійснюється шляхом проведення: 

- щоденних патрулювань майстрами та інспекторами в межах закріплених обходів; 

 - оперативно-профілактичних рейдів; 

 - профілактичних операцій «Первоцвіт», «Нерест», «Незаконне полювання» та 

«Новорічна ялинка»; 

 - роз’яснювальної роботи з місцевим населенням та відвідувачами Парку на 

природоохоронну та протипожежну тематику; 

- інформування населення про режим території шляхом встановлення  інформаційних 

– охоронних знаків, межових – охоронних знаків, інформаційних щитів та шлагбаумів; 

- весняних та осінніх ревізій обходів. 

Основними завданнями служби державної охорони НПП є: 

- забезпечення додержання режиму охорони територій та об’єктів ПЗФ України; 

- запобігання та припинення порушень природоохоронного законодавства. 

Обов’язки та права служби державної охорони регламентуються Положенням про 

службу державної охорони природного заповідного фонду (Постанова КМУ №1127 від 

14.07.2000 р.) та ст. 61 ЗУ «Про природно-заповідний фонд України». 

Охорона території національного парку, на момент складання Проекту у цілому 

задовільна, але ускладнюється недостатнім матеріально-технічним забезпеченням та 

фінансуванням. На даний час служба державної охорони НПП забезпечена: 1 арендованим 

автомобілем, 2 біноклями, 3 ліхтарями, 1 відеокамерою, 3 персональними GPS. Перелік 

основних засобів, в тому числі і тих, що належать до забезпечення служби державної 

охорони, відображений в таблиці 6.4.1. Разом з тим служба державної охорони Парку 

потребує забезпечення зброєю, засобами зв’язку, форменим одягом та автотранспортом. 

Основна частина порушень природоохоронного режиму вчиняється внаслідок легкої 

доступності більшості території для автомобільного транспорту та наявності великої 

кількості в’їздів на територію. 

Станом на 01.01.2017 р. з метою інформування населення і відвідувачів НПП про межі 

Парку, про режим і правила поведінки на території, попередження правопорушень та 

підвищення ефективності роботи службою державної охорони було виготовлено та 

встановлено 46 інформаційно-охоронних знаків, 10 межових охоронних знаків, 10 
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інформаційних щитів, встановленого зразку, що складає 65 % від необхідної потреби. 

Необхідна кількість та місця встановлення знаків наведено в таблиці 6.4.2. Місця їх 

встановлення нанесені на картографічні матеріали. 

Удосконалення діяльності служби охорони може здійснюватися за такими 

напрямками: 

- організаційні заходи; 

- поліпшення матеріально-технічної бази; 

- профілактика правопорушень; 

- співпраця з державними органами та органами місцевого самоврядування; 

- підвищення кваліфікаційного рівня. 

Через те, що територія Парку межує з територіями населених пунктів, розміщення її в 

густонаселеному районі, внаслідок легкої доступності більшості території для 

автомобільного транспорту та наявності великої кількості в’їздів на територію – перекрити 

чи значно обмежити доступ до неї, організувати пропускні пункти чи пікети неможливо та й 

недоцільно, в зв’язку з тим, що даний захід потребує значних матеріальних затрат. Режим 

охорони НПП має бути диференційованим і відповідати функціональному зонуванню 

території. Найважливішими об’єктами охорони є заповідна зона, об’єкти природно-

заповідного фонду, місця концентрації рідкісних чи зникаючих видів рослин та тварин 

занесених до ЧКУ. 

Сектори охорони обов’язково мають поширюватись на прилеглі території, бо тільки 

за такого підходу можна забезпечити профілактику правопорушень. Охороняти треба не 

тільки і не стільки територію та кордони НПП, скільки конкретні об’єкти та ділянки. 

Даним проектом, на підставі пропозицій адміністрації НПП, визначені ділянки 

(сектори) охорони. 

Вся територія Парку загальною площею 5244 га надається в постійне користування, 

розподілена на два природоохоронних науково-дослідних відділення: Пархомівське та 

Володимирівське. У свою чергу території відділень поділяються на обходи, які за наказом 

директора НПП, закріплюються відповідно за інспекторами з охорони природно-заповідного 

фонду. Всього в межах території виділено 7 обходів на території Володимирівського ПНДВ 

та 3 обходи на території Пархомівського ПНДВ. Середня площа обходу становить близько 

450 га. 

СДО мають бути визначені та затверджені маршрути патрулювання, які б забезпечили 

оптимальну охорону Парку. При складанні маршрутів необхідно враховувати особливості 

місцевості в залежності від пори року та приділяти увагу місцям зростання рідкісних рослин 
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та мешкання тварин. 

Періодично необхідно проводити профілактичні рейди по охороні території Парку, 

особливу увагу приділяти проведенню рейдів у вихідні та святкові дні, а також в нічний час, 

під час пожежонебезпечного періоду та при проведенні профілактичних операцій. Порядок 

здійснення перевірок та обстежень, час, склад рейдових груп та призначення осіб, 

відповідальних за їх проведення, визначати наказом директора Парку. Старшими рейдових 

груп призначати працівників відділу державної охорони, керівників відділень та їх 

заступників. До складу рейдових груп включати представників правоохоронних органів та 

інших контролюючих органів. 

НПП є новоутвореною установою, тому забезпечення його автотранспортом, 

протипожежним обладнанням, технікою, форменим одягом, знаками розрізнення, 

спецзасобами, засобами зв’язку, іншим спорядженням є недостатнім. Запроектований обсяг 

матеріально-технічного забезпечення необхідного для служби державної охорони наведено в 

таблиці 6.4.1. 

Розрахунок матеріально-технічного забезпечення держохорони проведений на 

підставі «Збірника нормативів матеріально-технічного забезпечення установ природно-

заповідного фонду Мінприроди України» Київ 2004 рік. Розрахунок потреби у зброї та 

спеціальних засобів здійснено відповідно до Наказу Міенекоресурсів України від 17.02.2015 

р. № 30 «Про затвердження Інструкції про порядок придбання, зберігання, обліку, 

перевезення і використання відомчої зброї та бойових припасів до неї в спеціальних 

адміністраціях територій та об’єктів природно-заповідного фонду, що належать до сфери 

управління Міністерства екології та природних ресурсів України». 

Необхідний обсяг кількості комплектів форменого одягу та знаків розрізнення 

здійснена відповідно до Наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 

20.10.2000 № 171 «Про затвердження Знаків розрізнення, зразків, порядку та норм носіння 

форменого одягу працівниками служби державної охорони природно-заповідного фонду 

України». 

З метою профілактики правопорушень необхідно проводити роз’яснювальні бесіди з 

місцевим населенням та відвідувачами Парку, особливо у найбільш критичні для збереження 

біорізноманіття періоди року (періоди цвітіння рідкісних та зникаючих видів рослин, 

розмноження птахів та ссавців, нересту риб, пожежонебезпечний період та ін.), здійснювати 

виступи у навчальних закладах, проводити зустрічі з землекористувачами, які межують з 

територією Парку, оприлюднювати інформацію про правопорушення та правопорушників. 

Необхідно також сприяти налагодженню взаємодії з правоохоронними органами, 
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контролюючими органами, службою державної лісової охорони, державними органами 

влади та органами місцевого самоврядування. 

Позитивний ефект можна отримати від створення електронної бази даних про злісних 

порушників та служби телефону довіри для повідомлення про порушення. Потрібно 

налагодити співпрацю з засобами масової інформації (виступи на телебаченні, радіо та у 

місцевій пресі), видання буклетів та пам’яток, установка інформаційних стендів, можливо 

влаштування тематичних виставок, куточків природи у школах, отримання населенням 

базових знань про екологічні та історико-культурні цінності Парку. 

Для підвищення кваліфікації інспекторського складу як щодо природоохоронного 

законодавства і організації служби охорони та взаємодії між інспекторами, підрозділами та 

правоохоронними органами, так і щодо отримання базових знань про екологічні та історико-

культурні цінності національного парку проводити навчання працівників на базі установи, 

курсах і семінарах по підвищенню кваліфікації на базі наукових інститутів, так і самим 

організовувати курси по обміну досвідом на базі Парку не рідше ніж раз на рік. Уміння вести 

роз’яснювально-профілактичну роботу з місцевим населенням та відвідувачами НПП має 

бути пріоритетом у підготовці та перепідготовці кадрів служби державної охорони. 

 

Таблиця 6.4.1 Основні заходи щодо забезпечення охорони території НПП 

Назва заходу 

Одиниці 

вимірю- 

вання 

Обсяг 

Потреба в 

фінансуванні, 

тис. грн. 

Термін 

виконання 

1. Проведення семінарів, навчань 

працівниками служби державної охорони 
к-ть 24 - щорічно 

2. Проведення спільних рейдів СДО з 

іншими контролюючими органами 
к-ть 20 6,00 щорічно 

3. Матеріально-технічне забезпечення 

служби державної охорони: 
тис.грн. - 2852,00 2017-2025 

- придбання форменого одягу,  

взуття та знаків розрізнення 
к-т. 21 315,00 2017-2019 

- придбання службової зброї, боєприпасів 

та спецзасобів  
тис.грн.. - 357,00 2017-2020 

в т.ч. гладкоствольна зброя: к-ть 15 105,00 2017-2020 

           - пістолети, револьвери к-ть 21 168,00 2017-2020 

           - боєприпаси к-ть 1588 42,00 2017-2020 

           - сецзасоби, комплекти к-ть 21 42,00 2017-2020 

- придбання засобів зв’язку: тис. грн. - 180,00 2017-2020 

           - радіостанції автомобільні к-т 2 30,00 2017-2020 

           - радіостанції переносні к-т 18 108,00 2017-2020 

           - радіостанція стаціонарна  

             (ретранслятор) 
к-т 1 42,00 2017-2020 

- GPS-трекери Teltonika GH3000 або аналог к-т 15 30,00 2017-2020 

- придбання транспортних засобів тис.грн. - 1970,00 2017-2025 

           - автомобілі спеціальної  

             призначенності 

            (спеціалізований 

к-т 3 1350,00 2018-2020 



 

 

255 

 

            лісопатрульний ТК – V – 212140   

            ЛП) або його аналог 

          - квадрацикли к-т 4 320,00 2018-2021 

          - мотоцикли к-т 6 300,00 2017-2025 

4. Матеріальне забезпечення тис.грн. - 82,00 2017-2020 

          - прилад нічного бачення к-т 1 10,00 2018 

          - відеокамери к-т 3 30,00 2018-2020 

          - цифрові фотоапарати к-т 3 18,00 2018-2020 

          - біноклі к-т 10 20,00 2017-2020 

          - ліхтарі к-т 10 4,00 2017-2020 

5. Природоохоронна пропаганда тис.грн.  5,00 щорічно 

6.Відрядження працівників служби 

державної охорони курсах підвищення 

кваліфікації 

к-ть 5 5,0 щорічно 

ПРИМІТКА: 
Розрахунок зроблено, виходячи зі штатного розпису діючого на момент розробки Проекту. У разі 

зміни штатного розпису потреби матеріально-технічного забезпечення служби державної охорони 

можуть змінюватися. 

 

Таблиця 6.4.2 Місця встановлення інформаційних щитів, межових охоронних знаків, 

інформаційних охоронних знаків та шлагбаумів у межах НПП 

№ 

з/п 
Тип знаку 

Назва науково-дослідного 

природоохоронного відділення 

№ кварталу, 

в якому встановлено 

1 Межовий охоронний знак Володимирівське ПНДВ 

27, 37, 75, 47, 38, 49,  

50, 60, 71, 72, 79, 80, 73, 74, 

63, 41, 31, 33,  

23, 14, 13, 12, 5, 10, 11, 

28,94,85,86. 

2 
Інформаційно-охоронний 

знак 
Володимирівське ПНДВ 

26, 36, 46, 67, 68, 76, 77, 77, 

78, 79, 80, 81, 74, 74, 75, 75, 

65, 66, 57, 57, 57, 56, 35, 34, 

24, 25, 9, 1, 5, 10, 18, 26  

3 Інформаційний щит Володимирівське ПНДВ 26, 36, 36, 57, 35, 10 

4 Шлагбаум Володимирівське ПНДВ 

46, 69, 70, 71, 81, 73, 79, 75, 

74, 75, 65, 57, 25, 9, 5, 4 ,10, 

18, 10, 14, 3, 24, 72, 60, 73, 

37, 38, 27, 36, 36, 94, 85,86 

5 Межовий охоронний знак Пархомівське ПНДВ 6, 7, 13, 11, 10, 17, 18, 12 

6 
Інформаційно-охоронний 

знак 
Пархомівське ПНДВ 

35, 35, 36, 34, 34, 34, 25, 25, 

24, 21, 15, 9, 8, 4, 2, 1, 5, 10, 

16, 16, 26, 29, 31, 33, 31, 28, 

19, 21, 23, 32, 31 

7 Інформаційний щит Пархомівське ПНДВ 16, 31, 25, 4 

8 Шлагбаум Пархомівське ПНДВ 25, 5, 9, 1, 10, 12, 19, 20, 16 

 

При виготовленні та встановленні знаків слід користуватися «Положенням про єдині 

державні знаки та аншлаги на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду України», 

затвердженим наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища від 

29.03.1994 р. № 30. При виготовленні та встановленні різних знаків лісогосподарського 
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призначення слід керуватися Державним стандартом України «Знаки натурні лісовпорядні і 

лісогосподарські» (ДСТУ 3534-97), затвердженого і введеного в дію наказом Держстандарту 

України від 31.03.1997 р. № 161. Інші знаки, пов’язані з природоохоронною діяльністю, 

можуть мати різні розміри та форму в зв’язку з необхідною потребою. 

