
 

Газета є членом  
Вінницької обласної 
організації  Спілки   

журналістів України 

                                                  З Новим                      роком! 

Нам 10 років! 

   Новорічні свята — особливі для кожного 
з нас. Так вже традиційно склалося, що у ці дні ми підво-
димо підсумки року минулого, аналізуємо перемоги та 
досягнення. Для багатьох з нас рік, що минає, був аж ніяк 
не простим. Нас випробовувала на міцність доля і трудно-
щі загартовували. Але, все, з чим ми прийшли до Нового 
року, стало для кожного потрібним досвідом, без якого 
неможливо уявити зрілу особистість. Минулий рік був для 
нашого колективу складним випробуванням. Це, насам-
перед, формування діловитості й відповідальності в кож-
ного члена колективу, прагнення зробити особистий вне-
сок у спільну справу, аби примножити досягнуті здобутки. 
Приємно відзначити, що цей іспит в цілому успішно скла-
дено. 
   Ми всіляко підтримуємо добрий імідж національного 
природного парку. Наші досягнення зобов’язують колек-
тив, кожного з нас примножувати зроблене, досягати кра-
щих результатів у праці. Переконаний, що попереду — 
плідні трудові будні, які принесуть вагомі та реальні здо-
бутки. 

   Кожен, безумовно кожен, незалежно від віку, професії, 
статті вірить у диво! Сподівається, що в Новому році буде 
ще краще, ще тепліше, ще щасливіше! Так і має бути. Да-
вайте в будь-яких життєвих ситуаціях вірити в добро і спо-
діватися на завтрашній день!  
   Сердечно вітаю вас з Новим роком і бажаю, щоб він 
пройшов під знаком миру і добра, любові та поваги, щоб 
став роком чистих помислів і добрих справ! Вірю, що у 
новому році Ви відчуєте турботу з боку колег, тепло дру-

зів та близьких. Щастя Вам, міцного здоров’я, здійснення 
найзаповітніших бажань. З Новим Роком та Різдвом Хрис-
товим! 

З повагою Олександр Романчук, директор НПП 
  
 
 
 
 
  Наближення Нового року – це нові надії та сподівання, 
життєві задуми і бажання, віра та надія на краще майбут-
нє. Тож нехай 2020 рік буде багатим на щастя та радість, 
успішним на подолані перешкоди, щедрим на втілення у 
життя нових ідей, прийняття мудрих рішень та здійснення 
мрій! 
   Бажаю усім вам та вашим родинам міцного здоров’я та 
сил, миру, достатку, натхнення та енергії для здійснення 
добрих справ! 
   Веселих свят, смачної куті та гучної коляди! 
   Благополуччя, затишку та добра у ваших оселях! 

   Шановні праців-
ники національно-
го природного па-
рку «Кармелюко-
ве Поділля»! 

   16 грудня 2009 
року відповідно 
до Указу Президе-
нта України 
№1057/2009 був 
створений Націо-

нальний природний парк «Кармелюкове Поділля», завдя-
ки якому Вінниччина стала відома,  як центр збереження 
та дослідження унікальних природних комплексів, не 
тільки в Україні, але і за її межами. 

   З початку діяльності Парку колектив своєю щоденною 

працею забезпечує 
збереження, відт-
ворення та раціона-
льне використання 
типових і унікаль-
них природних по-
дільких комплексів, 
які мають важливе 
природоохоронне, 
наукове, естетичне, 
рекреаційне та 
оздоровче значен-
ня.  Тут залишилось 
чимало чудових, 
незайманих куточків, 
де можна доторкнутися до первинної краси землі. Цей 

край чарує своїми безкраїми лісами, чарівними степами. 

   Практика свідчить, що створення природних парків, як 
метод територіальної охорони природи, на сьогодні зали-
шається однією з головних гарантій збереження генофон-
ду живої природи, унікальних природних екосистем, 
ландшафтів, є складовою системи забезпечення конститу-
ційного права людини на безпечне довкілля. 

