
Перелік матеріалів, на які є посилання в тексті. 
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99
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екологічної мережі України на 2000-2015 роки. (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 
2000, N 47, ст.405). 
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22* Конституція України. (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 30, 
ст. 141 ) Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права. Стаття 9. Чинні 
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території Краснокутського району 26.05.2009 р. В.О. Звєрєву, А.А. Дмітрієву, В.С. Багірову, 
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Перелік фотографій. 
 
Фото на обкладинці. 
В’їзд до парку садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення 

«Наталіївський» (Комунальний заклад охорони здоров’я Обласний туберкульозний санаторій 
«Володимирівський»). 

 
Фото 1. 
Парк садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Наталіївський» 

(Комунальний заклад охорони здоров’я Обласний туберкульозний санаторій 
«Володимирівський»). Пам’ятка архітектури «Водонапірна башта». 

 
Фото 2. 
Пам’ятка архітектури «Манеж». 
 
Фото 3. 
Парк садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Наталіївський» 

(Комунальний заклад охорони здоров’я Обласний туберкульозний санаторій 
«Володимирівський»). Світовий шедевр «Спаська церква». 

  

100



 

Фото 4. 
В’їзд до парку садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення 

«Наталіївський» (Комунальний заклад охорони здоров’я Обласний туберкульозний санаторій 
„Володимирівський”). 

 
Фото 5. 
Парк садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Наталіївський» 

(Комунальний заклад охорони здоров’я Обласний туберкульозний санаторій 
„Володимирівський”). Світовий шедевр «Спаська церква». 

 
Фото 6. 
ДП «Гутянське лісове господарство» Володимирівське лісництво (кв.60, вид.8). 
 

Фото 7. 
 
Фото 8. 
ДП «Гутянське лісове господарство» Володимирівське лісництво (кв.60, вид.8). 
 
Фото 9. 
ДП «Гутянське лісове господарство» Володимирівське лісництво, Лісовий заказник 

«Володимірівська дача». 
 

Фото 10. 
Ліс на території ДП «Гутянське лісове господарство».2007 р. 
 
Фото 11. 
Дуби велетні на території парку садово-паркового мистецтва загальнодержавного 

значення «Наталіївський» (Комунальний заклад охорони здоров’я Обласний туберкульозний 
санаторій «Володимирівський»). 

 
Фото 12. 
 
Фото 13. 
ДП «Гутянське лісове господарство» Володимирівське лісництво (кв.60, вид.8). 
 

Фото 14. 
ДП «Гутянське лісове господарство» Володимирівське лісництво, унікальні болотні 

угруповання (у тому числі сфагнуми). 
 
Фото 15. 
ДП «Гутянське лісове господарство» Володимирівське лісництво (кв.121, вид.2). 

Ботанічна пам’ятка природи «Мурафська дача». 
 
Фото 16. 
Річка Мерчик поруч с парком садово-паркового мистецтва загальнодержавного 

значення «Наталіївський». 
 
Фото 17. 
ДП «Гутянське лісове господарство» Володимирівське лісництво, пониззя борової 

тераси з рідкісними рослинними угрупованнями та реліктовою ентомофауною.  
 

Фото 18. 
Виключно нічна тварина вухань звичайний (бурый ушан). Європейський червоний 

список, Бернська конвенція. 
 
Фото 19. 
Плотоїдна рослина рося́нка круглоли́стна (лат. Drósera rotundifólia L.) 
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Фото 20, 21. 
ДП «Гутянське лісове господарство» Володимирівське лісництво (кв.73 вид.8)  
06 Червня 2009 року. 
Сучасний стан частини території, зарезервованої (рішенням Харківської обласної ради 

від 20.11.97 «Про резервування для наступного заповідання природних територій та 
об’єктів») під створення загальнодержавного лісового заказника. 

На фото: Внаслідок сучасної лісогосподарської діяльності порушені типові умови 
зростання видів нижнього лісового ярусу, змішаний ліс замінений на монокультуру сосни. 

 
Фото 22. 
ДП «Гутянське лісове господарство» Володимирівське лісництво. 
2007 рік. 
Сучасний стан частини території, зарезервованої (рішенням Харківської обласної ради 

від 20.11.97 «Про резервування для наступного заповідання природних територій та 
об’єктів») під створення загальнодержавного лісового заказника. 

Поступове знищення цінних лісових комплексів під час лісогосподарських заходів. 
 
Фото 23. 
ДП «Гутянське лісове господарство» Шарівське лісництво. 
2007 рік. 
Поступове знищення цінних лісових комплексів під час лісогосподарських заходів. 

Наслідки суцільної санітарної рубки дубу. 
 

Фото 24. 
ДП «Гутянське лісове господарство» Володимирівське лісництво. 
 2007 рік. 
Сучасний стан лісового заказника місцевого значення «Володимирівська дача». 
 

Фото 25. 
ДП «Гутянське лісове господарство» Володимирівське лісництво (кВ.121, вид.2) 

Ботанічна пам’ятка природи «Мурафська дача». 
06 Червня 2009 року. 
Пошкоджений ґрунтовий покров унаслідок незаконної рубки на території об’єкту 

природно-заповідного фонду. 
 
Фото 26. 
2009 рік. Наслідки суцільних рубок на території Володимирівського лісництва ДП 

«Гутянське лісове господарство». 
 
Фото 27. 
2009 рік. Наслідки суцільних рубок на території Володимирівського лісництва ДП 

«Гутянське лісове господарство». 
Сучасний стан частини території, зарезервованої під створення загальнодержавного 

лісового заказника. 
 
Фото 28. 
Приречена сосна. 
ДП «Гутянське лісове господарство» Володимирівське лісництво 
2007 рік. 
Сучасний стан лісового заказника місцевого значення «Володимирівська дача». 
 
Всі фотографії зроблені на території  ДП «Гутянське лісове господарство» та парку-

пам’ятки загальнодержавного значення «Наталіївський». 
Всі фото - Ловчиновський В.І (2007-2009). 
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