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Цікавими і смачними стежками Вінниччини 

Головне – знайти спільну мову   

            

Проект рішення 
   Від 29.03.2019 року № 605    
   Розглянувши клопотання Національного природного 
парку «Кармелюкове Поділля» про погодження щодо 
надання земельних ділянок у постійне користування, ке-
руючись ст. 26 Закону України „Про місцеве самовряду-
вання в Україні” селищна рада  

ВИРІШИЛА: 
   Згідно з ст. ст. 12,  92,  122 Земельного кодексу України: 
   1. Погодити щодо надання земельних ділянок орієнтов-
ною площею 110га а саме: земельну ділянку із земель 
запасу площею 46,2га в тому числі: 1,9га — чагарники, 
3,2га — болота, 41,1га — пасовища, що знаходяться за 
межами населеного пункту смт. Чечельник в урочищі 
«Вишень-ка», земельну ділянку із земель водного фонду 

орієнтовною площею 6,9333га  «Ставки», що знаходяться 
за межами населеного пункту смт. Чечельник в урочищі 
«Више-нька» та земельну ділянку із земель історико-
культурного призначення орієнтовною площею 17,2569га 
з них: 12,4544га — «Садок», 4,8024га — «Рілля»,  що зна-
ходяться за межами населеного пункту смт. Чечельник в 
урочищі «Вишенька» для  надання земельних ділянок  у 
постійне користування Національному природньому пар-
ку «Кармелюкове Поділля» 
   2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на 
постійну комісію з питань земельних відносин, охорони 
навколишнього природного середовища, благоустрою та 
комунального господарства (Козбан І.В.) 

Світлана Палісіка, селищний голова 

   Вперше у Вінниці відбувся масштабний туристичний 
бізнес-форум VinTourism. Подія тривала два дні: 16 травня 
у актовій залі Вінницького торговельно-економічного ін-
ституту КНЕУ та 17 травня у Вінницькому обласному крає-
знавчому музеї. 
   Форум був спрямований на посилення розвитку внутрі-
шнього туризму, популяризацію крафтового та еко-
виробництва, формування цікавих туристичних маршру-
тів; розглядались питання розвитку гастрономічного й 
«зеленого» туризму, перспективи відновлення забутих 

історичних пам’яток та музеїв. 
   Захід зібрав понад 150 представників аграрної індустрії, 
туристичних агенцій, сфери гостинності. Він об’єднав вла-
сників та директорів аграрних підприємств, голів ОТГ, ор-
ганізацій, що працюють в секторі зеленого туризму, турис-
тичних агенцій, власників: ресторанів, кав’ярень, готелів, 
шеф-кухарів, з метою розвитку туристичного потенціалу 
Вінницької області. 
   Готельєри, ресторатори, представники туристичних аге-
нцій з різних куточків України обговорювали, як можна, 
завдяки внутрішньому туризму, створити додатковий до-
хід для вінницьких територій та громад. Фіналом туристи-
чного бізнес-форуму VinTourism стала презентація дев’яти 
туристичних маршрутів, які напрацювали у групах як дос-
відчені бізнесмени, так і ті, хто тільки прагне займатися 
туризмом.  
    Усі дев’ять маршрутів розпочинаються у Вінниці і розхо-
дяться у різні куточки районів області. Кожен створений 
туристичний продукт містить карту з вказівниками, у кого 
зупинитися на ночівлю, де поїсти та що можна побачити 
дорогою. Дані маршрути вмістили в себе цікаві розваги, 
місця сили, вело-мандрівки, фестивалі, палаци, монасти-
рі, рафтинг, еко-садиби – всі ці туристичні родзинки вже 
«лягли» на карту Вінниччини.        

   Надзвичайно приємно повідомити,  що Чечельниччина,   
маючи неабияку багату природну красу, один єдиний на 
Вінничині національний природний парк «Кармелюкове 
Поділля»,  багату історію, культуру, на абсолютно заслу-
жених підставах увійшла до числа розроблених дев’яти 
маршрутів. Один із них був розроблений і презентований 
делегацією Чечельницького краю: представники націона-
льного природного парку «Кармелюкове Поділля», ТОВ 
«Україна-О», ГО «Акорд».  
    Даний маршрут під назвою «Цікавими і смачними стеж-
ками Вінничини» є дводенним і передбачає відвідування  
в Чечельницькому регіоні таких локацій: «клонований» 
мамонт, краєзнавчий музей, агрофірма «Ольгопіль», міс-
цева регіональна кухня, національний природний парк 
«Кармелюкове Поділля», найсучасніша тваринна ферма 
та молочний комплекс «Вілла Мілк», проїзд «Кукушкою» 
по вузькоколійній залізниці у напрямку Рудниця-Гайворон 
і ще багато цікавинок  чекає на відвідувачів даного марш-
руту. 
      Гостинно запрошуємо вас відвідати цей маршрут, від-
чути себе туристом і побачити всі переваги активного від-
починку.  

