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З 14 по 17 червня, в рамках відзначення Всесвітнього 
дня охорони навколишнього середовища, в НПП 
«Кармелюкове Поділля» відбувся VІІІ молодіжний форум 
«Південне Поділля – перлина України». 

Учасники зібралися в урочищі «Вишенька», щоб відкри-
ти для себе щось нове, надихнутися на звершення нових 
важливих справ, познайомитися, обмінятися досвідом. 

Цього року на форумі були присутні такі команди: 
«Авантюристи» - Вінницький торговельно-економічний 
інститут, «Туристи» - Вінницький національний аграрний 
університет, «Екосвіт» - Вільшанська школа Крижопільсь-
кого району, «SOS» - Крижопільська школа № 2, 
«Громадяни світу» - Цибулівська школа Тростянецького 
району, «Шалені кажани» - Новоободівська школа Тростя-
нецького району, «Екопатруль» - Стратіївський НВК Чече-
льницького району, 6 волонтерів створила свою команду 
«Євродіти». 

Захід розпочався з урочистостей, вітальним словом ди-
ректора Олександра Романчука та гостей форуму: Станіс-
лава Мартинюка - начальника управління праці та соціа-
льного захисту населення Чечельницької РДА, Віталія Сав-
чука - голови Чечельницької РДА, Наталії Крук - заступни-

ка голови Чечельницької районної ради, підняттям прапо-
рів України та національного природного парку 
«Кармелюкове Поділля». Наші ведучі Вікторія Вакарчук та 
Лілія Федотова своїми запальними виступами створювали 
по-справжньому святковий настрій всім присутнім. 

Після цього учасники форуму мали можливість познайо-
митись і представити себе у конкурсах «Візитівка команд» 

та квест «Знайомство». Все відбувалося в легкій, невиму-
шеній формі, що спонукало молодь, в подальшому, віль-
но спілкуватися на різноманітні теми.  

Програма Форуму була досить насиченою. Всі дні прово-
дились різноманітні конкурси: «Екомода», квест 
«Природничий», «Переправа», «Смуга перешкод», турис-
тична естафета. 

Кожного дня проводилась година екології лекторами 

якої були: 
- Лариса Шабельник, редактор газети «Чечельницький 

вісник», учасник європейського проекту «Управління від-
ходами в місцевих громадах», вона навчала слухачів, як 
потрібно поводитися зі сміттям; 

- працівники відділу науки Парку знайомили з екологіч-
ними проблемами сьогодення, кислотністтю ґрунту, рос-
линами національного природного парку «Кармелюкове 

Поділля»;  
- Віктор Косаківський, етнограф, археолог, фольклорист, 

музеєзнавець, майстер народної творчості, кандидат істо-
ричних наук, викладач Вінницького державного педагогі-
чного університету поділився знаннями з археології. 

Третього дня, 16 червня, проводився конкурс за підсум-
ками годин екології. 

Варто підкреслити, що участь у форумі не обмежувалась 
навчальною програмою, адже забезпечення активного 
відпочинку молоді відбувалося за співпраці з  

КЗ «Вінницький обласний центр фізичного здоров’я на-

селення «Спорт для всіх», в особі Віталія Копача. Крім 
цього, учасники мали можливість долучитися до низки 
інших розважальних заходів, передбачених програмою. 

   Також проводились майстер-класи з ліплення глиняної 
іграшки-свищика Віктором Косаківським, заплітання діво-
чої коси Неонілою Біашвілі, а ще декупажу скляних виро-
бів Лілією Сошніковою.  

Щоб захід пройшов вдало і на належному рівні з фінан-
совою підтримкою долучились керівники місцевих підп-
риємств, приватні підприємці та небайдужі громадяни.  

Діти – наш найдорожчий скарб, наша надія, гордість і 
опора. Розвивати, підтримувати і заохочувати їх – святий 
обов`язок. Сильна, грамотна і розвинена молодь створює 
міцний фундамент для нашого майбутнього, чим сильні-
ше вона, тим більш впевненими ми можемо бути в завт-
рашньому дні.  

