
  

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

до «Звіту про виконання плану природоохоронних заходів 

збереження природно-заповідного фонду» за 2018 рік 

Національного природного парку «Тузловські лимани» 
 

Національний природний парк "Тузловські лимани" створений на підставі Указу 

Президента України від 01.01.2010 року № 1/2010 «Про створення національного природного 

парку «Тузловські лимани»», наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 

07.09.2011 р. №320 «Про затвердження Положення» та проведена державна реєстрація 

установи  27.09.2011року. 

Фінансування витрат на виконання робіт, передбачених у ППЗ, здійснюється за 

рахунок загального фонду Державного бюджету, від надання платних послуг згідно основної 

діяльності та інших надходжень. 

Кошторисом видатків  та змінами до кошторису на 2018 рік, з загального фонду 

держбюджету, на  утримання Парку за бюджетною програмою КПКВК 2401160 «Збереження 

природно-заповідного фонду», передбачено 3363100,00 грн., по спеціальному фонду інших 

надходжень (благодійні внески, гранти та дарунки) передбачено 528902 грн., по спеціальному 

фонду ( від надання платних послуг) передбачено 31600 грн. 

Кошторисом видатків на 2018 рік з загального фонду державного бюджету за 

бюджетною програмою КПКВК 2401270 «Здійснення природоохоронних заходів» на 

придбання спеціального обладнання передбачено 20200 грн. 

Касові видатки за 2018 рік по загальному фонду на  утримання Парку за бюджетною 

програмою КПКВК 2401160 «Збереження природно-заповідного фонду» складають 3335604 

грн., по спеціальному фонду інших надходжень (благодійні внески, гранти та дарунки) -  

498617 грн., по спеціальному фонду ( надходження від надання платних послуг) - 23124 грн. 

Касові видатки за 2018 рік по загальному фонду за бюджетною програмою КПКВК 

2401270 «Здійснення природоохоронних заходів» складають 20156 грн. 

Звітом  передбачено наступні розділи: 

1. Роботи щодо організації території. 

2. Науково-дослідні роботи. Організація моніторингу. 

3. Еколого-освітня робота. 

4.Заходи щодо збереження та відтворення природних комплексів та об’єктів. 

5.Заходи щодо збереження та відтворення фауни. 

6. Протипожежні та захисні заходи. 

7. Рекреаційні заходи. 

8. Загальногосподарські витрати. 

 

Розділ 1 «Робота щодо організації території» 
 

Код 10002 «Розробка Проекту землеустрою щодо організації та встановлення меж 

території без вилучення у землекористувачів» 

          Договір про виконання розірваний в односторонньому  порядку ДП «Інагро» у 

листопаді 2015 року. Питання щодо поновлення Договору з ДП «Інагро» для завершення 

Проекту землеустрою по відведенню земельних ділянок та Проекту землеустрою з організації 

та встановлення меж території НПП «Тузлівські лимани» було розглянуто на НТР (протокол 

№7 від 25.03.2016 р.).  

22 лютого 2018 року на виконання Розпорядження голови Одеської обласної 

державної адміністрації  від 16.01.2018 № 53/А-2018  «Про затвердження орієнтовного плану 

проведення консультацій з громадськістю Одеської обласної державної адміністрації на 2018 

рік» відбулося публічне громадське обговорення у формі засідання за круглим стом на тему: 

«Сучасний стан та перспективи розвитку національного природного парку «Тузлівські 

лимани». Одним із розглянутих під час обговорення питань було питання щодо встановлення 



меж національного природного парку «Тузлівські лимани» (розробки Проекту землеустрою 

на територію без вилучення). 

Листом від 15.03.2018 року № 141/01/29-18 до Одеської ОДА Були направлені наступні 

пропозиції: 

1. Рішенням голови Одеської обласної державної адміністрації створити робочу групу 

щодо визначення місць встановлення та стану межових знаків прибережної захисної смуги 

озер Шагани, Бурнас, Алібей на території Татарбунарського району Одеської області.  

2. До складу робочої групи пропонуємо включити представників: головного управління 

Держгеокадастру в Одеській області, Департаменту екології та природних ресурсів Одеської 

ОДА, Управління комунікацій та інформаційної політики  Одеської обласної державної 

адміністрації, ОРФ ДП «ЦДЗК»,  НПП «Тузлівські лимани», Татарбунарської районної 

державної адміністрації, Татарбунарської районної ради, органів місцевого самоврядування, 

тощо. 

3. Визначити термін роботи робочої групи з визначення місць встановлення та стану 

межових знаків прибережної захисної смуги озер Шагани, Бурнас, Алібей на території 

Татарбунарського району Одеської області – квітень – травень 2018 року. 

4. За результатами роботи робочої групи рекомендувати  національному природному 

парку «Тузлівські лимани» відновити межі прибережної захисної смуги озер Шагани, Бурнас, 

Алібей на території Татарбунарського району Одеської області, які стануть межами 

національного природного парку «Тузлівські лимани», шляхом подання до Міністерства 

екології та природних ресурсів запитів на фінансування природоохоронного заходу. 

5. Підготувати Розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації щодо 

передачі в постійне користування прибережних захисних смуг національному природному 

парку «Тузлівські лимани» для облаштування та догляду за ПЗС. На даний час ці території 

без вилучення. 

Результат – відмова по всім пунктам. 

Листом від 15.05.2018 року № 272/01/29-18 до Татарбунарської районної ради були 

направлені пропозиції щодо термінового створення комісії/робочої групи Татарбунарської 

районної ради щодо визначення місць встановлення та стану межових знаків прибережної 

захисної смуги озер Шагани, Бурнас, Алібей на території Татарбунарського району Одеської 

області.  

Результат – відмова по всім пунктам. 

Листом від 15.05.2018 року № 275/01/29-18 До Міністерства екології та природних 

ресурсів України було направлене клопотання щодо ініціювання внесення змін до Земельного 

кодексу України, а саме, доповнення частини третьої статті 59 Земельного кодексу України   

пунктом «г» наступного змісту: «установам природно-заповідного фонду України для для 

облаштування та догляду за прибережними захисними смугами».  

Результат – повідомлено, що у рамках нормо-проектної роботи Мінприроди обов’язково 

врахує пропозиції Парку.  

Заява про злочин, лист від 29.08.2018 року № 477/01/29-18 

Відкрите кримінальне провадження від 14.09.2018 року №12018160440000326, попередня 

кваліфікація: ст.194 ч.1 КК України - «Умисне знищення або пошкодження чужого майна, що 

заподіяло шкоду у великих розмірах». В подальшому перекваліфікована за статтею 185 ККУ 

– «Крадіжка». Провадження триває. 

 

Код 10004 «Розробка Проекту організації території, охорони, відтворення та 

рекреаційного використання природних комплексів та об’єктів» 

Розробку Проекту завершено в 2016 році. Проект та функціональне зонування Парку 

погоджено НТР Парку у 2016 році, та був направлений до Мінприроди на затвердження. 

Мінприроди повернув розроблений Проект в НПП «Тузловські лимани» на доопрацювання. 

Вдруге доопрацьований Проект був направлений до Мінприроди у 2017 році. Але не 

затверджений у зв’язку зі зверненням голови Одеської ОДА, щодо розробки нового 

функціонального зонування Проекту. В 2017 році НПП «Тузловські лимани» подав Позовну 

заяву до суду на відміну Розпорядження голови Одеської ОДА у якому надано непогоджене  

функціональне зонування Парку. 