Людмила Стороженко, начальник відділу еколого-
освітньої роботи та рекреаційного благоустрою  

   24 травня  відбулось чергове засідання науково - техніч-
ної ради Парку.  З  часу дії цього колегіального дорадчого 
органу,  а саме з 2013 року, це – чотирнадцяте  засідання. 
Відповідно  до складу НТР входить 23 члена. На засіданні 
були присутніми   16 чоловік, а саме:  
- Романчук Олександр Пилипович - голова НТР, директор 
Парку ; 
- Дудник Ганна Леонідівна – заступник голови НТР, голов-
ний     природознавець Парку ; 
- Марківська Любов Володимирівна  - секретар, старший 
науковий співробітник відділу науки; 
- Болюх Олександр Григорович – головний лісопатолог 
Вінницького державного спеціалізованого захисного підп-
риємства «Лісозахист»; 
- Горобчишин Володимир Анатолійович – к.б.н, старший 
науковий співробітник відділу популяційної динаміки ДУ 
Інституту еволюційної екології НАН України;  
- Куземко Анна Аркадіївна - д.б.н., співробітник Інституту 
ботаніки ім.. М.М.Холодного НАН України;  
- Любченко В.Є. - к.геогр.н., начальник відділу науки НПП 
«Кармелюкове Поділля»; 
- Шевченко Д.І. - начальник Дохнянського ПНДВ НПП 
«Кармелюкове Поділля»; 
- Стороженко Л.І. - начальник відділу еколого-освітньої 
роботи та рекреаційного благоустрою Парку; 
- Шахворостов М.В. - головний лісничий ДП «Чечель-
ницьке лісове господарство»; 
Косаківський В.А. – к. іст. н. старший викладач кафедри 
історії та культури України Вінницького державного педу-
ніверситету ім. М. Коцюбинського; 
- Коваль В.О. - головний спеціаліст Департаменту екоме-
режі та природно-заповідного фонду Міністерства еколо-
гії та природних ресурсів України; 

- Пустовий С.М. - голова Чечельницької РДА, делегований; 
- Савчук В.В. - перший заступник голови РДА; 
- Леонтяк Г.П. - д. с/г н., професор, академік лісівництва; 
- Качинський М.Ф. - заступник директора ТОВ «Чечель-
ницьке»; 
 - Іванець Анатолій Васильович – генеральний директор 
ВКСЛП «Віноблагроліс»  делегований; 
- Шатковський Віктор Олександрович – директор ДП 
«Бершадський Райагроліс». 
   На засіданні розглядалися питання відповідно до плану 
проведення НТР на 2019 рік та ті, які виникли в процесі 
діяльності установи. 

Порядок денний засідання наступний: 
1. Погодження VIтому «Літопису природи  (Любченко 
Василь Євгенович - начальник відділу науки). 

2. Щодо перспективи розширення території Парку 
(Романчук Олександр Пилипович – директор НПП «Кар-
мелюкове Поділля». 
3. Розгляд клопотання ТОВ «Паларіснет» про надання 
згоди на ліміти використання природних ресурсів, в ході 
підготовки до розміщення сонячних батарей, на території 
земель запасу  Лузської сільської ради, в межах НПП 

«Кармелюкове Поділля» (Дудник Ганна Леонідівна - за-
ступник директора - головний природознавець). 
4. Про встановлення строків вегетаційного періоду для 
території ботанічних заказників у межах НПП 
«Кармелюкове Поділля» Шпак Ніна Петрівна - науковий 
співробітник  відділу науки). 
5. Про  погодження Програми VIII Міжнародного молоді-
жного форуму «Південне Поділля – перлина Украї-
ни» (Стороженко Людмила Іванівна -  начальник відділу 
еколого - освітньої роботи та рекреаційного благоуст-
рою). 
6. Про планування лісокористувачем у межах НПП 
«Кармелюкове Поділля» санітарно-оздоровчих  заходів 
та поліпшення якісного складу лісів на 2020 рік. 
(Шахворостов Михайло Вікторович - головний лісничий 
ДП «Чечельницьке ЛГ»). 
7. Про відзначення десятиріччя створення Парку Роман-
чук Олександр Пилипович – директор НПП «Кармелю-
кове Поділля»). 
8. Щодо встановлення лімітів на збір гербарного матеріа-
лу на території Парку (Шпак Ніна Петрівна - науковий 
співробітник  відділу науки). 
   Засідання пройшло в надзвичайно активному режимі. 

Майже кожне питання викликало  жваве обговорення та 
гарячі дискусії, при вирішені більшості питань вдалось 
дійти консенсусу. 
   Як показав досвід, діяльність НТР – це рівень  управлін-

ня, який відповідає сучасності, допомагає неупереджено 
підходити до вирішення проблем, які постають перед 
природо-заповідною установою, враховуючи інтереси 
всіх учасників складного процесу охорони, відтворення та 
збереження  природного середовища.  