   Тому, з нагоди свята, всіх природоохоронців і причетних 
до створення та розвитку національного природного пар-
ку вітаю з цим днем!  Бажаю всім працівникам НПП 
«Кармелюкове Поділля» творчої енергії,  нових досяг-
нень, сил та наснаги на шляху збереження та примножен-
ня  природи – неоціненного багатства нашого краю. Зичу 
міцного здоров’я, добра і благополуччя Вам і Вашим ро-
динам! 

Олександр Романчук, директор Парку 

Урочисте засідання науково-технічної ради Парку 
   Національному природному парку «Кармелюкове По-
ділля» виповнилося 10 років з моменту його створення. 
  19 грудня 2019 року відбулось чергове засідання науко-
во-технічної  ради Парку, приурочене цій ювілейній даті.  

На порядок денний виносились такі питання: 
1. Про десятиріччя з дня створення національного приро-
дного парку «Кармелюкове Поділля» (Ромначук Олек-
сандр Пилипович — директор Парку). 
2. Погодження наукового обґрунтування по розширенню 
меж території Парку (Марківська Любов Володимирівна 
— старший науковий співробітник  науково-дослідного 
відділу). 
3. Звіт про виконання угоди на розроблення наукового 
обґрунтування щодо установлення лімітів на використан-
ня природних ресурсів ДП «Чечельницьке ЛГ» у межах 
ПЗФ загальнодержавного значення на 2020 рік (Дудник 
Ганна Леонідівна — заступник директора - головний 
природознавець). 

4. Про проведення у 2020 році шкільної науково-
практичної  конференції (Стороженко Людмила Іванівна 
-  начальник відділу рекреації та еколого-освітньої робо-
ти). 
5. Звіт по виконанню Програми  по збереженню та відтво-
ренню береки лікарської (Sorbus torminalis (L.)Crantz) на 
території національного природного парку  «Карме-
люкове Поділля» на 2018-2021 роки» за 2018 рік. (Шпак 
Ніна Петрівна — науковий співробітник науково- дослід-
ного відділу). 
6. Про надання згоди на надання лімітів  на використання 
природних ресурсів ДП «Чечельницьке ЛГ» на 2020рік. 
(Дудник Ганна Леонідівна — заступник директора - го-
ловний природознавець). 
 7. Погодження плану роботи НТР на 2020 рік (Любченко 
Василь Євгенович — начальник науково-дослідного  відді-
лу). 
8. Різне. 
   Із презентацією історії створення Парку та хронологією 
основних досягнень установи виступив директор  Роман-
чук О.П. З першим  ювілеєм національний парк «Кар-
мелюкове Поділля» привітали очільники району голова 
Чечельницької районної ради Пяніщук С.В. та заступник 
голови Чечельницької РДА Савчук В.В. Приємно відмітити, 
добрі слова на адресу колективу Парку отримані від гос-
тей заходу: Магери А.П., начальника басейнового управ-
ління водних ресурсів річки Південний Буг,  Сламінської 

Л.С., провідного спеціаліста відділу охорони земель та 
заповідної справи  Департаменту агропромислового роз-
витку  екології та  природних ресурсів. 
   Гарним подарунком ювілярам став виступ дитячого му-
зичного ансамблю сопілкарів «Намисто» з чудовою низ-
кою музичних творів. 
    Парк у своїй діяльності завжди відчував підтримку та 
допомогу з боку влади, органів місцевого самоврядуван-
ня, землекористувачів, агроформувань, підприємців,  нау-
кової спільноти,  волонтерів та просто небайдужих лю-
дей, які щиро вболівають за збереження природи. 
   За підтримку у розвитку природно-запо-відної справи, 
тісну співпрацю та взаєморозуміння, з нагоди 10 річчя, 
адміністрація Парку 
висловила їм щиру 
подяку. 
   В рамках відзначен-
ня ювілею НПП «Кар-
мелюкове Поділля» 
випустив презентацій-
ний альбом та запла-
нував проведення до 
кінця року ряд еколо-
гічних заходів: фотоконкурс,  природоохоронну акцію, 
екоуроки та екоквест.    