12.04.2018 року. заступник міністра В.М.Вакараш своїм листом зобов’язав надати 

пояснення стосовно невиконання доручення Мінприроди (щодо забезпечення доопрацювання 

та надання на затвердження до Мінприроди Проекту організації).  

            17.04.2018 року листом № 207/01/29-18 ми надали повну і розлогу відповідь в 

Мінприроди щодо ситуації, яка склалася і неможливістю прийняти нав’язані (необґрунтовані і 

не логічні) зміни. 

На даний час питання не вирішено, тому що судовий розгляд справи триває. 

 

Розділ 2 «Науково-дослідні роботи. Організація моніторингу» 

 
Станом на 01.01.2019 р. відділ укомплектовано 3 штатними одиницями, 1 працівник 

працює за сумісництвом та залучені 2 сторонні фахівці, які працюють згідно цивільно-

правового договору. 

Код 20011 «Ведення та видання Літопису природи» Протягом 2018 року зроблено 

роботу над розділами Літопису природи за 2017 р. (Том №6), а саме завершення камеральної 

обробки матеріалу, зібраного протягом 2017 р. та роздруковані основні розділи, пов’язані з 

рослинами, ссавцями, амфібіями та рептиліями. Також виконані детальні розділи по птахам, а 

саме розділ «Бернська та Боннська  конвенції. Уточнення переліку видів птахів НПП 

«Тузлівські лимани», які охороняються міжнародними конвенціями»; Розділ «Європейський  

червоний список видів  тварин та рослин, що знаходяться під загрозою зникнення у світовому 

масштабі, які зареєстровані на території НПП «Тузлівські лимани».  

Дослідження та розробка природоохоронних заходів для збереження видів 

Європейського червоного списку. «Наукові полігони. Пробні площі, профілі та трансекти. 

Визначення первинних пробних майданчиків, наукових полігонів, складання карти 

обстежень»; «Зимівля птахів в період 2016-2017 рр.»; «Чисельність птахів. Післягніздовий 

облік водоплавних та навколоводних птахів в 2017 рр.»; «Чисельність птахів. Колоніальні 

поселення птахів в 2017 р.»; розділ «Птахи. Інвентаризація орнітофауни. Вивчення  

таксономічного та видового складу птахів НПП «Тузлівські лимани»; розділ «Спостереження 

за поведінкою та міграціями птахів. Встановлення колоніальних поселень рідкісних та 

масових видів птахів. Виявлення місць гніздування та зимівлі червонокнижних видів птахів». 

Зроблено розділи: «Створення можливостей для гніздування водно-болотних птахів шляхом 

побудови штучних островів», «Екобуни  як спосіб збереження прибережно-захисних смуг та 

степових біотопів», «Ймовірні причини  загибелі та масового викиду дельфінів на 

узбережжі Чорного моря», «Промислове рибальство». 

Літопис природи за 2017 р. надіслано до Мінприроди в електронному та паперовому 

варіантах.  

Плановий обсяг витрат по загальному фонду Державного бюджету складає  69715 грн., 

із них на заробітну плату сторонніх працівників наукового відділу – 53004 грн.,  нарахування 

на зарплату – 11661 грн., на канцелярські витрати та ПММ – 1050 грн. Обсяг планових витрат 

по спеціальному фонду – 4000 грн.- придбання паливо-мастильних матеріалів. 

Касові витрати із загального фонду Державного бюджету становлять 86276 грн.: на  

заробітну плату сторонніх працівників наукового відділу – 65841 грн.,  нарахування на 

зарплату – 14485 грн.,  на канцелярські витрати для написання Літопису природи та ПММ – 

2230 грн. Витрати по іншим надходженням спеціального фонду – 3720 грн. це паливо-

мастильні матеріали. 

 Код 20012 «Поповнення та утримання наукових фондів» 

Під час експедиційних виїздів було зроблено ряд фотознімків квадрокоптером та 

звичайним фотоапаратом, на яких відображене видове різноманіття птахів, ссавців, 

першоцвітів та інших рослин, які перебувають на території НПП «Тузлівські лимани», 

біотопів, які птахи використовують, також об’єкти фауни НПП «Тузлівські лимани», та сліди 

їх перебування. Також на фотокамеру фіксувались чинники природного чи антропогенного 

характеру, які можуть вливати на фауну птахів, ссавців, рептилій та амфібій.  

Збиралися гербарні зразки судинних рослин, також зразки мохоподібних, лишайників, 

грибів та водоростей. 

Код 20013 «Організація та ведення моніторингу та кадастру ПЗФ, ГІС-

картографування» 



Плановий обсяг витрат по загальному фонду Державного бюджету складає  49776 грн. 

із них на заробітну плату сторонніх працівників наукового відділу – 40800 грн.,  нарахування 

на зарплату – 8976 грн.  

Касові витрати із загального фонду Державного бюджету становлять 49776 грн., на  

заробітну плату сторонніх працівників наукового відділу – 40800 грн.,  нарахування на 

зарплату – 8976 грн.  

Проведено середньозимові облікі водоплавних та навколоводних видів птахів на 

території НПП «Тузлівські лимани», в тому числі і червоноволої казарки, глобально 

вразливого виду. Додатково облыкі проведено також і в грудні. 

 В січні-березні проведені обліки чисельності ссавців та деяких амфібій, зібрані дані, 

щодо видового складу фауни ссавців Парку. Проведені фенологічні спостереження за 

першоцвітами. 

Зібрані дані увійдуть до Літопису природи за 2018 р.  

Підготовлена інформація для кадастру НПП «Тузлівські лимани», а саме: списки видів 

птахів, ссавців, рептилій та амфібій з відповідними кадастровими номерами, що занесені до 

Європейського червоного списку, Червоної книги України, Додатку ІІ Бернської конвенції.  

В серпні проведені додаткові обліки ссавців. Проведені дослідження стану фауни 

амфібій під впливом абіотичних факторів (скорочення площ прісноводних водойм в 

результаті пересихання). Зібрані додаткові дані, щодо видового складу фауни ссавців, амфібій 

та рептилій Парку, проведені фенологічні спостереження. 

Проведено моніторинг птахів з квадрокоптеру, що гніздяться на штучних островах. 

Проведено обстеження піщаних пересипів лиманів Шагани, Бурнас, Магалевське, 

Будури на наявність мушлі «Крила ангела. Зібрано біля 2000 зразків, проводиться робота з 

вивчення морфології мушлі цього виду. 

Код 20014 «Організація та виконання науково-дослідних робіт» 

В січні-лютому проведені обліки зимуючих видів птахів на території Парку. В лютому-

березні розпочаті фенологічні спостереження за появою першоцвітів, строками прильоту 

птахів на території  Парку та прилеглих до нього територій. 

В квітні-травні було здійснено ряд польових виїздів, метою яких було проведення 

фенологічних спостережень за сезонними явищами в житті птахів НПП «Тузлівські лимани». 

В травні-червні були проведені обліки колоніальних видів птахів. Велися також 

спостереження за біологією та місцем перебування рідкісних та зникаючих видів птахів. 

В першій декаді липня був продовжений облік колоніальних поселень птахів. 

Обстежене узбережжя та піщано-мулисті коси Тузлівських лиманів окрім Тузлівського 

пересипу. 

В серпні спільно з Інститутом морської біології НАН України проведено експедицію  

щодо вивчення бентосу в лиманах Малий Сасик та Шагани та спостереження за птахами в 

урочищі «Тузлівська Амазонія». 

