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Охорона землi та зелених н асаджень
Гавриленко В.С.,
IIРОТЯГОМ
Зубков Ю.А.,
начаьник с.гrуlкби директор
року

,Щодержання вимог охорони
Бiосферного заповiдника "АсканЬНова" Режиму зон заповiдноi.
буферноi та антропогеннrх

державноi охорони

природнозаповiдного фонду
заповiдника;
Шаповал В.В.,
завiдувач
лабораторiею
бiомонiторинry i
заповiдного степу

лшдпафтЬ)

2

виконавцi
4

2

i

оновлення межовrтх знакiв та
аншлагiв, Тх встановлення на пlеясi
територii i об'еюiв ПЗФ
Контро:ть обсягiв використання,
своечаснiсть сплати обов'язкових
платежiв за природокористуванIut

згiдно з чинним законодавством
Охорона зелених насаджень
напередодяi новорiчних свят

протягом

ЗфковЮ.А

Лiтвiнцов В.П.,
заст},п}rик

року

протягом

Маплонтова В.В.,

року

головний
бухталпер

сlчень,
грудень

Зфков Ю.А.;
Гавриленко Н.О.,
завiдвач
лабораторiею

дrректора з
загiчьних питitнь
Гавриленко В.С

Лiтвiнцов В.П.

дендропарку;
BopoHiHa О.В.,

5

Пйгот}ъдrня та виконаннrl плану
бiотехнiчних та протипожежних
заходiв

KBlTeHb_

жовтень

бриг4дир
деIцропарку
Лiтвiнцов В.П.,
Шапова,,r В.В.;
Субботiн В.О.,
начаJьIIик
мехбригади

Гавриленко В.С.
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10.
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Поновлення мiнера,тiзоваrтих cruryT
навколо природного ядра заловiдника
Поновлення мiнералiзоваrоi смуги
навкоJIо дендропарку "Асканiя-Нова"
Видiлення в HaTypi дiлялq] д'rя
проведення протипожежного
викошрання трав у заповiдriй зонi та
здiйснення протипожеяGlих зarходiв
Провести викоIrryвання гаJuIвин
дендропарку

травень-

Вiдбiр зразкiв темно-каштанового
фунту у природrому ялрi з на1ковою
метою

квlтеньJlистопад

серIIень

березень
серпень
Ш декада
травня

,

декада
липня
,гравеЕьI

червеЕь
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Лiтвiнцов В.П.,
Сфботiн В.О.
Лiтвiнцов В.П.,
BopoHiHa О.В.
Лiтвiнцов В.П.,
Сфботiн В.О.,
Шаповал В.В.

Гаврппенко В.С.

Субботiн В.О.,
Гавриленко Н.О.,
BopoHiHa О.В.
Наlменко I.Г.,

лiтвiнцов В.п

Гаврlт,,rенко В.С.

Гавриленко В.С

Шапова"т В.В.

фахiвеuь;

Б,тюс А.Р.,

лаборант

Вiлбiр зразкiв рос:пtнних об'ектiв для травень
визначення прод,ктивностi рос:п.lнних вересеfiь
угруповань на стачiонарах заловiдника
з на\ковою метою
протягом
|2. Здiйснення комплексу заходiв з
вегgгаtiйного
),ц)иманнrI зелених насаджень
парку
згiдно
з
аюами
перiолу
дендрологi.тного
та технологi.тними картами
l') Провести ранньовесняний огляд .ryбiв i березень
ябл}тrь, Texнi,цro зниrщлти знайденi
злтlrтуточi гнiзда зологог}ва та глiдiвницi
14. Реryлярно визначати фiтосаriтарнrлl
березеньсерпень
стан росJIи н в i-tlтродукчiйних

11.

Б.шос А.Р.

Шаповал В.В.

BopoHiHa О.В.

Гавриленко Н,О

та працiвники

бригада
дендропарку

BopHiHaO.B.

Гавриленко Н.О.

BopoHiHa О,В,

Гавриленко Н.О.

Рубцов А.Ф.,

Гаврилетжо Н.О.

