учаснику 25 Теріологічної школи-семінару: пам’ятка в дорогу (версія 21.09.2018)
посилання на цю сторінку http://terioshkola.org.ua/ua/shkola25/shk25-memory.pdf
мапа з садибою Поліського заповідника https://goo.gl/maps/5fxBXL4U6SS2
Тема, дата та місце проведення. 25 Теріошкола відбудеться 25–28.09.2018 р. (з днями заїзду-виїзду — 2429.09.2018) в Поліському природному заповіднику (ППЗ): село Селезівка Овруцький район, Житомирська
область. Школа присвячена змінам фауни внаслідок змін довкілля і підсумках роботи школи за 25 років її
існування (1993-2018). Одна з визначних дат — 50-річчя Поліського природного заповідника, з яким
Теріошкола має найбільш тісно переплетену історію — тут відбулися IV (1997), VII (2000), XVI (2009)
Теріошколи і близько 8 семінарів і польових навчань з вивчення великих хижих. Просимо при підготовці до
школи звернути увагу на ці події. І пам’ятати про головну тему зустрічі: "Фауна в умовах глобальних змін
довкілля".
Реєстрація, заїзд. Перед тим, як планувати дорогу, просимо пересвідчитися в тому, що ваша заявка прийнята
оргкомітетом та при потребі повторити заявку. Кількість місць обмежена — заповідник може прийняти близько
30 колег. Заїзд учасників — 24.09 (понеділок) у ІІ половині дня, роз'їзд 29.09 (субота) зранку. Єдиний транспорт
до с. Селезівка — автобус Овруч-Селезівка, який раз на добу їздить цим маршрутом: о 18:50 з Овруча і о 6:00
(важливо бути за 20-30 хв.) у зворотному напрямку. Час в дорозі близько 2 год. Не забудьте, що прикордонна
зона любить паспорти. Слід звернути увагу, що в Овручі автобус 18:50 до Селезівки в розкладах значиться як
бус до Словечно. Коли в касі питаєш автобус до Селезівки, там продають білет до Словечно і кажуть, що далі
доплачувати водію — так і є...
Дорога до Овруча. Овруч — маленьке містечко, і весь транспорт сконцентрований в одному місці: автовокзал
знаходиться біля залізничного вокзалу. До Овруча можна дістатися багатьма транспортами з Житомира,
Коростеня та Києва. З Києва від метро Академмістечко (кінцева на тій самій гілці, що й залізничний вокзал) до
Овруча щогодини (бл. 100 грн. хоч маршруткою, хоч блаблакаром). Час в дорозі від Києва близько 3 год. (200
км), від Коростеня — 1 год. (50 км), від Житомира — 2,5 год. (130 км). Автовокзал в Коростені знаходиться в
15-20 хв. пішки від залізничного вокзалу, звідки автобуси на Овруч щогодини. Є два потяги з Коростеня до
Овруча — о 13.55 та 17.58; та з Овруча до Коростеня — о 9.34 та 11.52). При виїзді з Селезівки автобусом
можна вийти в с. Словечне (це на півшляху до Овруча) і там пересісти на автобус Словечне–Київ (відбуває о
7.30). Розклад автобусів у Словечно (а це найближча автостанція до Селезівки) тут:
http://slovechne.com.ua/Rozklad-avtobusiv
Оргвнесок та профвнесок. Оргвнесок можна буде сплатити на місці, попередньо з розрахунку 150–200 грн
загальний оргвнесок (транспорт, електрика, ліки тощо) та 100–120 грн. на добу за проживання та харчування.
Просимо кожного подбати про якість і електронні дублі матеріалів для доповідей, круглих столів, презентацій,
майстер-класів. Просимо також не забути про традиційну фотоекспозицію «Вовк та його родичі в об’єктиві».
Дуже вітаються оригінальні призи для конкурсів «Нові імена в теріології».