Це добре розуміють наші спонсори: Вацак Геннадій Ана-
толійович — генеральниий директор кондитерського до-
му «Вацак», депутат Вінницької обласної ради; Федчишин 
Михайло Опанасович, директор агрофірми «Україна-О»; 
Гричулевич Віталій Анатолійович, директор ПП МТС; Посу-
хівський Олексій Васильович - голова фермерського гос-
подарства «Нива»; Овчар Олександр Михайлович - вико-
навчий директор меблевої фабрики «Лісмайстер»; Козбан 
Іван Володимирович - директор приватного сільськогос-
подарського підприємства «Шевченка»; Шевчук Володи-
мир Сергійович - директор ТОВ «Чечельницьке»; Чечель-
ницька РДА; ДП «Чечельницьке лісове господарство»; 
центр соціального захисту населення Чечельницької РДА;  

(продовження див. на 2 стор.) 

Вітання  
Департамент екомережі та природно-заповідного фонду Міністерства екології та при-

родних ресурсів України щиро вітає вас з урочистою подією у Подільському краю Віннич-
чини - відкриттям 8-го Міжнародного молодіжного форуму «Південне Поділля -перлина 
України». 

Створення на території Тростянецького та Чечельницького районів Вінницької області 
відповідно до Указу Президента України від 16.12.2009 № 1057/2009 національного 
природного парку «Кармелюкове Поділля» ознаменувало старт нового етапу збережен-
ня одного з найчарівніших природних куточків Південного Поділля. 

Завдяки об'єднаним зусиллям працівників спеціальної адміністрації Парку, місцевих 
органів влади і самоврядування, територіальним громадам, місцевого населення за 
результатами роботи в заповідної справі, Парк займає гідне місце серед інших існуючих 
в Україні 52 національних природних парків. Колектив Парку продовжує працювати як 

над збереженням природних комплексів і об'єктів, так і над різноманітними формами 
ознайомлення з природними цінностями, виховання молодого покоління в дусі поваги 
до природи як основи нашого буття, бережливим використанням території парку для 
відпочинку та оздоровлення населення. 

Віримо, що цей Форум сприятиме подальшому налагодженню взаємовигідних зв'язків 
у сфері охорони навколишнього природного середовища, обміну досвідом і практични-
ми навиками та зичимо всім присутнім плідної правці, натхнення, нових здобутків, неви-
черпної енергії і творчих надбань. 

Бажаємо миру, здоров'я, злагоди та гарного настрою! 
З повагою С. Р. Матвєєв—заступник директора Департаменту з питань заповідної 

справи – начальник відділу реалізації політики з управління природно-заповідним 
фондом Міністерства екології і природних ресурсів України  



2  ст.                                          Вісник    «Кармелюкового Поділля» 

Цікавими стежками Вінниччини 

Молодіжний  форум « Південне Поділля - перлина  України» - 2019  

Шабельник Лариса Володимирівна – керівник ПП 
"Редакція газети "Чечельницький вісник". 

   "Праця не тільки 
там, де людина сіє 
хліб або садить де-
рево. Найбільш тон-
ка, найбільш складна 
праця, коли людина 
приходить до люди-
ни, бачить у її очах, 
читає "поміж рядків" 
її поклик про допо-
могу. Ця праця є ви-
щою мірою людсько-
го духу". Саме такі 
рядки В. О. Сухом-
линського хотілось 
би присвятити на-
шим спонсорам, лю-
дям, які відставивши 

безліч турбот та проблем, прийшли нам на допомогу. Хай 
Господь Бог сторицею віддячить за Ваше розуміння, підт-

римку і за частку душі, подаровану нам.  
16 червня, після екскурсії по смт. Чечельник, Олександр 

Овчар влаштував святкову вечерю та дискотеку у кафе 

"Сінай".  
Геннадій Вацак, спеціально до Форуму, випустив серію 

цукерок у коробці «Чечельник». Такі подарунки були не-
очікуваними не лише для учасників, але і для організато-

рів. На протязі усього Форуму дітей частували смачними 
обідами працівники кафе «Савранка», які вклали всю 
свою майстерність та душу у їх приготування, за що їм ду-
же вдячні. 

Колектив національного природного парку 
«Кармелюкове Поділля» щиро вдячний всім за фінансову 
підтримку і розуміння.  

Урочисте закриття молодіжного форуму відбулося 17 
червня. Команди були нагороджені грамотами за участь, 
сувенірами та цінними призами, які чесно вибороли у 
змаганнях.  

Від редакції газети «Чечельницький вісник» команді 
«Екопатруль» із с. Стратіївка було вручено підписку на 6 
місяців газети «Чечельницький вісник», подяка і пам’ят-
ний сувенір Парку, та подарунковий сертифікат волонте-
ру. 

