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Прийняття Картахенського протоколу про біобезпеку
29 січня 2000 року – прийняття Картахенського протоколу про біобезпеку (Картахена-де-Індіас, Колумбія;
Монреаль, Канада)
Використання у сільськогосподарській,
медичній,
науково-практичній та інших
сферах людської діяльності
живих генетично змінених
організмів (ЖГЗО) дає можливість розв’язати ряд найгостріших проблем сучасності. Але є побоювання вче-

них і громадськості, що діяльність, пов’язана з вивільненням живих змінених організмів у довкілля, може призвести до негативних наслідків, серед яких – створення потенційної небезпеки біологічному різноманіттю внаслідок
самосійного поширення живих змінених організмів, а також неконтрольоване утворення нових генетичних конструкцій.
Спочатку передбачалося прийняття Протоколу в лютому
1999 року в колумбійському місті Картахена-де-Індіас
(цим пояснюється походження назви документа). Однак,
через суперечності між деякими учасниками переговорів
остаточний варіант Протоколу було прийнято 29 січня
2000 року в м. Монреаль (Канада). Україна стала Стороною Протоколу у вересні 2002 року.

Основна мета документа – захистити навколишнє середовище від потенційних ризиків застосування ЖГЗО (поза
Протоколом частіше вживають термін «генетично модифіковані організми» – ГМО), одержаних завдяки методам
сучасної біотехнології. Картахенський протокол став першим юридично обов’язковим документом, який має на
меті регулювання міжнародних перевезень ЖГЗО та гарантування безпеки під час переміщення, переробки ЖГЗО
та їх використання і спрямований на захист біорізноманіття і здоров’я людей.
Рішення стосовно того, ввозити чи не ввозити ЖГЗО для
вивільнення в довкілля, кожна держава приймає самостійно після проведення оцінки ризику, загальні принципи
якої викладено в тексті документа.

Семінар-тренінг працівників ПНДВ
На виконання Положення про службу державної охоро- кожним напрямком було підготовлено по три основних теми.
ни природо-заповідного фонду України, за наказом диреРобота була організована таким чином, щоб на протязі
ктора НПП «Кармелюкове Поділля» № 3 від 10 січня, згіддня охопити по одній темі з кожного напрямку.
но плану навчання працівників природоохоронних наукоТренери самостійно обирали собі методи та способи
во-дослідних відділень, проведено триденний семінардонесення інформації до слухачів.
тренінг.
Всього навчанням охопили 25 чоловік. Слухачі були
При розробці програми тренінгу було враховано попеоб'єднані в три групи, кожна з яких проходила тренінг в
редньо набутий досвід, отриманий працівниками під час
окремих кабінетах.
відпрацювання «Методики і практики роботи з дорослою
Із працівниками СДО така форма навчання була застосоаудиторією природо-заповідного фонду України».
вана вперше. За відгуками їм сподобалося інтерактивність
Семінар проводили з 28.01 по 30.01.2019 року у приміта мобільність занять.
щені адмінбудівлі Парку.
Результативність семінару-тренінгу ми зможемо оцінити
По тематиці навчання орієнтувалося за напрямками
під час проведення перевірки знань СДО, яка запланована
діяльності установи: науково - дослідна робота, природона лютий місяць.
охоронна діяльність та екологічна освіта і рекреація. За
Ганна Дудник, головний природознавець

Наукові аспекти для працівників ПНДВ
Під час семінару співробітниками наукового відділу проведено ряд навчальних тренінгів по темах: «Ведення
«Літопису природи» (доповідач: начальник відділу науки,
кандидат географічних наук Любченко В.Є.), «Регіонально
рідкісні види рослин Парку» (доповідач: науковий співробітник Шпак Н.П.), «Смарагдова мережа» (доповідач: старший науковий співробітник Марківська Л.В.).
Теми проведення тренінгів враховувались відповідно до
плану роботи наукової роботи Парку на 2019 рік, а також
звернено увагу на завдання, які передбачені в «Проекті
організації території НПП «Кармелюкове Поділля».
Структура тренінгу передбачала теоретичну та практичну частину при розкриті тем доповідей. Теоретична частина проводилась у формі презентацій, а практична частина
мала на меті узагальнення та закріплення знань у вигляді
тестів.
Метою проведення навчання по темі «Ведення «Літопису природи» було: розширити знання по структурі ведення «Літопису природи», поглибити знання по моніторингу наукових полігонів (постійні пробні площі, тимчасові пробні площі, а також профілі та трансекти). Родзинкою
тренінгу стала інформація по дослідженню рослинного та
тваринного світу на території Парку, а також ті дослідження, які входять до більш вузької спеціалізації досліджень
(бріології, ліхенології, мікології, ентомології, теріології,
орнітології та ін.).
З метою ознайомлення з рослинами, які не занесені до
«Червоної книги України», але є рідкісними або перебувають під загрозою зникнення на території Парку, проведе-

