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   У відповідності до Закону України «Про природно-
заповідний фонд України» (1992), національний природ-
ний парк створено з метою збереження, відтворення і 
ефективного використання природних комплексів та об'є-
ктів, які мають особливу природоохоронну, оздоровчу, 
історико-культурну, наукову, освітню та естетичну цін-
ність. Територія Парку на 88,5% представлена лісами та 
іншими лісовкритими землями, що складає 17,9 тис.га. 
Частка лісових культур в межах лісових земель складає 
близько 40%, решта лісів є дібровами природного похо-
дження. Переважають середньовікові й пристигаючі (за 
лісівничими нормами) насадження. Найстаріші ділянки 
лісу збереглися у південній частині масивів Бритавської і 
Червоногребелської дач, в межах існуючих ботанічних 
заказників.  
   Лісова рослинність у Парку представлена переважно 
дубовими лісами. Деревостан утворюють два види дуба – 
дуб скельний (Quercus petraea) і дуб звичайний (Q. robur). 
Саме тут проходить північно-східна межа поширення, від-
носно більш теплолюбного, зате і більш посухостійкого, 
дуба скельного і відбувається його заміщення далі на пів-
ніч дубом звичайним. Асоціації з домінуванням дуба ске-
льного поширені переважно в басейні ріки Савранки, на 
схилах південної експозиції, на підвищених плакорних 
ділянках Бритавської, Вербської, Червоногребельської, 
Любомирської, Стратіївської дач, в урочищах Уланово та 
Єленово. У північній частині Бритавської дачі та ще північ-

ніше – в басейні річки Дохни, де знаходяться, зокрема, 
Крамарівська і Торканівська дачі, сформувалися перехідні 
угруповання між формаціями дуба скельного і звичайно-
го. 
   Одним з основних стратегічних завдань Парку на най-
ближчі 10 років має бути розробка системи заходів щодо 
відновлення природного стану лісів, порушеного в ре-
зультаті господарської діяльності людини. Здійснення цих 
заходів забезпечить досягнення максимального стимулю-
вання появи насіннєвого поновлення дуба, буде сприяти 
його росту і розвитку, переформування дібров паростево-
го походження в насіннєві, створення мішаних за складом 
і складних за структурою насаджень. При цьому надзви-
чайно важливим є збереження існуючої та подальше  фо-
рмування постійної лісонасінневої бази (ПЛНБ).  
   Лісонасінна база - природні та штучно створені наса-
дження з цінними спадковими ознаками, що призначені 
для заготівлі лісового насіння.  
   На даному етапі до ПЛНБ на території Парку входять 
об’єкти ДП «Чечельницьке лісове господарство» : 
- постійні лісонасінневі ділянки -  призначені для збору 
насіння та лісонасінневої сировини: 6 ділянок на площі 
102.5 га;  
- плюсові насадження - високопродуктивні, стійкі до хво-
роб і шкідників, стиглі, достигаючі або середньовікові на-
садження повнотою не нижче 0.6, в яких участь плюсових 
та кращих нормально розвинених дерев становить не ме-
ньше 15-27% залежно від повноти: 3  ділянки на площі 
110.5 га; 
- плюсові дерева - дерева, які за інтенсивністю росту пере-
вищують середні показники свого насадження за висотою 
не менше ніж на 10%, за діаметром стовбура не менше 
ніж на 30%, характеризуються високою якістю стовбурів і 
добрим очищенням їх від сучків, стійкістю до шкідників і 
хвороб та добре розвиненою кроною: 22 дерева в Бритав-
ському та Червоногребельському лісництвах  ; 
- лісові генетичні резервати - типові для даного лісонасін-
ного району ділянки стиглого, достигаючого, рідше серед-
ньовікового деревостану природного походження пло-
щею не менше 0,5 га з високими фітоценотичними і лісів-
ничими показниками, повнотою не нижче 0,6: 6 ділянок 
на площі 6.1 га. 
   Існують правила натурного оформлення об’єктів, зарахо-

