КЛАСИФІКАЦІЯ ТЕРИТОРІЙ ТА ОБ'ЄКТІВ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО
ФОНДУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Реєстр
Рацій
ний
номер

Назва

1

2

Пло
ща
га

3

Указ,
постанова,
рішення,
згідно яких
створено
об'єкт
4

Коротка характеристика

Користу
вачі

5

БАРСЬКИЙ РАЙОН
З а к а з н и к и м і с ц е в о г о

6

Місце
знаходження
(район, сільська
(міська, селищна)
ради,
лісництво
7

з н а ч е н н я

Лісові
ЛЗМ
10/555

Заповідні
модрини

13,3

Рішення
облвиконкому
від 18.08.83р.
№384

Соснове насадження з участю
модрини

ДП
“Жмеринське
лісове
господарство”

Барський район,
Матейківська
сільська рада,
Барське лісництво,
кв.74 діл.5

ТОВ “Лан”,
с. Гайове

Барський район
с.Гайове
Гаєвська сільська
рада

Барська
міська рада

Барський р-н
м.Бар

Копайгородсь
ка селищна
рада

Барський р-н
Копайгородська
селищна рада

Ботанічні
БЗМ
62/555

Урочище
“Шиянецьке”

11,0

Рішення 11
сесії 23
скликання
облради від
17.12.99 р.

Збереження балки з різноманітними
степовими та лучно- степовими
рослинними угрупованнями

ГЗМ
119/555

Барський

248

Рішення 11
сесії 6
скликання
облради від
27.06.12 р.,
Рішення 13
сесії 7
скликання
облради від
20.12.16 р. №
257

Водно-болотний комплекс долини
р.Рів– правої притоки р. Південний
Буг представлений типовою водноболотною рослинністю і являє собою
невід’ємну частину екомережі.

ГЗМ
120/555

Водограй

34,0

Рішення 16
сесії
6скликання
облради від
20.06.13
р.№548

Територія являє собою водний
об’єкт на якій зростає
водноболотна
рослинність:
очерет
звичайний, рогіз широколистий,
стрілолист стрілолистий. По берегах
– вільха чорна, калюжниця болотна.

Орнітологічні

Гідрологічні

Пам’ятки природи місцевого значення
Ботанічні
БПМ
24/555

Алея
модрини
європейської

3,2

Рішення
облвиконкому
від 29.08.84р.
№371

Дворядна цінна алея, створена в 1900
році

ДП
“Жмеринське
лісове
господарство”

БПМ
32/555

Алея дуба
червоного

1,0

Рішення
облвиконкому
від29.08.84р.
№371

Дворядна алея протягом 1км,
створена в 1912р.

Сільська рада
с. Підлісний
Ялтушків

Барський район
с. Мальчівці
Копайгородське
лісництво кв.62/3,
кв.63/4, кв.64/6,
кв.65/14,кв.66/2.
Барський район
с. Підлісний
Ялтушків

ГПМ
49/555

Джерело
Бровари

0,01

Великодебітне джерело, що живить
р.Лядову

Верхівська
сільська рада

Барський район
с. Верхівка

ГПМ
86/555

Джерело
Вікнина

0,01

Рішення
облвиконкому
№371 від
29.08.84р
Рішення
облвиконкому
№371 від
29.08.84р

Три великодебітних джерела
ґрунтової води добрих смакових
якостей

Каришківська
сільська рада

Барський район
с.Каришків

Гідрологічні

ГПМ
87/555

Жорнавські
криниці

0,01

ГПМ
88/555

Джерело
Комсомолка

0,01

Рішення
облвиконкому
№371 від
29.08.84р
Рішення
облвиконкому
№371 від
29.08.84р

Великодебітні джерела, дають
початок р.Жорнавці

Каришківська
сільська рада,

Барський район,
с.Каришків

Джерело ґрунтової води пов’язане з
ім’ям вчительки школи Марії
Загребельної, яка героїчно загинула
в роки ВВВ

Матейківська
сільська рада

Барський район
с.Матейків

ДП
“Жмеринське
лісове
господарство»

Барський район
Барське лісництво
(урочище
Шершнянська
дубина кв.23.діл.3,
4,6

Зоологічні
ЗПМ
68/555

ППМ
1/555

Колонія
сірих
чапель

3,3

Рішення
облвиконкому
№371 від
29.08.84р.

Цінне поселення сірих чапель в
насадженнях грабової діброви,
засноване в 1964 році, чисельність
понад 60 гнізд чапель

Парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення
5,0
Рішення
Заснований в кінці XIXст. Крім
Ходацька c\р
Барський район,
Парк –
облвиконкому
місцевих
видів
в
насадженнях
сільська рада с.
садиба
№371 від
зростає тюльпанне дерево, дуб
Ходаки, с.Ялтушків
“Лугове”
29.08.84р.

болотний, сосна веймутова і чорна
дугласія – всього 35 видів і форм, в
т.ч. 19 екзотичних

Заповідні урочища
ЗУ
35/555

Жолоби

4,5

Рішення 11
сесії 23
скликання
облради від
17.12.99р.

Цінна ділянка природної степової
рослинності

ТОВ “Лан”,
с. Гайове

Барський район,
с.Гайове

БЕРШАДСЬКИЙ РАЙОН
Заказники загальнодержавного значення
Ботанічні
ЗЗБ
182/555

Урочище
“Устянська
дача”

173,0

Постанова РМ
УРСР від
16.12.82р.
№617

Дубово-ясеневі
насадження
з
домішкою реліктової береки, липи
серцелистої. В підліску зростає
бруслина карликова - вид, занесений
до Червоної книги України, ряд
лікарських рослин. В трав’яному
покриві домінує осока парвська

Заказники

ДП
«Бершадське
лісове
господарство»

Бершадський район
Поташнянська
сільська рада
Бершадське
лісництво
кв.54,55

ДП
«Бершадське
лісове
господарство»

Бершадський район
Маньківська
сільська рада
Сумівське
лісництво кв. 40-57
Бершадський район
Сумівська сільська
рада
Сумівське
лісництво
кв.12, діл. 9

місцевого значення
Ботанічні

БЗМ
2/555

БЗМ
3/555

Крушинівський

594,0

Рішення
облради №
263 від
25.10.90 р.

Сумівсь
кий

10,0

Розпорядженн
я
№ 421 від
25.10.77 р.

Цінна ділянка дубово-грабової
діброви, в трав’яному покриві якої
зростає цінна рідкісна в області
лікарська рослина – барвінок
середньої густоти.
Цінна природна ділянка дубового
лісонасадження, в рослинному
покриві зростає рідкісна в області
рослина – конвалія травнева

ДП
«Бершадське
лісове
господарство»

Пам’ятки природи місцевого значення
Ботанічні
БПМ
3/555

БПМ
71/55

Дубвелетень

0,01

Рішення
облвиконкому
від 29.08.84р.
№371

Красивий могутній екземпляр дуба
звичайного віком 300років.

Бершадський
міськомунгос
п

Віковий
дуб

0,01

Рішення
облвиконкому
від 29.08.84р.
№371 та №
263
від
25.10.90 р.

Збереження
екземпляру
дуба
звичайного віком понад 130 років

ДП
«Бершадське
лісове
господарство»

Бершадська міська
рада, м.Бершадь
(територія міського
парку культури і
відпочинку)
Сумівське
лісництво кв.15
вид.10

ППМ
113/555

Сумівська
дубина

1,4

Рішення
облвиконкому
від 18.08.83 р.
№
384
і
29.08.84р. №
371

Цінна ділянка 200-річного дубового
лісонасадження, в складі якого
зростає також сосна, ялина, черешня.

ППГ
164/555

Джерело
“Глибоке”

0,01

ППГ
165/555

Джерело
“Низьке”

0,01

Джерело
“Смачне”

0,01

Джерело
“Овече”

0,01

Джерело
“Холодне”

0,01

Рішення
облвиконкому
№371 від
29.08.84р
Рішення
облвиконкому
№371 від
29.08.84р
Ріш. облвик.
№371
від 29.08.84р.
Рішення
облвиконкому
№371 від
29.08.84р
Рішення
облвиконкому
№371 від
29.08.84р

ДП
«Бершадське
лісове
господарство»

Бершадський район
с. Сумівка
Сумівське
лісництво
кв.12, діл.11

Глибинне джерело ґрунтової води.
Глибина джерела сягає 3м. Живить
струмок, який впадає в р. Дохна

П’ятківська
с/р

Джерело ґрунтової води, яке
знаходиться в западині балки на
глибині до 15м. Живить водою став
КСП
Цінне джерело з великим дебітом
води добрих смакових якостей

П’ятківська
с/р

Великодебітне джерело з добрими
якостями води

П’ятківська
с/р

Бершадський
район, с.П’ятківка
(південна околиця
села)
Бершадський
район, с.П’ятківка
(західна околиця
села)
Бершадський район
с.П’ятківка
(поблизу залізниці)
Бершадський район
с. П’ятківка
(південна околиця
села)
Бершадський
район, с.П’ятківка
(північна околиця
села)

Гідрологічні

ППГ
166/555
ППГ
167/555
ППГ
168/555

Цінне джерело ґрунтової води, що
використовується для
водопостачання жителів села

П’ятківська
с/р

П’ятківська
с/р

Заповідні урочища
ЗУ
36/555

Лиса гора

3,2

Рішення 11
сесії 23
скликання
облради від
17.12.99р.

Цінна ділянка природної степової
рослинності

Яланецька
с/р

Бершалський
район, с. Яланець

ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН
Заказники загальнодержавного значення
Загально-зоологічні
ЗЗЗ
74/555

Буго –
Деснянський

1073,0

Постанова
РМ УРСР
від
28.10.74 р.
№ 500

З а к а з н и к и

Водно-болотний комплекс
рослинного і тваринного світу.
Рідкісна колонія сірої чаплі

м і с ц е в о г о

ДП
“Вінницький
лісгосп”
(10530га)
ВОКСЛП
"Віноблагролі
с"
Стрижавська
с/р

Вінницький район,
Михайлівське
лісництво- кв. 1534
Стрижавська с/р кв. 15,17-21,25,26
=424,0 га
Сосонська с/р -кв.
16,22-24 =198,0 га
Стадницька с/р кв. 27-34=431,0га

з н а ч е н н я

Лісові
ЛЗМ
11/555

Вороновицька
дача

14,0

Рішення
облвиконкому
від 18.08.83р.
№384

Цінна ділянка діброви штучного
походження з участю бука
європейського та ясена звичайного

Рішення
облради №
371 від
29.08.84 р.

Рішення
облради №
525 від
19.12.85 р.

Ділянка цінного дубово - липового
насадження віком понад 200 років, в
трав’яному покриві якої зростають
лікарські рослини – скополія
карніолійська та цибуля ведмежа –
види, які занесені до Червоної книги
України
Цінна ділянка заплави річки
Пд. Буг в трав’яному покриві якої
зростає рідкісний в області вид
орхідей –пальчатокорінник
м’ясочервоний
Гідрологічні

Державне
підприємство
“Вінлісгосп”

Вінницький район,
Комарівська
сільська рада,
Вороновицьке
лісництво, кв.12
діл.5

ДП
“Вінницьке
ДЛМГ”

Вінницький район
Стрижавська
сільська рада
Вінницьке
лісництво
кв.41, діл. 3;6

Стрижавська
селищна рада

Вінницький район
Стрижавська
селищна рада

Ботанічні
БЗМ
4/555

П’ятничанське

6,6

БЗМ
26/555

Стрижавські орхідеї

4,3

ГЗМ
03/16

Ільківський став

20,9

Рішення
облради № 69
від 11.02.16 р.

Водно-болотний комплекс
представлений водно-болотною
рослинністю.

Ільківська с/р

Вінницький р-н
Ільківська с/р

Пам’ятки природи місцевого значення
Ботанічні
БПМ
197/555

Алея
вікових
лип

27,0
(140,0
)

Рішення
облвиконкому
№371
від
29.08.84 р.

Двохрядна алея могутніх вікових
лип з обох сторін дороги, створена в
80-х роках 18 ст. солдатами
Суворова.

Служба
автомобільних
доріг

м.Вінниця–
с.Д‘яківці, м.
ВІнниця – Тульчин
на протязі 140 км.

Рішення
облвиконкому
від 22.06.72р.
№ 335
та
рішення
від
29.08.84р.№
371.
Рішення
облвиконкому
від 29.08.84р.
№371

Цінна ділянка діброви з участю 190річних дубів

ДП
“Вінницьке
ДЛМГ”

Вінницький район,
Стрижавська
сільська рада
Вінницьке
лісництво
кв.37, діл.5;22

Цінна ділянка з участю порід:
псевдотсуги,
сосни
чорної,
оксамитової та амурської ялини,
ялівця

ДП
“Вінницьке
ДЛМГ”

Рішення
облвиконкому
від 13.05.64р.
№ 187 та
рішення від
29.08.84 №
371
Рішення
облвиконкому
від 13.05.64р.
№ 187 та
рішення від
29.08.84 №
371
Рішення
облвиконкому
від 18.08.83р.
№384

Могутній екземпляр дуба звичайного
віком біля 300 років

ДП
“Вінницьке
ДЛМГ”

Вінницький район,
Стрижавська
сільська
рада,
Вінницьке
лісництво,
кв.27,
в.8
Вінницький район
Якушинецька
сільська рада,
Якушинецьке
лісництво кв.65,
д.17

Ціна 80-літня діброва, де в складі
лісонасаджень зростають 170-річні
дуби звичайні – 6 екземплярів

ДП
“Вінницьке
ДЛМГ”

Вінницький район,
Стрижавська
сільська рада,
Михайлівське
лісництво, кв.36,
д.3

Ділянка цінних культур – горіха
чорного

ДП
“Вінницьке
ДЛМГ”

Вінницький район
МізяківськоХуторська сільська
рада
Вінницьке
лісництво кв.19, д.4
Вінницький район,
Вінницька ЛНДС,
Турбівське
лісництво
кВ.44,вид.9
Вінницький район,
Якушинецька
сільська рада,
Вінницьке
лісництво кв.72 д.4
Вінницький район,
МізяківськоХуторська сільська
рада, Якушинецьке
лісництво кв.3, в.3
Вінницький район,
Якушинецька
сільська рада,
Вінницьке
лісництво кв.59, в.6

БПМ
5/555

Круглиця

3,6

БПМ
6/555

Маленька
біданка

1,5

БПМ
7/555

Одинокий
дуб

0,01

БПМ
8/555

Кабачок

3,5

БПМ
114/555

Горішина

1,0

БПМ
115/555

Культура
горіха
чорного

1,0

Рішення
облвиконкому
від 18.08.83р.
№384

Цінна ділянка грабової діброви з
участю рідкісної в області породи –
горіха чорного

ДП
“Вінницьке
ДЛМГ”

БПМ
116/555

Еталонна
діброва

1,3

Рішення
облвиконкому
від 18.08.83р.
№384

Цінне високопродуктивне еталонне
насадження дуба звичайного з
домішкою ясена звичайного

ДП
“Вінницьке
ДЛМГ”

БПМ
117/555

Горіховий
гай

5,3

Рішення
облвиконкому
від 18.08.83р.
№384

Ділянка грабової діброви з участю
горіха чорного штучного
походження

ДП
“Вінницьке
ДЛМГ”

БПМ
118/555

Горіх
грецький

0,1

Рішення
облвиконкому
від 18.08.83р.
№384

Цінне лісонасадження горіха
грецького віком 40 років

ДП
“Вінницьке
ДЛМГ”

БПМ
119/555

Горіх
маньчжурський

0,5

Рішення
облвиконкому
від 18.08.83р.
№384

Рідкісне в області лісонасадження
горіха манчжурького, віком 25 років

ДП
“Вінницьке
ДЛМГ”

Вінницький район,
Якушинецька
сільська рада,
Вінницьке
лісництво кв.69, в.9

БПМ
120/555

Горіх
чорний

0,9

Рішення
облвиконкому
від 18.08.83р.
№384

Цінне лісонасадження горіха
чорного, дуба червоного

ДП
“Вінницьке
ДЛМГ”

БПМ
121/555

Діброва

4,3

Рішення
облвиконкому
від 18.08.83р.
№384

Високопродуктивна дубова діброва,
віком понад 90 років

Вінницьке
державне
підприємство
“Вінлісгосп”

БПМ
122/555

Вороновицька
горішина

1,2

Рішення
облвиконкому
від 18.08.83р.
№384

Високопродуктивне насадження з
участю горіха чорного

Вінницьке
державне
підприємство
“Вінлісгосп”

БПМ
123/555

Вороновицька
дубина

2,4

Рішення
облвиконкому
від 18.08.83р.
№384

Високопродуктивна діброва, віком
85 років, росте копитень

Вінницьке
державне
підприємство
“Вінлісгосп”

БПМ
124/555

Бук
європейський

0,3

Рішення
облвиконкому
від 18.08.83р.
№384

Цінне високопродуктивне
лісонасадження бука європейського
віком 43 роки та запасом дерев
50кбм. На гектар

ДП
“Вінницьке
ДЛМГ”

БПМ
126/555

Михайлівсь
ка бучина

0,1

Рішення
облвиконкому
від 18.08.83р.
№384

Продуктивне насадження з участю
бука європейського віком 28 років з
домішкою дуба звичайного

ДП
“Вінницьке
ДЛМГ”

БПМ
127\555

Прибузька
горішина

2,3

Рішення
облвиконкому
від 29.09.84р.
№371

Ділянка продуктивного
лісонасадження з участю горіха
маньчжурського, а також дуба
звичайного віком 30 років

БПМ
128/555

Якушинецька
бучина

2,2

Рішення
облвиконкому
від 29.09.84р.
№371

Еталонне лісонасадження з участю
бука європейського, дуба звичайного
та домішкою яблуні лісової віком 69
років

Вінницьке
державне
підприємство
“Вінлісгосп”
По
охоронному
забов’язанню
Агрономічна
с/р
ДП
“Вінницьке
ДЛМГ”

БПМ
125/55

Сосна
кримська

0,3

Рішення
облвиконкому
від 29.09.84р.
№371

Лісонасадження рідкісної для
області сосни кримської з
домішками дуба звичайного

ГПМ
89/555

Джерело
“Липки”

0,01

Великодебітне джерело ґрунтової
води, що має водорегулююче
значення

ЛукоМелешківська
сільська рада

Вінницький район
с.ЛукаМелешківська

ГПМ
90/555

Джерела
“Чапля” (3
екз.)

0,01

Група впорядкованих джерел
ґрунтової води з великим дебітом,
які живлять струмок

ЛукоМелешківська
сільська рада

Вінницький
районс.ЛукаМелешківська

ГПМ
169/555

Джерело
“Янтар”

0,01

Розпорядженн
я від
29.12.79р.
№580
Розпорядженн
я від
29.12.79р.
№580
Рішення
облвиконкому
№384 від
18.08.83р.

Стародавнє джерело, що живить
р.Тепличку, притоку річки Згар

Некрасівська
сільська рада

Вінницький район,
с.Некрасово
(долина річки
теплички)

Внницька
лісоводослідна
станція

Вінницький район,
Якушинецька
сільська рада,
Вінницьке
лісництво кв.69,
в.10
Вінницький район,
Комарівська
сільська рада,
Вороновицьке
лісництво, кв.15,
д.5
Вінницький район,
Комарівська
сільська рада,
Вороновицьке
лісництво, кв.15,
д.9
Вінницький район,
Комарівська
сільська рада,
Вороновицьке
лісництво, кв.9,
д.22
Вінницький район,
Стрижавська
сільська рада,
Михайлівське
лісництво, кв.40,
д.5
Вінницький район,
Стрижавська
сільська рада,
Михайлівське
лісництво, кв.37,
д.12
Вінницький район,
Прибузьке
лісництво, кв.18,
д.13

Вінницький район,
МізяківськоХутірська сільська
рада, Якушинецьке
лісництво кв .89,
в.5,8,17,18
Турбівське
лісництво кв. 45.,
діл 6

Гідрологічні

ГМП
170/555

Джерело
Бездонне

0,01

ГПМ
171/555

Джерело
“Вербичка”

0,01

ГПМ
171/555

Джерело
“Нове
життя”

0,01

ГПМ
85/555

Скеля
М.Коцюбинського

1,0

Рішення
облвиконкому
№384 від
18.08.83р.
Рішення
облвиконкому
№384 від
18.08.83р.
Рішення
облвиконкому
№384 від
18.08.83р.

Джерело ґрунтової води з великим
дебітом та цінними лікувальними
властивостями

Некрасівська
сільська рада

Цінне джерело ґрунтової води, що
живить р.Тепличку та колгоспний
став

Некрасівська
сільська рада

Цінне джерело ґрунтової води, що
живить р. Тепличку та колгоспний
став

Некрасівська
сільська рада

Рішення
облдержадміні
страції від
22.07.76р.
№310

Мальовничий вихід скелі на березі
річки Південний Буг, що була
улюбленим місцем відпочинку
видатного українського письменника
М.М.Коцюбинського

Вінницький район,
с.Некрасово
(долина річки
Теплички)
Вінницький район,
с.Некрасово
(долина річки
Теплички)
Вінницький район,
с.Некрасово
(долина річки
теплички)

Геологічні
Вінницьке
державне
підприємство
“Вінлісгосп”

Вінницький район,
Лука-Мелешківська
сільська рада (лівий
берег
Сабарівського
водосховища на
р.Південний Буг
поблизу греблі
ГЕС)
Прибузьке
лісництво кВ. 27,
вид.11

Парки - пам’ятники садово-паркового мистецтва місцевого значення
ППМ
26/555

Мала
Софіївка

ЗУ
6/555

П’ятничанське

6,2

Рішення
облдержадміні
страції від
18.08.83р.
№384

ЗУ
7\555

Вороновицьке

6,7

Рішення
облдержадміні
страції від
18.08.83р.
№384

Рішення
облради 13
сесії 22
скликання від
26.12.97р.

6,5

Мальовничий ландшафт з
різноманітними декоративними та
лікарськими рослинами

ЛукаМелешківська
сільська рада

Вінницький район
с.ЛукаМелешківська
(центр села)

Лісова ділянка грабової діброви з
участю бука європейського

ДП
“Вінницьке
ДЛМГ”

Вінницький район,
Стрижавська
сільська рада,
Вінницьке
лісництво кв.30 в.1

Лісова ділянка грабової діброви з
участю бука європейського

Вінницьке
державне
підприємство
“Вінлісгосп”

Вінницький район
Комарівська
сільська рада,
Вороновицьке
лісництво, кв.13
діл.4

Заповідні урочища

ГАЙСИНСЬКИЙ РАЙОН
Заказники загальнодержавного значення
Ландшафтні
ЛЗМ
8/555

Коростовецький

370,0

Указ
Президента
України від
21.02.02. №
167/2002

З а к а з н и к и

Ділянка рідкісного ландшафту з
мальовничою долиною
р. Пд. Буг і оригінальними утворами
природи на кам'янистих схилах.
Збереження високопродуктивних
соснових та дубових насаджень
віком 90-100 років

м і с ц е в о г о

ДП
“Гайсинський
ДЛГ”

Гайсинський район
Басаличівське
лісництво кв.108 –
113

з н а ч е н н я

Ботанічні
БЗМ
35/555

Ладижинський

500,0/
50,0

Рішення
облвиконко
му №263 від
25.10.90

Єдина на Україні ділянка р.
Південний Буг з зростанням водяної
папороті, марселії 4-х листної,
сальвінії плаваючої – рослин, що
занесені до Червоної книги

ЛндЗМ
82/555

Зеленоклинівські
пороги

2,6

Рішення 17
сесії
Вінницької
обласної
ради 5
скоикання

Мальовничий ландшафт Поділля на
скелястих схилах долини та
порожисте з перекатами і дрібними
островами русло річки Південний
Буг. Збереження біорізноманіття
степових ділянок, місць поширення

Кузьминецька
ср

Ландшафтні
Губницька
сільська рада

с.. Губник (хутір
Зелений клин)

№ 573 від
29.05.08р.