1-17.08.2018 проведені традиційні «серпневі» обліки птахів водно-болотного 

комплексу, під час яких був зібраний матеріал щодо динаміки прольоту, видового складу та 

кількості перелітних птахів. Велися також спостереження за біологією та місцем перебування 

рідкісних та зникаючих видів птахів. 
В звітному році на території НПП відмічено 1 новий види птахів – дрізд гірський 

Turdus torquatus. Це перша реєстрація виду в українській частині Придунайського регіону.  

Також протягом звітного періоду проведено 3 багатоденних експедиційних виїзди на 

територію НПП «Тузлівські лимани». Проведені обліки чисельності ссавців та деяких 

амфібій. Зібрана додаткова інформація, щодо географічного розподілу ссавців та деяких 

амфібій парку, в тому числі тих, що охороняються українським та міжнародним 

законодавством. Проведені фенологічні спостереження. Зібрані пелетки хижих птахів, які 

включають кісткові залишки дрібних ссавців фауни НПП «Тузлівські лимані».  

Вивчався склад флори, упорядковувався гербарій судинних рослин. 

Обліковано віковий склад орхідних. Уточнено розповсюдження рослин, що підлягають 

особливій охороні. 

Організовано визначення зразків лишайників та ліхенофілних грибів, що зростають у 

парку. 

Вивчалися біотопи НПП «Тузлівьких лиманів з метою їх повної інвентаризації.  



В продовж звітного періоду було вивчено матеріал на тему: «Визначення причин 

деградації Джантшейського лиману для розробки рекомендацій щодо заходів спрямованих на 

відновлення та підтримання сприятливого екологічного стану».  

Протягом звітного періоду було виявлено локалізацію місць скупчення мушлі «Крила 

ангела» на лиманах Шагани, Будури, Алібей, Бурнас та проведена попередня морфологічна їх 

обробка. 

Код 20015 «Підготовка  та видання наукових збірників та праць» 

Підготовлено: 

Наукове обґрунтування будівництва островів для кучерявих пеліканів. 

Матеріали для колективної монографій  «Сучасний стан зимівель гусей в Азово-

Чорноморському регіоні України»; 

Опубликовано статтю «Іхтіофаги национального природного парку «Тузлівські 

лимани» (вихідні дані за 2017 рік); 

Експертний висновок на «Наукове обґрунтування розміщення обловних пристроїв на 

обловно-запускному каналі лиману Бурнас (Тузловські лимани) - Чорне море (2 км)»; 

Наукове обґрунтування допустимого вилову водних біологічних ресурсів в межах 

національного природного парку «Тузлівські лимани» на 2019 рік. 

Наукове обґрунтування щодо встановлення ліміту на викошування очерету з метою 

поліпшення біорізноманіття території національного природного парку «Тузлівські лимани» 

на 2019 рік. 

Експертне заключення щодо екологічної  ролі штучних островів та екобун. 

Здійснено опис рамсарського водно-болотного угіддя «Система озер Шагани-Алібей-

Бурнас» згідно нової форми та нових наукових даних. 

Надано відгук на автореферат дисертації Чаплигіної Анжели Борисівни 

«Дендрофільні горобцеподібні (Рasseriformes) як структурно-функціональний елемент 

антропогенно трансформованих лісових біогеоценозів Північно-Східної України»  за 

спеціальністю 03.00.16 – екологія, та відгук на автореферат дисертації Горобця Леоніда 

Вікторовича, «Птахи як індикатори палеоекологічних змін екосистем Півдня Східної Європи 

(на прикладі еоцен-голоценових авіфаун)», наданої на здобуття наукового ступеня, доктора 

біологічних наук за спеціальністю 03.00.16 – «екологія». 
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Підготовлено до друку статю: 



1. Андрющенко Ю.А., Гавриленко В.С., Костюшин В.А., Кучеренко В.Н., Мезинов 

А.С.,Петрович З.И., Рединов К.А., Русев И.Т., Яковлев М.В. Современное состояние 

зимовок Гусиных (Anserinae) в Азово-Черномоском регионе Украины. Весники 

зоологии (в друці) 

2. Попова О.М. Фізико-географічні дослідження Тузлівських лиманів як необхідна умова 

подальшого моніторингу (в друці) 

Інше 

Підготовлено:  

- Організовано та проведено 37 конференцію Азово-Чорноморської орнітологічної 

групи та видано збірник праць. 

- Обґрунтовано та створено з іншими відділами НПП ТЛ та волонтерами 4 острова для 

водно-болотних птахів на лимані Солоне, 1 острів на лимані Бурнас, 1 острів на лимані 

Малий Сасик. 

- Підготовлено короткий звіт з науки установи ПЗФ" (на запит Мінприроди). 

-  Підготовлені матеріали про НПП «Тузлівські лимани» для сайту Мінприроди. 

- Згідно Положення про наукову та науково-технічну діяльність природних і 

біосферних заповідників та національних природних парків  підготовлено звіт «Щорічне 

інформування з наукової та науково-технічної діяльності установи ПЗФ. 

До Міжнародного дня птахів 30.03.2018 проведені уроки для дітей середніх та старших 

груп КЗ ДНЗ (ясла-садок) №1 “Незабудка” в м. Татарбунари на тему: «Птахи рідного краю». 

Працівникам Тузлівського природоохоранного науково-дослідного відділення 
30.03.2018 проведені лекції за напрямком орнітологія. Надана інформація по видовому 
різноманіттю птахів НПП «Тузлівські лимани», особливостям визначення видової 
приналежності птахів та надані методичні рекомендації з проведення моніторингових 
робіт на території Парку.   

Участь в конференціях та семінарах: 

1. Нарада щодо міжнародного проекту «Збереження червоноволої казарки на 

глобальному прольоті (LIFE16 / NAT / BG00847), в якому НПП «Тузлівські лимани» бере 

участь (З 1 по 10 листопада 2018 року І.М. брали участь Вихристюк та І.Т.Русєв). 

2. Науково-теоретична конференція «Класифікація рослинності та біотопів України», 19-

21 квітня 2018 року на базі Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України (Попова 

О.М.). 

3. V Міжнародна конф. «Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження 

Глобальної стратегії збереження рослин» (Херсон, 25-28 червня 2018) (Попова О.М.). 

4. «Основні шляхи збереження лучно-степових екосистем України», присвячена 90-річчю 

національного заповідника «Михайлівська цілина» (заочно) (Попова О.М.). 

5. У семінарі «Імплементація оселищної директиви Європейського Союзу: оселища та 

флора» (пгт. Мигія, 15-17.05.2018) (Попова О.М.). 

6. «Імплементація Пташиної директиви Європейського Союзу та Смарагдова мережа для 

охорони птахів в Україні», який відбувся 3-4 травня в м. Києві в Міністерстві екології та 

природних ресурсів України (Яковлєв М.В.). 

7.  Семінар «Забезпечення виконання вимог Рамсарської конвенції в Україні» (14-

15.11.2018, Київ, Попова О.М.) 

8. Regional conference on internationally important Azov-Black-Sea Coastal Wetlands (26-

27.09.2018, Одеса, Русєв І.Т., Попова О.М.) 

9. Семінар «Політика менеджменту відходів в Одеській області» (8.11.2018, Одеса, 

Попова О.М.).  

10.  Семінар «Створення нових та розширення існуючих спеціальних природоохоронних 

територій в українській частині Нижньодунайського регіону» » (3.12.2018, Одеса. Попова 

О.М.) 

11.  Засідання секції рибальства в басейні Чорного моря. (30.10.2018, Одеса, Попова О.М.) 

