
 

УУккррааїїннссььккее  ттееррііооллооггііччннее  ттооввааррииссттввоо  ННААННУУ  

ООррггккооммііттеетт  XXIIXX  ТТееррііооллооггііччннооїї  шшккооллии    
 

Теріологічна школа 2012  
 

«Роль заповідних територій в збереженні 
фауністичних комплексів» 

 
 (пам'ятка в дорогу)   

 

Шановний колего, 

19 Теріологічна школа відбудеться, як і заплановано, 24–29 вересня 2012 року в с. Залізний Порт Голоприс-
танського району Херсонської області, що розташований на березі Чорного моря поблизу Потіївської ділян-
ки Чорноморського біосферного заповідника НАН України. Очікується приїзд близько 50–60 учасників, у то-
му числі бл. 30–40 фахівців і 10–20 початківців. Не забувайте про реєстрацію! реєстраційна форма є на сай-
ті (і в кінці цього листа). 

Кілька важливих повідомлень для тих, хто зібрався на Чорноморську теріошколу. 

1. Дорога. Рекомендуємо такий шлях до місця проведення теріошколи: 

а) потягом до Херсона: потяги Київ-Херсон, Харків-Херсон, Львів-Херсон, Сімферополь-Одеса (через 
Херсон), Ясинувата – Одеса (через Херсон), Запоріжжя - ?? (через Херсон), Москва-Миколаїв (через 
Херсон) ходять щоденно. Крім того, з Одеси до Херсона, як від залізничного вокзалу, так й з Автовокзалу 
Одеси до Херсона кожні півгодини йдуть маршрутні таксі (пр.80 грн). 

б) з Херсона автобусом або маршруткою (з автостанції «Центральний ринок», або від залізничного вокзал) 
до Залізного Порта. Від залізничного вокзалу маршрутки йдуть без розкладу по прибутті потягів. Від авто-
станції «Центральний ринок» за розкладом (додається), кожні 30-40 хвилин. Весь автотранспорт йде через 
Голу Пристань, але додаткових рейсів з Голої Пристані до Залізного Порта не має. 

В дорозі приблизно 2 години. 

В Залізному Порту іхати до кінцевої зупинки, яка називається або «Золота Нива», або Новий ринок, або ато-
станція. Вартість білету від Херсона до З. Порту – від залізничного вокзалу 60-70 грн, від автостанції 
«Ц.Ринок» - 30-35 грн. 

Від залізничного вокзалу Херсона до автостанції: — 4 зупинки на тролейбусі №1 до зупинки ЦУМ, потім по 
ходу тролейбуса до першого перехрестя й 2 квартали направо до автостанції, — будь-якою міською марш-
руткою до зупинки ЦУМ або Ц.Ринок. Вас будуть зустрічати в Залізному Порту на кінцевій зупинці. 

2. Погода очікується тепла, але біля моря може бути прохолодно. Потурбуйтеся про теплий одяг і дощови-
ки, а також про зручне взуття для екскурсій.  

Екскурсія до лісостепової ділянки відбудеться в середу з 9.00 до 17.00, на Потіївська ділянку в четвер з 9.00 
до 14.00 (див. проект програми роботи конференції). 

3. Проживання. житимемо в кімнатах на 2-4 осіб, душ та туалет на поверсі, гаряча вода цілодобово. Про 
всяк випадок: не забудьте ліхтарі. 

4. Харчування буде централізованим і триразовим — бл. 60 грн/добу, сніданки будемо старатися організу-
вати за рахунок оргвнесків, . можна вибирати персональні схеми харчування (напр., без вечерь). Любителі 
автономного харчування будуть мати таку можливість. В селище Залізний Порт багато магазинів та пунктів 
харчування, поряд ринок, працюють банкомати Приватбанку та банку «Аваль».  

5. Демонстраційні матеріали — прохання не забути про власні видання і видання колег (книжки, плакати, 
статті, журнали), анонси конференцій тощо, які можна буде презентувати товариству.  

6. Програма буде сформована відповідно до планів організаторів та ваших заявок на доповіді і круглі столи. 
Програма охоплюватиме весь час нашої добової активності, від сніданку до відбою. Круглі столи відбувати-
муться після вечері. 

7. Нові імена. Цей блок програми присвячений початківцям, які представлять результати своїх перших до-
сліджень. Як завжди, звертаємося з проханням взяти із собою дипломні і курсові проекти (або їх презента-
ції), ваші власні або ваших учнів чи дипломників кафедр (тільки теріологічні або загально-зоологічні теми). 



Переїзди 
Розклад потягів по станції «Херсон» можна знайти на  
http://train.dnepronline.com/station/23530 

 
Розклад руху автобусів з Херсона в напрямку Голої Пристані й далі до Залізного Порту: 

 
 

http://train.dnepronline.com/station/23530


 