ваних до постійної лісонасінневої бази. Плюсові дерева 
позначаються кільцем шириною 10 см на корі стовбура, 
яке наносять білою фарбою на висоті 1,5 м. Дерева мають 
подвійну нумерацію. На білій смузі надписують два номе-
ри: в чисельнику – номер за державним реєстром, в зна-
меннику – номер по підприємству. Нумерація проводить-
ся окремо по кожній породі. 
   Дерева огороджують. Плюсові насадження, генетичні 
резервати, постійні лісонасінневої ділянки і лісонасінневої 
плантації в натурі обмежують візирами, діляночними сто-
впчиками, встановлюють аншлаги з відповідними відомо-
стями про об’єкт лісонасінної бази.  
   Звісно що об’єкти ПЛНБ мають свій певний ресурс і не 
можуть використовуватись вічно. Існує системний процес 
заміни об’єктів, що втратили свої функції через віковий 
ценз або ж з інших причин, на молодші високопродуктив-
ні ділянки лісу. З часом відбувається списання об’єктів 
ПЛНБ та відбір нових.  
   В серпні місяці фахівці відділу державної охорони та 
працівники  науково-дослідного відділу провели обсте-
ження плюсових дерев та заміри їх основних параметрів, 
а також визначили їх координати. При цьому було встано-
влено, що більшість з них втратили свою лісонасінневу  
цінність, деякі не відповідають селекційним вимогам, та-
кож має місце всихання окремих екземплярів. За резуль-
татами обстеження є доцільним рекомендувати лісокори-
стувачу перевірити стан  об’єктів  ПЛНБ та провести їх за-
міну.  

Ганна Дудник, головний природознавець Парку 

   11 жовтня, у приміщенні обласної державної адмініст-
рації відбулось урочисте нагородження переможців І ре-
гіонального конкурсу «Туристичний олімп – 2019». 
  Лідерів у галузі туризму привітав голова обласної держа-
вної адміністрації Владислав Скальський, підкреслив-
ши: «Туризм – це феномен ХХІ ст., адже все більша частка 
економіки генерується саме завдяки цій галузі. Також це 
найшвидший спосіб конвертації коштів до економіки те-
риторій. У першу чергу, я хотів би привітати вас із Всесвіт-
нім днем туризму, який ми відзначали два тижні тому. 
Варто сказати, що туризм – це досить цікавий процес, 
адже ті люди, які працюють у цій галузі, є справжніми 
фанатами цієї справи. Сьогодні туризм все більше стає 
саме індустрією емоцій. Це ті емоції, які народжуються 
під час дотику до історичних пам’яток, а також емоції, які 
народжуються при дотику до чиєїсь культури. Емоції, які 

абсолютно природньо виникають при знайомстві з новою 
гастрокультурою, а також при відродженні власної, яка 
була забутою протягом багатьох років. Дуже важливо, 
щоб Вінниччина у своїй туристичній галузі була готова 
перевершувати ті очікування, які є у шукачів емоцій». 
   Проведення регіонального конкурсу мало на меті від-
значення лідерів галузі туризму, які застосовують новітні 
підходи в обслуговуванні та підвищують позитивний ту-
ристичний імідж регіону на всеукраїнському та міжнарод-
ному рівнях.  
   Під час урочистостей голова облдержадміністрації Вла-
дислав Скальський, спільно із директором Департаменту 
міжнародного співробітництва та регіонального розвитку 
ОДА Володимиром Мережком вручили дипломи 12 пере-
можцям в 11 номінаціях. 
    Загалом, у відбіркових етапах взяли участь 40 конкурса-
нтів, серед яких: представники туристичних підприємств, 
закладів харчування та розміщення туристів, музеї, турис-
тичні локації, а також фахівці галузі. 
    Учасники зустрічі отримали нагороди у таких номінаці-
ях як: 
- «Кращий туристичний оператор з внутрішнього та в’їзно-
го туризму»; 
 - «Кращий туристичний оператор з виїзного туризму»; 
 - «Кращий готель»; 
 - «Кращий заклад харчування»; 
 - «Кращий музей»; 
 - «Краща садиба зеленого туризму»; 
 - «Кращий хостел»; 
 - «Краща база відпочинку»; 

 - «Кращий санаторій»; 
 - «Кращий працівник року сфери туризму»; 
 - «Кращий навчальний заклад, що готує фахівців сфери 
туризму»; 
 - «Краща туристична локація». 
     Приємним моментом є те, що поміж нагороджених, у 
номінації «Кращий працівник року сфери туризму»,   від-
значили Стороженко Людмилу Іванівну, начальника від-
ділу рекреації та еколого-освітньої роботи національного 
природного парку «Кармелюкове Поділля». 

