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Оновлення Програми «Літопис природи»

Ведення Літопису природи у заповідниках та національних природних парках України передбачене Законом
України "Про природно-заповідний фонд України" (1994
рік). На виконання даного закону діють Положення про
організацію наукових досліджень у заповідниках і національних природних парках України (1998 рік)
та Положення про наукову діяльність заповідників та національних природних парків України (2000 рік), зареєстровані Міністерством юстиції України. Цими документами
визначено норму, що Літопис природи є основною формою узагальнення результатів наукових досліджень, головною науковою темою, яка ведеться постійно, а результати досліджень щорічно оформлюються у вигляді окремих
томів.
Тривалий час співробітники заповідників України, як і
інших республік Радянського Союзу, працювали при складанні Літопису за методичним посібником К. П. Філонова
та Ю. Д. Нухімовської (1985). Мережі національних природних парків та біосферних заповідників в Україні тоді ще
не існувало.
В 2002 році була затверджена програма Літопису природи для заповідників та національних природних парків
України, яка була розроблена колективом авторів під редакцією доктора біологічних наук Т.Л. Андрієнко
На часі назріло питання щодо оновлення цієї Програми.
Це пов’язано із процесом євроінтеграції нашої країни, в
т.ч. і в таких аспектах, як
збільшення природозаповідного фонду, розширення екомережі та приведен-

ня наукових досліджень, передбачених в установах ПЗФ
до вимог світової практики.
На замовлення Міністерства енергетики та захисту довкілля України науковцями Прикарпатського університету
ім. Василя Стефаника, у співпраці з вченими Інституту
екології Карпат, Інституту біології південних морів імені
О.О. Ковалевського, Інституту морської біології була розроблено проект оновленої редакції Літопису природи для
співробітників природних і біосферних заповідників і національних природних парків України.
Університет давно співпрацює з установами природозаповідного фонду України, здійснюючи науковий супровід різних проектів. Адже Прикарпатський одним із перших в Україні отримав ліцензію за спеціальністю
«Заповідна справа» та готує професіоналів для роботи у
цій сфері”, – зазначив ректор університету Ігор Цепенда.
У рамках заходу відбулося обговорення проекту, в якому взяли участь викладачі та студенти факультету природничих наук університету, представники установ природозаповідного фонду України, в т.ч. і НПП «Кармелюкове
Поділля».
“Літопис природи є науковим звітним документом для
установ природо-заповідного фонду загальнодержавного
і міжнародного значення, тому таке обговорення є важливим кроком на шляху розвитку заповідної справи і її наближення до міжнародних стандартів”, – зазначила завідувачка кафедри біології та екології факультету природничих наук Мирослава Миленька під час представлення но-

вої концепції Літопису.
Заходи в рамках представлення та обговорення Проекту
і методичних рекомендацій щодо їх виконання, з урахуванням вимог і рекомендацій міжнародних природоохоронних договорів, проходили на протязі двох днів 25-26
листопада. Надзвичайно змістовними були оглядові методологічні лекції, які проводили науковці: Кагало О.О., Башта А.Т., інститут екології Карпат НАНУ; Зикова М.О. інститут ботаніки ім. Холодного НАНУ; Миленька М.М., Заморока А.М., Черепашин Р.М., Шумська Н.В., Шпарик
В.Ю., ДВНЗ «Прикарпатського університету ім. Василя Стефаника»; Худій О.І., Чернівецький національний університету ім. Юрія Федьковича.
Концепція нової редакції Програми «Літопису природи»
була активно обговорена як науковцями, так і представниками установ ПЗФ. В ході обговорення виникло багато
спірних питань та надійшло ряд конструктивних пропозицій. Результатом заходу стало схвалення нової концепції,
проте, вона ще потребує доопрацювання. Авторський
колектив закликав працівників заповідників та парків
долучитися до роботи над програмою «Літопису природи» та надати свої рекомендації в найближчий час.
На завершення учасники наради відвідали Галицький
національний природний парк, де ознайомилися з реабілітаційним центром диких тварин, музеєм природи та
рекреаційною зоною Парку.
Ганна Дудник, головний природознавець Парку