    Дудник Ганна, головний природознавець Парку 



2  ст.                                          Вісник    «Кармелюкового Поділля» 

Гербарій — крок  у вічність... 

Ботанічна школа-семінар в Кам᾿янець-Подільському 

   7 та 8 травня 2019 року на базі Кам᾿янець-Подільського 
національного університету імені Івана Огієнка пройшла 
Всеукраїнська практична ботанічна школа-семінар під 
назвою «Особливості дослідження рідкісних видів рос-
лин», присвячена 90-річчю Балашова Лева Сергійовича.  
   Дану ботанічну школу в основному представляли  науко-
вці цього університету, які в свій час закінчували аспіран-
туру саме в Інституті ботаніки НАН України, що в м. Києві. 
Модераторами із Інституту ботаніки були к.б.н. Ємельяно-
ва Світлана Миколаївна та всім відомий нам –  д.б.н  Ме-
льник Віктор Іванович із  Національного ботанічного саду 
ім. М.М. Гришка НАН України. Нашим постійним модера-
тором була Любінська Людмила Григорівна – д.б.н. з 
Кам᾿янець-Подільського національного університету, лю-
дина з великої букви, завдання якої об᾿єднати всіх науков-
ців-однодумців Поділля  «до купки» (так вона пояснює 
свою місію). 

   Програма даного семінару була досить насиченою та 
цікавою, вміщувала в собі як теоретичні, так і лабораторні 
та польові (практичні) заняття. 
   Найбільш важливим, на мій погляд, було проведення 
практичної роботи в лабораторних умовах по виготовлен-
ню мікропрепаратів пилку і визначення його здатності до 
запліднення. Звичайно, для таких досліджень необхідно 
мати спеціальне обладнання, особливо світловий мікрос-
коп. Але саме завдяки таким дослідженням, можна ви-
значати продуктивність популяції потрібного нам виду, 
особливо, коли ця популяція стоїть на межі критичної. А 
потім, в свою чергу,  проводити їх інтродукцію з подаль-
шою їх репатріацією, що дасть нам можливість забезпечи-
ти збереження виду в цілому.  
   На практичних заняттях ми мали можливість побувати в 
Кам᾿нець-Подільському ботанічному саду ПДАТУ, а також 
в НПП «Подільські Товтри» на одній із територій  заповід-
ної зони, де ростуть рідкісні види флори України та Хмель-
ниччини – сон лучний, горицвіт весняний, зіновать біла, 
клематис цілолистий та ін. На території Парку ми вчилися, 
як правильно потрібно закладати саме ботанічні трансек-
ти, і як потім їх моніторити; а також досліджувати облікові 
степові ділянки, розміром 1Х1 м, звертати увагу саме на 
мету їх закладання. 
   На території ботанічного саду університету, хоча і цілий 
день ішов дощ, але ніхто не хотів позбавити себе можли-
вості побачити різноманітний рослинний світ, можливо, 
деяких представників вперше, саме тут, у цьому саду; а 
також навчитися досліджувати онтоморфогенез та вікову 
структуру рідкісних видів, на прикладі цибулі ведмежої.  
   Якщо в колективі стоїть тепла, привітна, дружня атмос-

фера, з бажанням навчити когось те, що вміють і знають 
самі, ніяка непогода не зможе зіпсувати ні настрою, ні 
бажання вчитися та співпрацювати в подальшій своїй не 
простій роботі. Саме на таких ентузіастах, як Людмила 
Григорівна, тримається така наука, як  ботаніка. 
   Ми всі були дуже раді, що мали можливість бути присут-

німи на цьому семінарі і взяти для себе те, заради чого ми 
туди їхали; мати можливість розширити коло своїх одно-
думців, поділитись своїми досягненнями та порівняти свої 
методи досліджень із іншими. 
   Даний заклад і надалі планує проводити подібні заходи, 
залучаючи до цього модераторів із столиці і не тільки, 
досвідчених професіоналів, які працюють на сьогодні, 
згідно вимог європейського рівня.  
   Сподіватимемось на подальшу плідну співпрацю. 