Людмила Стороженко, начальник відділу рекреації та 
еколого-освітньої роботи 
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     Перший ювілей  Парку   

 

      У 2019 році національний природний парк 
«Кармелюкове Поділля» відзначає свій перший ювілей - 
десятиріччя з дня створення. 
  Цьому передували довгі роки досліджень території та 
організаторських заходів. 
   Ми представляємо Вам  історію створення та діяльності 
Парку:   
1980—Початок проведення науково-дослідних  робіт з 
вивчення антропогенних змін рослинності Центрального 
Поділля і її охорона. 
1981—Створення згідно Рішення Вінницького облвикон-
кому №559 від17.11.1981року ботанічного заказника міс-
цевого значення «Вербська дача». 
1986—Початок проведення науково-дослідних робіт з  
вивчення репрезентативності рослинного світу природних 
об'єктів, що охороняються. 
1987—Початок проведення науково-дослідних робіт з 
вивчення розповсюдження рідкісних видів рослин у Він-
ницькій області. 
1990—За результатами науково-дослідних робіт  співробі-
тниками Інституту ботаніки М. Г. Холодного АН УССР Полі-
ської агролісомеліоративної дослідної станції та Вінниць-
кого обласного краєзнавчого музею (к.б.н. Т. Андрієнко, 
к.б.н. О. Орлов, О. Яворська) було розроблено Рекомен-
дації щодо виділення нових лісових об'єктів, що охороня-
ються у Вінницькій області. 
       - Розгляд та схвалення рекомендацій на розширеному 
засіданні Президії Вінницької обласної організації   спілки 
охорони природи колегії Вінницького обласного комітету  
Держкомприроди УРСР та відділу природи Вінницького 
обласного краєзнавчого музею (протокол №20 від 
05.03.1990 року). 
       - Створення, згідно Рішення Вінницького облвикон-
кому №263 від 25.10.1990 року ботанічного заказника 
місцевого значення «Червоногребельський». 
       - Створення, згідно Постанови Ради Міністрів УРСР  
№ 123 від 02.06.90 року ботанічного заказника загально-
державного значення «Бритавський». 
       - Створення. згідно Постанови Ради Міністрів УPCP  
28.12.89 р. № 324 ботанічних пам’яток природи загально-
державного значення «Ромашково» та «Терещуків яр». 
1994—Указом Президента України від 10.03.1994 року 
№79/94   про резервування для наступного заповідання 
цінних природних територій затверджено перелік цінних 
природних територій, що резервуються для першочерго-
вої організації у 1994-1996 роках нових та розширення 
існуючих природних заповідників, національних природ-
них парків, заказників пам'яток природи загально держа-
вного значення, до якого включені Південно-Подільські 
ліси загальною площею 16,480га, шо є унікальними при-
родними дубово-грабовими лісами,  на межі Поділля та 
Придністров'я та осередком реліктових видів рослин, що  
знаходяться в Чечельницькому районі.  
      - Постановою Верховної Ради України від 22.09.1994 
року №177/94-ВР затверджено Програму перспективного 
розвитку заповідної справи в Україні, якою передбачено 
створення на території Вінницької області природо-

заповідного об'єкту – природного заповідника «Південно-
Подільський».  
1997—Міжвідомчою комплексною лабораторією науко-
вих основ заповідної справи Національної Академії наук 
України та Мінекобезпеки України було підготовлено, під 
керівництвом доктора біологічних наук Т.Л. Андрієнко, 
наукове обґрунтування створення національного природ-
ного парку, під назвою «Чечельницький». 
1998—Фірмою «ЕкоБізнесЦентер» проведено, під керів-
ництвом кандидата географічних наук А.В. Гудзевича,    
науково-пошукові роботи по забезпеченню підготовки 
матеріалів щодо створення Чечельницького національно-
го природного парку. 
2005—Відповідно до Указу Президента України від 23-
.05.2005 року №838/2005 «Про заходи щодо дальшого 
розвитку природо-заповідної справи України» Кабінет 
Міністрів України вносить пропозиції щодо впорядкуван-
ня мережі природних, біосферних заповідників, націона-
льних природних парків, в.т.ч. і проектованого національ-
ного природного парку у Вінницькій області. 
2008—Указом Президента України від 27 серпня 2008 
року № 774/2008 «Про невідкладні заходи щодо розши-
рення мережі національних природних парків», з метою 
забезпечення підтримання екологічної рівноваги, збере-
ження, відтворення і ефективного використання природ-
них комплексів та об'єктів, які мають особливу природоо-
хоронну, оздоровчу, історико-культурну, наукову, освітню 
та естетичну цінність, прискорення формування націона-
льної екологічної мережі підтримано ініціативу обласних 
державних адміністрацій (в т.ч. Вінницької ОДА) щодо 
розширення мережі національних природних парків та 
створення: національного природного парку 
«Кармелюкове Поділля». 
2011—Проведено погодження зацікавленими особами  
Положення  про національний природний парк «Карме-
люкове Поділля» . 
          - Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
09.11.2011 року №1122-р національний природний парк 
«Кармелюкове Поділля» підпорядковано Міністерству 
екології та природних ресурсів України.  
         - Наказом Міністерству екології та природних ресур-
сів України  від 12.12.2011 року №519 створено  природо-