За матеріалами інтернет - ресурсу  
http://www.vin.gov.ua/news/top-novyny/21825-na-

vinnychchyni-vidznachyly-peremozhtsiv-i-rehionalnoho-
konkursu-turystychnyi-olimp-2020. 
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Туристський куліш на землі Жабокрицькій 

Акція «Опале листя» 

   3 жовтня 2019 року працівники НПП «Кармелюкове По-
ділля», спільно з відділом культури і туризму Чечельниць-
кої РДА, з нагоди Всесвітнього дня туризму, провели тури-
стично-спортивний захід «Туристичний день».  

   Дійство проходило на стадіоні с. Жабокричка, який пра-
цівники Дохнянського природоохоронного науково-
дослідного відділення допомогли перетворити на мініту-
ристичну базу.  
   На початку свята учасників привітали головний приро-
дознавець Парку Ганна Дудник, голова Каташинської сіль-
ської ради Микола Савченко. Вони зазначили, що туристи 
це люди, які люблять подорожувати, відкривати нові кра-
євиди. Це люди, які понад усе люблять свій рідний край, 

свою землю. Надають перевагу голубому шатру неба над 
комфортом власних домівок. Біля туристичного вогнища 
створюються найкращі пісні, зароджується найміцніша 
дружба. 
   Звання кращої туристичної команди виборювали 60 уча-
сників з 3 шкіл Чечельницького району. Після ознайом-
лення з програмою заходу, школярі розділились на три 
команди: «Кмітливці», «Туристи» та «Шукачі». 
   Головним суддею був спеціаліст відділу культури і тури-
зму Чечельницької РДА Віталій Головань. 
   Програма була змістовна і насичена. На учасників чека-
ли цікаві конкурси та змагання: привітання, пазл «Мій 
рідний край», розпалювання вогнища, лабіринт, перепра-
ва, влучні стрільці, асоціація, встановлення намету, приго-
тування «Козацького кулішу». Паралельно були обрані 
кухарі, які готували обід.  

   Дівчата та хлопці доклали максимум зусиль, енергії, 
уміння, проявили справжню дружбу, підтримку, щоб гід-
но захистити честь школи. Результат виявився непоганим, 
враховуючи те, що більшість школярів брали участь у мі-
роприємстві вперше. Змагання завершились частуванням 
смачної каші та спільним прибиранням і тушінням кост-
рищ. 
   В ході завзятої, але дружньої боротьби членами журі 
були визначені переможці: I місце - команда «Шукачі» 
Каташинської школи, ІІ місце - «Кмітливці» Жабокрицької 

школи, ІІІ місце - «Туристи» Бондурівської школи. Всі учас-
ники були нагороджені грамотами та подарунками від 
НПП «Кармелюкове Поділля». 
   Кожна з команд отримала в подарунок м’яч від провід-
ного спеціаліста відділу культури і туризму Чечельницької 
РДА Віталія Голованя. 

   Свято пройшло весело і гамірно. Всі залишились щасли-
ві і задоволені. Енергетика змагань додала присутнім здо-
ров’я і наснаги, навички до здорового способу життя, впе-
вненості у власних силах. 

Тетяна Сташенко,  
провідний фахівець з екологічної освіти 

   Осінь – яскрава та різнобарвна пора року. Здебільшого, 
вона асоціюється з опалим листям. Багато людей задуму-
ються, що з ним робити? І вирішують, що найкращий спо-
сіб – спалити листя, не замислюючись чи корисно це ро-
бити для людини, чи безпечно для природи? При згоран-
ні одної тони рослинних залишків у повітря виділяється 
близько 9 кг мікрочастинок диму. Багато із речовин, які 
вивільнюються є, навіть, отруйними і можуть викликати 
ракові захворювання у людей. Спалювання опалого листя 
є небезпечним для природи. Адже при його згоранні ги-
нуть мікроорганізми, а ґрунт, в свою чергу, довготривало 
відновлюється і зменшується його родючість. Листя, яке 
вже опало - не сміття, воно підживлює ґрунт мінеральни-
ми і органічними речовинами. Ще в ньому живуть різні 

