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Шановні колеги! 
Запрошуємо Вас взяти участь у ІІІ Міжнародній конференції “Рослинний світ 

у Червоній книзі України: впровадження Глобальної стратегії збереження 
рослин”, яка відбудеться 4 – 7 червня 2014 р. у місті Львові на базі Інституту 
екології Карпат НАН України. 

 
Місце проведення конференції. Інститут екології Карпат НАН України 

розташований за адресою: м. Львів, вул. Козельницька 4 (див. схему нижче). За цією 
адресою будуть відбуватися реєстрація учасників, церемонії відкриття й закриття 
конференції, пленарні засідання, робота секцій і “круглих столів”. 

 
Проживання. Учасникам конференції пропонується особисто забронювати для 

себе номери в готелях і хостелах Львова. Орієнтовний список готелів і хостелів 
наведено в доданому файлі «Львів – готелі». Просимо забронювати місця заздалегідь. 

Більше детальної інформації про готелі Львова Ви знайдете на сторінці: 
http://lvivtour.com.ua/hotels/lhhotel.html 
У разі виникнення проблем чи питань, що пов’язані з бронюванням або 

вибором готелів або хостелів, просимо звертатися до представників Оргкомітету за 
наведеними нижче номерами телефонів. 

 
Транспорт. Від залізничного вокзалу до Інституту можна доїхати 

маршрутним таксі № 16, від автовокзалу – тролейбусом № 25. Від центру міста – 
маршрутні таксі №№ 3А та 18 – зупинка «Податкова адміністрація» (див. схему).  

 
Схема розташування Інституту екології Карпат НАН України. 

1 – зупинка «Податкова адміністрація»; 2 – Податкова адміністрація (вул. Стрийська, 35); 3 – 
адміністративна будівля Інституту екології Карпат НАН України (Козельницька, 4). 
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Екскурсія та дружня вечеря. Під час роботи конференції для її учасників 
запланована екскурсія територією НПП «Північне Поділля» (7 червня, субота) з 
відвідуванням Золочівського замку, що належить до одного із замків Золотої 
підкови Львівщини. Просимо учасників подбати про зручний одяг і взуття. Детальну 
інформацію дивіться у додатку. Крім того, 4 червня відбудеться дружня вечеря. 
Можливі додаткові витрати, пов’язані з участю в екскурсії й дружній вечері 
учасники сплачуватимуть під час реєстрації.  

 
Оргвнесок та інші витрати. Оргвнесок для участі у конференції становить: 

для громадян України – 200 грн., для громадян країн СНД – 35€, для громадян 
інших країн – 50€. Оргвнесок включатиме оплату за пакет учасника конференції, 
перерви на каву, часткову оплату участі в екскурсії. Сплачується за умови особистої 
участі. Заочні учасники оплачують лише публікацію матеріалів. 

Плата за публікацію однієї повної сторінки становить 35 грн. 
Оргвнесок та оплату публікації надсилати: 
поштовим переказом за адресою: вул. Тютюнників 1, кв. 7, Львів, 79011, 

Андрєєвій Ользі Олегівні 
або на карточку Приватбанку: 4405 8823 0833 0772, тримач картки Андрєєва 

Ольга Олегівна; через Приват24 із обов’язковою вказівкою ПІБ платника і 
зазначенням цілі платежу «оргвнесок». 

 
Усні доповіді. Представлення доповіді: мультимедійні презентації на основі 

програми Microsoft PowerPoint. Файл з презентацією надається учасником 
конференції перед початком роботи секції. 

Регламент: на пленарному засіданні надається 25 хв. для доповіді і 5 хв. на 
запитання та обговорення; на секційних засіданнях – 15 і 5 хв., відповідно. Будь-
ласка, враховуйте регламент. 

Постерна сесія не запланована. 
 
Фотоконкурс. Конкурс буде проведено у трьох номінаціях: «Судинні рослини 

Червоної книги України», «Несудинні рослини та гриби Червоної книги України», 
«Природа України». 