рідкісних, занесених до Червоної
книги України та типових видів
рослин, місць оселення рідкісних,
занесених до Червоної книги
України та типових видів тварин.

Пам’ятки природи місцевого значення
Ботанічні
БПМ
130\555

Басаличівська дубина

5,3

Постанова
Ради
Міністрів УР
від 28.10.74р.
№500

Збереження високопродуктивного
лісонасадження дуба звичайного
віком 60 років

ДП
“Гайсинський
ДЛГ”

БПМ
132/555

Гайсинська
горішина

1,0

Збереження штучного насадження
горіха грецького та маньчжурського

ДП
“Гайсинський
ДЛГ”

БПМ
135/555

Продуктив
на дубина

1,9

Постанова
Ради
Міністрів УР
від 28.10.74р.
№500
Постанова
Ради
Міністрів УР
від 28.10.74р.
№500

Збереження продуктивно грабової
діброви штучного походження віком
80 років

ДП
“Гайсинський
ДЛГ”

БПМ
136/555

Еталонна
діброва

3,3

Постанова
Ради
Міністрів УР
від 28.10.74р.
№500

Збереження високопродуктивного
еталонного насадження дуба
звичайного віком 80 років

ДП
“Гайсинський
ДЛГ”

БПМ
139/555

Ситковецькі буки

0,7

Рішення
облвиконкому
від 29.08.84р.
№ 371

Ділянка грабової діброви з участю
цінної деревної породи – бука
європейського

ДП
“Гайсинський
ДЛГ”

БПМ
140\555

Горіхиекзоти

0,4

Рішення
облвиконкому
від 29.08.84р.
№ 371

Ділянка цінного насадження горіха
чорного штучного походження

ДП
“Гайсинський
ДЛГ”

БПМ
137/555

Гайсинська
діброва

8,8

Рішення
облвиконкому
від 29.08.84р.
№ 371

Високопродуктивне еталонне
дубово-ясенове насадження віком
70-75 років

ДП
“Гайсинський
ДЛГ”

ГПМ
173/555

Джерело
“Піски”

0,01

Великодебітне джерело ґрунтової
води, яке живить р.Мачуху –
притоку р.Соб

ДП
“Гайсинський
ДЛГ”

ГПМ
174/555

Джерело
“Василівське”

0,01

Рішення
облвиконкому
№371 від
29.08.84р
Рішення
облвиконкому
№371 від
29.08.84р

Джерело ґрунтової води, що має
водорегулююче значення

ДП
“Гайсинський
ДЛГ”

Гайсинський район,
Жерденівська
сільська рада,
Басаличівське
лісництво, кв.87
діл. 6
Гайсинський район,
Гранівська сільська
рада, Гайсинське
лісництво, кв.23
діл. 6
Гайсинський район,
Михайлівська
сільська рада,
Гайсинське
лісництво, кв.52
діл. 10
Гайсинський район,
Михайлівська
сільська рада,
Гайсинське
лісництво, кв.70
діл. 7
Гайсинський район,
Носовецька
сільська рада,
Ситковецьке
лісництво, кв.40
діл. 16
Гайсинський район,
Носовецька
сільська рада,
Ситковецьке
лісництво, кв.40
діл. 17
Гайсинський район,
Михайлівська
сільська рада,
Гайсинське
лісництво, кв.70
діл. 6, кв.71 діл.14

Гідрологічні
Гайсинський район
с.ШураМітленецька,
(долина р.Мачуха)
Гайсинський район
с.ШураМітленецька, (ліве
урочище
“Василівка левада”)

Заповідні урочища
ЗУ
19\555

Басаличівське

31,7

Рішення
облвиконкому
№371 від
29.08.84р.

Збереження цінного еталонного
високопродуктивного дубовоясеневого насадження віком понад
90 років. В травостані переважають
типові неморальні види: осока
волосиста і пальчаста, фіалка
Рейнбаха та види рослин , занесені
до Червоної книги України- гніздівка
звичайна, коручки
чемерниковидна і пурпурова.

ДП
“Гайсинський
ДЛГ”

Гайсинський район,
Жерденівська
сільська рада,
Басаличівське
лісництво, кв.61
діл. 1,3

Ситковець
ке

7.7

ЖМЕРИНСЬКИЙ РАЙОН
Заказники загальнодержавного значення
Ландшафтні
ЗЗЛ
1/555

Володимирівська
дубина

133,0

Постанова
Ради
Міністрів
УРСР від
28.10.74 р. №
500

ЗЗЗ
/555

Згарський

775,63018,
7 га

Указ
Президента
України від
21.02.02
№ 167/ 2002

Природний комплекс на схилах р.
Рів із скелею Чайковського і
своєрідною віковою дібровою та
популярним джерелом прісної води .

Вінницьке
державне
підприємство
“Вінлісгосп”

Жмеринський
район, Браїлівська
сільська рада,
Гніванське
лісництво кв.32-35

Лисогірська
с/ р;
Почапинецька
с/р;
Багриновецьк
а с/р;
Бірківська с/р;
Горбовецька
с/р;
Микулинецьк
а с/р;
Літинський
виробничий
рибцех;
Адміністрація
автомобільних
доріг у
Вінницькій
області;
ВОКСЛП
“Облагроліс”

Жмеринський
район: с. Лисогірка,
с .Почапинці,

Загально-зоологічні
Ділянка долини річки Згар, де
збереглися у природному стані
водно - болотні угіддя. Зростають
сальвінія плаваюча, зозулинець
блощичний. Зустрічаються
ходуличник, колпиця коровайка,
скопа, орлан- білохвіст, горностай,
видра річкова, занесені до Червоної
книги України.

Парки - пам’ятники садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення
ПЗ
9/555

Чернятинський парк

31,0

Постанова
Держкомприр
оди УРСР
від30.08.90 р.
№ 18

Красивий ландшафтний парк,
створений в кінці 18 ст. Велику
цінність має алея 300 - річних дубів,
велетенські екземпляри тополі
сріблястої, а також катальпа,
форзиція, тамарикс та ряд інших 100 видів і форм дерев і чагарників,
ставок з системою гребель.

Чернятинський
аграрний
технікум

Жмеринський
район,
Чернятинська
сільська рада

Жмеринський
район,
Мовчанівська
сільська рада,
с.Мовчани (лівий
берег р.Мурашка)
Жмеринський р-н
Рівська с/р

Заказники місцевого значення
Ландшафтні
ЗМЛ
48/555

Мовчани

50,7

Рішення сесії
обласної ради
9 сесії 22
скликання від
28.03.97р.

Привабливий природний комплекс
на лівому березі
р. Мурашка, що представлений
генетичним фондом рослинного
світу

Жмеринська
районна рада
УТМР

ЛМЗ
120/555

Межирівсь
кі берізки

1,7

Мальовничий березовий гай в
травяному покриві якого зростають
лікарські рослини.

Рівська с/р

ЛМЗ
121/555

Струмок

2,0

Рішення сесії
обласної ради
№104 5 сесії
6скликання
від 29.04.11р
Рішення сесії
обласної ради
№104 5 сесії
6скликання
від 29.04.11р

Ландшафтний парк із грабоводубового насадження на території
якого розташоване великодебітне
низинне джерело та водно-болотний
комплекс з водно-болотною
рослинністю.

Жмеринська
міська рада

Жмеринський р-н
м.Жмеринка

ЛЗМ
122/555

Корчівка

2,0

ЛЗМ
123/555

Джерельна
діброва

4,0

Рішення 11
сесії
6скликання
облради від
27.06.12 р.
Рішення 11
сесії
6скликання
облради від
27.06.12 р.

Ландшафтний парк із грабоводубового насадження на території
якого розташоване великодебітне
низинне джерело

Жмеринська
міська рада

Жмеринський р-н
м.Жмеринка

Природна ділянка грабово-дубового
лісу до якої прилягає русловий
ставок.
Травяний
покрив
представлений типовими видами
рослин серед яких зустрічаються
лікарські та червонокнижні види
рослин.

Жмеринська
міська рада

Жмеринський р-н
м.Жмеринка

Потоківська
сільська рада

Жмеринський
район с. Потоки
(59,6 га), с.
Рижавка (72,6 га)

Куриловецька
с/р

Жмеринський
район,
Куриловецька с/р

Рівська с/р

Жмеринський р-н
Рівська с/р

Загально-зоологічні
ЗЗМ
53/555

Лебединий

59,6

Рішення
облради 13
сесії 22
скликання
26.12.97р.

Вздовж берега гніздяться птахи,
деякі занесені до Червоної Книги
України

ГЗМ
100/555

Ревуха

20,0

Рішення сесії
обласної ради
№903 27 сесії
5скликання
від 10.12.09р

ГЗМ
119/555

Рівський

4,8

Рішення сесії
обласної ради
№104 5 сесії
6скликання
від 29.04.11р

На
території
розташовані
великодебітні низинні джерела
3шт. Джерела та водно-болотний
комплекс в цілому мають велике
водорегулююче
значення
для
водопостачання р.Брага. Фітоценоз
представлений типовою водноболотною
рослинністю
з
домішками лучної.
Водно-болотний
комплекс
представлений типовою водноболотною
рослинністю
з
домішками лучної.

Гідрологічні

Пам’ятки природи місцевого значення
Ботанічні
ППМ
9\555

Вікові дуби

0,07

ППМ
10/555

Стодульські
платани

0,06

ППМ
12/555

Група
дерев липи
Мішо

0,01

ППМ
200/555

Кедр
сибірський

0,01

ППМ
201/555

Бук
червонолистий

0,01

ППМ
202/555

Ясен
плакучий

0,01

ППМ
203/555

Бук
плакучий

0,01

Рішення
облвиконкому
від 14.05.64р.
№187 та
облради 9
сесії
Рішення
облвиконкому
від 29.08.84р.
№ 371
Рішення
облвиконкому
від 29.08.84р.
№ 371

Група красивих екзотичних дерев
дуба звичайного віком близько 200
років

ДП
“Жмеринськи
й ДЛГ”

Цінна група рідкісної в області
породи-платана західного віком
близько 90 років, висотою 20-22м,
діаметр стовбура 32-36 см
Приваблюючі екземпляри рідкісної
в області деревної породи – липи
Мішо віком 150 років, які висаджені
за переказами старожилів
декабристом Стенселем

Стодулецька
сільська рада

Рішення
облвиконкому
від 29.08.84р.
№ 371
Рішення
облвиконкому
від 29.08.84р.
№ 371
Рішення
облвиконкому
від 29.08.84р.
№ 371
Рішення
облвиконкому
від 29.08.84р.
№ 371

Красивий плодоносний екземпляр
рідкісної в області дерев породи –
кедра сибірського віком 150 років

Жмеринське
управління
житловокомунального
господарства
міськвиконко
му
Носківецька
СШ

Рідкісний в області екземпляр бука
європейського червонолистої форми
віком близько 180 років

Носківецька
СШ

Красивий плодоносний екземпляр
ясена звичайного плакучої форми
віком близько 180 років

Носківецька
СШ

Плодоносний екземпляр цінної
рідкісної в області деревної породи
бука європейського плакучої форми
віком приблизно 150 років

Носківецька
СШ

Жмеринський
район,
с.Северинівка,
Жмеринське
лісництво, кв58,60
вид.12,6
Жмеринський
район с. Стодульці
(на території
середньої школи)
Жмеринський
район, Жмеринська
міська рада
м. Жмеринка, вул.
Фрунзе, 45
Жмеринський
район, Носківецька
сільська рада,
с.Носківці
Жмеринський
район, Носківецька
сільська рада,
с.Носківці
Жмеринський
район, Носківецька
сільська рада,
с.Носківці
Жмеринський
район, Носківецька
сільська рада,
с.Носівці

БПМ
221/555

Парк
«Сосновий
бір»

0,78

БПМ
226/555

Група
дерев
«Липи
вікові»

0,04

ГПМ
50/555

Джерело
“Потоки”

0,01

ГПМ
51/555

Кацмазівські
джерела

0,04

Рішення сесії
обласної ради
№ 903 27 сесії
5скликання
від 10.12.09р
Рішення сесії
обласної ради
№104 5 сесії
6скликання
від 29.04.11р

Красивий
ландшафтний
парк
створений паном Рудницьким в
19ст. в якому зростають хвойні
насадження.

Кам’яногірськ
а с/р

Жмеринський
район,
Кам’яногірська с/р,
с.Олексіївка

Цінна ділянка могутніх вікових
лип.

Рівська с/р

Жмеринський р-н
Рівська с/р

Рішення
облвиконкому
№371 від
29.08.84р
Рішення
облвиконкому
№371 від
29.08.84р

Великодебітний вихід на поверхню
ґрунтової води, яка живить струмок,
що впадає в р.Рів

Потоківська
сільська рада

Жмеринський
район с. Потоки

Цінна група великодебітних джерел
ґрунтової води, що виходить на
поверхню з вапнякових порід і
живлять р.Мурашку – притоку
р.Мурафи

Кацмазівська
сільська рада

Жмеринський
район, , с.Кацмазів
(урочище
“Тепличина”)

Гідрологічні

Парки – пам’ятники садово-паркового мистецтва місцевого значення
ППМ
4/555

Северинівський парк

43,5

ППМ
14/555

Браїлівський парк

7,5

ППМ
18/555

Олександрівський
парк

44,0

Рішення
облвиконкому
№ 525 від
19.12.85р.

ППМ
13/555

Дендрологічна
ділянка

1,7

Рішення
облвиконкому
від 30.07.69р.
№ 441 та
№371 від
29.08.84р.

ЗУ
21/555

Жмеринська
діброва

45,3

Рішення
облвиконкому
№371 від
29.08.84р.

Рішення
облвиконкому
№ 187 від
13.05.64
р.рішення 13
сесії 22
скликання від
26.12.97 р.
Рішення
облвиконкому
№ 599 від
17.11.81р.

Красивий ландшафтний парк,
розташований на мальовничому
березі р. Рів.В парку зростає 60 видів
дерев і чагарників.

Северинівськи
й кістнотуберкульозни
й санаторій

Жмеринський
район с.
Северинівка

Старовинний ландшафтний парк,
створений всередині 19ст. Зростає 45
видів дерев і чагарників. Має
меморіальне значення, пов’язане з
життям і діяльністю видатного
російського композитора
П.І.Чайковського
Красивий ландшафтний парк,
створений у 80 роках XXст. після
реконструкції природної лісової
ділянки. Зростає понад 50 видів
дерево-чагарникових порід
Багата за дендрологічним складом
ділянка лісу з штучно створеними
колекційними насадженнями понад
200 видів і форм дерев та чагарників

Браїлівський
професійний
ліцей
Вул..Чайковсь
кого 13, Т.338-51

Жмериський район,
смт. Браїлів (на
березі р.Рів)

Жмериський район,
с.Олександрівка

ДП
“Жмеринськи
й лісгосп”

Жмериський район,
Людовська сільська
рада, Людовське
лісництво кв.81
діл.17

ДП
“Жмеринськи
й лісгосп”

Жмериський район,
с.Леляки,
Жмеринське
лісництво, кв.73
діл.3

Заповідні урочища
Цінне дубове насадження віком
понад 100 років. Має
водорегулююче значення і
ґрунтозахисне значення

ІЛЛІНЕЦЬКИЙ РАЙОН
Заказники загальнодержавного значення
Ботанічні
ЗЗБ
213/555

ЗЗБ
221/555

Іллінецький

432,0

Постанова РМ
УРСР від
2.11.84р.
№434

Дашівський

116,0

Постанова РМ
УРСР від
2.11.84р.

Цінна ділянка грабово- ясеневодубового лісонасадження.
Трав’янистий покрив насадження
відзначається багатим складом
рідкісних рослин. Серед них з
гір
ї карніолійська, любка
дволиста та з гір
ї упніс,
коручка широколиста, цибуля
ведмежа – види занесені до Червоної
книги України
Ділянка високопродуктивних
дубово-ясеневих лісонасаджень з
участю черешні та явора. В

ДП
“Іллінецький
ДЛГ”

Іллінецький район
Іллінецька міська
рада ,
Васильківська
сільська рада
(кв.36,37),
Іллінецьке
лісництво, кв.35-37,
кв.47-50

ДП
“Дашівське
лісомислив.

Іллінецький район
Білківська сільська
рада Дашівське

№434

трав'яному покриві серед насаджень
зростає цибуля ведмежа, а також
скополія карніолійська та ряд
представників сімейства орхідних :
любка зеленоквіткова, коручка
темно- червона і широколиста,
гніздівка звичайна - види, які
занесені до Червоної книги України

господарство”

лісництво кв. 75,76

Заболочене днище балки з лучноболотною рослинністю

Кантелинська
сільська рада.

Іллінецький район
с.Кантелина
Кантелинська
сільська рада

Цінна ділянка в трав’яному покриві
якої зростають черевички зозулині,

Тягунська с/р

Іллінецький район
Тягунська с/р
с.Володимирівка

Білківська с/р

Іллінецький район
с.Білки

Слободищенс
ька с/р

Іллінецький район
с.Слободище

Заказники місцевого значення
Ботанічні
ЗМБ
63/555

Запопова

35,2

ЗМБ
97/555

Чагарник

5,0

Рішення 11
сесії 23
скликання
облради від
17.12.99 р.
Рішення сесії
обласної
ради №903
27 сесії
5скликання
від 10.12.09р

мишій сизий, козельці сумнівні,
з гір звичайна, королиця
звичайна.

Ландшафтні
ЛндЗМ
96/555

Баглайові
левади

23,7

Рішення сесії
обласної
ради №903
27 сесії
5скликання
від 10.12.09р.

ЛндЗМ
98/555

Гадаї

7,3

Рішення сесії
обласної
ради №903
27 сесії
5скликання
від 10.12.09р.

Мальовничий ландшафт
остепнених луків. Зустрічається
мати-мачуха, суданська трава,
барвінок малий, мишій сизий,
деревій, миколайчики сині,
дзвоники з гір
ї уп, чебрець,
котячі лапки дводольні, очиток
їдкий, козельці сумнівні, з гір
звичайна, королиця звичайна.
Поширені лікарські рослини такі
як бузина чорна, глід колючий,
чебрець боровий, звіробій
звичайний, деревій звичайний,
собача кропива звичайна,
живокіст лікарський, спаржа
лікарська.
Мальовничий ландшафт
остепнених луків. Зустрічаються
лікарські рослини такі як бузина
чорна, глід колючий, чебрець
боровий, звіробій звичайний,
деревій звичайний, собача кропива
звичайна, живокіст лікарський,
спаржа лікарська.

Пам’ятки природи місцевого значення
Ботанічні
ППМ
13/555

Віковий
дуб

0,01

Рішення
облвиконком
у від
29.08.84р. №
371

Окреме дерево дуба звичайного
віком понад 200 років

ДП
“Дашівське
лісомислив.
Господарство”

БПМ
138/555

Ситковецька
горішина

0,8

Збереження цінної ділянки з участю
горіха грецького, дуба, ясена віком
понад 30 років

ДП
“Гайсинський
ДЛГ”

БПМ
225/555

Дуб
І.Богуна

0,01

Рішення
облвиконкому № 371
від 29.08.84
р.
Рішення
34сесії
5скликання
№ 1138

Окреме дерево дуба звичайного
віком понад 361 рік

Кальницька
с/р

Гідрологічні

Іллінецький район,
Васильківська
сільська рада,
Дашівське
лісництво кв.35 діл.
12
Іллінецький район
Ситковецьке
лісництво кв. 34,
діл. 7.
Іллінецький р-н
Кальницька с/р

ППМ
92/555

Криничка
котовців

0,01

Рішення
облвиконкому №371 від
29.08.84р

ППМ
93/555

Лісова
криниця

0,01

Рішення
облвиконкому №371 від
29.08.84р

Цінне джерело ґрунтової води, що
живить струмок, який впадає в р
Вільшанку, пов’язане з
перебуванням в селі бригади
Г.І.Котовського
Великодебітне джерело ґрунтової
води, яке живить струмок, що впадає
в р.Неменку

Павлівська
сільська рада

Іллінецький район,
с.Джупинів

Іллінецька
міська рада

Іллінецький район,
, с.Неменка

Калинівський
район, Сальницька
сільська рада,
Калинівське
лісництво, кв.122
діл. 2
Калинівський
район с.Сальник
Калинівське
лісництво, кв.104
діл. 1

КАЛИНІВСЬКИЙ РАЙОН
Заказники місцевого значення
Лісові
ЗЛМ
12/555

Калинівський

11,0

Рішення
облвиконкому від
29.08.84р.
№371

Високопродуктивне еталонне
соснове лісонасадження віком 55
років

Вінницьке
державне
підприємство
“Вінлісгосп”

ЗЛМ
13/555

Сосновий
бір

17,7

Рішення
облвиконкому від
29.08.84р.
№371

Ділянка високопродуктивного
еталонного насадження сосни
звичайної 1 бонітету віком 55 років

Вінницьке
державне
підприємство
“Вінлісгосп”

Пам’ятки природи місцевого значення
Зоологічні
ППМ
67/555

Боборове
поселення
(3 сім’ї)

Рішення
облвиконкому №371 від
29.08.84р.

2,0

Поселення цінних рідкісних в
області хутрових звірів – бобрів в
берегових норах р.Згар

Мізяківська
сільська рада

Калинівський
район, Мізяківська
сільська рада,
(ділянка р.Згар –
притоки
р.Південний Буг
біля с.Мізяків)

Парки – пам’ятники садово-паркового мистецтва місцевого значення
ППМ
19\555

Саджавка

12,0

Рішення
облвиконкому № 261 від
25.10.90р.

Старовинний парк закладений
наприкінці XVIIIст., де зростає
понад 60 видів дерев

Дружелюбівсь
ка с/р

Калинівський
район с.
Дружелюбівка

КОЗЯТИНСЬКИЙ РАЙОН
Заказники загальнодержавного значення
Ботанічні
ЗЗБ
181/555

Урочище
«Сестринівська
дача»

48,0

Постанова
РМ УРСР від
16.12.82р.
№617

Грабова діброва в трав’яному
покриві якої зростають черевички
зозулині, любка дволиста – орхідеї,
занесені до Червоної книги України.

ДП
“Хмільницьки
й ДЛГ”

Козятинська
сільська рада,
Козятинське
лісництво, кв. 8

Переможнянс
ька с/р

Козятинський
район, с.Немиринці

Переможнянс
ька с/р

Козятинський
район, с.Перемога

СФГ ВІА
“Прогрес”

Козятинський
район с. Збараж
Збаразька сільська
рада

Заказники місцевого значення
Ландшафтні
ЛЗМ
101/555

Немиринец
ьке

30,0

ЛЗМ
102/555

Перемога

18,0

ЗБМ
49/555

Курочка

Рішення
обл..ради
№968 28сесії
5скликання
від 02березня
2010р..
Рішення
обл..ради
№968 28сесії
5скликання
від 02березня
2010р..