Карта-схема природоохоронного облаштування території приведена у додатках до 

проекту. 

 

6.5. Робота з громадськістю, екологічна освіта 

 

Екологічна освітньо-виховна робота у межах НПП здійснюється у відповідності до 

Положення про екологічну освітньо-виховну роботу установ природно-заповідного фонду 

(затверджено Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України 26.10.2015 р. № 

399). 

Основними напрямками екологічної освітньо-виховної роботи є: 

- ведення освітньо-виховних робіт щодо необхідності збереження природних та 

історико-культурних цінностей на території НПП, інших існуючих у регіоні та країні 

територіях та об’єктах природно-заповідного фонду; 

- ознайомлення громадян із законодавством України, міжнародними конвенціями та 

договорами/угодами у природоохоронній сфері; 

- інформування місцевого населення та відвідувачів про діяльність НПП та 

забезпечення доступу громадян до публічної інформації; 

- формування наукових знань, поглядів і переконань, які закладають основи 

відповідального ставлення до навколишнього природного середовища і, зокрема, територій 

та об’єктів природно-заповідного фонду України; 

- створення позитивного іміджу НПП і забезпечення підтримки природоохоронної 

діяльності НПП місцевим населенням та відвідувачами. 

Екологічну освітньо-виховну роботу у НПП здійснює відділ екологічної освіти та 

рекреації. Налагоджена співпраця з усіма верствами населення, Краснокутською районною 

державною адміністрацією, Краснокутською селищною радою та сільськими радами, з 

дошкільними, загальноосвітніми, позашкільними, професійно-технічними навчальними 

закладами Краснокутського району та вищими навчальними закладами м. Харків, такими як: 

ХНУ ім. В.Н.Каразіна, Харківський національний університет будівництва та архітектури, 

Харківський національний університет міського господарства ім. О.М.Бекетова. 

За 2014 рік відділом екологічної освіти та рекреації проведено 246 заходів (21 

екскурсія, 66 лекцій, 12 статтей в газетах, 132 статті в мережі Інтернет, 5 виставок, 5 
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семінарів, 3 свята), що включають у себе 8 акцій (до Всесвітнього дня водно-болотних угідь, 

Охорони навколишнього природного середовища, Працівника природно-заповідної справи, 

«День зустрічі птахів», «За чисте довкілля», «Допоможемо птахам», «День журавля», 

«Альтернативна ялинка»). 

Впродовж 2015 року проведено 146 еколого-освітній заходів, підготовлено та 

надруковано 29 статей у газетах та 194 статті в мережі Інтернет, а також 6 радіопередач та 4 

відеоролика про парк. Усі ці заходи висвітлюють роботу 13 екологічних акцій («Чарівний 

світ боліт», «Охорона дикої природи», «Першоцвіти», «День зустрічі птахів», «День Землі», 

«За чисте довкілля», «Охорона НПС», «День ПЗФ», «Всесвітній день туризму», «До природи 

України з любов'ю», «Менше сміття – краще життя», «Я ялиночку люблю – їй життя я 

збережу»). 

Впродовж 2016 року проведено 107 еколого-освітніх заходів до основних екологічних 

свят та дат, а саме: до Всесвітнього дня водно-болотних угідь, Всеукраїнської екологічної 

акції «Первоцвіти», Всесвітнього дня дикої природи, Всесвітнього дня лісів, Міжнародного 

дня птахів, Всеукраїнського дня довкілля, Міжнародного дня біологічного різноманіття, 

Міжнародного дня Землі, Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища, Дня 

працівника природно-заповідного фонду, Всесвітнього дня туризму та Дня туризму в 

Україні, Міжнародної ночі кажанів, Всесвітнього дня вторинної переробки, Дня народження 

Парку, екологічної акції «Збережемо ялинку разом». 

Загалом за 2016 рік підготовлено та проведено 39 тематичних лекцій з використанням 

фото- та відеографічних матеріалів, 2 інтегрованих заняття, 18 майстер-класів, 4 виставки, 2 

екологічних турніри, 2 екологічні гри-вікторини, 3 природничі уроки, 5 еколого-виховних 

заходи, 1 екологічний дайджест, 1 відкрите заняття, 1 конкурс, 8 тренінгів та 5 уроків-

презентацій, 2 інформаційні години, 4 екологічних і 1 туристичне свято, 1 фешн-показ. 

У школах регулярно проводяться лекції, відкриті уроки та виховні години, під час 

яких молодь знайомиться з НПП, його задачами, флорою, фауною, правилами бережливого 

відношення до природи. Поширюються ознайомлюючі роздаткові матеріали з екологічної 

освіти та виховання у вигляді буклетів та листівок. 

У напрямку екологічної освіти та виховання передбачається реалізація та проведення 

масових природоохоронних та екологічних освітньо-виховних заходів за участю 

громадськості, учнівської та студентської молоді: 

- Всесвітній день водно-болотних угідь; 

- Всеукраїнська екологічна акція «Первоцвіт»; 

- Всесвітній день дикої природи; 
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- Всесвітній день лісів; 

- Міжнародний день птахів; 

- Всеукраїнський день довкілля; 

- Міжнародний день Землі; 

- Міжнародний день біологічного різноманіття; 

- Всесвітній день охорони навколишнього природного середовища; 

- День працівника природно-заповідної справи України; 

- Всесвітній день туризму; 

- Всесвітній день захисту тварин; 

- День Народження національного природного парку «Слобожанський»; 

- Всеукраїнська екологічна акція «Збережемо ялинку» тощо. 

Для покращання здійснення екологічної освітньо-виховної роботи в Парку Проектом 

пропонується створення та організація діяльності екологічного освітньо-виховного центру, 

обладнаного аудіо та відеотехнікою, музею природи, облаштування екологічних (еколого-

освітніх) стежок та туристичних маршрутів, підготовка та виготовлення власних екологічних 

освітньо-виховних матеріалів, підвищення кваліфікації працівників відділу екологічної 

освіти та рекреації. 

Створення еколого-освітнього центру та його філіалу, музею природи, облаштування 

екологічних (еколого-освітніх) стежок та туристичних маршрутів, еко-класу на природі 

передбачено розділом 4.4. даного проекту (табл. 4.4.2). Разом з цим, для підвищення рівня 

екологічної освіти та свідомості місцевого населення і відвідувачів Парку додатково 

запроектовані заходи, наведені в табл. 6.5.1. 

 

Таблиця 6.5.1 Заходи щодо покращання екологічної освітньо-виховної роботи НПП 

Назва заходу Обсяг, шт 

Потреби в 

фінансуванні, 

тис. грн 

Термін виконання 

1. Організація та проведення екологічних освітньо-виховних заходів 

проведення екологічної освітньо-виховної 

роботи (зустрічей, бесід, круглих столів 

серед місцевого населення, зокрема з 

залученням ЗМІ) 

12 12,0 щорічно 

організація, проведення та участь в 

екологічних освітньо-виховних заходах 

(тренінгах, робочих столах, акціях, 

виставках, семінарах, уроках) на базі 

навчальних закладів 

24 12,0 щорічно 

організація та проведення гуртків в 

навчальних закладах та розширення їхньої 
мережі 

2 10,0 щорічно 
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Назва заходу Обсяг, шт 

Потреби в 

фінансуванні, 

тис. грн 

Термін виконання 

налагодження співпраці з районними 

відділами культури та освіти, громадськими 

екологічними організаціями 

- 2,0 щорічно 

організація та участь у масових 

природоохоронних та екологічних освітньо-

виховних заходах (акціях, конкурсах, 

виставках, форумах, конференціях, 

семінарах, святах та фестивалів 

8 16,0 щорічно 

2. Підготовка та виготовлення екологічних освітньо-виховних матеріалів 

видання буклетів, пам’яток, листівок, 

плакатів, періодичних журналів та газет, 

дитячих книг та навчальних настільних ігор, 

інформаційно-пізнавальних стендів та 

таблиць, книг природничого та екологічного 

спрямування тощо 

 14,0 щорічно 

3. Організація теле- та радіопередач, виготовлення фільмів 

виготовлення документального фільму про 

НПП 
1 42,0  

організація теле- та радіопередач, статті в 

періодичну пресу 
8 8,0 щорічно 

створення та утримання офіційного сайту 

НПП 
1 

2,0 2017 

1,0 щорічно 

4. Створення бренду НПП та рекламування 

установи, шляхом виготовлення та реалізації 

сувенірної продукції у вигляді магнітів, 

наліпок, значків, брелоків, футболок, кепок, 

пакетів, прапорців, чашок, ложок, ручок, 

рюкзаків, повітряних кульок, поробок з 

дерева, годинників, статуеток, конвертів, 

календарів, зошитів, блокнотів, папок, пазлів 

тощо 

 5,0 щорічно 

5. Утримання музеїв природи, екологічних 

освітньо-виховних центрів 
1 після створення 

6. Підвищення кваліфікації працівників 5 10,0 2017-2021 

 

Адміністрація НПП повинна розробити свій власний медіа-план, за яким готувати 

регулярні повідомлення (статті, телевізійні та радіо сюжети) про роботу Парку до місцевих, 

обласних та національних засобів масової інформації. НПП має стати центром підготовки 

кадрів у сфері екологічної освітньо-виховної роботи. 

 

6.6. Матеріально-технічне забезпечення 

 

У перші роки становлення державної установи природоохоронного призначення – 

НПП, найбільш актуальними є витрати на придбання транспортних засобів. При значній 

протяжності площі, мозаїчності структури функціональних зон, транспортне забезпечення є 
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одним з головних факторів виконання НПП охоронних та господарських функцій. До 

першочергових потреб також слід віднести забезпечення НПП комплексом нежитлових 

будівель, знаряддям для виконання господарських робіт та науково-дослідним обладнанням. 

Наявність основних засобів у НПП наведена у таблиці 6.6.1. Розрахунок витрат на придбання 

нежитлових будівель, транспортних засобів та обладнання наведено у табл. 6.6.2. 

Вартість нежитлових будівель, техніки та майна наведена в цінах станом на 

01.01.2016 р. Наведений перелік основних засобів є першочерговим і передбачений на 

найближчі 10 років. Він не є остаточним і може бути змінений та розширений за наявності 

коштів та в залежності від потреб Парку. 

 

Таблиця 6.6.1 Аналіз наявних основних засобів у НПП 

№ 

п/п 
Назва основного засобу 

Кількість 

(одиниць) 

Балансова 

вартість, 

грн. 

1 GPS BeniFone GH-3000 1 1265,00 

2 GPS BeniFone GH-3000 1 1265,00 

3 GPS BeniFone GH-3000 1 1265,00 

4 Комп’ютер у повній комплектації 1 5754,00 

5 Комп’ютер у повній комплектації 1 5754,00 

6 Комп’ютер у повній комплектації 1 5754,00 

7 Комп’ютер у повній комплектації 1 5754,00 

8 Комп’ютер у повній комплектації 1 5754,00 

9 Комп’ютер у повній комплектації 1 5754,00 

10 Комп’ютер у повній комплектації 1 5754,00 

11 Комп’ютер у повній комплектації 1 5754,00 

12 Комп’ютер у повній комплектації 1 5754,00 

13 Комп’ютер у повній комплектації 1 7200,00 

14 Комп’ютер у повній комплектації 1 7200,00 

15 
Основні засоби по рахунку  

113 «Малоцінні необоротні матеріальні активи» 
80 35601,00 

16 
Основні засоби по рахунку  

114 «Білизна, постільні речі, одяг та взуття» 
23 9110,00 

 

Таблиця 6.6.2 Потреба в основних засобах 

№ 

п/п 
Назва основного засобу 

Необхідна 

кількість 

(одиниць) 

Вартість 

одиниці, 

тис. грн. 

Сума (тис. 

грн.) 

(3 х 4 ) 

1. Нерухоме майно 

1 
Виробниче приміщення Володимирівського 

ПНДВ 
1 400,50 400,50 

 Разом:   400,50 

2. Технічні засоби 

1 
Спеціальний автомобіль патрульної служби 

(модель ТК-V-212140 ЛП) 
3 450,00 1350,00 

2 
Вантажопасажирський автомобіль типу «ГАЗель» 

або аналог 
1 675,00 675,00 

3 Трактор МТЗ 82.1 1 540,00 540,00 
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№ 

п/п 
Назва основного засобу 

Необхідна 

кількість 

(одиниць) 

Вартість 

одиниці, 

тис. грн. 