Результати фотоконкурсу будуть визначені за результатами вільного таємного 
голосування. Експертно-лічильна комісія конкурсу: д.б.н., проф. В.П. Гелюта, к.б.н., 
с.н.с. О.О. Кагало, к.б.н. І.О. Беднарська. 

Правила для участі й перемоги в конкурсі 
1. Кожен учасник конкурсу може представити не більше трьох фотографій, які передаються 

оргкомітету під час реєстрації і будуть повернуті авторам після оголошення переможців конкурсу. 
За бажанням автори можуть надати електронні версії своїх фотографій Оргкомітету для 
некомерційного використання з гарантією збереження авторського права. 

2. Фотографії повинні зображати рослини та гриби природної флори, які включені до 
Червоної книги України, або пейзажі України. 

3. До конкурсу приймаються фотографії формату A4 (210 x 297 мм), які обрамлені у рамку і 
закриті склом. До кожної фотографії додається картонна табличка (50 х 150 мм), на якій зазначені 
ініціали та прізвище автора та назва роботи. 

4. Учасник конкурсу гарантує, що при фотографуванні не було завдано шкоди самим 
рослинам або місцям їх росту. 

5. Кольорові зміни і нанесення текстів на фотографіях заборонені. 
6. Учасник гарантує, що його фотороботи, які представлені на конкурс, раніше не 

публікувалися (у тому числі в Інтернеті, періодичних виданнях, книгах тощо). 
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Попередня програма конференції 
4 червня 2014 р. (середа) 

8:30 – 11:00 – реєстрація учасників конференції в Інституті екології Карпат НАН 
України 

11:00 – 14:00 – урочисте відкриття конференції, пленарне засідання 
14:00 – 15:00 – обід 
15:00 – 17.30 – продовження пленарного засідання (з перервою на каву) 
19:00 – 22:00 – дружня вечеря 
 

5 червня 2014 р. (четвер) 
9:30 – 13:00 – робота в секціях, з перервою на каву 
13:00 – 14:00 – обід 
14:00 – 16:30 – продовження роботи в секціях, з перервою на каву 
16:30 – 18:30 – круглий стіл: «Червона книга в законодавстві України – перспективи 
удосконалення та узгодження із законодавством Євросоюзу» 
 

6 червня 2014 р. (п’ятниця) 
9:30 – 13:00 – робота в секціях, з перервою на каву 
13:00 – 14:00 – обід 
14:00 – 17:00 – круглі столи: 1. «Принципи формування національного та 

регіональних списків видів, що потребують охорони» 
2. «Популяційні підходи до оцінки созологічного 

статусу та охорони нижчих рослин, грибів та грибоподібних 
організмів» 

17.00 – 18.30 – підведення підсумків конференції, прийняття резолюції, 
нагородження переможців фотоконкурсу, закриття конференції 

 
7 червня 2014 р. (субота) 

8:30 – екскурсія в НПП «Північне Поділля». Виїзд від Інституту екології Карпат 
НАН України. Орієнтовний час закінчення екскурсії 19:00 

 
Контактна інформація: 
Інститут екології Карпат НАН України (вул. Козельницька, 4, м. Львів, 79026, 

Україна). Тел./факс +38-032-2707430 
Контактні телефони: 
+38-096-4169383 або 099-3125607 (співголова Оргкомітету – Олександр Кагало); 
+38-068-5010883 (заст. голови Оргкомітету– Ольга Андрєєва). 

E-mail: redbookconf2014@ukr.net  
 

Будь ласка, повідомте Оргкомітет заздалегідь про час і дату Вашого приїзду! 
 

Оргкомітет просить учасників подбати про своєчасне придбання зворотних білетів. 
 