Ділянка соснового лісу та водноболотного
комплексу
багата
болотною рослинністю (очерет,
осока, рогіз) з місцями гніздування
водно-болотних
птахів
(качка,
курочка-водяна,чирок).
Ділянка ялинкового лісу, порізаного
балками через які протікають рукави
початків приток річки Гнилоп’ять.
Ділянки водно-болотного комплексу
багаті
болотною
рослинністю
(очерет, осока, рогіз) з місцем
гніздування водно-болотних птахів
(качка, курочка-водяна,чирок).

Рішення 9
сесії
облради від
28.03.97 р.

Ділянка лугово-болотної
рослинності

Ботанічні
50,4

БЗМ
103/555

Капличка

Рішення
обл..ради
№968 28сесії
5скликання
від 02березня
2010р..

20,0

Ділянка соснового лісу, трав’яний
покрив
якого
представлений
чагарниковими
видами
з
домінуванням терена колючого,
ковили, бородача, костриці та
водно-болотного комплексу багатого
болотною рослинністю (очерет,
осока, рогіз)

Махаринецька
с/р

Козятинський
район, с.Махаринці

Самгородоцьк
а сільська
рада

Козятинський
район с.
Самгородок

ВОКСЛП
“Віноблагролі
с”

Козятинський
район с. Сокілець

Гідрологічні
ГЗМ
79 /555

Опустя

46,8 га

Рішення 25
сесії
Вінницької
обласної
ради 4
скликання
від 23.12.05
р. № 1014

На території заказника
розташовані великодебітні низинні
джерела. Джерела та водноболотний комплекс в цілому мають
велике водорегулююче значення
для водопостачання р. Десна.
Фітоценоз заказника
представлений типовою водноболотною рослинністю з
домішкою лучної.

Ентомологічні
ЕЗМ
78 /555

Титусівський ліс

13,3 га

Рішення 25
сесії
Вінницької
обласної
ради 4
скликання
від 23.12. 05
р. № 1014

Типова дубово-грабова асоціація,
У південній та східній частині лісу
налічено 42 мурашники висотою
від 0,3м до 1м, в яких проживають
великі чорні та руді мурахи. Серед
інших представників ентомофауни
зустрічаються: бабка, кропивниця,
сонечко, жук-їздець, травневий жук,
жук-олень – вид занесений до
Червоної книги України.

Пам’ятки природи місцевого значення
Ботанічні
Вікові дуби

0,03

Рішення
облвиконко
му від
29.08.84р. №
371

Група вікових дерев дуба звичайного
віком понад 200 років, висотою 2528м та діаметром стовбурів 64-98 см

ДП
“Хмільницьки
й ДЛГ”

ППМ
76/555

Бук
західний

0,01

Могутній екземпляр рідкісної в
області деревної породи – бука
західного віком понад 100 років

ДП
“Хмільницьки
й ДЛГ”

ППМ
73/555

Сосна
веймутова

1,0

Плодоносний екземпляр рідкісної в
області деревної породи – сосни
веймутової віком 85 років, висотою
18м

СТОВ
“Хлібороб”

ППМ
75/555

Ялина
срібляста

0,01

Рішення
облвиконко
му від
29.08.84р. №
371
Рішення
облвиконко
му від
29.08.84р. №
371
Рішення
облвиконко
му від
29.08.84р. №
371

Красивий екземпляр екзотичної
деревної породи – ялини сріблястої
віком 100 років

ППМ
74/ 555

Софора
японська

0,01

Цінний рідкісний в області
екземпляр деревної породи

БПМ
216/555

Кашперівський парк

10,0

Рішення
облвиконко
му від
29.08.84р. №
371
Рішення
обл.ради
№834
25сесії
5скликання
від
29.07.09р.

Кашперівськи
й
протитуберку
льозний
санаторій
“Лісова пісня”
СТОВ
“Хлібороб”

ППМ
14/555

Парк ландшафтного типу, створений
в першій половині 19ст. В парку
зростає 40 видів дерев і чагарників.

Кашперівська
с/р

Козятинський
район, Козятинська
сільська рада,
Козятинське
лісництво кв. 10
діл. 10, 12,17
Козятинський
район, Козятинське
лісництво кв. 10
діл. 10, 12,17
Козятинський
район,
Зозулинецька
сільська рада, с.
Зозулинці
Козятинський
район,
Кашперівська
сільська рада,
с.Кашперівка
Козятинський
район,
Зозулинецька
сільська рада, с.
Зозулинці
Козятинський
район,
с.Кашперівка

Заповідні урочища
ЗУ
9/555

Вільхове

6,7

Рішення
облвиконко
му №371
від
29.08.84р.

Лісова ділянка з насадженням вільхи
чорної віком 70 років

ДП
“Хмільницьки
й ДЛГ”

Козятинський
район, Козятинське
лісництво, кв.32.
діл 13

Цінна ділянка природної степової
рослинності: горицвіт, фіалка
двозначна, сальвінія плаваюча

Вільшанська
с/р.

Крижопільський
район с.Вільшанка

Унікальна ділянка природної
степової рослинності: горицвіт, сон –
трава велика, занесені до Червоної
книги України

Джугастрянсь
ка с/р

Крижопільський
район с.Джугастра

Унікальна
ділянка
природної
степової рослинності в долині р.

Вербська с/р

Крижопільський
район с.Вербка
(долина річки
Марківка)

КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН
Заказники місцевого значення
Ботанічні
БЗМ
40/555

Урочище
“Турська
стінка”

40,8

БЗМ
41/555

Урочище
“Суха
долина”

18,1

БЗМ
99/555

Шумський

20,0

Розпорядже
ння
облдержадмі
ністрації №
200 від
22.12.95 р.
Розпорядже
ння
облдержадмі
ністрації №
200 від
22.12.95 р.
Рішення
сесії
обласної
ради №903
сесії
5скликання
від
10.12.09р.

Марківка
представлена
тонконогом
вузьколистим,
бородачем звичайним. Виявлено
місцезнаходження
1рідкісного
виду
рослин
занесеного
до
Червоної книги України –молочай
густоволохатоплодий
та
4
регіонально рідкісних видів –
горецвіт весняний, осока низька,
ломиніс цілолистий, костяниць
мурів. Формація осоки низької
занесена до Зеленої книги України.

Пам’ятки природи місцевого значення
Гідрологічні
ГПМ
175\555

Група
джерел
“Ізвір”

0,05

ГПМ
218\555

Джерело
«Гронова
криниця»

0,01

БПМ
217/555

Жабокрицький парк

2,6

Рішення
облвиконко
му №384
від
18.08.83р.
Рішення
сесії
обласної
ради №903
27 сесії
5скликання
від
10.12.09р.

Стародавні джерела ґрунтової води,
які живлять, р. .Марківку

Вербська с/р

Крижопільський
район, с.Вербка
(долина річки
Марківка)

Цінне джерело з великим дебітом
води добрих смакових якостей, яке
живлять струмок, що впадає в
р.Марківку.

Городківська
с/р

Крижопільський
район, с.Городківка

Рішення
сесії
обласної
ради №903
27 сесії
5скликання
від
10.12.09р.

Грабово-ясенево дубовий ліс. Тут
зростають
ялинки,
плакучі
верби,каштани та берізки. Цінна
флора
представлена
липою
кам’яною, бархатом амурським,
різновидами спіреї та рядом інших
рослин. У трав’яному покриві
домінує зірочник ланцетолистий,
рідше
зустрічається
яглиця
звичайна. Всього понад 60 видів і
форм деревних порід.

Жабокрицька
с/р

Крижопільський
район, с.Жабокрич

Ботанічні

Заповідні урочища
ЗУ
1/555

Соколівська дача

85,4

Розпорядже
ння від
29.12.79р.
№ 80

Лісове урочище насадження дуба
звичайного з участю бука
європейського

ДП
“Крижопільсь
кий ДЛГ”

Крижопільський
район
Соколівська
сільська рада,
Заболотнянське
лісництво, кв.43
діл.1

Парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва
Парк
культури
та
відпочинку
селища
Крижопіль

29,0

Рішення 27
сесії
обласної
ради №903
5скликання
від
10.12.09р.;
Рішення 13
сесії
обласної
ради 7
скликання
від
20.12.2016
№ 258

Красивий
ландшафтний
парк
створений в 20ст. в якому зростає
до 120 видів дерево-чагарникових
порід,
різноманітні
хвойні
насадженнями.
Грабово-ясенево
дубовий ліс. Тут зростають
ялинки, плакучі верби, каштани та
берізки. Цінна флора представлена
липою
кам’яною,
бархатом
амурським, різновидами спіреї та
рядом інших рослин. У трав’яному
покриві
домінує
зірочник
ланцетолистий,
рідше
зустрічається яглиця звичайна.
Має естетичне та оздоровче
значення.

Крижопільськ
а селищна
рада

Крижопільський
район,
Крижопільська
селищна рада

Вербівська
сільська рада

Липовецький
район,
с.Вербівка

Нападівська
сільська рада

с. Нападівка

ЛИПОВЕЦЬКИЙ РАЙОН
Заказники місцевого значення
Гідрологічні
ГЗМ
59/555

Початок

15,4

Рішення 5
сесії 23
скликання
облради від
29.04.99р.

Цінна ділянка водно-болотного
ландшафту, початок р. Соб

Сосонка

17,2

Рішення 10
сесії
Вінницької
обларади 7
скликання
№ 196 від
22.09.2016

Водний об’єкт (ставок) та лісовий
масив (соснове лісонасадження).
Місцезростання багатьох видів
лікарських рослин, видів рослин,
занесених до Червоної книги
України та регіонально рідкісних
видів.

Ландшафтні

Пам’ятки природи місцевого значення
Гідрологічні
ГПМ
176/555

Джерело
“Лісове”

0,01

ГПМ
177/555

Джерело
Прибережне

0,01

ГПМ
178/555

Джерело
Дзеркальне

0,01

БПМ
125/555

КПМ
215/555

Рішення
облвиконко
му №371
від 29.08.84р
Рішення
облвиконко
му №371
від 29.08.84р
Рішення
облвиконко
му №371
від 29.08.84р

Водорегулююче великодебітне
джерело ґрунтової води

Козинецька
сільська рада

Липовецький
район, с.Козинці
(біля торфовища )

Великодебітне джерело ґрунтової
води

Козинецька
сільська рада

Водорегулююче джерело ґрунтової
води

Козинецька
сільська рада

Липовецький
район, с.Козинці
(в полі № 7 біля
р.Мул)
Липовецький
район, с.Козинці
(на землях запасу
біля с.Коханівка)

Сосна
кримська

0,3

Рішення
облвиконко
му від
18.08.83р.
№384

Ділянка цінного продуктивного
насадження сосни Кримської з
домішкою ялини звичайної та дуба
55 річного

Турбівський парк

4,7

Рішення
обл.ради№8
34 25сесії
5скликання

Лісове урочище з мальовничими
краєвидами, утвореними
різноманітними хвойними та
грабово-дубовими насадженнями

Ботанічна
Вінницька
лісо-дослідна
станція

Липовецький
район, Турбівське
лісництво, кв. 5,
д.16

Турбівська с/р

Липовецький р-н,
с.Турбів

Комплексні

від
29.07.09р.

ЛІТИНСЬКИЙ РАЙОН
Заказники загальнодержавного значення
Ботанічні
ЗЗБ
212/555

Дяківці

223,0

Постанова
РМ УРСР
від
2.11.84р.
№434

Згарський

2243,1-

Указ
Президента
України від
21.02.02
№ 167/ 2002

Грабова діброва природного та
штучного походження , у трав’яному
покриві якої переважає цибуля
ведмежа, зустрічаються гніздівка
звичайна, коручка темно-червона та
широколистяна, занесені до
Червоної книги України.

ДП
“Хмільницьки
й ДЛГ”

Літинський район
Літинський район
Дяковецька
сільська рада
Літинське
лісництво кВ.14-17.

Багринов. с/р499,8 га,(по В)
Бірківська с/р
-618,3 га,
Горбовецька
с/р -366,1 га,
Микулинецьк
а с/р
154,3 га,
Літинський
рибцех-444,8
га
Літин.
Торфозавод 150,0
з гір.ав дор 9,8

Літинський район:
с. Багринівці,
с. Бірків,
с. Горбівці,
с. Микулинці

Загально-зоологічні
3018,7

Ділянка долини річки Згар, де
збереглися у природному стані
водно – болотні угіддя. Зростають
сальвінія плаваюча, зозулинець
блощичний. Зустрічаються
ходуличник, з гір ,коровайка,
скопа, орлан- білохвіст, горностай,
видра річкова, занесені до Червоної
книги України.

Пам’ятки природи загальнодержавного значення
Зоологічні
ППЗ
89/555

Урочище
«Дубина»

Розпорядже
ння Ради
Міністрів
УРСР від
14.10.75 р.
№ 780 – р.

29,0

Унікальна грабова діброва двох
поколінь віком від 100 до 180 років,
що є характерним прикладом
природного відновлення та їх
довговічності.Зростають рідкісні
рослини : лілія лісова, підсніжник

ДП
“Хмільницьки
й ДЛГ”

Літинський район,
Громадська с/р,
Соснівська с/р
Літинське
лісництво, кв.23,д.
1

Горбовецька
сільська рада

Літинський район
с. Горбівці
(західніше села)

Заказники місцевого значення
Гідрологічні
ЗМГ
20/555

Горбовецький

Рішення
облвиконко
му
№ 384 від
18.08.83

5,0

Балкове болото з цінними рідкісним
в області місцем зростання осоки
волотчастої. Має водорегулююче
значення

Пам’ятки природи місцевого значення
Ботанічні
БПМ
17/555

Бук
європейськ
ий

0,01

БПМ
78/555

Вікові
сосни

0,03

БПМ
197/555

Алея
вікових
лип

БПМ
141/555

Літинська
діброва

29,8
(140,0)

4,3

Рішення
облвиконко
му від
29.08.84р. №
371
Рішення
облвиконко
му №335 від
22.06.72.та
29.08.84р. №
371
Рішення
облвиконко
му №371 від
29.08.84р.

Окреме дерево рідкісне в області
породи – бука європейського віком
понад 80 років

ДП
“Хмільницьки
й ДЛГ”

Вікові дерева сосни звичайної,
висотою 20-23м, діаметром
совбура72-88см. вік дерев 125 років

ДП
“Хмільницьки
й ДЛГ”

Двохрядна алея могутніх вікових
лип з обох сторін дороги створена
солдатами Суворова у 80-х роках
18ст.

Рішення
облвиконко
му від
29.08.84р. №
371

Високопродуктивне еталонне
штучне насадження дуба звичайного
віком 70 років

Служба
автомобільних
доріг у
Вінницькій
області
ДП
“Хмільницьки
й ДЛГ”

Літинський район,
Уладівська сільська
рада, Уладівське
лісництво ,кв.67
поблизу с.Гущинці
Літинський район,
Уладівська сільська
рада, Літинське
лісництво ,кв.28
діл.1
М. Вінниця-с.
Д’яківці,
м.Вінниця-Тульчин
на протязі 140 км.
Літинський район,
Соснівська сільська
рада, Літинське
лісництво ,кв.52
діл.1

Гідрологічні
Джерело
Сонячне

0,01

ГПМ
181/555

Джерело
Польове

0,01

ЗУ
10/555

Літинське

7,1

ЗУ
22/555

Літинська
дача

40,7

ГПМ
180/555

Рішення
облвиконко
му №371
від 29.08.84
та № 384 від
18.08.83р.
Рішення
облвиконко
му №371
від 29.08.84
та № 384 від
18.08.83р.

Джерело ґрунтової води, що живить
р.Хвосу – притоку р.Південний Буг

Тесівська
сільська рада

Літинський район
Берег річки Хвоса
(поблизу с.Іванівці

Джерело ґрунтової води, що живить
струмок, який впадає в р.Хвосу

Тесівська
сільська рада

Літинський район

Лісова ділянка штучно створеним
насадженням сосни звичайної віком
85 років

ДП
“Хмільницьки
й ДЛГ”

Літинський район
Соснівська сільська
рада, Літинське
лісництво, кв.28
діл. 1

Цінна ділянка дубового
лісонасадження віком 85 років

ДП
“Хмільницьки
й ДЛГ”

Літинський район,
Соснівська сільська
рада, Літинське
лісництво, кв.50
діл. 7

Заповідні урочища
Рішення
облвиконко
му
№ 384 від
29.08.84 та
№371 від
29.08.84р.
Рішення
облвиконко
му
№ 384 від
29.08.84 та
№371 від
29.08.84р.

МОГИЛІВ – ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН
Заказники загальнодержавного значення
Ландшафтні
ЛНД
ЗЗ
2/555

Грабарківський

487,0

Постанова
Ради
Міністрів
УРСР від
28.10.74 р.
№ 500

Унікальні поєднання різних
ландшафтів на придністровських
схилах, вкритих лісовими
урочищами з трьома
глибоководними ставками та
екзотами (горіх чорний, дуб
каштанолистий, тощо)

БЗЗ
46/555

Бронницький

265,0

БЗЗ
107/555

Вендичансь
ка дубина

373,0

Постанова
РМ УРСР
від
28.10.74р.
№500
Постанова
РМ УРСР
від
03.08.78р.
№ 383

Рідкісні для Поділля лісові
угруповання реліктової флори (дуби
скельний і пухнастий, скополія та
орхідеї), цінні в науковому
відношенні .
Дубовий ліс у межиріччі р. Лядової і
Немії (притоки Дністра), де в
підліску окремими куртинами росте
глід одноматочковий , збереження
якого дозволить створити насіннєву
базу важливої лікарської рослини

ДП “Могилів
Подільський
ДЛГ”

Могилів –
Подільський район,
Юрковецька
сільська рада,
Юрковецьке
лісництво
кв.6-15

ВОКСЛП
“Віноблагро
ліс”(кв.112,
113,122,123)

Мог. - Подільський
район,
Суботівська
сільська рада
с. Бронниця
Мог.- Подільський
район
Вендичанська
селищна рада
Вендичанське
лісництво,
кв.кв. 1-11,біля смт.
Вендичани

Ботанічні

ДП “Могилів
Подільський
ДЛГ”

Пам’ятки природи загальнодержавного значення
Геологічні
ГПЗ
145/555

Відслонення Грушанської світи

0,5

ГПЗ
146/555

Відслонення
Могилівської світи

0,5

ГПЗ
147/555

Пісковики
Бернашів-

0,5

Постанова
Ради
Міністрів
УРСР від
21.03.84 р.
№ 139
Постанова
Ради
Міністрів
УРСР від
21.03.84 р.
№ 139

Ділянка на правому березі р.
Мурафи, де знаходиться один з
небагатьох в Україні стратотипових
розрізів Грушанської свити
верхньодокембрійських відкладів.
Має наукову цінність.
Місце виходу верхньо- кембрійських
відкладів в долині р. Немії, що є
рідкісним стратотиповим розрізом
Могилівської свити

Грушанська
сільська рада

Постанова
Ради

Місце унікального відслонення
порід яришівської свити

Бернашівська
сільська рада

Немійська
сільська рада

Могилів подільський район,
с . Грушка, правий
берег р. Мурафи, на
північний схід від
села
Могилів Подільський район,
с.Немія, північнозахідна околиця м.
Могилева –
Подільського
Могилів Подільський район,

ки

Міністрів
УРСР від
21.03.84 р.
№ 139

північно - східна
околиця с.
Бернашівки

докембрійських відкладів, що
знаходяться у Борщівському яру.
Тут виявлено рештки водоростей і
мікропланктону.

Регіональні ландшафтні парки
РЛП
1/555

«Мурафа»

1081,9/

Рішення 17
сесії
Вінницької
обласної
ради 5
скликання
№ 573 від
29.05.08р

Басейн р. Мурафи є регіональним
екологічним
коридором, який
поєднується з субмеридіональним
Дністровським
екокоридором.
Притоки р. Мурафи виступають
інтерактивними елементами в
формуванні
регіональної
екомережі і разом з тим
є
екологічними
коридорами
в
формуванні локальної екомережі.
Мальовничі береги, невеличкі ліси,
степове різнотрав’я, гранітні скелі,
висотою 10-15 м, які нависають
над водою, що з шумом і клекотом
пробиває собі дорогу серед безлічі
порогів доповнюють археологічні
та архітектурні пам’ятки. Поблизу
сіл Вил-Ярузьких та з гір
ї
виявлено
три
поселення
трипільської культури. Багатий
набір археологічних пам’яток і
біля села Мервинці.
Верхня та середня течія річки
Мурафи
у
великій
мірі
зарегульована дамбами, що сприяло
утворенню ставків та водосховищ. З
часом на названих водних об’єктах
сформувались
водно-болотні
флористичні
комплекси,
які
сприяють
збереженню
фауністичного різноманіття.

Бандишівська
с/р-274,8 га
Грушанська
с/р- 232,6 га
Мервинецька
с/р – 417,5 га
Ярузька с/р –
157,0 га

с. Бандишівка
с.Грушка
с.Мервинці
с. Садки
с. Новомікольськ
с. Івонівка
с. Слобода
Бушанська

РЛП
03/555

«Дністер»

5049,0
3

Рішення 27
сесії
Вінницької
обласної
ради 5
скликання
№ 903 від
10.12.09р.

Долина річки Дністер зі своїми
притоками є однією з унікальних
територій, де домінуючим типом
урочищ є «стінки» - потужний
комплекс осадових товщ від
наймолодших антропогенних до
найдавніших природних віком 420

М.МогилівПодільчський
– 1629,03га;
Бронницька,
Ярузька,
Суботівська
с/р –
3420,0га.

М..МогилівПодільський,
МогилівПодільський
район.

млн. років.
Гідрологічна сітка на території
парку представлена річками і
безіменними струмками. Місцями
днища перекриті греблями, які
утворюють водоймища – ставки.
Найбільш відомим джерелом є
гідрокарбонатна
складного
катіонного складу мінеральна вода
« з гір» (с. Житники МурованоКуриловецького району).
Рідкісні для Поділля
лісові
угрупування з реліктової флори
(дуб скельний і пухнастий, скоп
олія карніолійська та орхідеї)
В грабових дубравах широко
представлені
цінні
лікарські
рослини барвінок малий, цмін
пісковий,
валеріана
висока,
звіробій продірявлений, горицвіт,
сон-трава
орхідеї.
Серед
заповідних ботанічних об’єктів

найчисельнішими є вікові дуби.
Серед видів регіональної охорони:
горицвіт весняний, анемона лісова,
барвінок малий і трав’янистий,
півники
угорські,
сальвінія
плавуча, зозулинець блощичний.

Заказники місцевого значення
Ландшафтні
ЛНД
ЗМ
105/555

«Стрімкач»

10,0

Рішення 34
сесії
5скликання
№1138
обласної
ради від
25.10.10р

Ділянка мальовничого ландшафту на
березі
р.Немія
із
виходами
осадочних порід.