Сума (тис. 

грн.) 

(3 х 4 ) 

4 Квадроцикл 4 80,00 320,00 

5 Мотоцикл 6 50,00 300,00 

6 Велосипеди 12 7 84,00 

 Разом:   3269,00 

3. Спеціальні засоби 

1 Плуг лісовий ПЛ-75-15М 1 30,00 30,00 

2 Причеп ПТС-4-02 1 70,00 70,00 

3 
Борона дискова навісна лісова Л-111-01 або 

аналог 
1 29,00 29,00 

4 Пристрій трелювальний безчокерний 1 25,00 25,00 

5 Бульдозерний відвал БО-2000 2 11,00 22,00 

6 Кущоріз Husgvarna 545 FX 2 20,50 41,00 

7 Бензопилки 4 16,00 64,00 

8 Культиватор лісовий дисковий КЛД-1,8 М 1 19,00 19,00 

 Разом:   300,00 

4. Механізми 

1 Пилорама стрічкова 1 160,00 160,00 

2 Станок фрезерний 1 80,00 80,00 

3 Станок строгальний з дисковою пилкою 1 45,00 45,00 

4 Станок рейсмусний 1 34,00 34,00 

5 Портативна електростанція (бензогенератор) 2 28,00 56,00 

6 Зварний трансформатор 1 11,00 11,00 

 Разом:   386,00 

5. Матеріально-технічне забезпечення протипожежного господарства 

1 Автоцистерна пожежна АЦ-40 1 4700,00 4700,00 

2 
Малий лісопатрульний комплекс на базі УАЗ-

390945 
1 1200,00 1200,00 

3 Агрегат для перевезення води АПВ-3 1 90,00 90,00 

4 Плуг дисковий протипожежний ПДП-1,2 1 20,00 20,00 

5 Пожежна мотопомпа 1 3,00 3,00 

6 Ранцевий лісовий вогнегасник SR-19/1,2 10 3,00 30,00 

7 
Напірні пожежні рукави (крім тих, що входять до 

комплекту мотопомпи та автоцистерни)(м.п) 
200 0,07 14,00 

8 Стволи торфяні 1 0,9 0,90 

9 Дрібний пожежний інвентар згідно нормативів   10,00 

10 Каністри місткістю 20 л для перевезення палива 5 0,5 2,50 

11 Ємкості для питної води місткістю 20 л 2 0,25 0,50 

12 
Система відеоспостереження АХІХ6044-Е або 

аналог (комплект) 
1 300,00 300,00 

13 Комп’ютер для диспетчера ЛПС 1 14,0 14,00 

14 Одяг, взуття та засоби захисту для пожежників 8 5,0 40,00 

15 Аптечка першої медичної допомоги 10 1,00 10,00 

 Разом:   6434,90 

6. Матеріально-технічне забезпечення служби державної охорони 

1 Формений одяг та взуття згідно нормативів 21 15,0 315,00 

2 Гладкоствольна зброя 15 7,00 105,00 

3 Пістолети 21 8,00 168,00 

4 Спеціальні засоби, комплекти 21 2,00 42,00 

5 Радіостанція автомобільна 2 15,00 30,00 

6 Рація переносна 18 6,00 108,00 

7 Радіостанція стаціонарна (ретранслятор) 1 42,00 42,00 

8 Біноклі 10 2,00 20,00 

9 Ліхтарі 10 0,40 4,00 
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№ 

п/п 
Назва основного засобу 

Необхідна 

кількість 

(одиниць) 

Вартість 

одиниці, 

тис. грн. 

Сума (тис. 

грн.) 

(3 х 4 ) 

10 Відеокамера 3 10,00 30,00 

11 Цифровий фотоапарат 3 6,00 18,00 

12 Планшет армійський 21 0,262 5,50 

13 GPS-трекери Teltonika GH3000 або аналог 15 2,00 30,00 

14 Прилад нічного бачення 1 10,00 10,00 

 Разом:   927,50 

7. Матеріально-технічне забезпечення відділу екологічної освіти та рекреації 

1 Автобус екскурсійний 1 1500,00 1500,00 

2 Дерев’яний будиночок для відпочинку (50 м
2
) 5 325,00 1625,00 

3 Альтанка 20 17,00 340,00 

4 Туалет 20 2,00 40,00 

5 Літній душ 5 3,00 15,00 

6 Урна для побутових відходів 40 1,00 40,00 

7 Парта учнівська з лавою 15 2,00 30,00 

8 Дошка учнівська 1 3,00 3,00 

9 Мобільний виставковий стенд 1 10,00 10,00 

10 Мобільний стенд 3 3,00 9,00 

11 Буклетниця 2 5,00 10,00 

12 Акустична система 2 25,00 50,00 

13 Проектор 2 25,00 50,00 

14 Екран 2 10,00 20,00 

15 Фотоапарат 1 30,00 30,00 

16 БФП та витратні матеріали до нього 1 10,00 10,00 

17 Відеокамера 1 10,00 10,00 

18 Інтерактивна дошка 2 20,00 40,00 

19 Вітрина напільна експозиційна 10 12,00 120,00 

20 Вітрина навісна експозиційна 10 7,00 70,00 

21 Музейні експонати 20 5,00 100,00 

22 Намет 20 7,00 140,00 

23 Каремат 30 0,50 15,00 

20 Казан з триногою 10 0,75 7,50 

22 Велосипед 12 7,00 84,00 

 Разом:   4368,50 

8. Матеріально-технічне забезпечення відділу науки 

1 Спец-автомобіль експедиційний 1 900,00 900,00 

2 Мікроскоп 1 12,00 12,00 

3 Стереомікроскоп бінокулярний 2 10,00 20,00 

4 Цифрова камера 5.1 МР для мікроскопа 2 8,00 16,00 

5 Електронні ваги кишенькові 1 0,80 0,80 

6 Бінокль 12 крат 2 2,00 4,00 

7 Цифрова відеокамера 1 10,00 10,00 

8 Метеостанція та ПЗ 1 20,00 20,00 

9 Лазерний далекомір 1 2,30 2,30 

10 *Висотомір SUUNTO RM 5/1520 2 7,00 14,00 

12 Мірна вилка 4 5,00 20,00 

13 Цифровий фотоапарат дзеркальний 1 15,00 15,00 

14 Об'єктив для фотоапарата дзеркального 70-300 мм 1 13,00 13,00 

15 Дрібний інструментарій   10,00 

16 Фатопастки 10 6,00 60,00 

17 
*Вимірювач температури та рН HI98130 

pH/Conductivity/TDS Tester або аналог 
1 7,00 7,00 

18 
*Вимірювач окислювально-відновного потенціалу 
HI98201 ORP Tester або аналог 

1 5,00 5,00 
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№ 

п/п 
Назва основного засобу 

Необхідна 

кількість 

(одиниць) 

Вартість 

одиниці, 

тис. грн. 

Сума (тис. 

грн.) 

(3 х 4 ) 

19 Морозильна камера 1 5,00 5,00 

20 Шафа залізна 1 5,00 5,00 

21 GPS-навігатор Garmin 4 10,00 40,00 

22 Сачок ентомологічний 3 1,50 4,50 

23 Сачок гідробіологічний 1 1,50 1,50 

24 Палатка двомісна 2 4,00 8,00 

25 Спальник 4 2,00 8,00 

26 Туристичний килимок 4 0,30 1,20 

 Разом:   1202,3 

9. Устаткування та матеріали 

1 Ліцензійні програми 48 4 192,00 

2 Телефони 1 1,00 1,00 

3 Телефон-факс 1 3,00 3,00 

4 Комп’ютери 13 12,00 156,00 

 Разом:   352,00 

10. Меблі 

1 Стіл для засідань 3 8,50 17,00 

2 Стіл президіума 2 2,00 4,00 

3 Трибуна 2 1,50 3,00 

4 Стіл однотумбовий 30 1,80 54,00 

5 Стіл двотумбовий 10 2,50 25,00 

6 Стілець 180 0,70 126,00 

7 Шафа для книг 25 3,00 75,00 

8 Шафа для одягу 40 3,50 140,00 

9 Шафа для колекцій 3 8,00 24,00 

10 Шафа для зброї 1 13,00 13,00 

11 Сейф 3 7,00 21,00 

12 Комплект м’яких меблів 3 30,00 90,00 

13 Ліжко односпальне 30 3,00 90,00 

14 Тумба приліжкова 30 1,00 30,00 

15 Столик журнальний 15 0,50 7,50 

16 Комплект кухонних меблів 3 8,00 24,00 

17 Кухонний стіл-книжка 3 1,00 3,00 

18 Табурет 10 0,25 2,50 

 Разом:   749,00 

11. Засоби для створення сприятливих умов праці 

1 Кондиціонер 25 12,00 300,00 

2 Лампа настільна 20 0,30 6,00 

3 Холодильник 6 14,00 84,00 

4 Телевізор 3 20,00 60,00 

5 Електрична індукційна плитка 4 8,00 32,00 

6 Мікрохвильова піч 5 3,00 15,00 

7 Бойлер 2 5,00 10,00 

8 Душова кабіна 2 7,00 14,00 

9 Пральна машина 1 10,00 10,00 

10 Пилосос 1 5,00 5,00 

 Разом:   536,00 

 Усього:   18925,70 

 

Примітка: *Можлива заміна на аналоги та модифікації. 
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6.7. Капітальне будівництво 

 

Виконання завдань, покладених на НПП ЗУкраїни «Про природно-заповідний фонд 

України» потребує забезпечення адміністрації Парку відповідними обладнанням та 

розбудовою інфраструктури. Перш за все, це адміністративні і виробничі приміщення: 

офісний центр НПП з еколого-освітнім центром, музеєм природи та будинком 

довгострокового відпочинку на 30 чоловік, контора Пархомівського ПНДВ, крім того, 

гаражі, складські приміщення, рекреаційні і комунально-побутові будівлі. 

Для розвитку рекреаційної діяльності передбачено будівництво місць відпочинку 

(табл. 4.4.1-4.4.2). Загальна вартість об’єктів капітального будівництва становить 42981 тис. 

грн., а їх перелік наведено у табл. 6.7.1. 

Таблиця 6.7.1 Запроектований обсяг капітального будівництва 

Назва об`єкту будівництва Розташування Кількість 

Загальна 

кошторисна 

вартість,  

тис. грн. 

1. Адміністративні будівлі 

1. Виготовлення детального 

плану забудови земельної 

ділянки 

Володимирівське ПНДВ кв. 26  150,00 

2. Виготовлення проектно-

коштористної документації на 

будівництво адмінбудівлі НПП 

(включаючи еколого-освітній 

центр, лабораторний корпус 

відділу науки, музей природи, 

кімнати для ночівлі на 30 

місць) загальною площею 650 

м
2
 

Володимирівське ПНДВ кв. 26  600,00 

3. Проведення експертизи 

проектно-кошторисної 

документації на будівництво 

адмінбудівлі НПП (включаючи 

еколого-освітній центр, 

лабораторний корпус відділу 

науки, музей природи, кімнати 

для ночівлі на 30 місць) 

загальною площею 650 м
2
 

Володимирівське ПНДВ кв. 26  25,0 

4. Адмінбудівля НПП 

(включаючи еколого-освітній 

центр, лабораторний корпус 

відділу науки, музей природи, 

кімнати для ночівлі на 30 

місць) загальною площею 650 

м
2
 

Володимирівське ПНДВ кв. 26 1 22500,00 

5. Виготовлення проектно-

кошторисної документації на 

будівництво адмінбудівлі 

Пархомівського ПНДВ (з 

Пархомівське ПНДВ кв. 25  200,00 
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Назва об`єкту будівництва Розташування Кількість 

Загальна 

кошторисна 

вартість,  

тис. грн. 