но тренінг по темі «Регіонально рідкісні рослини НПП
«Кармелюкове Поділля». Результатом спільної роботи
передбачено: збір накопичувального матеріалу про зростання даних видів у Парку, а також місць їх локалізації на
території всіх ПНДВ; випуск брошури по даній тематиці.
Шпак Н.П. ознайомила учасників семінару з біологічними
особливостями кожного виду, звертаючи увагу на особливості оцвітини, способи розмноження, а також на отруйні
властивості деяких із цих рослин та закликала бути обережними при зустрічі (дослідженні) з ними. Для кращого
сприйняття матеріалу умовно поділила всі види рослин за
кольором пелюсток (подано за методикою Польщі

«Цветовой атлас растений»).
Заключним етапом було проведення тренінгу по темі
«Смарагдова мережа», яка виявилась найскладнішою із
усіх тем, проведених відділом науки. Створення мережі
Емеральд або Смарагдова мережа – нова для України
форма охорони природи, що впроваджується в рамках
виконання вимог ратифікованої в Україні Конвенції про
охорону дикої флори і фауни і природних середовищ існування в Європі (Бернської конвенції). Створення Мережі
важливе в контексті євроінтеграції та формування НАТУРА
2000 і є фактично підготовкою до переходу на європейське законодавство. Дана тема поєднувала також розкриття
поняття по НАТУРА 2000 (адже вона є тотожною до Смарагдової мережі), а також міжнародні договори та конвенції (самі найважливіші з них).
Так, як НПП «Кармелюкове Поділля» входить до Смараг-

дової мережі, було розглянуто об᾿єкти рослинного та тваринного світу Парку із Резолюцій №6 та №4. До цього списку потрапили 29 видів птахів, 6 видів рослин, 5 видів ссавців, 5 видів безхребетних тварин, 5 видів риб та 5 оселищ. Звичайно, що ці дані мають уточнюватися та доповнюватися. А результатом цих досліджень в подальшому
звичайно буде наукова публікація.
Щодо міжнародних конвенцій, було розглянуто: Конвенцію про біологічне різноманіття (яка ініціює НАТУРА 2000),
Конвенцію про водно-болотні угіддя (Рамсарська), Конвенцію про збереження мігруючих видів диких тварин
(Боннська), Конвенцію про охорону Всесвітньої культурної
спадщини, Конвенцію про міжнародну торгівлю видами
дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (Вашингтонська або CITES), Конвенцію про охорону
дикої флори і фауни та природних середовищ в Європі
(Бернська, яка ініціює Смарагдову мережу).
Звичайно, наукова тематика є найважчою і найскладнішою у сприйнятті та особливо у її виконанні із усіх представлених у Парку. Але ми повинні «іти в ногу з часом»,
постійно розвиватись і самовдосконалюватись, адже цього потребує сьогодення.
Сподіватимемось, що спільними зусиллями ми подолаємо всі труднощі, з якими прийдеться стикатися в подальшій науковій діяльності працівникам природоохоронних
науково-дослідних відділень.
Любов Марківська, старший науковий
співробітник відділу науки
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Готуємо охоронців природи
Завершальним етапом цього блоку навчання став розгляд питання щодо організації природоохоронної діяльності, особливо попередження, виявлення та притягнення
до відповідальності винних у порушені природоохоронного законодавства на території природо-заповідного
фонду.
Значна увага приділялася вивченню нормативно-правової бази, веденню документації та взаємодії працівників
СДО.
При цьому постійно ставився акцент на дотримання
етичних норм при виконанні службових обов’язків.