Любов Марківська, старший науковий  
співробітник Парку 

   На базі Інституту екології Карпат НАН України з другого 
по дев’яте травня 2019 року проходили Всеукраїнські кур-
си Гербарної справи. Дидактичною основою яких є, част-
ково, досвід Міжнародних гербарних курсів К’ю, однак з 
адаптацією до українських реалій. У рамках цих курсів 
закладаються основи ширшого обміну досвідом між усіма 
гербарними установами країни. 
   Гербарії мають принципове значення, як джерела інфо-
рмації для ідентифікації та класифікації розмаїття рослин, 
а також оцінки флористичного багатства окремих регіонів 
чи територій. Вони також є важливою основою для роз-
ширення й поглиблення наших знань про рослинні ресур-
си, необхідність комплексного пізнання яких усе частіше 
визнається в усьому світі, при зміні довкілля з подальшою 
втратою потенційно цінних видів, а також раритетної 
складової фітобіоти. 
   Гербарій (лат. Herbarium, herba – трава) – колекція спе-
ціального зібрання засушених і відповідно змонтованих 
на аркушах паперу рослин, що призначається для науко-
во-дослідних, навчальних і пізнавальних цілей. З давніх 
часів любителі квітів та ботаніки, які вивчають рослини, 
замислювалися над питанням, як зберігати квітучі росли-
ни на тривалий термін. І лише більше чотириста років 
тому Лука Гіні, професор в Болоньї (Італія), винайшов гер-
барій (1550 р.).  
   Особливий інтерес представляє гербарій, складений з 
сухих рослин, знайдений при розкопках гробниці єгипет-
ського фараона Рамзеса Другого, чудово збереглися квіти, 
попри те, що з моменту їх цвітіння минуло три тисячі ро-
ків. Серед них легко розглянути єгипетський мак, волош-
ку, вербу. На одному аркуші засушена гірлянда квіток ло-
тоса. Великі за кількістю Гербарії є в Києві (близько 900 
тис. листів), Тбілісі, Томську, Празі, Лондоні (гербарій Лін-
нея), в К'ю (близько 6,5 млн.), Женеві (гербарії Декандоля 
і Буасьє – 4 млн.), Парижі (6 млн., зокрема 1 млн. листів 
спорових рослин), Вашингтоні, Відні. 
   Одним з найбільш захоплених гербаристів був відомий 
французький філософ і педагог Жан-Жак Руссо. Він напи-
сав спеціальне і, в той же час, поетичне керівництво по 

збору рослин – «Початкові листи з ботаніки». 
   «Той, чий погляд відкритий для принад рослинного сві-
ту, не потребує численних книг, щоб зрозуміти їх красу; 
одна лише книга вимагає невпинного вивчення – це книга 
природи», – писав він. 
   Усі гербарії світу, незалежно від їх відомчої приналежно-
сті, реєструються в міжнародній базі даних «The Index 
Herbariorum». Їм присвоюється акронім – унікальний бук-
вений код, складений з однієї – шести букв англійського 
алфавіту (наприклад: K, MW, MHA, SYKO). Скорочені назви 
гербаріїв використовуються як універсальні посилання на 
місце зберігання гербарних зразків, цитованих в ботаніч-
них наукових працях. Сьогодні налічується 3293 гербаріїв 
з 168 країн, в яких працює більш як 10 тисяч ботаніків. 
   Гербарій Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН 
України (Національний гербарій України, KW) – найбільша 
гербарна колекція нашої держави і друга після Гербарію 
Ботанічного інституту ім. В. Л. Комарова РАН (LE) на тере-
нах Східної Європи. Його фонди налічують понад 2 млн. 
одиниць зберігання. Гербарій Інституту екології Карпат 
НАН України налічує 7 000  гербарних зразків, обмінний 
фонд – 3 000. Офіційною датою заснування Гербарію є 
2004 рік, коли він отримав міжнародний акронім LWKS. 
Проте історія його становлення почалася набагато раніше. 
Перша спроба створити гербарій в інституті була в 1991 
році, коли, у зв’язку зі створенням Інституту екології Кар-
пат НАН України (на базі Львівського відділення Інституту 
ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України), було прийнято 
рішення про формування офіційної гербарної колекції в 
межах установи. На сьогодні щодо технічної якості офор-
млення та рівня наукового опрацювання фондових мате-
ріалів гербарій Інституту екології Карпат є один з найкра-
щих в Україні, про що зазначали його відвідувачі 
(Бузунова, Красовская, 1997). Після отримання міжнарод-
ного акроніму у 2004 р., LWKS набуває офіційного статусу 
гербарію Інституту екології Карпат НАН України. У фондах 
LWKS зберігаються матеріали, які репрезентують фiтобiоту 
багатьох ботаніко-географічних районів України та флори-
стичних областей Землі. Колекції LWKS включають 
iнформацiю про таксономічний склад, історію розвитку, 
трансформацію флор, фіторесурси, географiчне поширен-
ня, еколого-ценотичну приуроченість видів. Гербарій 
LWKS є науковою базою для біологічних досліджень, роз-
робки наукових основ раціонального використання рос-
линних ресурсів, охорони та моніторингу довкілля. Основ-
ними колекторами цієї колекції є О. Кагало (11 000 арку-
шів), Н. Сичак (7 000), Н. Скібіцька (5 000), І. Беднарська (2 
500), О. Наконечний (2 000), О. Підгребельна (1 700), О. 
Андрєєва (1 000), І. Реслер (750), Н. Паньків (700), К. Доро-
шенко (500) та ін. Загалом, разом з надісланими ексіката-
ми (1500 зразків), у гербарії судинних рослин кількість 