Національний природний парк «Галицький»
Галицький національний природний знаходиться неподалік маленького провінційного містечка Галич – колись
величної столиці могутнього королівства Галичини. Парк
було створено Указом Президента України 9 серпня 2004
року, в межах Галицького району Івано-Франківської області, з метою збереження, відтворення та раціонального
використання типових та унікальних лісових, лучно-степових та водно-болотних природних комплексів і об’єктів,
які мають особливу природоохоронну, наукову, історикокультурну, оздоровчу, освітню та естетичну цінності.
Площа земель парку – 14684,8 га, з них 12159,3 га надані у постійне користування, 2525,5 га включені до його
складу без вилучення у землекористувачів.
Парк знаходиться на межі двох фізико-географічних країн: українських Карпат (область Передкарпаття) та південно-західної частини Східно-Європейської рівнини (область
Опілля Західноукраїнської провінції Лісостепової зони).
Завдяки такому розташуванню для цієї території характерне ландшафтне та біологіче різноманіття, парк багатий
пам'ятками історії та культури і має потужний рекреаційний потенціал.
У рослинному покриві та серед представників фауни
трапляються як подільські, так і карпатські види. На території парку виявлено 45 видів рослин і 37 видів тварин, що
є представниками Червоної книги України, 4 види рослин
і 9 видів тварин занесено до Європейського Червоного
списку та 6 видів рослин і 158 видів тварин, що знаходяться під охороною Бернської конвенції.
Ліси в регіоні займають близько 11 тисяч га. Переважно
вони дубово-грабові й дубові (дуб звичайний, дуб північний), є також букові діброви. Також зростають клен гост-

ролистий, явір, липа серцелиста, граб звичайний, ясен
звичайний, ялиця біла, ялина європейська, а також ліщина звичайна, деякі види глоду, бруслини, шипшини. Серед рослинного світу унікальною знахідкою на території
парку є одна з найбільш рідкісних орхідей України —
Офрис бджолоносний. Цей вид поширений лише на південному березі Криму.
Тваринний світ представлений карпатськими і подільськими видами. Тут живуть: олень шляхетний, лисиця звичайна, козуля європейська, кабан, заєць сірий, тхір чорний, ласка, білка звичайна, борсук, куниця звичайна, мідниця звичайна, їжак європейський, хом'як звичайний,
ондатра, щур водяний, видра річкова та інші. На теренах
парку можна, навіть, зустріти ведмедя бурого, кота лісового, норку європейську. Також тут є 9 видів кажанів, зокрема у місцевій печері знайдено колонію підковика малого, утворену самицями.
Особливе місце у роботі "Галицького" парку посідає вивчення орнітофауни — завдяки водно-болотним угіддям
(зокрема Бурштинське водосховище, р. Дністер, риборозплідні ставки) тут налічується 85 видів птахів, з яких 57
видів розмножуються на території парку (виявлено першу
гніздівлю рідкісного виду — косаря). Саме з водоймами
пов'язане життя й таких рідкісних представників української фауни, як стерлядь, вирезуб, харіус європейський,
чернь білоока, гоголь, крохаль довгоносий, скопа, кроншнеп великий, видра річкова та інші.
У найцікавіші куточки парку ведуть еколого-пізнавальні
стежки та туристичні маршрути. Галицький національний
природний парк має всі передумови для водного туризму
на річках Дністер і Лімниця. Особливої привабливості та