Відділ державної охорони для проведення навчання
обрав теми, які є основою всієї природоохоронної діяльності СДО Парку.
В першу чергу, це функціональне зонування території
Парку – базовий критерій забезпечення збереження цінних природних комплексів і біорізноманіття, збалансованого розвитку, як в інтересах охорони природи так, і місцевих громад.
Логічним провадженням цієї теми стало вивчення
природоохоронного режиму в межах Парку.

Для досягнення максимальної інформативності та, в
свою чергу, засвоєння матеріалу були використані різні
форми навчання: презентація, тестування, квести, моделювання ситуації, аудіо та візуалізація об’єктів вивчення,
асоціативність мислення тощо.
За суб’єктивним враженням навчання уже дало певний
результат – виявлено недоліки та визначено напрямок у
якому необхідно рухатись.
Галина Іщенко, провідний інженер
з природокористування

Навчання в колі однодумців
не вистачає. Тому, основна частина була практичною.
Сам тренінг складався з трьох модулів.
Перший модуль «Профілактична робота з населенням»
підготувала провідний фахівець з рекреації - Лілія Сошнікова. Вона ознайомила колег з вмінням комунікувати та
взаємодіяти з громадськістю. Учасники ознайомилися з
різновидами друкованої продукції, вчили як підготувати
матеріал до засобів масової інформації, виконуючи різні
вправи, дізналися наскільки точно можна зрозуміти інформацію, яка сприймається тільки одним органом чуття –
слухом.
У другому модулі «Природоохоронні акції», провідний
фахівець з екологічної освіти Тетяна Сташенко підготувала
матеріал про те, які бувають природоохоронні акції та що
від них очікувати, познайомила з характеристиками та
методиками їх проведення.

Працівники природоохоронних науково-дослідних відділень беруть безпосередню участь у проведенні екологоосвітніх заходів, є першопроходьцями, досвід яких надалі
використовується при прокладанні екологічних стежок та
туристичних маршрутів, облаштуванні рекреаційних пунктів, проведенні екскурсій.
При проведенні навчання працівники відділу екологоосвітньої роботи та рекреаційного благоустрою орієнтували працівників ПНДВ, передусім, на виявлення прогалин у
власних комунікативних навичках.
Для здійснення продуктивної атмосфери та кращого
засвоєння знань і вмінь екоосвітяни провели навчання у
формі тренінгу. За допомогою різних методів напрацьовували вміння, що знадобляться працівникам природоохоронних науково-дослідних відділень під час виконання
службових обов’язків.
Тренінг був побудований так, що учасники ділилися тим,
що знають на цей момент, а під час виконання різних Природоохоронні акції є вагомими, оскільки виконують
вправ самі відшукували та засвоювали інформацію, якої важливу науково-пізнавальну й природоохоронну функції, мають широкі можливості для поширення екологічних
знань і пропаганди природоохоронних ідей серед населення.
Другий модуль завершився вправою «Ярмарок ідей», де
учасники продемонструвати набуті знання та представили
свої плани на найближче майбутнє.
Тему третього модуля «Прокладання та облаштування
туристичних стежок і маршрутів» представила начальник
відділу - Людмила Стороженко. Вона донесла присутнім
інформацію про нові підходи по створенню стежок і маршрутів, сучасні варіанти їх облаштування. Також, були

продемонстровані відеосюжети з досвіду українських та
закордонних колег. Проводилось спільне обговорення по
облаштуванню, маркуванню та удосконаленню діючих
маршрутів в НПП «Кармелюкове Поділля».
Під час тренінгу створилося неформальне, невимушене
спілкування учасників, яке відкрило групам безліч варіантів розв’язання проблеми, сприяло розвитку групової динаміки, міжособистісних взаємин у групі, заради якої вона
була сформована.
Підводячи підсумки тренінгів, працівники ПНДВ звертали увагу, що вперше працювали в подібному форматі,
коли всі учасники навчального процесу так взаємодіють.
Ці методи зробили процес пізнання цікавим та не обтяж-

ливим. Вони відмітили, що по іншому поглянули на свої
професійні обов’язки та можливості. А на завершення
пропонували низку спільних заходів.
Тетяна Сташенко, провідний фахівець
з екологічної освіти

Підгодівля диких тварин — запорука їх збереження
Січень місяць видався надзвичайно екстремальним.
Рясні снігопади вкрили землю товстим шаром снігу. Це
призвело до погіршення умов існування диких тварин.
Насамперед, це стосується недоступності кормів.
Саме в такий час необхідна турбота людини про братів
своїх менших. Це стосується такого виду здійснення біотехнічних заходів, як підкормка диких тварини. У переважній більшості її потребують копитні звірі – косулі, олені,
кабани.
Тривалість сезону підгодівлі диких тварин залежить від
строків замерзання верхнього шару ґрунту, установлення
значного снігового покриву, протяжності зими та інших
факторів і може коливатися від 45 до 120 днів.