12.  7 Black Sea Summit Асамблеї Європейських регіонів, Чорноморського-Дунайська 

синергія. Регіон можливостей для Європи (5-6 вересня 2018, Одеса, Попова О.М.) 
13.  Дитяча екологічна експедиція, організована Парком (проведення лекцій, екскурсій, 

практичних занять) (приймали участь Русєв І.Т. та Попова О.М. 18.06.18 - 24.06.18) 



14.  ХХХVІІ Конференція орнітологів Азово-Чорноморського регіону «Актуальні питання 

вивчення та охорони птахів», яка проходила в межах НПП «Тузлівські лимани» на курорті 

Катранка 12-15 вересня 2018 р. 

Русєв І.Т. виступив з доповідями: «Наслідки знищення природної прорви для ВБУ 

національного природного парку «Тузлівські лимани»», «Збереження червоноволої 

казарки на глобальному прольоті (LIFE16 / NAT / BG00847) (ГО «Відродження природної 

спадщини»)»; «Результати та перспективи будівництва островів для збереження 

біорізноманіття та рекреаційного розвитку ( НПП « Тузлівські лимани»),   

Яковлєв М.В. виступив з доповіддю: «Орнітофауна НПП “Тузлівські лимани” та 

Дунайського біосферного заповідника. Загальні характеристики, цікаві спостереження». 

Яковлєв М.В. у процесі підготовки кандидатської дисертації за темою: «Орнітофауна 

Придунайського регіону України: сучасний стан, біотопічний розподіл та охорона». 

Науковий керівник – д.б.н. Черничко Й.І.  

Підготовлено наукове обґрунтування щодо клопотання на створення двох 

національних природних парків «Тарутинській степ», «Придунайська Бесарабія», та наукове 

обґрунтування щодо клопотання на розширення території національного природного парку 

«Тузлівські лимани». 

 

Розділ 3 «Еколого-освітні заходи» 
 

Код 30021 «Організація та проведення екологічних заходів» 

За штатним розписом передбачено начальника відділу та 2 штатні одиниці, на 

поточний час відділ укомплектовано начальником та 2 провідними фахівцями з екологічної 

освіти. 

Відділ співпрацює з відділом освіти Татарбунарської районної адміністрації, з 

Татарбунарською центральною районною бібліотекою, з навчальними закладами 

Татарбунарського району, відділом культури та туризму, громадськими, скаутськими та 

волонтерськими організаціями. 

Відділом рекреації та еколого-освітньої роботи були організовані та проведені заходи 

до багатьох екологічних дат. 

Протягом 2018 року співробітниками НПП проводилася еколого-виховна робота 

шляхом співпраці з 8 школами району. Проведено 29 еколого-освітніх заходів. 

 Відділ рекреації та еколого-освітньої роботи до Дня водно-болотних угідь підготував 

цикл уроків для різної вікової категорії з цікавими та пізнавальними додатками: презентацією, 

відеороликом, кросвордами, грою, які поглиблять знання учнів, як про ВБУ в цілому, так і 

НПП "Тузлівські лимани" зокрема. Уроки з додатками були направлені в навчальні заклади, 

які межують з територією Національного природного парку «Тузлівські лимани». З 

використанням напрацьованих екоосвітянами матеріалів в школах Татарбунарського району 

було проведено 16 заходів до Дня водно-болотних угідь.   

Екоосвітяни не оминули увагою і наймолодших, підготували для них розмальовку 

«Мандрівка Тузлімчика». 

7 лютого старшокласники Приморської ЗОШ взяли участь в екоосвітньому заході 

«Водно-болотні угіддя – цінні для довкілля та людства екосистеми», який працівники НПП 

«Тузлівські лимани» підготували до Всесвітнього дня водно-болотних угідь. Учні не лише 

дізнались про ветленди міжнародного значення області, району та зокрема нацпарку 

«Тузлівські лимани», а й зрозуміли у чому цінність цих екосистем. Під час розгадування 

кросворду учні демонстрували засвоєні під час уроку знання, а при виконанні інтерактивних 

вправ «Павутина життя» та «Збережи екосистему» пересвідчились у тому, наскільки між 

елементами екосистеми тісний зв'язок і як важко та важливо зберегти водно-болотні угіддя. 

Наостанок учні отримали у подарунок календар, виготовлений спеціально до Дня ВБУ, 

та інформаційний вісник Парку.  

Екоосвітяни національного природного парку "Тузлівські лимани" щорічно 

долучаються до Всеукраїнської екологічної акції з охорони ранньоквітучих рослин 

«Збережемо первоцвіт», цей рік не став виключенням. 



Екоосвітяни розробили посібничок для малюків "Тузлімчик рятує первоцвіти", він 

допоможе дітям вивчити деякі види ранньоквітучих, навчить їх розпізнавати та виготовляти 

власними рученятами. 

15 березня були проведені екологічні зустрічі під назвою «Тендітна усмішка весни» з 

учнями 1-4 класів Дивізійськоі та Жовтоярської шкіл. 

Екоосвітяни ознайомили школярів з першими весняними квітами рідного краю та 

розповіли про первоцвіти національного природного парку "Тузлівські лимани". 

Школярі з цікавістю слухали інформацію та приймали активну участь в конкурсах, 

розповідали вірші про перші квіти весни. 

З інформацією про первоцвіти ознайомились 32 учні Жовтоярської школи та близько 

ста учнів Дивізійськоі школи. 

До Всесвітнього дня води провідний фахівець з екологічної освіти Парку провела захід 

для п'ятикласників Тузлівського НВК на тему: "Живий світ води". У ході заняття діти 

отримали цікаву інформацію про водні ресурси, про властивості води та її значення для 

всього живого, грали у цікаві ігри, розгадували загадки.  

Провідний фахівець з екоосвіти спільно з вчителем Тузлівського НВК підготували з 

ученицею цікаву роботу на конкурс «Юний дослідник». Робота висвітлювала пілотний проект 

щодо функціонування екобун, встановлених нацпарком спільно з волонтерами. Дана робота 

посіла 1 місце у фінальному етапі конкурсу. 

4 квітня команда національного природного парку «Тузлівські лимани» здійснила 

важливу просвітницьку місію, відвідавши села Зарічне, Новоселиця, Трапівка, Лиман та 

Приморське. Освітяни Парку підготували тематичні листівки, які інформують про сезон тиші, 

нагадують про шкідливість та відповідальність за спалювання сухої рослинності, закликають 

не приносити на кладовище пластикові квіти, які згодом перетворюють кладовище на смітник 

і забруднюють довкілля. 

12-13 квітня на території Тузлівського ПОНДВ відбувся ряд важливих заходів. 

Екоосвітяни спілкувалися з природокористувачами, висадили біля джерела верби та трохи 

розчистили саме джерельце.  

17 та 20 квітня конкурсна комісія Парку здійснила виїзд до навчальних закладів для 

підбиття підсумків участі шкіл у конкурсі «Менше сміття – краще життя». Перевіряли 

облаштування місць для роздільного сміття та облаштування компостних куп, проводили 

опитування учнів навчальних закладів щодо конкурсу, заходів проведених в їхній школі та чи 

сортують сміття саме вони. 

До дня екологічної освіти було приурочене оголошення переможця – Приморська 

ЗОШ та вручення подарунків всім учасникам конкурсу. 

22 квітня працівники Парку долучились до відзначення Дня Землі – прибрали 

територію колишнього місця розташування браконьєрського лігва (Приморське 

природоохоронне науково-дослідне відділення).  

7 липня оголошено Всеукраїнську акцію проти використання дельфінів в комерційних 

цілях. Працівники нацпарку долучились до цієї важливої акції.  

У вересні повідний фахівець з екологічної освіти Національного природного парку 

"Тузлівські лимани" зустрілась з завучами з виховної роботи шкіл Татарбунарського району. 

