РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
ПОСТАНОВА
від 28 жовтня 1974 р. N 500
Київ
Про створення заказників загальнодержавного значення в Українській РСР
(назву змінено згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 12.10.92 р. N 584)
Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Ради Міністрів Української РСР
від 19 квітня 1977 року N 198,
від 17 січня 1978 року N 43,
від 3 серпня 1978 року N 383,
від 25 лютого 1980 року N 132,
від 11 вересня 1980 року N 524,
від 29 грудня 1981 року N 646,
від 16 грудня 1982 року N 617,
від 12 грудня 1983 року N 495
(враховуючи зміни, внесені постановою Кабінету
Міністрів України від 17 жовтня 1995 року N 831),
від 2 листопада 1984 року N 434,
від 7 січня 1985 року N 5,
від 26 грудня 1985 року N 451,
від 7 січня 1987 року N 2,
від 30 травня 1990 року N 119,
від 31 травня 1990 року N 120,
від 15 вересня 1990 року N 262,
постановами Кабінету Міністрів України
від 12 жовтня 1992 року N 584,
від 22 травня 1997 року N 481,
від 15 травня 1997 року N 783

Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Прийняти пропозицію Державного комітету Ради Міністрів УРСР по охороні природи, погоджену з
заінтересованими міністерствами, відомствами та облвиконкомами, про створення заказників
загальнодержавного значення згідно з додатком.
(пункт 1 змінено згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 12.10.92 р. N 584)
2. Міністерствам і відомствам УРСР передбачати виділення організаціям, у віданні яких
знаходяться заказники загальнодержавного значення, кошти та матеріальні ресурси, необхідні для
забезпечення їх утримання і охорони, розробити та до 1 лютого 1975 року за погодженням з
Державним комітетом Ради Міністрів УРСР по охороні природи затвердити положення про кожний
заказник загальнодержавного значення з урахуванням його особливостей.
(пункт 2 змінено згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 12.10.92 р. N 584)

Голова
Ради Міністрів УРСР

О. ЛЯШКО

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
Інд. 22
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Грабарківський

дубина"

"Володимирська

Вінницька область

487

133

берегів р.Ров з скелею Чайковського

Гніванське лісництво

лісгоспзаг Мінлісгоспу
УРСР

Унікальні поєднання різнорідних
ландшафтів на придністровських
схилах, вкритих лісовими урочищами

Могилів-Подільський район,

Могилів-Подільський

Мінлісгоспу УРСР

Жмеринський лісгоспзаг

Юрковецьке лісництво

популярним джерелом прісної води

і своєрідною віковою дібровою та

Природний комплекс на схилах

від 12.10.92 р. N 584)

постановою Кабінету Міністрів України

Жмеринський район,

(назву розділу I змінено згідно з

I. ЛАНДШАФТНІ ЗАКАЗНИКИ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ

Міністрів України від 12.10.92 р. N 584)

(змінено згідно з постановою Кабінету
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заказників загальнодержавного значення, що створюються в Українській РСР

ПЕРЕЛІК

від 28 жовтня 1974 р. N 500

до постанови Ради Міністрів УРСР

Додаток

210
мальовничою долиною р.Південний Буг

Соболівське лісництво

ландшафт Поділля. На крутосхилах

грунтозахисне значення

рослин. Має велике водоохоронне та

якої зростає ряд лікарських

походження, в трав'яному покриві

віковою дібровою природного

лісові насадження представлені

лісового берега р. Південний Буг

Територія являє собою типовий

Немирівський район,

Брацлавське лісництво

трудящих м. Гайсина

діброва. Місце масового відпочинку

кам'янистих схилах. Цінна грабова

і оригінальними утворами природи на

Ділянка рідкісного ландшафту з

Гайсинський район,

Виключено.

(згідно з постановою РМ УРСР від 07.01.85 р. N 5)

Виключено.

(згідно з постановою РМ УРСР від 07.01.85 р. N 5)

Озеро Світязь

Виключено.

(згідно з постановою РМ УРСР від 07.01.85 р. N 5)

Озеро Пулемецьке Виключено.

Озеро Пісочне

Озеро Кримне

Волинська область

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 16.12.82 р. N 617)

Урочище "Самчинецьке" 218

Вінницька область

Коростовецький

трудящих

та інші). Місце масового відпочинку

чорний, дуб каштанолистий, каркас

та рідкісними екзотами (горіх

з трьома глибоководними ставками

Мінлісгоспу УРСР

Тульчинський лісгоспзаг

Мінлісгоспу УРСР

Гайсинський лісгоспзаг

40
типовий для

Облапське лісництво

100

341

Кильченський

"Солоний лиман"

Дніпропетровська область

озером

велике

до

занесені

заплавний,
книги

які

лілея

венерині

великий,

"Червоної

Тут

видів

дуби віком біля 300 років

Української РСР". Зростають окремі

плаун

лісова,

хвощ

500

яких:

понад

серед

черевички,

рослин,

нараховується

Лесі

культурно-

поетеси

естетичне і наукове значення.

має

видатної

Українки,

ім'ям

з

Полісся

створює

пов'язане

Волинського

з

мальовничий краєвид,

Урочище разом

Ковельський район,

Кильчень з мальовничими плесами,

смт Підгородне

р.Самара,

с.Новотроїцьке

де

видів

і

в

з

долині
ропа

і

зростання
солончакової

Місце

лікувальними

мул

багато видів

птахів,

серед

яких

приморської флори. Тут гніздується

рідкісних

є

острівцями

властивостями.

цінними

Озеро з

Новомосковський район,

та культурно-естетичну цінність

Має науково-історичну

ясеневої діброви.

лісом. Цінна ділянка берестово-

прилеглими байраками, вкритими

болотно-лучною рослинністю та

Своєрідна за красою степова річка

Дніпропетровський район,

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 25.02.80 р. N 132)

"Нечимне"

(згідно з постановою РМ УРСР від 07.01.85 р. N 5)

Колгосп "Україна"

Мінрадгоспів УРСР

Радгосп "Підгородній"

Мінлісгоспу УРСР

Ковельський лісгоспзаг

288

Донецька область

вид,

занесений

до

степових і лісових природних

ентомофауни

численних видів корисної

Української РСР", а також

занесених до "Червоної книги

степової східної - видів,

перев'язки звичайної, гадюки

сітчастий. Є місцем оселення

Іоанна, брандушка весняна, шафран

волосиста, ковила Лессінга, ковила

рідкісні види рослин: ковила

трав'яному покриві ростуть

збереглися в степових умовах. У

природного походження, що

становлять байрачні лісові масиви

комплексів. Особливу цінність

Район унікального поєднання

Відрадне лісництво

ентомофауни

численних видів корисної

цінні види рослин. Місце оселення

книги Української РСР", та інші

- види, занесені до "Червоної

ковила волосиста, ковила Лессінга

астрагал шерстистоквітковий,

трав'яному покриві ростуть

Мінлісгоспу УРСР

Новомосковський лісгоспзаг

ім. Леніна
Мінчормету УРСР

криворізької серії. В багатому

Криворізьке рудоуправління

схилах якої унікальні виходи порід

Степова балка, на мальовничих

Новомосковський район,

м. Кривий Ріг

Північно-Західна околиця

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 12.12.83 р. N 495)

"Комарівщина"

Червона

28

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 25.02.80 р. N 132)

Балка Північна

-

"Червоної книги Української РСР"

ходулочник

616

Ялтинське лісництво

Першотравневий район,

України від 22.05.97 р. N 481)
з

460

Брадульський

1026

метлюг

ендеми:

клейстогена
приморський,

Тячівський район,

вод

видів,

занесених

англійської

до

Гірські краєвиди навколо вкритої

5)

і

а

поширення
ондатри,

"Червоної книги Української РСР"

середньої -

також росички

водоплавних птахів,

Місце масового

урочища.

посилюють

Українського

на

прилеглих
виходи

ландшафтну унікальність

кристалічного щита

поверхню

територій. Численні

рівня грунтових

водного режиму

басейну р.Уборть і

Болотний масив, який є регулятором

Олевський район,

Замисловицьке лісництво

(змінено згідно з постановою РМ УРСР від 07.01.85 р. N

Закарпатська область

місцями

і

гніздування

мітлиця азовська та ін.

азовська,

вузькі

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 25.02.80 р. N 132)

Урочище "Плотниця"

Житомирська область

-

лиманами

водоболотних птахів. Тут зростають

концентрації

і

озерами,

мілководдями

морі

Серповидний півострів в Азовському

(згідно з постановою Кабінету Міністрів

Виключено.

України від 22.05.97 р. N 481)

(згідно з постановою Кабінету Міністрів

Виключено.

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 25.02.80 р. N 132)

Коса"

"Білосарайська

Святогірський

"Гори Артема"

Усть-Чорнянський

УРСР

лісгоспзаг Мінлісгоспу

Білокоровицький

(акваторія) - 200 га

416 га, держземзапас

Мінлісгоспу УРСР -

Ждановський лісгоспзаг

озеро на висоті 987 метрів над
рівнем моря, оточене цінними

лісництво

кордонів ПНР, ЧССР та СРСР.
Зростають ялицево-буково-яворові

і Ставненське лісництва

Старобердянський

Запорізька область

1000

лісгоспзаг Мінлісгоспу
УРСР

Ліс, штучно створений в 50-х роках
XIX століття, має виняткове грунтозахисне значення, є об'єктом

Старобердянське лісництво

Мелітопольський

Мінліспрому УРСР

Жорнавський лісокомбінат

Мінліспрому УРСР

Мелітопольський район,

(згідно з постановою РМ УРСР від 07.01.85 р. N 5)

Стужиця

Равка, Кам'янка та по берегах річки

гірські краєвиди на схилах хребтів

праліси, що створюють рідкісні

Гора Кремінець на стику державних

Великоберезнянський

район, Новостужицьке

і відпочиваючих

Заозерна приваблює багато туристів

Чудовий вид на озеро і половину

європейської віком понад 150 років.

насадженнями з ялини і ялиці

Найбільше в Закарпатті гірське

Міжгірський район,

Синевирсько-Полянське

Виключено.

2592

"Стужиця"

"Широкий Луг"

1000

України від 15.07.97 р. N 783)

(згідно з постановою Кабінету Міністрів

Виключено.

Української РСР від 30.05.90 р. N 119)

Має наукове і естетичне значення

Міжгірський лісокомбінат

УРСР

Попадя, що складена з сланців і
піщаників.

лісокомбінат Мінліспрому

віковими хвойними лісами гори

(згідно з постановою Ради Міністрів

Виключено.

Синевирське озеро

Свидовецький

Кузійський

Брадульське лісництво

8863

відкладами, що є унікальним місцем

"Червоної книги Української РСР"

сірий - вид, занесений до

риб. Тут зустрічається журавель

розмноження і нагулу цінних видів

видів водно-болотних птахів,

рослинності, поселення чисельних

зростання вузькоендемічних видів

держземзапас (акваторія)
- 6653 га

пісковиково-черепашковими

на станція

995

949

"Садки"

Урочище "Козакова

долина"

754

Джурджійський

Івано-Франківська область

Жовтневе лісництво

скельними утворами, западинами та

Мальовниче урочище, цікаве

об'єктом наукових досліджень.

асоціацій субальпійської флори. Є

смерека, яловець та ряд рідкісних

лісокомбінат

Івано-Франківський

зростає реліктовий кедр карпатсь-

Тисьменицький район,

УРСР

висоті до 1500 метрів, на яких
кий, сосна гірська, низькоросла

комбінат Мінліспрому

Мальовничі кам'янисті розсипи на

Богородчанський район,

Зеленське лісництво

значення

Має науково-пізнавальне

гірської, бука і явора.