цінності йому придають унікальні букові ліси на лівому
березі Лімниці з численними карстовими скелями і печерами вапнякового походження, 80-річні урочища дуба
звичайного, заболочене урочище «Корчова» та глибоководне карстове озеро «Сімлин».
У Галицькому національному природному парку, з метою реабілітації і подальшого повернення у рідну стихію
представників місцевої фауни, які потрапили в біду, з 2007 року функціонує центр реабілітації диких тварин. Сюди
приймаються тільки хворі, або скалічені при різних обставинах, а також молоді тварини, котрі не можуть самі добувати їжу і в дикій природі приречені на загибель. Тут
також функціонує музей "Природа землі Галицької".
Галицький національний природний парк – це найкращий відпочинок, поєднаний з природою. Окрім приємного перебування серед мальовничої природи і чистого повітря, тут можна заслухатися пташиним співом, пройтися
стежкою із одного вольєра до іншого та поспостерігати за
життям диких тварин.
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Вісник «Кармелюкового Поділля»
Обов’язок людей — не забувати про права тварин

З 2 листопада в Україні розпочинається мисливський
сезон на хутрових та копитних звірів. Полювання буде
відбуватися у визначені дні (субота та неділя) за спеціальним дозволом (ліцензія або відстрільна картка). Право
на полювання є у тих осіб, які мають мисливський квиток,
дозвіл на мисливську зброю та сплатили членські внески.
Полювання може відбуватися тільки у мисливських угіддях, з відома їх користувачів. У Чечельницькому районі
користувачами мисливських угідь є ДП «Чечельницьке
ЛГ» та районна організація УТМР.
Із створенням НПП «Кармелюкове Поділля» частина цих
угідь знаходиться в межах природо-заповідного фонду

України. Це 15328,0 га лісгоспу та 3359,9 га земель запасу
і ВОКСЛП «Віноблагроліс».
Відповідно до статі 14 Закону України «Про природозаповідний фонд України», Положення «Про НПП
«Кармелюкове Поділля» на території Парку полювання
заборонено. Користувачі мисливських угідь на території
природо-заповідного фонду можуть проводити біотехнічні заходи, протиепізоотичну профілактику захворюванню
диких тварин, створювати відтворюючі дільниці. Це не
стосується заповідної зони Парку, режим якої передбачає
захист прав, в т.ч і тварин, на свободу від будь-якого втручання з боку людини. Тому на цій території заборонені
будь-які господарські роботи.
Відносини в галузі охоронни, використання і відновлення тваринного світу в Україні регулюються нормативноправовими актами: Конституцію України, законами України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про природо-заповідний фонд України», «Про тваринний світ», «Про мисливське господарство та полювання», «Про захист тварин від жорстокого поводження»,
«Про Червону книгу України » та ряд інших.
Порушення законодавчих норм тягне за собою відповідальність, передбачену Кримінальним кодексом України
та кодексом України про адміністративні правопорушення. За здійснення правопорушень несуть покарання винні
у його скоєні. За порушення режиму території природо-

заповідного фонду відповідальність покладається на користувачів мисливських угідь.
Незважаючи на невідворотність покарання, суспільство
повинно у своєму розвитку осмислити, що принципи поваги до прав тварин на життя і обмеження прав людини
на вбивство є основними в екологічній етиці. Усвідомлення відповідальності людства за збереження живої природи — це перші кроки на шляху людства до етичних відносин з «братами нашими меншими». Адже за словами
англійського екотеолога Ендрю Лінсі: «Тварини мають
права від Бога».
Олександр Дудник, начальник відділу ДО

Прес-тур «Моя Вінниччина»
1 листопада 2019 року в селищі Чечельник відбувся
прес-тур «Моя Вінниччина», який став вже традиційним
для редакторів різних районних видань області.
До участі у заході долучився національний природний
парк «Кармелюкове Поділля». Презентацію діяльності
установи представили директор Олександр Романчук,
заступник директора Ганна Дудник та працівники відділу
рекреації та еколого-освітньої роботи.
Учасники заходу отримали максимальну кількість інформації як про Парк, так і про його діяльність. На згадку про
зустріч усі присутні отримали роздаткову інформацію у
вигляді брошур, блокнотів, магнітів та ручок.