Підбивали підсумки плідної співпраці за минулий навчальний рік та ділились планами на 

майбутнє, переглянули відеоролик відзнятий під час учнівської екологоосвітньої експедиції 

"ТузЛім"-2018. Усі учасники зустрічі отримали буклети та плакати. 

Протягом 2018 року працівники парку провели 9 трудових десантів з прибирання 

території Парку в яких прийняли участь учні Тузлівського НВК, діти дитячого будинку 

«Перлинка», учні Маразліївської школи та туристи з Києва. 

03 жовтня з учнями 6-го класу Тузлівського НВК було проведено круглий стіл під 

назвою «Моя улюблена тварина» до Дня захисту тварин. 

До Дня Чорного моря для учнів Дивізійської школи було проведено екологічні заходи 

(вивчення різновиду молюсків, обстеження території в пошуках молюска «Крила ангела») на 

березі Чорного моря та екскурсії: 

19 жовтня 3-4 класи (27 учнів); 

23 жовтня 5-8 класи (32 учні); 

25 жовтня 9-11 класи (28 учнів). 



10 листопада працівники національного природного парку «Тузлівські лимани» 

спільно з учнями та вчителями Тузлівського НВК плідно попрацювали: в рамках 

Всеукраїнської безстрокової екологічної акції «Посади дерево миру» було висаджено більше 

сотні саджанців шипшини, гліду та терену. 

Після роботи наші гості завітали до візит-центру «Тузлівської Амазонії» та здійснили 

екскурсію однойменним маршрутом.  

В рамках акції «Збережи ялинку» екоосвітянами Парку було проведено наступні 

заходи: 

03 грудня в Тузлівському НВК було проведено тематичну лінійку та оголошено про 

конкурс зимових букетів, який проводився з метою збереження хвойних на передодні 

Новорічних свят. 

13 грудня з учнями 4 класу Тузлівського НВК було проведено екоурок «Зроби ялинку  

своїми руками»,  під час якого було проведено майстер-клас по виготовленню ялинки. 

18 грудня виступила екобригада «Зелені Янголи» (гуртківці Тузлівського ПОНДВ) на 

загальношкільній лінійці в Тузлівській НВК. Тема виступу «Моя ялинка залишилася в лісі». 

26 грудня екоосвітяни національного природного парку "Тузлівські лимани" також 

долучили до Всеукраїнської акції "Збережи ялинку" учнів Лиманської та Приморської шкіл. 

Учні 2-го та 3-го класів розповіли, як вони оригінально прикрашають свої оселі до новорічних 

свят та погодилися із тим, що краще залишити ялинку в лісі, щоб вона була прихистком для 

пташок та інших звірят. Ще малеча залюбки взяла участь у майстер-класі і виготовила 

листівку із новорічною красунею та написом "Залиш ялинку в лісі". 

1.1 Організація та участь у семінарах, круглих столах, диспутах, тощо, 

присвячених питанням природоохоронної та екологічної освітньо-виховної роботи 

2 лютого 2018 року у Всесвітнй день водно-болотних угідь у національному 

природному парку «Тузлівські лимани» відбувся семінар «Ті, що дарують життя». Перед 

працівниками Парку виступили гості: Президент Українського товариства охорони птахів, 

к.б.н. А. І. Корзюков, член ради Українського товариства охорони птахів, к.б.н. С.Л.Курочкін, 

виконавчий директор ГО «Інститут екології та Розвитку Дельти Дунаю», засновник 

турагентства «Вилково-Пелікан-Тур», к.б.н. М. Є. Жмуд, продюсер, режисер, автор фільмів 

про дику природу С. В. Тібатін, начальник науково-дослідного відділу НПП «Тузлівські 

лимани», д.б.н. І. Т. Русєв. Усі доповідачі присвятили свої доповіді водно-болотним угіддям, 

їх біорізноманіттю, цінністю як для людей, так і планети взагалі. Також були обговорені ідеї 

щодо розвитку екотуризму на території НПП «Тузлівські лимани», зокрема бердвотчингу, як 

одному з найперспективніших видів туризму.  

Наскільки важливо проводити екоосвітню роботу у напрямку збереження водно-

болотних угідь підкреслили у своїх виступах Т. Г. Чорна (МЕЦ ім. Вернадського) та Ю. В. 

Тернова (ЕКЦ ім.. В. Н. Гонтаренко). 

Доповідачі та гості отримали від колективу НПП «Тузлівські лимани» невеличкі 

сувеніри, розроблені працівниками відділу екоосвіти Парку "Мандрiвка Тузлімчика" та 

Подяки за багаторічну плідну працю та особистий внесок у збереження водно-болотних угідь 

Українського Причорномор’я. 

27-28 лютого на базi Оргуського iнформацiйного центру (м. Київ) вiдбувся тренiнг, 

iнiцiювала та органiзувала який Мiжнародна благодiйна органiзацiя "Екологiя Право 

Людина". До участi у заходi були запрошенi представники установ ПЗФ та громадськi 

органiзацiï, якi спiвпрацюють з ними. У ходi тренiнгу розглянули актуальнi проблеми НПП та 

заповiдникiв.  

2 березня в Одесі в рамках проекту «Київський діалог» був проведений тренінг 

«Регіональний туризм, як каталізатор розвитку Причорномор’я». У заході взяли участь 

представники ЗМІ, влади, бізнесу та тих, хто зацікавлений у розвитку регіону шляхом 

розвитку туризму. НПП «Тузлівські лимани» представляла Ірина Бурлаченко, начальник 

відділу рекреації та еколого-освітньої роботи. У ході семінару учасники дізнались про світові 

тенденції у туризмі, про те, наскільки важливо визначити свого клієнта та створити унікальну 

пропозицію саме для нього, як брендувати туристичний продукт та звичайну сільську хату 

перетворити на агросадибу, а згодом утворити цілий кластер. 



З 12 по 15 вересня відбулася XXXVII Конференція орнітологів Азово-Чорноморського 

регіону "Актуальні питання вивчення та охорони птахів", яка проходила на території 

рекреаційної зони "Катранка" (Татарбунарський район). 

Організатори даного заходу – НПП "Тузлівські лимани", Українське товариство 

охорони птахів та громадська організація "Відродження природної спадщини". У конференції 

взяли участь 28 орнітологів, які приїхали з різних міст України, а також 12 працівників 

національного природного парку "Тузлівські лимани". 

Упродовж цих днів учасники конференції знайомилися із доповідями колег, які 

ділились власним досвідом та торкалися актуальних питань щодо вивчення та охорони різних 

видів пернатих. 

У Міжнародний день Чорного моря національний природний парк «Тузлівські 

лимани» провів для школярів еколого-освітню конференцію «Дивовижний світ Чорного 

моря».  

Завдяки проведеній конференції близько сорока учнів приморських сіл дізналися від 

працівників Парку про особливості, багатство та красу рослинного та тваринного світу 

Чорного моря та зрозуміли, що воно потребує нашої турботи та захисту. 

         Касові видатки по загальному фонду складають – 3680 грн., це канцелярські товари для 

проведення екологічних заходів, подарунки для учасників акцій та паливо-мастильні 

матеріали для виїзду на зустріч з школярами та місцевими жителями.  

Касові видатки отриманих від надання платних послуг складають 7204 грн. направлених 

на  придбання поліграфічної продукції. 

Касові видатки за рахунок інших джерел власних надходжень «Благодійні внески, 

гранти та дарунки» складають 4860 грн. Благодійна допомога надана від фізичної особи у 

вигляді продуктів харчування для учнівської освітньої екологічної експедиції яка 

проводилась в літку національним природним парком, та у вигляді біноклю для зручної 

роботи екоосвітян. 

