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ЗАХОДИ
з охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання
природних ресурсів на території Біосферного заповідника "Асканія-Нова"
(природне ядро, дендрологічний парк "Асканія-Нова" загальнодержавного значення
та зоологічний парк) на 2018 рік
№
Захід
Термін
Відповідальні
Хто контролює
пп
виконання
виконавці
1

1.

2.

3.

4.

5.

2

3

4

5

Охорона землі та зелених насаджень
Додержання вимог охорони
протягом
Зубков Ю.А.,
Гавриленко В.С.,
Біосферного заповідника "Асканіяроку
начальник служби директор
Нова" (режиму зон заповідної, буферної
державної охорони
та антропогенних ландшафтів)
природнозаповідного фонду
заповідника;
Шаповал В.В.,
завідувач
лабораторією
біомоніторингу і
заповідного степу
Оновлення межових знаків та аншлагів, протягом
Зубков Ю.А.
Літвінцов В.П.,
їх встановлення на межі території і
року
заступник
об'єктів ПЗФ
директора з
виробничих питань
Контроль обсягів використання,
протягом
Барановська Л.М., Гавриленко В.С.
своєчасність сплати обов'язкових
року
головний
платежів за природокористування
бухгалтер
згідно з чинним законодавством
Охорона зелених насаджень
січень,
Зубков Ю.А.;
Літвінцов В.П.
напередодні новорічних свят
грудень
Гавриленко Н.О.,
завідувач
лабораторією
дендропарку;
Вороніна О.В.,
бригадир
дендропарку
Підготування та виконання плану
квітень–
Літвінцов В.П.
Гавриленко В.С.
біотехнічних та протипожежних
жовтень
заступник
заходів
директора з
виробничих
питань;
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1

6.
7.
8.

9.

2

Поновлення мінералізованих смуг
навколо природного ядра заповідника
Поновлення мінералізованої смуги
навколо дендропарку "Асканія-Нова"
Виділення в натурі ділянки для
проведення протипожежного
викошування трав у заповідній зоні та
здійснення протипожежних
викошування трав
Провести викошування галявин
дендропарку

3

4
Шаповал В.В.;
Субботін В.О.,
начальник
механізованої
бригади

5

травень–
серпень
березень–
серпень
ІІІ декада
травня –
І декада
липня

Літвінцов В.П.,
Субботін В.О.
Літвінцов В.П.,
Вороніна О.В.
Літвінцов В.П.,
Субботін В.О.,
Шаповал В.В.

травень–
червень

Субботін В.О.,
Літвінцов В.П.
Гавриленко Н.О.,
Вороніна О.В.
Звегінцов С.С.,
Шаповал В.В.
фахівець;
Половинка Н.Д.,
лаборант
Гофман О.П.,
Шаповал В.В.
м.н.с.;
Половинка Н.Д.

10. Відбір зразків темно-каштанового
ґрунту у природному ядрі з науковою
метою

квітень–
листопад

11. Відбір зразків рослинних об'єктів для
визначення продуктивності рослинних
угруповань на стаціонарах заповідника
з науковою метою
12. Здійснення комплексу заходів з
утримання зелених насаджень
дендрологічного парку згідно з актами
та технологічними картами
13. Провести ранньовесняний огляд дубів і
яблунь, технічно знищити знайдені
зимуючі гнізда золотогуза та глідівниці
14. Регулярно визначати фітосанітарний
стан рослин в інтродукційних
розсадниках і на колекційних ділянках,
організовувати їх захист в разі
розмноження шкідників та хвороб
15. Провести вибракування та вимічування
елімінантних дерев в дендропарку
16. Провести заходи з поліпшення
санітарного стану лісів дендропарку
"Асканія-Нова" згідно з обсягами
лісорубного квитка
17. Мобілізувати для первинних
інтродукційних випробувань насіння
декоративних деревних та трав'янистих
рослин відповідно до плану НДР

травень–
вересень

Гавриленко В.С.
Гавриленко В.С.
Гавриленко В.С.