презентувати свою діяльність. Працівники нашого Парку –
це люди, які працюють з максимальною самовіддачею, бо
люблять свою справу, люблять працювати і люблять Чечельниччину.

Сподіваємось, що наступним етапом зустрічі буде екскурсія надзвичайно мальовничою територією Парку, по якій
прокладені цікаві туристичні маршрути.
Людмила Стороженко, начальник відділу
рекреації та еколого-освітньої роботи
Родзинкою та відкриттям для журналістів Вінниччини
стало те, що на території нашого району діє національний Тож учасники заходу отримали максимальну кількість
природний парк «Кармелюкове Поділля» (НПП "Карме- інформації як про Парк, так і про його діяльність.
люкове Поділля"). Працівники якого, зачувши про приїзд
Лариса Шабельник, редактор газети
журналістів зі всієї Вінниччини, самі виявили бажання,
«Чечельницький вісник»

Естафета досвіду «Палітра позашкілля»
12 листопада 2019 р. на базі Чечельницького районного
будинку дитячої творчості відбулась обласна естафета
досвіду «Палітра позашкілля». У стінах свого закладу
колектив Чечельницького РБДТ прийняв гостей області:
Вінницький обласний центр туризму, спорту, краєзнавства та екскурсій; дитячо-юнацький центр Липовецького
району; Бершадську районну станцію юних техніків.

В рамках співпраці з Чечельницьким районним будинком дитячої творчості, до участі у заході долучився національний природний парк «Кармелюкове Поділля», який
презентував присутнім діяльність установи, зокрема мальовничість та унікальність нашого регіону, представлену
туристичними маршрутами та еколого-пізнавальними
стежками.
Учасники естафети також відвідали заняття гуртка образотворчого мистецтва. Керівник гуртка Наталія Шевчук
продемонструвала сучасні форми та методи роботи з діть-

ра Марунич провела майстер-клас «Синельні фантазії»,
Ольга Гребенщикова ознайомила всіх учасників з маловідомою технікою - «Мільфіорі». Наші колеги проявили не
аби яку творчість та фантазію під час виготовлення виробів.
Наступним кроком нашої зустрічі був перегляд концертно-пізнавального заходу «Чарівна сопілка» ансамблю
сопілкарів «Намисто» під керівництвом Віктора Сторожука, учителя музики КЗ «Чечельницька СЗШ №2». Діти
приємно здивували та зачарували учасникыв мелодійним
звуком сопілки.
Завершення обласної естафети обміну досвідом

ми. Під час заняття діти малювали «Осінній пейзаж». По
завершенню якого всі присутні отримали в подарунок
дитячі малюнки
з
автографами.
Наступним
етапом у роботі було
проведення майстер
-класів.
Керівник
«Палітра позашкілля» відбулось за круглим столом.
Марина Ярославська, фахівець з екологічної освіти
гуртка
Олександ-
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Колеги вітають з ювілеєм!
ли вагомий внесок у розвиток природоохоронної справи,
забезпечили повагу серед колег. У Ваш 55-річний ювілей
хочеться зізнатися: робота під Вашим початком для нас є
великим подарунком долі. Ми пишаємося тим, що нам
випала можливість працювати з Вами і досягати разом
професійних висот. Нехай доля шле Вам добро і щастя,
міцне здоров’я та достаток, а віра, надія та любов будуть
вірними супутниками на Вашому життєвому шляху. Нехай
тепло і затишок родинної оселі надійно захищає Вас від
негараздів, а в майбутньому на Вас чекає ще багато наповнених корисними справами і земними радощами років.
Живіть довго, в щасті, благополуччі та при доброму здоров’ї!
Кажуть, що цифра 5 – щасливе число, що приносить благодать і щастя. Ваш вік має дві п'ятірки, а значить, Вам
невимовно пощастить в житті! Нехай міцне здоров’я, гарний настрій, спокій душі обов’язково будуть серед них.
Шановна Ганна Леонідівна! Прийміть щиросердечні Сьогодні ювілейну стоптано стежину
вітання з 55-річчям від дня народження! Ваш професіона- Та спокою нема для Ваших ніг,
лізм, багаторічна послідовна та наполеглива праця внес- Бо пройдено життя, лише частину -