Код 30022 «Видання екопросвітньої літератури» 

Розроблено інформаційні листівки  «Тузлівські лимани» № 1(8), «Тузлівські лимани» № 2(9) ;  
До Дня водно-болотних угідь розроблено розмальовку «Мандрівка Тузлімчика»; 

В межах акції «Збережемо первоцвіти» розроблено посібник для малюків "Тузлімчик рятує 

первоцвіти". 

Також було роздруковано плакати, що дають загальну інформацію про НПП «Тузлівські 

лимани» (100 шт). 

В рамках проекту «Безпечний перелітний шлях» було роздруковано буклет «Безпечний 

перелітний шлях: проект “Life” дає шанс червоноволій казарці» (200 шт). 

Роздруковано листівку «Дельфіни – наші друзі» (500 шт). 
До Дня Чорного моря розроблено третій дитячий посібник «Тузлімчик у Чорному морі»;  

В рамках акцій «Збережи ялинку» та «Наша допомога птахам» розроблено посібник для 

малюків "Зимові пригоди Тузлімчика" та роздруковано тиражем 100 штук.  

Касові видатки за рахунок благодійних внесків складають 4960 грн.  

Код 30024 «Організація та проведення екологічних таборів, гуртків, шкіл»  
На базі Тузлівського природоохоронного науково-дослідного відділення, функціонує два 

екологічних гуртки «Квіткові феї» та «Друзі маленького принца» керівник – Петраковська 

Світлана Андріївна.  

З 18 по 24 червня на східному березі лиману Бурнас працівники національного природного 

парку «Тузлівські лиани» провели дитячу еколого-освітня експедиція "ТузЛім-2018", в якій 

взяли участь учні з Лиманської, Приморської та Дивізійської шкіл, а також Тузлівського 

НВК. Усього членами експедиції стали 24 учні. 

Упродовж тижня учасники експедиції знайомилися з екосистемами Парку, вчилися збирати 

матеріал для гербарію, визначати види рослин, птахів та молюсків, прослухали ряд цікавих та 

важливих лекцій, виготовляли оригінальні вироби з мушель та сіна під час майстер-класів, 

визволяли камбалу з виявленої ними ж браконьєрської сітки. У результаті діти визволили 84 

камбали та витягли на берег двохсотметрову сітку. За декілька днів, під час купання в лимані, 

юні природолюби так само випадково виявили ятерь, з якого згодом визволили майже відро 

бичка. Також учасники експедиції із задоволенням спорудили екоострів у вигляді карти 

України - "Квітуча Україна". 



Екскурсії, нові знайомства, пісні біля багаття, сюрпризи та подарунки, які підготувала 

команда Парку для своїх юних гостей, прийшлися їм до душі, але головне, що ці діти по-

новому побачили природну красу, зрозуміли, наскільки важливо жити в гармонії з природою 

та дбати про її збереження. 

Код 30027 «Створення та утримання екологічних стежок, маршрутів» 

Визначено маршрути 8 еколого-освітніх стежок та 14 маршрутів та включено їх до 

Проекту організації. До 4-х маршрутів розроблено схеми та пропозиції щодо 

інфраструктурного облаштування. 

Упродовж 2018 року команда Парку працювала над створенням інфраструктурного 

облаштування рекреаційних зон та туристичного маршруту "Від 0 км до Сільпрому", що бере 

свій початок від інформаційного знаку "0км", що знаходиться в Лебедівці на узбережжі 

лиману Бурнас, проходить через лісок та веде до мальовничого Сільпрому - місця, де колись 

здійснювали соледобувний промисел. Саме на тому місці працівники Парку спільно з 

волонтером і другом Парку - молодим скульптором Тарасом Шевченком створили аттракцію 

"Крила ангела". Також там була встановлена скульптура дельфіна, яку свого часу подарували 

нацпарку друзі з туристичного комплексу "Фрумушика-Нова". Неподалік від берега 

"відчалює" дерев’яний корабель. Також облаштували рекреаційну зони біля самого "0 км. 

Працівники Парку спільно з волонтерами працювали над інфраструктурним 

облаштуванням туристичного маршруту «Тузлівська Амазонія»: побудували два бунгала для 

спостереження за птахами, острів для пеліканів, альтанку. 

В цьому році гості Парку та туристи мали можливість відвідати три маршрути: 

«Тузлівська Амазонія», «Від «Фазана» до пеліканів» та «Від «0 км» до Сільпрому».  

 

Розділ 4 «Заходи щодо збереження та відтворення природних 

комплексів та об’єктів» 
Код 40072 «Сприяння природному поновленню» 

За звітний період проведено: 

 14 зустрічей з природоокористувачами та ймовірними спонсорами з метою  

обговорення проведення першочергових природоохоронних заходів Парку; 

 4 зустрічі з природокористувачами по процедурі отримання пакету документів на 

спеціальне використання водних живих ресурсів в межах господарських зон НПП «Тузлівські 

лимани». 

Код 40061 «Інші рубки» 

Не проводилось 

 

Розділ 5 «Заходи щодо збереження та відтворення фауни» 
   

Незважаючи на відсутність фінансування, працівниками Парку із залученням волонтерів були 

проведені ряд заходів направлених на збереження та відтворення фауни, зокрема птахів 

водно-болотного комплексу.  

Посадовими особами служби державної охорони проводились рейди щодо профілактики 

та недопущення порушень природоохоронного законодавства на території Парку, боротьба з 

браконьєрством. 

Протягом  2018 року службою державною охорони національного природного парку 

«Тузлівські лимани» складено 32 протоколи про адміністративні правопорушення, із них: 

 

К-ть 

протоколів 

Ст. КУпАП Де знаходяться матеріали Сума 

шкоди 

3 

ч. 2 ст. 85 

«Повторне порушення 

правил полювання» 

Татарбунарський районний суд 

 
- 



29 

Ст.. 91 «Порушення 

режиму охорони 

території» 

Татарбунарський районний суд 

 

 

- 

Згідно даних протоколів про адміністративне правопорушення вилучено 23 знаряддя 

незаконного добування природних ресурсів: сітні полотна – 9 шт; ятери – 7 шт.; Електронний 

пастух – 1 шт; гумовий човен – 1 шт; намет – 1 шт; чоботи заброди – 2 шт; інформаційні 

знаки Татарбунарського ТМР – 2 шт; риба: кефалеві – 78 шт. 

Направлено до суду 32 справи про адміністративне правопорушення. З них:  

- по 27 справам винесені рішення суду : 17 рішень про накладення штрафів на загальну 

суму 4 709 гривень; 4 рішення про накладення адмін. стягнення у вигляді 

попередження; 6 рішень про закриття адмін.. справ. 

- 5 адміністративних  матеріалів в яких вбачались ознаки  кримінальних правопорушень 

пере направлено Татарбунарським районним судом до  Татарбунарського ВП АВП 

ГУНП України в Одеській області, по 2  справам відмовлено у відкритті 

кримінальних проваджень, 3 знаходяться на розгляді у Татарбунарському ВП АВП 

ГУНП України в Одеській області 

Складено 6 актів про вилучення знарядь незаконного добування (заготівлі) природних 

ресурсів. Згідно даних актів – вилучено 36 знаряддя незаконного добування природних 

ресурсів: ятери 34 шт.; сітні полотна – 1 шт; дерев’яна споруда – 1 шт. 

Загальний обсяг нанесеної шкоди в наслідок вчинених правопорушень складає 416 956 

гривень. 