мішку кедра європейського, сосни

рів над рівнем моря, що мають до-

Надвірнянський лісо-

лісотипологічний розріз Горган з
мальовничими ялицево-смерековими

Глодищанське лісництво
пралісами на висоті 750-1500 мет-

комбінат Мінліспрому
УРСР

Найбільш характерний вертикальний

Надвірнянський район,

Надвірнянський лісо-

Мінлісгоспу УРСР - 2210 га,

морі, сформований

Приморська лісомеліоратив-

Приморська ЛМС

Серповидний півострів в Азовському

відпочинку трудящих м. Мелітополя

Приморський район,

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 11.09.80 р. N 524)

"Коса Обиточна"

наукових досліджень. Місце масового

1400

1288

Чорноліський

3491

Кіровоградська область

до

крутосхили Правобережжя Дніпра,
вкриті хвойними, і листяними

Ржищівський і Стайківська

виробничі дільниці

значення

водоохоронне і грунтозахисне

Придніпров'я. Має важливе

рослин. Типовий ландшафт

якої чимало видів лікарських

трав'яною рослинністю, в складі

та багатою і різноманітною

насадженнями, групами чагарників

Мальовничі глибокопересічені

і

також

занесені

а

Кагарлицький район,

республіці масивів листяних лісів,

Хирівське лісництво

століття. Чорноліська лісова дача

лісорозведення з середини XIX

успішних дослідів захисного

створених насаджень є прикладом

Степу. Окремі ділянки штучно

розташованих на межі Лісостепу і

Один з найбільш значних у

Знам'янський район,

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 26.12.85 р. N 451)

Ржищівський

півдні

Полісся.

на

"Червоної книги Української РСР"

види,

зозулинець широколистий

Дубечня і Жукин
крапчастий -

Зростають осоки,

хвощ,

Лівобережного

Чернинське і Жукинське

Типовий болотний масив

лісництва та села Вища

Вишгородський район,

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 25.02.80 р. N 132)

Деснянський

Дніпровсько-

Київська область

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 16.12.82 р. N 617)

багатий рослинний і тваринний світ

печерами карстового походження. Має

Мінлісгоспу УРСР

Чорноліський лісгоспзаг

Мінлісгоспу УРСР

меліоративна станція

Ржищівська гідролісо-

"Деснянський" - 610 га

"Жукинський" - 440 га

УРСР:

радгоспи Мінрадгоспів

УРСР - 350 га;

лісгоспзаг Мінлісгоспу

Вищедубечанський

Мінліспрому УРСР

Мінлісгоспу УРСР - 1132 га,

Батилиман і мис Айя. Унікальне
місце зростання ендеміних видів
рослинності, поселення численних

лісництва та частина

акваторії Чорного моря в

районі м. Севастополя

Української РСР". Типовий

книги СРСР" і "Червоної книги

орхідних, що занесені до "Червоної

дрібноплідного, численних видів

ялівцю великого та суничника

також високопродуктивні ділянки

реліктової сосни Станкевича, а

Найбільший в Криму осередок

підлягають особливій охороні.

видів рідкісних тварин, що

Аусун-Узень є кілька водоспадів

208 га

держземзапас (акваторія) -

Севастопольський лісгоспзаг

Чорноріченське і Ласпінське Територія включає урочища Аязьма,

1340

півострова. У нижній частині річки

лісгоспзаг Мінлісгоспу
УРСР

Ай-Петринським нагір'ям - найбільш

Куйбишевський

дикий і величний каньйон Кримського

Гірська ущелина між горою Бойко і

"Мис Айя"

Бахчисарайський район,

приваблює безліч відпочиваючих

краса цієї прибережної ділянки

чистець вузьколистий. Своєрідна

мушмула і рідкісний для Криму вид

зростають дуб пухнатий, граб, глід,

Алуштинський лісгоспзаг
Мінлісгоспу УРСР

Соколинське лісництво

300

Великий каньйон

гора на Південному березі Криму з

Запруднівське лісництво
типовою ксерофітною рослинністю, де

Мис Аю-Даг - мальовнича Ведмідь-

м. Алушта,

Криму

527

"Аю-Даг"

Кримська область

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 11.09.80 р. N 524)

поширення

дібровах південної межі їх

веденню лісового господарства в

є базою наукових досліджень по

711

"Пікуй"

вкриті віковими буковими пралісами
та зеленовільховим криволіссям з

лісництва

Мінлісгоспу УРСР - 437 га

У багатому трав'яному покриві є
тварин зустрічається кіт лісовий Української РСР"

Савранський ліс

Одеська область

8397

Савранський район,

Один з найбільших

у республіці

види, занесені до "Червоної книги

Балтський лісгоспзаг

"Карпати"

зростання бука європейського.
зарості цибулі ведмежої, а з

247 га;

Мінлісгоспу УРСР міжрадгоспний лісгосп

лісництва

ліси на природній межі висотного

Пікуй, де зростають еталонні для

Либохорське і Верховинське

Турківський лісгоспзаг

Мінлісгоспу УРСР

Славський лісгоспзаг

Українських Карпат корінні букові

Урочище на мальовничих схилах гори

Турківський район,

верховини

районі Стрийсько-Санської

відсутні у фізико-географічному

смеречин, які майже повністю

збереглися ділянки природних

поясу. На гребені хребта

проходить верхня межа лісового

книги Української РСР". Тут

видів, занесених до "Червоної

лілії лісової, шафрану Гейфеля -

угрупованнями цибулі ведмежої,

Схили гірського хребта Бердо,

Сколівський район,

Верхнячківське і Климецьке

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 02.11.84 р. N 434)

1085

"Бердо"

Львівська область

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 16.12.82 р. N 617)

суші і моря в гірських умовах

природний комплекс у зоні контакту

розташованих на межі Лісостепу і

лісництва

1030

Почаївський

Ровенська область

927

і

є

має густу

до

712 га, колгосп
ім. Леніна - 215 га

краєзнавче і гідрологічне значення
для

Західного Полісся.

Підтримує

Мінлісгоспу УРСР -

лісництва

Висоцький лісгоспзаг
ландшафтом,

має значне естетичне,

Болотний масив

Дубровицький район,

мальовничим

"Червоної

Колгосп ім. Благоєва

Мінлісгоспу УРСР

Висоцьке і Людинське

з

книги Української РСР"

виду, занесеного

Місце розмноження сірого журавля -

режиму річки.

джерел

мережу діючих
регулятором водного

Болото

складом рослин.

видовим

р.Коломак з болотним масивом, який
відрізняється багатим

с.Вільхівщина

заплави

Мальовничий ландшафт

Полтавський район,

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 25.02.80 р. N 132)

Вільхівщинський

Полтавська область

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 02.11.84 р. N 434)

Української РСР"

книги СРСР" і "Червоної книги

виду, занесеного до "Червоної

гніздування орла-могильника -

Єдине на півдні республіки місце

середньоєвропейських видів рослин.

середземноморських та

зустрічається ряд понтійських,

екземпляри дуба звичайного. Тут

на буроземах, а також 500-річні

ділянки дуба скельного, що росте

наукову цінність становлять окремі

та водоохоронне значення. Особливу

Степу. Має важливе грунтозахисне

масивів дубових лісів,

Савранське і Слюсарівське

рослин:

9780

3714

Середньосеймський

2001

і

інші.

613 га

Особливу цінність мають карстове
озеро Біле та болотний масив
Коза-Березина, розташований у

села Озерці, Рудка і

Березина

тваринний світ

являє типовий поліський

с.Старикове

Білопільський район, села

з

водоболотних птахів

багатьох видів

водозбору. Місце

рівноваги р.Клевень

підтриманні

її

Унікальні заплавні природні

лісових

і

гніздування

та

гідрологічної

в

осушувальними

ландшафт,

масивами

системами. Відіграє значну роль

не пов'язана

поєднанні з

лісовими

Цілинна заплава

Глухівський район,

Шалигинське лісництво та

р.Обесті

України. Різноманітний і багатий

рослинні угруповання боліт

представлені майже всі основні

долині річки Березини, де

колгосп ім. Карла Маркса -

комплексів Західного Полісся.

Озерецьке лісництва та

Білопільський район,

106 га

Мінмісцевпрому УРСР -

торфопідприємство

Глухівське

ім. Ілліча - 635 га;

41 га, "Дружба" - 427 га,

колгоспи: "Победа" -

2505 га;

Мінлісгоспу УРСР -

Глухівський лісгоспзаг

Мінлісгоспу УРСР - 2720 га;

радгосп "Мульчицький"

Мінлісгоспу УРСР - 6447 га;

озерних і лісових природних

Рафалівський лісгоспзаг

Унікальне поєднання болотних,

Володимирецький район,

в

кількість

та

круглолиста,

види

Більсько-Вільське і

5)

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 25.02.80 р. N 132)

Шалигинський

Сумська область

велика

болотна

росичка

водоболотних птахів

Водиться

шейхцерія

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 02.11.84 р. N 434)

Білоозерський

озер

На болоті зростають рідкісні

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 25.02.80 р. N 132)

(змінено згідно з постановою РМ УРСР від 07.01.85 р. N

Почаївських

грунтових вод прилеглих територій.

рівень

693

водоймами. Масив має велику

Манухівка, Бояро-Лежачі,

Козлівка та Волинцеве

на території УРСР південною

С.В. Руднєва

командуванням С.А. Ковпака та

партизанський загін під

значення: в цих лісах формувався

і тетеруків. Має історичне

рослинністю та поселенням глухарів

болота з характерною для них

вікових деревостанів. Є сфагнові

змішані насадження з ділянками

лісів. Переважають соснові та

окраїною лісового масиву Брянських

Природний лісовий комплекс, що є

Касперівський

Тернопільська область

818

підприємство сільських
електричних мереж

мальовничим Касперівським
водоймищем та високими скелястими
берегами і незвичайними формами
вивітрювання, що звисають над

с. Більче-Золоте

Міненерго УРСР;
Колгоспи "Шляхом Леніна"

берегами, надаючи цій місцевості
неповторної краси і привабливості.

Мінлісгоспу УРСР
Тернопільське обласне

Унікальний ландшафт Поділля з

Заліщицький район, від

с. Касперівці до

Чортківський лісгоспзаг

Мінлісгоспу УРСР

Середино-Будський лісгоспзаг

Червоної книги Української РСР

Старогутське лісництво

"Путь Ленина" - 98 га,
"Паризька Комуна" - 347 га

широколиста - вид, занесений до

Середино-Будський район,

155 га, "Красное знамя" 303 га, "Комунар" - 74 га,

занесений до міжнародної Червоної
папороть страусове перо та коручка

299 га, імені К. Маркса -

збереглася хохуля звичайна - вид,
книги. Тут ростуть реліктова

138 га; Путивльський район,
колгоспи: "Більшовик" -

водоохоронну цінність. Місце, де

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 07.01.87 р. N 2)

Старогутський

Буринський район, колгосп
"Шлях до комунізму" -

- 398 га; "Родина" - 189 га;

заплавних лісів та численними

колгоспи: "Більшовик"

Путивльський район, села

комплекси річки Сейм з

Буринський район, с. Піски; переважанням лучної рослинності,

Нові Вирки та Рижівка;

рослини: юринея дністровська,

500

виноградарства на пісках
УкрНДІЛГА Мінлісгоспу УРСР

арені Нижньодніпровських пісків, з
оригінальними колковими
ландшафтами, рядом озер, які є

птахів

водоплавних і водно-болотних

765

товтровому

827

Кам'янець-Подільський

протікає

глибокому
розтинаючи

мальовнича

в

на

масив

річка

каньйоні

ковила

Тут

карликова.
орлан-білохвіст,

бруслина
гніздиться

подільська,

шеверекія

українська,
скополія карніолійська,

рослини:

навпіл. В урочищі ростуть рідкісні

Студениця,

лісництво

де

кряжі,

Грабова

район, Подільське

Кам'янець-Подільський

Урочище "Совий яр"

діброва

скіфське городище

УРСР

лісгоспзаг Мінлісгоспу

УРСР

грабово-дубовий ліс з домішкою дуба
скельного. Гора Кармалюка зв'язана

район, Маківське лісництво

з чисельними легендами. На горі є

лісгоспзаг Мінлісгоспу

Товтровий кряж, на якому зростає

Кам'янець-Подільський

(змінено згідно з постановою РМ УРСР від 07.01.85 р. N 5)

"Кармалюкова гора"

Хмельницька область
Кам'янець-Подільський

залісення пісків і

який зберігся на Олешківській

Дослідне лісництво

зручним місцем гніздування

науково-дослідна станція

Ділянка первісного піщаного степу,

Цюрупинський район,

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 19.04.77 р. N 198)

Урочище "Саги"

Херсонська область

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 19.04.77 р. N 198)

герань криваво-червона та інші

сеслерія Гейфлера, сон великий,

Нижньодніпровська

кого району

потужними моховато-голкошкірими
вапняками, зростають рідкісні

та "Комуніст" Заліщиць-

На схилах водосховища, складених

і

155

120

290

Кошарнинський

Циківський

занесені

трав'яному покриві зростають

до

численними виходами на поверхню

грабово-дубовим лісом. Тут часто
зустрічаються рідкісні для

лісництво

Української РСР"

занесений до "Червоної книги

також шафран Гейфеля - вид,

звичайного віком до 100 років, а

квітучі екземпляри плюща

лунарія оживаюча, ясенець білий,

рівнинної частини УРСР рослини:

Ділянка товтрового кряжу, вкрита

Кам'янець-Подільський

район, Вербецьке

РСР"

до "Червоної книги Української

лілії лісової - видів, занесених

а також черевичок зозулиних і

пагононосної, конвалії звичайної,

лікарських рослин: валеріани

р. Чорниводка. Місце зростання

вапняків. В урочищі бере початок

Урочище грабово-дубового лісу з

Городоцький район,

с. Чорниводи

РСР"

до "Червоної книги Української

мохнатоквітковий - види, занесені

ковила волосиста і астрагал

широколистий і чорніючий, а також

подільська і гірська, сон

рідкісні рослини: цибуля

Пасмо безлісних товтр. У

Чемеровецький район,

с. Івахнівці

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 03.08.78 р. N 383)

Івахновецький

птахів

Всі ці види

"Червоної книги Української РСР"

рослин

зустрічається сапсан.