БЗМ
64/555

Григорівсь
ка гора

53,7

БЗМ
65/555

Бронницька гора

21,2

БЗМ
66/555

Криштофор
івська гора

15,3

БЗМ
67/555

Звеняча
долина

89,0

БЗМ
58/555

Бернашівсь
кий

77,0

БЗМ
83/555403

Лядівський

39,9

БЗМ
84/555404

Нагорянськ 145,7
ий

Рішення 11
сесії 23
скликання
обласної
ради від
17.12.1999р.
Рішення 11
сесії 23
скликання
обласної
ради від
17.12.1999р.
Рішення 11
сесії 23
скликання
обласної
ради від
17.12.1999р.
Рішення 11
сесії 23
скликання
обласної
ради від
17.12.1999р.
Рішення 11
сесії 23
скликання
обласної
ради від
17.12.1999р.
Рішення 23
сесії 5
скликання
обласної
ради від
27.02.2009р
Рішення 23
сесії 5
скликання
обласної
ради від
27.02.2009р

Крижанівська
с/р

МогилівПодільський р-н
с. Кричанівка

Ділянка природної степової
рослинності на схилах р.Дністер

Бронницька
сільська рада

Могилів –
Подільський район
с. Бронниця

Цінна ділянка природної степової
рослинності

Бронницька
сільська рада

Могилів –
Подільський район
с. Бронниця

Цінна ділянка природної степової
рослинності

Бронницька
сільська рада

Могилів –
Подільський район
с. Бронниця

Цінна ділянка природної степової
рослинності

Слобода Яришівська
сільська рада

Могилів –
Подільський район
с. Слобода
Яришівська

Рідкісні для Поділля угруповання
цінних лісових насаджень

Бернашівська
сільська рада

Могилів –
Подільський район
с. Бернашівка

Цінна ділянка природної степової
рослинності на схилах р.Дністер

Яришівська
сільська рада

Могилів –
Подільський район
с. Яришів

Цінна ділянка природної степової
рослинності

Козлівська
сільська рада

Могилів –
Подільський район
с.Козлів

Ботанічні

Пам’ятки природи місцевого значення
Геологічні
Гл ПМ
42/555

Печери

1,0

Гл ПМ

Сеноман-

1,0

Рішення
облвиконко
му
№ 441 від
30.07.69 та
№371 від
29.08.84р.
Рішення

Мальовничий скельний вихід на
поверхню вапняків крейдяного вікуз
карстовими печерами на лівому
березі р.Дністер

Козлівська
сільська рада

МогилівПодільський район,
Козлівська сільська
рада, с.Нагоряни

Могутній мальовничий вихід на

Кремінецька

Могилів-

43/555

ські
вапняки

Гл ПМ
44/555

Сеноманські
вапняки

1,0

Гл ПМ
105/555

Бронницькі
шари

0,5

Гл ПМ
106/555

Ломазівські
шари

0,5

Гл ПМ
107/555

Лядовські
шари

0,5

Гл ПМ
108/555

Яришівська світа

0,5

Гл ПМ
45/555

Верхньопротерозойські
осадові
породи

1,0

Гл ПМ
46/555

Протерозойські
пісковики

1,0

Гл ПМ
47/555

Сеноманські
вапняки

1,0

Гд ПМ
52/555

Кукавські
джерела

0,02

Гд ПМ
53/555

Джерела
Серебрія

0,07

облвиконко
му
№ 441 від
30.07.69 та
№371 від
29.08.84р.
Рішення
облвиконко
му
№ 441 від
30.07.69 та
№371 від
29.08.84р.
Рішення
облвиконко
му
№ 599 від
17.11.81 та
№371 від
29.08.84р.
Рішення
облвиконко
му
№ 599 від
17.11.81 та
№371 від
29.08.84р.
Рішення
облвиконко
му
№ 599 від
17.11.81 та
№371 від
29.08.84р.
Рішення
облвиконко
му
№ 599 від
17.11.81 та
№371 від
29.08.84р.
Рішення
облвиконко
му
№ 335 від
22.06.72 та
№371 від
29.08.84р.
Рішення
облвиконко
му
№ 335 від
22.06.72 та
№371 від
29.08.84р.
Ріш.облвик.
№ 335 від
22.06.72 та
№371 84р.

поверхню сеноманських вапняків з
формами вивітрювання вапнякових
скель

сільська рада

Подільський район,
с. Кремінне

Ділянка мальовничих скельних
утворів в долині р.Дністер,
складених вапняками сеноманського
віку

Яришівська
сільська рада

МогилівПодільський район,
с.Яришів
(долина р.Дністер)

Стратотипічний розріз щільних та
дрібнозернистих щебенистих
аргилітів потужністю18 метрів під
назвою “Фіолетові сланці”

Бронницька
сільсьска рада

МогилівПодільський район,
с.Бронниця
(долина
р.Бронниці)

Стратотипічний розріз, сформований
з алевритових піщаних відшарувань,
складених з обособлених з лінз
темно бурих і сірих пісковиків серед
основної сланцевої маси слюдистих
порід

Кукавська
сільська рада

Стратотипічний розріз відшарувань
аргилітів слюдистих алевритистих ,
під назвою “Сланці лядовські”

Кукавська
сільська рада

МогилівПодільський район,
с.Ломазів
(схили яру на
березі р.Лядова,
поблизу сільського
кладовища)
МогилівПодільський район,
с.Новий Ольчедаїв
(кар’єр на правому
березі р.Лядова)

Товща строкатих глинистоалевритових сланців з
прошаруваннями пісковиків та
шоколадно-коричневих глин
потужністю понад40-45м.

Яришівська
сільська рада

МогилівПодільський район,
с.Лядова
(західна околиця
села)

Унікальні природні виходи на
поверхню стародавніх осадових
порід віком 560-615млн.р.

Яришівська
сільська рада

МогилівПодільський район,
с.Лядова

Природний вихід на поверхню
протерозойських пісковиків, сланців
з вкрапленнями граніту в долині
р.Немія віком
560-615млн.р.

Озаринецька
сільська рада

МогилівПодільський район,
с.Озаринці

Ділянка мальовничих скельних
обривів по долині р.Дністер,
складених вапняками сеноманського
віку

Бронницька
сільська рада

МогилівПодільський район,
с. Кремінне

Рішення
облвиконко
му №371
від 29.08.84
та № 335 від
22.06.72р.
Рішення
облвиконкому
№ 441 від
30.07.69,

Джерела ґрунтової води, що живлять
водойми місцевого колгоспу

Кукавська
сільська рада

МогилівПодільський район,
с.Кукавка

Група джерел ґрунтової води, які
виходять на поверхню із жорнових
пісковиків. Мають водорегулююче
значення

Серебрійська
сільська рада

МогилівПодільський район,
с.Серебрія

Гідрологічні

Гд ПМ
54/555

Джерело
“Яруга”

0,01

Гд ПМ
183/555

Джерело
“Драгана”

0,01

ГдПМ
184/555

Джерело
“Війтове”

0,01

ЗПМ
206/555

Озеро

15,0

№371 від
29.08.84 та
№ 335 від
22.06.72р.
Рішення
облвиконко
му №371
від 29.08.84
та № 335 від
22.06.72р.
Рішення
облвиконко
му №371
від 29.08.84
та № 384 від
18.08.83р.
Рішення
облвиконко
му №371
від 29.08.84
та № 384 від
18.08.83р.

Джерело ґрунтової води, яке
виходить на поверхню із вапнякових
порід і живить струмок, що впадає в
р Дністер

Ярузька
сільська рада

МогилівПодільський район,
с.Яруга
(на віддалі 30м від
Ярузької сільської
рада)
МогилівПодільський район,
с.Кукавка
(урочище
“Драгана”)

Цінне джерело ґрунтової води
добрих смакових якостей має
водорегулююче значерря

Кукавська
сільська рада

Великодебітне джерело ґрунтової
води, яке живить колгоспний ставок

Кукавська
сільська рада

МогилівПодільський район
с.Кукавка
(урочище
“Війтове”)

Тропівська
сільська рада

МогилівПодільський район,
с.Тропове

Зоологічні
Рішення
облвиконко
му
№263 від
25.10.90р.

Ділянка Придністров’я із ставом
площею 3,0га, де мешкає велика
кількість пернатої водоплавної
дичини

Парки – пам’ятники садово-паркового мистецтва місцевого значення
ППМ
16/555

ППМ
17/555

Центральний парк
культури і
відпочинку м. Мог.Подільсько
го
Бронницьк
ий парк

15,5

Рішення
облвиконко
му
№ 525 від
19.12.85р.

Красивий ландшафтний парк
створений в 60 роках XXст. ,в якому
зростає до 120 видів деревочагарникових порід, в т.ч. – 27
екзотів, серед яких – катальпа,
платан. Має естетичне та оздоровче
значення

МогилівПодільський
ЦПКіВ

МогилівПодільський район,
МогилівПодільська міська
рада,
м. МогилівПодільський

8,0

Рішення
облвиконко
му
№ 525 від
19.12.85р.

Красивий ландшафтний парк
створений в 60 роках XXст. В парку
зростає понад 60 видів деревочагарникових порід. Має естетичне
та оздоровче значення

Пансіонат
відпочинку
“Гірський”

МогилівПодільський район,
Броницька сільська
рада, с.Бронниця

МУРОВАНОКУРИЛОВЕЦЬКИЙ РАЙОН
Парки – пам’ятники садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення
ППЗ
94/555

Немерчанський парк

20,0

Постанова
Держкомпри
роди УРСР
від30.08.90
р.
№ 18

Старовинний ландшафтний парк,
заснований в 1886 році на основі
природного лісового масиву на
схилах поблизу р. Лядова.
В парку є три ставки з системою
гребель, 200- річні дуби і ясени,
сосна веймутова , декоративні форми
яблуні та різні форми глоду- всього
зростає 60 видів і форм дерев та
чагарників

Дослідне
господарство
«Україна»

Муровано –
Куриловецький
район,
с. Немерче

ДП “Могилів
Подільський
ДЛГ”

Мурованокурилове
цький район
с.В.Ольчедаїв
Котюжанське ліство. КВ.16.

ДП “Могилів
Подільський
ДЛГ”

Мурованокурилове
цький район
с.Наддністрянське
МурованоКуриловецьке л-во
кВ. 3840,42,44,45,48-52.

Заказники місцевого значення
Ботанічні
БЗМ
5/555

“Значок”

63,0

Розпорядже
ння
виконкому
№ 336-р від
04.09.1978 р.

БЗМ
29/555

“Наддністр
янський”

709,0

Рішення
облвиконко
му
№ 263 від
25.10.90 р.

Ділянка вільхово –дубово-грабових
лісонасаджень, серед яких в
понижених місцях зростає цінна
рідкісна в області валеріана висока.
Місцевість пересічена струмками та
балками
Ділянка дубово- грабових
насаджень, в трав’яному покриві
зростають рідкісні та зникаючі види
рослин.

БЗМ

«Долина
ірисів»

13,7

БЗМ

Красне

40,0

БЗМ

Криничка

26,0

БЗМ

Дошка

40,0

ЛндЗМ
75/555

“Дністер”

ЛндЗМ

Рішення
20сесії
обласної
ради 6
скликання
№ 645 від
20.12.2013 р.
Рішення 10
сесії
обласної
ради 7
скликання
№ 197 від
22.09.2016 р.

Заболочена ділянка в долині річки
Караєць на якій зростають півники
болотні що занесені до «Загального
переліку рідкісних та зникаючих
видів судинних рослин і тварин
Вінницької області, які потребують
охорони»
Ділянки природної степової
рослинності з місцем зростання
рідкісних видів. Створені для
збереження природних комплексів
долини р. Жван – притоки Дністра.

Снітківська
с/р

Мурованокурилове
цький район
Снітківська
сільська рада

Галайковецька
с.р.
Галайковецька
с.р.
Жванська с.р.

околиця с.
Галайківці
околиця с.
Галайківці
околиця с. Жван

436,9

Рішення №
593
27 сесії
3 скликання
обласної
ради від
19.02.2002 р.

Мальовничі схили
р. Дністер з балками , рослинний
покрив штучного –протиерозійні
насадження, які представлені сосною
австрійською та природного
походження – ділянки дубовограбового лісу віком 60-90 років з
домішкою клена гостролистого та
черешні; ділянки степової
рослинності, в яких переважає
типчак та зустрічається ковила
пірчаста, волосиста.

ДП “МогилівПодільський
ДЛГ”,
ВОКСЛП“Він
облагроліс”
(156,6 га),
Жванська
сільська рада,
Наддністрянсь
ка сільська
рада

МурованоКуриловецький
район
с. Жван
с. Наддністрянське
МурованоКуриловецьке л-во
кВ.6670,73,74.(265,0га).

Караєцький

60,0га

Рішення №
745
27 сесії
6 скликання
обласної
ради від
10.10.2014 р

Ділянка
представлена
природною степовою рослинністю
з місцем зростання видів рослин,
занесених до Червоної книги
України. Тут зростає також
рідкісний для регіону вид рослин,
як леопольдія тонкоцвіта.

Рівненська
сільська рада

Околиця с.Рівне,
долина правого
берега р.Караєць.

ЛндЗМ

«Яришівська гора»

130,2га

Рішення №
745
27 сесії
6 скликання
обласної
ради від
10.10.2014р

Ділянка
являє
собою
каньоноподібну долину з шарами
пісковиків, вапняків, глинистих
сланців та інших порід. Вкрита
степовою рослинністю.

Рівненська
сільська рада

На околиці
с.Рівне.

ГМЗ
21/555

“Переладино”

180,0

Рішення
облвиконко
му №384
від 8.03.83р.

Ділянка грабової діброви на крутих
кам’янистих схилах віком 80 років з
цінним мінеральним джерелом
“Реґіна” та рядом інших джерел, які
живлять р.Батіг – притоку Дністра

ДП “Могилів
Подільський
ДЛГ”

МурованоКуриловецький
район
с. Житники
МурованоКуриловецьке
лісництво
кв. 13,14

Ландшафтні

Гідрологічні

Пам’ятки природи місцевого значення
Геологічні
1,0

ППМ
109/555

Верхньопротерозойські
осадові
породи
Ольчедаївс
ькі шари

ППМ
22/555

Дубивелетні

0,06

ППМ
48/555

0,5

Рішення
облвиконко
му № 335
від 22.06.72
та №371 від
29.08.84р.
Рішення
облвиконко
му № 599
від 17.11.81
та №371 від
29.08.84р.

Унікальні природні виходи на
поверхню древніх осадових порід по
долині р.Лядова віком
500-615млн.р.

ВеликоОльчедаївсьа
сільська рада

МурованоКуриловецький
район
с. Великий
Ольчедаїв

Стратотипічний розріз гравелітів,
конгломератів та арказових
пісковиків, зібраних в косонапавлені
лінзовидні відшарування

ВеликоОльчедаївсьа
сільська рада

МурованоКуриловецький
район
с. Великий
Ольчедаїв
(правий берег
р.Лядова)

Рішення
облвикон-

Цінна група могутніх екземплярів
дуба звичайного віком 300 років,

ДП “Могилів
Подільський

МурованоКуриловецький

Ботанічні

кому № 335
від 22.06.72,
№ 371 від
29.08.84,
№ 263 від
25.10.90.

висотою 26м та діаметром стовбура
14см

ДЛГ”

ДП
“Жмеринськи
й ДЛГ”

БПМ
112/555

“Ясени”

2,1

Рішення
облвиконко
му від
18.08.83р.
№384

Лісонасадження штучного
походження віком понад 80 років

ППМ
55/555

Джерело
“Теребіж”

0,01

Рішення
облвиконко
му №371
від 29.08.84
та № 335 від
29.08.84р.

Джерело ґрунтової води, яке живить
струмок, що впадає в річку Теребіж
– притоку р.Жван

район
Петриманська
сільська рада,
МурованоКуриловецьке
лісництво,
кв 15 діл.5
МурованоКуриловецький
район
с.Михайлівці
Ялтушківське
лісництво кв.36 д.3

Гідрологічні
Михайлівецьк
а сільська
рада

МурованоКуриловецький
район
с.Михайлівці

Парки – пам’ятники садово-паркового мистецтва місцевого значення
ППМ
5/555

Михайловецький
парк

22,0

Рішення
облвиконко
му
№ 187 від
13.05.96 та
№335 від
22.06.72р.

ППМ
22/555

“Вікторія

11,0

ППМ
23/555

“Жван”

3,5

Розпорядже
ння
Вінницької
облдержадмі
ністрації від
22.12.95р.
№200
Розпорядже
ння
Вінницької
облдержадмі
ністрації від
22.12.95р.
№200

ЗУ
2/555

Богушево

18,0

Розпорядже
ння
Вінницької
облдержадмі
ністрації від
22.12.95р.
№200

ЗУ
16/555

Бучина

5,7

ЗУ 33
174/555

Шкаліків
яр

24,0

Старовинний ландшафтний парк,
заснований в кінці XVIIIст., де
зростає 45 видів дерев і чагарників, в
т.ч. – берека, ялина срібляста,
модрина європейська, ясен
плакучий, горіх чорний; є 3 невеликі
ставки з системою гребель та
будинок паркового палацу
Старовинний парк на схилах
р.Лядова, де зростає близько 60
видів дерев

Михайловецький
професійно
аграрний
ліцей № 36

МурованоКуриловецький
район,
с.Михайлівці

Котюжанівськ
а сільська
рада

МурованоКуриловецький
район,
с.Котюжани

Старовинний парк XVIIIст. На
території якого зростає 57 видів
дерев і кущів

МурованоКуриловецька
селищна рада

МурованоКуриловецький
район,
смт. МурованіКурилівці

Лісове урочище продуктивних
лісонасаджень з участю дуба
скельного природного походження
віком близько 100 років

ДП “Могилів
Подільський
ДЛГ”

Рішення
облвиконко
му № 384
від 29.08.84
та №371 від
29.08.84р.

Цінна унікальна в області ділянка
букових насаджень природного
походження віком 100-130 років

ДП “Могилів
Подільський
ДЛГ”

Рішення
облвиконко
му
№ 525 від
19.12.85р.

Ділянка мальовничого ландшафту з
озером і прилеглими болотами та
яром глибиною 35м з виходами
вапнякових порід. На схилах яру в
трав’яному покриві зростають
лікарські рослини: валеріана, цмин,
звіробій, первоцвіт. По балці яру
тече струмок, що утворює водоспад

Роздолівська
сільська рада

МурованоКуриловецьий
район,
ВеликоОльчедаївська
сільська рада,
Котюжанське
лісництво, кв.27
діл.5
МурованоКуриловецьий
район
Галайковецька
сільська рада,
МурованоКуриловецьке
лісництво, кв.35
діл.5-6
МурованоКуриловецький
район,
с.Роздолівка

Заповідні урочища

НЕМИРІВСЬКИЙ РАЙОН
Заказники загальнодержавного значення
Ландшафтні
ЛНД
ЗЗ
174/555

Урочище
"Самчинец
ьке"

218,0

Постанова
Ради
Міністрів
УРСР від
16.12.82 р.
№ 617

Типовий ландшафт Поділля. На
крутосхилах лівого берега
р. Пд. Буг лісові насадження
представлені віковою дібровою
природного походження , в
трав'яному покриві якої зростає ряд
лікарських рослин. Має велике
водоохоронне та ґрунтозахисне
значення.

ЛЗЗ
24/555

Марксова
дубина

295,0

Постанова
РМ УРСР
від28.10.74
р. № 500

Типова грабова діброва південного
Поділля на межі поширення грабово
- дубових деревостанів, що мають
наукову цінність

ДП
“Тульчинське
ДЛМГ”

Немирівський
район,
Новообіходська
сільська рада,
Брацлавське
лісництво,
кв.1-4

ДП
“Тульчинське
ДЛМГ”

Марківська с/р,
Брацлавське
лісництво,кв. 35-40

Лісові

Парки – пам’ятники садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення
ППЗ
10/555

Немирівський парк

85,0

Постанова
Держкомпри
роди УРСР
від30.08.90
р. № 18

РЛП

«Немирівсь
ке
Побужжя»

5678,0

Рішення №
548 16сесії
6 скликання
обласної
ради від
20.06.13 р.

04/555

Один з найцінніших старовинних
парків в області, де зібрана велика
колекція – 160 видів та форм дерев і
чагарнків; є будинок колишнього
палацу – пам’ятник архітектури 18
ст.; три ставки, форми малої
архітектури

Регіональний ландшафтний парк
Басейн р. Південний Буг є
регіональним екологічним
коридором. Притоки р. Південний
Буг виступають інтерактивними
елементами в формуванні
регіональної екомережі і разом з
тим є екологічними коридорами в
формуванні локальної екомережі.
Мальовничі береги, невеличкі ліси,
степове різнотрав’я, В руслі
Південного Бугу можна виділити
два типи річкових ділянок –
перекати і плеса. Перекати
приурочені до ділянок русла річки
з порівняно малою кривизною,
значним ухилом, що часто мають
тенденцію до підняття. Перекати
мають невеликі глибини, швидку
течію і кам’янисте або з порогами
дно. Окрасою перекатів русла
Південного Бугу є пороги, що
формуються в тих місцях, де на
поверхню дна річки виходять
кристалічні породи Українського
щита. Сучасний рослинний
покрив території формують
представники бореальної
(тайгової), неморальної
(широколистих лісів), понтичної
(степової) флори. Зустрічаються
тут також рідкісні ендемічні та
реліктові види.

Санаторій
«Авангард»

Немирівський
район,
м. Немирів,
вул. Шевченка ,16

Вишковецька
Вовчоцька,
Воробіївська,
Грабовецька,
Коржівська,
Кудлаївська,
Марксівська,
Муховецька,
Никифоровец
ька,
Новообіходівс
ька,
Райгородська,
Семенська,
Сокілецька,
Стрільчинець
ка, Чуківська
сільські та
Брацлавська
селищні ради
Немирівськог
о району

Немирівський р-н
Вишковецька
Вовчоцька,
Воробіївська,
Грабовецька,
Коржівська,
Кудлаївська,
Марксівська,
Муховецька,
Никифоровецька,
Новообіходівська,
Райгородська,
Семенська,
Сокілецька,
Стрільчинецька,
Чуківська сільські
та Брацлавська
селищні ради

Зяньковецька
сільська рада

Немирівський
район
с. Анциполівка

Заказники місцевого значення
Ботанічні
БЗМ
72/555

Урочище
“Анциполівське”

39,1

Рішення
№ 593
27 сесії
3 скликання
обласної
ради від
19.02.2002 р.

Збереження у природному стані
рослинного світу скелистих
відслонень гранітів, де яскраво
видно стадії їх заростання.

ЛЗМ
73/555.

“Гранітні
скелі”

17,2

БЗМ
35/555

“Ладижинс
ький”

500,0\
450,0

БЗМ
77/555

Сажчанськ
а дубина

102,2

Рішення
№525 11
сесії 4
скликання
обласної
ради від
19.03.2004р.

ЛндЗМ
24/555

“Лучанське
”

82,0

Рішення
облвиконко
му від
29.08.84р.
№371

ЛндЗМ
80/555

Урочище
"Луги"

11,02

Рішення 25
сесії
Вінницької
обласної
ради 4
скликання
№1014 від
23.12.05 р.

ЛЗМ
15/555

“Брацлавсь
ка дача”

12,0

Рішення
облвиконкому
№ 384 від
18.03.83 та
№371 від
29.08.84р.

Високопродуктивне дубове
лісонасадження віком 65 років з
запасом деревини 270кбм/га

Гід ЗМ
22/555

“Осоковий”

7,0

Гід ЗМ
76/555

“Устя”

2,6

Рішення
облвиконкому
№ 384 від
18.0383, №
371
від29.08.84
Рішення №525
11 сесії 4
скликання
обласної ради
від
19.03.2004р.

Рішення
№ 593
27 сесії
3 скликання
обласної
ради від
19.02.2002 р.
Рішення
облвиконко
му №263 від
25.10.90

Збереження у природному стані
типових, добре збережених
наскельних угруповань, де
зростають такі види як аспленій
північний, аспленій волосовидний,
костриця овеча, очиток шестирядний
та ін.
Єдина на Україні ділянка р.
Південний Буг з зростанням водяної
папороті, марселії 4-х листної,
сальвінії плаваючої – рослин, що
занесені до Червоної книги
Збереження у природному стані
типової для Поділля асоціації дуба
черешчатого, де зростають такі види
рослин, як осока волосиста, лісова,
конвалія звичайна, фіалка дивна
копитняк європейський та ін.