 

Розділ 6 «Протипожежні, захисні та заходи щодо охорони території» 
 

Згідно  Положення про НПП "Тузлівські лимани" та інших нормативно-правових актів в 

галузі охорони навколишнього середовища, основними завданнями відділу державної 

охорони ПЗФ НПП "Тузлівські лимани" є охорона та збереження унікальних природних 

комплексів в межах територій Парку, збереження об'єктів живої і неживої природи, 

забезпечення найбільш раціонального використання природних ресурсів. 

Код  60104 «Виготовлення і улаштування штучних гнізд» 

Проведено обстеження побудованих раніше штучних островів з метою оцінки їх стану у 

після зимовий період та визначення необхідних матеріалів для відновлення островів.  

Додатково побудовано 6 штучних островів з природних матеріалів: 

- 4 острови на лимані Солоний біля с. Базарянка; 

- 1 острів на лиміні Бурнас; 

- 1 острів на лимані Малий Сасик. 

Споруджено два бунгала для спостереження за коловодними птахами: 

- На лимані Малий Сасик; 

- На лимані Шагани.  

Код 60106 «Берегоукріплення, будівництво підпірних стінок»  

Проведено обстеження 6 раніше створених екобун з метою оцінки їх стану у після 

зимовий період та визначення необхідних матеріалів для відновлення островів.  

Код 60109 «Виготовлення, встановлення та ремонт інформаційних та охоронних 

знаків» 

Протягом 2018 року виготовлено та встановлено на території  НПП «Тузлівські лимани»  

4 інформаційних та 8 охоронних знаків та аншлагів. 

 Код 60114 «Протипожежна пропаганда» 

З метою проведення профілактично-роз’яснювальної та попереджувальної роботи щодо 

запобігання виникнення пожеж проведено: 

64 бесід з приводу дотримання правил пожежної безпеки з мешканцями сіл, які межують 

з Парком; 

8 зустріч з місцевим населенням прилеглих до Парку сіл; 

93 екз. інформаційного віснику «Тузлівські лимани» розповсюджено з публікаціями на 

протипожежну тематику;  



9 сільських рад - надіслані інформаційні листи про заборону спалювання стерні, залишків 

сухої рослинності на суміжних з Парком територіях; 

Надані приписи-попередження користувачам суміжних з парком територій що заборони 

випалювання стерні та пожнивних решток та попередженні про персональну відповідальність 

в разі переходу загорання з ділянок що ними використовуються на території Парку.  

Касові витрати на канцтовари та ПММ по загальному фонду складають – 3565 грн.  

За рахунок благодійних внесків на ПММ – 2600 грн.  

   Код 60117 «Будівництво та ремонт мостків»  

       Реконструйований місток для переходу через лиман Малий Сасик та забезпечення 

функціонування маршруту «Тузлівська Амазонія», місток відновлений власними силами. 

Код 60118 «Проведення семінарів, навчань працівниками служби державної 

охорони» 

Для підвищення професійного рівня з працівниками служби державної охорони 

проведено  

 8 семінарів  та 6 нарад – навчання для особового складу ПОНДВ.  

Код 60119 «Проведення спільних рейдів СДО з іншими контролюючими органами» 

З метою посилення державного контролю за дотриманням режиму території Парку, 

попередження та припинення порушень природоохоронного законодавства на території 

Парку проведено 14 спільних рейдів працівників служби державної охорони Парку  з 

залученням  природоохоронних та правоохоронних органів. 

Плановий обсяг витрат на ПММ становить – 3300 грн. по загальному фонду Державного 

бюджету, по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» по використанню  

паливо-мастильних матеріалів. По спеціальному фонду інших надходжень по використанню  

паливо-мастильних матеріалів – 4900 грн. 

Касові витрати по загальному фонду на ПММ – 3200 грн. По спеціальному фонду інших 

надходжень на використання  паливо-мастильних матеріалів – 4900 грн 

Код 60121 «Матеріально-технічне забезпечення служби державної охорони - 

придбання форменого одягу» 

       Парк отримав за рахунок інших джерел власних надходжень (благодійні внески, гранти та 

дарунки) по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» Грант в грошовій 

формі від Болгарського товариства захисту птахів для збереження червоноволої казарки по 

глобальному прольоті. Цільове призначення - придбання спецодягу та спецобладнання для 

служби державної охорони.Плановий обсяг складає 139591 грн.  

Парк отримав за рахунок інших джерел власних надходжень «Благодійні внески, гранти 

та дарунки», благодійну допомогу в натуральній формі по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар», допомога у вигляді чоботів забродів для оперативного реагування на 

надзвичайні ситуації на суму 1771 грн. 

Касові видатки складають 131211 грн це придбання спецодягу, спец обладнання для 

служби державної охорони та чоботи-заброди яг благодійну допомогу.  

Код 60124 «Матеріально-технічне забезпечення служби державної охорони –

придбання транспортних засобів 

            Касові видатки складають 28300 грн., отримані за рахунок інших джерел власних 

надходжень «Благодійні внески, гранти та дарунки» в натуральній формі по КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар». Допомога у вигляді велосипеда «Салют 

RETRO», та 2-х мопедів що дозволить підвищити ефективність виконання завдань 

покладених на інспекторів служби державної охорони.   

Код 60125 «Природоохоронна пропаганда» 

З метою профілактики та попередження порушень природоохоронного законодавства 

працівниками СДО Парку проведені заходи (роз’яснювальна робота серед населення). Серед 

місцевого населення та відвідувачів території природно-заповідного фонду співробітниками 

СДО Парку розповсюджено 115 Інформаційних вісників «Тузлівські лимани» та 120 листівок 

«Орнітофауна національного природного парку «Тузлівські лимани» (щодо заборони 

полювання в об’єктах ПЗФ). 

Проведена профілактично-роз’яснювальна робота з жителями суміжних сіл та 

землекористувачами щодо правил поведінки на території Парку та недопущення створення 

стихійних сміттєзвалищ, а саме - проведено 13 зустрічей,  94  бесіди. 



Касові витрати по загальному фонду складають – 2645 грн. на ПММ . 

Касові витрати по спеціальному фонду складають – 2000 грн. на ПММ . 

 

Розділ 7 «Рекреаційні заходи» 
 

Визначено маршрути 8 еколого-освітніх стежок та 14 маршрутів та включено їх до 

Проекту організації. До 4-х маршрутів розроблено схеми та пропозиції щодо 

інфраструктурного облаштування. 

          Код 70133 «Облаштування, ремонт та утримання туристичних маршрутів, стежок» 

Упродовж 2018 року команда Парку працювала над свторенням інфраструктурного 

облаштування рекреаційних зон та туристичного маршруту "Від 0 км до Сільпрому", що бере 

свій початок від інформаційного знаку "0км", що знаходиться в Лебедівці на узбережжі 

лиману Бурнас, проходить через лісок та веде до мальовничого Сільпрому - місця, де колись 

здійснювали соледобувний промисел. Саме на тому місці працівники Парку спільно з 

волонтером і другом Парку - молодим скульптором Тарасом Шевченком створили аттракцію 

"Крила ангела". Також там була встановлена скульптура дельфіна, яку свого часу подарували 

нацпарку друзі з туристичного комплексу "Фрумушика-Нова". Неподалік від берега 

"відчалює" дерев’яний корабель. Також облаштували рекреаційну зони біля самого "0 км. 

Касові витрати по загальному фонду складають  42385 грн.. Перевиконання виникло по 

причині незапланованого прийняття двох працівників по цивільно правовим договорам для 

опису туристичних маршрутів та розроблення туристичних паспортів, популяризація 

рекреаційних зон.  