колекторів ста-
новить близько 
550 осіб. Біоло-
гічна колекція 
нараховує по-
над 20 000 зра-
зків (бли-зько 
15 000 си-
стематичного 
та 5 000 каріо-
логічного гер-
барію) 
   На жаль гер-
барії в Україні 
нині пережива-
ють не  найкращі часи свого існування. Зважаючи на про-
блеми формування, збереження й використання гербар-
ної колекції, починаючи від збору польового матеріалу, 
колектив гербарію Інституту екології Карпат НАН України з 
2017 року започаткував проведення Всеукраїнських курсів 
Гербарної справи. Це навчальні курси з гербарної справи, 
а не конференція для обміну досвідом. Курси є актуаль-
ними, вони дають можливість співробітникам природоо-
хоронних установ отримати навички та досвід , які необ-
хідні для подальшої оптимізації розвитку, збереження та 
функціонування гербарію установи. Набуті знання будуть 
використані під час створення нового гербарію в НПП 
«Кармелюкове Поділля», оволодівши базовим обсягом 
спеціальних знань, з елементами систематики рослин, 
технічними та організаційними засадами функціонування 
гербарію, разом з певною спеціальною термінологією та 
нормативною базою.  
   Проводили заняття кваліфіковані фахівці відділу охоро-
ни природних екосистем Інституту екології Карпат: кура-
тор Гербарію LWKS Н.М. Сичак, завідувач відділу О.О. Ка-
гало, провідний науковий співробітник І.М. Данилик, ста-
рший науковий співробітник І.О. Бернарська, науковий 
співробітник  О.О. Андрєєва, технічний завідувач гербарію 
О.П. Котлик. Одна каденція курсів розрахована на 12 учас-
ників. Це дає можливість проведення персональних прак-
тичних занять. Велика кількість бажаючих, які мають мо-
тивований практичний інтерес щодо оволодіння знання-
ми – це свідчить про успіх проведення таких курсів.  
   Приємне спілкування з висококваліфікованими, добри-
ми, терпеливими людьми дає позитивний заряд і бажан-
ня робити справу якісно та професіонально. 
   Жодна наукова ботанічна установа не може обійтися 
без гербарію. Ні малюнок, ні фотографії не можуть дати 
кращого уявлення про рослину, ніж сама добре засушена 
рослина. 

Ніна Шпак, науковий співробітник Парку 
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        «Первоцвітики» завершили перший навчальний рік 

Прекрасна мить у фотографіях 
 

   В останні дні травня 2019 року добіг завершення пер-
ший навчальний рік екологічного гуртка «Первоцвіт». За 
цей рік  діти  вивчали взаємовідносини тваринного, рос-
линного й антропогенного світів та екологічно грамотної 
поведінки в природі. 

   Окрім теорії, ігор і спостережень значна частина уваги 
гуртківців приділялась практичним роботам, виготовлен-
ню різноманітних виробів з різних матеріалів. В процесі 
роботи учні проявляли багату фантазію, винахідливість, 
уяву. Як приємно, коли в результаті творчої роботи наро-
джується мініатюра. Хочеться дітей долучати до творення 

краси, настроїти на добро, викликати бажання проявити 
свої творчі здібності, які є у кожного. Дивлячись на сувені-
ри, які найменші школярі робили з усім старанням, стає 
теплішим погляд, з’являється усмішка, адже ці вироби 
нагадують, який чудовий навколишній світ, яке швидкоп-
линне життя, запрошують озирнутись навколо і побачити 
вічне і прекрасне. 
  Виготовлення виробів, особливо з природних матеріалів, 
містить в собі великі можливості зближення дитини з рід-
ною природою, виховання дбайливого, уважного став-
лення до неї і формування перших трудових навиків.  
   Як підсумок першого року навчання було влаштовано 
виставку робіт гуртківців, яка проходила напередодні 

останнього дзво-
ника в приміщен-
ні Чечельницької 
школи № 2.  
Вихованці еколо-
гічного гуртка 
«Первоцвіт» ма-
ли змогу показа-
ти свої  власнору-
чні  різноманітні 
вироби із приро-
дних матеріалів, 
ниток, паперу і 
кортону, пласти-
ліну, які діти ви-
готовляли протя-
гом року під час 
занять.  
   Подивитися на 
виставку прийш-
ло багато дітей, вони радо переглядали вироби, а «Пер-
воцвітики» розповідали про свої роботи, пишаючись, що 
їхня творчість представлена для широкого кола глядачів. 
Для малечі це так приємно, вони запросили своїх друзів, 
сестричок та братиків. 
   Коли глядачі щось роздивлялися, першокласники з гор-
дістю відповідали, що це виготовили вони самостійно.  
   На виставці можна було побачити аплікації та іграшко-
вих тварин, птахів, комах. Найбільше дітям сподобались 
шашки-жучки.  