Добратися до лісу в таких складних погодних умовах не
завжди можливо, необхідна спеціальна техніка, як то трактори, всюдиходи. Але працівники Бритавського та Лузького ПНДВ завжди приходять на допомогу. Де не змогли
добратися в глибину лісу створили майданчики на узліссі.
Вони завезли зерновідходи, коренеплоди, сіно, яке заздалегідь заготували. Допоміг кормами постійний помічник
природоохоронців директор ТОВ « Чечельницьке» Шевчук В.С.
Підгодівля тварин має бути збалансованою та обґрунтованою, вона не повинна замінювати природну кормову
базу і перешкоджати природним інстинктам тварин.
Сергій Демченко, провідний інженер відділу ДО
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Вовк очима населення
Площа національного природного парку «Кармелюкове
Поділля» складає 20203,4 га і розміщена в Чечельницькому та Тростянецькому районі Вінницької області. Переважну частину території, до 97 %, займають лісові природні
комплекси. Інша частина представлена лучно-степовими
ділянками. Територія Парку не займає суцільну площу, а
має крупну-мозаїчну структуру кластерного типу. На сході
та півдні Парк межує з Одеською областю, де переважає
лучно-степовий тип рослинності та невеликі за площею
байрачні ліси. На заході та півночі Парк межує із значними лісовими масивами Крижопільського, Піщанського та
Тростянецького районів Вінницької області.
Положення об’єкту НПП в системі зоогеографічного районування: Палеоарктична область, Бореальна Європейсько-Сибірська підобласть, Європейська-Західносибірська
лісова провінція, Східноєвропейський округ, район мішаного листяного лісу та лісостепу, Правобережна підділянка.
Географічне положення та біотопічне різноманіття території Парку визначають багатство його фауни. Для ділянки
правобережного Лісостепу, в межах якого розміщено
Парк, в першій половині нашого століття зоологами було
виявлено 58 видів ссавців, 324 види та підвиди птахів, 10
видів рептилій та 11 видів амфібій.
Значні зміни природного середовища, як в лісостепу в
цілому, так і на території Парку призвели до негативних
змін у видовому складі, чисельності і територіальному
розподілі тварин. Значна кількість тварин зникла з досліджуваної території. В той же час, помітно збільшилась
частка видів, які добре адаптовані до антропогенних
ландшафтів.
Ядро фауни тут складають представники лісового та чагарникового комплексів, при значній участі видів відкритих просторів - мешканці агроценозів і відкритих схилів
ярів та пагорбів.
Найбільш повний облік тваринного світу проводився по
ссавцям землекористувачем ДП «Чечельницьке лісове
господарство» та користувачем мисливських угідь - місцевим відділення УТМР, які були зацікавлені у визначенні їх
кількості, як об’єктів полювання.
Домінуючими видами ссавців (без врахування мишоподібних гризунів, які спеціально не вивчались) є заєць сірий, козуля європейська, свиня дика, в помітній кількості
представлені кріт, їжак звичайний і лисиця звичайна, трапляються тхір лісовий, куниця лісова, білка.
Згідно статті 21 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» та розділу 4 Положення «Про національний природний парк «Кармелюкове Поділля», полювання на землях ПЗФ заборонено. Заборона на полювання діє з 2012 року. За цей час кількість мешканців лісових
угідь збільшилася, закономірним є й те, що збільшилась і
кількість хижаків.
Динаміка чисельності вовка за останні 15 років представлена в таблиці.