Парк отримав за рахунок інших джерел власних надходжень «Благодійні внески, гранти 

та дарунки», благодійну допомогу в натуральній формі по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» Касові видатки складають 1005 грн. - допомога у вигляді ліхтариків 

на сонячних батареях встановлених на"0км" 

Код 70139 «Іінформаційне забезпечення» 

Працівники Парку спільно з волонтерами працювали над інфраструктурним 

облаштуванням туристичного маршруту «Тузлівська амазонія»: побудували два бунгала для 

спостереження за птахами, острів для пеліканів, альтанку. 

В цьому році гості Парку та туристи мали можливість відвідати три маршрути: 

«Тузлівська амазонія», «Від «Фазана» до пеліканів» та «Від «0 км» до Сільпрому».  

Вказаними маршрутами в 2018 році було проведено більше 20 екскурсій. 

Касові витрати по загальному фонду складають 700 грн, витрати на ПММ. 

 

Розділ 8  «Загальногосподарські заходи» 
 

Сума загальногосподарських витрат за 2018 рік – 3498234 грн. в т. ч. із загального 

фонду –3167253 грн., від надання платних полуг – 12200 грн., та  за рахунок  інших джерел 

власних надходжень – 318781 грн. 

Код 80151 «Оплата праці штатних працівників» 

За звітній період по національному природному парку чисельність штатних 

працівників складає 25 одиниць. Станом на 01.01.2019 рік вакантних посад –20. 

За звітній період касові видатки на оплату праці штатних працівників становлять 

2377735 грн. 

Код 80152 «Нарахування на зарплату» 

За 2018 рік проведено нарахування на зарплату штатних працівників в сумі  - 526520 

грн. 

Код 80153 «Витрати на відрядження» 

Планові витрати за 2018 рік складають 21500 грн., із них по загальному фонду – 18000 

грн., по спеціальному фонду – 3500 грн. Поточні касові видатки по загальному фонду 

складають 16449 грн., по спеціальному фонду – 1800 грн.  

Код 80154 «Утримання власного автомототранспорту» 

Планові витрати на утримання автотранспорту складають 39201 грн., із них по 

загальному фонду на автозапчастини – 9000 грн., на ПММ – 3000 грн.,  



Парк отримав за рахунок інших джерел власних надходжень «Благодійні внески, гранти 

та дарунки», благодійну допомогу в грошовій формі, цільове використання коштів 

спрямовано на ремонт автомобіля – 9901 грн. 

За рахунок інших джерел власних надходжень «Благодійні внески, гранти та дарунки» 

Парк отримав благодійну допомогу в натуральній формі (талони на бензин) на суму 7300 грн. 

Від надання платних послуг Парк отримав кошти в сумі 10000 грн. які спрямовані на 

придбання запчастин для автомобілю. 

Касові витрати становлять – 32222 грн., із них по загальному фонду на придбання 

автозапчастин – 7358 грн., на використання паливо-мастильних матеріалів – 6814 грн., ремонт 

автомобіля – 350 грн., по спеціальному фонду інших надходжень – 7300 грн. (талони на 

бензин). Від надання платних послуг Парк отримав кошти на які придбав запчастини для 

автомобілю в сумі 10400 грн. 

            Код 80158 «Утримання будівель (приміщень) адміністрації, ПОНДВ»  

            Касові витрати по загальному фонду становлять – 3500 грн, це оплата охоронної 

сигналізації, яка встановлена в адміністративній будівлі Парку 

Касові витрати по спеціальному фонду інших надходжень 6647 грн, Парк отримав за 

рахунок інших джерел власних надходжень «Благодійні внески, гранти та дарунки», 

благодійну допомогу у вигляді меблів та мікрохвильової пічі для адміністративній будівлі. 

Касові видатки по загальному фонду за бюджетною програмою КПКВК 2401270 

складають 20156 грн. це придбання генератора для гарантованої безперебійної роботи 

працівників Парку та належного функціонування обладнання установи.  

Код 80159 «Утримання будівель (приміщень) іншого призначення»  

З метою підвищення ефективності співпраці з місцевим населенням та відвідувачами, 

національний природний парк придбав у 2017 році візит центр-кордон.  Касові витрати із 

загального фонду Державного бюджету становлять 56076 грн. в т. ч. на  заробітну плату 

сторонніх працівників за цивільно правовим договором задіяних в монтажі кордону – 43200 

грн. та нарахування на заробітну плату – 9504 грн.,  3372 грн. витрати на будівельні 

матеріали. 

 Касові видатки по спеціальному фонду інших надходжень складають 8395 грн. це 

благодійна допомога у вигляді будівельних матеріалів та буржуйки, які застосовуються на 

кордоні, це забезпечить можливість комфортного перебування охорони, науковців та 

туристів. 

Код 80161 «Послуги зв’язку» 

Касові видатки складають – 9353 грн. Перевиконання виникло у зв’язку з виробничою 

необхідністю.  

Код 80169 «Охорона праці» 

Зі всіма працівниками, які прийняті на протязі року на роботу в установу, були 

проведено вступний інструктаж з питань охорони праці. 

Видатки на комунальні послуги склали – 21135 грн., за електричну енергію та 

придбання вугілля . 

Код 80170 «Інші виробничі витрати»:  

Касові витрати по загальному фонду становлять – 114917 грн., в т. ч. видатки по КЕКВ 

2210 – 26326 грн.- канцтовари, господарські товари, будівельні матеріали та ін.. Видатки по 

КЕКВ 2240 – 3497 грн. – вивіз сміття, обслуговування програми «Айфін» та ін.. Віднесена 

заробітна плата працівників по цивільно-правовому договору (інженер з комп’ютерних 

систем, прибиральниця службових приміщень та юристконсульт) на загальну суму 85094 

грн., в т. ч. по КЕКВ 2110 – 69749 грн. та по КЕКВ 2120 – 15345 грн. Перевиконання виникло 

по причині не передбачених витрат на господарські товари. 

Касові видатки, за рахунок інших джерел власних надходжень «Благодійні внески, 

гранти та дарунки» по КЕКВ 2210 складають 3253 грн., благодійна допомога у вигляді 

газонокосарки, лобзика та пилок до лобзика для полегшеної роботи господарського відділу. 

           Код 80171 «Придбання предметів довгострокового користування» 
        Касові видатки, за рахунок інших джерел власних надходжень «Благодійні внески, 

гранти та дарунки» по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування» складають 275948 грн. із них грантовські гроші на придбання професійного 

фотоапарату для фотографування скупчень червоноволої казарки – 69187 грн., причеп – 



11600 грн.. який Парк отримав в натуральній формі від благодійника. Сонячна станція – 

78031 грн., метеостанція – 8925 грн., вежа – 28094 грн., санітарно- технічна конструкція – 

8000 грн., двері – 25465 грн., вікна – 24200 грн., бінокль нічного бачення – 15000 грн., відео 

реєстратор – 7446 грн., який Парк отримав в натуральній формі від благодійного фонду.           

Касові видатки, за рахунок інших джерел власних надходжень «Благодійні внески, гранти та 

дарунки» по КЕКВ 2240 «Оплата послуг(крім комунальних) складають 13238 грн. це 

встановлення сонячної станції. 

              Код 80176 «Інші платежі до бюджету»: було сплачено судовий збір за позовом НПП 

«Тузловські лимани» та  екологічний податок на суму – 10890 грн., Касові видатки на 

01.01.2019 р. складають 10890 грн. 

 

 

 

             В. о. директора                                                                           І. М. Вихристюк 
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