розсадникzrх i на колекцiйпрrх дi,r_*rках.
органiзовlъати ix захист в разi

розмноження шкiдникiв та хвороб
15. Провести вибракуваlтrя та вrпriчування червеньсерпень
епiмiнантних дерев в депдропарку

п.н.с.;

Кондратьева Л.I.,
фахiвець

Провести заходл з полiпшення
санiтарного стану лiсiв
дендропарк) "Асканiя-Нова" згйно з
обсягал,rи лiсорубного квитка
|7. Мобiлiзlвашr дтя п9рвиннrтх
iнтрдlкчiйяих випробрать насiння
декоративних деревних та трав'янистих
рсrпан вiдповiдrо до плану НЩ

16

18. Висадити в дендропарку

дервнi та

декоративнi трав'янистi росrrини
вiдгrовiдно до rrтrану

НД

19.

грудень-

лотий

сlчень
KBiTeHb

KBrTeHb,

жовтень

Провести на iнтрод,тtцiйних дiлянках березень
весняний та осiвнiй посiв рослин
квiтепь,
жовтеньвiдповiдно до плаrrу НДР

Рубцов А.Ф.,
BopoHiHa О.В.

Гавриленко Н.О.

Гавриленко Н.О,, Ясинецька H.I.,
заступник
Рубuов А.Ф.,
Михайлецька l.B., дrреюора з
наlковоi роботи
м.Е.с.;
Беrгорлський О.е.,
м.н,с.
ГаврIатенко Н.О., Ясинеrъка H.l.
Рубцов А.Ф.,
Мttхайлецька I.B.,
Белгородський О.е,
Гавриленко Н.О., Ясинецька H.I.
Рубцов А.Ф.,
Михайлецька I.B.,
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Провести триразове вегетацiйне та
волоюзарядкове зрошеннJl деревЕих та
чагарникових рослин девд)оIIарку

21,.

Провести збiр насiнrтя квiттlиководекорати вни х рос,rин (однорi,+rп<iв

лисюпад
протrгом

рку

червеньта жовтень

дворi.rникiв), чибуrптн, буьбоцибуrмн
та кореневищ багаторi.*{икiв на
колекцiйних дiлянкЕLх дендропарку з
метою ix посiву та посадки в

5

Белгородський О.е
Гаврилеr*со Н.О.
Г.Б.,
Лiтвiнцова
садовод;
Якименко А.о.,
майстер
Белгородський О.С., Гавриленко Н.О
Гераскiна Л.В.,
лаборант,
лрацiвники
дендропарку

BopoHiHa О.В,,

розсаднику, обмiну та реалiзацii
22. Провести збiр насiння деревних та
чаларникових рослин дJIя посiву в

протягом
Рубuов А.Ф.,
вегегшliйною Михайлецька LB.
сезонч
розсаднику
Лiтвirшова Г.Б.
Провести заготiвлю rклвцiв листяних та сtчень,
хвойних деревних рослин
KBiTeHb
лротягом
Рубцов А.Ф.,
24 Здiйснити вирошryвання посадкового
BopoHiHa О.В.,
матерiалу деревЕих росJIиII в
року
Лiтвiнцова Г.Б.
контейнерах
BopoHiHa О.В.,
25 Посiям в розсадтику насiпrrя деревrтпх жовтеньЛiтвiнцова Г.Б.
росшrн дIя виропý,ъання посадкового листопад
матерiапу
26. Реалiзlъати посадковий матерiал
протягом
Гаври,тенко Н.О.,
(сiяяцi,
Рубцов А.Ф.,
саджаяцi),
деревних рослин
року
HaciH ня KBiTH и ково-декора тивних i
BopoHiHa О.В.,
Лiтвiнцова Г.Б.
деревних рослин рiзн и х вилiвбульбоцибулин та кореЕевищ
багаторiчникiв
Гавриленко Н.О.,
27, Провести перевiрку cTary Teprr. opii та червеньBopoHiHa О.В.
виконання захоцiв боротьби з
липень
каравтинriими бур'.шrами (повитиця,
амброзiя) та пкiдтп,ткалшr
(а.п,rерикаriський бi:rий метеrик)
Гавриленко Н.О.,
28. Провести впорядкрання зелених
березень"
JIистопадBopoHiHa О.В.,
насаджень зоопарку (вищrчення
сухостою) згiдно чияного
грудень
Логт}rлансьюй €.О,,
бригадлр,
законодавства (лiсорубний квиток,
план заходiв з полiпшення
Фисина С.М.,
бригадир;
санiтарного стану)

Гавриленко Н.О.