Грабовецька
сільська рада

Немирівський
район
с.Грабівці

Семенівська
сільська рада,

Немирівський
район
(верхів’я
Ладижинського
водосховища)
Немирівський
район, Кіровська
сільська рада
с. Кіровка

ВОКСЛП
“Віноблагроліс”

Ландшафтні
Ділянка мальовничого ландшафту на
схилах берега
р. Південний Буг з виходами на
поверхню гірських порід та цінними
лісовими насадженнями природного
та штучного походження віком
близько 80 років
Типовий для Поділля ландшафт
басейну річки Пд. Буг. Хвилястий
рельєф з балками, ярами. Фітоценоз
представлений водно-болотною та
лучною рослинністю.

ДП
“Іллінецький
ДЛГ”

Стрільчинецька
сільська рада,
Немирівське
лісництво, кв.131,
132
(біля с.Стрільчинці)

Великобушин
ська сільська
рада

Немирівський
район,
с.Велика Бушинка

ДП
“Тульчинське
ДЛМГ”

Немирівський
район, Гриненська
сільська рада,
Брацлавське
лісництво,
кв. 58 діл. 8.

Балкове болото з типовими
заростями купин них і
кореневищних осок (до 15 видів) та
цінної лікарської рослини –
бобівника трилистого.

Кіровська
сільська рада

Немирівський
район, Кіровська
сільська рада,
с.Кірово
(на схід)

Ділянка з типовою лучною
рослинністю з домішками степової,
де бере початок р. Устя, та групою
великодебітних джерел які живлять
річку

Медвежанська
сільська рада

Немирівський
район
с. Медвежа

Лісові

Гідрологічні

Пам’ятки природи місцевого значення
Ботанічні
БПМ
23/555

БПМ
79/555

Дубпатріарх

0,01

Рішення
облвиконкому
№ 335 від
22.06.72, №
371 від
29.08.84.

Окреме дерево дуба звичайного
віком понад 300 років висотою 20м
та діаметром стовбура 120см

ДП
“Іллінецький
ДЛГ”

Ковалівськ
і дубчаки

0,05

Рішення
облвиконкому
№ 310 від
22.06.76, №
371 від
29.08.84,

Красиві могутні дерева дуба
звичайного віком понад 200 років,
висотою 20-24 м, діаметер72-76 см.

Немирівський
цукровий
завод

Немирівський
район,
Бондурівська
сільська рада,
Немирівське
лісництво, кв.45
діл.1
Немирівський
район, Ковалівська
сільська рада,
с.Ковалівка
(біля цукрозаводу)

БПМ
197/555

Алея
вікових
лип

БПМ
26/555

Бук
європейськ
ий

57,6
(140,0
)

0,01

№ 263 від
25.10.90.
Рішення
облвиконкому
№371 від
29.08.84.
Рішення
облвиконкому
від 22.06.92 р.

Однорядна алея могутніх вікових
лип з обох сторін дороги ,створена в
80-х роках 18 ст. солдатами
Суворова.
Цінний екземпляр бука
європейського

Служба
автомобільних
доріг у
Вінницькій
області
ДП
“Вінницький
лісгосп”

м. Вінниця
с. Д’яківці,
м. Вінниця ,
м. Тульчин на
протязі 140 км.
Шендерівське
лісництво кв. 78
діл. 3

Великобушин
ська с/р Зарудинецька
с/р – 39,0га

Немирівський
район
Великобушинська
с/р, Зарудинецька
с/р

Ковалівська
с/р

Немирівський
район
с. Ковалівка

Комплексні
КПМ
222/55
5

КПМ
224/55
5

Немирівськ
е городище

Ковалівськ
ий парк

221,0

40,0

Рішення 27
сесії
5 скликання
обласної ради
№ 903
від 10.12.2009
р.

Мальовниче урочище утворене
різноманітними хвойними та
дубовими лісонасадженнями.У

трав'яному покриві зустрічаються
мишій сизий, стоколос, житняк
гребінчастий, вівсюг звичайний,
деревій дрібноквітковий, суданська
трава та ін.
Мальовниче
урочище
утворене
різноманітними
хвойними
та
грабово-ясеново-дубовими
лісонасадженнями.

Рішення
обласної ради
№ 968
28 сесії
5 скликання
від
02.03.2010р.

Парки – пам’ятники садово-паркового мистецтва місцевого значення
ППМ
6/555

Сокілецький парк

30,4

Рішення
облвиконкому
№ 187 від
13.05.96 та
№335 від
22.06.72р.

ЗУ
3/555

Криковецька дача

27,1

Рішення
облвиконкому
№ 580 від
29.12.79р.

ЗУ
17/555

Вороновиц
ька дача

22,7

ЗУ
18/555

Вороновицьк
і ясени

22,0

Парк ландшафтного типу,
заснований в кінці XVIII ст.
розташований на мальовничих
каменистих терасах р. Південний
Буг. В парку зростає 40 видів дерев і
чагарників, в тому числі – ялина
східна, сосна кримська

ДП Дитячий
санаторій
«Сокілець»

Немирівський
район, Сокілецька
сільська рада,
с.Сокілець

Лісове урочище високо
продуктивним штучно створеним
еталонним насадженням дуба
звичайного віком 85-105 років

ДП
“Іллінецький
ДЛГ”

Рішення
облвиконкому
№ 384 від
29.08.84р.

Ділянка високопродуктивного
дубово-ясенового лісонасадження

Вінницьке
державне
підприємство
“Вінлісгосп”

Рішення
облвиконкому
№ 384 від
29.08.84р.

Ділянка високопродуктивного
дубово-ясенового лісонасадження

Вінницьке
державне
підприємство
“Вінлісгосп”

Немирівський
район,
Рубанська сільська
рада,
Немирівське
лісництво
кв.37 діл.
6,10.кв.36вид.3.
Немирівський
район, Кудлаївська
сільська рада,
Вороновицьке
лісництво,
кв. 60
Немирівський
район, Кудлаївська
сільська рада,
Вороновицьке
лісництво,
кв. 69 діл 1.

Заповідні урочища

ОРАТІВСЬКИЙ РАЙОН
Заказники місцевого значення
Гідрологічні
ГЗМ
39/555

“Осична”

173,2

Рішення 5
сесії 23
скликання
облради від
29.04.99

Цінна ділянка високо травного
болота, на якій виявлено велику
популяцію орхідеї –
пальчатокорінника широколистого

ГЗМ
37\555

“Малорості
вський”

35,0

Рішення 5
сесії 23
скликання
облради від

Цінна ділянка сильно обводненого
болота з масовим зростанням в
трав’яному покриві цикути, оману
високого, валеріани високої,

Приватне
орендне
сільськогоспо
дарське
підприємство
“Авангард”
Фермерське
господарство
“Агроросток”

Оратівський район
с. Осична
в долині р. Стара
Живка
Оратівський район
с.Мала Ростівка
(в долині
безіменного

ГЗМ
60/555

Синарна

27,7

29.04.99

пальчатокорінника широколистого

Рішення 5
сесії 23
скликання
облради від
29.04.99

Цінна ділянка водно-болотного
ландшафту

Сільськогоспо
дарський
кооператив
“Світанок”

струмка)
Чагівська сільська
рада
Оратівський район
с. Синарна
Стрижаківська
сільська рада

Пам’ятки природи місцевого значення
Гідрологічні
ГПМ
94/555

Криниця
Гонти

0,01

Рішення
облвиконкому №371
від 29.08.84 та
№ 594 від
17.11.81р.

БПМ
220/555

Вербівськи
й парк

5,3

Рішення сесії
обласної ради
№903
27 сесії
5скликання
від 10.12.09р.

1ЗУ
4/555

Балабанівс
ький ліс

20,0

Рішення
облвиконкому
№ 580 від
29.12.79р.

Цінне джерело ґрунтової води, яке
живить р.Безіменку, пов’язане з
діяльністю гайдамаків в часи
Коліївщини

Медівська
сільська рада

Оратівський район,
Медівська сільська
рада, с.Медівка

Скоморошківс
ька с/р

Оратівський район,
Скоморошківська
с/р, с.Вербівка

ДП
“Іллінецький
ДЛГ”

Балабанівська
сільська рада,
Оратівське
лісництво,в.35 діл
6.

Ботанічні
Грабово-ясенево дубовий
ліс. Тут зростають ялинки, плакучі
верби,каштани та берізки. Цінна
флора
представлена
липою
кам’яною, бархатом амурським,
різновидами спіреї та рядом інших
рослин. У трав’яному покриві
домінує зірочник ланцетолистий,
рідше
зустрічається
яглиця
звичайна. Всього понад 60 видів і
форм деревних порід.

Заповідні урочища
Урочище високопродуктив. Штучно
створених насаджень дуба
звичайного з участю дуба червоного
віком 75 років

ПІЩАНСЬКИЙ РАЙОН
Заказники загальнодержавного значення
Ботанічні
БЗЗ
47/555

Гарячківська дача

774,0

Указ
Президента
від
21.02.02 №
167/2002

Діброва природного походження з
домішкою дуба скельного віком 80100 років. Особливій охороні
підлягають дуб скельний та рідкісні
трав'янисті види : скополія , кадило,
венерині черевички

ДП
“Крижопільсь
кий ДЛГ”

Піщанський район
Ставківська та
Миролюбівська
сільські ради
Рудницьке
лісництво
кв. кв. 10 -16 ,2124,28,29,31,33

Пам’ятки природи загальнодержавного значення
Комплексні
КПЗ
33/555

Урочище
«Княгиня

53,0

Розпорядженн
я Ради
Міністрів
УРСР від
14.10.75 р.
№ 780-Р

Лісове урочище з мальовничими
краєвидами, утвореними
різноманітними хвойними
насадженнями на кам’янистих
схилах р. Кам’янки з куртинами
рідкісної австрійської сосни та
численними джерелами.

ДП
“Крижопільсь
кий ДЛГ”

Піщанський район,
Піщанська с/р,
Піщанське
лісництво
квартали – 1,2,88.

Цінна ділянка грабової діброви на
схилах р. Кам’янки з участю дубових
лісонасаджень, в трав’яному покриві
якої зростає цінна рідкісна в області
лікарська рослина – горицвіт.

ДП
“Крижопільсь
кий ДЛГ”

Піщанський район
Піщанська селищна
рада
Піщанське
лісництво кв. 17,18

Ділянка дуба скельного природного
походження з трав’янистими
рослинами, що занесені до Червоної
книги України (скополія

ДП
“Крижопільсь
кий ДЛГ”

Піщанський район
Миролюбівська
сільська рада
Рудницьке

Заказники місцевого значення
Ботанічні
БЗМ
6/555

“Кукулянсь 138,0
ка дача”

БЗМ
38/555

Кисерняк

37,0

Рішення
облвиконкому
№ 371 від
29.08.84 р.,
№ 91
від 03.04.90 р.
Рішення
облвикон
кому №309 від
20.12.90

карніолійська, зозулині черевички)
БЗМ
47/555

Урочище
“Кікеї “

4,8

Розпорядженн
я Вінницької
облдержадміні
страції
№ 200 від
22.12.95 р.

ЛНД
ЗМ
42/555

“Вище
школи”

10,6

Розпорядження
облдержадмініс
трації №200 від
22.12.95р.

ЛНД
43/555

Урочище
“Біля
вапняків”

34,7

Розпорядження
облдержадмініс
трації №200 від
22.12.95р.

ЛНД
ЗМ
94/555

"Зачарован
а долина"

208,2

Рішення
обл..ради№834
25сесії
5скликання від
29.07.09р.

Цінна ділянка природної степової
рослинності на схилі лівого берега р.
Вільшанки. Зростає горицвіт, фіалка
двозначна, сальвія буквицелиста.

Болганська
сільська рада

лісництво
кв. 35
Піщанський район
Болганська сільська
рада
( в 5 км від центра
села)

Ландшафтні
Мальовничий ландшафт з
виходами вапнякового каменю. В
трав’яному покриві – горицвіт,
цмин пісковий, сон-трава та інші
рослини, занесені до Червоної
книги України
Ділянка унікального ландшафту на
схилах р.Кам’янки з розсипами
вапнякового каменю та рідкісними
рослинними угрупованнями
ковили волосистої, осоки низької
та інших видів різнотравно-лучних
степів
Ділянка
унікального
ландшафту на схилах р.Кам’янки
грабово-дубового лісу асоціації
татарськокленовозірочникових та
травостою
представленого
субсередземноморськими видами:
купиною
широколистою,
шоломника високого
Підземні
каменоломні
с.Дмитрашківка на правому березі
р.Кам'янка – включені в список
найважливіших місцезнаходжень
кажанів
України.
Виявлено
знаходження 12 видів (вуханя
сірого,
кожана
пізнього,
підковоноса
малого,
нічниці
гостровухої, довговухої, ставкової,
водяної, вусатої, війчастої, вуханя
бурого,
широковуха
європейського, нетопира-карлика
та лилика пізнього). П'ять з цих
видів включено до Червоної книги
України(1994) та Міжнародного
червоного списку(IUCN,2004). Всі
виявлені види охороняються згідно
з
ратифікованими
Україною
угодою про збереження кажанів в
Європі, Конвенцією про охорону
дикої флори та фауни і природних
середовищ існування в Європі та
Конвенцією
про
збереження
мігруючих видів диких тварин.

Болганська
сільська рада

Піщанський район,
Болганська сільська
рада
(Західна частина
с.Болган)

Болганська
сільська рада

Піщанський район,
Болганська сільська
рада, с.Болган
(по лівий берег
р.Кам’янка)

Дмитрашківсь
ка с/р
ВОКСЛП"Він
облагроліс"
(Кв.19,21,22)
(126,9га)

Піщанський район,
Дмитрашківська
сільська рада,
с.Дмитрашківка
(по лівий берег
р.Кам’янка)

Пам’ятки природи місцевого значення
Ботанічні
БПМ
80/555

Дуб
пірамідальний

0,01

Рішення
облвиконкому
від 29.08.84р.
№ 371

Рідкісне в області дерево дуба
звичайного пірамідальної форми
віком 100 років, висота дерев 24м,
діаметр – 48см

Чорноминська
сільська рада

Піщанський район,
Чорноминська
сільська рада,
с.Чорномин, з г.
Леніна, 6

Гідрологічні
Гід ПМ
57/555

Джерело
“Стінка”

0,01

Рішення
облвиконкому
№ 441 від
30.07.69,
№371 від
29.08.84 та
№ 335 від
22.06.72р.

Великодебітний вихід на поверхню
ґрунтової води із вапнякових порід,
що живить струмок, який впадає в р.
Кам’янку

ВОКСЛП
“Віноблагро
ліс”

Піщанський район,
Миролюбська
сільська рада,
с.Миролюбівка

СФГ
“Дружба”
(707,2 га),
Морозівська
сільська рада
(42,5 га),
Новофасті
вська с/р (28,0
га), ВОКСЛП
“Віноблагро
ліс” (49,9 га)
Кв.28(1-6)

Погребищенський
район,
с.Гопчиця

ВОКСЛП
“Віноблагролі
с”(Кв.63)

Погребищенський
район
Левківська сільська
рада
(початок р. Рось)

Дзюньківська
с/р(4,0га) ВОКСЛП
“Віноблагролі
с”(3,4га)
Павлівська
с/р(9,2га) ВОКСЛП
“Віноблагролі
с”(26,9га)
Саражинецька
с/р(80,3га) ВОКСЛП
“Віноблагролі
с”(78,4га)

Погребищенський
район
Дзюньківська с/р
Павлівська с/р
Саражинецька с/р

ПОГРЕБИЩЕНСЬКИЙ РАЙОН
Заказники місцевого значення
Ландшафтний
КЗМ
31/555

“Гопчиця

780,0

Рішення
облвиконкому
№263 від
25.10.90р.

Каскад ставків загальною площею 80
га з великою кількістю водоплавної
дичини та двома лісовими масивами,
де зростають цінні види лікарських
рослин

Гід ЗМ
7/555

“Зелені
криниці”

26,0

Рішення 11
сесії 23
скликання
обласної ради
від 17.12 99

Група цінних джерел ґрунтової води,
які дають початок р.Рось, мають
велике водорегулююче значення.

ЛНД
ЗМ
85/555

"Надросся"

202,2

Рішення
обл..ради№834
25сесії
5скликання від
29.07.09р.

Ділянка мальовничого
ландшафту на схилах берега р.
Рось, наявністю гранітних
відслонень та цінними лісовими
насадженнями
природного та штучного
походження віком близько 80
років. Долина представлена
близько 600 видами вищих
судинних рослин, що складає біля
58% її флори.

Гідрологічні

Ландшафтні

ВОКСЛП
“Віноблагроліс”
Кв.54(вид.2)
Кв.73(вид1-9)
Кв.46(вид2-4)
Кв.47(вид1,2)

Пам’ятки природи місцевого значення
Ботанічні
БПМ
25/555

Плисківськ
і каштани

1,0

БПМ
82/555

Віковий
дуб

0,01

БПМ
84/555

Вікові
модрини

0,02

Рішення
облвиконкому
№187 від
13.05.64р.та
29.08.84р. №
371
Рішення
облвиконкому
№310 від
22.07.76р.та
№371 від
29.08.84р.

Цінне насадження штучного
походження віком понад 40 років, в
складі якого зростає рідкісна в
області деревна порода – каштан
їстівний, дуб ясен, клен

ДП
“Іллінецький
ДЛГ”

Дуб черещатий віком понад200 років
з діаметром стовбура 96 см та
висотою
24 м

ДП
“Іллінецький
ДЛГ”

Рішення
облвиконкому
№310 від
22.07.76р.та
№371 від
29.08.84р.

Два дерева модрини європейської
віко понад 100 років, висотою 2022м, діаметром стовбурів 72см

ДП
“Іллінецький
ДЛГ”

Погребищенський
район, Плисківська
сільська рада,
Пплисківське
лісництво, кв.29
діл.11.
Погребищенський
район,
Спичинецька
сільська рада,
Плисківське
лісництво,
кв. 19 діл.23
Погребищенський
район,
Спичинецька
сільська рада,
Плисківське
лісництво,

БПМ
204/555

Високопродуктивн
і модрини

0,03

Рішення
облвиконкому
№371 від
29.08.84р.

Ділянка високопродуктивного
насадження модрини сибірської
віком 70 років (з домішкою дуба
звичайного)

ДП
“Іллінецький
ДЛГ”

кв. 19 діл.6
Погребищенський
район,
Черемошнянська
сільська рада
Погребищенське
лісництво,
кв. 29 діл.12

Парки – пам’ятники садово-паркового мистецтва місцевого значення
ППМ
24/555

Васильківс
ький парк

1,6

ППМ
25/55

Спичинецький парк

9,7

Рішення
облради 9
сесії 22
скликання від
28.03.97р.
Рішення
облради 9
сесії 22
скликання від
28.03.97р.

Рідкісні породи дерев та чагарників
на базі 30-ти річного парку (дуб
червоний, модрина, катальпа)

Спичинецька
сільська рада

Погребищенський
район,
с.Васильківці

Рідкісні породи різноманітної
степової рослинності

Спичинецька
сільська рада

Погребищенський
район, с.Спичинці

ТЕПЛИЦЬКИЙ РАЙОН
Заказники місцевого значення
Ландшафтні
ЛНД
ЗМ
27/555

“Левада”

75,0

Рішення
облвиконкому
від 25.10.90р.
№263

Своєрідний ландшафт з лісовими
урочищами та каскадом з 5 ставків

Брідоцька
сільська рада

Теплицький район,
Брідоцька сільська
рада, с.Брідок
(південна околиця
села)

ЛНД
ЗМ
44/555

“Бутова”

67,4

Розпорядження
облдержадмініс
трації №200 від
22.12.95р.

Ділянка ландшафту з елементами
лісового, рослинного і тваринного
світу

Теплицька
селищна рада,
Росошанська
с/р,
Веселівська
с/р

Теплицький район
с.Росоша,
с.Веселівка
(південно-східна
околиця сіл)

ЛНД
ЗМ
86/555

"Бузький
поліг"

37,2

Рішення
обл..ради№834
25сесії
5скликання від
29.07.09р.

Ділянки мальовничого краєвиду
Поділля,
утвореного
різноманітними
хвойними
насадженнями на схилах берега
р.Удич,
та ділянками
лучної
рослинності.

Теплицький район
Завадівська с/р
Петрашівська с/р

ЛНД
ЗМ
87/555

"Турчинсь
кий ліс"

59,7

Рішення
обл..ради№834
25сесії
5скликання від
29.07.09р.

Ділянки грабово-дубових лісів зі
значною участю ясена та клена у
деревостані,
окремих
дерев
модрини європейської та сосни
кримської та травостою в покриві
якого
домінує
зірочник
жорстколистний та ланцетолистий
тощо та численними джерелами
грунтової води (8шт.), які живлять
річку Турчинка.

Завадівська
с/р(4,3га)
ВОКСЛП"Він
облагроліс"(п
о Завадівській
с/р- 3,2га)
(по
Петрашівській
с/р- 19,2га)
Кв.29(вид.1920), 30.
ВОКСЛП"Він
облагроліс"(56
,2га) Кв.15.

ЛНД
ЗМ
88/555

"Кивачівсь
ка дача"

20,5

Рішення
обл..ради№834
25сесії
5скликання від
29.07.09р.

Кивачівська
с/р

Теплицький район
Кивачівська с/р

Ділянки
ландшафту
утворені
різноманітними
хвойними
та
дубовими
насадженнями
зі
значною участю дуба червоного,
ясена та клена у деревостані

Теплицький район
Теплицька селищна
рада

ЛНД
ЗМ
89/555

"Сашанськ
а левада"

42,7

Рішення
обл..ради№834
25сесії
5скликання від
29.07.09р.

ЛНД
ЗМ
90/555

"Сокирянс
ька балка"

10,5

Рішення
обл..ради№834
25сесії
5скликання від
29.07.09р.

ЛНД
ЗМ
106/555

«Урочище
«Стінка»

11,1

Рішення
обл..ради№1138
34сесії
5скликання від
25.10.10р.

Ділянка природного лісу, де
переважають
дубово-грабові
насадження.

ЛНД
ЗМ
107/555

«Урочище
«Березина»

36,0

Рішення
обл..ради№1138
34сесії
5скликання від
25.10.10р.

Ділянка природного лісу, де
переважають
дубово-грабові
насадження.

ЛНД
ЗМ
108/555

«Урочище
«Кесарка»

9,8

Рішення
обл..ради№1138
34сесії
5скликання від
25.10.10р.

Ділянка природного лісу, де
переважають
дубово-грабові
насадження.

ЛНД
ЗМ
109/555

«Урочище
«Пропадю
ще»

26,9

Рішення
обл..ради№1138
34сесії
5скликання від
25.10.10р.

Ділянка природного лісу, де
переважають
дубово-грабові
насадження.

ЛНД
ЗМ
110/555

45,3
«Урочище
«Савранськ
ий ліс»

Рішення
обл..ради№1138
34сесії
5скликання від
25.10.10р.

Ділянка природного лісу, де
переважають
дубово-грабові
насадження.

ЛНД
ЗМ
111/555

«Урочище
«Бурлацьк
ий ліс»

57,8

Рішення
обл..ради№1138
34сесії
5скликання від
25.10.10р.

Ділянка природного лісу, де
переважають
дубово-грабові
насадження.