та його співжиття з місцевими громадами.
Методологія дослідження
З 15 по 30 листопада 2018 року було проведене опитування 102 мешканців нашого регіону, у віці від 18 до 70
років. Опитування здійснено у формі анкетування.
До проведення опитування була залучена служба державної охорони природо-заповідного фонду НПП «Кармелюкове Поділля».
Серед опитуваних було розповсюджено буклет «Дослідження великих хижаків».
Загальні характеристики вибірки
Респонденти репрезентували всі освітні категорії. Аналіз
результатів опитування за статтю не проводився.
пасовищ свійських тварин.
Не всі опитувані змогли надати відповіді на поставлені
Про перебування вовка на території НПП «Кармелюкове питання в повному обсязі.
Поділля» свідчать рештки тварин, сліди, екскременти,
Вікова категорія респондентів
шерсть. Раніше зустрічалися лише дорослі особини вовка,
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що свідчило про мігруючий характер їх перебування на
даній території. Аналіз шляхів міграції свідчить про те, що
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вовк на територію Парку проникав зі сторони лісових масивів Бершадського та Крижопільського лісового госпоразом
102
дарства. Можливо, також, що мав місце захід зі сторони
Одеської області (Балтський та Савранський райони).
За результатами опитуСлужбою державної охорони Парку з 2016 року виявлявання
можна зробити
ються сліди молодняка - чіткі відбитки на ґрунті після донаступні
висновки
щу. Цей факт свідчить про наявність лігва у цій зоні і дає
Найбільшу
зацікавлепідставу стверджувати про достатню кормову базу та відність
щодо
вовка
насесутність фактору тривоги для тварини.
лення
виявляє
на
місцеВовк - типовий хижак, що добуває їжу самостійно активвому рівні, при цьому
ним пошуком та переслідуванням жертви. Повсюди основідаючи перевагу легкову харчування вовків складають копитні тварини: в лісовій
доступній інформації.
зоні - лосі, сарни, дикі свині, свійські вівці, корови, коні.
Про перебування вовка
Поряд з великими тваринами в харчуванні вовків велику
на
території проживання
роль відіграють дрібні - зайці, дикі кролі, мишоподібні
стверджує
50% опитувагризуни. В теплу пору року вовки ловлять дуже велику
них,
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чому
28%
із
них
впевненні
в
їх
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перекількість польових мишей та інших тварин такого ґатунку,
буванні.
9%
вважають
що
вовк
не
трапляється
у
даній
місна цій їжі добре вгодовуються і навіть жирують до зими.
цевості
.
Влітку вовки не втрачають випадку з’їсти кладку яєць птахів, що гніздяться на землі, пташенят в гнізді, а іноді лов- 62% респондентів не вважають за необхідне надавати
лять, навіть, водоплавних птахів. Здобиччю вовків також вовку охоронний статус, 5-та частина опитаних переконаможуть стати лисиці, єнотоподібні собаки, єноти та інші на, що існує потреба в його охоронні.
невеликі хижаки, а також свійські собаки. На відміну від 61 % вважає за необхідне стримувати появу вовка на
деяких інших хижих тварин, вовки часто повертаються до території, на якій проживає, із них 41%-однозначно.
недоїдених решток своєї здобичі, особливо в голодний 54% опитаних переконані, що вовк може завдати фізичної шкоди населенню, 44% вважає це за можливе.
час. Не гордують вони також падаллю.
Раніше місцями перебування вовка були простори степу Більше половини опитуваних вважає, що найбільшу зата лісостепу, де було достатньо копитних - основного дже- грозу вовк становить для диких тварин.
рела харчування, але потім ці хижаки перекочували в лі- Чверть опитаних вважає, що можна контролювати зроссову зону і причиною цього стали люди. Саме вони істот- тання чисельності вовка у спосіб, який їх влаштує.
но зменшили кількість копитних степу, чим знищили кор- Найбільш доступні для опитуваних відомості про вовка
мову базу вовка. В лісовій зоні вовк майже завжди зв’яза- – це загальна інформація в Інтернеті, а також листівки та