Мінлісгоспу УРСР

лісгоспзаг

Кам'янець-Подільський

колгосп "Більшовик"

колгосп ім. Кірова

310

Княжпільський

Товтрового кряжу, вкриті

Сатанівське лісництво

типовими для району подільськими
дібровами з багатьма виходами на

район, Панівецьке

лісництво

книги Української РСР"

орхідних, занесених до "Червоної

лісова, підсніжник звичайний, види

в якому широко представлені лілія

видовий склад трав'яного покриву,

виду береки, а також різноманітний

буків і сосен, цінного реліктового

численні екземпляри вікових дубів,

Особливу цінність становлять

поверхню вапнякових порід.

Ділянка Товтрового кряжу, вкрита

Кам'янець-Подільський

РСР"

до "Червоної книги Української

цибулі ведмежої - видів, занесених

зарослі скополії карніолійської та

карликової, зустрічаються суцільні

шиверекії подільської, бруслини

республіці місць зростання

насадженнями. Одне з небагатьох в

дубово-буково-грабовими

Мальовничі кам'янисті схили

Городоцький район,

430

263

"Цецино"

"Чорний Діл"

Чернівецька область

Ярмолинецький лісгоспзаг

Путильський район,

Мальовничий ландшафт,

стародавніх поселень
сформований

березі р. Прут збереглися залишки
Путильський лісокомбінат

УРСР

вкрита буковим різновіковим пралісом лісокомбінат Мінліспрому
природного походження. На правому

Найвища вершина в районі м.Чернівці, Чернівецький

Кіцманський район,

лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР

Кам'янець-Подільський

Мінлісгоспу УРСР

Ревненське лісництво

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 12.12.83 р. N 495)

796

Іванковецький

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 29.12.81 р. N 646)

виходах

лілея лісова та інші)

альпійська, соссюрея різноколірна,

білотка

157

"Велика Западня"

Поділля на межі поширення природних

Брацлавське лісництво

непридатних земель та

лісництво

лісові площі

у продуктивні

шляхом залісення і використання

Верхньодніпровське

перетворення їх

Зразок закріплення діючого яру

Верхньодніпровський район,

Дніпропетровська область

збереженню

мають наукову цінність і підлягають

грабово-дубових деревостанів, що

Типова грабова діброва південного

Немирівський район,

від 12.10.92 р. N 584)

постановою Кабінету Міністрів України

(змінено згідно з постановою РМ УРСР від 07.01.85 р. N 5)

295

"Марксова дубина"

Вінницька область

(назву розділу II змінено згідно з

II. ЛІСОВІ ДЕРЖАВНІ ЗАКАЗНИКИ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ

Кабінету Міністрів України від 17.10.95 р. N 831)

виключено, враховуючи зміни, внесені постановою

книги

трансільванські,

"Червоної
(орлики

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 12.12.83 р. N 495,

Позицію виключено

10

тут видів рослин

Української РСР"

занесені до

видів зростаючих

порід

Понад

кристалічних

Мармароського масиву.

на

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 25.02.80 р. N 132)

Перкалабське лісництво

УРСР

лісгоспзаг Мінлісгоспу

Верхньодніпровський

Мінлісгоспу УРСР

Тульчинський лісгоспзаг

Мінліспрому УРСР

598

Має науково-пізнавальне значення

історію степового лісорозведення.

175

Урочище "Яцево"

у 1876 році в умовах
приводороздільно-балочного

лісництво

Великоанадольський

Бердянський

Донецька область

2543

413

лісомеліоративна

Лівобережжі Дніпра, який зберігся

науково-пізнавальне значення

грунтозахисне, водорегулююче та

чорноземного степу. Має велике

Лісовий масив, розташований на

Має науково-пізнавальну цінність

грунті на обох берегах річки Кринка.

Великоанадольське лісництво слабохвилястій приводороздільній

Волноваський район,

домішкою клена і ясена. Штучні

Благодатнівське лісництво

насадження сосни на кам'янистому

Рідкісна діброва серед степу з

Амвросіївський район,

лісгоспзаг Мінлісгоспу

Великоанадольський

Мінлісгоспу УРСР

Амвросіївський лісгоспзаг

природного походження на
на півдні в умовах типового

лісгоспзаг
Мінлісгоспу УРСР

Рідкісний байрачний лісовий масив

Дніпропетровський район,

Дніпропетровський

УРСР

лісгоспзаг Мінлісгоспу

Верхньодніпровський

УРСР

станція Мінлісгоспу

Любимівське лісництво

і об'єктом наукових досліджень

лісорозведення на Дніпропетровщині

ландшафту. Є зразком степового

Лісовий масив, закладений

успішного розведення лісу в степу

лісництво

Верхньодніпровський

в 1863 році, який є зразком

район, П'ятихатське

Визначний лісовий масив, закладений

Покровський район,

Великомихайлівське

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 19.04.77 р. N 198)

946

1079

Комісарівський

Дібрівський

Васильківська

лісгоспзаг Мінлісгоспу
УРСР

закладений у 1881 році на плато,
порізаному балками. Відображає

П'ятихатське лісництво

Верхньодніпровський

Лісовий масив штучного походження,

Верхньодніпровський район,

(змінено згідно з постановою РМ УРСР від 07.01.85 р. N 5)

Грушуватський

245

Туганівський

не проводяться ніякі

густим підліском з ліщини, свидини,
і практичне значення

378

712

"Білий потік"

"Діброва"

Закарпатська область

ялицевих деревостанів понад 250

Мінліспрому УРСР

стрімкість якого досягає 45°,
зберігся найбільший

явора. Має водоохоронне і

з незначною домішкою бука, граба і

острів дуба звичайного та скельного

лісокомбінат

На південному гірському схилі,

Рахівський район,

Лугівське лісництво

значення
Великобичківський

УРСР

метрів над рівнем моря. Вік буково-

Ділівське лісництво

років. Має важливе водоохоронне

лісокомбінат Мінліспрому

Незайманий ліс на висоті 950-1480

Рахівський район,

Великобичківський

Мінлісгоспу УРСР

насадження насіннєвого походження з

район, Ярунське лісництво
бересклетів та крушини. Має наукове

спецлісгоспзаг

Високопродуктивне дубове триярусне

Новоград-Волинський

Має науково-пізнавальну цінність

охорони і наукових досліджень.
Новоград-Волинський

УРСР

дубового насадження, де з 1926 року
лісогосподарські заходи, крім

лісгоспзаг Мінлісгоспу

Ділянка високопродуктивного

Олевський район,

Білокоровицький

УРСР

Поясківське лісництво

(змінено згідно з постановою РМ УРСР від 07.01.85 р. N 5)

113

Поясківський

Житомирська область

вітчизняного лісорозведення в степу

році. Є одним з перших місць

підвищення. Ліс, закладений в 1843

Бердянсько-Маріупольського

частині північно-західного схилу

328

461
схилах полонини Стой. Грунтозахисне

Нижньоволовецьке лісництво

з домішкою вільхи зеленої на

Остріцьке лісництво

верхньої межі смерекових лісів

значення. Є буферною зоною

грунтоутворююче і грунтозахисне

кам'янистих розсипів. Має велике

крутих схилах з виходами

Унікальний осередок сосни гірської

Міжгірський район,

властивостями, має наукову цінність

насадження з цінними спадковими

Ялицевий праліс віком 250 років на

Воловецький район,

України від 15.07.97 р. N 783)

(згідно з постановою Кабінету Міністрів

Виключено.

Урочище "Кедроватий"

Бредулецький

Родіонівський

Запорізька область

Зеленське лісництво

116 Надвірнянський район,

Виключено.

цінність

росичка, сфагнові мохи та інші

покрові журавлина дрібно-плідна,

над рівнем моря. У трав'яному

лісокомбінат
Мінліспрому УРСР

сосни звичайної на кам'янистих
розсипах на висоті 800-950 метрів

Найбільш значний в Карпатах масив

Надвірнянський

лісгоспзаг Мінлісгоспу
УРСР

початку XX століття. Має велике

Мелітопольський

Мінліспрому УРСР

Міжгірський лісокомбінат

Мінліспрому УРСР

Воловецький лісокомбінат

грунтозахисне значення та наукову

Лісовий масив, штучно створений на

Івано-Франківська область

Богатирське лісництво

400 Мелітопольський район,

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 12.12.83 р. N 495)

"Кам'янка"

"Росішний"

Кевелівський

грунтозахисне значення

356

Манявське лісництво

Богородчанський район,

5)

"Урочище "Манява-Скит"

республіканського значення

свою територію пам'ятку природи

книги Української РСР". Включає в

виду, занесеного до "Червоної

зростання модрини польської -

скельними утвореннями. Місце

красивим озером і унікальними

смереково-буково-ялицевими лісами,

ялицевими,

ландшафтів Прикарпаття з

Один з найбільш мальовничих

490

"Жуків хутір"

академії

науково-експериментальна база
лісогосподарського факультету

Української РСР

занесений до Червоної книги

також плаун колючий - вид,

сон-трава, кадило мелісолистне, а

види рослин: вовчі ягоди звичайні,

ростуть малопоширені на Київщині

У багатому трав'яному покриві

на півдні Правобережного Полісся.

вікові сосново-дубові насадження

Ірпінське лісництво

академії
Особливо цінні високопродуктивні

Києво-Святошинський район,

Львівська область

Мінлісгоспу УРСР

Київський лісгоспзаг

сільськогосподарської

насадження. Використовуються як

Української сільськогосподарської

станція Української

Високопродуктивні світлохвойні

Васильківський район,

Боярська лісова дослідна

Мінліспрому УРСР

Солотвинський лісокомбінат

Дзвінківське лісництво

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 26.12.85 р. N 451)

700

Дзвінківський

Київська область

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 16.12.82 р. N 617)

Манявський"

Урочище "Скит

(виключено згідно з постановою РМ УРСР від 07.01.85 р. N

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 16.12.82 р. N 617)

1272
насадження з незначною домішкою

Сколівське лісництво

районах Карпат

майже не збереглося в інших

займає букове криволісся, яке

смереки і ялиці. Значні площі

Цінні багатовікові букові

Сколівський район,

109
високопродуктивні еталонні

Лопатинське лісництво

значення

велике наукове і практичне

насадження сосни звичайної. Мають

Унікальні для Малого Полісся

Радехівський район,

110

1782
століття з клена гостролистого,

Сумська область

Сколівський лісгоспзаг

вікової заплавної діброви по

білої малої чаплі

єдиним у області місцем оселення

різноманітний наземний покрив. Є

р. Горинь. Має багатий і

Рідкісна для Полісся ділянка

Дубровицький район,

Більське лісництво

Мінлісгоспу УРСР

Висоцький лісгоспзаг

Мінлісгоспу УРСР

Вознесенський лісгоспзаг

Мінлісгоспу УРСР

Радехівський лісгоспзаг

Мінлісгоспу УРСР

як пам'ятка степового лісорозведення

Цінний в науковому відношенні,

плодових дерев.

дуба, ясеня, акації білої та

Лісонасадження 70-х років XIX

Вознесенський район,

Вознесенське лісництво

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 02.11.84 р. N 434)

Висоцький

Ровенська область

"Рацинська дача"

Миколаївська область

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 02.11.84 р. N 434)

Лопатинський

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 12.12.83 р. N 495)

Сколівський

Виключено.