 
 
 

ДО ЗУСТРІЧІ У ЛЬВОВІ! 
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ДОДАТОК 

НПП ПІВНІЧНЕ ПОДІЛЛЯ 

 
«ПІВНІЧНЕ ПОДІЛЛЯ» –  національний природний парк, розташований на території  Бродівського, 

Буського та Золочівського районів Львівської області. 
Площа: 15587,92 га, у тому числі надано у постійне користування 5434,4 га. 
Підпорядкування: Міністерство екології та природних ресурсів України. 
Національний природний парк «Північне Поділля» поєднує території, які належать до північної 

частини Подільської височини, що стрімким уступом обривається до рівнини Малого Полісся. До складу 
парку включено багато об’єктів природно-заповідного фонду. «Північне Поділля» належить до парків 
кластерного типу – окремі його території розташовані на значній відстані одна від одної. 

Започатковано заповідну справу на території парку ще у XIX столітті: у 1886 році граф Володимир 
Дідушицький на своїх землях створив перший у Європі законодавчо закріплений заповідний об’єкт 
«Пам’ятка Пеняцька» для збереження «на всі часи» унікальних, корінних і рідкісних угруповань рослин і 
тварин. У 1904 році розпочинаються спроби розгорнути планомірні науково-природничі дослідження, 
спрямовані на виявлення природних об’єктів, які заслуговують на охорону. У 1931 р. був 
створений  степовий резерват «Макітра» на площі 4 га поблизу с. Суховоля Бродівського р-ну Львівської 
обл. У 1941 р. до заповідних об’єктів місцевого значення у Львівській області було зараховано г. Біла Гора 
(гора Маркіяна Шашкевича) біля с. Підлисся Золочівського р-ну. До кінця 1998 р. було створено 18 об'єктів 
природно-заповідного фонду, які складали основу створення національного природного парку «Північне 
Поділля». 

Національний природний парк «Північне Поділля» створений Указом Президента України №156 від 
10 лютого 2010 року на територіях Бродівського, Буського та Золочівського районів Львівської області. 

Національний природний парк «Північне Поділля» створено з метою збереження цінних природних 
та історико-культурних комплексів і об’єктів Північного Поділля, включаючи реліктові екстразональні 
степові угруповання та букові лісостани, для підтримання екологічної природної рівноваги в регіоні, 
створення умов для відпочинку та туризму, здійснення науково-дослідних робіт, проведення екологічної 
освітньо-виховної роботи. 

Територія парку розкинулася на 35 км з півночі на південь і на 63 км із заходу на схід та охоплює 
північно-західний край Подільської височини. Окрасою території парку є фізико-географічні райони гір 
Гологори та Вороняки – низькогірні пасма, яким характерні долинно-балкові форми рельєфу. Переважна 
частина території «Північного Поділля» знаходиться в межах абсолютних висот 250-460 м н.р.м. Найвищі 
гори на території парку: г. Вапнярка (460,8 м) і г. Високий Камінь (440,4 м). Парк розташований у найбільш 
горбистій і лісистій частині цього горбогірного пасма. 

Територією національного природного парку «Північне Поділля» проходить Головний Європейський 
вододіл: тут бере джерельну енергію та набирає сили ріка Західний Буг, несучи свої води в Балтійське море 
і витікають ріки, які живлять Чорне море – Стир, Серет, Іква. 
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Нині парк переживає непростий період організаційного й наукового становлення. Закладаються 
підвалини наукового обґрунтування функціонального зонування. До заповідної зони мають бути включені 
найцінніші букові праліси та ділянки екстра зональних лучних степів, на яких масово ростуть ендемічні та 
реліктові види й фітоценози, території у верхів’ях витоків Західного Бугу, Стиру, приток Серету. 

Надзвичайну наукову цінність території має співіснування рослин різного походження: західно-
європейського, середземноморського, азійського та північного (бореального). Понад  200 видів рослин та 
близько 30 видів тварин мають статус охоронюваних на державному, міжнародному та регіональному 
рівнях. Флора парку налічує понад 1600 видів – майже третина рослин України. На території парку 
«Північне Поділля» проходять межі ареалів важливих лісових едифікаторів, а також цілої низки 
бореальних і неморальних елементів флори, наявність яких у складі угруповань зумовлює їхню 
самобутність, оригінальність і, відповідно, високу природоохоронну цінність. 