Гавриленко Н.О
Гавриленко Н.О

Гаврlл,тенко Н.О.

Гавриленко В.С-

Лiтвiнцов В.П.

Лiтвiнцов В.П

КулiлаЛ.П.,

29

Заютадцка квiтliикiв на територ11
екскl,рсiйного марпФуry та догляд за
Iмми

березеньжовтень

бригадир
Лiтвiнцов В.П.
Весела С.о.,
зазiдцвач сектором
екологiщrоi
освiтrтьо-виховноi

роботи
Охорона воднrтх perypciB
1

Пiдготовм свердловин до роботи в
зимовIд( }мовiж

вересеьJIистопад

Елекrротехнi.птий
сектор,

Лiтвiнцов В.П.
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Субботiн В.О.
Субботiн В.О.

Лiтвiнцов В.П.

Сбботiн В.о

Лiтвiнцов В.П.

протягом
Субботiн В.О.
Здiйсr*оваш перевiрку стану
поже)IG{их водойм та при необхiдносгi року
проводити ix peMorrT
Охорона атмосферного повiтря
Сrбботiн В.о.
протягом
Провести перевiрку обладнання, що
використовуе природний газ
року

лiтвiнцов В,п

Не дотryскати попадаr*rя бензину,
мазуту, iгресившах речовин на земJlю
Здiйсттюваш митгя автомашин тi:ъlса в
спецiа.лъно вiдведених л,rя цього мiсu,юt

протягом
poIý
протягом
poLT

Лiтвiнцов В.П.

Лiтвiнцов В.П.
Контроль за BMicToM СО у вихлоrrних
щокварга,5ьно СфботiнВ.О.
газах автомобiльноготраJ{спорry
Гавриленко В.С.
протягом
Лiтвiнцов В.П
KoHTpo.1b за дотрlдrлавняr.r обсягiв
poK"v
викидiв забруд*ою!Iих речовин в
атмосферу вiд опаlповаrrьних печей,
перес}ъного зварюв,чьного пункту
.Щотримання режимy зберiгапня та л,тилiзацii господарсько-побутовпх вйходiв
Сm.rарський LM., лiтвiнцов В.п
,.Щотримlъатися режиму скJIад}ъання та протягом
провiдний
1тилiзаuiт вiлходiв вiд житгсдьльнос li року
зоотехнiк;
тварин (гною, пiдстилки)
Рязанцева 0.I.,
бригадлtр;

Фисина С.М..
Лоryrпансысй €.О.,

КулцаЛ.П.
2

.Щотрипryъатися режиму

TplTliB диких тварин

)

1тилiзацii

2

року

.Щотримуватися режиму ск,тад}tsаннJI та протягом
1,гил iзшriт чорrмх i кольоровrх металiв. року
об:rалryъання скJIаду паливно-мастиль-

них матерiалiв. irx вiдходiв,
:пошriнесцентних, рт),тЕих ламп,
вiдходiв господар.*лх дворiв
зоолоt iчного та дендрологi.тного паркiв
тощо

1

IIротягом

ВiколI.П.,
в.о. начальника
сектора
ветеринарноi
медицини
Субботiн В.О.,
бригадири
зоопарку та
дендропарку,

Лiтвiнцов В.П,

Лiтвiнцов В.П.