Маємо надію, що учасники і після зустрічі будуть справж-
німи патріотами своєї землі, свідомими людьми, які муд-
ро та бережливо будуть користуватися дарами природи 
та дбати про їх відновлення. Вони показали свої знання, 
проявили вміння та навички, довели, що вони – ерудова-
ні, небайдужі справедливі, винахідливі. Це головне, тому 
що їм творити наше майбутнє. 

Насамкінець, всі команди, об’єднавшись разом, станцю-
вали флешмоб на захист природи у яскравих футболках, 
які закупив Михайло Федчишин. 

Проводила та опікувалась підготовкою флешмобу наш 
волонтер - Світлана Стороженко.  

Як для переможців, так і для всіх учасників Форум приніс 
багато чого цікавого, нові рішення, формати роботи і 
знання. Проживання учасників у наметовому містечку, 
гарна природа, віддаленість від міста, вечори біля багаття, 

дискотека - дало можливість відчути, що форумчани - од-
на велика дружна сім’я, одна велика дружна команда. 
Результатом стали нові знання, друзі, знайомства, зв’язки, 
розширений кругозір, кожний з учасників взяв для себе 
щось важливе і цінне.  

Відділ еколого-освітньої роботи та рекреаційного  

І знову «У гості до сусідів» 

 7 червня 2019 року працівники відділу еколого-освітньої 
роботи та рекреаційного благоустрою національного при-
родного парку «Кармелюкове Поділля» організували екс-
курсію за маршрутом «У гості до сусідів» для учнів Верб-
ської (Чечельницький район) та Цибулівської 
(Тростянецький район) шкіл. 

Даний маршрут передбачав відвідування таких локацій: 
залізничне ДЕПО, народознавчий музей, територію граніт-
ного кар’єру, вузькоколійну залізницю «Рудниця - Гайво-
рон». 
Співробітники музею забезпечили екскурсійний супровід 

групи під час перебування на режимних об’єктах. Так гру-
па відвідала тепловозне депо де діти мали змогу зблизь-

ка оглянути вузькоколійний паровоз Гр-280, тепловозом 
Ту-2 та ширококолійний тепловоз ЧМЕ3-Т.  
Екскурсанти ознайомились з історією Скверу Перемоги. 
Найбільш вразила усіх експозиційна зала Заслуженого 

майстра народної творчості України Григорія Пилипиши-
на. На даний час вона містить понад 90 виробів у чоти-
рьох розділах: таксидермія, живопис, художні меблі і де-
рев'яна скульптура, і слугує прекрасною базою для есте-
тичного виховання громади, а особливо молоді, сприяє 
популяризації самодіяльного образотворчого і декоратив-
но-ужиткового мистецтва, відродженню і збереженню 
національно-культурної спадщини. Зацікавив відвідувачів 
і художньо-меморіальний зал Миколи Федоровича Жиде-
льова - професійного художника-графіка. 
Далі нашу екскурсію ми спрямували в третій зал, де роз-

міщені твори самодіяльної художниці із с. Долинівка На-
талії Федорівни Шевчук. В експозиції- близько 20 робіт, 
які виконані в стилі народного малярства. На картинах 
зображено краєвиди рідного краю. Деякі з них висвітлю-
ють шевченківську тематику, а на багатьох - зображено 
натюрморти з квітів. Оригінальність робіт у тому, що всі 
вони виконані в манері народного живопису звичайними 
малярними, переважно емалевими фарбами. 
Здивував присутніх і етнографічний відділ, в якому пред-

ставлений колорит української хати кінця ХІХ - поч. ХХ ст., 
зображено орнаменти, притаманні різним регіонам нашої 
держави. 

Після чого діти відвідали Гайворонський спеціалізований 
кар'єр, побачили масштаби гірничої справи та познайоми-

лись з роботою важкої гірничої техніки. 
День пройшов надзвичайно швидко, і діти, сповнені ду-

же приємними враженнями і позитивними емоціями,  
залишили Гайворон.  

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

В рамках реалізації обласної Програми розвитку тури-
зму на 2020 р. для внутрішнього споживача, по Чечель-
ницькому району розроблено туристичний маршрут 
«Смачними і цікавими стежками Вінниччини». 

Пілотний проект розпочав свою дію завдяки співпраці 
АФ «Ольгопіль», ТОВ «Villa Milk», національного приро-
дного парку «Кармелюкове Поділля» та турагенства 
«Кемпа Тревел».  