протягом
Вороніна О.В.
вегетаційного та працівники
періоду
бригади
дендропарку
березень
Вороніна О.В.

Гавриленко Н.О.

березень–
серпень

Вороніна О.В.

Гавриленко Н.О.

червеньсерпень
січень–
грудень

Рубцов А.Ф., п.н.с. Гавриленко Н.О.

січень–
квітень

Гавриленко Н.О., Ясинецька Н.І.,
Рубцов А.Ф.
заступник
директора з
наукової роботи

Рубцов А.Ф.,
Вороніна О.В.

Гавриленко Н.О.

Гавриленко Н.О.
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18. Висадити в дендропарку деревні та
декоративні трав'янисті рослини
відповідно до плану НДР
19. Провести на інтродукційних ділянках
весняний та осінній посів рослин
відповідно до плану НДР
20. Провести триразове вегетаційне та
вологозарядкове зрошення деревних та
чагарникових рослин дендропарку

3
квітень,
жовтень

4
Гавриленко Н.О.,
Рубцов А.Ф.

березень–
квітень

Гавриленко Н.О., Ясинецька Н.І.
Рубцов А.Ф.

протягом
року

Вороніна О.В.,
Бойко Г.Б.,
садоводдендролог;
Мирза М.М.,
майстерлісознавець
Гераскіна Л.В.,
лаборант
та працівники
дендропарку

21. Провести збір насіння квітниковочервень–
декоративних рослин (однорічників та жовтень
дворічників), цибулин, бульбоцибулин
та кореневищ багаторічників на
колекційних ділянках дендропарку з
метою їх посіву та посадки в
розсаднику, обміну та реалізації
22. Провести збір насіння деревних та
протягом
чагарникових рослин для посіву в
вегетаційного
розсаднику
сезону
23. Провести заготівлю живців листяних та січень,
хвойних деревних рослин
квітень
24. Здійснити вирощування посадкового протягом
матеріалу деревних рослин в
року
контейнерах
25. Посіяти в розсаднику насіння деревних жовтень–
рослин для вирощування посадкового листопад
матеріалу
26. Реалізувати посадковий матеріал
протягом
деревних рослин (сіянці, саджанці), року
насіння квітниково-декоративних і
деревних рослин різних видів,
бульбоцибулин та кореневищ
багаторічників
27. Провести перевірку стану території та червень–
виконання заходів боротьби з
липень
карантинними бур'янами (повитиця,
амброзія) та шкідниками
(американський білий метелик)
28. Провести впорядкування зелених
березень,
насаджень зоопарку (вилучення
листопад–
сухостою) згідно чинного
грудень
законодавства (лісорубний квиток,
план заходів з поліпшення
санітарного стану)

5
Ясинецька Н.І.

Гавриленко Н.О.

Гавриленко Н.О.

Рубцов А.Ф.,
Гавриленко Н.О.
Михайлецька І.В.,
в.о. м.н.с.
Бойко Г.Б.
Гавриленко Н.О.
Рубцов А.Ф.,
Вороніна О.В.,
Бойко Г.Б.
Вороніна О.В.,
Бойко Г.Б.

Гавриленко Н.О.
Гавриленко Н.О.

Гавриленко Н.О., Гавриленко В.С.
Рубцов А.Ф.,
Вороніна О.В.,
Бойко Г.Б.
Гавриленко Н.О.; Літвінцов В.П.
Вороніна О.В.

Гавриленко Н.О.; Літвінцов В.П.
Вороніна О.В.;
Лопушанський Є.О.,
бригадир;
Фисина С.М.,
бригадир;
Куліда Л.П.,
бригадир
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29. Закладка квітників на території
екскурсійного маршруту та догляд за
ними

1.

2.

3.
4.

1.
2.

3.

1.

2.

3.