корисні мікроорганізми, ним харчуються деякі тварини. 
Саме тому на часі є актуальним проведення розяснюваль-
ної роботи та залучення населення до акції «Опале лис-
тя».  
   Працівники відділу рекреації та еколого-освітньої робо-
ти національного природного парку “Кармелюкове Поділ-
ля” провели заняття з учнями загальноосвітніх закладів 
району на тему “Опале листя: користь чи шкода?”. Такі 
екологічні уроки відбулись у Лузькій СЗШ І-ІІ ст. та Вербсь-
кій СЗШ І-ІІІ ст. Учні активно дискутували на вищезгадану 
тему, називали корисні та шкідливі якості опалого листя. 
Після чого екоосвітяни Парку за допомогою мультимедій-
ної презентації розповіли школярам про шкоду паління 
листя та способи його використання, адже за нормальних 
умов, коли листя перегниває, необхідні для розвитку рос-
лин речовини повертаються в ґрунт. При згорянні ж утво-

рюється зола. Не зважаючи на загальноприйняту думку, 
зола – дуже погане добриво і, таким чином, спалювання 
листя щороку призводить до все більшого збіднення ґрун-
ту. На природних ділянках і газонах вогонь знищує насін-
ня і коріння трав’янистих рослин, пошкоджує нижні части-
ни дерев і кущів та верхні частини їх коріння. Також перег-
лянули відеофільми про винаходи учнів  з переробки опа-
лого листя на папір та одноразовий посуд. А ще звернули 
увагу школярів та вчителів на те, що при самовільному 
випалюванні рослинності або її залишків до порушників 
природоохоронного законодавства застосовуватимуться 
заходи адміністративного впливу згідно зі ст. 77-1 КУпАП 
накладення штрафу. Але штрафи не можуть компенсувати 

ні шкоду, завдану навколишньому середовищу, ні людям. 
   Працівники Лузького ПНДВ провели роз’яснювальну 
роботу серед учнівської молоді і закликали їх долучитися 
до акції «Опале листя». Учні Вербської школи, спільно з 
працівниками Бритавського ПНДВ зробили траншейне 
компостування опалого листя біля своєї школи. Викорис-
товувати компост, в якості добрива, вони зможуть вже 
через рік після закладки. Його корисні властивості збері-
гатимуться ще 4 роки.  

   Надіємось, що такі заходи не пройшли марно. Вони до-
помогли сформувати у в дітей позитивне ставлення до 
природи, змусили задуматися над ставленням людини до 
навколишнього середовища та сприяли поширенню такої 
вкрай важливої інформації. 

Лілія Сошнікова, провідний фахівець з рекреації 
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ІV міжнародна науково-практична конференція «Перспективи розвитку  
лісового і садово-паркового господарства» 

   Навчимося використовувати папір раціонально      

   У рамках співпраці НПП «Кармелюкове Поділля» із 
Уманським національним університетом садівництва 3-4 
жовтня Парком була прийнята участь у ІV Міжнародній 
науково-практичній конференції «Перспективи розвитку 
лісового і садово-паркового господарства», присвячена 
175-річчю з Дня заснування університету та з нагоди 200-ї 
річниці від Дня народження професора М. І. Анненкова.  
   Микола Іванович Анненков(21.04.1819–09.08.1889) – 
видатний науковець, який більшу частину своєї діяльності 
присвятив ботаніці, лісівництву та садівництву. Закінчив 
фізико-математичне відділення філософського факультету 
Московського університету (був першим кандидатом від-
ділення природничих наук). Як спеціаліст-природозна-
вець, з 1844 р. викладав ботаніку та зоологію в Московсь-
кій Землеробській школі й географію та статистику в 3-й 
Московській гімназії, а з 1847 р. – в Олександрійському 
сирітському інституті. Будучи членом Імператорського 
товариства сільського господарства, Микола Іванович у 
1851 році відвідав Всесвітню Лондонську виставку та інші 
країни Європи, де набув досвіду викладання в різних аг-
рономічних закладах. У тому ж 1851 р. М.І. Анненков наз-
начений інспектором Московської Землеробської школи, 
а з 1853 по березень 1863 р. директором. У 1963 р. Мико-
лу Івановича, в чині статського радника, призначають ди-
ректором Уманського училища садівництва та Царицино-
го саду в Софіївці Київської губернії. Це було училище но-
вого типу, де поряд із викладанням у повному обсязі саді-
вництва вводилися додаткові дисципліни, що вивчалися в 
землеробських училищах країни. Крім садів, тут створю-
ють «практичне» поле й ферму. Всього за декілька років 
Микола Іванович зумів вивести навчальний заклад на 