Маршрут охоплює цікаві локації Чечельницького ра-
йону: раритетна вузькоколійна залізниця «Рудниця-
Гайворон», костел св. Йосипа Обручника, Свято-
Михайлівський храм, пам’ятка садово-паркового мисте- 

 

цтва — парк «Садиба», центр старообрядництва Півден-
ного Поділля «Куренівське тримонастир’я», ботанічна 
пам’ятка природи загальнодержавного значення 
«Терещуків яр» та інші об’єкти. 

Тож на вас чекають приємні зустрічі з унікальною пер-
возданною природою Парку, історичними, культурними 
та археологічними пам’ятками, неповторними архітектур-
ними спорудами, які залишать у вашій пам’яті незабутні 
враження, нададуть заряд бадьорості, збагатять ваш ду-
ховний світ. 

НПП «Кармелюкове Поділля» сподівається, що розроб-
лений туристичний маршрут привабить туристів не тільки 
з Вінничини, а й усієї України.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
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Цікаво вивчати своє, рідне 

Гербарій — унікальна структура для науки і навчання 

30 травня до національного природного парку 
«Кармелюкове Поділля» завітали вихованці (8 клас) з 
приватної сімейної школи «АИСТ». Це перша в Україні 
приватна сімейна школа (м. Вінниця), яка є Асоційованою 

школою ЮНЕСКО. «Поява школи викликана нашим ба-
жанням учити дітей комплексно, не поспішаючи. Вчити 
так, коли педагог апелює не лише до розуму учнів, а й до 
їхньої духовності, фантазії, образного пізнання навколиш-
нього світу, сіє зерно практичних навичок» (з інтерв’ю 
кореспонденту газети “Вінницька правда” від 16 травня 
1991 року). 

Працівники відділу еколого-освітньої роботи та рекреа-
ційного благоустрою провели учням квест «Природни-
чий», під час якого вони, відшукуючи зупинки, позначені 
прапорцями, виконували різноманітні завдання екологіч-
ного та природоохоронного спрямування та грали в рух-
ливі ігри на рекреаційному пункті «Криниця Лотоцького». 
Час збіг дуже швидко і непомітно для всіх. 

Працівники Червоногребельського природоохоронного 
науково-дослідного відділення для дітей спекли картоп-

лю, приготували смачну кашу та запашний чай з м’ятою.   
По завершенню зустрічі екскурсанти отримали на згад-

ку невеличкі сувеніри. 
Лілія Сошнікова, провідний фахівець з рекреації 

Створення гербарію в НПП «Кармелюкове Поділля», 
який стане структурним науково-дослідним підрозділом 
відділу науки і природоохоронних науково-дослідних 
відділень, є наразі актуальним завданням для Парку. 
Створений Гербарій повинен стати науковою колекцією 
регіонального значення, поєднуючи функції наукових дос-
ліджень з безпосереднім збереженням колекцій. Буде 

збережена інформація про 
таксономічний склад, фіто-
ресурси, географічне по-
ширення, еколого-
ценотичну приуроченість 
видів, які характерні для 
Південного Поділля, а са-
ме: південно-східної тери-
торії Вінницької області. 
Гербарії мають принципо-
ве значення як джерела 
інформації для ідентифіка-
ції та класифікації розмаїт-
тя рослин, а також оцінки 
флористичного багатства 
окремих регіонів чи тери-

торій. Вони також є важливою основою для розширення 

й поглиблення наших знань про рослинні ресурси, необ-
хідність комплексного пізнання яких усе частіше визнаєть-
ся в усьому світі, при зміні довкілля з подальшою втратою 
потенційно цінних видів, а також раритетної складової 
фітобіоти. 

З метою створення гербарію, за новими стандартами 
європейського рівня, було проведено заняття для праців-
ників Парку. Необхідність таких занять пов’язане з отри-
манням базових спеціальних знань для подальшого ство-
рення нових гербаріїв в природоохоронній установі. Про-
водила заняття науковий співробітник національного при-
родного парку «Кармелюкове Поділля» Ніна Шпак, яка 
була слухачем Всеукраїнських курсів Гербарної справи у 
м. Львові.  