Тетяна Сташенко, провідний фахівець  
з екологічної освіти 

       З дав-
ніх-да-
вен лю-
дина 
намага-
лась 
зобра-
зити 
яки-
мось 

чином кращі моменти свого життя. Це намагання привело 
до того, що на світі з’явилося таке мистецтво, як фотогра-
фія. Впродовж довгого часу, відтоді, як було зроблено 
першу фотографію, це заняття стало улюбленим для міль-
йонів людей. Коли ви вперше взяли до рук фотокамеру і 
відчули, що це ваше покликання, відтоді і з’явилося непе-
реборне бажання дивитися на навколишній світ через 
об’єктив фотокамери. 
   Уміння фотографувати – це не тільки процес, який при-
носить задоволення фотографу, а й надання можливості 
помилуватися своїми досягненнями, показати їх іншим 
людям. 
   Можна з упевненістю сказати, що фотографія – це спра-
вжнє мистецтво, яке має свої тонкощі та секрети. Її сміли-
во можна поставити поряд з такими видами мистецтва, 
як музика та живопис. Відчуття композиції у фотографа – 
це як у музиканта слух, він або є, або його доведеться 
розвинути шляхом невтомної повсякденної праці. Вміння 
фотографувати – це, в першу чергу, творчість, а вже після 
цього копітка повсякденна робота, без якої ви ніколи не 
зможете створити справжні шедеври.  
   29 травня в приміщенні НПП «Кармелюкове Поділля» 
відбулися підсумки фотоконкурсу «Природа через об’єк-
тив» на тему «Пори року», який тривав з 1 листопада 
2018 року по 14 квітня 2019 року. На розсуд журі було 
представлено 35  дитячих ( вік 14 – 19 років) фоторобіт, 

зробле-
них на 
території 
Парку. Ці 
фотогра-
фії несуть 
якусь 
загадко-
вість і, в 
той же 
час, осо-
бливу 

привабливість. 
Фотографія — це відчуття життя, людська душа. А для 
вираження почуттів нічого не потрібно - тільки світло, 
вміння відчувати і, часом, швидко реагувати. Саме такими 

вправними і були наші юні фотографи зі Стратіївки, Чече-
льницької школи №1 та №2, районної станції юних нату-
ралістів та с. Глибочок Тростянецького району. 
   Суть завдання для юних фотографів можна було охарак-
теризувати так: показати красу національного природно-
го парку «Кармелюкове Поділля» в різні пори року очима 
сучасного художника, любляче та інноваційно. Це не про-
сто фотографії - це Любов, Гармонія і Краса. 

   До визначен-
ня переможців 
долучилося 
журі: голова - 
Олег Нич, поза-
штатний фото-
кореспондент 
газети «День»,  
член націона-
льної спілки 
журналістів 
України, лауре-
ат міжнарод-
них фотоконку-
рсів; Ганна Ду-
дник – голов-
ний природо-
знавець Парку, 
заступник ди-
ректора Парку,; 

Людмила Люль-
ко – провідний 
інспектор відділу 
освіти Чечельни-
цької РДА; Олеся 
П'яніщук – заві-
дувач сектору 
інформаційної 
політики і кому-
нікацій з громад-
ськістю оргвідді-
лу апарату РДА; 
Світлана Ситник 
– директор буди-
нку дитячої твор-
чості. 
Найбільшу кіль-
кість голосів і 
найвищу оцінку 
журі отримали 
три фотографії: 
І місце – «Ранкові роздуми красуні», автор Носик Олек-
сандр, 14 років, с. Стратіївка; 
ІІ місце – «Перший промінь після блискавки», автор Крук 
Анна, 16 років, смт. Чечельник; 
ІІІ місце – «Зимовий десерт», автор Носик Олександр, 14 
років, с. Стратіївка. 
   Усі переможці конкурсу нагороджені грамотами та при-
зами.  

   Вітаємо наших переможців, а також дякуємо всім учас-
никам конкурсу за проявлену активність та сподіваємося, 
що і надалі ви будете радувати всіх нас своїми знахідка-
ми, відображеними у кадрі. Бажаємо усім творчих успіхів! 

Лілія Сошнікова, провідний фахівець з рекреації 

І місце 

ІІ місце 

ІІІ місце 
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щиро вітає   
з Днем народження 

05.05 – Рейваха Анатолія Олександровича,  
               інспектора з охорони ПЗФ Дохнянського ПНДВ; 
05.05 – Сошнікова Юрія Миколайовича,  
               тракториста; 
16.05 – Ярославську Марину Юріївну, фахівця  
               з рекреаційного благоустрою; 
28.05 – Кичу Людмилу Петрівну,  фахівця з кадрів,  
               діловода. 