(згідно з постановою РМ УРСР від 07.01.85 р. N 5)

Страдчанський ліс

Собицьке лісництво

1167 Шосткинський район,
рр.,

"Березові колки"

Бакайський

Херсонська область

1312

420

з

широко
різних

штучного походження з багатьма

Улашківське лісництво

Суразьке лісництво
визначний

Колкові ліси природного походження

Має наукову і практичну цінність

нижньодніпровськими плавнями.

лісництва

державного заповідника

Є охоронною зоною Чорноморського

Іванківське і Рибальченське на низинах піщаної арени.

Голопристанський район,

з чисельними озерами, колковими
лісами і типовими

Острів у гирлі Дніпровської заплави

Голопристанський район,

Білозерське лісництво

і

Мають

стійких

створення

велике естетичне значення

науково-пізнавальну

деревостанів.

створені
насадження

цінність

зразок

хвойно-широколистяних

-

модрино-дубово-ясеневі

Унікальні штучно

Місце масового відпочинку трудящих

горіх чорний, сосна Веймутова).

екзотами (модрина європейська,

Широковідомий лісовий масив

Чортківський район,

3864 Шумський район,

1856

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 03.08.78 р. N 383)

дача"

"Суразька

"Дача Галілея"

Тернопільська область

сосна

лісоводом

географічних районів нашої країни

представлена

де

видатним

1912 -

дослідного
насадження

створені

-

В.Д. Огієвським,

вітчизняним

1916

лісівництва

Цінна пам'ятка

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 03.08.78 р. N 383)

"Великий бір"

Урочище

Мінлісгоспу УРСР

Збур'ївський лісгоспзаг

Мінлісгоспу УРСР

Херсонський лісгоспзаг

Мінлісгоспу УРСР

Кременецький лісгоспзаг

Мінлісгоспу УРСР

Чортківський лісгоспзаг

Мінлісгоспу УРСР

Шосткинський лісгоспзаг

170

106

Серетського передгір'я Буковини
насаджень, генетичний резерват

еталонних дубово-буково-ялицевих

Урочище характерних для

Сторожинецький район,

Петровецьке лісництво

років. Має наукове значення

265

137

50

Бронницький

"Гарячківська дача"

"Хмільницька

Вінницька область

угруповання з реліктової флори (дуб

с. Бронниця

Хмільницький район,

домішкою дуба скельного віком 70-90

Рудницьке лісництво

Штучно створені дубові насадження,

Мінлісгоспу УРСР

Крижопільський лісгоспзаг

Головплодвинпрому УРСР

Радгосп "Зоря комунізму"

Хмільницький лісгоспзаг

скополія, кадило, венерині черевички

види:

скельний та рідкісні трав'янисті

Особливій охороні підлягає дуб

років на східній межі його ареалу.

Діброва природного походження з

Піщанський район,

Цінні в науковому відношенні

орхідні).

скельний і пухнатий, скополія та

Рідкісні для Поділля лісові

Могилів-Подільський район,

від 12.10.92 р. N 584)

постановою Кабінету Міністрів України

(назву розділу III змінено згідно з

III. БОТАНІЧНІ ДЕРЖАВНІ ЗАКАЗНИКИ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ

Мінліспрому УРСР

Сторожинецький лісокомбінат

УРСР

з домішкою клена і явора. Окремі
екземпляри бука віком понад 200

смереко-ялицево-букових насаджень

Сторожинецький
лісокомбінат Мінліспрому

Праліс унікальних для Буковини

Сторожинецький район,

Красноїльське лісництво

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 12.12.83 р. N 495)

Петровецький

Лунківський

Чернівецька область

Хмільницьке лісництво

рослин

дача"

Козятинське лісництво

Козятинський район,

48

Урочище

"Сестринівська

Журавлівське лісництво

домішкою береки. В підліску

ряд видів лікарських рослин

книги Української РСР", а також

орхідеї, занесені до "Червоної

зозулині, любка дволиста -

покриві якої зростають черевички

Грабова діброва, в трав'яному

Української РСР"

занесений до "Червоної книги

скополія карніолійська - вид,

трав'яному покриві переважає

цінний реліктовий вид, а в

складі яких зростає берека -

дубово-ясеневих насаджень, у

Ділянка високопродуктивних

волосистої та інших

складі осоки низької, ковили

степовим комплексом рослин в

Зустрічаються ділянки з реліктовим

лікарська реліктова рослина.

покриві - осока парвська - цінна

зростає кизил, а в трав'яному

переважанням дуба скельного та

Урочище цінних дубових насаджень з

Петрашівська виробнича

дача"

до

рідкісних

занесені

а також деякі інші види

види,

книги Української РСР",

дільниця

Ямпільський район,

Тульчинський район,

218

Урочище "Журавлівська 582

ліс"

Урочище "Білянський

дволиста

орхідних) і підсніжник

"Червоної

родини

звичайний

(з

любка

в трав'яному покрові зростають

рідкісні рослини:

де

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 03.08.78 р. N 383)

дача"

Мінлісгоспу УРСР

Хмільницький лісгоспзаг

Мінлісгоспу УРСР

Тульчинський лісгоспзаг

Мінлісгоспу УРСР

тивна станція

Ямпільська лісомеліора-

Мінлісгоспу УРСР

173

Бершадське лісництво

Бершадський район,

цінна лікарська реліктова рослина

покриві домінує осока парвська -

Української РСР", а в трав'яному

занесений до "Червоної книги

бруслина карликова - вид,

серцелистої. В підліску зростає

домішкою реліктової береки, липи

Дубово-ясеневі насадження з

114

223

432

Дашівський

"Дяківці"

Іллінецький

дубово-ясеневих насаджень з участю

покриві якої переважає цибуля

лісу, в багатому трав'яному

"Червоної книги Української РСР"

цибуля ведмежа - види, занесені до

зеленоцвіта, коручка широколиста,

карніолійська, любка дволиста та

покриві якого ростуть скополія

Ділянка грабово-ясенево-дубового

Іллінецький район,

Іллінецьке лісництво

Української РСР"

види, занесені до "Червоної книги

темночервона та широколиста -

гніздівка звичайна, коручка

ведмежа, а також зустрічаються

Грабова діброва, у трав'яному

Літинський район,

Літинське лісництво

Української РСР"

види, занесені до "Червоної книги

гніздівка звичайна, -

темночервона і широколиста,

орхідні: любка зеленоцвіта, коручка

зарості, скополія карніолійська та

цибуля ведмежа, яка утворює

черешні та явора, де зростають

Ділянка високопродуктивних

Іллінецький район,

Дашівське лісництво

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 16.12.82 р. N 617)

дача"

Урочище "Устянська

Мінлісгоспу УРСР

Іллінецький лісгоспзаг

Мінлісгоспу УРСР

Хмільницький лісгоспзаг

Мінлісгоспу УРСР

Іллінецький лісгоспзаг

Мінлісгоспу УРСР

Бершадський лісгоспзаг

226
насадження, місцями з кизиловим
підліском. У багатому трав'яному

дільниця

"Червоної книги Української РСР"

373

"Воротнів

Урочище

Волинська область

600

Звірівське лісництво

Луцький район,

насіннєву

дозволить
базу важливої

багатьма

інші)

пахучі,

видів

звичайні,

вищих

книги

видів,

багато

та

ягоди
звичайний

вовчі

(венерині

"Червоної

також

яких

РСР"

а

підсніжник

черевички

Української

занесених

до

серед

900

і
Всього

поліської

рослинності.

видами

понад

лікарських,

рослин,

зростає

лісостепової

з

Рідкісні дубово-ясеневі насадження

5)

в

одноматочковий,

якого

глід

де

куртинами

Дністра),

окремими

дикорослої лікарської рослини

створити

збереження

зростає

підліску

(притоки

Немії

район, Юрковецьке

Дубовий ліс у межиріччі Лядової

лісництво

Могилів-Подільський

(переведено згідно з постановою РМ УРСР від 07.01.85 р. N

дубина"

"Вендичанська

і

карніолійська - види, занесені до

гніздівка звичайна та скополія

лілія лісова, коручка широколиста,

перлівник одноквітковий, а також

клейка, шоломниця висока та

середземноморські види: шавлія

покриві є рідкісні

Високопродуктивні дубові

Ямпільський район,

Северинівська виробнича

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 02.11.84 р. N 434)

"Криве"

Мінлісгоспу УРСР

Ківерцівський лісгоспзаг

УРСР

лісгоспзаг Мінлісгоспу

Могилів-Подільський

станція Мінлісгоспу УРСР

Ямпільська лісомеліоративна

903

-

50

Вутвицький

Юницький

916

Ворошиловградська область

занесені

до

до

-

для

звичайне,

андромеда

чашкова,

меч-трава болотна -

заплавний,

занесені до "Червоної книги

Української РСР"

види,

плаун

хамедафна

великий,

лілея лісова,

хвощ

підлягають:

рихноспора біла. Особливій охороні

багно

СРСР і Сибіру:

багатолиста,

частини

сфагнових боліт сходу Європейської

характерні

зростають

види,

Унікальне верхове болото, на якому

Камінь-Каширський район,

"Червоної книги

дрібноплода

Нуйнівське лісництво

Української РСР"

вид занесений

підлягає журавлина

сфагнових мохів. Особливій охороні

видів

агролісомеліоративна
дослідна станція
Мінлісгоспу УРСР

Полезахисні лісосмуги вперше
створені в степу в 1892-1910 роках
під керівництвом В.В. Докучаєва.
Окремі штучні лісові урочища та

Біловодський район,

с. Городище

Ворошиловградська

УРСР

лісгоспзаг Мінлісгоспу

Камінь-Каширський

ринхоспори

багна звичайного,
різних

багатолистої,

рослин: андромеди
також

УРСР

поширення північних видів болотних

білої, а

лісгоспзаг Мінлісгоспу

Унікальне болото з південною межею

Любомльський район,

Шацький учбово-дослідний

Мінлісгоспу УРСР

Городоцький лісгоспзаг

Ростанське лісництво

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 25.02.80 р. N 132)

130

Втенський

види,

"Червоної книги Української РСР"

великий

заплавний, сальвінія плавуча, хвощ

меч-трава болотна, плаун

стані, на якому зростають рідкісні

Карасинське лісництво
рослини:

Болото, що збереглося в природному

Маневицький район,

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 03.08.78 р. N 383)

Черемський

207

352

Грабівський

Городницький

південно-східній межі його

Мишурино-Різьке лісництво

рододендрона жовтого (азалії
понтійської) - релікта флори

район,

Городницьке лісництво

науково-пізнавальне значення

правобережного Полісся, що має

Найбільш типові природні насадження

Новоград-Волинський

Житомирська область

і велике естетичне значення

Має науково-пізнавальну цінність

поширення.

наявністю граба звичайного на

"Горгани"

Закарпатська область

248

УРСР

кедровий ліс віком понад 180 років
вираженим альпійським поясом.

Має важливе водоохоронне і

280-300 років.

Окремі екземпляри кедра віком

лісокомбінат Мінліспрому

Визначний острівний незайманий

Тячівський район,

Плайське лісництво

Усть-Чорнянський

Мінлісгоспу УРСР

спецлісгоспзаг

Новоград-Волинський

УРСР

лісгоспзаг Мінлісгоспу

Верхньодніпровський

особливій охороні
Рідкісне урочище природного лісу з

округу

хвощ великий, який підлягає

Верхньодніпровський

Київського військового

зростає зникаюча реліктова рослина -

район,

Червонопрапорного

правому березі річки Самари, де

Новомосковський
військлісгосп

Єдине місце на Дніпропетровщині на

Новомосковський район,

с. Євецько-Миколаївка

(змінено згідно з постановою РМ УРСР від 07.01.85 р. N 5)

125

Балка Бандурка

Дніпропетровська область

степу

залишки невеликих ділянок цілинного

823

176

510

Юлівська гора

Урочища

грецького з модриною європейською.

Виноградівське лісництво

Тячівський район,

відношенні лісові угруповання з

Окремі недоторкані

охороні
ділянки

і інш., що підлягають посиленій

сріблястої, дуба бургундського

домішкою дуба скельного, липи

Рідкісні і цінні в науковому

Виноградівський район,

Виноградівське лісництво

значення

Мають науково-пізнавальне

характеру.

в

Ділянки рослинності лісостепового

Рідкісні насадження горіха

Виноградівський район,

України від 15.07.97 р. N 783)

(згідно з постановою Кабінету Міністрів

Виключено.