Програма школи побудована у традиційному режимі «нон стоп». Весь вільний від сну і побутових потреб час
колеги знаходяться разом, проходячи щодня три цикли: від сніданку до обіду — сесія з лекціями та доповідями
(один день екскурсія), від обіду до вечері — майстер-класи та презентації, від вечері до відбою — круглі столи
(в день заїзду та в останній вечір — традиційні вечірка знайомств та прощальний бенкет). Всі виходи за межі
програми — за індивідуальним планом. Прохання заздалегідь подбати про свої презентаційні матеріали
(доповіді, роздруки, флешки, диски, плакати, книжки, фотографії, кісткові матеріали тощо). Залу буде
обладнано мультимедійною технікою. Прохання електронні версії доповідей зберігати на носій у невисокому і
найбільш універсальному форматі. При потребі буде мікроскопічна техніка (бінокуляр).
Проживання учасників школи-семінару буде на садибі заповідника, в лісових будинках та гостьових кімнатах.
30 осіб будуть забезпечені ліжками з білизною і ковдрами, проте при можливості варто взяти додатковий
легкий спальник або плед та індивідуальний посуд. Харчування буде централізованим, тому не варто планувати

будь-що з індивідуальним харчуванням (хоча це можливо). Двічі буде розтоплена лазня, її пропускна
спроможність — 10–15 чоловік за один розігрів котла.
Побутові і життєві дрібниці. В умовах глухого Полісся, особливо в негоду, часті перебої зі світлом: просимо
заздалегідь подбати про ліхтарі та запаски елементів живлення для будь-яких девайсів. Не зашкодить мати й
подовжувач. Із корисних дорожніх речей рекомендуємо не забути про: 1) дощовик, 2) гумове взуття, 3) теплі
светр та куртку, 4) термос, 5) зручний одяг та рюкзачки для польових занять та екскурсій, 6) ліхтар та зарядні
пристрої; 7) КЛМН (можна й кип’ятильник). Оскільки в таких місцях інколи надовго зникає світло, варта мати
пару свічок і запасні батарейки для ліхтаря.
Місцева торгівля. В селі є три магазини, всі в 5-7 хв. від садиби, але асортимент в дусі мінімалізму (печиво,
цукерки, води, крупи, хліб, ковбаси), тому важливо заздалегідь подбати про цінні “гаджети” до столу (зокрема
й в Овручі), а надто про запасні шкарпетки та медикаменти, оплату мобільних послуг, зняття готівки, санітарні
радості. На гостинці в селі можна придбати сушені гриби, ягоди і мед.
Мобільний зв’язок, інтернет. Надійний мобільний зв'язок — тільки Київстар (сигнал МТС зникає за 10 км від
садиби). Інтернет нестабільний, але в цілому доступний, особливо на садибі, де є вайфай. В будинках бере
мобільний інтернет (цей файл редаговано в гугл-док online в режимі підключення ноутбука до роздачі з
планшета з КСТАР). На маршрутах у заповіднику планшет через кстар непогано показував координати
місцезнаходжень в google-map. Місцеві біологи приватно користуються інтернетом через модем (з антеною) від
провайдера Інтертелеком. Пам’ятайте про роумінг: білоруські мережі ведуть себе доволі агресивно і можуть
непомітно забрати всі ваші кошти.
Інформаційні канали. Слідкуйте за деталями на сторінці у соцмережі Facebook та у відповідному розділі вебсайту Українського теріологічного товариства. Сайт Поліського природного заповідника: http://polesyereserve.org.ua/ Електронна пошта товариства — mammalia@ukr.net. Мобільні телефони співголів Оргкомітету
25 школи: Жила Сергій Миколайович (директор ППЗ) 096-76.444.20, Загороднюк Ігор (ННПМ) 067-73.82.089,
Ольга Бєльська (н.с. ППЗ) 096-15.10.121.