охоронну, рекреаційну, культурно-освітню установу. 
         -  Державна реєстрація Парку, як юридичної особи, 
проведена 19.12.2011 року за адресою с. Ободівка Трос-
тянецького районну Вінницької області, виконуючим обо-
в'язки  директора призначено Зленка В.Д. 
2012—Випущено перший інформаційний буклет «Перво-
цвіти» (березень). 
       - Прокладено першу екологічну стежку «Вишень-
ка» (березень). 
        - Започатковано випуск газети «Вісник «Кармелюко-
вого Поділля» (квітень). 
        - Прокладено перший туристичний маршрут «Загуб-
лений світ» (квітень). 
        - Оголошення конкурсу на створення емблеми Парку 
(травень). 
        - Проведено перший молодіжний-екологічний  форум 
«Південне Поділля — перлина України» (червень). 
2013—Створено науково-технічну раду, проведено перше 
засідання. Куратор — доктор технічних  наук, професор, 
Петрук В.Г., директор Інституту екологічної безпеки та 
моніторингу    довкілля ВНТУ (лютий).  
       - НПП «Кармелюкове Поділля» очолив Романчук О.П. 
(листопад) 
       - Придбано універсальний пожежний агрегат АПУ-1,4-
178: трактор-тягач і причеп-цистерна  (грудень).  
2014—Реєстрація адміністрації Парку за адресою смт. Че-
чельник Вінницької області (квітень). 
        - Випущено перший том «Літопису природи», за під-
сумками 2013 року (травень). 

        - Підготовлена та проведена співробітниками Парку  
наукова конференція, присвячена Дню науки України 
(травень). 
        - Відкриття  першого рекреаційного пункту «Юрко-
во» (липень). 
        - Відкрито адміністративне приміщення Червоно-
гребельського ПНДВ (жовтень). 
2015—Проведено етнофестиваль «Весела Маланка»  у   
с. Попова Гребля (січень). 
        - Започатковано діяльність екологічного гуртка 
«Первоцвіт», який діє на базі  комунального закладу 
«Чечельницька СЗШ І-ІІІ ст. №2» (березень).   
        - Відбулася перша Міжнародна науково-практична 
конференція «Екологічний контроль і моніторинг стану 
дубових лісів Поділля та особливості їх природного відно-
влення» (травень). 
        - Відкриття еколого-пізнавальної стежки «Пізнай і збе-
режи» (червень). 
        - Відкриття адміністративної будівлі Дохнянського 
ПНДВ (листопад). 
2016—Перемога у Всеукраїнському конкурсі «До чистих 
джерел» (ІІІ місце в категорії «Колективи земле- та водо-
користувачів»)  за роботу «Де вода, там і жит-
тя» (створення рекреаційного пункту «Анютине джере-
ло») (квітень). 
        - За ініціативи Парку створено орнітологічний заказ-
ник місцевого значення «Ставки» (червень). 
        - Проведення науково-практичного семінару  
«Збереження раритетного біорізноманіття в НПП  «Карме-
люкове Поділля» (липень). 
        - Відновлення гідрологічної пам'ятки природи «Група 
джерел» Берізки-Чечельницькі (липень). 
        - Створення рекреаційного пункту «Криниця Лотоць-
кого» (жовтень). 
        - Придбання у власність будівлю для розміщення ад-
міністрації установи (грудень). 
2017—Затвердження Проекту організації території націо-
нального природного парку «Кармелюкове Поділля», 
охорони, відтворення та рекреаційного використання йо-
го природних комплексів та об’єктів  (жовтень).  
        - Створення ботанічної пам'ятки природи місцевого 
значення «Бабійове» (грудень). 
        - Створення ландшафтного заказника «Волошкове 
поле» (грудень). 
2018—Випуск підсумкового V тому «Літопису природи» за 
результатами досліджень 2013-2017 років (травень). 
        - Проведено Всеукраїнську науково-практичну конфе-
ренцію «Роль національних природних парків в розвитку 
туризму» (вересень). 
         - Початок нової  каденції науково-технічної ради Пар-
ку. Науковий куратор — кандидат географічних наук, про-
фесор Гудзевич А.В заступник декана природничо-геогра-
фічного факультету з наукової  роботи Винницького дер-
жавного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського 
(грудень). 
2019—Розпочаті роботи по розширенню території Парку  
       - Отримано автомобіль Renault Duster для служби дер-
жавної охорони Парку (вересень). 
       - Закінчено розробку Проекту землеустрою щодо ор-
ганізації встан6овлення меж території   НПП «Кармелю-
кове Поділля»  та внесення до державного земельного 
кадастру відомостей    про обмеження у використанні 
земель (жовтень). 