Української РСР від 30.05.90 р. N 119)

(згідно з постановою Ради Міністрів

Цінні грунтозахисні насадження

схилах.

моря на сильно еродованих південних

Усть-Чорнянський

Мінліспрому УРСР

Хустський лісокомбінат

Мінліспрому УРСР

Хустський лісокомбінат

УРСР

модрини польської, які зростають на
висоті до 1470 метрів над рівнем

європейського віком до 300 років і

Усть-Чорнянський
лісокомбінат Мінліспрому

Унікальний осередок кедра

Тячівський район,

цінна в науковому відношенні

лісокомбінат Мінліспрому
УРСР

кам'янистих глибах зростає ялина

Усть-Чорнянський

резонансова віком 300-400 років,

Єдине місце в Закарпатті, де на

Лопухівське лісництво

Виключено.

166

Турбатське лісництво

130 Тячівський район,

Чорна гора

"Рогнеска"

Радомирський

Кедринський

Гладинський

грунтозахисне значення

Плайське лісництва

"Задня" і

107

13

208

104

424

Княждвірський

Кливський

Талпишірківський

Івано-Франківська область

зростає

пологом

деякі

рослин

та

РСР",

Квасівське лісництво

Рахівський район,

властивостями

багатьма

тисових насаджень - близько 10 тис.

Карпат, що являють значний інтерес

Високогірні смерекові ліси з
домішкою гірської сосни та кедра,

Богородчанський район,

Бистрицьке лісництво

лісонасіннєвою і селекційною базою

для наукових досліджень і є

Рештки ялицевих лісів в передгір'ях

Надвірнянський район,

Любіжнянське лісництво

практичну цінність

дерев. Має велику наукову і

Одне з найбільших в Карпатах

Коломийський район,

Печеніжинське лісництво

лікувальними

з

бази

рослини

насіннєвої

з

осередок

Охороняється

лікарської

створення

гірської.

рідкісної

метою

арніки

Найбільший у

Закарпатті

до "Червоної книги Української РСР"

тирлич крапчастий - вид, занесений

лісокомбінат Мінліспрому

Надвірнянський

Мінліспрому УРСР

Ділятинський лісокомбінат

Мінліспрому УРСР

Коломийський лісокомбінат

Мінліспрому УРСР

Рахівський лісокомбінат

Мінліспрому УРСР

кам'янистих розсипах, у багатому
трав'яному покриві якого росте

включенням вільхи зеленої на

Усть-Чорнянський
лісокомбінат

Насадження сосни гірської з

рідкісних

Тячівський район,

види

УРСР

лісокомбінат Мінліспрому

Руськомокрянське лісництво

інші

"Червоної книги Української

(переведено згідно з постановою РМ УРСР від 07.01.85 р. N 5)

"Тересянка"

"Затінки" і

Урочища

під

плаун-баранець - вид, занесений до

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 12.12.83 р. N 495)

Керничний

де

ялицево-ялинових пралісів

Карпатах,

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 03.08.78 р. N 383)

"Кедрин"

Брадульське і

"Странзул",

600

470

526

Арабатський

"Новий Світ"

Урочище

рослинністю (солонець, кермек,

Пристепове лісництво

Білогірський район,

с. Новий Світ з заростями сосни

Судацьке лісництво

"Карабі-Яйла"

Урочище

491

Білогірський район,

Новокленівське

в

плато,

де

інші

карстовому

деякі

до

зростає біля 500 видів

Унікальне урочище

на

види рідкісних рослин

а також зустрічаються

занесений

-

книги Української РСР",

вид,

де
стані цикламен

республіці,

дикому

"Червоної

в

Кузнєцова

зростає

Єдине місце

кримських лісів

особливий варіант південнобережних

Мінлісгоспу УРСР

Судацький лісгоспзаг

Мінрадгоспів УРСР

Радгосп "Семисотки"

Мінліспрому УРСР

Лісокомбінат "Осмолода"

УРСР

Мінлісгоспу УРСР

Білогірський лісгоспзаг

Мінлісгоспу УРСР

Білогірський лісгоспзаг

Станкевича та деревовидного ялівця -

Ділянка узбережжя від смт Судак до

смт Судак,

і естетичному відношенні

Має значну цінність в науковому

Арабатської стрілки

сарсазан) в південній частині

Ділянка з степовою солончаковою

Ленінський район,

с. Кам'янське

Кримська область

Карпатах

післяльодовикового періоду в

вивчення рослинності

Має важливе наукове значення для

Найбільший в Радянському Союзі
осередок кедра європейського.

Долинський район,

Мшанське лісництво

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 03.08.78 р. N 383)

"Куболач"

263

Яйківський

журавлини дрібноплідної

Рідкісні види сфагнових мохів і

що зростають на верхній межі лісу.

160

150

58

Волицький

Лешнівський

Львівська область

такі

-

та

Лессінга,

РСР"

до

екологічне значення

ендемів. Має велике наукове та

яловець високий), а також ряд

пурпурний, крокус сюзіанський,

пірамідальний, зозулинець

Червоної книги СРСР (анакамптис

рідкісних рослин, занесені до

туполистої. Тут ростуть 4 види

Бродівський район,

до

Вікові соснові

багно

в

книги

вид,

також

насадження,

"Червоної

-

а

росичка

лікарська,
інші,
дрібноплода

Української РСР"

занесений

журавлина

та

в'язолистий,

гадючник

круглолиста

валеріана

рослин:

звичайне,

види

зростають рідкісні для Львівського

Волицьке лісництво
Опілля

Мохово-осокове болото,

Нестеровський район,

де

субсередземноморського характеру з
ялівцю високого та фісташки

Привітненське лісництво

Української

Унікальне рідколісся

книги

Судацький район,

"Червоної

сузький та ряд орхідних - занесені

понтійська та найкрасивіша, шафран

ковили

як тис

50

(ключ-трава),

види

понад

вузьколиста

-

трійчаста,

гронянка

а

яких

півонії

ягідний,

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 07.01.87 р. N 2)

"Канака"

з

лікарських,

рослин,

(переведено згідно з постановою РМ УРСР від 07.01.85 р. N 5)

лісництво

Бродівський лісгоспзаг

Мінлісгоспу УРСР

Рава-Руський лісгоспзаг

Мінлісгоспу УРСР

Алуштинський лісгоспзаг

Малоперещепинський

Полтавська область

Староманзірський

Дальницький

Одеська область

640

128

1204

-

та

книги

види,

також деякі

інші види рідкісних рослин

а

"Червоної

РСР",

до

Української

занесені

звичайний

звичайні

покрові яких зростають

черевички

підсніжник

венерині

трав'яному

сухому степу, де інтродуковано

скумпія, софора та інші.

ситник

Жерарда,

бульбокомиш

орнітофауною:
занесений

до "Червоної

книги

вид,

качки,
кулики, а також ходулочник -

багате

тризубець морський та інші. Болото

морський,

рослини,
слабозасоленим

переважають

місцезростанням -

властиві

його флорі

з
У

Лівобережного Лісостепу
своєрідним рослинним

с.Мала Перещепина

покровом.

Рідкісне солоне

Новосанжарський район,

болото

Охороняються вікові дуби і екзоти

Колгосп ім. Енгельса

діброва, яка має понад 50 видів
екзотів, в тому числі: айлант,

Бородінське лісництво
каркас, яловець віргінський,

лісомеліоративна станція
Мінлісгоспу УРСР

Визначна ландшафтна степова

Саратська

Мінлісгоспу УРСР

Одеський лісгоспзаг

Мінлісгоспу УРСР

Тарутинський район,

і кримську тощо

червоний, тую західну, сосни Банкса

софору, горіх грецький, дуб

понад 30 видів екзотів, зокрема

Урочище з цінним насадженням у

Овідіопольський район,

Великодолинське лісництво

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 03.08.78 р. N 383)

Лешнівське лісництво

2267

97

перехідними та
ділянками, де

Хиноцьке лісництва

рослини

чорницевидна

верба лапландська

а також

2762

Мінлісгоспу УРСР - 1533 га

звичайної - цінного лікарського і

ділянка журавлини

Використовується як відтворювальна

харчового виду ягідних рослин.

радгосп "Вичівський"

значна кількість ділянок журавлини

та с. Вичівка

Виключено.

5)

Золотинський

3016

Дубровицький район,

5)
Один з найбільших у області

(виключено згідно з постановою РМ УРСР від 07.01.85 р. N

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 29.12.81 р. N 646)

Воронківський

(змінено згідно з постановою РМ УРСР від 07.01.85 р. N

Висоцький (1458 га) і

Мінлісгоспу УРСР - 1229 га;

сфагново-мохове болото, де є

Зарічненський лісгоспзаг

Рідколісне перехідне

верба

Зарічненський район,

і

тайги і тундри -

РСР",

до

журавлина
занесені

УРСР

лісгоспзаг Мінлісгоспу

Володимирецький

Мінхарчопрому УРСР

Шпанівський бурякорадгосп

Вичівське лісництво

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 29.12.81 р. N 646)

Вичівський

види,

широколистий,

росичка

"Червоної книги Української

дрібноплода -

хамедафна чашкова,

середня, зозулинець

з

верховими

масив

зростає

Унікальний болотний

Володимирецький район,

Степангородське і

понад 50 видів

круглоголовий, вишня степова - всього

оман, горицвіт, часник

степові рослини: ковила, степовий

крейдяних схилах зростають рідкісні

Крайня північно-західна ділянка
степу на території УРСР. На

Ровенський район,

с. Городок

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 25.02.80 р. N 132)

Хиноцький

Вишнева гора

Ровенська область

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 25.02.80 р. N 132)

Української РСР"

журавлини звичайної на
рідколісному моховому болоті.

Лісівське і Літвицьке

лісництва

1276

Мінлісгоспу УРСР - 250 га

харчових видів ягідних рослин

радгосп "Озерський"

заростями журавлини звичайної та
чорниці - цінних лікарських і

лісництва та с. Озерськ

2220
має велике значення як

журавлини звичайної

кількістю продуктивних ягідників

тварин. Характеризується значною

оселення багатьох видів болотних

прилеглих територій. Місце

стабілізатор мікроклімату

Унікальний болотний масив, який

Зарічненський район,

Сварицевицьке лісництво

5)

Бущанський

385

плаун-баранець - види, занесені до

Лезеля, коручка болотна та

зозулинець широколистий, жировик

звичайна, росичка англійська,

сверція багаторічна, товстянка

схенусу іржавого. Тут ростуть

центрально-європейського виду -

рідкісні угруповання

осоковогіпновому болоті збереглися

заплаві р. Збитенки. На

Комплекс соснових і вільхових
лісів та болотної рослинності в

Острозький район,

с. Батьківці

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 29.12.81 р. N 646)

Сварицевицький

(змінено згідно з постановою РМ УРСР від 07.01.85 р. N

Колгосп "Заповіт Ілліча"

Мінлісгоспу УРСР

Зарічненський лісгоспзаг

Мінлісгоспу УРСР - 1026 га;

найбільших у республіці масивів з

Золотинське і Людинське

Висоцький лісгоспзаг

Сосново-сфагнове болото - один з

5)

(1558 га)

лісгоспзаги Мінлісгоспу УРСР

Дубровицький

Дубровицький район,

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 29.12.81 р. N 646)

Озерський

(змінено згідно з постановою РМ УРСР від 07.01.85 р. N

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 29.12.81 р. N 646)

відтворювальна ділянка журавлини

Підлягає посиленій охороні як

масивів по продуктивності

Висоцьке, Золотинське,

298

13635

Є місцем зростання ряду рідкісних
мохів-сфагнумів (бурого і
червоного), а також хамедафни

та між селами Березове,

Більськ і Вежиця

карбонатних грунтах, де

Суське лісництво

і "Червоної книги Української РСР"

занесені до "Червоної книги СРСР"

черевички зозулині - види,

зустрічаються вовчі ягоди пахучі і

Ділянка соснового лісу на

Ровенський район,

РСР"

до "Червоної книги Української

дрібноплідної - видів, занесених

чашкової і журавлини

"Старосільський" - 2840 га,
"Березівський" - 1475 га

горбисто-мочарним комплексом

Жижавський

Тернопільська область

"Банний Яр"

Сумська область

155

236

природних дубово-ясеневих насаджень

чорниці та брусниці. Залишки

с. Зелений Гай

подільської та круглої, армерії

бурачка, таволги польської, цибулі

лісостепової реліктової рослинності:

Єдине на Поділлі місцезнаходження

Заліщицький район,

підлягають особливій охороні

перо звичайне, зірочник гайовий, які

рослини: лунарія оживаюча, страусове

зростають рідкісні трав'янисті

Вздовж яружної системи серед

Сумський район,

Юнаківське лісництво

Заліщицького району

Колгосп ім. Т.Г. Шевченка

Мінлісгоспу УРСР

Сумський лісгоспзаг

Мінлісгоспу УРСР

Клеванський лісгоспзаг

"Томашгородський" - 917 га,

радгоспи Мінлісгоспу УРСР:

Мінлісгоспу УРСР - 8403 га;

у республіці оліготрофне болотно з

Березівське, Більське і

Глиннівське лісництва

Рокитнівський лісгоспзаг

Найбільш південне в країні, єдине

Рокитнівський район,

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 02.11.84 р. N 434)

Суський

"Сира Погоня"

"Червоної книги Української РСР"

2103

60

151

162
ростуть цінні рідкісні рослини:

покриві якого зростають цибуля

Білокриницьке лісництво

Голиця, де зростають відкасник

с. Демня

видовим складом трав'яному покриві

Копичинське лісництво

Урочище

56

Заліщицький район,

Дубово-грабові насадження

на

"Червоної книги Української РСР"

дволиста - види, занесені до

підсніжник звичайний, любка

зростають шафран Гейфеля,

Лісовий масив, де у багатому за

Гусятинський район,

ентомофауни

РСР". Місце оселення корисної

до "Червоної книги Української

півники угорські - види, занесені

татарниколистий, сон великий,

Степова ділянка на схилах гори

Бережанський район,

рослин

інші рідкісні та лікарські види

"Червоної книги Української РСР",

ведмежа - вид, занесений до

Лісове урочище, в трав'яному

Кременецький район,

Має науково-пізнавальне значення

молдавський та інші.