новий рівень, збільшивши чисельність учнів із 9 до 300. 
Оранжереї та теплиці Уманського училища стали зразко-
вими. М.І. Анненковим введено в культуру насаджень 
Уманщини кримську сосну та створено водопостачальну 
систему для поливу плодових і декоративних насаджень, 
яка проіснувала понад 80 років. 
   Основні наукові праці Анненкова присвячені флористи-
ці, фенології, акліматизації культурних рослин, лісівницт-
ву. Крім того, написано багато робіт із вівчарства, шовків-
ництва, опису Ботанічних садів Кью. 
   В 1850 році, за дорученням Московського товариства 
сільського господарства, здійснив поїздку в село Мохове 
Тульської губернії для вивчення способів культури лісу та 
огляду лісорозплідників, влаштованих лісничим    Ф.Х. 
Майєром. Ця поїздка була описана Анненковим під заго-
ловком «Поездка в село Моховое» (1850). Історико-
науковий інтерес становить посібник для учнів Землероб-
ської школи «Лісівництво» (1851). 
   У 1849–1851 роках М.І. Анненковим виданий перший в 
Росії гербарій флори Московської губернії з 800 видів рос-
лин, який був удостоєний золотої медалі від Московсько-
го товариства акліматизації. Численні нагороди Микола 
Іванович отримав від Паризького товариства акліматиза-
ції, Московського товариства любителів садівництва. 
Окрім того, за фундаментальну працю «Ботанический 
словарь» М.І. Анненков був відзначений Демидівською 
премією від Імператорської академії наук, а імператор 
Олександр ІІ нагородив його діамантовим перстнем із 
рубіном.  
   З 1860р. М.І. Анненков був редактором журналів: 
«Сільське господарство», «Записки комітету лісівництва» 
та «Записки комітету акліматизації», а також «Газети для 
сільських господарів». 
   За заслуги М.І. Анненков був вибраний почесним чле-
ном Імператорського Російського товариства акліматиза-
ції тварин та рослин, Московського фізико-медичного 
товариства, Королівського Саксонського сільськогоспо-
дарського товариства, Естляндського товариства сільсько-
го господарства, дійсним членом 15 вітчизняних і зарубіж-
них наукових товариств. 

Науці Уманського НУС - 175 років! 
   Уманський національний університет садівництва один 
із найстаріших закладів вищої освіти України, заснований 
у 1844 році в м. Одеса, як Головне училище садівництва. 
Це був єдиний у країні вищий навчальний заклад, який 
готував висококваліфікованих садівників і досвідчених 
науковців у галузі садівництва. За тривалий період свого 
історичного розвитку навчальний заклад неодноразово 
реорганізовувався, а згідно з Указом Президента України 
від 28 грудня 2009 року № 1111/2009 йому наданий ста-
тус національного і перейменовано в Уманський націона-
льний університет садівництва.  
   У стінах навчального закладу працювали і навчалися 
видатні особистості, які примножили 175 – річну наукову 
славу Уманського НУС. Нинішні науковці продовжують 
славні традиції своїх попередників.  На сьогодні в навча-
льному закладі працює багато відомих,  досвідчених ви-
кладачів і вчених, для яких наука – не просто сфера діяль-
ності, а стиль життя. 

   Наукові досягнення 
Уманського НУС відомі 
як в Україні, так і за її 
межами. В університе-
ті функціонують чоти-
ри регіональних відді-
лення товариств 
(фізіологів, мікробіо-
логів, ґрунтознавців та 
агрохіміків, генетиків і 
селекціонерів), два 
регіональних відділен-
ня академій, 29 науко-
вих гуртків, 22 науково
-дослідні лабораторії, 
рада молодих учених, 
наукове товариство 
студентів та аспірантів. 
Завдяки успішному функціонуванню наукових шкіл, очо-
люваних видатними вченими, докторами наук, професо-
рами, академіками, інтелектуальний потенціал здобув 
широке міжнародне та вітчизняне визнання. 