4.

3
березень–
жовтень

4
5
Весела С.О.,
Літвінцов В.П.
завідувач сектором
екологічної
пропаганди
Охорона водних ресурсів
Підготовка свердловин до роботи в
вересень–
Електротехнічний Літвінцов В.П.
зимових умовах
листопад
сектор,
Субботін В.О.
Не допускати попадання бензину,
протягом
Субботін В.О.
Літвінцов В.П.
мазуту, агресивних речовин на землю року
та дорожні покриття
Здійснювати миття автомашин тільки в протягом
Субботін В.О.
Літвінцов В.П.
спеціально відведених для цього місцях року
Перевіряти стан пожежних водойм та протягом
Літвінцов В.П.
при необхідності проводити їх ремонт року
Охорона атмосферного повітря
Провести перевірку обладнання, яке
протягом
Літвінцов В.П.
використовує природний газ
року
Організація контролю за вмістом СО у щоквартально Субботін В.О.,
Літвінцов В.П.
вихлопних газах автомобільного
транспорту
Контроль за дотриманням обсягів
протягом
Літвінцов В.П.
Гавриленко В.С.
викидів забруднюючих речовин в
року
атмосферу від опалювальних печей,
пересувного зварювального пункту
Дотримання режиму зберігання та утилізації господарсько-побутових відходів
Одержати дозволи на розміщення і
І, IV квартал Літвінцов В.П.
Гавриленко В.С.
зберігання відходів згідно з чинним
законодавством
Дотримуватися режиму складування та протягом
Самарський І.М., Літвінцов В.П.
утилізації відходів від життєдіяльності року
провідний
тварин (гною, підстилки)
зоотехнік;
Рязанцева О.І.,
бригадир;
Фисина С.М.;
Лопушанський Є.О.,
Куліда Л.П.
Дотримуватися режиму утилізації
протягом
Губа М.П.,
Літвінцов В.П.
трупів диких тварин
року
начальник
сектора
ветеринарної
медицини
Дотримуватися режиму складування та протягом
Субботін В.О.,
Літвінцов В.П.
утилізації чорних і кольорових металів, року
бригадири
облаштування складу паливно-мастильзоопарку та
них матеріалів, їх відходів,
дендропарку,
люмінесцент-них, ртутних ламп,
завідувачі
відходів господарчих дворів
наукових
зоологічного та дендрологічного парків
лабораторій;
тощо
Мельничук С.О.,
в.о. начальника
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2