черевички зозулині, аконіт

проліска дволиста, лілія лісова,

У глибокому яру та на його схилах

Заліщицький район,

Заліщицьке лісництво

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 16.12.82 р. N 617)

Яблунівський

Голицький

Веселівський

Обіжовський

близько 150 видів

Ділянка з багатою флорою -

мірікарії.

місцезнаходження рідкісного виду -

Мінлісгоспу УРСР

Чортківський лісгоспзаг

Чортківський лісгоспзаг

Мінлісгоспу УРСР

Чортківський лісгоспзаг

Б. Хмельницького

Колгосп імені

Мінлісгоспу УРСР

Кременецький лісгоспзаг

скельної тощо. Особливу цінність має

Заліщицьке лісництво
ефедри

695

Шупарський

Джарилгацький

Херсонська область

300

інших,

видового

базу
складу

для

насаджень з угрупованнями цибулі

лісу, у трав'яному покрові якого

Наддністрянське лісництво

межа його суцільного ареалу

Є окремі куртини плюща, - це східна

занесений до Червоної книги СРСР.

росте шафран Гейфеля - вид,

Ділянка дубово-буково-грабового

Борщівський район,

рослин

також рідкісними видами лікарських

Червоної книги Української РСР, а

ведмежої - виду, занесеного до

Ділянка високопродуктивних дубових

Кременецький район,

Білокриницьке лісництво

Хмельницька область

цінність

Має господарську і наукову

піски.

здатна активно закріплювати сипучі

рідкісна злакова рослина, яка

Ділянка на острові Джарилгач, де
зростає золотобородник цикадовий -

Скадовський район,

острів Джарилгач

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 07.01.87 р. N 2)

105

Довжоцький

та

дасть можливість

насіннєву

яких

лікарських
двоколосої,

дикорослих лікарських рослин

збагачення

створити

збереження

горицвіту

весняного

рідкісних

рослин

-

угруповання

крутих схилах Дністра, де є стійкі

(переведено згідно з постановою РМ УРСР від 07.01.85 р. N 5)

"Криве"

Мінлісгоспу УРСР

Скадовський лісгоспзаг

Мінлісгоспу УРСР

Чортківський лісгоспзаг

Мінлісгоспу УРСР

Кременецький лісгоспзаг

Мінлісгоспу УРСР

487

"Сатанівська дача"

кряжі рідкісних рослин для Поділля
(шиверекія і м'ятник подільський,

Панівецьке лісництво

на Поділлі, характерні особливою

Сатанівське лісництво

і насіннєва база

Насадження цінні як селекційна

зимостійкістю. Вік 100-150 років.

Залишки цінних букових насаджень

Городоцький район,

трав'яна рослинність

Особливій охороні підлягає

ефіроносів).

ряд поодиноких екземплярів

Місцезнаходження на товтровому

Кам'янець-Подільський

район,

150
трав'яному покриві якого широко

Української РСР"

занесені до "Червоної книги

звичайний, численні види орхідних,

цибуля ведмежа, підсніжник

карніолійська, лілія лісова,

представлені скополія

Ділянка дубово-грабового лісу, у

Городоцький район,

Ярмолинецьке лісництво

166

трав'яному покрові часто

Української РСР"

СРСР" і "Червоної книги

вид, занесений до "Червоної книги

зустрічаються вовчі ягоди пахучі -

Лісовий масив, де у багатому

Черкаський район,

Русько-Полянське лісництво

постановою Кабінету Міністрів України

(назву розділу IV змінено згідно з

IV. ЗАГАЛЬНІ ЗООЛОГІЧНІ ЗАКАЗНИКИ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 11.09.80 р. N 524)

Русько-Полянський

Черкаська область

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 12.12.83 р. N 495)

Городоцький

(змінено згідно з постановою РМ УРСР від 07.01.85 р. N 5)

923

"Панівецька дача"

Мінлісгоспу УРСР

Черкаський лісгоспзаг

Мінлісгоспу УРСР

Ярмолинецький лісгоспзаг

Мінлісгоспу УРСР

Ярмолинецький лісгоспзаг

УРСР

лісгоспзаг Мінлісгоспу

Кам'янець-Подільський

і тваринного світу з значною

Михайлівське лісництво

постановою Ради Міністрів

Виключено.

Української РСР від 15.09.90 р. N 262)

(згідно з

Дніпропетровська область

постановою Ради Міністрів

1859

"Кутне"

922

чорниці

і

видів
птахів. Є
журавлини -

водоплавних

цінних видів лікарських рослин

зарості

болотних і

токовищ. Гніздується багато

5)
Сфагнове болото з численними

лісництва

також глухарів і тетеруків.

Борутинське і Виступовицьке поселеннями бобрів і ондатри, а

Овруцький район,

(змінено згідно з постановою РМ УРСР від 07.01.85 р. N

також

постійних глухариних і тетерюкових

а

Мінлісгоспу УРСР

Овруцький лісгоспзаг

Мінлігоспу УРСР

ондатри,

бобрів і

Новоград-Волинський
спецлісгоспзаг

найбільших у області місць оселень

з

Територія болота

Новоград-Волинський район,

одне

Мінлісгоспу УРСР

Вінницький лісгоспзаг

Броницьке лісництво

Української РСР від 15.09.90 р. N 262)

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 25.02.80 р. N 132)

"Казява"

Житомирська область

(виключено згідно з

-

з хвилястим подільським рельєфом

чаплі серед лісостепового ландшафту

черепахи. Рідкісна колонія сірої

кількістю бобрів і болотної

Водно-болотний комплекс рослинного

Вінницький район,

Виключено.

1073

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 12.12.83 р. N 495)

Таромські плавні

Обухівські заплави

Буго-Деснянський

Вінницька область

від 12.10.92 р. N 584)

2163

2408

Тур'є-Полянський

Річанський

фазанів, сірої куріпки. Кілька

світу: оленя, козулі, дикого

Тур'є-Полянське лісництво

розмноження цінних видів

- рідкісних видів риб

харіуса, бистрянки, морени, гольця

місцем нересту і нагулу форелі,

птахів. Гірські потоки урочища є

зайця-русака та багатьох видів

мисливської фауни: оленя, козулі,

Осередок концентрації та

Іршавський район,

Річанське лісництво

Червоної книги Української РСР

чорний - види, занесені до

зустрічаються кіт лісовий, лелека

розселення мисливської фауни. Тут

кабана, зайця-русака. Резерват для

Цінні угруповання тваринного

Перечинський район,

птахів з рідкісним чапельником

ділянок гніздування різних видів

розташованих на Панонській низовині

Осередок розмноження козулі,

Ужгородський район,

Великодобронське лісництво

Алтагирський

Запорізька область

1100

УРСР

закладені у 80-х роках XIX
століття. Місце розмноження козуль
і зайців, гніздування багатьох

лісгоспзаг Мінлісгоспу

Лісові урочища штучного походження,

Якимівський район,

Мелітопольський

Мінліспрому УРСР

Довжанський лісокомбінат

Мінліспрому УРСР

Перечинський лісокомбінат

Мінліспрому УРСР

Ужгородський лісокомбінат

Богатирське лісництво

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 26.12.85 р. N 451)

1736

Великодобронський

Закарпатська область

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 12.12.83 р. N 495)

- цінних видів лікарських рослин

зарості багна звичайного і чорниці

водоплавних птахів. Зустрічаються

Гніздиться багато видів болотних і

100

"Прище"

16530

340

Петрівський

Перебродівський

839

"Діброва"
лося, козулі та зайця-русака.

Ходорівське лісництво

акліматизації фазанів, диких

заселення бобрів по берегах

Бобрівське лісництво

Мінлісгоспу УРСР - 9402 га,
радгосп "Жаденський"

Пінських боліт. Є унікальним
місцем оселення рідкісних та
зникаючих видів тварин, занесених
до "Червоної книги СРСР" і
"Червоної книги Української РСР":
кота лісового, орлана-білохвоста,

дівське лісництва та

с. Переброди;

Рокитнівський район,

Старосільське лісництво

та с. Старе Село

Рокитнівський лісгоспзаг

Рокитнівський район,

Мінлісгоспу УРСР - 1187 га;

Дубровицький лісгоспзаг

Єдиний на Україні залишок системи

Дубровицький район,

Дубровицький район,

Мінлісгоспу УРСР

Березнівський лісгоспзаг

Мінлісгоспу УРСР

Одеський лісгоспзаг

Мінлісгоспу УРСР

Стрийський лісгоспзаг

Будимлянське і Перебро-

Волині

розселення бобрів на Поліссі і

р. Бобер. В перспективі - осередок

Одне з найбільших в області місць

Березнівський район,

Ровенська область

південних областях республіки

наступним розселенням їх в

кролів та іншої цінної фауни з

Степове урочище, місце

Комінтернівський район,

Красносільське лісництво

Одеська область

фазани

місцевості зустрічаються тетерюки і

В районі низинної передгірної

Цінні угруповання тваринного світу:

Жидачівський район,

Львівська область

видів корисних птахів

527

Катеринівський

система, в яку входять урочища
"Копанки" і "Петриково". Місце, де

до с. Катеринівки

Одне з найстаріших поселень
реліктового виду - бабака, який
зберігся на цілинних землях
яружно-балкової системи

Великобурлуцький район,

урочище "Мізерне" від

с. Катеринівка до

с. Рогозянка

вид тварин - бабак

буде охоронятись цінний реліктовий

Розгалужена яружно-балкова

Великобурлуцький район,

від смт Великий Бурлук

515
видів птахів. Концентрація

"Волошанська дача"

648

Дніпропетровська область
байрачному лісі рідкісних видів
птахів, в тому числі сов, неяситі,

дільниця

домового сича та інших

Унікальний осередок гніздування в

Павлоградський район,

від 12.10.92 р. N 584)

постановою Кабінету Міністрів України

Юр'ївська виробнича

(назву розділу V змінено згідно з

мисливської фауни

Резерват для розселення

мисливських звірів.

Місце заселення бобрів і багатьох

Менський район,

Березнянське лісництво

V. ОРНІТОЛОГІЧНІ ЗАКАЗНИКИ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ

Каморетський

Чернігівська область

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 19.04.77 р. N 198)

326

Бурлуцький

Харківська область

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 02.11.84 р. N 434)

Мінлісгоспу УРСР

лісомеліоративна станція

Павлоградська

Мінлісгоспу УРСР

Чернігівський лісгоспзаг

району

Великобурлуцького

та імені Червоної Армії

Колгоспи імені Ілліча

бурлуцького району

та ім. Ілліча Велико-

Колгоспи ім. Димитрова

радгосп "Старосільський"
Мінлісгоспу УРСР - 1875 га

журавля сірого. Тут зустрічаються
і цінні мисливські звірі - бобер,
ондатра, видра.

