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ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИЙ ФОНД ОНУФРІЇВСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  

ПЗФ Онуфріївського району містить 19 объектів природно-заповідного фонду, у тому 

числі: 7 заказників, 10 заповідних урочищ, 1 парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва , 1 

комплексна пам’ятка природи. Загальна площа ПЗФ на території району складає 677,7 га. 

Виконана авторська картосхема ПЗФ. 
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Городецкая Анжела. ПРИРОДНО-ЗАПОВЕДНИЙ ФОНД  ОНУФРИЕВСКОГО 

РАЙОНА КИРОВОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. ПЗФ Онуфриевского район включает 19 

объектов природно-заповедного фонда, в том числе: 7 заказников, 10 заповедных урочищ, 1 

парк-памятник садово-паркового искусства , 1 комплексный памятник природы. Общая 

площадь ПЗФ на территории района составляет 677,7 га. Выполнена авторская картосхема ПЗФ. 
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Gorodetskаyа Angela. NATURAL STOCK PROTECTION FUND OF ONUFRYIVSKY 

DISTRICT OF KIROVOGRADSKAYA REGIONS. The Onufrievsky district's NPF includes 19 

objects of the nature reserve fund, including: 7 reserves, 10 reserved tracts, 1 park-monument of 

landscape art, 1 complex nature monument. The total area of the PZF in the district is 677.7 hectares. 
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Історія формування природно-заповідного фонду на досліджуваній території розпочалася 

із заснування в смт. Онуфріївці парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва 

загальнодержавного значення «Онуфріївський парк» 29 січня 1960 року. Землекористувачем 

природно-заповідної території є регіональна служба охорони і реставрації пам’яток 

містобудування та архітектури Кіровоградської обласної ради. Парк займає площу близько 

53,7га. Через 18 років, а саме 28 червня 1978 року, рішенням Кіровоградського облвиконкому, 

було засновано 5 заповідних урочищ місцевого значення: «Довге», “Шеметів ліс”, “Сиротін ліс” 

(знаходяться неподалік від  с. Куцеволівка), “Ясиноватка” (неподалік від с. Ясиноватки), 

“Шеметів ліс» (на південь від с. Деріївки). В 90-х роках розпочинається активний процес 

заснування ландшафтних заказників та заповідних урочищ. З початку 21 століття було створено 

лише 2 природо-заповідних об’єкта. Останній був створений 21 березня 2008 року в північній 

частині району від с. Дереївки під назвою «Маганове» в категорії комплексної пам’ятки 

природи місцевого значення. 

На території Онуфріївського району налічується 19 об’єктів природно-заповідного 

фонду, з них: 7 заказників, 10 заповідних урочищ, 1 парк-пам ятка садово-паркового 
мистецтва та 1 комплексна пам’ятка природи. Їх загальна площа на території району становить 

677,7 га. До статусу загальнодержавного значення належить 3 об’єкти, а саме: парк-пам’ятка 

садово-паркового мистецтва «Онуфріївський парк», лісовий заказник «Велика стінка», 



ботанічний заказник «Бузове». Всі інші природні об’єкти мають статус місцевого значення 
(табл.. 1, рис.1). 

 

Таблиця 1. Мережа природно-заповідного фонду Онуфріївського району 

№п\

п 

Категорії 

заповідних 

територій та 

об'єктів 

Кількість 
Площа, 

га 

З них 

Загальнодержавного 

значення 
Місцевого 

значення 

кількість 
Площа, 

га 
кількість 

Площа, 

га 
1 заказники 7 389,2 2 94,2 5 295,0 
2 Дендрологічні 

парки 
- - - - - - 

3 Пам'ятки природи 1 70,0 - - 1 70,0 
4 Парки-пам'ятки 

садово-паркового 

мистецтва 

1 53,7 1 53,7 - - 

5 Заповідні урочища 10 164,8 4 100,4 6 64,4 
6 Регіональні 

ландшафтні парки 
- - - - - - 

 Разом  19 677,7 7 248,3 12 429,4 

 

 

 

Рис. 1. Природно-заповідні території Онуфріївського району 
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