ЛНД
ЗМ
112/555

«Урочище
«Малий
Довжок»

22,3

Рішення
обл..ради№1138
34сесії
5скликання від
25.10.10р.

Ділянка природного лісу, де
переважають
дубово-грабові
насадження.

ЛНД
ЗМ
113/555

«Урочище
«Великий
Довжок»

75,9

Рішення
обл..ради№1138
34сесії
5скликання від
25.10.10р.

Ділянка природного лісу, де
переважають
дубово-грабові
насадження.

Ділянки
водно-болотного
комплексу болотної (очерет, осока,
рогіз) рослинності з місцем
гніздування водно-болотних птахів
(качка, курочка-водяна,чирок) та
мальовничого
ландшафту
та
цінних
лісових
насаджень
природного походження - вільхи,
сосни, клена, берези, ясеня.

Ділянки
водно-болотного
комплексу болотної (очерет, осока,
рогіз) рослинності з місцем
гніздування водно-болотних птахів
(качка, курочка-водяна,чирок)

Сашанська с/р

Теплицький район
Сашанська с/р

Сокирянська
с/р

Теплицький район
Сокирянська с/р

ВОКСЛП"Він
облагроліс

Теплиць кий р-н
Тополівська с/р

ВОКСЛП"Він
облагроліс

Теплицький р-н
Росошанська с/р

ВОКСЛП"Він
облагроліс

Теплиць кий р-н
Кивачівська с/р

ВОКСЛП"Він
облагроліс

Теплицький р-н
Маломочульська
с/р

ВОКСЛП"Він
облагроліс

Теплиць кий р-н
Маломочульська
с/р

ВОКСЛП"Він
облагроліс

Теплиць кий р-н
Орлівська с/р

ВОКСЛП"Він
облагроліс

Теплиць кий р-н
Брідоцька с/р

ВОКСЛП"Він
облагроліс

Теплиць кий р-н
Соболівська с/р

ЛНД
ЗМ
114/555

«Урочище
«Дубина»

7,0

Рішення
обл..ради№1138
34сесії
5скликання від
25.10.10р.

Ділянка природного лісу, де
переважають
дубово-грабові
насадження.

ЛНД
ЗМ
115/555

«Урочище
«Білашків»

82,2

Рішення
обл..ради№1138
34сесії
5скликання від
25.10.10р.

Ділянка природного лісу, де
переважають
дубово-грабові
насадження.

ЛНД
ЗМ
116/555

«Урочище
«Яструб»

94,6

Рішення
обл..ради№1138
34сесії
5скликання від
25.10.10р.

Ділянка природного лісу, де
переважають
дубово-грабові
насадження.

ЛНД
ЗМ
117/555

49,6
«Урочище
«Савранськ
ий ліс»

Рішення
обл..ради№1138
34сесії
5скликання від
25.10.10р.

Ділянка природного лісу, де
переважають
дубово-грабові
насадження.

ВОКСЛП"Він
облагроліс

Теплиць кий р-н
Соболівська с/р

ВОКСЛП"Він
облагроліс

Теплиць кий р-н
Соболівська с/р

ВОКСЛП"Він
облагроліс

Теплиць кий р-н
Великомочульська
с/р

ВОКСЛП"Він
облагроліс

Теплиць кий р-н
Великомочульська
с/р

Пам’ятки природи місцевого значення
Гідрологічні
Гід ПМ
58/555

Лебідеві
криниці

0,02

Гід ПМ
96/555

Джерело
“Жива
вода”

0,01

Гід ПМ
98/555

Джерело
“Медвянка”

0,01

Гід ПМ
187/555

Джерело
“Ленінка”

0,01

Гід ПМ
188/555

Джерело
“Задвірне”

0,01

Гід ПМ
189/555

Джерело
“Лісове”

0,01

Гід ПМ
190/555

Джерело
“Вікнина”

0,01

Рішення
облвиконкому
№ 697 від
23.12.71,
№371 від
29.08.84 та
№ 335 від
22.06.72р.
Рішення
облвиконкому
№ 599 від
17.11.81,
№371 від
29.08.84р.
Розпорядження облвикон.
№ 580 від
29.12.79. та №
371 від
29.08.84р.
Рішення
облвиконкому
№371 від
29.08.84 та №
384 від
18.08.83р.
Рішення
облвиконкому
№371 від
29.08.84 та №
384 від
18.08.83р.
Рішення
облвиконкому
№371 від
29.08.84 та №
384 від
18.08.83р.
Рішення
облвиконкому
№371 від
29.08.84 та №

Джерела ґрунтової води добрих
смакових якостей, які живлять
струмок, що впадає в р.Кіблич –
притока р.Соб

Степанівська
сільська рада

Теплицький район
с.Корабелівка

Великодебітне джерело ґрунтової
води, що має водорегулююче
значення

Тополівська
сільська рада

Теплицький район,
с.Тополівка

Великодебітне джерело ґрунтової
води, що живить струмок, що впадає
в р.Кіблич – притоку р.Соб

Тополівська
сільська рада

Теплицький район,
с.Тополівка

Джерело ґрунтової води, що живить
струмок, що впадає в р.Удич

Сокирянська
сільська рада

Теплицький район,
с.Сокиряни

Великодебітне джерело ґрунтової
води в Турецькому яру, яке виходить
на поверхню з-під кристалічних
порід і живить р.Удич – притоку
р.Південний Буг

Сокирянська
сільська рада

Теплицький район,
с.Сокиряни
(південно-східна
околиця села)

Давнє джерело ґрунтової води в
залізній балці, яке існує 90 років і
живить ставок КСП

Сокирянська
сільська рада

Теплицький район,
с.Сокиряни
(південніше села)

Цінне стародавнє джерело ґрунтової
води, яке існує більше 300 років,
вода містить у собі гази і живить
струмок, який впадає в р.Удич

Сокирянська
сільська рада

Теплицький район,
с.Сокиряни
(долина балок в
південній частині

384 від
18.08.83р.

села на межі
вул.Гагаріна і
Садової)
Теплицький район
с.Брідок
(по дорозі на с.
Метанівку)

Гід ПМ
191/555

Джерело
“Циганське
”

0,01

Рішення
облвиконкому
№371 від
29.08.84 р.

Цінне джерело ґрунтової води
добрих смакових якостей з великим
дебітом, що має водорегулююче зн.

БПМ
211/555

"Смілгород
ський
парк"

10,0

Рішення
обл..ради№83
4 25сесії
5скликання
від 29.07.09р.

Ділянки грабово-ясеново-дубового
насадження та цінної рослинної
флори. На території ландшафтної
зони парку зростає більше 60 видів
дерев

Теплицька
селищна рада

Теплицький район
Теплицька селищна
рада

БПМ
212/555

"Покровсь
кий парк"

11,43

Рішення
обл..ради№83
4 25сесії
5скликання
від 29.07.09р

Цінна ділянка грабово-ясеноводубового лісонасадження та багатим
складом різнотрав’я. На території
ландшафтної зони парку зростає
більше 60 видів дерев

Теплицька
селищна рада

Теплицький район
Теплицька селищна
рада

БПМ
213/555

"Комарівсь
кий
парк"Огру
д"

8,0

Рішення
обл..ради№83
4 25сесії
5скликання
від 29.07.09р

Цінна ділянка грабово-ясеноводубового лісонасадження та багатим
складом різнотрав’я. На території
ландшафтної зони парку зростає
більше 60 видів дерев

Комарівська
с/р

Теплицький район
Комарівська с/р

КПМ
214/555

"Тополівсь
кий
парк"Стад
уб"

13,9

Рішення
обл..ради№83
4 25сесії
5скликання
від 29.07.09р

Мальовниче
урочище
утворене
різноманітними
хвойними
та
грабово-ясеново-дубовими
лісонасадженнями.

Тополівська
с/р

Теплицький район
с.Тополівка

Довгополівська сільська
рада

Тиврівський район
Довгополівська
сільська рада

Маловулизька
сільська рада

Тиврівський район
с. Рогізне

Брідоцька
сільська рада

Ботанічні

Комплексні

ТИВРІВСЬКИЙ РАЙОН
Заказники місцевого значення
Ботанічні
БЗМ
68/555

БЗМ
51/555

“Крутосхил
и”

25,5

Рішення 11
сесії 23
скликання
облради від
17.12.99 р.

“Закрута”

44,0

Рішення
облради 9
сесії
22скликання
від 28.03.97 р.

Збереження комплексу лучних і
лучно-степових угруповань з
тонконогом вузьколистим,
кострицею овечою, пирієм повзучим
з участю шавлії лучної, лядвенцю
українського, а також наявність
добре сформованих на великій площі
ксерофітних угруповань з
переважаючим аспленієм північним,
рідкісної рослини Вінницької області
Цінна ділянка природної степової
рослинності, серед якої зростають:
безсмертник, жовтозілля, буркун,
цикорій, льонок польовий, оман
бритавський

Пам’ятки природи місцевого значення
Ботанічні
БПМ21
0/555

Шершнянс
ька скеля

0,8

БПМ
144/555

Буковий
гай

1,0

БПМ
145/555

Красені
буки

0,3

Рішення 11
сесії23скликан
ня облради
17.12.99р.
Рішення 11
сесії23скликан
ня облради
17.12.99р.

Місце зростання рідкісних
ксерофітних угруповань

Шершнянська
сільська рада

Тиврівський район,
с.Шершні

Високопродуктивна грабова діброва
з участю цінної деревної породи –
бука європейського віком 40 років

Вінницьке
державне
підприємство
“Вінлісгосп”

Рішення 11
сесії23скликан
ня облради
17.12.99р.

Штучно створене
високопродуктивне насадження дуба
з участю бука європейського віком
40 років

Вінницьке
державне
підприємство
“Вінлісгосп”

Тиврівський район,
Тиврівське
лісництво,
кв.27діл.6
Тиврівська
селищна рада.
Тиврівський район,
Тиврівське
лісництво,
кв.8 діл.5

БПМ
146/555

Продуктив
на бучина

3,1

Рішення 11
сесії23скликан
ня облради
17.12.99р.

БПМ
147/555

Тиврівські
буки

1,7

БПМ
148/555

Бук
європейськ
ий

0,3

БПМ
149/555

Буковий
ліс

БПМ
223/555

ГПМ
97/555

Вінницьке
державне
підприємство
“Вінлісгосп”

Рішення 11
сесії23скликан
ня облради
17.12.99р.
Рішення
облвиконкому
№371 від
29.08.84р.

Ділянка високопродуктивного
лісонасадження бука європейського
штучного походження віком понад
40 років з запасом деревини
180 кбм
Високопродуктивне штучно
створене дубове насадження з
участю бука європейського віком 50
років
Штучно створене продуктивне
лісонасадження з участю бука
європейського віком близько 40
років

0,7

Рішення
облвиконкому
№371 від
29.08.84р.

Штучно створене продуктивне
лісонасадження з участю бука
європейського віком 45 років та
запасом деревини 160кбм

Вінницьке
державне
підприємство
“Вінлісгосп”

Строїнецьк
ий
дендропарк

1,5

Рішення 28
сесії5скликан
ня облради
№968 від 02
.03.2010р.

Дубово-грабовий
ліс,
з
різноманітністю
різнотрав'ям:
мишій сизий, стоколос, житняк
гребінчастий, вівсюг звичайний,
деревій дрібноквітковий, суданська
трава та ін. Тут росте мати мачуха лікарська рослина, кущі шипшини
сизий полин, волошка польова,
ромашка біла, розрісся барвінок
малий, зустрічається зозулинець
плямистий, який занесений до
Червоної книги України. Тут
зростають
ялинки,
плакучі
верби,каштани та берізки.

Строїнецька
с/р

Джерела
“Ревуха”
(5 шт.)

0,05

Рішення
облвиконкому
№371 від
29.08.84р.

Великодебітні джерела ґрунтової
води, які живлять струмок , що не
замерзає взимку, має водорегулююче
значення

Вінницьке
державне
підприємство
“Вінлісгосп”
Вінницьке
державне
підприємство
“Вінлісгосп”

Пилявська с/р.
Тиврівський район,
Тиврівське
лісництво,
кв.11 діл.1
Тиврівський район,
Тиврівське
лісництво,
кв.12 діл.7
Тиврівський район,
Тиврівське
лісництво,
кв.19 діл.3
Марківська с/р
Тиврівський район,
Тиврівське
лісництво,
кв.50 діл.2
Дзвониська с/р
Тиврівський район
с.Строїнці

Гідрологічні
Великовулизь
ка сільська
рада

Тиврівський район,
с.Велика Вулига

Парки – пам’ятники садово-паркового мистецтва місцевого значення
ППМ
7/555

Сутиський
парк

20,0

Рішення
облвиконкому
№371 від
29.08.84р.

Ландшафтний парк, розташований
на високому скелястому березі
р.Південний Буг заснований у 1-ій
половині 19 ст. В парку зростає 50
видів деревно-чагарникових порід, в
тому числі липа американська , туя
західна, модрина європейська, ялина
звичайна, ряд видів тополі та ін.

Сутиська
школаінтернат

Тиврівський район,
смт.Сутиски

Вінницьке
державне
підприємство
“Вінлісгосп”

Гніванське
лісництво кв. 43,
діл.9

Сутиська
селищна рада,
Тиврівська
селищна рада,
Довгополівськ
а с/р,
Дзвониська
с/р,
Шендерівська
с/р,
Колюхівська
с/р,
Маловулизька
с/р

Тиврівський район

Заповідні урочища
ЗУ
13/555

Гнівансь ке

РЛП
02/555

«Середнє
Побужжя»

6,8

Рішення
облвиконкому
№ 371 від 84р.

2618,
2

Рішення
обл.ради
№903 27 сесії
5скликання
від.10.12.09р.

Продуктивна лісова ділянка з участю
ясена, модрини європейської та дуба
зв. Віком 70 років, модрина європ.

Регіональні ландшафтні парки
Басейн р. Південний Буг є
регіональним
екологічним
коридором. Притоки р. Південний
Буг виступають інтерактивними
елементами
в
формуванні
регіональної екомережі і разом з
тим є екологічними коридорами в
формуванні локальної екомережі.
Мальовничі береги, невеличкі ліси,
степове різнотрав’я, В руслі
Південного Бугу можна виділити
два типи річкових ділянок –
перекати і
плеса.
Перекати
приурочені до ділянок русла річки

з порівняно малою кривизною,
значним ухилом, що часто мають
тенденцію до підняття. Перекати
мають невеликі глибини, швидку
течію і кам’янисте або з порогами
дно.
Окрасою
перекатів
русла
Південного Бугу є пороги, що
формуються в тих місцях, де на
поверхню дна річки виходять
кристалічні породи Українського
щита.
Сучасний
рослинний
покрив
території формують представники
бореальної (тайгової), неморальної
(широколистих лісів), понтичної
(степової) флори. Зустрічаються
тут також рідкісні ендемічні та
реліктові види.

ТОМАШПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН
Парки – пам’ятники садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення
ППЗ
11/555

Антопільський парк

27,0

Постанова
Держкомприр
оди УРСР
від30.08.90 р.
№ 18

Старовинний ландшафтний парк,
заснований в кінці 18 ст. В парку є
три ставки з греблями, будинок
колишнього палацу. Насадження
представлені місцевими породами,
серед яких віковий дуб Пушкіна,
300-річні ясени.

Антопільськи
й будинок інтернат для
психічнохвор
их

Томашпільський
район.
Марківська
сільська рада,
с. Антопіль

Ділянка природної степової
рослинності на виходах вапнякових
порід

Вилянська
сільська рада

Томашпільський
район
с. Вила

Ділянка лісу, в трав’яному покриві
якого зростає степова і лучностепова рослинність

Стінянська
сільська рада
ВОКСЛП
“Віноблагролі
с”(9,8га)
Гнатківська
с/р
ВОКСЛП
“Віноблагролі
с”(32,9га)

Томашпільський
район
с. Стінка, с. Гнатків

Заказники місцевого значення
Ботанічні
БЗМ
69/555

“Лужки”

40,5

БЗМ
70/555

“Стінка”

40,0

Рішення 11
сесії 23
скликання від
17.12.99 р.
Рішення 11
сесії 23
скликання від
17.12.99 р.

Кв.88(вид14)
Кв.94(вид1-4,7,914,16,ч.в.8,15)

Пам’ятки природи місцевого значення
Ботанічні
Група
екзотів

0,02

Рішення
облвиконкому
№335 від
22.06.72,
№371 від
29.08.84,
№263 від
25.10.90р.

Цінна порода рідкісних в області
деревних порід віком від 60 до 80
років, висотою до 25 м та діаметром
стовбурів 12-32см

ДП “МогилівПодільський
ДЛГ”

БПМ
104/555

Томашпільські
дубчаки

0,05

Рішення
облвиконкому
№599 від
17.11.81,
№371 від
29.08.84р.

Група з п’яти вікових дубів віком
270 років, діаметром стовбурів 119150см та висотою 30-35м

ДП
“Тульчинське
лісомислив.
Господарство”

Гід ПМ
59/555

Марківські
джерела

0,19

Рішення
облвиконкому
№371 від
29.08.84 та №
335 від

Група великодебітних джерел
ґрунтової води, які живлять і дають
початок р.Марківка

БПМ
27/555

Томашпільський
район,
Олександрівська
сільська рада
Джуринське
лісництво, кв.60
діл.9
(поблизу с.
Олександрівка)
Томашпільський
район, Вапнярська
селищна рада,
Томашпільське
лісництво, кв.23
діл.8.

Гідрологічні
Марківська
сільська рада

Томашпільський
район, с.Марківка

Гід ПМ
60/555

Яланецькі
джерела

29.08.84р.
Рішення
облвиконкому
№371 від
29.08.84

0,05

Великодебітні джерела ґрунтової
води, що виходять на поверхню із
жорнових пісковиків і живлять
р.Яланку

Яланецька
сільська рада

Томашпільський
район, с.Яланець

Парки – пам’ятники садово-паркового мистецтва місцевого значення
ППМ
8/555

Комаргородський
парк

2,5

ППМ
9/555

Олександрі
вський
парк

11,0

Рішення
облвиконкому
№ 187 від
13.05.96,
№335 від
22.06.72 та
№371 від
29.08.84р.
Рішення
облвиконкому
№ 441 від
30.07.69,
№335 від
22.06.72р.

Парк ландшафтного типу,
заснований в кінці 19ст., багатий за
дендрологічним складом насаджень,
де зростає 100 видів і форм дерев і
чагарників, в тому числі – горіх
чорний, сосна веймутова і кримська
ялина срібляста та ін.

Комаргородсь
ке вище
професійне
училище

Томашпільський
район,
с.Комаргород

Старовинний парк кінця 19ст., де
зростає 80 видів дерев та чагарників,
в т.ч. – смерека біла, дуб болотяний,
бундук канадський, липа
широколистяна, сосна чорна, кизил,
каштан їстівний. Є 3 водойми з
системою гребель

ВОКСЛП
“Віноблагролі
с”Кв.2вид.12.

Томашпільський
район,
с.Олександрівка

ВОКСЛП
“Віноблагролі
с”

Тростянецький
район,

Торканівська
сільська ради
Тростянецько
го району.

Торканівська
сільської ради

ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ РАЙОН
Національний природний парк
НПП
1/555

"Кармелюк
ове
Поділля"

1328,2
(20203,
4)

Указ
Президента
України
№1057/2009
Від
16грудня
2009року

Ліси характеризуються багатством
дендрофлори. До поширених порід
відносяться дуб звичайний, дуб
скельний, ясен високий, клен
гостролистий, клен польовий, липа
серце листа. Відмічені такі
рідкісні рослинні угруповання із
“Зеленої книги України”:
Група асоціацій дубових лісів із
дуба скельного кизилових;
дубових лісів та дуба звичайного
кизилових ;
дубових лісів із дуба звичайного
татарськокленових;
дубового лісу із дуба звичайного
свидиново-парвськоосокового ;
грабово-дубового лісу із дуба
звичайного плющового та грабоводубового лісу із дуба звичайного
маренково – плющового;
грабово-дубового
лісу
волосистоосокового та грабоводубового лісу яглицевого;
мішаних дубових лісів із дуба
звичайного ведмежоцибулевих.
Флора території багата і
різноманітна
домінує
лісова
рослинність та лучно-степові види
рослин, рідкісні і занесені до
"Червоної книги України". В
складі флори чимало регіонально
рідкісних видів та ціла низка
лікарських рослин.

Заказники загальнодержавного значення
Ботанічні
БЗЗ
215/555

Гайдамацька балка

1217,0

Постанова
РМ УРСР
від
13.02.89 р.
№53

Типові для Придністров’я дубовоясеневі ліси.

ДП
“Ободівське
ДЛМГ”

Тростянецький
район,
Ободівська сільська
рада,
Цибулівське
лісництво
кв. . 28-38,43-49,5558.

Парки – пам’ятники садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення
ППЗ
12/555

Верхівський парк

25,0

Постанова
Держкомпри
роди УРСР
від30.08.90
р. № 18

ППЗ
95/555

Ободівський парк

17,0

Постанова
Держкомпри
роди УРСР
від30.08.90
р. № 18

Красивий парк ландшафтного типу,
заснований в 19 ст. Тут зростає
велика кількість екзотів, а також
вікові дуби: звичайний і червоний,
бук європейський, катальпа, є багато
видів бузку. Збереглися парковий
мур, центральна в’їздна брама з
каплицею, палац – пам’ятник
архітектури 19 ст.
Парк ландшафтного типу,
розташований на високому пагорбі з
двома терасами. Створений в
70-х р.р. 19 ст. Зберігся будинок
паркового палацу – пам’ятник
архітектури 19 ст. Серед насаджень
могутні вікові сосни, дуби, софора
японська , горіх чорний.

Верхівський
сільськогосподарський
технікум

Тростянецький
район,
Верхівська сільська
рада

Ободівська
школа –
інтернат,
Ободівська
сільська рада

Тростянецький
район,
Ободівська сільська
рада

Тростянецький
район
Ободівська сільська
рада
Ободівське
лісництво, кв.24,
діл.1
Тростянецький
район
Цибулівська
сільська рада

Заказники місцевого значення
Ботанічні
БЗМ
8/555

“Ободівськ
а дача”

44,0

Рішення
виконкому
№371 від
29.08.84

Цінне високопродуктивне ясеневодубове насадження віком понад 7580 років, в складі якого зростає
реліктова подільська горобинаберека

ДП
“Бершадський
ДЛГ”

БЗМ
18/555

“Цибулівська дача”

111,0

Рішення
облвиконко
му №263 від
25.10.90

ДП
“Ободівське
лісомислив.
Господарство”

БЗМ
50/555

Урочище
“Половича”

14,0

Рішення
облради 9
сесії 22
скликання
від 28.03.97

Ділянка дубово-ясеневих
лісонасаджень віком 100 років, в
трав’яному покриві якої зростає
цінна лікарська рослина – осока
парвська
Унікальне урочище, де на схилах
зростає болотна рослинність,
зустрічаються рідкісні види
лікарських рослин

ЛндЗМ
81/555

«Миска»

ЛндЗМ
82/555

«Зеленокли
нівські
пороги»

63,1965

ЛНДЗ
М
91/555

«Урочище»
Грабарка»

2,6

Рішення
обл.ради
№834
25сесії
5скликання
від 29.07.09р

ЛндЗМ
92/555

«Урочище»
Кручі»

13,6

Рішення
обл.ради
№834
25сесії
5скликання

Тростянецька
селищна рада

Тростянецький
район
смт. Тростянець

Територія заказника є частиною
типового ландшафту Східного
Поділля. Рельєф почленований з
сильно розвиненими яругобалковими системами.
Важкодоступність рельєфу зумовили
збереження степової рослинності.