гарежем на 2 бокса) 140 м
2
 

6. Проведення експертизи 

проектно-кошторисної 

документації на будівництво 

адмінбудівлі Пархомівського 

ПНДВ (з гарежем на 2 бокса) 

140 м
2
 

Пархомівське ПНДВ кв. 25  11,00 

7. Адміністративна будівля 

Пархомівського ПНДВ (з 

гарежем на 2 бокса) 140 м
2 
 

Пархомівське ПНДВ кв. 25 1 4000,00 

8. Виготовлення проектно-

кошторисної документації на 

будівництво трансформаторної 

підстанції 

Володимирівське ПНДВ кв. 26  30,00 

9. Проведення експертизи 

проектно-кошторисної 

документації на будівництво 

трансформаторної підстанції 

Володимирівське ПНДВ кв. 26  4,50 

10. Трансформаторна 

підстанція 
Володимирівське ПНДВ кв. 26 1 200,00 

11. Виготовлення проектно-

кошторисної документації на 

будівництво ліній 

електромереж 

Володимирівське ПНДВ кв. 26  10,00 

12. Проведення експертизи 

проектно-кошторисної 

документації на будівництво 

ліній електромереж 

Володимирівське ПНДВ кв. 26  1,50 

13. Лінії електромереж Володимирівське ПНДВ кв. 26 0,8 км 320,00 

14. Виготовлення проектно-

кошторисної документації на 

будівництво протипожежної 

вежі висотою до 40 м з 

відеоспостереженням 

Володимирівське ПНДВ кв. 26  70,00 

15. Проведення експертизи 

проектно-кошторисної 

документації на будівництво 

протипожежної вежі висотою 

до 40 м з відеоспостереженням 

Володимирівське ПНДВ кв. 26  9,00 

16. Протипожежна вежа 

висотою до 40 м з 

відеоспостереженням 

Володимирівське ПНДВ кв. 26 1 240,00 

17. Виготовлення проектно-

кошторисної документації на 

будівництво водонапірної 

башти висотою 18-24 м, 

ємністю 10 м
3
 

Володимирівське ПНДВ кв. 26  70,00 

18. Проведення експертизи 

проектно-кошторисної 

документації на будівництво 

водонапірної башти висотою 

18-24 м, ємністю 10 м
3
 

Володимирівське ПНДВ кв. 26  9,00 

19. Водонапірна башта висотою 

18-24 м, ємністю 10 м
3
 

Володимирівське ПНДВ кв. 26 1 360,00 
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Назва об`єкту будівництва Розташування Кількість 

Загальна 

кошторисна 

вартість,  

тис. грн. 

20. Виготовлення проектно-

кошторисної документації на 

будівництво навісу для 

зберігання 

пиломатеріалів,складського 

приміщення, гаража, котельні 

та столярного цеху 

Володимирівське ПНДВ кв. 26  100,00 

21. Проведення експертизи 

проектно-кошторисної 

документації на будівництво 

навісу для зберігання 

пиломатеріалів,складського 

приміщення, гаража, котельні 

та столярного цеху 

Володимирівське ПНДВ кв. 26  10,00 

22. Навіс для зберігання 

пиломатеріалів 72 м
2
 

Володимирівське ПНДВ кв. 26 1 70,00 

23. Складське приміщення 48 

м
2
 

Володимирівське ПНДВ кв. 26 1 400,00 

24. Гараж на 5 боксів загальною 

площею 160 м
2
 

Володимирівське ПНДВ кв. 26 1 2700,00 

25. Котельня Володимирівське ПНДВ кв. 26 1 1700,00 

26. Столярний цех 240 м
2
 Володимирівське ПНДВ кв. 26 1 4200,00 

27. Під’їзди з твердим 

покриттям 
Володимирівське ПНДВ кв. 26 2,8 км 4000,00 

28. Виготовлення проектно-

кошторисної документації на 

реконструкцію греблі 

Пархомівське ПНДВ кв 4  130,00 

29. Проведення експертизи 

проектно-кошторисної 

документації на реконструкцію 

греблі 

Пархомівське ПНДВ кв 4  11,00 

30. Реконструкція греблі Пархомівське ПНДВ кв 4 1 850,00 

Всього:   42981,00 

Примітка: *Можлива заміна на аналоги та модифікації. 

 

Вартість техніки і майна наведена в цінах станом на 01.01.2017 р. Наведений перелік 

основних засобів є першочерговим і передбачений на найближчі 10 років. Він не є остаточним і 

може бути змінений та розширений за наявності коштів та в залежності від потреб Парку. 

 

6.8. Інженерне та протипожежне впорядкування території НПП 

 

Ступінь пожежної небезпеки насаджень і лісових ділянок НПП визначена по «Шкалі 

оцінки природної пожежної небезпеки земельних ділянок лісового фонду», розробленої 

інститутом «Укрдіпроліс» і наведеній у «Правилах пожежної безпеки в лісах України», Київ 

2005 р. (табл. 6.8.1.). Розподіл земельних ділянок за класами пожежної небезпеки наведено в 
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табл. 6.8.2. 

Таблиця 6.8.1 Шкала оцінки природної пожежної небезпеки 

лісових ділянок лісового фонду 

Клас 

пожеж-

ної 

небез-

пеки 

Об’єкт загорання 

(характерні типи насаджень і умов місцезростання, категорії не 

вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель) 

Найбільш імовірні види 

пожеж, умови і тривалість 

періоду їх можливого 

виникнення і 

розповсюдження 

І 

Насадження хвойних порід віком 40 і менше років в усіх ТУМ. 

Насадження хвойних порід старші 40 років у ТУМ з індексами 0 

(дуже сухі), 1 (сухі). Незімкнуті лісові культури усіх порід. Зруби 

хвойних порід, згарища, загиблі насадження (вітровали, буреломи 

та інші). Зруби листяних порід, інші не вкриті лісовою рослинністю 

землі (крім лісових шляхів, просік, протипожежних розривів), які 

розташовані серед насаджень хвойних порід. Лісові насадження з 

рівнем радіаційного забруднення 15 Кі/км
2
 і вище, незалежно від 

породного складу, віку і ТУМ 

Протягом усього 

пожежонебезпечного сезону 

можливі низові пожежі, а на 

ділянках з наявністю 

деревостанів – верхові 

ІІ 

Насадження хвойних порід старші 40 років у ТУМ з індексом 2 

(свіжі). 

Насадження листяних порід у ТУМ з індексами 0,1 

Низові пожежі можливі на 

протязі усього 

пожежонебезпечного 

сезону, верхові – в періоди 

пожежних максимумів 

ІІІ 

Насадження хвойних порід старші 40 років у ТУМ з індексами 3 

(вологі), 4 (сирі). 

Насадження листяних порід у ТУМ з індексом 2 

Низові та верхові пожежі 

можливі в період літнього 

пожежного максимуму 

ІV 

Насадження хвойних порід старші 40 років у ТУМ з індексом 5 

(мокрі). Насадження листяних порід у ТУМ з індексами 3, 4. Зруби 

листяних порід /серед насаджень листяних порід/, інші не вкриті 

лісовою рослинністю землі (крім згарищ, загиблих насаджень, 

лісових шляхів, просік, протипожежних розривів), які розташовані 

серед насаджень листяних порід. Угіддя –сіножаті, пасовища. 

Лісові розсадники, плантації, сади, ягідники 

Низові пожежі можливі 

тільки в періоди пожежних 

максимумів 

V 

Листяні насадження в ТУМ з індексом 5 (мокрі). Не вкриті лісовою 

рослинністю землі (лісові шляхи, просіки, візири, протипожежні 

розриви). Нелісові землі (крім сіножатей, пасовищ, садів, ягідників) 

Виникнення пожежі 

можливо під час 

довгострокових посух 

ПРИМІТКИ: 

1. Пожежна небезпека встановлюється на один клас вище: 

а) для хвойних насаджень, будова або інші особливості яких сприяють переходу 

низової пожежі у верхову (різновікові хвойні деревостани з вертикальною зімкненістю 

намету) густий, високий (понад 2 м) підріст хвойних, підлісок хвойних порід (ялівці 

чагарникові та інші чагарники), захаращеність понад 10 м
3
/га; 

б) для ділянок лісового фонду, крім вод, що прилягають до доріг загального 

користування або розташовані на відстані 50 м і менше від залізниць і лісових підприємств, 

які використовують відкритий вогонь; 

в) для насаджень з рівнем радіаційного забруднення від 1 до 14 Кі/км
2
 незалежно від 
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породного складу, віку і ТУМ. 

2. Шкала застосовується також для оцінки природної пожежної небезпеки 

інших земель, вкритих лісовою рослинністю. 

 

Таблиця 6.8.2 Розподіл земель за класами пожежної небезпеки (га) 

Природоохоронні науково-

дослідні відділення  

Класи пожежної небезпеки 
Усього Середній клас 

1 2 3 4 5 

Володимирівське ПНДВ 717,2 1918,9 364,1 195,0 312,2 3507,4 2,3 

Пархомівське ПНДВ 114,5 118,1 1344,2 94,3 65,5 1736,6 2,9 

Разом 831,7 2037,0 1497,9 289,3 377,7 5244,0 2,4 

 

Природні комплекси, надані Парку в постійне користування, характеризуються 

високим класом пожежної небезпеки (2,4), що пояснюється перевагою в них хвойних 

насаджень. Найбільшу пожежну небезпеку створюють соснові деревостани в сухих та свіжих 

типах умов місцезростання. 

Найбільш вірогідними чинниками виникнення лісових пожеж на території Парку 

можуть бути: значна кількість насаджень молодняків хвойних порід, прилеглі до території 

Парку луки, прилеглі населені пункти, суха рослинність на болотах, велика кількість 

відвідувачів та дороги загального користування, які прилягають до території Парку. 

Тривалість пожежонебезпечного періоду для регіону. де знаходиться територія НПП, 

зазвичай встановлюється з квітня по листопад, але термін може бути подовжений у разі 

тривалої стійкої сухої погоди. 

З метою профілактики і боротьби з лісовими пожежами, та пожежами на луках і 

болотних масивах проектом передбачені «Заходи з охорони природних комплексів і 

об’єктів», які поділяються на: профілактично-протипожежні заходи, дозорно-сторожові 

протипожежні заходи, заходи з матеріально-технічного забезпечення. 

До організаційних заходів належать: 

- розробка річних комплексних планів організаційно-технічних протипожежних 

заходів; 

- розробка та затвердження «Мобілізаційного плану гасіння пожеж у межах НПП; 

- створення в установленому порядку розрахунків добровільних пожежних дружин з 

числа працівників Парку; 

- забезпечення чергування працівників Парку на протязі пожежонебезпечного періоду 

відповідно затверджених графіків; 

- проведення інструктажів з працівниками Парку з протипожежної безпеки та 

проведення навчань по виявленню та ліквідації лісових пожеж; 



 

 

269 

 

- систематичне проведення роз’яснювальної роботи серед місцевого населення та 

відвідувачів Парку, розміщення на території Парку достатньої кількості інформаційних 

знаків та протипожежних аншлагів; 

Профілактичні протипожежні заходи – це комплекс заходів, спрямованих на 

запобігання виникнення лісових пожеж, обмеження їх розповсюдження. Вони поділяються 

на дві основні групи: 

1) заходи для запобігання виникнення пожеж, контролю за дотриманням правил 

пожежної безпеки; 

2) заходи, спрямовані на запобігання розповсюдження пожеж. 

До запобіжних протипожежних заходів у лісах відносять адміністративні заходи, 

роз’яснювальну, виховну роботу серед населення та відвідувачами Парку, особливо молоді, 

контроль за дотриманням «Правил протипожежної безпеки в лісах» та посилення охорони 

лісів від пожеж. Запобіжні протипожежні заходи проводяться шляхом: 

- улаштування та благоустрій місць масового відпочинку. 

- ведення роз’яснювальної та виховної роботи серед місцевого населення, 

використовуючи засоби масової інформації (пресу, радіо та телебачення); 

- розповсюдження плакатів, листівок, брошур на протипожежну тематику тощо; 

- встановлення обабіч доріг, заїздах до території Парку та місцях відпочинку 

протипожежних аншлагів,  вітрин на протипожежну тематику; 

Роз’яснювальна робота та виховна робота є одним із основних профілактичних 

протипожежних заходів, яка повинна проводитись протягом року та активізовуватись під час 

пожежонебезпечного періоду. Основною метою якої є виховання у населення високої 

відповідальності за збереження природи, максимальну обережність у використанні вогню в 

лісових масивах. Роз’яснювальну роботу необхідно проводити у формі лекцій та бесід у 

навчальних закладах, селищних та сільських радах, установах, підприємствах, організаціях, 

місцях проведення культурно-масових заходів на території Парку тощо. Досить ефективним 

профілактичним заходом є публікація матеріалів з охорони лісу від пожеж у засобах масової 

інформації, соціальних мережах, видання спеціальних плакатів, листівок, інших публікацій. 

Орієнтовна щорічна вартість проведення заходів з протипожежної пропаганди 

шляхом розповсюдження листівок та буклетів на території кожного відділення становить 3,0 

тис. грн. 

Важливе місце серед протипожежної профілактики посідають заходи з облаштування 

місць відпочинку. Під час створення яких необхідно здійснювати очищення території від 

легкозаймистих матеріалів, обладнувати  майданчики для розведення багаття, встановлювати 
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протипожежні  аншлаги та влаштовувати мінералізовані смуги навколо рекреаційної зони. 

З метою забезпечення додаткової охорони лісів протягом періоду високої пожежної 

небезпеки на території Володимирівського ПНДВ пропонується організація та виставлення 

контрольних постів на головних заїздах до території Парку. 