Регіон, у якому розташований парк, належить до суббореального поясу ґрунтоутворення, який 
охоплює переважно молоді ґрунтові зони, які сформувалися у післяльодовикові епохи, або дещо раніше, у 
пліоцені. Ґрунти території парку, як і Гологоро-Кременецького масиву загалом, можна зарахувати до 
формації нейтральних або лужних ґрунтів суббореального помірно-теплого клімату. Основною 
материнською породою ґрунтів регіону є лес, а в місцях виходу на денну поверхню – елювій або делювій 
крейдяних мергелів, третинних вапняків, пісковиків та пісків, місцями балтські щільні глини. 

Клімат території м’який помірно-континентальний, вологий. Літо тепле, але не жарке, часто дощове, 
особливо в другій половині. Осінь також досить волога з частими туманами. Весна характеризується досить 
мінливими станами погоди, часто затяжна. Вороняки разом із Гологорами сприяють утворенню хмарності й 
опадів, які (особливо хмарність), у свою чергу, є регулятором температурного режиму. Нестійкість 
погодних умов зумовлена активним розвитком циркуляційних процесів, впливом циклонів та 
антициклонів. Середня температура повітря становить близько +7 °С. Найтеплішим у багаторічному 
режимі є липень (+18,1 °С). Переважаючими є західні й північно-західні напрями вітрів. Середня швидкість 
вітру становить 3,7 – 3,9 м/с. Протягом року на цій території випадає 700-800 мм опадів. Найвологішими 
місяцями є червень, липень, вересень, а найменше опадів випадає взимку. 

Геолого-геоморфологічна будова території «Північного Поділля» достатньо репрезентативно 
відображає особливості геолого-геоморфологічної будови північно-західного Поділля загалом. Вона 
відзначається значною складністю і різноманітністю, які зумовлені тривалою і багатофакторною історією 
формування. 

Національний природний парк «Північне Поділля» має важливе функціональне значення для 
існування популяцій фонових, перш за все, мисливських, видів тварин. Сучасна фауна налічує 127 видів 
птахів, 41 вид ссавців. Серед них 22 види включені до Червоної книги України (2009). Виявлено 2 види 
птахів, що включені до Європейського червоного списку тварин і рослин, що перебувають під загрозою 
зникнення (1991): могильник (Aquila heliaca) і деркач (Crex crex). 

Територія Національного природного парку «Північне Поділля» знаходиться в межах надзвичайно 
цікавої області України – Галичини, яка багата на історичні, культурні, археологічні, архітектурні та 
природні пам’ятки. Туристи можуть поєднувати відвідування замків, монастирів, церков, музеїв з 
природними окрасами території парку і місцями відпочинку.  

Цікавим та унікальним об’єктом на території парку є комплексна природна пам’ятка – гори Лиса, 
Стінка й Сипуха неподалік с. Червоне Золочівського р-ну. Тут, на площі близько 200 га зосереджено понад 
600 видів судинних рослин, що становить найвищий показник видової насиченості на одиницю площі у 
Східній Європі. Тут можна побачити низку реліктових та ендемічних видів вівсюнець пустельний, 
відкасники татарниколистий та осотовидний, вовче лико борове, анемону нарцисоцвіту, жовтозілля 
Швецова, скорцонеру австрійську та ін. З висоти гори відкриваються панорами рівнини Малого Полісся, 
горбогір’я Вороняків. 

Туристичною окрасою парку є добре збережений Золочівський замок, збудований в XVII ст. за 
голландською системою. В ансамбль замку входять в'їздова вежа, Китайський палац, Великий королівський 
житловий палац. 

Приваблюють відвідувачів місця біля витоків однієї з найбільших річок України – Західний Буг. 
Щороку тут проходить міжнародний екологічний етнофестиваль «Чисті джерела Бугу». 

 