Бажаємо вам квітів та мирного неба, 
Грошей та здоров'я ще більше, ніж треба. 

Хай доля вам щастя багато дає, 
Зозуля сто років життя накує. 

Хай справдяться мрії, здійсняться дива, 
Хай кругом від сміху іде голова, 

Достатку – у будні, в свята – подарунків, 
Гарних подій, доброти, поцілунків! 

 

Сошнікова Юрія  
Миколайовича! 

   Вам сьогодні п’ятдесят. Пора зрілості чимось 
схожа на золоту осінь – це пора збору врожаю, 
це середина життя. А середина – вона завжди 
золота. Тому і серце у вас золоте. І душа золота. І 
руки золоті. Нехай говорять, що 50 років – це се-
редина шляху, що пора підбивати підсумки, але 
це зовсім не для Вас! Срібло на скронях надає 
Вам солідності і шарму.  
Ви сильні і впевнено стоїте на ногах, як і личить 
чоловікові в повному розквіті сил. Твердий пог-
ляд і міцна рука кажуть, що вам рано думати про 
спокій! Непомітно мчать роки, змінюють один 
одного радість і смуток, і ось уже прожита поло-
вина століття. Тіло ще молоде, та й душа залиши-
лася у віці 25 років – вона жадає пригод, радості і 

любові!  
   Бажаємо Вам ще прожити два рази по 50, щоб 
не змінювалася Ваша життєва позиція і принци-
пи, щоб вистачило сил і засобів на звершення 
задуманого. Нехай фортуна не відвернеться від 
Вас, нехай вірні будуть ті, кому Ви довіряєте! Ба-
жаємо вам здоров’я, щастя, збереження бадьо-
рості духу і фортеці характеру на довгі-довгі роки. 
Сьогодні день, буває раз в житті,  
Цей день коли Вам 50 настало  
Хай Вам здається – це багато літ  
Але насправді дуже й дуже мало.  
На довгий вік, на многа літ,  
На шану від людей стелися доле  
Крізь все життя лиш для доброї людини,  
Яка горить сама й запалює,  
Усіх своєю працею щоднини.  
Нехай душа у Вас ніколи не старіє.  
На білій скатертині будуть хліб і сіль.  
Своїм життям Вас завжди сонце гріє.  
Слова подяки линуть звідусіль.  
Зичимо Вам літ багато,  
Радості, ні крихточки біди,  
Щоб життя для Вас було, як свято,  
І дарувало посмішку завжди.  
Нехай вас охороняє Мати Божа  
Від злих людей і різних бід,  
Хай Господь Бог здоров’я посилає,  
І прожити в щасті ще багато літ! 

    До складу природно-заповідного фонду Бершадського 
району входять 14 об’єктів, площа яких становить 781,72 
га. Серед них урочище “Устянська дача” — ботанічний 
заказник загальнодержавного значення. Розташований у 
межах Бершадського району Вінницької області, на схід 
від міста Бершадь, неподалік від села Устя (звідси й на-
зва), поблизу с. Поташня. 
   Площа 173 га. Створений у 1982 р. на землях Поташнян-
ської сільської ради. Перебуває у віданні Бершадського 
державного лісгоспу, квартал 54-55. 
   Охороняється ділянка дубово-ясеневого лісу природно-
го походження з деревами віком понад 80 років. У доміш-
ку — явір, черешня, граб, липа, клен, реліктова берізка, 
липа серцелиста, а також реліктовий вид — берека. Ліси 
такого типу з наявним флористичним ядром середземно-
морських, балканських та середньоєвропейських видів 
рослин відсутні в інших регіонах України. 
   "В «Устянській дачі» трапляються і такі рослини, які були 
не властиві даному місцю, наприклад, бересклет борода-
вчатий, чи як його ще називають - бруслина. Це вічнозеле-

ний чагарник від 10 до 50 см заввишки. У деяких областях 
цю рослину востаннє бачили в 1929 році. До речі, з гілок 
бруслини бородавчастої у 1930-х роках робили каучук, 
допоки не винайшли синтетичний. Бруслина надзвичайно 
гарно цвіте. Квіточки бурувато-червоного кольору, неве-
личкі. Але плодоносить рослина рідко. Вона погано росте 
і зникає, бо насіння не достигає повністю. Через посуху 
воно не проростає, особливо, коли малосніжні зими. Бру-

