РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА
від 21 березня 1984 р. N 139
Київ

Про доповнення списку державних пам'яток природи республіканського значення
Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:
Прийняти пропозицію Державного комітету УРСР по охороні природи та Вінницького, ІваноФранківського, Кримського, Одеського і Хмельницького облвиконкомів про доповнення списку
державних пам'яток природи республіканського значення згідно з додатком.

Голова
Ради Міністрів УРСР

О. ЛЯШКО

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
Інд. 22

К. БОЙКО

Додаток
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 21 березня 1984 р. N 139
СПИСОК
державних пам'яток природи республіканського значення
Підприємства,
організації,
Назва державної Площа
пам'ятки природи

(га)

Місцезнаходження

Коротка характеристика

установи, у віданні
яких перебувають
державні пам'ятки
природи

I. КОМПЛЕКСНІ ПАМ'ЯТКИ
Кримська область
Мальовничий скельний масив
на узбережжі Чорного моря один з найбільших у Криму
яйлинських відторженців,
складений верхньоюрськими
вапняками і вкритий
унікальною субтропічною
рослинністю. Тут росте понад
Гора Кішка

50

м. Ялта, смт Сімеїз

300 видів рослин, серед яких
яловець високий, суничник
дрібноплідний, ковила
каменелюбна і численні види

Виконком
Сімеїзької селищної
Ради народних
депутатів
(держземзапас)

орхідних, що занесені до
"Червоної книги СРСР". Є
місцем зростання фумани
тим'янолистої - рідкісного
виду рослин, вперше
знайденого в країні
II. БОТАНІЧНІ ПАМ'ЯТКИ
Одеська область
Крутояр, на схилах якого
ростуть рідкісні для області
Михайлопільський
яр

5,5

Іванівський район, рослини: горицвіт весняний, Колгосп імені XXII
с. Михайлопіль

пізньоцвіт анкарський,
валеріана лікарська, проліска
дволиста, сон чорніючий, а

з'їзду КПРС

також шафран сітчастий,
астрагал шерстистоквітковий
і ковила Лессінга - види,
занесені до "Червоної книги
Української РСР"
III. ГЕОЛОГІЧНІ ПАМ'ЯТКИ
Вінницька область
Ділянка на правому березі р.
Мурафи, де знаходиться один
Відслонення
грушанської світи

Могилів0,5

Подільський
район, с. Грушка

з небагатьох у республіці
стратотипових розрізів

Колгосп імені

грушанської світи

Мічуріна

верхньодокембрійських
відкладів. Має значну
наукову цінність
Місце виходів

Відслонення
могилівської світи

0,5

Північно-західна

верхньодокембрійських

околиця м.

відкладів у долині р. Немії,

Могилева-

що є рідкісним

Подільського

стратотиповим розрізом

Радгосп "КІМ"
Головплодвинпрому
УРСР

могилівської світи
Місце унікального
відслонення порід
"Пісковики
Бернашівки"

0,5

Північно-східна

ярошівської світи

околиця м.

докембрійських відкладів, що

Могилева-

знаходиться в Борщівському

Подільського

яру. Тут виявлено рештки

Колгосп імені Ілліча

нитчастих водоростей і
макропланктону
Івано-Франківська область
Територія, у межах якої
активно проявляються
процеси, пов'язані з
нафтогазоносними
"Старуня"

60

Богородчанський

структурами (виходи

район, с. Старуня природних газів, грязьові
вулкани, тектонічні зсуви
тощо). Виявлено багато
решток викопних рослин і
тварин. Має значну наукову

Колгосп імені
Руднєва

цінність
Хмельницька область
Китайгородське
відслонення

60

Кам'янець-

Ділянка у долині р. Тернави,

Подільський

що є всесвітньовідомим

район, с.

еталонним розрізом

Китайгород

силурійських відкладів
Глибока вузька долина р.

Радгосп "Комунар"
Мінплодоовочгоспу
УРСР
Виконком

Смотрич з стрімкими схилами Кам'янецьі унікальними виходами на

Смотрицький
каньйон

80

Подільської міської

Кам'янець-

денну поверхню силурійських Ради народних

Подільський

вапняків. Є місцем зростання депутатів

район, від с.

рідкісних видів рослин, серед (держземзапас) - 49

Голоскова до с.

яких шиверекія подільська,

га,

Цибулівки

півники угорські і ковила

колгоспи:

волосиста - види, занесені до "Україна" - 24 га,
"Червоної книги Української "Ленінська іскра" - 7
РСР"

га

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