   До 175-річчя з Дня заснування Уманського НУС  
присвячено пам’ятну медаль 

   Національний банк України випустив пам`ятну медаль, 
присвячену одному з найстаріших закладів вищої освіти 
України – Уманському національному університету садів-
ництва. 
   До участі в роботі конференції долучились вітчизняні та 
зарубіжні дослідники вищих навчальних закладів, молоді 
науковці, студенти. У зв’язку з актуальністю піднятих пи-
тань за результатами конференції було опубліковано 2 
збірника матеріалів доповідей учасників. Загальна кіль-
кість публікацій – 142. Кількість авторів – 225 чоловік, з 
них 25 доктори наук, в тому числі 3 іноземні. 
   Конференцію відкрив доктор с.-г. наук, професор Воло-
димир Шлапак. У наукових доповідях, проголошених на 
пленарному засіданні, обговорювались актуальні питання 
розвитку лісового господарства. Першим виступив доктор 
с.-г. наук, професор Володимир Шлапак, який висвітлив 
біографічні дані М.І. Анненкова, як видатного ботаніка, 
фенолога, садівника, діяча лісового та садово-паркового 
господарства. У другій частині доповіді Володимир Шла-
пак розкрив резерви підвищення лісистості та продуктив-
ності культур сосни у Центрально-Придніпровській висо-
чинній області. Наталя Михайлова, працівник бібліотеки 
університету розповіла про праці М.І. Анненкова.  
   Далі виступили доктор с.-г. наук, професор навчально-
наукового Юхновський та доктор с.-г. наук, професор Фе-
дір Бровко, канд. с.-г. наук, старший науковий співробіт-
ник НДП «Софіївка» Олександр Балабак, канд. с.-г. наук 
Тетяна Мамчур, Юрій Урлюк (НУБіП України), канд. біол. 
наук Володимир Вітенко, Ніна Шпак (НПП «Кармелюкове 
Поділля»). 
   По закінченню виступів, були підведені підсумки роботи 
конференції. Конференція пройшла  на високому науково-
теоретичному рівні, в формі дискусій з поміркованою по-
лемікою та великим зацікавленням як вчених, так і студе-
нтської молоді. 

   «Навчимося використовувати папір раціонально!» — 
така основна теза міжнародної «безпаперової» кампанії, 
яка проходить кожен четвертий четвер жовтня по всьому 
світу. У цьому році вона припадає на 24 жовтня. Саме цій 
даті і був приурочений екоурок для учнів 6-8 класів КЗ 
«Чечельницька СЗШ І-ІІІ ст. №1», який провели працівни-
ки відділу рекреації та еколого-освітньої роботи НПП 
«Кармелюкове Поділля». Дітям була підготовлена відеоп-
резентація, в ході якої вони познайомилися із метою ство-
рення даної дати (мета Міжнародного дня без паперу 
(World Paper Free Day) - показати на реальних прикладах, 
як і за допомогою яких технологій кожна організація мо-
же внести свій внесок у збереження природних ресурсів), 
шляхами раціонального використання паперу та способа-
ми його переробки.  
   Звичайно, повна відмова людини від паперу дуже ма-
лоймовірна та й навряд чи потрібна, але обсяги світового 
споживання свідчать, що колективні заходи задля їхнього 
зменшення вкрай необхідні. Адже за 20 останніх років 

витрати паперу збільшилися на чверть. 
   Найчастіше для виробництва паперу використовують 
целюлозу, яку отримують із деревини ялинки, сосни, бе-
рези, хвої, каштану тощо. Для виготовлення одного арку-
ша паперу формату А4 потрібно від 13 до 21 грама якісної 
деревини, а для виготовлення однієї книги – близько 5 
кілограмів сировини. Щоб забезпечити річне споживання 
офісного паперу потрібно 768 млн. дерев. Один співробіт-
ник, в середньому, «виробляє» близько 160 кг паперових 
відходів на рік. 45% паперових документів викидаються 

протягом 24-х годин після їх створення. Обсяг вирубки 
лісу сьогодні в кілька разів перевищує обсяг його природ-
ного відновлення. Щоб врятувати одне дерево від вируб-
ки, необхідно зібрати для вторинної переробки близько 
80 кг паперу. Переробка спричиняє зменшенню забруд-
нення води на 35% і повітря на 74%, ніж при виробництві 
целюлози з деревини. І запобігає викиду 1700 кг СО₂. 
   На завершення екоуроку учням було зроблено акцент 
на те, що звичка викидати папір у спеціальні контейнери 
та збирати уживаний папір вдома і в школі для передачі 
на подальшу переробку – проста, але, водночас, велика 
справа. І щоразу, коли рука тягнеться за чистим папірцем, 
потрібно пам'ятати: без дерев ми точно жити не зможе-
мо, принаймні у найближчому майбутньому. А от жити 
без паперу варто спробувати уже сьогодні.  
   Дітей дана тема дуже зацікавила, вони задавали питан-
ня, дискутували, жваво обговорювали та пропонували 
свої шляхи економії паперу. 