Мінлісгоспу УРСР - 4066 га,

змієїда, пугача, лелеки чорного,

100

с. Булахівка

Павлоградський район,

612
залісене болото

606

Шипотське лісництво

Перечинський район,

"Кучугури"

Великі і Малі

Запорізька область

400

Василівське лісництво

Василівський район,

з

виду,

занесеного

до

скелях

серед

пугач,

стерв'ятник, змієїд,

беркут,

гніздуються:

на стрімких

"Червоної книги Української РСР"

сичик-горобець - види, занесені до

сокіл-сапсан,

орел-карлик,

орлан-білохвіст,

оголених

200-річних насаджень,

Мальовниче урочище,

де

"Червоної книги Української РСР"

лелеки -

є

чорного

урочища

гніздування

кілька місць

межах

В

і тетерюків.

великої кількості водоплавних і

Місце концентрації і гніздування

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 03.08.78 р. N 383)

скелі"

"Соколові

Закарпатська область

одне

унікальних місць оселення глухарів

-

Низове мохово-сфагнове

Ємільчинський район,

Кочичинське лісництво

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 25.02.80 р. N 132)

Часниківський

Житомирська область
слабо

"Червоної книги Української РСР"

журавля - видів, занесених до

кулика-ходулочника і сірого

степової дерихвістки, а також

Мінлісгоспу УРСР

Запорізький лісгоспзаг

Мінліспрому УРСР

Перечинський лісокомбінат

Мінлісгоспу УРСР

Ємільчинський лісгоспзаг

району

птахів, нагулу та гніздування
таких рідкісних, як шилодзьобки,

Павлоградського

Колгосп "Україна"

значної кількості водоплавних

Місце постійної концентрації

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 19.04.77 р. N 198)

лиман

Булахівський

(змінено згідно з постановою РМ УРСР від 07.01.85 р. N 5)

206
глухарів серед цінних лісових

Осередок розселення глухарів

складному гірському рельєфі.

угруповань, що зростають на

Незаймані місця гніздування

Поляницьке лісництво

Івано-Франківська область

Надвірнянський район,

118

90

гніздяться орел-карлик, шуліка

Кримківське лісництво

"Червоної книги Української РСР"

рудий, скопа - види, занесені до

Мальовниче лісове урочище, де

Має пізнавальне і наукове значення

Олександрівський район,

сільськогосподарської

високоповнотних соснових насаджень.

Каркінітський

Астанінські заплави

Кримська область

27646

50

огарів - великих рідкісних качок,

Одне з найбільших місць у
північно-західному Причорномор'ї,
де під час линяння зосереджуються

Акваторія Каркінітської

затоки біля узбережжя

Роздольненського і

Має наукову цінність

які селяться в норах.

Єдиний в УРСР осередок гніздування

Ленінський район,

Мисівське лісництво

за рахунок Кримського

Утримується і охороняється

Держземзапас.

Мінлісгоспу УРСР

Ленінський лісгоспзаг

Мінлісгоспу УРСР

Чорноліський лісгоспзаг

академії

станція Української

Унікальний чапельник серед

Києво-Святошинський район,

Боярська лісова дослідна

Мінліспрому УРСР

Ділятинський лісокомбінат

Жорнівське лісництво

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 12.12.83 р. N 495)

"Редьчине"

Кіровоградська область

Жорнівський

Київська область

(змінено згідно з постановою РМ УРСР від 07.01.85 р. N 5)

Пожератульський

Каховського водосховища

береговою лінією островах

густим очеретом з складною

водоболотних птахів на порослих

394

450
р.Голтва -

258

Чистилівський

Тернопільська область

321

чапель,

"Червоної книги Української РСР"

качок, куликів

Глибочок

інших

оселення

заплаві

"Червоної

водоболотних птахів. На перельотах

та

місцем

р.Серет, які

є

Водоболотні угіддя

Тернопільський район, села

Чистилів і Великий

в

книги Української РСР"

до

місць оселення журавля сірого -

Низівське лісництво
виду, занесеного

Одне з найбільших в республіці

Сумський район,

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 16.12.82 р. N 617)

Журавлиний

Сумська область

заплаві

Гніздується

сірої

інших.

і

в
оселення качок,

сірий журавель - вид, занесений до

мартинів та

куликів, білої

місце

Водоболотні угіддя

Решетилівський район,

с.Михнівка

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 25.02.80 р. N 132)

Михнівський

Полтавська область

"Перше травня" - 146 га

ім. Леніна - 175 га,

Колгоспи:

Мінлісгоспу УРСР

Сумський спецлісгоспзаг

ім. Леніна - 180 га

ім. К.Маркса - 270 га,

Колгоспи:

Мінсільгоспу УРСР

метровою смугою прилеглої акваторії

сільгосптехнікум

птахів на прилиманських схилах і
косі Тилігульського лиману з 200-

с. Петрівка

Петрівський

Місце нагулу та зимівлі водоплавних

Комінтернівський район,

(змінено згідно з постановою РМ УРСР від 07.01.85 р. N 5)

Коса Стрілка

Одеська область

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 17.01.78 р. N 43)

- місцем зимівлі

перелітних птахів, а для кочуючих

територія є місцем перепочинку

мисливського господарства
Мінлісгоспу УРСР

(близько 20 видів). У період
весняних і осінніх міграцій ця

районів

державного заповідно-

лебеді та інші водно-болотні птахи

Красноперекопського

вид,

умови для охорони

с. Кедина Гора

водоплавних і болотних птахів

малої чапель, а також ряду

рудої, сірої, білої великої та

за поєднанням місць гніздування

Багата кормова база. Сприятливі

залізничний міст -

с. Драниця

акваторії Кременчуцького моря.

вище дамби в межах:

Мальовниче озеро, що є рідкісним

значної водоплавної птиці на

Новоселицький район,

Місце постійного гніздування

Золотоніський район,

Кременчуцьке водосховище

Черкаська область

значення

(назву розділу VI змінено згідно з
від 12.10.92 р. N 584)

постановою Кабінету Міністрів України

Колгосп "Зоря комунізму"

УРСР

водосховища Мінводгоспу

споруд Кременчуцького

Управління захисних

держзаповідника АН УРСР

затоки. Входить до складу водноболотних угідь міжнародного

Чорноморського

лебедів, на акваторії Ягорлицької

Утримується і
охороняється за рахунок

водоплавних птахів, зокрема

книги

Одне з основних місць зимівлі

-

а

Голопристанський район,

VI. ГІДРОЛОГІЧНІ ЗАКАЗНИКИ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ

Житомирська область

"Червоної

гуска,

Ягорлицька затока

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 02.11.84 р. N 434)

Драницький

80

4500

Липівський

Чернівецька область

30300

Ягорлицький

Херсонська область

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 25.02.80 р. N 132)

сіра

журавель

Української РСР"

занесений до

також сірий

тут відпочивають

294

1095

водний

Щільні зарості

805

басейні р.Случ

водного режиму

23

Негровецький

Молочний лиман

Запорізька область

19000

з

злаковими

болото

джерелами, що дають початок річці

водозбору Теребля-Ріцької ГЕС

регулятором водного режиму у

Якимівський і Приазовський

Молочний лиман (довжина 40

Є
зоні

Закарпаття в заплаві р.Теребля.

частини

с.Негровець

гірської

Типове болото

Міжгірський район,

гектарів

Чорна Тиса. Лісовий масив займає 50

Урочище "Апшинець" з багатьма

Рахівський район,

ряду малих річок в

Апшинецьке лісництво

5)

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 25.02.80 р. N 132)

105

Апшинецький

Закарпатська область

(змінено згідно з постановою РМ УРСР від 07.01.85 р. N

і

оселення

осок

регулятором

осоковими і

Червоновільське лісництво
угрупованнями. Є

Низинне мохово-сфагнове

Новоград-Волинський район,

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 25.02.80 р. N 132)

Червоновільський

місцем

козячої,

глухарів і тетерюків

злакових, є

верби ламкої та

водність р.Уборть.

витоком

регулюють

що

яке

безіменних річок,

Глумчанське лісництво

є

режим цих річок і

Верхове болото,

5)

витоком

р.Уборть,

є

Ємільчинський район,

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 25.02.80 р. N 132)

Забарський

(змінено згідно з постановою РМ УРСР від 07.01.85 р. N

яке

прилеглих територій

регулює

р.Болотниці,

притоки

Заболочене озеро,

Овруцький район, Кованське

лісництво

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 25.02.80 р. N 132)

"Дідове озеро"

Рибоколгосп "Сини моря"

Колгосп "Червона зірка"

Мінліспрому УРСР

Ясінянський лісокомбінат

Мінлісгоспу УРСР

спецлісгоспзаг

Новоград-Волинський

Мінлісгоспу УРСР

Ємільчинський лісгоспзаг

Мінлісгоспу УРСР

Словечанський лісгоспзаг

2000

2000

Усівський

255

Іллінський

Київська область

"Турова дача"
болото на вододілі, звідки беруть

болотно-лісовий

Яковецьке лісництво

є

типовою болотною
Лівобережного Полісся.

регулятором водного режиму р.Супій
і Яготинської системи озер

Яготинський

район, села Безуглівка

і Черевки

Є

рослинністю

Болотний масив в заплаві р.Супій з

Баришівський район,

"Червоної

с.Усівка;

книги Української РСР"

до

журавля

занесених

чорного,

видів,

"Червоної книги СРСР" і

сірого -

змієїда, лелеки

Місце оселення підорлика великого,

р.Уж.

який

Полісся

режиму

масив,

регулятором водного

Типовий для

Поліський район,

Українського

природний стан

Ломниці та Лукви. Зберегло свій

початок дрібні притоки річок

Єдине на Прикарпатті оліготрофне

Рожнятівський район,

Івано-Франківська область

водоплавних та болотних птахів

очереті гніздиться багато видів

цінних видів риб. На островах і в

ропою. Місце нересту та нагулу

Характерне цілющими грязями та

водоймищем Азовського моря.

є унікальним напівзакритим

кілометрів, ширина 5-9 кілометрів)

Красненське лісництво

райони

комбінат Мінхарчпрому

Червоноармійський цукро-

Яготинський район,

484 га;

Мінрадгоспів УРСР -

радгосп "Усівський"

Баришівський район,

Мінлісгоспу УРСР

Поліський лісгоспзаг

Мінліспрому УРСР

Лісокомбінат "Осмолода"

Якимівського району

162

119

Чайковицький

250

Потелицький

Львівська область

Хапхальський

Кримська область

віковим дубово-буковим пралісом на

Сонячногірське лісництво

рослинністю, яка найбільш

села Борове і Потелич

р. Дністер, яке є в системі інших

с. Чайковичі

боліт є стабілізатором її водного

Болото у верхній частині басейну

Самбірський район,

видів водно-болотних птахів

р. Рата. Місце оселення багатьох

стабілізатором водного режиму

на формування мікроклімату і є

збереглася, в значній мірі впливає

Болото з типовою болотною

Нестеровський район,

водоспаду створює своєрідні каскади

русло ріки Улу-Узень, яка вище

котлован і звідти спрямовується в

уступу вода спадає в глибокий

посушливу пору року. З вапнякового

пересихає навіть в найбільш

водоспад Джур-Джур, який не

де знаходиться найбільший в Криму

висоті 468 метрів над рівнем моря,

Мальовнича ущелина Хапхал з

м. Алушта,

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 25.02.80 р. N 132)

Колгосп ім. Свердлова

Колгосп "Прикордонник"

Мінлісгоспу УРСР

Алуштинський лісгоспзаг

226 га

423 га, ім. Леніна -

ім. XXI з'їзду КПРС -

500 га, колгоспи:

Головплодвинпрому УРСР -

"Новоолександрівський"

радгосп

УРСР - 367 га,

500

Плехівський

"Солоне"

400

озерами

в

рівень

Оржицький район, с.Плехів

Лівобережного

є
місцем

водного
масового

птахів

гніздування водоплавних і болотних

режиму ріки,

заплаві

стабілізатором

мікроклімату, регулятором

р.Сули, яке

болотною

заплаві

вод

регулятором водності

Сильно обводнене болото в

р.Удай

Лісостепу. Є

рослинністю

р.Удай з

типовою

Система невеликих боліт в

Пирятинський район,

грунтових

с.Повстин

прилеглих територій

впливає на

позитивно

для

заростей, характерних
Лісостепової зони УРСР,

очеретяних

обводненими ділянками

заплаві р.Сула і добре збереженими

старичними

Болото з

Оржицький район,

с.Великоселецьке

заплаві р. Сули, яке є

птахів

багатьох водоплавних і болотних

місцем масового гніздування

регулятором водного режиму ріки,

стабілізатором мікроклімату,

Типове для лісостепу болото в

Семенівський район,

с. Оболонь

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 25.02.80 р. N 132)