завiдвачi

наукових
лабораторiй;
Старовойтов А.Г.,
начыIьник
елекrротехнi.lного сектора
Охорона та рацiонапьне використаIlня тварцн заповйного cTelry та зоопарку
Шаповал В.В.
Полiщук I.K.,
Провести облiк ссавцiв на стацiонарах протягом
с.н.с.
цi,п.rни
року
Шаповал В.В.,
протяюм
Спiвробiтники
Здiйснити поповнення Ha}'кoBIrx
Гаврrлrетп<о Н.О.,
лабораторiй
колекцiй наlтових лабораторiй та
року
наукового вiпrliлу Мезiнов о.С.,
музею заповiдника
заз. лабораторiею
та музею
зберженrrя
затtовiдника

5
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рlзноманrття дтких
твариЕ;

Провести формрання репрод}ктивних
та одностатевих груп пта,чiв, копитних
та мозоленогих t варин зоологi*tого
парку "Асканiя-Нова"- вилуск тварин iз
примiщень весною, розмiщення
окремих груr теrшо,шобних ссавцЬ в
загона\ степовоji дiлянки "Великий
Чапельський пiд' (да,тi ВЧП),
повернення тварин з пасовища в
примiщення восени
!отрrптання технологiй воьерного,
напiввi.lьного та вiльного угримапlя
диких, тварин в зоопарку "АскаrЬнова" та загонах Вчп

2

J

Проведення вибракування тварин
зоопарку "АсканЬ-Нова" (за акгами

4

вибракlъання)
мiченrrя копитних та мозоленогих
тварин хоподним тавром та вушними
вищипами

5

Мiчення (кЬrцовzlнIlя, встановлення
бирок) кiлегрудгх птахЬ зоопарку

6

Пiдгот}ъання гнiздовоi територii,
створення гнiздовоrо мiкроландшафry
д:rя кiлегрудих rrгахiв зоопарку

7

березеньKBlTeHb,

жовтеньJмстопад

протягом

року

протягом

року
протягом
року

протягом

рокт
.потийчервень

Мезiнов О,С.;
спiвробiтники
лабораторii;
бригадири
зоопарку

Мезiнов о.С.,
Самарський I.M.,
Вiкол I.П,,
бригадири
зоопарку
Мезiнов О.С.,
Вiкол I.П.,
,лrени

Ушакова В.В.,
зав. мчзеем
Ясинецька H.I.,
Лiтвiнцов В.П.

Лiтвiнцов В.П.

Ясинеrька H.I

комiсй

Ясинецька H.I
Корiнечь Н.О.,
уrений секретар,
Герасимчук Ю.М.,
лаборант
Ясинецька H.L
Мезiнов о.С.,
Логr}тпмсьюrй С.О.,
Iванчет*со С.В..
лаборант
Лоп}rпанський С.О., Мезiнов о.С
ЛтвirщоmЯ.М.,

фахЬiъ,

Ьшrчеiжо С.В.,

Облаштршттrя територii дчя утриманIrя березень
жовтень
ему. нанлу. африканських cTpayciB у

8

вольера,х

ВЧП

облiк .шсезrьностi та стану (пiшохiднi
маршJр}.ги та на автомобiлi) птахiв на
водоймах зоопарку та в зaгонм ВЧП

9

l0 Форлцъання виводкЬ птахiв на
,l

1.

протягом

року
березень

територii зоопарку шл-п<ом пiдсадrсл

липень

Виrryск птахiв на водойми зоопарку

III IV кв.

Профiлаюи.*rа вакцинацiя проти
lI кв
гепатиту маточного поголiв'я, добового
молодняку водоплавних птах iB
13. !ера гизаuЬ об'сктiв зоопарtg,
протягом
1,2

року

КулИаЛ.П.,

лiтвiнцовя.м

Ьаrrченко С.В.
Мезiнов о.С.,
ЛтвiтщоваЯ.М.,
Ьанчешсо С.В.
ЛiтвirщоваЯ.М.,
Ьаrrчеrп<о С.В.,
Лоп}rлансьtсlй е.О
ЛтвiтщоваЯ.М.,
Ьаrтчеrпсо С.В.,
Лоп}rлшrсьrсдi С.О.
lВiкол I.П..
С.О.

|ЛочtlинськП
Вiкол I.П.,
бритадири
зоопарку

Мезiнов о.С.,

Гавриленко В.С.