ний з людиною, адже вона опосередковано може забез- брошури, крім того інформація надходить в процесі нефопечити хижака кормом. Вовк використовує не захищені рмального спілкування.
випаси, погано закриті хліви і ферми, скотомогильники. Із опитуваних 3% були свідками конфлікту між людиною
Також, безперечно, зменшує поголів’я диких копитних та вовком протягом минулих 5 років, чули про такі випадРік
Кількість
Кількість
ки 29%.
тварин.
вовків. згідно
відстріляних
Все це призводить до того, що землекористувачі, насеобліку
вовків
лення бачать вирішення проблеми загрози вовка виключно у повному винищенні цього хижака. Але, разом з тим,
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наукою доведено, що вовк, як любий хижак, відіграє значну позитивну селекційну роль, вибраковуючи в основно2005
му слабких, хворих, старих особин, таким чином, підтри2006
4
муючи популяцію копитних в здоровому стані. Вовк стримує чисельність лисиці — відомого перенощика сказу, а
2007
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1
також не дає хазяйнувати в лісах бездомним собакам.
Зимою на місцях його харчування годуються різні птахи і
2008
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3
дрібні тварини, тим самим він рятує декілька десятків ви2009
4
2
дів тварин від зимового холоду і голоду. В першу чергу це
стосується деяких видів хижих птахів.
2010
3
Ліс є домівкою для вовка, як і будь-якого іншого пред2011
ставника тваринного світу, процеси регулювання його
кількості проводить сама природа. Це за ідеальних умов. Зацікавленість населення щодо перебування вовка на
2012
Але в реаліях сучасності можливі збої у природному про- території їх проживання досить значна.
цесі. Заклики щодо регулювання чисельності вовка шля- Інформація про вовка доходить до населення переваж2013
хом його відстрілу мають бездоказовий характер. Необ- но не кваліфікована, на рівні чуток та домислів.
2014
хідне проведення комплексного фахового та наукового Обізнаність населення з біологічними особливостями
вовка та рівнем його загрози для населення не достатня.
дослідження популяції вовка.
2015
3
Важливою складовою такого дослідження має стати Населення не володіє інформацією про статус вовка та
опитування мешканців регіону діяльності національного законодавчо допустимі способи регулювання його чисе2016
5
природного парку «Кармелюкове Поділля» щодо чисе- льності.
2017
7
льності вовка та вплив його перебування на життя грома- Аналіз результатів опитування свідчить про необхідність
збільшення обсягу та покращення якості інформації по
ди.
2018
13
досліджуваній темі, а також розширення можливостей
Мета проведення опитування.
Характерним є те, що вовки, переважно, зустрічаються Зібрати кількісну інформацію про обізнаність населення доступу населення до неї.
Відділ державної охорони
не в великих лісових масивах, а в байраках та балках, біля щодо вовка, питання управління популяцією цього виду
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Природозаповідні території та об’єкти Вінниччини
Ботанічний заказник загальнодержавного значення «Бронницький»
Бронни́ цький зака́зник — ботанічний заказник загальнодержавного значення в Україні. Заказник входить до складу природно-заповідного фонду України, охороняється як
національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення й використання. Розташований в межах Могилів-Подільського району Вінницької області, біля селища Нова Григорівка.
Площа 265 га. Створений у 1974 р. Підпорядкований
Могилів-Подільському держлісгоспу.
Охороняються рідкісні для Поділля дубові ліси з реліктовими породами дерев (дуб скельний, дуб пухнастий) та
домішкою ясена звичайного, клена гостролистого, клена
польового, липи серцелистої. Трапляється берека — реліктовий субсередземноморський вид — на північній межі
його ареалу.
В розрідженому підліску — ліщина звичайна, гордови-