300

1000

Куквинський

Великоселецький

Полтавська область

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 11.09.80 р. N 524)

низької, верби чорничної та інших

тому числі реліктових: берези

багатьох видів рідкісних рослин, в

режиму. Є місцем зростання

комунізму"

Колгосп "Вперед до

Колгосп "Іскра"

Мінхарчопрому УРСР

Радгосп ім. Маяковського

Колгосп ім. Котовського

471

500

Української РСР"

2126

Острівський

водності річки та рівня

лісництва

"Сомино"

9799

вод прилеглих територій

мальовничого озера Сомино та
одного з небагатьох типових для

Руднянське, Страшевське і

Клесівське лісництва та

грунтових

Гідрологічний комплекс

5)

лівому

берези

Сарненський район,

(змінено згідно з постановою РМ УРСР від 07.01.85 р. N

на

-

є регулятором

березі р.Стир,

які

Система боліт

озер

дерев

Локницьке і Островське

і

також

екземплярами

а

Зарічненський район,

Котула

рідкісного виду

поодинокими

Поліської низовини,

та с. Дібрівськ

рослинністю

лучною і

Дібрівське лісництво

болотною

Болото в заплаві р.Стир з

Зарічненський район,

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 25.02.80 р. N 132)

873

Дібрівський

Ровенська область
типовою

занесений до "Червоної книги

серед яких журавель сірий - вид,

4320 га, Клесівський -

УРСР: Сарненський -

Лісгоспзаги Мінлісгоспу

Мінлісгоспу УРСР

Зарічненський лісгоспзаг

Мінлісгоспу УРСР - 244 га

радгосп "Дібрівський"

Мінлісгоспу УРСР - 629 га;

Зарічненський лісгоспзаг

Мінмісцевпрому УРСР - 412 га

річки. Місце гніздування багатьох
водоплавних та болотних птахів,

комунізму" - 59 га,
Лохвицьке торфопідприємство

Сули, які є стабілізатором

с. Гиряві Ісківці
мікроклімату і водного режиму

Водно-болотні угіддя в заплаві р.

Лохвицький район,

водоплавних та болотних птахів

масового гніздування багатьох

колгосп "Перемога

"Комунар" - 161 га

стабілізатором мікроклімату і
водного режиму річки, місцем

ім. Леніна - 339 га,

заплаві р. Сули, яке є

колгоспи:

Типове для Лісостепу болото в

Семенівський район,

с. Оболонь

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 12.12.83 р. N 495)

"Гиряві Ісківці"

"Гракове"

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 16.12.82 р. N 617)

прилеглих територій

2338

1156

"Комуніст" Великописарівського району

і масового гніздування водоплавних
птахів

Біловодський

1200

значення

рослинністю. Має

мікроклімату,

як

болотно-лучною

різноманітною
стабілізатор

Мальовнича заплава р.Сула,

Роменський район, села

Біловод і Москалівка

вкрита

"Ленінський шлях" і

хутрових звірів - видри та ондатри

с. Катанське

ського Охтирського

ім. Свердлова - 40 га

ім. Щорса - 820 га,

275 га, "Дружба" - 65 га,

Колгоспи: "Україна" -

району, колгоспи

велике водорегулююче значення для

колгосп імені Дзержин-

Тростянецького району,

р. Ворскла. Місце оселення цінних

збереглося в природному стані. Має

район, с. Бакирівка;

с. Кириківка та

Лівобережного Лісостепу, що

Великописарівський район,

Одне з найбільших боліт у зоні

Тростянецький район,

с. Кам'янка; Охтирський

чапель

водоплавних птахів, а також сірих

Сули. Місце масового гніздування

велике водорегулююче значення для

Колгосп імені Ватутіна

Роменського району

болотною рослинністю. Товщина
торфу доходить до 50 см. Має

колгосп імені Свердлова

старицями р. Сула та специфічною

та с. Гудими

Мінхарчопрому УРСР і

низинного типу з численними

Рідкісне обводневе болото

між с. Андріяшівка

Роменський район,

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 19.04.77 р. N 198)

Бакирівський

Гудимівський

Андріяшівсько-

Сумська область
Радгосп "Андріяшівський"

гідротехніки і меліорації

регулятором рівня грунтових вод

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 02.11.84 р. N 434)

станція по освоєнню
боліт Українського НДІ

велику водоохоронну цінність, є

261 га; Сарненська
науково-дослідна

льодовикових реліктів. Масив має

ім. 50-річчя Жовтня -

переважають осоково-сфагнові
угруповання з наявністю ряду

"Дружба" - 762 га, "Нове життя" - 500 га,

боліт, що зберегли свій природний

Рудня-Карпилівська

2248 га; колгоспи -

стан. На обводненому болоті

Західного Полісся мезотрофних

села Карасин і

1186

164

Семиківський

Серетський

3939

Хухрянський
мікроклімату,
грунтових вод
Дуже
світ,

значення

річки.
тваринний

лісництва та села: Хухра,

Чернеччина, Лутище,

Журавне і Пилівка

рівня
режиму

р.Стрипа з
ділянками, великою
холодних джерел.

с.Росохуватець;

Теребовлянський район,

села Семиківці і Раковець

в

водосховища, яка
його водного

Зборівський район,

с.Чернихів

р.Серет
є

видів

Хмельницька область

водоплавних і болотних птахів

місцем розмноження багатьох

притулком і

регулятором

Тернопільського
режиму,

верхів'ї

на

Система боліт

Тернопільський район,

с.Верхній Іванів;

у

регулятором

кількістю

обводненими

заплаві

водного режиму басейну р.Стрипа

Є

сильно

Болотний комплекс

Козівський район,

Тернопільська область

784 га, ім. 60-річчя

"Світанок" - 540 га

"17 вересня" - 325 га,

район, колгоспи:

174 га; Зборівський

- 147 га, ім. Леніна -

колгоспи: "Перше травня"

Тернопільський район,

59 га

- 53 га, "9 Січня" -

колгоспи: ім. Котовського

Теребовлянський район,

ім. Гагаріна - 52 га;

Козівський район, колгосп

242 га

76 га, ім. Горького -

- 193 га, ім. Щорса -

соціалістичної революції

Великої Жовтневої

312 га, ім. Леніна -

1414 га, ім. Постишева -

колгоспи: "Комунар" -

918 га;

велика

особливо

різноманітний

водного

Мінлісгоспу УРСР -

Охтирський лісгоспзаг

кількість видів водоплавних птахів

і

велике

стабілізатор

має

регулятор

як

Заплава р.Ворскла,

Охтирський район,

річки

багатьох

режиму

оселення

Охтирське і Хухрянське

видів тварин

Сула, місце

регулятор водного

410

206

Моломолинцівський

Моначинський

р.Південний Буг

Дорогинський

Чернігівська область

Болото "Мох"

Чернігівська область

1880

98

є

з

в

річки

притоки
регулятором
річок

Хмельницький район, села

Моломолинці і Редвинці

р.Грабарка, притоки

річок

і сприяє

Ічнянський район, села:

покровом, має мезотрофний характер

Типовий для Лісостепу болотний

складається з різних видів осок

з специфічною рослинністю, що

Болото, цінне своїм рослинним

Щорський район,

водності цих

значення

яке

Новоборовицьке лісництво

збереженню

цих

є

заплаві

р.Збруч,

в

режиму

має велике водорегулююче

Низинне болото

Волочиський район,

с.Рябіївка

водного

яке

р.Бужок,

Бугу,

Торфове болото в заплаві

Красилівський район,

та

регулятором

Правобережного

с.Печеське;

Південного

заплаві

типовою лучною

Щедрівського водосховища

водного режиму

Лісостепу, яке

рослинністю

Перехідне болото

Летичівський район,

с.Ставниця

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 25.02.80 р. N 132)

250

"Башта"

Колгоспи:

Мінлісгоспу УРСР

Корюківський лісгоспзаг

Ілліча" - 71 га

135 га, "Заповіт

Колгоспи: "Перемога" -

81 га

121 га, ім. Ватутіна -

ім. Орджонікідзе -

ім. Красіна - 79 га,

шлях" - 41 га,

колгоспи: "Ленінський

Хмельницький район,

88 га;

колгосп ім. Леніна -

Красилівський район,

Колгосп ім. Леніна

406

Козелецького району 216 га

угрупованнями осоки дворядної. Є
регулятором рівня грунтових вод
прилеглих територій, місцем

с. Хрещате

водоплавних птахів

розмноження багатьох видів

- 190 га, "Дружба"

рослинністю і рідкісними

Козелецький район,

долина"

"Зачарована

Закарпатська область

Роздольненський

Донецька область

150

100

довгинської та роздольненської свит

і рудником "Дальній"

Білківське лісництво

вивітрювання

вторинних

де

після
залишилися

кварцитів

Унікальне межигір'я,

геологічної практики студентів

карбон. Місце проведення

з

поверхні і відкриває відшарування

Волноваха між с. Роздольне

Іршавський район,

верхнього девону оголений на денній

з переходом останньої в нижній

Єдине місце, де розріз теригенного

Старобешівський район,

від 12.10.92 р. N 584)

постановою Кабінету Міністрів України

правий берег р. Мокра

(назву розділу VII змінено згідно з

VII. ГЕОЛОГІЧНІ ЗАКАЗНИКИ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ

Мінліспрому УРСР

Кушницький лісокомбінат

Мінрадгоспів УРСР

Радгосп "Каракубський"

Чернігівського району

ім. Кірова

Остра з багатою болотною

с. Олищівка;

Колгоспи:

Болотний масив у межиріччі Десни і

Чернігівський район,

водоплавних птахів

особливо велика кількість видів

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 11.09.80 р. N 524)

Сосницький

ім. Кірова - 85 га

вод прилеглих територій.
Різноманітний тваринний світ,

ім. Леніна - 304 га,
ім. Ватутіна - 316 га,

велике значення як регулятор її

Томашівка і Бакаївка

ім. Щорса - 1175 га,

водного режиму і рівня грунтових

комплекс у верхів'ях р. Удай, має

Дорогинка, Припутні,

природна

100

Качинський каньйон

Медоборський

8701

Тернопільська область

в

якій

б'є

Порожиста ділянка Дніпра, куди

степів

і дніпровських плавнів

байрачних лісів, ділянки цілинних

наскельна рослинність, залишки

докембрійських кристалічних порід,

Є характерні відшарування

нижньому б'єфі ГЕС.

і Стог-II та кам'яні стовпи в

Хортиця, острів Байда, скелі Стог-I

входить: південна частина острова

до с. Предущельне

відношенні

Цінний в естетичному і науковому

пам'яток.

велика кількість археологічних

долина р.Качі від с.Кудрине вапняків. На правому схилі каньйону

Оригінальні форми вивітрювання

Кримська область

Бахчисарайський район,

Околиці м. Запоріжжя

Товтровий кряж на Поділлі.
Унікальні рифові пасма з
мальовничими ущелинами і скельними

Підволочиський район,

Скалатське лісництво,

Гусятинський район,

(виключено згідно з постановою РМ УРСР від 31.05.90 р. N 120)

Позицію виключено

1383

Дніпровські пороги

печера,

На

потоку

утвори.

ключем мінеральне джерело "Беркут"

є

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 03.08.78 р. N 383)

Запорізька область

кам'яні

правому березі Смерекового

оригінальні

лісгоспзаги

Чортківський (2944 га)

Тернопільський (5757 га),

Головплодвинпрому УРСР

Радгосп "Долинний"

Запорізька міськрада

рослинність з чисельними ендемами

тинське лісництва

Ради Міністрів УРСР

Керуючий Справами

(віднесено згідно з постановою РМ УРСР від 07.01.85 р. N

5)

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 03.08.78 р. N 383)

Віднесено до категорії ботанічних державних заказників.

ЗАКАЗНИКИ ДИКОРОСЛИХ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 16.12.82 р. N 617)

і реліктами

утворами. Своєрідна вапнякова

Гримайлівське і Гуся-

Мінлісгоспу УРСР

К. БОЙКО