Дудник Ганну Леонідівну

Попереду багато ще доріг.
Нехай душа у Вас ніколи не старіє,
На білій скатертині будуть хліб і сіль,
Своїм теплом Вас завжди сонце гріє
Слова подяки линуть звідусіль.
В житті нехай все буде, що потрібно,
Без чого не складається життя,
Любов, здоров'я, щастя, дружба
Та вічна нестаріюча душа.
Смійтеся більше, та менше сумуйте,
Щораз багатійте, ще краще ґаздуйте,
Хай думи ніколи спочину не знають,
Хай легко, мов крила, внучат пригортають,
Хай серце ще довго тріпоче у грудях.
Живіть до ста років на поміч всім людям
Здоров'я міцного Вам зичимо щиро,
Ласки від Бога, від людей добра
На многії і щасливії літа.
З повагою колектив національного природного парку
«Кармелюкове Поділля»

Розробка бренд-платформи «Вінниччина туристична»

19 листопада 2019 р., у готелі «Франція» відбулась
бренд-сесія на тему: «Розробка бренд-платформи
«Вінниччина туристична», організована Департаментом
міжнародного співробітництва та регіонального розвитку
облдержадміністрації, спільно з громадською організацією «Громадський простір 2.0».
Відкриваючи захід, голова облдержадміністрації Владислав Скальський привітав присутніх та зазначив:
«Індустрія туризму — це цікавий та важливий феномен
світової економіки. Дивлячись на цифри, кількість туристів
у світі сягає 1,4 млрд. У світовому вимірі відбулось зростання на 7%, що в грошовому вимірі складає капітал, який
дає можливість розвивати свою інфраструктуру гостинності, створювати робочі місця, приносити податки, складаючи дохідну частину бюджетів. Необхідно ставити собі за
мету створити унікальний, впізнаваний та успішний

бренд. А об’єднавши учасників індустрій, ми забезпечимо
сталу екосистему, що в результаті дасть якісний туристичний продукт, який буде споживатися.
В свою чергу, директор Департаменту міжнародного
співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації Володимир Мережко розповів про розвиток туристичної галузі, туристичні родзинки Вінниччини та Програму розвитку туризму у Вінницькій області на 2017-2020
роки, в рамках якої проводиться низка заходів спрямованих на розвиток зеленого, лікувально-курортного, оздоровчого, релігійного та розважального туризму.
«Розробка туристичного бренду — це черговий крок до
презентації Вінниччини на міжнародних ринках. Нам є що
показати і жителям інших регіонів, і туристам з інших країн. Розглядаючи туристичні цікавинки регіону та міста, ми
маємо на меті реалізувати проєкт «Поїздка на вікенд у
Вінницю», що дозволить залишити туриста в області не на
один день. Застосовуючи комплексний підхід, ми розвиваємось по різних напрямках, залучаємо експертів з інших країн і вже на наступний рік плануємо провести низку
заходів, презентуючи Вінниччину на міжнародних туристичних виставках. Тож сьогодні очікуємо жваву дискусію,
конкретні пропозиції, нові цікаві ідеї та бачення», - зазначив очільник Департаменту.
Президент Національної туристичної організації України
- Іван Ліптуга провів бренд-сесію для учасників заходу:
представників туристичного бізнесу, громадських організацій, навчальних закладів, закладів розміщення та харчування, територіальних громад області, транспортних компаній, представників національного природного парку
«Кармелюкове Поділля».
Експерт туристичної індустрії презентував «Маркетинг та