З повагою Сергій Жила та Ігор Загороднюк
30 липня 2018 р., поновлено 21.09.2018
~~~~~~~~~~~~~~
корисна додаткова інформація
транспорт з Києва (Академмістечко). Приблизний розклад маршруток з Києва до Овруча, біля станції метро
"Академмістечко": 9-00, 11-30, 12-30, 13-30 (оптимальний), 14-30, 15-30, 17-00, 18-15, 19-15. Щоби встигнути
на автобус в Овручі, треба сісти найпізніше о 14:30 (але можуть бути варіанти з підвозом заповідницьким
транспортом -- див. наступний блок). Щоб потрапити на зупинку: зі станції метро вийти в бік останнього вагона
–> повернути наліво –> перший вихід з переходу наліво –> вийти, розвернутися на 180 град. та пройти 70 м
(фактично треба потрапити на вихід, розташований над заднім вагоном, і пройти трохи в бік “Novus” (торговий
центр при дорозі з великим зеленим написом), бажано максимум на 14:30, вид на зупинку тут - біля ларька
“Квіти”). Окрім того, є рейсові буси з автостанцій (гугл в поміч), є блаблакар та є залізниця (див. вище).
Можна їхати через автостанцію Полісся (площа Шевченка, не метро Шевченка!), до якої найпростіше
добратися маршрутками зі станцій метро Нивки або Мінська (з мінської маршрутка 99, від кінцевої до кігцевої,
15 хв., їздить часто). На а/с Полісся є два буси до Овруча: 10.10 (прибуття 13.10) та 13:20 (17.50; є й третій, але
він приходить в Овруч пізніше часу відправлення селезівського буса).
Зворотні маршрутки з Овруча на Київ: 5-30, 6-40, 7-30, 8-15, 9-15, 11-00, 13-30, 14-50, 16-30. Варто
пам’ятати, що селезівський бус (о 5.45) їде в Овруч через Словечно, і в Словечно є прямий бус на Київ, на який
варто сісти саме в Словечному (чекати бл. 40 хв.), оскільки в Овручі бус на Київ буде той самий, але вже
заповнений по дорозі зі Словечного (хоча можна почекати й наступного, звісно).

ранні і пізні приїзди. Автобус з Овруча на Селезівку йде раз на добу, о 18:50, назад з Селезівки — о
5:45. в усіх випадах краще бути заздалегідь. Якщо ви прибуваєте помітно раніше, то краще їхати далі
за Овруч, до Словечно (останній крупний населений пункти по дорозі з Овруча на Селезівку) або й
Бігуня (наступне село за Словечно, в бік заповідника), що дозволить вам опинитися за 30 км від
заповідника, а не за 70 (Овруч-Словечно = 40, Словечно-Селезівка = 30 км). В такому разі відносно
нескладно забрати вас заповідницьким транспортом. По бензину з Овруча до Селезівки бл. 10 літрів
(до 300 грн, тобто по 70-80 з пасажира), зі Словечно удвічі менше. Краще, коли буде зразу 3–4
людини, які про такий під’їзд можуть повідомити Сергія Миколайовича Жилу і стати щасливими

пасажирами. До Словечно є відносно багато транспорту -- це основна дорога з Овруча по кряжу.
Зокрема, з Овруча на Бігунь йде автобус о 7:30, 12:24 та 17:10 (за повідомленням місцевих). До речі,
назад до Києва краще їхати також через Словечно, бо саме звідти виїжджає київський автобус бл. 8
ранку, на який точно встигає вас довезти ранішній автобус з Селезівки. Внизу додаю картинку
розкладу по автостанції Овруч сфотографовану 26 серпня 2018 року.
Сайт з розкладом бусів у Словечно: http://slovechne.com.ua/Rozklad-avtobusiv
пошта. В селі Селезівка є пошта, поруч із садибою, працює в сільському режимі (подзвони і
відчинять). Дуже приязний працівник пані Ніна. Тобто теплі речі, зокрема й спальник, щоби не везти
як незручний вантаж, можна вислати наперед, перевірено практикою, вантаж пошти можна
відслідковувати (https://ukrposhta.ua/?openpage), Подібний вантаж (спальник + теплий светр) з Києва
коштував до 50 грн і йшов рівно дві доби. Адреса: ваше ім’я, тел. (бажано кстар), с. Селезівка,
Овруцький район, 11196, Житомирська обл. краще вказати також “для учасника конференції в
заповіднику”, або просто “в заповідник”). можна слати й гостинці :)