Ободівська
сільська рада

Тростянецький
район,
с.Ободівка

Мальовничий ландшафт Поділля на
скелястих схилах долини та
порожисте з перекатами і дрібними
островами русло річки Південний
Буг. Збереження біорізноманіття
степових ділянок, місць поширення
рідкісних, занесених до Червоної
книги України та типових видів
рослин, місць оселення рідкісних,
занесених до Червоної книги
України та типових видів тварин.

Ладижинська
міська рада

м. Ладижин

Ободівська с/р

Тростянецький
район,
с.Ободівка

Новоободівсь
ка с/р

Тростянецький
район,
с.Новоободівка

Ландшафтні
87,7

Рішення 25
сесії
Вінницької
обласної
ради 4
скликання
№1014 від
23.12.05 р.
Рішення 17
сесії
Вінницької
обласної
ради 5
скоикання
№ 573 від
29.05.08 р.

Мальовничий ландшафт Поділля,
збереження
біорізноманіття
степових ділянок, місць поширення
рідкісних, занесених до Червоної
книги України та типових видів
рослин.
Мальовничий ландшафт в долині
р.Берладинка русла річки Південний
Буг,
біорізноманіття
степових
ділянок, місць поширення рідкісних,
занесених до Червоної книги

ЛндЗМ
95/555

«Урочище

ГЗМ
93/555

«Урочище»
Демидівськ
а долина»

ОЗМ
50/555

“Тростянец
ький

від 29.07.09р

України та типових видів рослин,

22,4

Рішення
обл.ради
№903
27сесії
5скликання
від 10.12.09р

Мальовничий

16,0

Рішення
обл.ради
№834
25сесії
5скликання
від 29.07.09р

Ділянка водно-болотного комплексу
болотної рослинності (очерет, осока,
рогіз) з місцем гніздування водноболотних птахів (качка, курочкаводяна,чирок)

Рішення
облвиконко
му №525 від
18.12.85р.

Ставки, розташовані в смт.
Тростянець, які є місцем поселення
лебедя-шипуна, занесеного в
Червону книгу області

“Берізки”

ландшафт
в
пребережній смузі р.Південий Буг і
за її межами.
Фітоценоз представлений типовою
для остепнених луків рослинністю.
Назва запропонована по причині
заселення
на
даній
ділянці
переважної більшості беріз з
поміссю інших видів віковічних
дерев.

Четвертинівсь
ка с/р

Тростянецький
район,
с. Четвертинівка

Демидівська
с/р

Тростянецький
район,
с.Демидівка

Тростянецька
селищна рада

Тростянецький
район
смт. Тростянець

Гідрологічні

Орнітологічні
75,0

Пам’ятки природи місцевого значення
Ботанічні
БПМ
151/555

Ободівські
сосни

2,7

БПМ
152/555

Заповідні
сосни

1,9

БПМ
153/555

Еталонна
діброва

3,0

БПМ
154/555

Ободівська дубина

1,1

БПМ
157/555

Цибулівськ
а діброва

4,0

БПМ
161/555

Ділянка
скополії
карніолійсь
кої

2,0

БПМ
205/555

Дуб- Гордій

0,01

Ріш.облвик.
№384 від
18.08.83,
№371 від
29.08.84р.
Рішення
облвиконко
му №384 від
18.08.83,
№371 від
29.08.84р.
Рішення
облвиконко
му №384 від
18.08.83,
№371 від
29.08.84р.
Рішення
облвиконко
му №384 від
18.08.83,
№371 від
29.08.84р.
Рішення
облвиконко
му №384 від
18.08.83,
№371 від
29.08.84р.
Рішення
облвиконко
му №384 від
18.08.83,
№371 від
29.08.84р.
Рішення
облвиконко
му №384 від
18.08.83,
№371 від

Високопродуктивні насадження 1-а
бонітету віком 70 років

ДП
“Бершадське
ДЛГ”

Ділянка цінного
високопродуктивного соснового
насадження віком 90 років

ДП
“Бершадське
ДЛГ”

Ділянка високопродуктивної
грабової 1-а бонітету віком 60 років

ДП
“Бершадське
ДЛГ”

Штучно створене дубово-ясенове
лісонасадження віком 70 років

ДП
“Бершадське
ДЛГ”

Ділянка продуктивної грабової
діброви штучного походження
віком 75 років

ДП
“Бершадський
лісгосп”

Цінна в області лікарська рослина
занесена до “Червоної книги
Вінниччини”

ДП
“Бершадське
ДЛГ”

Найдавніший дуб-патріарх, вік 600
років

ДП
“Бершадський
лісгосп”

Ободівська
сільська рада,
Ободівське
лісництво, кв. 2 діл.
2,4
Тростянецький
район, Ободівська
сільська рада,
Ободівське
лісництво,
кв. 3 діл. 4
Тростянецький
район, Ободівська
сільська рада,
Ободівське
лісництво,
кв. 13 діл. 11
Тростянецький
район, Ободівська
сільська рада,
Ободівське
лісництво,
кв. 14 діл. 14,11
Тростянецький
район, Цибулівська
сільська рада,
Цибулівське
лісництво, кв.23
діл.12
Тростянецький
район, Ободівська
сільська рада,
Ободівське
лісництво,
кв. 30 діл. 5
Тростянецький
район, Цибулівська
сільська рада,
Цибулівське
лісництво, кв.22

БПМ
155/555

Цибулівськ
ий ліс

1,0

ГПМ
192/555

Джерело
“Худенкова
криниця”

0,01

ГПМ
194/555

Джерело
“Черешнев
ий дзвін”

0,01

ГПМ
195/555

Джерело
“Гвинтове”

0,01

ГПМ
196/555

Джерело
“Демидова
криниця”

ЗУ
23/555

29.08.84р.
Рішення
облвиконко
му №384 від
18.08.83 р.

Штучно створене дубово-ясенове
лісонасадження віком 80 років

«Ободівське
лісомислив.
Господарство”

діл.6
Тростянецький
район, Цибулівське
лісництво, кв. 21,
діл. 3

Гідрологічні
Рішення
облвиконко
му №371
від 29.08.84
та № 384 від
18.08.83р.
Рішення
облвиконко
му №371
від
29.08.84р.
Рішення
облвиконко
му
№ 384 від
18.08.83р.

Потужне джерело ґрунтової води,
вода – глибина до 2м, має лікувальні
властивості

Цибулівська
сільська рада

Тростянецький
район, сЦибулівка
(суха долина за
старою частиною
села)

Великодебітне джерело ґрунтової
води в урочищі “Замчище”

Цибулівська
сільська рада

Тростянецький
район
с. Цибулівка

Потужне глибоководне джерело
грунтової води в балці урочища
"Гвинтове“

Цибулівська
сільська рада

Тростянецький
район,
с. Цибулівка

0,01

Рішення
облвиконко
му
№ 384 від
18.08.83р.

Джерело ґрунтової води в міжгір’ї
урочища “Маруньків сад”, що має
лікувальні властивості

Цибулівська
сільська рада

Тростянецький
район,
с. Цибулівка

Ладижинська
діброва

62,0

Ділянка високопродуктивних
еталонних дубово-ясеневих
насаджень віком понад 80 років

ДП
“Гайсинський
ДЛГ”

ЗУ
24/555

Ладижинські ясени

32,0

Ділянка високопродуктивного
еталонного дубово-ясеневого
лісонасадження віком понад 65 років

ДП
“Гайсинський
ДЛГ”

Оляницька с/р
Ладижинське
лісництво
кв. 39,діл.3,
кв. 40, діл. 1
Оляницька с/р
Ладижинське
лісництво
кв. 34,діл.2,

ЗУ
25/555

Панькове

7,3

Мальовниче узгір’я в Цибуховій
балці де зростають лісові та садові
породи дерев. Особливу цінність має
кизиловий гай.

Цибулівська
сільська рада

Тростянецький
район
с.Цибулівка

ЗУ
26/555

Маруньків
сад

4,5

Рішення
облвиконко
му
№ 384 від
18.08.83 р.
Рішення
облвиконко
му
№ 384 від
18.08.83 р.
Рішення
облвиконко
му
№ 384 від
18.08.83 р.
Рішення
облвиконко
му
№ 371 від
29.08.84 р.

Цибулівська
сільська рада

Тростянецький
район
с.Цибулівка

ЗУ
34/555

Кайдуби

3,6

Ділянка мальовничої місцевості з
бухтоподібною балкою де зростють
грабово-дубові насадження, а також
липа, черешня,в підліску ліщина,
кизил, в трав’яному покриві цінні
лікарські рослини
Рідкісна ділянка степової
рослинності

Тростянецька
селищна рада

Тростянецький
район
смт. Тростянець

ДПМ
01/555

«Ладижинс
ький гай»

10,0

Ладижинська
міська рада

м.Ладижин

Заповідні урочища

Рішення 9
сесії 22
скликання
від 28.03.97
р.

Дендрологічний парк місцевого значення
Рішення 11
сесії
6скликання
облради від
27.06.12 р.

Дендропарк створено з метою
збереження і вивчення у спеціально
створених умовах різноманітних
видів дерев і чагарників та їх
композицій
для
найбільш
ефективного
наукового,
культурного,
рекреаційного
та
іншого використання.

ТУЛЬЧИНСЬКИЙ РАЙОН
Заказники загальнодержавного значення
Ботанічні
БЗЗ
180/555

Урочище
"Журавлівська
дача"

595,0

Постанова
РМ УРСР
від
16.12.82 р.
№617

Ділянка дубово-ясеневих насаджень,
де зростає берека - цінний
реліктовий вид, в трав'яному покриві
переважає скополія карніолійська

ДП
“Тульчинське
лісомислив.
господарство”

Тульчинський
район
Суворівська
сільська рада
Журавлівське
лісництво
кв. кв . 24-27, 36 -39
поблизу с.
Журавлівка

Парки - пам’ятники садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення
ППЗ
101/555

Печерський парк

19,0

Постанова
Держкомпри
роди УРСР
від30.08.90
р. № 18

Парк заснований в кінці 17 ст. На
території зростає 60 видів і форм
дерев та чагарників, які мальовничо
розташувались на схилах берега
р. П.Буг, русло якої в районі
паркової зони заповнено
багаточисельними порогами. В
парку збереглася алея 250-річні
липи, а також будинок костьолупам'ятки архітектури

Печерська
обласна
лікарня
відновлюваль
ного
лікування

Тульчинський
район
с. Печера

Заказники місцевого значення
Ботанічні
БЗМ
55/555

“Дранка”

22,2

БЗМ
56/555

Урочище
“Дзерівка

11,9

БЗМ
57/555

Урочище
“Гора
дубина”

4,2

БЗМ
71/555

Урочище
“Березів
яр”

107,0

ЛНД
ЗМ
54/555

“Прибузьк
ий”

ЛНД
ЗМ
45/555

ЛЗМ
61/555

Рішення
облради 13
сесії 22
скликання
від 26.12.97
р.
Рішення
облради 13
сесії 22
скликання
від 26.12.97
р.
Рішення
облради 13
сесії 22
скликання
від 26.12.97
р.
Рішення 11
сесії 23
скликання
облради від
17.12.99р.

Ділянка природної степової
рослинності серед яких: тонконіг
лісовий, зірочник ланцетовидний,
конюшина альпійська та інші

Дранська
сільська рада

Тульчинський
район
(за селом Дранка)

Мальовниче урочище, де ростуть
рідкісні рослини:
сон - трава, горицвіт весняний, цінні
лікарські рослини

Клебанська
сільська рада

Тульчинський
район
(північна частина с.
Клебані, лівий
берег р. Сільниці)

Урочище з густою мережею сильно
виражених балок, де ростуть:
тонконіг лісовий, зірочник
ланцетовидний,

Суворівська
сільська рада

Тульчинський
район
с. Суворівське

Природний комплекс, що включає
степові схили, де зростає степова і
лучно – болотна рослинність

СТОВ “Перше
травня”

Тульчинський
район
с.Клебань
с.Михайлівка

62,3

Рішення
облради 13
сесії 22
скликання
26.12.97р.

Долина річки з окремими виходами
гранітних порід на поверхню. В
трав’яному покриві переважає
рослинність: горицвіт, сон-трава,
кошачі лапки, конюшина біла та інші

Печерська
сільська рада

“Марусине”

12,0

129,0

Охорона ділянки північного схилу та
днища балки, де зростають водноболотні (пухівка піхвова),
неморальні ( анемона лісова) та
лучно- степові види рослин (черсак,
скабіоза, різні види бобових)
Водно-болотний комплекс болотної і
степової рослинності з місцем
гніздування водно-болотних птахів

ПСП
“Україна”

Урочище
“Федьківське”

Розпорядже
ння
облдержадмі
ністрації
№200
від 22.12.95р
Рішення 11
сесії 23
скликання
обласної
ради
від 17.12.99
року

Тульчинський
район, Печерська
сільська рада
(вздовж
р.Південний Буг в
межах Печерської
сільської ради)
Тульчинський
район Кинашівська
сільська рада
(на півд.сх в 2,5 км
від с.Мазурівка)

Ландшафтні

СТОВ “1 –е
Травня”

Тульчинський
район, с.Клебань

ЛНД
ЗМ
46/555

“Ковалева

ОЗМ
25/555

“Мазурове
цька
дубина”

25,0

Розпорядже
ння
облдержадмі
ністрації
№200
від
22.12.95р

Природний комплекс на схилах
безіменного струмка з своєрідною
степовою флорою і фауною

Рішення
облвиконко
му №371 від
29.08.84р.

Типова грабова діброва. Поділля,
розташована на мальовничих терасах
р. Південний Буг з поселенням сірих
чапель на штучно створених
ділянках соснових і дубових
насаджень. В колонії понад 60 гнізд
пернатих

Суворівська
сільська рада

Тульчинський
район,
с. Суворівка

ДП
“Тульчинське
лісомислив.
господарство”

Тульчинський
район, Печерська
сільська рада,
Шпиківське
лісництво, кв.102,
103
(поблизу с.Печера)

Орнітологічні
133,0

Пам’ятки природи місцевого значення
Ботанічні
БПМ
29/555

Софора
японська

0,07

Рішення
облвиконко
му №697 від
28.12.71р.

Група красивих екземплярів цінної
рідкісної деревної породи віком 60
років

Тульчинський
комбінат
комунального
господарства

БПМ
162/555

Шпиківськ
а дубина

2,3

Рішення
облвиконко
му №384 від
18.08.83р.

Ділянка насадження дуба звичайного
штучного походження віком 95 років

ДП
“Тульчинське
лісомислив.
господарство”

БПМ
197/555

Алея
вікових
лип

21,8
/140,0

Рішення
облвиконко
му №371 від
29.08.84р.

Двохрядна алея могу4тніх вікових
лип з обох сторін дороги ,створена
солдатами Суворова в 80-х роках
18ст.

Служба
автомобільних
доріг у
Вінницькій
області

Гід ПМ
61/555

Три
криниці

0,03

Стародавні джерела ґрунтової води,
які за переказами старожилів були
обладнані солдатами Суворова

СТОВ
ім.Желюка

ГПМ
207/555

Суворівськ
а криниця

0,02

Рішення
облвиконко
му № 335
від 2.06.72р.
Розпорядже
ння
облдержадмі
ністрації від
22.12.95р.
№200

Цінне джерело ґрунтової води,
доброї смакової якості

Кинашівська
сільська рада

Тульчинський
район, Тульчинська
міська рада,
м. Тульчин
(сквер, біля
будинку піонерів )
Тульчинський
район, Шпиківська
селищна рада,
Шпиківське
лісництво,
кв. 89 діл. 3
м. Вінниця-с.
Д’яківці, м.
Вінниця-Тульчин
на протязі 140 км.

Гідрологічні
Тульчинський
район, Тиманівська
сільська рада,
с.Тиманівка
Тульчинський
район,
с. Кинашівка

ХМІЛЬНИЦЬКИЙ РАЙОН
Заказники загальнодержавного значення
Ботанічні
БЗЗ
110/555

Хмільницька дача

50,0

Постанова
Ради
Міністрів
УРСР від
03.08.78 р.
№ 383

Штучно створені дубові насадження
, де в трав'яному покриві зростають
рідкісні рослини - любка дволиста ,
підсніжник звичайний та ін.

ДП
“Хмільницьки
й ДЛГ”

Широко Гребельська
сільська рада
Хмільницьке
лісництво,
кв.29

Пам’ятки природи загальнодержавного значення
Зоологічні
ЗПЗ
90/555

Урочище
"Рибчинец
ька
дубина"

40,0

Розпорядже
ння Ради
Міністрів
УРСР від
14.10.75 р.
№ 780 -р.

Рідкісна колонія кібчиків в окремому
масиві лісу біля р. Сниводи, серед
насаджень ялини , вільхи та ін. порід

ВОКСЛП
“Віноблагролі
с”

Хмільницький
район,
с. Рибчинці
с. Маркуші

Парки - пам’ятники садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення
ППЗ
100/555

Парк ім. 50- 20,7
річчя
Жовтня

Постанова
Держкомпри
роди УРСР
від30.08.90
р. № 18

Визначний ландшафтний парк,
створений в 1967 р. В парку зростає
понад 100 видів і форм дерев та
чагарників, в т.ч. смерека
гребінчаста, модрина європейська ,

Медичний
центр
реабілітації
залізничників

Хмільницький
район,
Хмільницька міська
рада,
вул. Шевченка,20

бук західний та інші
ППЗ
110/555

Парк ім.
Леніна

Постанова
Держкомпри
роди УРСР
від30.08.90
р. № 18

55,0

Визначний дендрологічний парк, де
зростає 120 видів форм дерев : сосна
веймутова , липа африканська, дуб
червоний, туя і ряд інших

Центральний
військовий
клінічний
санаторій
"Хмільник"

Хмільницький
район,
Хмільницька міська
рада,
вул. Першого
Травня, 63

Хмільницька
районна рада

ШирокоГребельська
сільська рада
( Сандрацьке
водосховище)

Кривошиївськ
а, Лознянська,
Маркушівська
Мар’янівська,
Пустовійтівсь
ка,
Рибчинецька,
Скаржинецька
Сьомаківська
Уланівська с/р

Хмільницький р-н
Кривошиївська,
Лознянська,
Маркушівська
Мар’янівська,
Пустовійтівська,
Рибчинецька,
Скаржинецька
Сьомаківська
Уланівська с/р

Заказники місцевого значення
Загально-зоологічні
ЗЗМ
52/555

ГЗМ
118/555

“Сандрацький”

498,1

Рішення
облради 9
сесії 22
скликання
28.03.97р

Одне із кращих місць, де
розводиться ондатра, видра,
річковий бобер, гніздяться лебедішипуни, кулики, сіра та рижа чаплі
та інші

«Снивода»

827,66

Рішення
облради
№104
5 сесії 6
скликання
від 29.04.11р

Водно-болотний комплекс з типовою
водно-болотною рослинністю з
домішками лучної.

Гідрологічні

Пам’ятки природи місцевого значення
Зоологічні
ЗПМ
208/555

Бобровий

57,5

Рішення
облради
від28.03.97р.
9 сесії 22
скликання

Поселення бобрів, понад 25 особини

Порицька
сільська рада

Хмільницький
район,
(долина
р.Південний Буг
біля с.Курилівка)
Голодьківська с/р
Голодьківська
сільська рада
Хмільницьке
лісництво кв.32,
діл,13
Березнянська
сільська рада
Березнянське
лісництво
кв.24, діл.12
кв. 25, діл. 5,6,13.
Березнянська
сільська рада
Березнянське
лісництво
кв.28, діл.3,8.

Заповідні урочища
ЗУ
14/555

Хмільницьке

6,9

ЗУ
27/555

Березнянський ліс

34,3

ЗУ
28/555

Дубина

28,6

Рішення
облвиконко
му
№ 384 від
18.08.83 р.
Рішення
облвиконко
му
№ 371 від
29.08.84 р.

Лісова ділянка з
високопродуктивним насадженням
дуба звичайного віком понад 90
років

ДП
“Хмільницьки
й ДЛГ”

Ділянка дуба звичайного штучного
походження віком понад 90 років

ДП
“Хмільницьки
й ДЛГ”

Рішення
облвиконко
му
№ 371 від
29.08.84 р.

Цінне високопродуктивне дубове
лісонасадження штучного
походження віком понад 85 років, в
трав’янистому покриві зустрічається
копитень

ДП
“Хмільницьки
й ДЛГ”

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ РАЙОН
Пам’ятки природи загальнодержавного значення
Геологічні
ГПЗ
117/555

Урочище
"Гайдамац
ький яр"

РЛП
1/555

"Мурафа"

69,7
(96,0)

Розпорядже
ння Ради
Міністрів
УРСР
від 14.10.75
р.
№ 780

2370,8
/3452,
7

Рішення 17
сесії
Вінницької
обласної

Величезний каскад вивітрених
пісковиків із скелями "Гриб",
"Баран", "Висяча", "Гайдамацька" з
печерою та інші , які розташовані
вздовж долини річки Бушанка, де на
крутих схилах зростають дубово грабові насадження

ВОКСЛП
“Віноблагролі
с” (кВ.36)

Чернівецький
район,
с.Бабчинці
( вздовж р.
Бушанки)

Чернівецька
селищна рада
– 78,8 ГА
Бабчинецька

смт. Чернівці
с.Гамулівка с.
Коси,
с. Лозова
с. Вила Ярузькі

Регіональні ландшафтні парки
Басейн р. Мурафи є регіональним
екологічним
коридором, який
поєднується з субмеридіональним
Дністровським
екокоридором.

ради 5
скликання
№ 573 від
29.05.08р

Притоки р. Мурафи виступають
інтерактивними елементами в
формуванні
регіональної
екомережі і разом з тим
є
екологічними
коридорами
в
формуванні локальної екомережі.
Мальовничі береги, невеличкі ліси,
степове різнотрав’я, гранітні скелі,
висотою 10-15 м, які нависають
над водою, що з шумом і клекотом
пробиває собі дорогу серед безлічі
порогів доповнюють археологічні
та архітектурні пам’ятки. Поблизу
сіл Вил-Ярузьких та Букатинки
виявлено
три
поселення
трипільської культури. Багатий
набір археологічних пам’яток і
біля села Мервинці.
Верхня та середня течія річки
Мурафи
у
великій
мірі
зарегульована дамбами, що сприяло
утворенню ставків та водосховищ. З
часом на названих водних об’єктах
сформувались
водно-болотні
флористичні
комплекси,
які
сприяють
збереженню
фауністичного різноманіття.

с/р-72,7 га,
Вило-Ярузька
с/р-1152,2 га,
Гонтівська
с/р- 53,0 га,
Лозівська с/р476,9 га,
Мазурівська
с/р- 537,2 га

с.Скалопіль
с.Скорячий Яр,
с. Гонтівка
с. Мазурівка

Вил- Ярузька
сільська рада,
Лозівська сільська
рада, Мазурівська
сільська рада
(між селами
Скалопів і Вила
Ярузькі, долина
р.Мурафа)
Моївська с/р
Чернівецький р-н

Заказники місцевого значення
Ландшафтні
ЛНД
ЗМ
32/555

“Мурафа”

220,0

Рішення
облвиконко
му
№ 263 від
28.10.90р.

Еталон каньйоноподібних долин
річок Подільського Придністров’я

ВОКСЛП
“Віноблагролі
с”

ЛЗМ
104/555

«Моївськи
й сад-парк»

54,8

Рішення 34
сесії
Вінницької
обласної
ради 5
скликання
№ 1138 від
25.10.10р

Ділянка мальовничого ландшафту з
різноманітними декоративними та
лікарськими рослинами.