До заходів з запобігання розповсюдження пожеж належать: 

- створення мінералізованих смуг у місцях, де існує потенційна загроза виникнення 

пожеж (уздовж меж території природно-заповідного фонду з землями інших 

землекористувачів, вздовж доріг, навколо хвойних молодняків, місць масового відпочинку 

населення тощо) та догляд за мінералізованими смугами; 

- створення протипожежних розривів та догляд за ними; 

- утримання доріг протипожежного призначення; 

- будівництво та утримання  пожежних водойм; 

Мінералізована смуга – ділянка території, з якої ґрунтообробними механізмами 

видалені наземні горючі матеріали; ширина смуги повинна бути удвічі більше  можливої 

висоти полум'я низової пожежі. Мінералізованими смугами можуть слугувати лісові дороги, 

очищені від горючих матеріалів. Загальна довжина мінералізованих смуг на території Парку 

які потребують догляду на час розробки Проекту становить 125,5 км та в подальшому може 

змінюватися. Для здійснення даного заходу необхідно залучення лісової техніки та 

спеціального обладнання ( трактора МТЗ-82, плуг ПДП-1,2, борони та культиватори дискові 

різних модифікацій). 

Протипожежний розрив – спеціально створена просіка шириною 50-150 м (розриви 

шириною менше 50 м, як правило, з дорогою на її території; є складовою частиною  

протипожежного заслону і служить для зупинки верхових пожеж. Догляд за 

протипожежними розривами та мінералізованими смугами необхідно проводити не менше 2-

х разів на рік у зв’язку з тим, що накопичення шару горючих матеріалів (хвоя, листя, гілки, 

трава та повалені дерева) проходить постійно. Кратність проведення догляду може 

збільшуватися в залежності від погодних умов та подовження терміну пожежонебезпечного 

періоду. Загальна довжина пожежних розривів на території Парку які потребують догляду 

становить 11,5 км. На даний час існуючі пожежні розриви на території Парку мають ширину 

20 метрів і не відповідають вимогам «Правил пожежної безпеки в лісах» та потребують в 

подальшому, їх розширення та приведення у відповідності до затверджених норм. 

Утримання доріг протипожежного призначення проводиться протягом року за 

результатами візуального огляду. Включає в себе прибирання небезпечних та повалених 

дерев вздовж доріг та механізований догляд за проїзджою частиною. Загальна протяжність 
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доріг протипожежного призначення які потребують постійного догляду становить 56,5 км. 

Запланований захід передбачає прибирання вітровальних, сухостійних та аварійних дерев на 

відстані 50 м з обох сторін доріг. 

Для ефективної боротьби з лісовими пожежами можуть використовуватися 

протипожежні водойми, як штучно створені так і  природні. На території Парку розташована 

значна кількість боліт, але їх використання як протипожежних водойм неможливо. Так як 

територія Парку межує з р. Мерло, то можливий забір води з природної водойми. Даний 

захід потребує  створення спеціального майданчика для забору води пожежною технікою та 

мотопомпами в кварталі № 24 Володимирівського ПНДВ та обладнання під’їзду. 

Дозорно-сторожові протипожежні заходи передбачають створення пунктів 

зосередження протипожежного інвентарю та обладнання і укомплектування їх згідно діючих 

нормативів, патрулювання території, забезпечення радіо-телефонним зв’язком, будівництво 

спостережного пункту (вежі, щогли), встановлення відеоспостереження, чергування 

пожежних сторожів. 

Заходи з матеріально-технічного забезпечення передбачають будівництво 

лісопожежної станціїм ЛПС-1, придбання пожежної техніки (АЦ-40, МЛПК, трактор МТЗ-

82) та іншого протипожежного обладнання та інвентарю. Потреба у забезпеченні 

матеріально-технічної бази протипожежного господарства станом на момент розробки 

Проекту організації території наведена у табл. 6.8.3. 

Потребу Парку у протипожежній техніці, обладнанні та інвентарі розраховано 

відповідно до «Збірника нормативів матеріально-технічного забезпечення установ природно-

заповідного фонду Мінприроди України» (Київ, 2004), «Норм забезпечення протипожежним 

обладнанням та засобами гасіння лісових пожеж структурних підрозділів постійних 

лісокористувачів, що не мають лісових пожежних станцій» (додаток 1 до «Правил пожежної 

безпеки в лісах України», що затверджені наказом Держкомлісгоспу України від 27.12.2004 

№ 278), виходячи з територіальної (5244 га) та організаційної структури (2 відділення) НПП, 

з врахуванням обладнання та інвентарю, а також враховуючи реальну потребу установи. 

 

Таблиця 6.8.3 Запроектований обсяг заходів з протипожежного впорядкування 

території НПП 

Назва заходу 
Одиниця 

виміру 
Потреба Встановлено 

Проектується 

додатково 

Термін 

виконання 

1. Профілактичні протипожежні заходи 

1.1. Виготовлення, 

встановлення шлагбаумів 
шт. 25 15 10 2017-2018 

1.2. Виготовлення,  

встановлення протипожежних 
шт. 23 17 6 2018-2019 
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Назва заходу 
Одиниця 

виміру 
Потреба Встановлено 

Проектується 

додатково 

Термін 

виконання 

аншлагів на в'їздах до 

території Парку 

1.3. Протипожежна пропаганда тис.грн. 3,0 - 3,0 щорічно 

2. Заходи із запобігання розповсюдженню пожеж 

2.1. Улаштування/догляд за 

мінералізованими смугами 
км 50/125,5 - 50/125,5 щорічно 

2.2. Створення та утримання 

протипожежних розривів 
км 11,5 - 11,5 щорічно 

2.3. Утримання доріг 

протипожежного призначення 
км 56,5 - 56,5 щорічно 

2.4. Улаштування 

протипожежної водойми 
шт. 1 - 1 2019 

3. Дозорно-стророжові протипожежні заходи 

3.1. Організація пунктів 

зосередження 

протипожежного інвентарю 

шт. 2 - 2 2017 

3.2. Патрулювання території га 5244,0 5244,0 5244,0 щорічно 

3.3. Непередбачені витрати 

(гасіння пожеж) 
тис. грн.  - 3,0 щорічно 

3.4. Забезпечення радіо-, 

телефонного зв’язку 
тис. грн.  - 5,0 щорічно 

3.5. Облаштування сезонних  

постів на головних в’їздах 

території НПП 

шт. 2 - 2 2017-2018 

4. Заходи з матеріально-технічного забезпечення 

4.1. Будівництво:      

Лісопожежна станція ЛПС-1 

(приміщення для розміщення 

особового складу пожежної 

команди, зберігання техніки, 

інвентарю, засобів зв’язку) 

шт. 1 - 1 2022 

Пожежний спостережний 

пункт, вежа (щогла) 
шт. 1 - 1 2019 

Пожежний резервуар ємкістю 

не менше 10 куб.м або 

колодязь, гідрант, водонапірна 

башта 

шт. 1 - 1 2019 

Майданчик, пристосований 

для сушіння пожежних рукавів 
шт. 1 - 1 2022 

Майданчик для миття 

пожежного автомобіля або 

автоцистерн 

шт. 1 - 1 2022 

4.2. Придбання:      

Система відеоспостереження  

AXISQ 6044-E (або аналог) 
шт. 1 - 1 2019 

Комп’ютер для диспетчера 

ЛПС 
шт. 1 - 1 2019 

Автоцистерна пожежна АЦ-40 шт. 1 - 1 2018 

Малий лісопатрульний 

комплекс (МЛПК) на базі 

УАЗ-390945 

шт. 1 - 1 2018 

Агрегат для перевезення води 

АПВ-3 
шт. 1 - 1 2023 

Пожежна мотопомпа 

 
шт. 1 - 1 2019 



 

 

273 

 

Назва заходу 
Одиниця 

виміру 
Потреба Встановлено 

Проектується 

додатково 

Термін 

виконання 

Причеп ПТС-4-02  шт. 1 - 1 2020 

Напірні пожежні рукави (крім 

тих, що входять до комплекту 

мотопомпи та автоцистерни) 

м.п. 200 - 200 2018 

Стволи торф’яні шт. 1 - 1 2018 

Бензопилка шт. 4 - 4 2017-2019 

Пожежний ранець шт. 10 4 6 2018-2022 

Каністри ємкістю20 л для 

перевезення палива 
шт. 5 - 5 2017-2018 

Переносні радіостанції або 

засоби мобільного зв’язку 
шт. 10 - 10 2018 

Одяг, взуття та засоби захисту 

для пожежників 
комп. 8 - 8 2018 

Ємкості для питної води 

місткістю 20 л 
шт. 2-4 - 2-4 2018 

Аптечки першої медичної 

допомоги 
шт. 10 - 10 2017-2018 

Трактор МТЗ-82 шт. 1 - 1 2018 

Плуг дисковий 

протипожежний ПДП-1, 2 
шт. 1 - 1 2018 

Борона дискова навісна лісова 

Л-111-01 
шт. 1 - 1 2018 

Культиватор леісовий 

дисковий КЛД-1,8 М 
шт. 1 - 1 2020 

Дрібний пожежний інвентар 

(сокири, лопати, граблі) 
тис.грн. 10,0 - 10,0 2017-2021 

 

ПРИМІТКИ: 

Розрахунок заходів, вказаних у розділі 4, розроблено, виходячи із штатного розпису діючого на 

момент розробки Проекту організації території. В разі зміни штатного розпису потреби матеріально-

ехнічного забезпечення можуть змінюватися. 

 

Територія національного парку за способами виявлення пожеж і боротьби з ними 

віднесена до зони наземного патрулювання. Наземне патрулювання здійснюється майстрами 

з охорони природи та інспекторами з охорони природно-заповідного фонду. Контроль за 

здісненням наземного патрулювання покладено на начальників науково-дослідних 

природоохоронних відділень. Орієнтовний план щорічних заходів наведений у табл. 6.8.4. 

 

Таблиця 6.8.4 План щорічних заходів по протипожежному захисту території НПП 

№ 

п/п 
Назва заходу 

Термін 

виконання 
Виконавці 

1. 
Щоденне патрулювання території Парку з метою 

перевірки протипожежного стану 
постійно ПНДВ 

2. 

Організація взаємодії з лісовою охороною і 

представниками Краснокутського районного сектору 

ГО ДСНС України в Харківській області по спільному 

гасінню пожеж 

постійно 
ВДО 

ПНДВ 
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3. 

Організація контролю за відвідуванням території 

відвідувачами, здійснення контролю за відпочиваючими 

в рекреаційних пунктах 

постійно ПНДВ 

4. 

Публікація статей в ЗМІ та мережі Інтернет на 

протипожежну тематику щодо дотримання вимог 

пожежної безпеки на території Парку 

пожежо-

небезпечний 

період 

НПП 

5. 

Проведення виступів у навчальних закладах, 

проведення зустрічей з землекористувачами, території 

яких межують з територією НПП, проведення 

роз’яснювальної роботи з населенням та відвідувачами 

Парку на протипожежну тематику 

пожежо-

небезпечний 

період 

СДО 

ПНДВ 

6. 
Здійснення контролю за спалюванням сухого травостою 

та стерні на ділянках, які межують з територією Парку 
постійно НДПОВ 

7. 

Проведення профілактичних рейдів з залученням 

працівників правоохоронних органів, Державної 

екологічної інспекції, Краснокутського районного 

сектору ГО ДСНС України в Харківській області та 

громадськості з метою здійснення контролю за 

дотриманням правил пожежної безпеки на території 

Парку 

вихідні та 

святкові дні 

СДО 

ПНДВ 

контролюючі 

органи 

8. 

Проведення навчань з працівниками НПП по 

попередженню пожеж та користуванню засобами 

пожежогасіння. Проведення практичних навчань по 

гасінню лісових пожеж 

січень-березень СДО 

 

Карта-схема протипожежного впорядкування території приведена у додатках до 

Проекту. 

 

6.9. Основні техніко-економічні показники та розрахунок витрат на 

утримання НПП 

 
Основні техніко-економічні показники та розрахунок витрат на утримання НПП 

представлені в Додатку 5 «Узагальнений план дій щодо розвитку НПП на 2017 – 2021 роки». 

У плані наведені загальні обсяги і вартість робіт, термін їх виконання та джерела 

фінансування, яким є загальний та спеціальний фонди державного бюджету. До загального 

фонду поряд із бюджетним фінансуванням відносяться також і кошти Державного фонду 

охорони навколишнього природного середовища, спеціальний фонд складають кошти лише 

власних надходжень, отриманих від надання платних послуг від наукової, 

природоохоронної, еколого-освітньої, рекреаційної та господарської діяльності, а також інші 

надходження (субвенції, гранти, дарунки, безповоротна допомога тощо). Бюджетна установа 

не може здійснювати прибуткову господарську діяльність з метою самоокупності, основні 

видатки передбачені за рахунок державного бюджету. Заходи, виконання яких передбачене 

за рахунок коштів Державного фонду охорони навколишнього середовища, відповідають 

«Переліку видів діяльності, що належить до природоохоронних заходів», затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 р. № 1147. 
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Таблиця 6.9.1 План заходів розвитку НПП 

№ 

п/п 
Запланований захід 

Вартість, 

тис. грн. 