       - Випуск презентаційного фотоальбому «10 років наці-
ональному природному парку «Кармелюкове Поділ-
ля» (грудень). 

Ганна Дудник, головний природознавець парку 
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Акція  «Не рубай ялинку – створюй креатив»  

         Триває новорічна акція 

Екоквест «Знай, люби і бережи!» 

   Впродовж багатьох віків людина вважала себе «вінцем 
природи» і робила з нею все, що заманеться, аж поки над 
нашою планетою не нависла примара  глобальної еколо-
гічної катастрофи. Тепер ми схаменулися і хочемо повер-
нутися назад до рівноправних стосунків із флорою та фау-
ною. Але позбутися давніх звичок не так просто. Вихід 
один – виховувати нові екологічно свідомі покоління. 
   Новий рік – один з не багатьох свят, яке відзначають усі. 
Це в дійсності всенародне свято! На жаль, є в нього і нега-
тивна сторона: передноворічні дні – це час, коли в вели-
кій кількості заготовляють хвойні дерева. Заготовляються 
для того, щоб через один-два тижні після свят бути вики-
нутими на смітник, задовольняючи, взагалі-то, звичайні 
забаганки, що називаються традицією, під сокирою зни-
кають не окремі сосни та ялини, а цілі квартали лісу. 
   Люди протягом кількох останніх поколінь виховані на 
тому, що новий рік – це ялинка, подарунки від Діда Моро-
за під ялинкою. Зрозуміло, що перевиховати людей, які 
виросли із такими звичаями, практично неможливо. Тому 

пропонувати світові просто відмовитись від ялинки немає 
сенсу. Втім, цілком можна запропонувати кожному обра-
ти собі альтернативу живій ялинці – зробивши добру 
справу для природи і при цьому не відмовившись від зви-
чаїв. Альтернативами можуть бути штучна ялинка, ялин-
кові букети, ялинки в горщиках та імпровізації на тему 
ялинки. 
   Для того, щоб зберегти лісові красуні в Україні прово-
диться акція «Збережи ялинку». Акція покликана не тіль-
ки попереджувати незаконне вирубування хвойних де-
рев, але й формувати громадську думку про «ялинкову» 
проблему, шляхом пропаганди заміни  ялинок та сосен 
композиціями з гілок хвойних дерев, або виготовлення 
новорічних красунь, з будь-яких інших підручних матеріа-
лів. Маємо великі сподівання на те, що попит на живі де-
рева скоротиться та збереже життя багатьом лісовим кра-
суням, на вирощування яких необхідно багато років і чи-
малі кошти. 
   У рамках цієї акції Національний природний парк 