Мезiнов о.С.

Мезiнов о.С.

Мезiнов о.С.

Мезiнов С).С.

6

l5.
16.

17

18.

19.

20.

сибiрки свiйських коlrящп та свiйськоi
веrпткоi рогатоi худоби
Проведенrrя дiагностиrших
копрологiчних дослiджень тварин
Профiлактична та терапевтиIIна
деге-iъv iнтизацiя коп иr н их i п гахiв
Проведен ня дiагностtт.+t их досл iджень
копитних на туберкуьоз, лейкоз,
лептоспiроз (свiйськi види ВРХ),
офтальмопроби (канна), сап,
бруцельоз, IFIAH (свiйськi види
конячих)
Проведення патологоанатомiчних
дослiджень rварин" якi вибули з
природних приtIин у загонах ВЧП, якi
були вибракраяi з селекцiйних
MipKpaHb та вбитi або вбитi через
отриvання травм. якi не cl,TuricHi з
життям тварини
Проведенtlя лiкра,тьнопрофiлактичяих за"чодiв:
- обробка папlт проти кнемiдокоптозу;
- хiмiопрофiлактика пастерельозу та
хвороби Ньюкасла водоплавних п гахiв
зоопарку в перiоди мiграцiй;
- обробка проти екгопаразитiв тварин;
- лiкlъанlrя хворих тварин за
киттевими показниками;
- проведення ампрацi'i частини кистi
крила птахiв
Проведення ветеринарно-санiтарнtлх
заходiв:
- залравка зовнiшнiх дезбар'срiв та

дезкилимкiв;
- дезинфекцiя примiщень;
- розробка заходiв шодо уъикнення i
розповсюдження iнфекцiйних
захворювань в зоопарtq ra забезпеченlIJt
ii виконання
21. Проведення вакцинацiТ працiвникrв по
догляду за тваринчrми та праuiвникiв
ветслужби вiд грипу
22 Пiдгот}ъання примiщень для
утримання тварин у зимови й перiод

-Z,),

J

2

l

14. Профiлактитrа вакцинацiя проти

Огляд поголiв'я копитних в загонах

вчп

I-II кв.

4

Вiкол I.П.,

5

Мезiнов о.С

Рязанцева 0.I.,

протягом
року
протягом

року
l, II кв.

ФисинаС.М.
Звегiнцова Н.С..

Мезiнов о.С.

с.н.с

Вiкол I.П.,

Мезiнов о.С.

Звегiнцова Н.С.

Вiкол l.П.,

Мезiнов о.С.

Рязанцева 0.I.,

Фисина С.М.

Вiкол 1.П.

Мезiнов о.С.

Вiкол LП,,
бригадири
зоопарку

Мезiнов о.С

Вiкол I.П.

лiтвiнцов В.п

при
необхiдностi

ВолопryкЛ.М.,
сестра медfiна

Лiтвiнцов В.П.

I1-III кв,

Лiтвiнцов В.П.
Война Л.В.,
в.о. iнженерабудiве:тьника;
Васильсва А.М.,
майстер бригади
поточного ремонту
Мезiнов о.С.
Лiтвirщов В.П.,
Ряздrцева 0.I.,

протягом

року

IKB

протягом
potry

l, IV кв.
IТРОТЯГОМ

року
Ii-lII кв.

протяIом
року
Il кв.
при
необхiдностi

протягом
poIry

7

l

4

2

5

Вiкол I.П..
HalKoBi та
науково-технiчнi
спiвробiтники
лабораторi'i
збереженtrя

24. Iнвентаризачiя поголiв'я тварин

зоопарку
25. Облаштування водопою в загонах

двlц на рlк
протягом

ВЧП, контроль його стану,
року
оргаяiзацiя безперервного постачання
води в водойми
протягом
26 Реалiзацй тварин (вiдлов,
сортування- профiлактичнороRт
ветеринарна обробка, карантин) та
завезення тварин (карантиннi заходи)
згiдно з чинним законодавством

27, Заготiвля ciHa та гiлкового корму дJlя протягом

тварин зоопарку "Асканiя-Нова".
року
Завезення зерЕових i соковитих
KopMiB у зоопарк, iх зберiгання та
переробка
протягом
28. Ремонт вольср та примiщень дтя
копитних та птахiв в експозицiйнiй
роцу
частинi зоопарку, огорож загонiв ВЧП
1.