Джерело 

фінансування 

Термін виконання 

всього Зокрема 

на реві-

зійний 

період 

на перше п’яти-

річчя 

Розділ 1. Збереження та відтворення природних комплексів та об’єктів 

1.1. Стратегічне завдання: Організація території 

1 

Розробка Проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок, 

оформлення права постійного 

користування земельними ділянками 

650,0 

Загальний фонд 

державного 

бюджету 

+ + 

 Разом за стратегічним завданням:         650,0 

1.2. Стратегічне завдання: Збереження видів рослин та рослинних угруповань 

2 
Контролювання лісогосподарської 

діяльності  
- 

Загальний фонд 

державного 

бюджету 

+ + 

3 

Виявлення та ліквідація осередків 

інвазійних та карантинних видів 

рослин 

35,0 + + 

4 

Регулювання рекреаційного 

навантаження у рекреаційній та 

господарській зонах 

- + + 

5 

Проведення бесід та 

роз’яснювальних заходів щодо 

збереження видів рослин та 

природних середовищ з місцевим 

населенням 

- + + 

6 

Роботи згідно плану заходів зі 

збереження популяції пухирника 

малого (Utricularia minor) на 

території НПП 

5,0 + + 

7 

Роботи згідно плану заходів зі 

збереження ценопопуляцій рябчика 

шахового (Fritillaria meleagris) на 

території НПП 

10,0 + + 

8 

Роботи згідно плану заходів зі 

збереження та відновлення популяції 

цибулі ведмежої, 

черемші (Allium ursinum L.) на 

території НПП 

- + + 

9 

Розробка та здійснення планів 

заходів для збереження видів флори 

та природних оселищ в рамках 

виконання Конвенції про охорону 

флори і фауни та природних 

середовищ їх існування (БернК) 

- + + 

10 

Розробка мережі особливо цінних 

ділянок та об’єктів для збереження 

біологічного та ландшафтного 

різноманіття та дотримання їх 

режиму 

- + + 

 Разом за стратегічним завданням:          50,0 

1.3. Стратегічне завдання: Збереження та відновлення видів тварин 

11 
Контролювання лісогосподарської 

діяльності  
- Загальний фонд 

державного 

бюджету 

+ + 

12 
Регулювання рекреаційного 

навантаження у рекреаційній та 
- + + 
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№ 

п/п 
Запланований захід 

Вартість, 

тис. грн. 

Джерело 

фінансування 

Термін виконання 

всього Зокрема 

на реві-

зійний 

період 

на перше п’яти-

річчя 

господарській зонах 

13 

Проведення бесід та 

роз’яснювальних заходів щодо 

збереження видів тварин та їх місць 

існування 

- 

 

 

 

+ + 

14 
Здійснення моніторингу за місцями 

поширення інвазійних видів тварин  
- 

Загальний фонд 

державного 

бюджету 

+ + 

15 
Приваблення птахів на гніздування, 

створення штучних гніздівель 
25,0 + + 

16 

Роботи згідно плану заходів по 

збереженню та відновленню 

популяцій кажанів (Ряд Chiroptera) 

на території НПП 

15,0 + + 

17 

Роботи згідно плану заходів по 

збереженню та відновленню 

популяцій оленеподібних (Родина 

Cervidae) на території НПП 

10,0 + + 

18 

Роботи згідно плану заходів по 

збереженню та відновленню 

популяції Сатурнії великої (Saturnia 

pyri) на території НПП 

10,0 + + 

19 
Зариблення водойм на території 

Парку 
10,0 + + 

20 

Розробка та здійснення планів 

заходів для збереження видів фауни 

в рамках виконання Конвенції про 

охорону флори і фауни та природних 

середовищ їх існування (БернК) 

- + + 

21 

Розробка мережі особливо цінних 

ділянок та об’єктів для збереження 

біологічного та ландшафтного 

різноманіття та дотримання їх 

режиму 

- + + 

22 

Створення сектору Безхребетних 

(наукові фонди та розплідник 

рідкісних видів метеликів) 

10,0 + + 

 Разом за стратегічним завданням:          80,0 

 Разом за розділом:        780,0 

Розділ 2. Охорона та захист природних об’єктів 

2.1. Стратегічне завдання: Проведення лісозахисних заходів 

23 Лісопатологічне обстеження - 

Загальний фонд 

державного 

бюджету 

+ + 

 Разом за стратегічним завданням:           0,0 

2.2. Стратегічне завдання: Інженерне та протипожежне впорядкування території НПП 

24 
Виготовлення та встановлення 

шлагбаумів (10 шт.) 
3,7 

Загальний фонд 

державного 

бюджету 

+ + 

25 Ремонт шлагбаумів (30 шт.) 15,0 + + 

26 
Виготовлення та встановлення 

протипожежних аншлагів (6 шт.) 
1,5 + + 

27 
Ремонт протипожежних аншлагів (25 

шт.) 
10,0 + + 

28 
Улаштування мінералізованих смуг 

(50 км) 
10,0 + + 
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№ 

п/п 
Запланований захід 

Вартість, 

тис. грн. 

Джерело 

фінансування 

Термін виконання 

всього Зокрема 

на реві-

зійний 

період 

на перше п’яти-

річчя 

29 
Догляд за мінералізованими смугами 

(125,5 км) 
72,0  + + 

30 
Утримання протипожежних розривів 

(11,5 км) 
8,0 

Загальний фонд 

державного 

бюджету 

+ + 

31 
Утримання доріг протипожежного 

призначення (56,6 км) 
25,0 + + 

32 
Улаштування протипожежної 

водойми (1 шт.) 
2,0 + + 

33 
Організація пунктів зосередження 

протипожежного інвентарю (2 шт.) 
1,0 + + 

34 

Облаштування сезонних постів на 

головних в’їздах до території НПП (2 

шт.) 

24,0 + + 

35 Патрулювання території 50,0 + + 

36 

Протипожежна пропаганда 

(друкування статей в ЗМІ, 

виготовлення листівок, буклетів) 

15,0 + + 

37 

Матеріально-технічне забезпечення 

бази протипожежного господарства  

(табл. 6.8.3 р. 4) 

7924,9 + + 

 Разом за стратегічним завданням:        8162,1 

2.3. Стратегічне завдання: Посилення режиму охорони території Парку 

38 

Проведення семінарів, навчань 

працівниками служби державної 

охорони 

- 

Загальний фонд 

державного 

бюджету 

+ + 

39 

Відрядження працівників служби 

державної охорони для участі у 

семінарах, учбових зборах та курсах 

підвищення кваліфікації 

25,0 + + 

40 
Проведення спільних рейдів СДО з 

іншими контролюючими органами 
30,0 + + 

41 

Проведення рейдів (перевірок) 

працівниками служби державної 

охорони 

115,0 + + 

42 Патрулювання території НПП 50,0 + + 

43 

Виготовлення та встановлення 

інформаційно-охоронних знаків, 

межових охоронних знаків та 

інформаційних щитів (100 шт.) 

25,0 + + 

44 

Ремонт інформаційно-охоронних 

знаків, межових охоронних знаків та 

інформаційних щитів (166 шт.) 

16,0 + + 

45 

Природоохоронна пропаганда 

(друкування статей в ЗМІ, 

виготовлення листівок, буклетів) 

25,0 + + 

46 
Матеріально-технічне забезпечення 

СДО (табл. 6.4.1, п.3,4) 
2934,0 + + 

 Разом за стратегічним завданням:        3220,0 

 Разом за розділом:        11382,1 

Розділ 3. Проведення наукових досліджень і спостережень 

за станом природного середовища 

3.1. Стратегічне завдання: Організація робіт з ведення Літопису природи 

47 
Проведення фенологічних 

спостережень 
- 

Загальний фонд 

державного 
+ + 
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№ 

п/п 
Запланований захід 

Вартість, 

тис. грн. 

Джерело 

фінансування 

Термін виконання 

всього Зокрема 

на реві-

зійний 

період 

на перше п’яти-

річчя 

бюджету 

48 

Проведення ботанічних та 

зоологічних спостережень, підбір 

ділянок для закладання наукових 

профілів, трансект 

5,0 

Загальний фонд 

державного 

бюджету 

+ + 

49 
Закладка постійних пробних площ, 

ведення спостережень 
5,0 + + 

50 
Ведення та щорічне видання  

Літопису Природи 
10,0 + + 

 Разом за стратегічним завданням:          20,0 

3.2. Стратегічне завдання: Розвиток системи моніторингу довкілля 

51 

Моніторингові дослідження 

погодних умов, ведення бази даних 

метеоспостережень 

5,0 

Загальний фонд 

державного 

бюджету 

+ + 

52 

Моніторингові дослідження за 

станом поверхневих 

вод на гідрологічних постах 

5,0 + + 

53 
Моніторингові дослідження на 

ботанічних пробних площах 
- + + 

54 

Моніторингові дослідження на 

зоологічній пробній площі з 

вивчення сімейної ділянки бобра 

європейського 

- + + 

55 
Моніторингові дослідження на 

облікових трансектах 
- + + 

56 
Моніторингові дослідження сховищ 

норових ссавців ряду Хижі 
- + + 

57 

Моніторингові дослідження впливу 

автомобільних та лісових шляхів та 

окремі види тварин 

- + + 

 Разом за стратегічним завданням:          10,0 

3.3. Стратегічне завдання: Проведення спеціалізованих наукових досліджень 

58 
Інвентаризація флори, ведення 

кадастру рослинного світу 
4,0 

Загальний фонд 

державного 

бюджету 

+ + 

59 
Інвентаризація фауни, ведення 

кадастру тваринного світу 
4,0 + + 

60 
Інвентаризація типів ландшафтів, 

складання карти 
5,0 + + 

61 

Ґрунтове обстеження території 

Парку, наданої в постійне 

користування 

7,0 + + 

62 
Дослідження рідкісних видів флори 

та мікобіоти на території НПП 
4,0 + + 

63 
Дослідження рідкісних видів фауни 

на території НПП 
4,0 + + 

64 

Дослідження поширення та впливу 

чужорідних видів флори та фауни на 

природні комплекси НПП 

4,0 + + 

65 

Розробка наукових обґрунтувань 

щодо розширення території НПП, 

створення нових територій та 

об’єктів ПЗФ поза його межами 

10,0 + + 

66 
Розробка природоохоронних 

рекомендацій щодо збереження видів 
5,0  + + 
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№ 

п/п 
Запланований захід 

Вартість, 

тис. грн. 

Джерело 

фінансування 

Термін виконання 

всього Зокрема 

на реві-

зійний 

період 

на перше п’яти-

річчя 

флори, фауни, мікобіоти та роботи 

згідно розроблених планів заходів 

67 

Розробка природоохоронних 

рекомендацій стосовно збереження 

об’єктів ПЗФ за межами НПП 

5,0 

Загальний фонд 

державного 

бюджету 

+ + 

 Разом за стратегічним завданням:         52,0 

3.4. Стратегічне завдання: Поповнення та утримання наукових фондів 
68 Формування гербарію 10,0 

Загальний фонд 

державного 

бюджету 

+ + 

69 Формування колекцій тварин 10,0 + + 

70 
Формування науково-методичних 

бібліографічних фондів 
10,0 + + 

71 Формування наукової фонотеки - + + 

72 Поповнення наукового фотоархіву - + + 

73 Поповнення тематичних баз даних - + + 

74 
Поповнення архіву матеріалів 

дистанційного зондування землі 
15,0 + + 

 Разом за стратегічним завданням:          45,0 

3.5. Стратегічне завдання: Підготовка та видання наукових збірників і праць 

75 

Розробка та видання праць щодо 

флори та фауни НПП, природних 

середовищ 

150,0 

Загальний фонд 

державного 

бюджету 

+ + 

 Разом за стратегічним завданням:         150,0 

3.6. Стратегічне завдання: Підвищення рівня наукових досліджень 

76 

Проведення науково-дослідних робіт 

за угодами з іншими науковими 

установами 

20,0 

Загальний фонд 

державного 

бюджету 

+ + 

77 
Участь та проведення семінарів, 

конференцій, круглих столів тощо 
30,0 + + 

78 
Підвищення кваліфікації, стажування 

працівників відділу 
10,0 + + 

79 

Укладання угод про наукове 

співробітництво, проведення 

навчальних практик, керування 

шкільними науково-дослідними 

роботами 

- + + 

 Разом за стратегічним завданням:          60,0 

 Разом за розділом:        337,0 

Розділ 4. Екологічна освітньо-виховна робота 

4.1. Стратегічне завдання: Організація та проведення екологічних освітньо-виховних заходів 

80 

Організація та проведення круглих 

столів, нарад, семінарів, 

конференцій, виставок, конкурсів, 

акцій тощо 

60,0 

Загальний фонд 

державного 

бюджету 

+ + 

81 

Організація та участь в екологічних 

освітньо-виховних заходах на базі 

навчальних закладів 

60,0 + + 

82 
Ведення еколого-природничих 

гуртків в навчальних закладах 
50,0 + + 

83 
Проведення уроків, лекцій, занять, 

бесід тощо 
- + + 

84 

Розробка, затвердження та 

впровадження програм співпраці в 

екологічній освітньо-виховній 

діяльності 

10,0 + + 
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№ 

п/п 
Запланований захід 

Вартість, 

тис. грн. 