«Кармелюкове Поділля» щороку, в грудні, проводить ши-
року інформаційно-агітаційну кампанію: розповсюджує 
листівки та методичні матеріали, проводить  різноманітні 
екологічні заходи. Саме з цією метою працівники відділу 
рекреації та еколого-освітньої роботи провели еколого-
пізнавальний захід «Не рубай ялинку – створюй креатив» 
з учнями 6 класу КЗ «Чечельницька СЗШ І – ІІІ ст. №2» та 
завітали до Рогізківської школи, де учням початкових кла-
сів було показано презентацію «Хай ялинка росте в лісі», 
продемонстровано відеофільми «Від насінинки до ялин-
ки» та «Переробка новорічних дерев». В ході зустрічі діти 
дізналися, яку користь приносять хвойні дерева, як багато 
часу і зусиль потрібно прикласти, щоб виростити новоріч-

ну ялинку, чим вона може бути корисною після свята та як 
її можна повторно використати з користю. Під кінець зу-
стрічі дітям роздано пам’ятку про користь ялинки. А шко-
лярі організували виставку і потішили нас своїми чудови-
ми виробами та новорічними композиціями. 

Лілія Сошнікова, провідний фахівець з рекреації 

   Вихованці екологічного гуртка «Первоцвіт», які навча-
ються у Чечельницькій школі № 2, є постійними учасника-
ми природоохоронних акцій Парку. 
   З метою пропаганди збереження хвойних дерев, 26 
грудня, працівники відділу рекреації та еколого-освітньої 
роботи НПП «Кармелюкове Поділля» провели для школя-
рів 6 класу пізнавальну вікторину «Зимова красуня».  
   Під час заходу було весело і цікаво, діти демонстрували 
свої знання про головне новорічне дерево, вміння неста-
ндартно мислити, ставили запитання, вносили свої про-
позиції, працювали, як одна команда. У підсумку віктори-
ни шестикласники отримали на згадку листівки і  були 

нагородженні призами. Радісні й усміхнені обличчя учас-
ників – фактор того, що вікторина виправдала дитячі спо-
дівання. Та найголовнішим надбанням заходу стало розу-
міння того, що хвойні рослини – дійсно, природний 
скарб, і наше завдання – їх не знищувати. 
   А от гуртківці з  2 класу, на занятті виготовляли новоріч-
ні прикраси. Діти захопливо  розмальовували свої вироби 
акриловими фарбами. Далі додали блискітки, намистин-
ки, шматочки вати і з легкістю створили діда Мороза, сні-

говичка і Снігуроньку. Всі свої роботи вони потім забрали 
з собою, щоб прикрасити ними свою домашню зелену 
красуню. 
   Вихованці екологічного гуртка висловили бажання й 
надалі брати участь у подібних заходах і нових акціях, що 
організовуватимуть працівники національного природно-
го парку «Кармелюкове Поділля». 

Тетяна Сташенко,  
провідний фахівець з екологічної освіти 

   В рамках відзначення 10-річчя національного природно-
го парку «Кармелюкове Поділля» працівники відділу рек-
реації та еколого-освітньої роботи  24 грудня 2019 року  
провели у комунальному закладі  «Рогізківська СЗШ І-ІІ 
ст.»  екологічний  квест на тему: «Знай, люби і бережи». 
Участниками заходу стали учні 5-9 класів.  

   Працівники Парку розгорнули 5 локацій із цікавими за-
вданнями на кмітливість, знання біології, екології, геогра-
фії. 
   Наприклад, на першій станції «Природні скарби» учас-
ники жваво перелічували їх та характеризували; станція 
«Лісова»  допомогла  дізнатись багато цікавого  стосовно 

флори Поділля, її    особливостей.  Зупинка  «Асоціація 
познайомила учасників з різними  природними об’єкта-
ми, а на  станції «Вухо-лапо-хвіст» діти,   за допомогою 
«пантоміми»  пригадали    лісових  мешканців нашого 
краю та дізналися цікаві епізоди із їх життя.  
   Переможцями екоквесту стали усі учасники, так як діти  
гідно пройш-
ли усі завдан-
ня,  показав-
ши свої гли-
бокі знання, 
ерудованість і 
смекалку та 
отримали за 
це на згадку-
хороший на-
стрій і пода-
рунки. 