2,

_)

рiзноманiття
диких тварин
Iнвентаризацiйна
Лiтвiнцов В.П.,
Рязаrrцева 0.I.,
Вiкол I.П.

Пiдготовка територii зоопарку ло
вiдкриття екскурсiйного сезону
ремонт огорож, Harr,reTiB, будинкiв,
штlлlних будиночкiв для гнiздування
птахiв i годiвниць;
очищення мiсць зимовоi t одiвлi
птахiв бiля водойм, копитних тварин
в загонах Вчп
- облаштування дорiжок
екскурсiйного маршруту зоопарку,
очищення насаджень вiд листя
Облашцъаrня мiсць вiдпочинку на
територii зоо- та дендропарку

квiтеяь

КулiдаЛ.П.
Лiтвiнцов В.П.,

Облаштування мiсця збору
екскурсiйних груп перед виходом на
маршрут та дорiжки пересування
eKcKypcaHTiB до вiдправноi точки

eKcKlpcii

Гавриленко В.С.

Сm.tарсыий I.M.,
Сфботiн В.О.

Лiтвiнцов В.П.,
ВоfuIаЛ.В.,
Васильева А.М.

Гавриленко В.С

Ясинецька H.I.

Татаренко Л.Л.,

методист
до 15 квiтня лiтвiнцов В.п

Гавриленко В.С.

до 1 5 квiтня Война Л.В..
Васильева

А.М.

до 15 квiтня Лоп}шаrсыодi С.О.,
Ряза.нцева 0,I.
до 1 5 квiтня Лопуrпансьюй С.О., Гавриленко В.С
Фисина С.М.,
BopoHiHa О.В
Гавриленко В.С.
25
квiтня
Лiтвiнцов В.П.,
до
Васильева А.М.,
Весела

4

Гаври;rенко В.С.

Мезiнов о.С.,
Лiтвiнцов В.П.
Самарський I.M.,
Вiкол I.П.,
Рязанцева 0.I.,
Фисина С.М..
Лоп}шансьтой €.О.,

Екологiчна освiтньо-виховна робота
лютииВесела С.о.,

Проведення KypciB перепiдготовки
екскурсоводi в-пропагандистi в

Иамонтова В.В.

комiсiя

С.о.

до 1 5 квiтrrя Лiтвiнцов В,П.,
Весела

С.о.

Гавриленко В.С.

8

l

5

4

2

Облашryвання автостоянки

Облаштування автомобiлi в для
роботи на екскурсiйному маршррi
(засоби протипожежноi безпеки)
виготовлення та встановлення
7
апшлагiв, етикеток, банерiв на
екскурсiйних маршр}тах
8
Проведення масових екологiчних
ocBiTHix заходiв
о
Орглriзацiя i проведення екологiчяоi
освiтньо-виховноi роботи на
екскурсiйних маршрутах
10. Навчання працiвникiв заповiдника,
задiяних на обслуговуваннi
eKcKypcaHTiB та тих, якi працюють на
екскурсiйних маршрутах
6.

Застlтlник директора з науковоi роботи

5

Лiтвiнцов В.П.,
Весела С.о.

Гаври,гrенко В.С.

Субботiн В.О.,
Весела С.о.

Лiтвiнцов В.П.

до 25 квiтrrя

Весела С.о.,
Васильева А.М.

Лiтвiнцов В.П.

протягом

Весела

С.о

Ясинецька H.I.

Весела

С.о

Яоинецька H.I.

до 25 квiтня

до

1

травня

року
протягом
екскурсiйного сезоЕу
березень,
KBiTeHb

Весела С.О.,

Ясинецька H.I

Лiтвiнцов В.П.,
Фисина С.М.,
BopoHiHa О.В,

H.I. Ясинецька