Джерело 

фінансування 

Термін виконання 

всього Зокрема 

на реві-

зійний 

період 

на перше п’яти-

річчя 

85 

Організація місцевих та участь у 

всеукраїнських екологічних акціях, 

святах, конкурсах, фестивалях 

80,0  + + 

 Разом за стратегічним завданням:        260,0 

4.2. Стратегічне завдання: Інформаційне забезпечення екологічної освітньо-виховної діяльності 

86 
Виготовлення документального 

фільму про НПП 
42,0 

Загальний фонд 

державного 

бюджету 

+ + 

87 

Видання екологічних освітньо-

виховних матеріалів (буклетів, 

пам’яток, листівок, брошур тощо) 

70,0 

Загальний та 

спеціальний 

фонд 

державного 

бюджету 

+ + 

88 

Організація теле- та радіопередач, 

видання науково-популярних статей 

про екологічну освітньо-виховну 

роботу Парку 

40,0 Загальний фонд 

державного 

бюджету 

+ + 

89 Створення веб-сайту НПП 2,0 + + 

90 Утримання веб-сайту НПП 5,0 + + 

91 

Створення бренду НПП та 

рекламування установи, шляхом 

виготовлення та реалізації сувенірної 

продукції 

25,0 

Загальний та 

спеціальний 

фонд 

державного 

бюджету 

+ + 

 Разом за стратегічним завданням:        184,0 

4.3. Стратегічне завдання:Розвиток екологічної освітньо-виховної інфраструктури 

92 
Створення, оснащення та  

утримання музею природи 
15,0 

Загальний фонд 

державного 

бюджету 

+ + 

93 

Створення, оснащення та  

утримання еколого-освітнього 

центру 

15,0 + + 

94 

Створення, оснащення та  

утримання філіалу еколого-

освітнього центру 

15,0 + + 

95 
Облаштування екологічного класу на 

природі 
25,0 + + 

 Разом за стратегічним завданням:          70,0 

4.4. Стратегічне завдання: Підвищення рівня знань та навиків 

у екологічній освітньо-виховній діяльності 

96 

Участь у нарадах, круглих столах, 

семінарах для підвищення рівня 

кваліфікації працівників Парку 

10,0 

Загальний фонд 

державного 

бюджету 

+ + 

 Разом за стратегічним завданням:          10,0 

 Разом за розділом:        524,0 

5. Рекреаційна діяльність 

5.1. Стратегічне завдання: Розвиток рекреаційних можливостей НПП 

97 

Виявлення потенційно цікавих 

об’єктів з метою розвитку 

рекреаційної діяльності 

- - + + 

98 

Пошук та залучення до співпраці 

цікавих для відвідувачів людей 

(музикантів, художників, народних 

майстрів тощо) 

- - + + 

99 Підтримка розвитку «зеленого 80,0 Загальний та + + 
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№ 

п/п 
Запланований захід 

Вартість, 

тис. грн. 

Джерело 

фінансування 

Термін виконання 

всього Зокрема 

на реві-

зійний 

період 

на перше п’яти-

річчя 

туризму» (проведення семінарів, 

круглих столів) 

спеціальний 

фонди 

державного 

бюджету 

100 
Розроблення та проведення 

тематичних турів та екскурсій 
- - + + 

 Разом за стратегічним завданням:          80,0 

5.2. Стратегічне завдання: Облаштування рекреаційної інфраструктури на території, 

наданій у постійне користування 

101 
Облаштування рекреаційних пунктів 

(2 шт.) 
30,0 

Загальний фонд 

державного 

бюджету 

+ + 

102 
Утримання рекреаційних пунктів (6 

шт.) 
24,0 + + 

103 
Облаштування наметових містечок 

(2 шт.) 
40,0 + + 

104 
Утримання наметових містечок (3 

шт.) 
16,0 + + 

105 Утримання питних джерел (2 шт.) 2,5 + + 

106 
Облаштування екологічних (еколого-

освітніх) стежок (2 шт.) 
10,0 + + 

107 
Утримання екологічних (еколого-

освітніх) стежок (4 шт.) 
26,0 + + 

108 
Облаштування туристичних 

маршрутів (2 шт.) 
10,0 + + 

109 
Утримання туристичних маршрутів 

(4 шт.) 
26,0 + + 

110 
Створення, оснащення та  

утримання будинку рибалки 
15,0  + 

111 
Облаштування головних в’їздів в 

Парк (2 шт.) 
10,0 + + 

 Разом за стратегічним завданням:        209,5 

5.3. Стратегічне завдання: Підвищення рівня знань та навиків 

у рекреаційній та туристичній діяльності 

112 

Участь у нарадах, круглих столах, 

семінарах для підвищення рівня 

кваліфікації працівників Парку 

10,0 

Загальний фонд 

державного 

бюджету 

+ + 

 Разом за стратегічним завданням:          10,0 

 Разом за розділом:        299,5 

Розділ 6. Адміністративно-організаційна діяльність 

6.1. Стратегічне завдання: Покращення матеріально-технічної бази 

113 
Придбання виробничого приміщення 

Володимирівського ПНДВ 
400,50 

Загальний фонд 

державного 

бюджету 

+ + 

114 

Придбання технічного забезпечення 

протипожежного господарства (табл. 

6.6.2. р. 5) 

6434,90 + + 

115 
Придбання технічних засобів (табл. 

6.6.2. р., 2) 
3269,00 + + 

116 
Придбання спеціальних засобів 

(табл. 6.6.2. р. 3) 
300,00 + + 

117 
Придбання механізмів 

(табл. 6.6.2. р. 4) 
386,0 + - 

118 

Придбання технічного забезпечення 

служби державної охорони (табл. 

6.6.2. р. 6) 

927,50 + + 
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№ 

п/п 
Запланований захід 

Вартість, 

тис. грн. 

Джерело 

фінансування 

Термін виконання 

всього Зокрема 

на реві-

зійний 

період 

на перше п’яти-

річчя 

119 
Придбання устаткування та 

матеріалів (табл. 6.6.2. р. 9) 
232,0  + - 

120 
Придбання меблів 

(табл. 6.6.2. р. 10) 
749,00 

Загальний фонд 

державного 

бюджету 

+ - 

121 

Придбання засобів для створення 

сприятливих умов праці 

(табл. 6.6.2. р. 11) 

536,00 + - 

122 

Облаштування лабораторії 

екологічного моніторингу 

(табл. 6.6.2. р. 8) 

1202,3 + - 

123 

Матеріально-технічне забезпечення 

відділу екологічної освіти та 

рекреації 

(табл. 6.6.2. р. 7) 

4368,50 + + 

 Разом за стратегічним завданням:       18805,7 

Примітка: * - після будівництва та введення в експлуатацію адміністративної будівлі НПП 

6.2. Стратегічне завдання: Капітальне будівництво 

124 
Виготовлення детального плану 

забудови земельної ділянки 
150,0 

Загальний фонд 

державного 

бюджету 

+ + 

125 

Виготовлення проектно-кошторисної 

документації на будівництво 

адмінбудівлі НПП (включаючи 

еколого-освітній центр, 

лабораторний корпус відділу науки, 

музей природи, кімнати для ночівлі) 

загальною площею 650 м
2
 

600,0 + + 

126 

Проведення експертизи проектно-

кошторисної документації на 

будівництво адмінбудівлі НПП 

(включаючи еколого-освітній центр, 

лабораторний корпус відділу науки, 

музей природи, кімнати для ночівлі) 

загальною площею 650 м
2
 

25,0 + + 

127 

Будівництво адмінбудівлі НПП 

(включаючи еколого-освітній центр, 

лабораторний корпус відділу науки, 

музей природи, кімнати для ночівлі) 

загальною площею 650 м
2
 

22500,0 + + 

128 

Виготовлення проектно-кошторисної 

документації на будівництво 

адмінбудівлі (з гаражем на 2 

автомобіля) Пархомівського ПНДВ 

200,0 + + 

129 

Проведення експертизи проектно-

кошторисної документації на 

будівництво адмінбудівлі (з гаражем 

на 2 автомобіля) Пархомівського 

ПНДВ 

11,00 + + 

130 

Будівництво адмінбудівлі (з гаражем 

на 2 автомобіля) Пархомівського 

ПНДВ площею 140 м
2
 

4000,0 + + 

131 

Виготовлення проектно-кошторисної 

документації на будівництво 

трансформаторної підстанції 

30,0 + + 

132 
Проведення експертизи проектно-

кошторисної документації на 
4,5  + + 
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№ 

п/п 
Запланований захід 

Вартість, 

тис. грн. 

Джерело 

фінансування 

Термін виконання 

всього Зокрема 

на реві-

зійний 

період 

на перше п’яти-

річчя 

будівництво трансформаторної 

підстанції 

133 
Будівництво трансформаторної 

підстанції 
200,0 

Загальний фонд 

державного 

бюджету 

+ + 

134 

Виготовлення проектно-кошторисної 

документації на будівництво ліній 

електромереж 

10,0 + + 

135 

Проведення експертизи проектно-

кошторисної документації на 

будівництво ліній електромереж 

1,5 + + 

136 Будівництво ліній електромереж 320,0 + + 

137 

Виготовлення проектно-кошторисної 

документації на будівництво 

водонапірної башти висотою 18-24 

м, ємністю 10 м
3
 

70,0 + + 

138 

Проведення експертизи проектно-

кошторисної документації на 

будівництво водонапірної башти 

висотою 18-24 м, ємністю 10 м
3
 

9,0 + + 

139 
Будівництво водонапірної башти 

висотою 18-24 м, ємністю 10 м
3
 

360,0 + + 

140 

Виготовлення проектно-кошторисної 

документації на будівництво 

протипожежної вежі висотою до 40 м 

з відеоспостереженням 

70,0 + - 

141 

Проведення експертизи проектно-

кошторисної документації на 

будівництво протипожежної вежі 

висотою до 40 м з 

відеоспостереженням 

9,0 + - 

142 

Будівництво протипожежної вежі 

висотою до 40м з 

відеоспостереженням 

240,0 + - 

143 

Виготовлення проектно-кошторисної 

документації на будівництво навісу 

для зберігання 

пиломатеріалів,складського 

приміщення , гаража, котельні та 

столярного цеху 

100,0 + - 

144 

Проведення експертизи проектно-

кошторисної документації на 

будівництво будівництво навісу для 

зберігання 

пиломатеріалів,складського 

приміщення, гаража, котельні та 

столярного цеху 

10,0 + - 

145 
Будівництво навісу для зберігання 

пиломатеріалів 72 м
2
 

70,0 + - 

146 
Будівництво складського 

приміщення 48 м
2
 

400,0 + - 

147 
Будівництво гаражу на 5 боксів 

загальною площею 160 м
2
 

2700,0 + - 

148 Будівництво котельні 1700,0 + - 

149 
Будівництво столярного цеху 

площею 240 м
2
 

4200,0 + - 
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№ 

п/п 
Запланований захід 

Вартість, 

тис. грн. 

Джерело 

фінансування 

Термін виконання 

всього Зокрема 

на реві-

зійний 

період 

на перше п’яти-

річчя 

150 
Будівництво під’їздів та майданчиків 

з твердим покриттям 
4000,0 

Загальний фонд 

державного 

бюджету 

+ - 

151 

Виготовлення проектно-кошторисної 

документації на реконструкцію 

греблі 

130,0 + - 

152 

Проведення експертизи проектно-

кошторисної документації на 

реконструкцію греблі 

11,00 + - 

153 Реконструкція греблі 850,0 + - 

 Разом за стратегічним завданням:      42981,0 

 Разом за розділом:      61786,7 

 РАЗОМ ЗА ПЛАНОМ ЗАХОДІВ:      75109,3 

 

Найбільш вартісними роботами є капітальне будівництво та рекреаційне 

облаштування території, придбання виробничого приміщення, техніки, устаткування та 

обладнання. З метою створення дієвої матеріально-технічної бази НПП фінансування 

переважної більшості цих заходів передбачене в перші п’ять років. 

Виконання заходів може переноситись на інші роки в залежності від наявного 

фінансування. Контроль за виконанням заходів може здійснюватись лише у разі 

фінансування. Адміністрація Парку щороку може корегувати обсяги річного фінансування в 

залежності від затвердженого державного бюджету та обсягів власних коштів. Важливими 

елементами збільшення кошторису Парку можуть стати: 

- розвиток рекреаційної інфраструктури та збільшення кількості відвідувачів Парку; 

- ведення господарської діяльності – реалізація деревини від намічених рубок, продаж 

сіна та інших природних ресурсів; 

- розвиток міжнародного співробітництва та залучення грантових коштів. 