брендинг туристичних дистинацій», розповів про світовий
досвід у даному напрямку та окремо зупинився на місці
туризму в світовому експорті.
Крім того, учасники заходу долучились до практичної
частини бренд-сесії та спільно розглядали креативні ідеї,
а також розробляли перші напрацювання зі створення
брендингу Вінниччини.
За результатами сесії було започатковано розробку
бренд-платформи «Вінниччина туристична», де наступним кроком буде створення айдентики (візуальні елементи) туристичного бренду. Також в подальшому планується
проведення промо-компанії для просування новоствореного туристичного бренду.
За матеріалами інтернет-ресурсу
http://www.dmsrr.gov.ua/na-v%d1%96nnichchin%d1%96pochali-rozroblyati-turistichnij-brend-reg%d1%96onu

Події листопада
1. Міністерство енергетики та захисту довкілля України
розглянуло клопотання національного природного парку
«Кармелюкове Поділля» щодо зміни меж (розширення)
його території на 64,7 га в межах Чечельницького району
Вінницької області і повідомило.
Враховуючи наукове обґрунтування розширення території Парку та рішення Чечельницької селищної ради Чечельницького району Вінницької області від 29.03.2019
№ 605 Міністерства енергетики та захисту довкілля України попередньо підтримує питання зміни меж (розширення) Парку та просить Вінницьку обласну державну

адміністрацію разом, з національним природним парком
«Кармелюкове Поділля», відповідно до статей 52-54 Закону України «Про природно-заповідний фонд України»
та статті 20 Закону України «Про охорону навколишнього
природного середовища» забезпечити подальшу роботу
над розширенням території Парку, а саме: погодити це
клопотання із розпорядниками земельних ділянок, заінтересованими органами державної влади, підготувати
відповідний експертний висновок і подати матеріали
Проекту зміни меж (розширення) Парку до Міністерства
екології та природних ресурсів України для підготовки

відповідного проекту Указу Президента України.
2. В зв’язку з реорганізацією Міністерства екології та
природних ресурсів України в Міністерство енергетики та
захисту довкілля України внесено зміни до Положення
НПП «Кармелюкове Поділля».
3. Відповідно до Інструкції з організації внутрішнього
контролю Парком проведено ідентифікацію та оцінку ризиків діяльності установи та розроблено пропозиції до
Плану з реалізації заходів контролю і моніторингу впровадження їх результатів.
Ганна Дудник, головний природознавець Парку

Всесвітній день домашніх тварин
Багато країн світу відзначають 30 листопада це свято.
Воно присвячений всім одомашненим людиною тваринам і служить нагадуванням всьому людству про відповідальність за «братів наших менших».
Вперше ідею організувати таке свято висунули в 1931
році. Сталося це у Флоренції, під час Міжнародного конгресу прихильників руху із захисту природи. Тоді більшість масових заходів створювали, щоб розвинути почуття відповідальності за тварин. Адже багато хто спочатку
бере їх до себе в будинок, а потім, як тільки щось йде не
так, або звір набридає, його викидають на вулицю. Люди
не беруть на себе зобов'язання по догляду за котами,

собаками, папугами та
іншими
домашніми улюбленцями,
а багато
хто з них
з самого
спочатку
не прис-

тосовані до життя без людської допомоги.
І, хоча перед національним природним парком стоїть
завдання по охороні та збереженню диких представників
тваринного світу, в «Кармелюковому Поділлі» з’явився
загальний свійський улюбленець. Це безпородний песик,
який, напевне, відбився від своїх господарів. І от уже декілька місяців «працює» охоронцем території установи та
користується увагою всього колективу.
Він має своє власне житло, забезпечений харчуванням
та радо спілкується із працівниками, зустрічаючи і проводжаючи їх із роботи. Кличка собаки «Хатіко» - символ
вірності та відданості
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Парки-пам'ятки Жмеринщини
Браїлівський парк — парк-пам'ятка садово-паркового
мистецтва місцевого значення, розташований на території смт Браїлів Жмеринського району Вінницької області
на березі р. Рів. Оголошений відповідно до Рішення Вінницького облвиконкому № 599 від 17.11.1981 р.
Насадження, а також палац і троє штучних озер були
створені в середині XIX століття. Надія Філаретівна фон
Мекк, яка володіла цим помістям, була добре освіченою
людиною, справжнім цінителем і палким прихильником
таланту П. І. Чайковського. З 1876 по 1880 роки композитор часто приїздив до Браїлова. У палаці для нього була
відведена кімната, в якій він працював над своїми твора-