Моївська с/р

ЛЗМ
14/555

“Моївська
дача”

Рішення
облвиконко
му від
29.08.84р.
№371

Ділянка високопродуктивного
дубового лісонасадження штучного
походження віком 65 років

Лісові
19,0

ДП “МогилівПолільський
ДЛГ”

Білянська сільська
рада, Моївське
лісництво,
кв.5 діл.1

Пам’ятки природи місцевого значення
Ботанічні
БПМ
20/555

Могутні
дуби

0,01

БПМ
21/555

Віковий
дуб

0,01

Гід ПМ

Джерело

0,01

Рішення
облвиконко
му №371
від
29.08.84р.
Рішення
облвиконко
му №371
від
29.08.84р.

Два могутні дуба звичайого, віком
понад 300 років

ДП “МогилівПолільський
ДЛГ”

Моївська сільська
рада, Моївське
лісництво,
кв. 66 діл. 4

Могутній дуб звичайний віком понад
300 років

ДП “МогилівПолільський
ДЛГ”

Моївська сільська
рада, Моївське
лісництво,
кв. 64 діл. 5

Рішення

Джерело добрих смакових якостей,

ВОКСЛП

Бабчинська

Гідрологічні

182/555

“Кадуб”

ЗУ
11/555

Моївське

облвиконко
му №371 від
29.08.84

має водо-регулююче значення

“Віноблагролі
с”

сільська рада,
с.Бабчинці

ДП “МогилівПолільський
ДЛГ”

Борівська сільська
рада
Моївське лісництво
кв. 23, діл. 5

ДП«Чечельниц
ьке лісове
господарство16518га
вилучаються з
користування;

Чечельницький
район

Заповідні урочища
9,4

Рішення
облвиконко
му
№ 384 від
18.08.83 р.

Високопродуктивне лісонасадження
з участю лісових культур дуба
звичайного

ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКИЙ РАЙОН
Національний природний парк
НПП
1/555

"Кармелюк
ове
Поділля"

1328,2
(20203,
4)

Указ
Президента
України
№1057/2009
Від
16грудня
2009року

Ліси характеризуються багатством
дендрофлори. До поширених порід
відносяться дуб звичайний, дуб
скельний, ясен високий, клен
гостролистий, клен польовий, липа
серце листа. Відмічені такі
рідкісні рослинні угруповання із
“Зеленої книги України”:
1.
Група
асоціацій
дубових лісів із дуба скельного
кизилових;
дубових лісів та дуба звичайного
кизилових ;
дубових лісів із дуба звичайного
татарськокленових;
дубового лісу із дуба звичайного
свидиново-парвськоосокового ;
грабово-дубового лісу із дуба
звичайного плющового та грабоводубового лісу із дуба звичайного
маренково – плющового;
грабово-дубового
лісу
волосистоосокового та грабоводубового лісу яглицевого;
мішаних дубових лісів із дуба
звичайного ведмежоцибулевих.
Флора території багата і
різноманітна
домінує
лісова
рослинність та лучно-степові види
рослин, рідкісні і занесені до
"Червоної книги України". В
складі флори чимало регіонально
рідкісних видів та ціла низка
лікарських рослин.

ВОКСЛП
“Віноблагроліс
”-1469,5га без
вилучення з
користування.
Бондурівська,
Бритавська,
Вербська,
Демівська,
Куренівська,
Любомирська,
Лузька,
Стратіївська,
Тартацька,
Червоногребля
нська сільські
ради
Чечельницької
селищної ради
Чечельницьког
о району

Бондурівська,
Бритавська,
Вербська,
Демівська,
Куренівська,
Любомирська,
Лузька,
Стратіївська,
Тартацька,
Червоногреблянсь
ка сільські ради
Чечельницької
селищної ради
Чечельницького
району

Заказники загальнодержавного значення
Ботанічні
БЗЗ
216/555

Бритавськи 3259,0
й

Постанова
Ради
Міністрів
УРСР від
02.06.90 р.
№ 123

Природний лісовий масив з
насадженнями дуба звичайного,
бересклета карликового та інших.

ДП
“Чечельницький ДЛГ”

Бритавська сільська
рада
Бритавське
лісництво,
кв.кв. 24-26,39-42,
53-72,76-110
Лузька с/р

Пам’ятки природи загальнодержавного значення
Ботанічні
БПЗ
149/555

"Терещуків
яр"

3,8

БПЗ
148/555

"Ромашков
о"

8,7

Постанова
Ради
Міністрів
УРСР від
28.12.89 р.
№ 324
Постанова
Ради
Міністрів
УРСР від

Ділянка лугово- степової
рослинності, де зростають види
рослин занесені до Червоної книги
України

Чечельницька
селищна рада

Чечельницька
селищна рада,
смт. Чечельник,
правий берег р.
Савранки

Ділянки цілинної степової
рослинності, де зростають види
рослин , що занесені до Червоної
книги України

Чечельницька
селищна рада

Чечельницький
район
селище Чечельник

28.12.89 р.
№ 324

Заказники місцевого значення
Ботанічні
БЗМ
9/555

“Вербська
дача”

46,0

БЗМ
33/555

“Червоногреблянськ
ий”

1492,0

Рішення
облвиконко
му
№ 599
від 17.11.81
р.
Рішення
облвиконко
му
№ 263 від
25.10.90 р.

Ділянка продуктивної грабової
діброви насіневого та порослевого
походження віком понад 90 років, в
складі якої зростає берека, в підліску
зарослі кизилу.

ДП
“Чечельницький ДЛГ”

Цінна ділянка дубового лісу з
рідкісними субтропічними
середземноморськими
угрупованнями та видами рослин на
межі ареалу, з яких 11 видів занесено
до Червоної книги України

ДП
“Чечельницький ДЛГ”

Чечельницький
район
с. Вербка
Червоногреблянськ
е лісництво
кв. 6, діл. 3
Чечельницький
район
с. Червона Гребля
Червоногреблянськ
е лісництво
кв.22-26; 31-39; 4652;
57-61; 65-69,135,74.

Орнітологічні
Ставки

6,9633

Рішення 7
сесії
Вінницької
обласної
ради 7
скликання
№ 143 від
30.06.2016 р

Цінні водно-болотні угіддя у межах
двох штучних водойм.
Розмежованих греблею.
Зустрічається 47 видів птахів, які
відносяться до 10 рядів та 23 родин.

НПП
«Кармелюков
е Поділля»

Територія
Чечельнийької
селищної ради

Пам’ятки природи місцевого значення
Гідрологічні
ГПМ
62/555

Група
джерел
“Берізки”

0,04

ГПМ
63/555

Три
криниці

0,03

Рішення
облвиконко
му
№ 384 від
18.08.83р.
Рішення
облвиконко
му
№ 384 від
18.08.83р.

Великодебітні джерела ґрунтової
води, що виходять на поверхню із
вапнякових порід мають
водорегулююче значення

БерізкоЧечельницька
сільська рада

Чечельницький
район, с.Берізки

Група великодебітних джерел
ґрунтової води, що живлять
р.Савранку

Демівська
сільська рада

Чечельницький
район, с.Демівка

Копистиринсь
ка сільська
рада

Шаргородський
район
с. Копистирин
(заплава річки
Мурафа між
с. Копистирин та
с. Федорівка)

ШАРГОРОДСЬКИЙ РАЙОН
Заказники місцевого значення
Ботанічні
БЗМ
34/555

“Копистир
ин”

146,4

Рішення
облвиконко
му
№ 263 від
25.10.90 р.

Унікальний водно - болотний
комплекс з угрупованнями популяції
латаття білого

Пам’ятки природи місцевого значення
Ботанічні
БПМ
34/555

Гікорі
білий
(9 екз.)

0,09

Рішення
облвиконко
му №371
від
29.08.84р.

Група дерев цінної рідкісної породи
в області породи-гікорі білого віком
55 років, висотою 12 м та діаметром
стовбурів 16-22см

ДП “МогилівПодільський
ДЛГ”

БПМ
35/555

Віковий
дуб

0,01

Окремий екземпляр дуба звичайного
віком близько 300 років, висотою
26м, діаметром стовбура 130см

ДП “МогилівПодільський
ДЛГ”

БПМ
198/555

Алея сосни
веймутової

0,1

Рішення
облвиконко
му №371
від
29.08.84р.
Рішення
облвиконко
му №371
від
29.08.84р.

Цінна алея з 30-ти дерев рідкісної в
області породи – сосни веймутової
віком понад 90 років

ДП “МогилівПодільський
ДЛГ”

Шаргородський
район,
Деребчинська
сільська рада,
Джуринське
лісництво, кв.33 діл
9
Гибалівська
сільська рада,
Івашковецьке
лісництво, кв. 89
діл.6
Шаргородський
район,
Деребчинська
сільська рада,
Джуринське

лісництво, кв.26 діл
8

Гідрологічні
ГПМ
99/555

Джерело
“Південне
вікно”

0,01

ГПМ
100/555

Джерело
“Федірчик”

0,01

Рішення
облвиконко
му №371
від
29.08.84р.
Рішення
облвиконко
му №371
від
29.08.84р.

Цінне джерело ґрунтової води, яке
живить р.Острицю. Має лікувальні
властивості

СТОВ
“Конатківське
”

Шаргородський
район с.Конатківці
(долина р.Остриця)

Великодебітне джерело ґрунтової
води, що має водорегулююче
значення

СТОВ
“Конатківське
”

Шаргородський
район с.Конатківці

Парки - пам’ятники садово-паркового мистецтва місцевого значення
ППМ
11/555

Рахнянськи
й парк

17,9

Рішення
облвиконко
му
№371 від
29.08.84р.

ППМ
15/555

Деребчинський парк

14,7

Рішення
облвиконко
му
№371 від
29.08.84р.

ППМ
10/555

Федорівськ
ий парк

4,3

Рішення
облвиконко
му
№371 від
29.08.84р.

ЗУ
15/555

Михайлівсь
ке

7,2

Рішення
облвиконко
му
№ 384 від
18.08.83 р.

Ландшафтний парк, заснований в
першій половині 19ст. В парку
зростає чимало екзотів, в тому числі
сосна чорна і веймутова, горіх
чорний, смерека гребінчата, дугласія
зелена та найкрупніші на території
України ясени і липи віком 300
років, є став та архітектурні споруди
Парк ландшафтного типу, створений
в 1-ій половині 19 ст. В парку
зростає 40 видів дерев і чагарників,
серед них вікові дуби, сосна чорна,
гікорі білий, липа повстяна, смерека
сибірська, модрина європейська
Ландшафтний парк, створений в 2-ій
половині 19ст. В парку зростає 60
видів дерев і чагарників місцевих
порід, а також інтродуктовані: тис
ягідний, ялина срібляста, дуб
пірамідальний, сосна веймутова і
чорна вікос 150-200 років

Рахнянськ Лісова
сільська рада

Шаргородськицй
район, с.Рахни
Лісові

Дебречинська
сільська рада

Шаргородський
район, с.Деребчин

Федорівська
сільська рада

Шаргородський
район, с.Федорівка

ДП “МогилівПодільський
ДЛГ”

Шаргородський
район
Деребчинська
сільська рада
Джуринське
лісництво
кв. 9, діл. 2

Заповідні урочища
Високопродуктивна лісова ділянка з
участю штучно створеного
насадження дуба звичайного віком
понад 70 років

ЯМПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН
Заказники загальнодержавного значення
Ботанічні
БЗЗ
179/555

Урочище
"Білянський ліс"

218,0

БЗЗ
214/555

Урочище
"Криве"

226,0

Постанова
Ради
Міністрів
УРСР від
16.12.82 р.
№ 617
Постанова
РМ УРСР
від
02.11.84 р.
№ 434

Урочище цінних дубових насаджень
з переважанням дуба скельного та
домішками береки. В підліску
зростає кизил , а в трав'яному
покриві - осока парвська, низька,
ковила волосиста та інші.
Цінна ділянка дубових насаджень з
поширенням у підліску кизилу ,
зустрічаються рідкісні середземноморські види рослин: шавлія клейка,
шоломниця висока та перлівник
одноквітковий.

ДП
“Ямпільський
ЛГ”

ДП
“Ямпільський
ЛГ”

Ямпільський район
Гальжбіївська
сільська рада
Петрашівське
лісництво,
кв. 30,31,32
Ямпільський район
Северинівська
сільська рада
Северинівське
лісництво,
кв.27-30

Пам’ятки природи загальнодержавного значення
Геологічні
ГПЗ
117/555

Урочище
"Гайдамац
ький яр"

26,3
(96,0)

Розпорядже
ння Ради
Міністрів
УРСР
від 14.10.75
р. № 780

Величезний каскад вивітрених
пісковиків із скелями "Гриб",
"Баран", "Висяча", "Гайдамацька" з
печерою та інші , які розташовані
вздовж долини річки Бушанка, де на
крутих схилах зростають грабові
насадження

Бушанська
сільська рада

Ямпільський район
с.Буша
(вздовж р.
Бушанки)

Комплексні
КПЗ
34/555

РЛП
03/555

Урочище
"Стінка"

90,0

Розпорядже
ння Ради
Міністрів
УРСР від
14.10.75 р.
№ 780-Р

«Дністер»

1670,45

Рішення
обласної
ради № 104
5 сесії 6
скликання
від
29.04.2011р.

Мальовниче урочище на крутих
схилах
р. Дністер серед рідкісних виходів
на поверхню пісковиків, де
зростають дубові насадження .Є ряд
джерел в т.ч. відома "Гайдамацька
криниця"

Регіональний ландшафтний парк
Долина річки Дністер зі своїми
притоками є однією з унікальних
територій. Рідкісні для Поділля
лісові угрупування з реліктової
флори (дуб скельний і пухнастий,
скоп олія карніолійська та орхідеї)
В грабових дубравах широко
представлені
цінні
лікарські
рослини барвінок малий, цмін
пісковий,
валеріана
висока,
звіробій продірявлений, горицвіт,
сон-трава
орхідеї.
Серед
заповідних ботанічних об’єктів
найчисельнішими є вікові дуби.
Серед видів регіональної охорони:
горицвіт весняний, анемона лісова,
барвінок малий і трав’янистий,
півники
угорські,
сальвінія

ДП
“Ямпільський
ЛГ”

Ямпільський район
Петрашівська с/р
Петрашівське
лісництво , кв.20

Бушанська
с/р-170,56га,
Гальжбіївська
с/р- 555,28га,
Михайлівська
с/р- 944,61га.
ДП «МогилівПодільське
лісове
господарство»
Ямпільське
лісництво
кв.33-35, 3741, 52.

Ямпільський р-н
Бушанська,
Гальжбіївська,
Михайлівська с/р.

плавуча, зозулинець блощичний.

Пам’ятки природи місцевого значення
Ботанічні
БПМ
37/555

Дуби –
красені

0,02

Рішення
облвиконко
му №335
від
22.06.75р.

Два окремих дерева дуба
звичайного, віком понад 300 років

ДП “МогилівПодільський
ДЛГ”

БПМ
38/555

Дуби –
велетні

0,02

Рішення
облвиконко
му №335
від
22.06.75р.

Могутні екземпляри дуба звичайного
віком понад 300 років

ДП “МогилівПодільський
ДЛГ”

БПМ
39/555

Віковий
дуб

0,01

Рішення
облвиконко
му №335
від
22.06.75р.

Красивий екземпляр дуба
звичайного віком понад 300 років

ДП “МогилівПодільський
ДЛГ”

БПМ
40/555

Дуб
велетень

0,01

Рішення
облвиконко
му №335
від
22.06.75р.

Могутнє дерево дуба звичайного
віком понад 300 років

ДП “МогилівПодільський
ДЛГ”

БПМ
163/555

Берека

0,01

Рішення
облвиконко
му №384
від
18.08.83р.

Окреме дерево реліктової
подільської горобини – береки віком
100 років

ДП
“Ямпільський
ДЛГ”

ГПМ
110/555

Ямпільські
шари

0,05

Рішення
облвиконко
му
№ 599 від
17.11.81р.

Цінні відшарування гравелітів, серед
яких є включення гальки,
дрібнозернистих сірих пісковиків

Ямпільський район,
Безводнівська
сільська рада,
Моївське
лісництво, кв. 78
діл. 3
Ямпільський район,
Безводнівська
сільська рада,
Моївське
лісництво, кв. 81
діл. 3
Ямпільський район,
Безводнівська
сільська рада,
Моївське
лісництво, кв. 35
діл.13.
Ямпільський район,
Безводнівська
сільська рада,
Моївське
лісництво, кв. 46
діл. 12.
Ямпільський район,
Петрашівська
сільська рада,
Петрашкіське
лісництво, кв.14
діл.3

Геологічні
СВАТ ім.
Суворова

Ямпільський район,
смт.Ямпіль
(геологічні
вілслонення
поблизу гирла
р.Русава)

Гідрологічні
ГПМ
64/555

Гальжбіівс
ькі джерела

0,03

ГПМ
65/555

Джерело
“Дзигівське
”

0,01

ЗУ
5/555

Петрашівк
а

167,0

Рішення
облвиконко
му №371
від
29.08.84р.
Рішення
облвиконко
му №371
від
29.08.84р.

Великодебітні джерела ґрунтової
води, які живлять р.Мурафу –
притоку р.Дністер

Гальжбіївська
сільська рада

Ямпільський район,
с.Гальжбіївка

Цінне великодебітне джерело
ґрунтової води, що живлять
р.Коритна – притоку р.Дністер

Дзигівська
сільська рада

Ямпільський район,
с.Дзигівка

ДП
“Ямпільський
ДЛГ”

Ямпільський район
Петрашівська
сільська рада
Петрашівське
лісництво
кв. 14,15,16

Заповідні урочища
Розпорядже
ння
облвиконко
му № 580-р
від 29.12.79
року

Ділянка мальовничого ландшафту з
грабовою дібровою віком 95-100
років, в тому числі дуба скельного,
заростів кизилу на крутих схилах
берега р. Мурафи, притоки Дністра

М. ВІННИЦЯ
Парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення
ППЗ
98/555

Ботанічний сад
"Поділля

72,0

Постанова
Держкомпри
роди УРСР
від30.08.90
р. № 18

ППЗ
99/555

Центральн
ий парк
культури і
відпочинку ім.
Горького

30,0

Постанова
Держкомпри
роди УРСР
від30.08.90
р. № 18

Визначний ботанічний сад
створений на честь 50-річчя
Жовтня. На території ботсаду
зростає понад 900 видів і форм дерев
і чагарників. Особливу цінність
мають унікальні асоціації лжетсуги,
туї гігантської, платану західного, а
також лікарські рослини
Визначний парк культури створений
в 1-й половині 19 ст. на основі
природної грабової діброви.
Насадження парку мають високу
декоративність та багатий
дендрологічний склад, серед яких є
декілька 300-х річних дубів :
червоний і каштанолистий, оксамит
амурський , сосна веймутова.

Вінницький
Державний
аграрний
університет,
ботанічний
сад "Поділля"

м. Вінниця,
вул. Пирогова,155

Центральний
парк культури
і відпочинку
ім. Горького

м.Вінниця,
вул. Хлібна,1

Пам’ятки природи місцевого значення
Ботанічні
БПМ
101/555

Красень
дуб

0,01

Рішення
облвиконко
му №371
від
29.08.84р.

Красивий екземпляр дуба
звичайного віком понад 100 років

БПМ
102/555

Дуб
велетень

0,01

Могутній 300 річний екземпляр дуба
звичайного

Сосна
веймутова
(8 шт.)

0,05

БПМ
103/555

Алея горіха
Зібольда

1,0

БПМ
197/555

Алея
вікових
лип

Рішення
облвиконко
му №371
від
29.08.84р.
Рішення
облвиконко
му №371
від
29.08.84р.
Рішення
облвиконко
му №371
від
29.08.84р.
Рішення
облвиконко
му №371
від 29.08.84р

БПМ
4/555

3,8
(140)

АВО
“Вінницязелен
буд”.
Управління
міського
господарства
АВО
“Вінницязелен
буд”

м. Вінниця
(біля будинку
стоматполіклініки,
9-го Січня, 24)

Цінна група рідкісної породи віком
понад 80 років

АВО
“Вінницязелен
буд”

м. Вінниця ,
вул. Свердлова, 106

Однорядна алея плодоносних дерев
рідкісних в області - горіха
Зібольда. Є окремі дерева горіха
серцелистого,

АВО
“Вінницязелен
буд”

м. Вінниця
вул. Пирогова, від
№154 до
“Електромережі”

Двохрядна алея могутніх вікових
лип з обох сторін дороги, створена в
80-х роках 18ст. солдатами Суворова

Служба
автомобільних
доріг у
Вінницькій
обл.

м. Вінниця –
Хмельницьке шосе

м.Вінниця ,
вул. Хмельницьке
Шосе, 6

Комплексні
БПМ
209/555

Музей садиба
М.Коцюбинського

0,6

Рішення 13
сесії 22
скликання облради
від 26.12.97
р.

Садиба заснована в 1855р. на
території зростають: туя, липи віком
понад 250 років, рідкісний тамариск,
висаджений Коцюбинським, садок з
яблунями та грушами

Літературномеморіальний
музей ім. М.
Коцюбинського

м.Вінниця,
вул.І.Бевза –
пл.М.Коцюбинсько
го

Парки - пам’ятники садово-паркового мистецтва місцевого значення
ППМ
2/555

П’ятничанс
ький парк

32,0

ППМ
3/555

Парк ім.
О.І.Ющенк
а

15,0

ППМ
12/555

Дендрарій
лісоводослідної
станції

5,8

ППМ
21/555

Музей –
садиба
М.І.Пирогова

18,7

Рішення
облвиконко
му
№ 187 від
13.05.96,
№335 від
22.06.72р.
Рішення
облвиконко
му
№ 441 від
30.07.69,
№335 від
22.06.72р.
Рішення
облвиконко
му
№ 441 від
30.07.69,
№335 від
22.06.72 та
№371 від
29.08.84р.
Розпорядже
ння
Вінницької
облдержадмі
ністрації від
22.12.95р.
№200

Красивий ландшафтний парк,
заснований в 2-ій половині 19ст. В
парку зростає 80 видів дерев і
чагарників, в т.ч. – модрина
поліська, дуб червоний, берека,
катальпа, горіх чорний

Обласний
ендокринолгіч
ний диспансер

м. Вінниця,
вул. Мічуріна, 32

Ландшафтний парк , розташований
на мальовничому березі
р. Південний Буг. Заснований в 1902
році під керівництвом головного
лікаря Дорошкевича. В парку – алеї
вікових дубів, модрина європейська,
дуб червоний, горіх Зібольда,
каштан, березовий гай, масив ялини
звичайної
Створений в 1958-1959 роках, тут
висаджений набір цінних видів дерев
і чагарників (160 видів), в т.ч. –
велика колекція горіхів: Зібольда,
серцевидний, чорний, гіркорі,
манчжурський

Обласна
психоневроло
гічна лікарня

м. Вінниця,
вул. Пирогова, 109

Вінницька
лісоводослідна
станція

м. Вінниця,
вул.Максимовича,
39

Музей складається з будинку
вченого, музею-аптеки, парку та
яблуневого саду. Липова алея 300
річного віку, 2 величезні ялини,
посаджені в 1862 році самим
Пироговим. Є бузкова алея

Музей
М.І.Пирогова

м. Вінниця,
вул. Пирогова, 155