3

4

5

електротехнічного сектора
Охорона та раціональне використання тварин заповідного степу та зоопарку
Провести на стаціонарах цілини облік протягом
Поліщук І.К.,
Шаповал В.В.
безхребетних, ссавців
року
с.н.с.,
Думенко В.П., н.с.
Здійснити поповнення наукових
протягом
Співробітники
Шаповал В.В.,
колекцій лабораторій та музею
року
лабораторій
Гавриленко Н.О.,
наукового відділу, Мезінов О.С.,
співробітники
Ушакова В.В.,
музею заповідника зав. музеєм
Провести формування репродуктивних березень–
Мезінов О.С.,
Ясинецька Н.І.,
та одностатевих груп птахів, копитних квітень,
завідувач
Літвінцов В.П.
та мозоленогих тварин зоологічного
жовтень–
лабораторією
парку "Асканія-Нова", випуск тварин із листопад
збереження
приміщень весною, розміщення
різноманіття
окремих груп теплолюбних ссавців в
диких тварин;
загонах степової ділянки "Великий
наукові та
Чапельський під" (далі ВЧП),
науково-технічні
постановка тварин в приміщення
співробітники,
восени
бригадири
зоопарку
Дотримання технологій вольєрного,
протягом
Мезінов О.С.,
Літвінцов В.П..
напіввільного та вільного утримання року
Самарський І.М.,
диких тварин в зоопарку "АсканіяГуба М.П.,
Нова" та загонах ВЧП
бригадири
зоопарку
Регулювання чисельності хижих
протягом
Зубков Ю.А.
Гавриленко В.С.
свійських тварин (на території
року
загонів ВЧП) і лисиць, куниць, сірих
ворон, мартинів – на території зон
буферної (орнітопарк зоопарку
Біосферного заповідника "АсканіяНова") та антропогенних ландшафтів
Проведення вибракування тварин
протягом
Мезінов О.С.,
Ясинецька Н.І.
зоопарку "Асканія-Нова" (за актами
року
Губа М.П.
вибракування)
Мічення копитних та мозоленогих
протягом
Корінець Н.О.,
Ясинецька Н.І.
тварин холодним тавром та вушними року
учений секретар,
вищипами
Смаголь В.О.,
м.н.с.,
Герасимчук Ю.М.,
лаборант
Мічення (кільцювання, встановлення протягом
Мезінов О.С.;
Ясинецька Н.І.
бирок) кілегрудих птахів зоопарку
року
Лопушанський Є.О.,
Зіневич М.О.,
лаборант
Підготування гніздової території,
лютий–
Лопушанський Є.О., Мезінов О.С.
створення гніздового мікроландшафту червень
Зіневич М.О.
для кілегрудих птахів зоопарку
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10. Облаштування території для
березень –
утримання ему, нанду, африканських жовтень
страусів у весняно-осінній період у
вольєрах ВЧП
11. Облік чисельності (пішохідні
протягом
маршрути та на автомобілі) зимуючих року
перелітних птахів на водоймах
зоопарку та в загонах ВЧП і
12. Формування виводків птахів на
березень–
території зоопарку шляхом підсадки липень
13. Випуск птахів у природу та на водойми ІІІ–ІV кв.
зоопарку
14. Профілактична вакцинація маточного ІІ кв.
поголів'я та добового молодняку
водоплавних птахів проти гепатиту
каченят
15. Дератизація об'єктів зоопарку
протягом
року
16. Профілактична вакцинація проти
І–ІІ кв.
сибірки свійських конячих та свійської
великої рогатої худоби
17. Проведення діагностичних
протягом
копрологічних досліджень тварин
року
18. Профілактична та терапевтична
протягом
дегельмінтизація копитних і птахів
року
19. Проведення діагностичних
І, ІІ кв.
досліджень копитних на туберкульоз
(свійські види ВРХ), офтальмопроби
(канна),
сап (свійські види еквидів), бруцельоз,
лейкоз, лептоспіроз (свійські види
ВРХ), бруцельоз, ІНАН (свійські види
еквидів)
20. Проведення патологоанатомічних
протягом
досліджень тварин, які вибули з
року
природних причин у загонах ВЧП,
були еліміновані з селекційних
міркувань або з причини отримання
травм, які не сумісні з життям тварини
21. Проведення лікувальноІ кв.
профілактичних заходів: - обробка
папуг проти кнемідокоптозу
- хіміопрофілактика пастерельозу та
протягом
хвороби Ньюкасла водоплавних птахів року
зоопарку в періоди міграцій
- обробка проти ектопаразитів тварин І, ІV кв.
- лікування хворих тварин за
протягом
життєвими показниками
року
- проведення ампутації частини кисті ІІ–ІІІ кв.
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Куліда Л.П.,
Літвінцов В.П.
Мезінов О.С.;
Герасимчук Ю.М.
Мезінов О.С.,
Зіневич М.О.

Гавриленко В.С.

Зіневич М.О.,
Мезінов О.С.
Лопушанський Є.О.
Зіневич М.О.,
Мезінов О.С.
Лопушанський Є.О.
Губа М.П.,
Мезінов О.С.
Лопушанський Є.О.
Губа М.П.,
бригадири
зоопарку
Губа М.П.,
Рязанцева О.І.,
Фисина С.М.
Звегінцова Н.С.,
с.н.с.
Губа М.П.,
Звегінцова Н.С.
Губа М.П.,
Рязанцева О.І.,
Фисина С.М.