слини карликової на сьогодні залишилися, переважно, 
одиничні екземпляри, тому вона занесена до Червоної 
книги України. Якщо взяти сьогодні територію України, то 
таких локалітетів, які знаходяться площею від 0,3 до 20 
га , знайдеться не більше 20-ти по всій території України. І 
одним із таких локалітетів є урочище Устянська дача. То-
му цей об’єкт є унікальний, його потрібно охороняти  і, 
навіть, площу заповідника потрібно збільшити, створивши 
певну буферну зону, яка буде зменшувати вплив антропо-
генного навантаження. Бруслина карликова внесена до 
Європейського Червоного списку, який регламентує охо-
рону рідкісних і зникаючих рослин як у європейському, 
так і в світовому масштабі.  
   В умовах підвищеного рівнинного рельєфу в трав'яному 
покриві панує осока парвська — теплолюбний реліктовий 
вид, що має лікувальні властивості. 
   Територія заказника займає слабохвилястий плакор з 
переважанням височин 5-8 м темно-сірими лісовими гру-
нтами і опідзоленими чорноземами. В даних грунтово-
орографічних умовах домінуюче положення зайняли ду-
бовові ліси парвськоосокові, внесені в "Зелену книгу 
України". Дані угруповання в заказнику розташовані в 
центрі ареалу цієї асоціації. В склад деревостанів входять: 
субсередземноморський вид - берека, також середньоєв-
ропейські види: явір, черешня пташина і дуб скельний. В 
підліску також є такі середньоєвропейські види, як свиди-
на криваво-червона (що не утворює зімкнутого ярусу), і 
субсередземноморські - кизил і калина гордовина. Траво-
стій даних угруповань відрізняєтться значним флористич-
ним багатством. В його складі флористичне ядро утворю-
ютть субсередземноморські неморальні види: осока па-
рвська, осока Мікелі, купина лікарська і широколиста, 
медунка м'яка, перліка ряба. 
   Особливу цінність в заказнику мають ділянки ясенево-
дубово-грабових лісів з домінуванням і нижніх ярусах 
реліктового, унікального для України виду - бересклету 
карликового, внесеного до "Червоної книги України". По-
пуляція даного виду в заказнику порівняно невелика, вид 
квітує, проте не плодоносить і розмножується тільки веге-
тативно (розростанням кореневищ). 
   Інші лісові угруповання займають в заказнику значно 
менші площі. З них відзначаються грабово-дубові ліси 
волосистоосокові, зірочникові і ялицеві, які утворюють на 

схилах плакорів характерний для півдня Поділля еколого-
ценотичний ряд. В даних угрупуваннях добре виражена 
синузія ранньовесняних ефемероїдів: підсніжник білосні-
жний, проліска дволиста, зірочки жовті, маленькі й Пачо-
ського, ряст порожнистий, Галера і Маршала, зуб'янка 
залозиста і цибулева. 
   В заказнику охороняється також ряд видів, внесених до 
"Червоної книги України": підсніжник білосніжний, лілія 
лісова, любка дволиста, коручка чемерникоподібна і фіо-
летова, гніздівка звичайна. Особливу увагу в заказнику 
слід приділити веденню созологічного паспорта та спосте-
реження за популяцією бересклету карликового. 
   У 2007 р. за підсумками обласного конкурсу «Сім чудес 
Вінниччини», рішенням 14 сесії 5 скликання Вінницької 
обласної ради № 449 від 18 грудня 2007 р. урочище 
«Устянська Дача», ботанічний заказник загальнодержав-
ного значення (с. Поташня, Бершадський район) визнано 
одним з 21 переможців у номінації «Перлини Вінниччи-
ни». 
   Сум́івський — ботанічний заказник місцевого значен-
ня. Оголошений відповідно до Рішення Вінницького Обл-
виконкому № 421 від 25.10.1977 р. Територія заказника 
розташована в кварталі 12 вид. 9 Сумівського лісництва 
Бершадського держлісгоспу Бершадського району. Площа 
ботанічного заказника 10,0 га. За фізико-географічним 
районуванням України ця територія належить до Бершад-
ського району Подільського Побужжя Дністровсько-
Дніпровської лісостепової провінції Лісостепової зони. З 
геоморфологічної точки зору — це хвиляста з ярами та 
балками лесову височина з сірими і темно-сірими лісови-
ми ґрунтами. Найбільшу цінність в заказнику становлять 
угруповання дубових лісів кизилово-конвалієвих. У дере-
востоях даних ценозів зустрічаються, крім дуба звичайно-
го, також дуб скельний, в'яз граболистий, берека, череш-
ня пташина, явір. Середньогустий підлісок зімкненістю 0,3
-0,4 складає в основному дерен, і, як домішка, зустріча-
ються калина-гордовина, свидина кривавочервона та ін-
ші. У травостані покриттям 80-90 % переважає конвалія 
(60-70 %), допоміжними видами є купина запашна, меду-
нка м'яка, зірочник лісовий та інші. Зустрічаються види, 
занесені до Червоної книги України: лілія лісова, гніздівка 
звичайна, любка зеленоквіткова, зозулині сльози яйцепо-
дібні, коручка темно-червона і чемерникоподібна. 