ми. Чайковський написав у Браїлові чимало відомих творів, зокрема оперу «Орлеанська діва» та романси «Средь
шумного бала случайно», «То было ранней весной»,
«Серенада Дон-Жуана».
В кінці XIX століття княгиня фон Мекк виїхала з Браїлова.
Її маєток перейшов до землевласників Ралі, які володіли
ним до 1917 року. З архітектурних споруд парку частково
залишилися кам'яна огорожа і напівзруйнований палац.
Добре збереглися лише допоміжні будівлі, в яких тепер
розташовано Браїлівський коледж, що шефствує над цією
дендрологічною пам'яткою природи.
Насадження займають площу 7,5 гектарів і нараховують
45 видів дерев і чагарників. Серед них найбільший інтерес

викликають сосна веймутова, що росте поблизу центральної брами, американська, крупнолиста і мокролиста липи,
китайська, пірамідальна, канадська, бальзамічна і чорна
тополі. Перед палацом привертає увагу біогрупа столітніх
ясенів. З цього найбільш високого місця відкривається
панорама на ставки. В парку проводились роботи по реставрації палацу, зріджені насадження були доповнені
горобиною, липою, тополею, березою, каштаном та іншими породами.
Корінні породи: дуб звичайний, тополя біла, тополя чорна, граб звичайний, береза бородавчата, верба біла.
Основні паркоутворювачі: алича, верба біла форми плакуча, горобина звичайна, клен гостролистий, клен-явір,
липа дрібнолиста, ясен звичайний, черешня, ялина звичайна, бузок звичайний, верба сіра, черемха звичайна,
вільха чорна, яблуня звичайна, клен ясенелистий, клен
гостролистий форма пурпурова, ясен звичайний форма
плакуча.
Екзоти: акація біла, сосна веймутова, тополя Сімона,
липа американська, каштан кінський, ялина колюча.
Зелені масиви парку сформувались на основі місцевих
порід. В основному це липово-ясенові насадження, хоча
на період закладення парку основу паркових масивів становили дуби. Асортиментний склад насаджень налічує 20
видів деревних і чагарникових порід. Наявність вікових
екзотів свідчить про захоплення власників парку рослинністю, а їх різновіковість - про старанний добір протягом
всього періоду розвитку. Експонувати цінні вікові екземпляри заважає висока загущеність внаслідок безсистемних
посадок в основному на вільних галявинах. Наслідок
«суботникових» посадок - зміна співвідношення відкритих і закритих просторів.
Прокладання нових доріжок перед теперішнім головним фасадом з обсадкою їх деревами повністю знівелювало регулярну партерну частину парку. Раніше вона була
відкрита і сформована в основному з клумб і квітників, а
тепер це композиція із хвойних та листяних дерев, збагачених чагарниками, що створює загальне враження масиву. Добре збереглися вікові тополі на берегах ставків.
Об'ємно-просторова і планувальна структура ансамблю
прив'язана до розташування його основної будівлі - пала-