Мезінов О.С.

Губа М.П.

Мезінов О.С.

Губа М.П.,
бригадири
зоопарку

Мезінов О.С.

Мезінов О.С.
Мезінов О.С.
Мезінов О.С.
Мезінов О.С.
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1

2

3

крила птахів
22. Проведення ветеринарно-санітарних
заходів:
- заправка зовнішніх дезбар'єрів та
дезкилимків

4
Губа М.П.

протягом
року
- дезинфекція приміщень
ІІ кв.
при
- розробка заходів щодо уникнення
необхідності
23. Проведення
2
вакцинації працівників по при
догляду за тваринами та працівників необхідності
ветслужби від грипу
24. Підготування
2
приміщень для
ІІ–ІІІ кв.
утримання тварин у зимовий період
25. Огляд
2 поголів'я копитних в загонах
ВЧП (верхи, в кінних екіпажах та
автомобільним транспортом)

протягом
року

26. Інвентаризація
3
поголів'я тварин
зоопарку
27. Облаштування
3
і контроль стану
водопою в загонах ВЧП, організація
безперервного постачання води в
водойми
28. Реалізація та завезення тварин
(відлов, сортування, профілактичноветеринарна обробка, карантин)
згідно з чинним законодавством

двічі на рік
протягом
року
протягом
року

5
Літвінцов В.П.

Волощук Л.М.,
Літвінцов В.П.
медпрацівник
заповідника
Васильєва А.М., Літвінцов В.П.
майстер бригади
поточного ремонту
Літвінцов В.П.,
Мезінов О.С.
Рязанцева О.І.,
Губа М.П.;
наукові
співробітники
Інвентаризаційна Барановська Л.М.
комісія
Літвінцов В.П.,
Гавриленко В.С.
Рязанцева О.І.,
Губа М.П.
Мезінов О.С.,
Літвінцов В.П.
Самарський І.М.,
Губа М.П.,
Рязанцева О.І.,
Фисина С.М.,
Лопушанський Є.О.,
Куліда Л.П.
Літвінцов В.П.,
Гавриленко В.С.
Самарський І.М.,
Субботін В.О.

29. Заготівля
3
сіна та гілкового корму для протягом
тварин зоопарку "Асканія-Нова".
року
Завезення зернових і соковитих
кормів у зоопарк, їх зберігання та
переробка
30. Ремонт
3
вольєр та приміщень для
протягом
Літвінцов В.П.,
копитних та птахів на екскурсійному року
Васильєва А.М.
маршруті зоопарку, огорож загонів
ВЧП
Еколого-просвітницька робота
1. Проведення курсів перепідготовки лютий–
Весела С.О.;
екскурсоводів-пропагандистів
квітень
Татаренко Л.Л.,
методистпропагандист
2. Підготовка території зоопарку до
до 15 квітня Літвінцов В.П.
відкриття екскурсійного сезону
– ремонт огорож, наметів, будинків, до 15 квітня Васильєва А.М.
штучних будиночків для гніздування
птахів і годівниць

Гавриленко В.С.

Ясинецька Н.І.

Гавриленко В.С.
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1

2
3
– очищення місць зимової
до 15 квітня
годівлі птахів біля водойм, копитних
тварин в загонах ВЧП
– засипання піском доріжок
до 15 квітня
екскурсійного маршруту, очищення
насаджень зоопарку від листя та
хмизу

4
Лопушанський Є.О.,
Рязанцева О.І.

5

Гавриленко В.С.