Людмила Стороженко, начальник відділу рекреації та 
еколого-освітньої роботи 
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НПП “Кармелюкове Поділля” 
щиро вітає  з Днем народження 

Бажаємо Вам фантастичного щастя, 
Безкрайнього моря чудових подій. 
Хай все, що бажаєте, швидесенько вдасться, 
А також цікавого втілення мрій. 
Різних приємностей, класних відпусток, 
Щоб в гаманці у вас не було пусто. 
Те, що задумали, хай все вдається, 
Та добра доля до вас посміхнеться! 
Хай зорями радість вас осипає, 
Природа здоров’ям наділить міцним. 
Вас з Днем народження ми привітаєм. 
Хай щира любов завітає у ваш дім! 

18.12 - Таранця Миколу Дмитровича, дільничого інспектора  
               Лузького ПНДВ; 

20.12 – Сошнікову Лілію Миколаївну, провідного фахівця    
               з рекреації; 

20.12 - Рудя Анатолія Івановича, сторожа. 

   Національний природний парк «Кармелюкове 
Поділля»  проводить конкурс «Природа через 
фотооб’єктив» на тему: «Краса Поділля», в 
трьох номінаціях: 
- «Світ дикої природи»; 
- «Вода – основа життя»; 
- «Чудернацькі витівки природи». 
   Роботи приймаються з 15 грудня 2019 року по 
30 березня 2020 року.  
   Запрошуємо всіх бажаючих, які захоплюються 
фотографією, прийняти участь в даному конкур-
сі.  
            Вимоги до конкурсу дуже прості: 
- фото повинно бути оригінальним (не обробле-
не в різних програмах, виконано і подано на кон-
курс  автором); 
- приймаються фотографії виконані в форматі А-4 
та підтверджені електронним варіантом 
(електронна  aдреса: ekologoosvita@ukr.net) за  
адресою смт. Чечельник, вул. Свято-Михай-
лівська, 15, НПП «Кармелюкове  Поділля»,  від-
діл еколого-освітньої роботи та рекреаційного 
благоустрою); 
- вік учасників не обмежений; 
- кожне фото повинно бути підписано зі зворот-
ної сторони, де вказано:    

  назва роботи, прізвище, ім’я, вік та адреса авто-
ра; 
    Автори фотографій, які займуть перші три міс-
ця будуть нагороджені цінними подарунками.  

    Склад журі:  
голова - Олег Нич, позаштатний фотокореспон-
дент газети «День»,  член національної спілки 
журналістів України, лауреат міжнародних фото-
конкурсів, 
Ганна Дудник – головний природознавець Пар-
ку, заступник директора Парку,  
Людмила Люлько – провідний інспектор відділу 
освіти Чечельницької РДА, 
Олеся П'яніщук – завідувач сектору інформацій-
ної політики і комунікацій з громадськістю орга-
нізаційного відділу апарату райдержадміністра-
ції, 
Світлана Ситник – директор будинку дитячої 
творчості.   
Телефони для довідок: 096-75-95-800;  

097-97-59-588;   068-02-10-772 

   Ілліне́цький зака́зник — ботанічний заказник загаль-
нодержавного значення в Україні. Об'єкт природно-
заповідного фонду Вінницької області. 
   Розташований в Іллінецькому районі Вінницької облас-
ті, в околицях села Борисівки, що на південь від міста 
Іллінці. 
   Площа 432 га. Статус надано 1984 року. Перебуває у 
віданні Іллінецький ДЛГ (Іллінецьке л-во, кв. 35-37, кв. 47-
50). 
   Статус надано для збереження лісового масиву в басей-
ні річки В'язовиця (права притока Собка). Масив типовий 
для плакорів Подільської височини. Переважають дубо-
во-грабові та дубові ліси з домішкою ясена, явора, чере-
шні. У підліску — ліщина, бруслина європейська, свиди-
на. Багатий трав'яний покрив утворюють осока волосиста, 
зірочник лісовий, яглиця звичайна, копитняк європейсь-
кий. З рідкісних рослин, занесених до Червоної книги 
України, трапляються цибуля ведмежа, скополія карніо-
лійська, любка зеленоквіткова, любка дволиста, гніздівка 
звичайна, коручка чемерникоподібна. 
   За фізико-географічним районуванням України ця тери-
торія належить до Вінницько-Дашівського району області 
Подільського Побужжя Дністоровсько-Дніпровської лісос-
тепової провінції Лісостепової зони. Для території, на якій 