 

6.10. Очікувана ефективність запроектованих заходів 

 

Проектом організації території НПП передбачено широкий комплекс заходів, 

спрямованих на збереження, відтворення та ефективне використання природних та 

культурних цінностей. Проведене функціональне зонування території, адміністративна 

структуризація природоохоронної діяльності з утворенням природо-охоронних науково- 

дослідних відділень. Визначені головні в’їзди, маршрути пересування та місця відпочинку 

рекреантів. Передбачається провести рекреаційний благоустрій території з влаштуванням 

місць короткочасного та тривалого відпочинку, питних джерел, автостоянок, місць для 

рибалки, встановити інформаційні щити, вказівні знаки, сміттєзбірники та шлагбауми. 
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Заплановане капітальне будівництво адміністративного приміщення. 

Таким чином, реалізація намічених заходів підвищить туристичну привабливість НПП 

і дасть можливість отримати певні кошти від рекреаційної діяльності. 

Проектом передбачено фінансування для заключення договорів з іншими науково-

дослідними організаціями, установами для проведення наукових досліджень на території 

НПП та кошти на видання наукової літератури, що буде сприяти веденню наукової роботи. 

Намічені лісогосподарські і лісокультурні заходи сприятимуть оздоровленню лісів, 

покращенню їх санітарно-гігієнічних та господарських функцій, збереженню та 

відродженню корінних деревостанів. 

Запроектовані обсяги лісозахисних, протипожежних заходів та заходів з охорони 

території забезпечать збереження лісових та болотних екосистем та підтримуватимуть 

екологічну безпеку регіону. 

Передбачені Проектом біотехнічні заходи та рекомендації щодо збереження фауни 

покращать умови існування, відновлення та охорони представників тваринного світу. 

У цілому всі запроектовані заходи будуть сприяти посиленню рівня охорони і 

відтворення природних комплексів та об’єктів НПП. 

 

6.11. Моніторинг за реалізацією заходів, запланованих Проектом 

організації території НПП 
 

Щорічна оцінка виконання Проекту здійснюється НТР НПП. НТР аналізує 

інформацію щодо здійснення заходів, передбачених Проектом, їх техніко-економічні 

показники, причини невиконання або недовиконання, та розглядає заходи, які коригують 

плани у відповідності до чинного законодавства, реальних природних та соціально-

економічних умов. 

Моніторинг виконання Проекту організації території НПП здійснюється як з метою 

оцінки результатів його реалізації, так і з метою розвитку цього Проекту. Пропозиції щодо 

змін та доповнень до Проекту організації території НПП вносяться та погоджуються з 

урахуванням компетенції зацікавлених сторін та достатності рівня прийняття рішень. 

НТР може ініціювати внесення змін та доповнень до Проекту, виходячи з реальних 

чинників. 

Головними індикаторами успішного виконання Проекту організації території НПП є 

поліпшення стану збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, особливо 

рідкісних та зникаючих видів рослин і тварин, рослинних угруповань та типів природних 

середовищ, відновлення лісових та водно-болотних екосистем, задовільний рівень 



 

 

286 

 

збереження історико-культурних об’єктів, зростання кількості відвідувачів НПП, довіра та 

поліпшення добробуту місцевого населення. Гарним індикатором може бути збільшення 

чисельності окремих видів тварин, особливо крупних ссавців. 

 

6. ЗАХОДИ НА ВИКОНАННЯ ГОЛОВНИХ ЗАВДАНЬ НПП 

 

НПП створений з метою збереження цінних природних територій та історико-

культурних комплексів і об'єктів лісостепової зони, що мають важливе природоохоронне, 

наукове, історико-культурне, естетичне, екологічне освітньо-виховне, рекреаційне та 

оздоровче значення. 

Даним Проектом визначені стратегічні завдання розвитку Парку на 10 років, 

спрямовані на досягнення мети його створення та основних завдань, визначених ЗУ «Про 

природно-заповідний фонд України» та Положенням про Парк. Стратегічними завданнями 

НПП на наступні 10 років є: 

У галузі збереження і відтворення природних комплексів та об’єктів: 

1. Збереження аборигенних видів рослин та рослинних угруповань одне з 

найважливіших стратегічних завдань, яке вирішить проблему з відновлення природного 

рослинного покриву, видозміненого різними видами антропогенної діяльності. 

Контролювання господарської діяльності, виявлення та ліквідація осередків інвазійних та 

карантинних видів рослин, регулювання рекреаційного навантаження у рекреаційній та 

господарській зонах, проведення бесід та роз’яснювальних заходів щодо збереження видів 

рослин та природних середовищ з місцевим населенням є його невід’ємними складовими. 

Розробка заходів щодо збереження та відновлення раритетних видів рослин та раритетних 

рослинних угруповань необхідна для запобігання збіднення видового фіторізноманіття і 

цінності заповідної території. Також з метою охорони місцезростань рідкісних видів рослин, 

рослинних угруповань та оселищ необхідно розробити мережу особливо цінних ділянок та 

об’єктів для збереження біологічного та ландшафтного різноманіття та дотримуватись 

встановленого для них режиму. 

2. Збереження та відновлення аборигенних видів фауни є важливим стратегічним 

завданням, оскільки одним з найважливіших показників цінності території є різні рівні 

біологічного різноманіття. Контролювання господарської діяльності, здійснення моніторингу 

за місцями поширення інвазійних видів тварин, регулювання рекреаційного навантаження у 

рекреаційній та господарській зонах, проведення бесід та роз’яснювальних заходів щодо 

збереження видів тварин з місцевим населенням є його невід’ємними складовими. Розробка 
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заходів щодо збереження та відновлення раритетних видів тварин необхідна для запобігання 

втрати структури фаунистичних комплексів, їх збідніння, сприятиме збереженню цінності 

території. Також з метою охорони місць існування рідкісних видів тварин, їх гнізд, нір тощо 

необхідно розробити мережу особливо цінних ділянок та об’єктів для збереження 

біологічного та ландшафтного різноманіття та дотримуватись встановленого для них 

режиму. 

У галузі охорони та захисту природних комплексів та об’єктів: 

1. Проведення лісозахисних заходів. Захист лісів представляє важливе окремий 

напрямок охорони лісів. Лісопатологічне обстеження є складовою частиною лісозахисних 

заходів і являє собою діяльність спрямовану на оцінку санітарного стану насаджень, 

зазвичай  на виявлення в лісах шкідливих організмів (рослин, тварин, хвороботворних 

організмів, здатних за певних умов завдати шкоди лісам або лісовим ресурсам) і 

попередження їх розповсюдження, а в разі виникнення вогнищ шкідливих організмів, 

прийняття рішення про доцільність проведення лісозахисних заходів щодо їх локалізації та 

ліквідації. 

2. Протипожежна охорона території НПП. Організація протипожежної охорони 

території Парку, являється одним із основних стратегічних завдань спрямованих на 

попередження, виявлення, швидкого реагування та локалізацію пожеж у межах території 

Парку, оскільки будь-яка пожежа призводить до матеріальних і моральних збитків для Парку 

як природоохоронної та рекреаційної установи, а також для місцевих жителів як споживачів 

природних ресурсів. 

3. Посилення режиму охорони території. Посилення режиму охорони територій 

Парку насамперед спрямований на боротьбу з браконьєрством, недопущенням незаконних 

порубів лісових насаджень, збереження комплексів та об’єктів природно-заповідного фонду 

та здійснення контролю за використанням природних ресурсів. Також даний захід 

спрямований на забезпечення законних прав та інтересів природокористувачів шляхом 

встановлення підвищеної відповідальності за правопорушення природоохоронного 

законодавства. 

У галузі наукових досліджень і спостережень за станом природного середовища: 

1. Організація робіт з ведення Літопису природи передбачена ЗУ «Про природно-

заповідний фонд України», Положенням про наукову та науково-технічну діяльність 

заповідників та національних природних парків України де визначено, що Літопис природи є 

основною формою узагальнення результатів наукових досліджень, головною науковою 

темою, яка ведеться постійно, а результати досліджень щорічно оформлюються у вигляді 
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окремих томів. Такий підхід дає змогу аналізувати динаміку ходу абіотичних і біотичних 

показників, фенологічних фаз тощо. Саме на основі аналізу Літопису природи можна з 

впевненістю робити висновок про ефективність природоохоронної та 

природовідновлювальної діяльності парку. 

2. Розвиток системи моніторингу довкілля передбачає створення постійних 

пробних площ, трансект, постів спостережень, моніторингових ділянок. Постійні 

дослідження у визначених місцях дозволять оцінити зміни флори та фауни впродовж років, 

визначити вплив окремих факторів середовища на біотичне та ландшафтне різноманіття 

Парку. 

3. Організація спеціалізованих наукових досліджень як стратегічне завдання в 

результаті має покращити вивченість території НПП, виявити поширення та вплив 

чужорідних видів, забезпечети даними щодо созологічної цінности об’єктів ПЗФ регіону та 

інших природних ділянок з метою розширення території Парку, створення нових територій 

та об’єктів ПЗФ, розробки природоохоронних рекомендацій. 

4. Поповнення та утримання наукових фондів як стратегічне завдання дасть 

можливість накопичувати, систематизувати та утримувати науковий матеріал з метою 

проведення аналітичних наукових досліджень, підготовки наукових кадрів для подальшої 

роботи, проведення еколого-освітньої і виховної роботи серед школярів і студентської 

молоді. 

5. Підготовка та видання наукової друкованої продукції як стратегічне завдання має 

на меті і вирішує основну проблему – оприлюднення і популяризацію наукових досліджень і 

здобутків науковців парку. Це є обов’язковою складовою наукової діяльності, а показником 

її ефективності виступає кількість опублікованих наукових праць та їх якість. 

6. Підвищення рівня наукових досліджень як стратегічне завдання має на меті 

підвищення кваліфікації наукового персоналу парку, обмін досвідом з метою оволодіння 

новими методами досліджень і способами отримання наукової інформації, організацію 

співпраці з учбовими, науково-дослідними, екологічними і природоохоронними закладами та 

установами. 

У галузі проведення екологічної освітньо-виховної роботи: 

1. Організація та проведення екологічних освітньо-виховних заходів. Це завдання є 

ключовим у екологічній освітньо-виховній діяльності Парку і спрямоване на популяризацію 

екологічних знань серед населення, особливо серед учнівської та студентської молоді. 

Більшість акцій НПП здатний проводити у межах власної території і на власних прикладах, 
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що різко підвищує рівень засвоєння отриманої інформації. Парк має стати ініціатором 

проведення екологічних акцій та їх осередком в Харківській області. 

2. Інформаційне забезпечення екологічної освітньо-виховної діяльності у якості 

стратегічного завдання сприяє популяризації Парку як природоохоронної, наукової, 

рекреаційної та екологічної освітньо-виховної установи. Це завдання і заходи в його межах 

необхідно реалізовувати якомога швидше для поширення інформації серед населення з 

метою залучення його до рекреаційної та екологічної освітньо-виховної діяльності. 

Забезпечення у співпраці з закладами освіти, науки і культури системної та безперервної 

екологічної освітньо-виховної роботи. 

3. Розвиток екологічної освітньо-виховної інфраструктури. Як стратегічний захід 

вирішує проблему підвищення якості і поліпшення наочності екологічної освітньо-виховної 

діяльності, що обов’язково має відобразитися на її результативності. 

У галузі рекреаційної діяльності: 

1. Розвиток рекреаційних можливостей НПП. Це стратегічне завдання сприятиме 

розкриттю туристичного потенціалу та підвищення позитивного іміджу Парку, покращання 

рекреаційної привабливості НПП, що в свою чергу збільшить кількість відвідувачів на 

території Парку. Підвищить рівень обізнаності населення про рекреаційний та туристичний 

потенціал Парку. 

2. Облаштування рекреаційної інфраструктури на території НПП. У якості 

стратегічного завдання це вирішить проблему вільного доступу жителів регіону та туристів 

до інформації, сприятиме формуванню позитивного туристичного іміджу регіону та Парку. 

Збільшення кількості відвідувачів, покращання умов місць тимчасового та довгострокового 

відпочинку, рекреаційної привабливості Парку. 

3. Підвищення рівня знань та навиків у рекреаційній та туристичній діяльності. 

Поглиблення знань з питань рекреаційної та туристичної діяльності дозволить підвищити 

рівень наданих послуг і відповідно – дохід Парку від їх надання. 

В рамках здійснення адміністративно-господарської діяльності: 

1. Покращення матеріально-технічної бази Парку. Будь-яка діяльність у Парку 

потребує матеріально-технічного забезпечення. Рівень такого забезпечення прямо 

відображується на якості виконуваних робіт. Матеріально-технічна база є головним засобом 

організації будь-якої діяльності у межах НПП. 

2. Капітальне будівництво вирішує питання поліпшення умов діяльності відділів 

парку та працівників у межах кожного відділу. Наявність власних приміщень скорочує 

регулярні витрати на утримання та оренду будівель і споруд, які Парку не належать. 
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Виконання Парком вказаних стратегічних завдань дозволить досягти довгострокових 

цілей створення НПП, гармонізувати природокористування в районі розміщення Парку, 

відновити природний стан водно-болотних угідь міжнародного значення при 

невиснажливому рекреаційному використанні цієї території, створити осередок екологічно-

просвітницької роботи в регіоні. 
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