Лопушанський Є.О.,
Фисина С.М.,
Вороніна О.В.
3. Облаштування місць відпочинку на до 25 квітня Літвінцов В.П.,
Гавриленко В.С.
території зоо- та дендропарку
Рубцов В.А.,
Васильєва А.М.,
Весела С.О.
4. Облаштування місця збору
до 15 квітня Літвінцов В.П.,
Гавриленко В.С.
екскурсійних груп перед виходом на
Весела С.О.
маршрут та доріжки пересування
екскурсантів до відправної точки
екскурсії
5. Облаштування автостоянки
до 25 квітня Літвінцов В.П.,
Гавриленко В.С.
Весела С.О.
6. Облаштування автомобілів для
до 1 травня Субботін В.О.,
Літвінцов В.П.
роботи на екскурсійному маршруті
Весела С.О.,
(засоби протипожежної безпеки)
7. Підготовка кінних екіпажів для
протягом
Субботін В.О.,
Літвінцов В.П.
роботи на екскурсійному маршруті
року
Рязанцева О.І.,
Фисина С.М.
8. Виготовлення та встановлення
до 25 квітня Весела С.О.,
Літвінцов В.П.
аншлагів на екскурсійних маршрутах
Васильєва А.М.
9. Проведення масових екологічних
протягом
Весела С.О.
Ясинецька Н.І.
освітніх заходів
року
10. Організація і проведення екологопротягом
Весела С.О.
Ясинецька Н.І.
освітньої роботи на екскурсійних
екскурсіймаршрутах
ного сезону
заповідника
11. Навчання працівників заповідника, березень–
Весела С.О.,
Ясинецька Н.І.
задіяних на обслуговуванні
квітень
Літвінцов В.П.,
екскурсантів та тих, які працюють на
Фисина С.М.,
екскурсійних маршрутах
Вороніна О.В.
Заступник директора з наукової роботи

Ясинецька Н.І.
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З планом заходів охорони навколишнього природного середовища та раціонального
використання природних ресурсів на території Біосферного заповідника "Асканія-Нова"
(природне ядро, дендрологічний парк "Асканія-Нова" загальнодержавного значення та зоопарк)
на 2018 рік ознайомлені:
Головний бухгалтер
Заступник директора з виробничих питань
Начальник відділу служби державної охорони природнозаповідного фонду заповідника
Учений секретар
Зав. лабораторією дендропарку
Зав. лабораторією збереження різноманіття диких
тварин
Зав. лабораторією біомоніторингу та заповідного степу
Зав. сектором екологічної пропаганди

Барановська Л.М.
Літвінцов В.П.
Зубков Ю.А.

Зав. музеєм
Провідний науковий співробітник
Науковий співробітник
Старший науковий співробітник
Старший науковий співробітник
Молодший науковий співробітник
Молодший науковий співробітник
Фахівець
Фахівець
В.о. молодшого наукового співробітника
Бригадир
Бригадир
Бригадир
Бригадир
Бригадир
Майстер бригади поточного ремонту
Провідний зоотехнік
Начальник ветеринарного сектору
Начальник механізованої бригади
В.о. начальника електротехнічного сектору
Майстер-лісознавець
Садовод-дендролог
Медпрацівник
Методист-пропагандист
Лаборант
Лаборант
Лаборант
Лаборант

Ушакова В.В.
Рубцов А.Ф.
Думенко В.П.
Поліщук І.К.
Звегінцова Н.С.
Смаголь В.О.
Гофман О.П.
Звегінцов С.С.
Кондратьєва Л.І.
Михайлецька І.В.
Вороніна О.В.
Рязанцева О.І.
Лопушанський Є.О.
Куліда Л.П.
Фисина С.М.
Васильєва А.М.
Самарський І.М.
Губа М.П.
Субботін В.О.
Мельничук С.О.
Мирза М.М.
Бойко Г.Б.
Волощук Л.М.
Татаренко Л.Л.
Зіневич М.О.
Герасимчук Ю.М.
Гераскіна Л.В.
Половинка Н.Д.

Корінець Н.О.
Гавриленко Н.О.
Мезінов О.С.
Шаповал В.В.
Весела С.О.