Лілія Сошнікова, провідний фахівець з рекреації 
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ПЗФ Жмеринського району 

Адміністрація   

та весь колектив   

НПП “Кармелюкове Поділля” 

щиро вітає з Днем народження 

02.10 – Сібіковського Анатолія Омельяновича, майстра з 
охорони природи Бритавського ПНДВ; 
03.10 – Миню Володимира Володимировича, сторожа 
господарського сектору; 
03.10 – Снігур Валентину Іванівну, бухгалтера І категорії; 
07.10 – Могилу Володимира Віталійовича, інспектора з 
охорони ПЗФ Любомирського ПНДВ;  
17.10 – Білоброва Сергія Івановича, начальника Любо-
мирського ПНДВ; 
18.10 – Негоду Олександра Сергійовича, майстра з охо-
рони природи Дохнянського ПНДВ;  
19.10 – Козинського Петра Григоровича, інспектора з 
ПЗФ Лузького ПНДВ.  

Дозвольте вас сьогодні привітати, 
Та міцного здоров’я побажати, 
Нехай турботи не завадять жити, 
Бажаємо щороку молодіти, 
Хай друзі будуть не лише у свято, 
Живіть чудово, радісно, багато! 
 

 

   Володи́мирська дуби́на — ландшафтний заказник за-
гальнодержавного значення в Україні. Розташований у 
межах Жмеринського району Вінницької області, біля се-
лища Володимирівка, на схід від смт Браїлів. 
   Площа 133 га. Створений у 1974 році. Перебуває у відан-
ні Жмеринського держлісгоспу. 
   Охороняються вікова грабова діброва на схилах долини 
річки Рів з рідкісними скелястими утвореннями, джерела-
ми прісної води. У деревостані є домішки ясена звичайно-
го, липи, берези, осики, вільхи чорної. Підлісок складаєть-
ся з ліщини, бруслини бородавчастої, свидини. У трав'я-
ному покриві зростають копитняк європейський, зірочник 
лісовий, медунка темна, костриця велетенська. 
   Місцевість пов'язана з життям і діяльністю композитора 
П. Чайковського, на його честь названа одна з мальовни-
чих скель. 
   За фізико-географічним районуванням України ця тери-
торія належить до Хмільницького району області Поділь-
ського Побужжя Дністоровсько-Дніпровської лісостепової 
провінції Лісостепової зони. Для території, на якій розта-
шовано заказник, характерними є лісові і лучні остепнені 

ландшафти річкової заплави. З геоморфологічної точки 
зору описувана територія являє собою заплавні тераси 
алювіальної акумулятивної рівнини. 
   Клімат території є помірно континентальним. Для нього 
характерне тривале, нежарке літо, і порівняно недовга, 
м'яка зима. Середня температура січня становить -5,5°...-
6°С, липня + 19°...+18,5°С. Річна кількість опадів складає 
500-525 мм. 
   За геоботанічним районуванням України ця територія 
належить до Європейської широколистяної області, По-
дільсько-Бесарабської провінції Вінницького (Централь-
ноподільського) округу. 
   На даній території зберігається ділянка середньовіково-
го грабово-дубового лісу в долині річки Рів. В заказнику 
на плато та його схилах переважає асоціація грабово-
дубових лісів копитнякових типового складу і будови, яка 
займає 70 % його площі. На ряді ділянок в заказнику зу-
стрічаються грабово-дубові ліси з розрідженим (10-15 %) 
травостоєм. Річка Ров в заказнику має 4-5 м. завширшки і 
глибину 1,5 -2,5 м. В його долині сформувалися вільхові 
ліси кропивні та гадючникові, типові за складом та будо-
вою. На крутих схилах долини річки Ров на сірих лісових 
ґрунтах, підстелених гранітами, сформувалися дубові ліси 
асоціацій татарськокленово-зірочникових з порушеним 
травостоєм, в склад яких входять окремі субсередземно-
морські види: купина широколиста, шоломник високий 
тощо. На схилах, обернених на північ, зростають папорот-
ники: щитник чоловічий, пухирник ламкий, аспленій воло-
совидний та інші. Загалом, хоча даний заказник ценотич-
но дещо одноманітний і рослинність його порушена, про-
те у склад флори входять види занесені в Червону книгу 
України, такі як гніздівка звичайна та коручка чемернико-
видна. Цікавими є також окремі ділянки лучних степів з 
яскравим травостоєм. В склад різнотрав'я на даних ділян-