Адміністрація та
весь колектив
НПП “Кармелюкове Поділля”
щиро вітає з Днем народження
03.11 — Шевченка Дмитра Івановича, начальника Дохнянського ПНДВ;
06.11 — Поліщука Дмитра Сергійовича, майстра
Любомирського ПНДВ;
24.11 — Ярославського Олександра Володими
ровича, завідувача розсадником;
24.11 — Литвиненка Миколу Миколайовича,
інспектора Любомирського НДПВ;
30.11 — Дудник Ганну Леонідівну, головного
природознавця Парку;
30.11 — Захарченка Олександра Дмитровича,
провідного інженера з техніки безпеки.
Хай сонце дарує Вам ласку й тепло,
А ніжна усмішка осяє чоло.
Хай горе обходить завжди стороною,
А щастя приходить і ллється рікою.
Хай доля дарує літа і літа,
А в серці завжди хай живе доброта.
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цу. Палац займає вершину берегового мису, що плавним
схилом спускається до річки. Центральна композиційна
вісь палацу спрямована на домінанту протилежного берега — парафіальний костел ХІХ ст., зведений на місці браїлівського замчища. До цієї ж осі було прив'язане планування регулярних частин парку, що безпосередньо прилягають до палацу-партеру та курдонеру. При відбудові палацу в 70-х рр. ХХ ст. було переорієнтоване його планування: головний вхід перенесено на парковий фасад, внаслідок чого порушено композицію і планування регулярної частини парку.
Основний композиційний напрям ландшафтної частини
парку розвивається вздовж каскаду трьох ставків, що живляться від джерела, яке в минулому було оформлене як
криниця. Наявні іконографічні матеріали дають можливість відтворення багатьох деталей оформлення парку:
павільйону-купальні, містків, партерів, клумб, а також
породного складу зелених насаджень.
Історичне зонування та планування території садиби в
цілому збережене: зона в'їзду до помістя починається на
вильоті провулку містечка, який веде до брами з сторожівкою, далі алея через парк підходить до палацу. В минулому парк був оточений муром. Зараз його територія прослідковується по лінії посадки дерев і невеликому валу.
Паркова територія оточує палац і підступає до заплави
річки. За палацом знаходиться господарська територія з
флігелями, далі - фільварок.

Северинівський парк — парк-пам'ятка садовопаркового мистецтва місцевого значення, розташований на території с. Северинівка Жмеринського району Вінницької області. Оголошений
відповідно до Рішення Вінницького облвиконкому № 187 від 13.05.1964 р. та рішення 13 сесії
Вінницької обласної Ради 22 скликання від
26.12.1997 р.

Заснований у першій половині XIX століття.
Від в'їзної брами веде алея, обабіч неї — квіти.
Тут же зростають ялинки, плакучі верби, каштани
та берізки. За палацом з поступовим пониженням спадає величезна галявина з окремими групами дерев. Це — одне з найкрасивіших місць
Северинівського парку. Попід самим берегом
річки Рів — алея, яка оперізує всю територію
парку.
Цінна флора представлена липою кам'яною,
бархатом амурським, різновидами спіреї та рядом інших рослин. Всього в парку понад 60 видів
і форм деревних порід. Територія займає 43,5 га.
Парк «Сосновий бір» — ботанічна пам'ятка
природи місцевого значення. Оголошена відповідно до рішення 27 сесії Вінницької обласної
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ради 5 скликання від 10.12.2009 р. № 903. Розташована на околиці села Олексіївка Жмеринського району Вінницької області.
Охороняється красивий ландшафтний парк,
створений паном Рудницьким у ХІХ ст., в якому
зростають хвойні насадження.
За геоморфологічним районуванням України,
територія ботанічної пам’ятки природи належить
до Жмеринської слабо розчленованої лесової
височини, Волинсько-подільської височини. В
геологічному відношенні територія відноситься
до фундаменту Українського кристалічного щита,
що представлений ранньопротерозойськими
складчастостями: вапняки, піски, глини. Осадкові відклади, що перекривають кристалічний фундамент, приурочені до неогенової системи і
складені сіро-зеленими, місцями жовтими, глинами.
Ґрунтовий покрив характеризується легкоглинистими та сірими опідзоленими ґрунтами.
Територія знаходиться в межах рівнинної атлантико-континентальної області помірного кліматичного поясу. Клімат території помірно конти-
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