розташовано заказник, характерними є хвилясті, з яруга-
ми й балками, лесові височини з сірими і темно-сірими 
опідзоленими ґрунтами. З геоморфологічної точки зору 
описувана територія являє собою підвищені сильнорозч-
леновані лесові акумулятивні рівнини позальодовикових 
областей. 
   Клімат території є помірно континентальним. Для нього 
характерне тривале, нежарке літо, і порівняно недовга, 
м'яка зима. Середня температура січня становить -6,5°... -
6°С. липня + 19°...+ 19,5°С. Річна кількість опадів складає 
550-525 мм. 
   За геоботанічним районуванням України ця територія 
належить до Європейської широколистяної області, По-
дільсько-Бесарабської провінції. Вінницького (Центра-
льноподільського) округу. Даний заказник створено, пе-
реважно, для охорони типових лісових угруповань розч-
ленованих високих плато-грабово-дубових та дубових 
лісів; практично всі ці угруповання, які добре збереглися, 
занесені в "Зелену книгу України". 
   Найбільш інтенсивно дреновані вузькі пасма займають 
грабово-дубові ліси, які створюють характерний еколого-
фітоценотичний ряд: у верхніх частинах схилів переважа-
ють грабово-дубові ліси волосистоосокові, в середніх - 
зірочникові або маренкові, а в нижніх - копитнягкові та 
яглицеві типового складу та будови. Деревостани їх двоя-
русні. Перший ярус висотою до 28-30 м утворюють дуб, 
ясен високий, черешня пташина. Другий ярус заввишки 
22-27 м складають граб звичайний, клен гостролистий, 
ільм гірський, липа дрібнолиста. Підлісок відсутній, пред-
ставлений поодинокими кущами ліщини звичайної, бере-
склету європейського та бородавчатого. Травостій серед-
ньогустий, покриттям 40-60%, утворюють, переважно, 
неморальні види: осока волосиста, зірочник лісовий, ко-
питняк європейський, маренка пахуча, медунка темна, 
осока пальчата, мерінгія трижилкова, купина багатоквіт-
кова та широколиста, дзвоники рапунцелевидні та кропи-
волисті тощо. 

   На більш широких плакорах зростають угрупування ду-
бових лісів ліщиново-копитневих та ліщиново-зеленчуко-
вих, а на їхніх схилах — ліщиново-зірочникових та ліщи-
ново-волосистоосокових. 
    В заказнику є ділянки лісів, внесених в "Зелену книгу 
України": грабово-дубові ліси скополієві, грабово-дубові 
ліси ведмежоцибулеві, грабово-дубові ліси барвінкові. 
   В рамках держбюджетної теми науковцями науково-
дослідної лабораторії "Екологія і освіта" була проведена 
екологічна експедиція для оцінки природних територій     

Вінницької області з метою подальшого їх заповідання. 
В ході експедиції в Іллінецькому районі виявлено терито-
рії, які мають значний потенціал для переведення їх у 
ранг заповідних територій. До таких об'єктів віднесено: 
- урочище "Іллінецька дача", 
- Іллінецький кратер, 
- Іллінецьке лісництво "Дендросад", 
- археологічна пам'ятка "Борисівське городище". 
   На сьогодні науковцями здійснюється обґрунтування 
створення нових заповідних об'єктів. Так, урочище 
"Іллінецька дача" може набути статусу ботанічного заказ-
ника, "Іллінецький кратер" - геологічного заказника, Іллі-
нецьке лісництво "Дендросад" - ботанічного саду або 
дендропарку. 

Іллінецьке лісництво «Дендросад» 