ках входять в'язіль різнокольоровий, дзвоники болонські, 
дрік германський, свербіжниця польова, віскарія клейка 
та інші. 
   Зга́рський зака́зник — загальнозоологічний заказник 
загальнодержавного значення в Україні. Розташований у 
межах Жмеринського та Літинського районів Вінницької 
області, на південь від сіл Багринівці та Бірків і на північ 
від сіл Лисогірка та Зоринці. 

   Площа 3018,7 га. Створений у 2002 році. 
   Охороняються водно-болотні угіддя долини річки Згар, 
що збереглись у природному стані. Рослинність представ-
лена заболоченими луками, чагарниковими вербовими 
заростями. Зростають сальвінія плаваюча, зозулинець 
блощичний, занесені до Червоної книги України. 
   Велике розмаїття тваринного світу. Зокрема багата орні-
тофауна: водно-болотні птахи, суходільні, чагарникові та 
лісові. Трапляються кулик-довгоніг, косар, коровайка, ско-
па, орлан-білохвіст та інші. Водяться горностай, видра 
річкова, занесені до Червоної книги України. Є поселення 
бобрів. З риб водяться: плітка, краснопірка, карась золо-
тистий, карась сріблястий, короп, лин, окунь звичайний, 
йорж звичайний, щука. 

   Черня́тинський парк — парк-пам'ятка садо-
во-паркового мистецтва загальнодержавно-
го значення в Україні. Розташований у селі 
Чернятин Жмеринського району Вінницької 
області.  

   Загальна площа парку 31 га. Набув охорон-
ного статусу, згідно з постановою колегії 
Держкомітету Ради Міністрів УРСР по екології 
і раціональному природокористуванню від 
30.08.1990 року, № 18. Станом на 2008 рік 
природоохоронний об'єкт перебуває у корис-
туванні Чернятинського коледжу Вінницького 
національного аграрного університету. 
   Чернятинський парк належить до парків 
ландшафтного типу. На його території побудо-
ваний палац у візантійсько-романському сти-
лі. Збережено п'ять ставків з системою гре-
бель. Станом на початок XXI століття на тери-
торії парку зростало близько 100 видів та 
форм чагарників і дерев, серед них — форзи-
ція та тамарикс. На парковій території є алея з 
дубів, вік яких перевищує 350 років. На пагор-
бах зростають ялини. На території нижнього 
ставку розташований Острівок кохання. Поб-
лизу південного фасаду палацу зростають білі 
тополі, які мають обсяг 4-5 обхватів. 

Історія створення парку. 
   Польські магнати Вітославські володіли Чер-
нятином у кінці XVIII століття. Тоді ж був побу-

дований палац. 1814 року навколо палацу на 
території місцевості, де розташовувався дубо-
во-грабовий ліс, був закладений парк. Його 
заснував садівник Діонісій Макклер, який та-
кож заклав ботанічний сад, що розташовуєть-
ся у Кременці. Він був запрошений для прове-
дення робіт Ігнатієм Вітославським. Діонісієм 
Макклером були прокладені паркові алеї. 
Насадження, які вже зростали на лісовій тери-
торії, доповнили хвойними та листяними де-
ревами. Були створені дамби з грубого каме-
ня. Поблизу парадного фасаду будівлі розта-
шовувався самшит. 
   Після закладки парку були створенні павіль-
йони та альтанки, проте вони не збереглись. 
Історики припускають, що одночасно з пала-
цом спорудили в'їздну браму. За нею розта-
шовувався фруктовий сад, поблизу нього про-
лягали дві алеї. Одну з алей оточували кінські 
каштани. Алеї прилягали до галявини. По її 
бокам зростали сріблясті тополі. У 1839 році 
відбулась реконструкція палацу, роботи вико-
нувались згідно з планом мальтійського архі-
тектора Генріка Іттара. 1865 року парк та па-
лац перейшли у власність Марії Михайлівни 
Львової. Колись у парку була розташована 
біломармурова скульптура, до XXI століття 
збереглись кам'яні чаші, які мають готичне 
різьблення. 