на, кизил справжній, бруслина бородавчаста, свидина
криваво-червона, глід український.
У травостої домінують типові неморальні види — осока
волосиста, копитняк європейський, яглиця звичайна, медунка темна, маренка пахуча. Є також субсередземноморські світлолюбні рослини, які перебувають на північній межі свого поширення: горобейник пурпуровоблакитний, перлівка одноквіткова, осока Мікеля, шоломниця висока, медунка м'яка, барвінок малий, перлівка
одноквіткова тощо.
Низка видів занесена до Червоної книги України: лілія
лісова, любка дволиста, гніздівка звичайна, коручка чемерникоподібна, коручка пурпурова та інші. У флорі заказника багато лікарських рослин.
У 2010 р. увійшов до складу Регіонального ландшафтного парку «Дністер».

Парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення «Бронницький»
Бронницький парк — парк-пам'ятка садово-паркового
мистецтва місцевого значення, розташований на території с. Бронниця Могилів-Подільського району Вінницької області. Оголошений відповідно до Рішення Вінницького облвиконкому № 525 від 19.12.1985 р.
Асортиментиний склад насаджень:
1. Корінні породи: дуб звичайний, дуб скельний, липа
широколиста, липа дрібнолиста, ясен звичайний, клен
гостролистий.
2. Основні паркоутворювачі: бузок звичайний, верба біла

форми плакуча, горобина звичайна, клен польовий, глід
колючий, черешня звичайна, свидина кров'яна, слива
домашня, дерен справжній, виноград п'ятилисточковий,
груша звичайна, граб звичайний, берест, ялівець звичайний, ялина звичайна, бересклет бородавчатий, ліщина,
шипшина собача, черемха пізня.
3. Екзоти: акація біла, акація жовта, біота східна, дуб крупнопильниковий, дуб імеритинський, дуб крупноплідний,
дуб пухнастий, гледичія трьохколючкова, каштан кінський, клен ясенелистий, бірючина звичайна, самшит вічно-

Адміністрація
та весь колектив
НПП “Кармелюкове Поділля”
щиро вітає з Днем народження
01.01— Бабського Василя Володимировича, пожежника Дохнянського ПНДВ;
02.01 – Мураховського Миколу Михайловича, водія
господарського сектору;
02.01—Бондаренка Василя Олексійовича, інспектора
з охорони ПЗФ Дохнянського ПНДВ;
23.01— Кориченську Оксану Федорівну, прибиральницю господарського сектору.

Хай щастя панує у вашому домі
І радість у ньому живе,
Здоров’я міцного і щирої долі
Хай Бог посилає і Вас береже,
Бажаєм прожити у силі й здоров’ї,
Вам многії літа!
Щедрої долі!
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зелений, спірея Ван-Гутта, магнолія Падуболиста, сосна
чорна, ялина колюча, ясен зелений, тополя італійська.
Садиба розташована на пологому плато над урвищем
річкової долини Дністра. В масиві ландшафтного парку
височить вежа на зразок донжону. До неї прилягає невеликий житловий корпус. Стиль романтичного архітектурного вистрою споруд найкраще зберігся в оформленні
прибрамного павільйону - вартівні з прилеглим фрагментом муру і рову.
Паркова композиція базується на поєднанні регулярно

сплановоного ядра перед палацом з обхідною алеєю по краю урвища, на якій
розташовані видові точки на далекі перспективи річкової долини. З парку є доступ на
невеликі тераси серед скельних виступів на
схилах.
У другій половині ХХ ст. у парку зведені
житлові корпуси санаторію павільйонного
типу, які за своїм вирішенням не дорівнюють естетиці давніх споруд і знецінюють
історичне середовище парку-пам'ятки.
Господарська частина з фільварком, садом
та городами знаходиться обіч палацово-

паркової частини помістя і вирішена, як окремий ансамбль.
В регулярній частині парку збереглися рештки стрижневого самшитового живоплоту,
ялівцю звичайного пірамідальної форми. В
центральній частині парку ростуть різні види
кленів, надзвичайно багата колекція дубів,
як аборигенних, так і інтродукованих. Також
з екзотів можна виділити могутній екземпляр бундука дводомного, групу з сосни
чорної. Південна межа підкреслена рядом
ясена звичайного, віком близько 100 років.
На всій території збереглися старі чагарники.

Ботанічний заказник місцевого значення
«Бронницька гора»
Бро́ нницька гора́
— ботанічний заказник місцевого
значення.
Розташований
у
селі Бронниця Могилів-Подільського району Вінницької області.
Цінна ділянка природної степової рослинності.
Площа — 21,2 га. Утворений у 1999 р.
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(Рішення Вінницької обласної ради від
17.12.1999 р.). Перебуває у віданні Бронницької сільської ради.
У 2010 р. увійшов до складу Регіонального
ландшафтного парку «Дністер»
Ділянка розташована на схилі південної
експозиції крутизною 15°. Ґрунти світло-сірі
опідзолені деградовані, змиті з виходом
кам'яних утворень на поверхню та сильно
розгалуженою яружно-балковою системою.
Використовується як пасовище.
З цінних та рідкісних рослин тут зростають
горицвіт весняний, сон чорніючий, цмин
пісковий.
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