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КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ 
 

XIV Теріологічна Школа «Моніторинг фауни та дистанційні дослідження ссавців» 
відбудеться 24–28 вересня 2007 р. на базі «Екополіс» на півночі Київщини поблизу 
Чорнобильської зони відчуження (див. загальну схему): 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

База 
«Екополіс

»

До Чорнобиля

До Страхолісся

Виходити 
тут: 3 км 
до бази

Виходити 
тут: 3,5 км 
до бази

База 
«Екополіс

»

До Чорнобиля

До Страхолісся

Виходити 
тут: 3 км 
до бази

Виходити 
тут: 3,5 км 
до бази

 
Транспортне сполучення: Потрапивши у м. Київ, треба дістатися автостанції “Полісся” 

(зупинка “майдан Шевченко” або “Діагностичний центр”, це на півночі міста). Це можна зробити 
таким чином:  

• Від центрального залізничного вокзалу м. Київ туди йде маршрутне таксі № 181 
(сідати через дорогу напроти центрального виходу). 

• Маршрутне таксі № 6 (увага!!! саме “6”, а не “6к”) від станції метро “Лук’янівська” 



• Тролейбус № 18 або маршрутне таксі № 18 від Майдана Незалежності. 
• Маршрутне таксі № 32 від ст. м. “Нівки” 
• Маршрутне таксі № 219 від ст. м. “Контрактова площа” 

Коштує близько 1–1,5 грн 
 
Розклад автобусів з АС Полісся, що зупиняються у селі Оране (поблизу бази “Екополіс”): 
 

з Києва з Ораного 
Час і напрямок відправлення 
з АС Полісся Де сходити Час проходження через с. 

Оране (орієнтовно) 
7.35    (Чорнобиль) Оране 10.10 (з Чорнобиля) 
8.35    (Страхолісся) Оране, Фрузинівка  
10.45  (Губін) Оране  
11.40  (Чорнобиль) Оране 15.20 (з Чорнобиля) 
14.00  (Страхолісся) Оране, Фрузинівка  
15.30  (Чорнобиль) Оране 18.20 (з Чорнобиля) 
17.45  (Губін) Оране  
19.30  (Страхолісся) Оране, Фрузинівка  

 
Дорога займає близько 1,5 години і в залежності від рейсу коштує близько 15–25 грн. у 

один бік (за станом на літо 2007 р.). 
Зупинившись на перехресті с. Оране (якщо автобус йде у Чорнобиль або Губін) або біля 

повороту на Фрузіновку (це вже за Ораним, якщо автобус іде на Страхолісся) далі – 3–3,5 км 
пішки по дорозі за схемою (на місцевості будуть встановлені покажчики напрямку). У день заїзду 
на перехресті с. Оране буде чергувати автомобіль для доставки на базу учасників школи, які 
мають в цьому потребу. 

Проживання і харчування: 
Умови бази “Екополіс” відповідають умовам звичайної бази відпочинку: більшість домиків 

– фанерні з “вигодами” на дворі. Є обмежена кількість капітальних домиків зі всіма “вигодами”. 
База розташована у сосновому борі на березі річки Тетерев. Вартість проживання, включаючи 
трьохразове харчування – 40 грн. на добу (за 4 доби – 160 грн.). Для тих, хто не має можливості 
оплатити проживання у повному обсязі (наприклад, студенти) житло буде надано безкоштовно (по 
домовленості з Оргкомітетом), а трьохразове харчування – в межах 20 грн. за добу. Додаткові 
бенкети – за рахунок учасників Школи. 

Час проведення Школи – кінець вересня, і зазвичай це сухий і відносно теплий період (+6–
+17°С), проте слідкуйте за прогнозом погоди у м. Чорнобиль (наприклад: 
http://www.gismeteo.ua/towns/33231.htm ). Радимо мати зручний одяг для екскурсій та теплий одяг 
для вечірніх прогулянок. Не забудьте про ліхтарі. 

Розмір оргвнеску: 75 грн. (включно перший бенкет, роздаткові матеріали та екскурсія в 
Чорнобильську зону). Оплата – по приїзду при реєстрації учасника. 

Відрядження слід оформляти на адресу Державного спеціалізованого науково-
виробничого підприємства “Чорнобильський радіоекологічний центр” (ДСНВП “Екоцентр”): вул. 
Шкільна, 6. м. Чорнобиль, Київська обл., 07270. 

Мова школи-семінару: українська, російська та англійська. 
 

http://www.gismeteo.ua/towns/33231.htm