Багатьом здається, що збір рослин та складання герба-
рію – справа дуже проста. Воно дійсно нескладно. Однак, 
щоб колекція мала наукову або навчальну цінність, необ-
хідно дотримуватися ряду правил. Перш за все, зважаючи 
на проблеми формування, збереження й використання 
гербарної колекції, потрібне відповідне обладнання для 
польових робіт по збору рослин. Доповідачем надані ре-
комендації по виготовленню нескладного устаткування, 
яке кожен може зробити сам. Основна увага зверталася 
на методику закладки гербарних зразків в польову папку і 

гербарний прес з подальшою технікою сушіння рослин. 
Адже, правильно зібрати рослини, записати умови їх про-

живання та місце знаходження; потім визначити рослини, 
тобто знайти їх наукові найменування; нарешті, слід вміло 
висушити і виготовити з рослин гербарні екземпляри. Для 
всього цього необхідні певні знання і практичні навички.  

Гербарій НПП «Кармелюкове Поділля» стане науковою 
базою для фітобіологічних досліджень, розробки науко-
вих основ раціонального використання рослинних ресур-
сів, охорони та моніторингу довкілля регіону. 

Ніна Шпак, науковий співробітник 

Мандрівка до НПП 
31 травня фахівці національного природного парку 

«Кармелюкове Поділля» провели гарний день з ерудова-
ними, кмітливими, активними хлопцями й дівчатами та їх 
педагогами Вільшанської школи Тростянецького району.  

Наші гості звернулися до НПП не лише для того щоб 
ознайомитися з територіє Парку, ще вони готувалися до 
ХІІІ Всеукраїнського експедиційно-польового збору ко-
манд юних екологів у м. Суми з темою «Біорізноманіття 
природоохоронних територій свого регіону». Тож, окрім 
заповідних об’єктів Крижопільщини, вирішили ближче 
познайомитися з єдиним НПП у Вінницькій області. 

Працівники установи ознайомили учнів з найбільш ціка-
вими куточками Парку, розповіли про те, чим займаються 

природо-
охоронці 
і чому ця 
робота є 
важли-
вою не 
лише для 
сього-
дення, 
але й 
майбут-
нього.  

Любов Марківська, старший науковий співробітник, 
представила відвідувачам біорізноманіття урочища 
«Вишенька», на якому мандрівники побачили ковилу, 
анемону та ще ряд рідкісних рослин. Також відвідали за-
повідну ділянку - ботанічну пам’ятку природи загальноде-
ржавного значення «Терещуків яр», де проростає релікто-
ва рослина – відкасник татарниколистий. 

Далі маршрут спрямувався до лісівничого еколого-
просвітницького центру. Тут працівники відділу еколого-
освітньої роботи та рекреаційного благоустрою провели 
для учнів квест «У світі природи», за умовами якого учас-
ники об’єдналися в дві групи. Кожна команда визначи-

лась з координатором. Впродовж змагань капітану вруча-
лись конверти із завданнями, відгадки яких прокладали їх 

марш-
рут. Це 
було 
змаган-
ня на 
обізна-
ність 
флори 
та фау-
ни рід-
ного 
краю та 
розг-
ляд 
різних 

ситуацій поведінки в природі. По завершенню квесту на 
дітей чекав смачний обід з кашею, звареною на вогнищі 

та липовий чай.  
Підкріпившись і відпочивши продовжили знайомитися з 

флорою Парку, тому відправилися по туристичному марш-
руті «Загублений світ». Впродовж подорожі діти мали 
змогу слухати ліс, познайомитися з особливостями лісу, 

флорою та фауною даної місцевості.  
Наш тур завершився поїздкою автентичною вузькоколій-

ною залізницею по території Парку.  
Вільшанчани подякували за організований захід, інфор-

маціно-роз'яснювальну роботу, пізнавальну екскурсію. А 
це, як ніщо інше важливіше, тішить працівників Паку, 
адже на зміну їм прийде нове, гідне покоління, якому не-
байдужа доля нашого довкілля, яке продовжуватиме при-
родоохоронну справу на Землі. Сподіваємось, знайомство 
з націо-
нальним 
природ-
ним пар-
ком до-
поможе 
дітям 
навчити-
ся бачи-
ти красу 
природи, 
цінувати 
її щед-
рість та 
усвідомити відповідальність за її збереження. 

PS: Екскурсія Парком не пройшла даремно. За результа-
тами проведених досліджень, під час польового екологіч-
ного практикуму на території Гетьманського НПП, фо-
товиставки «Біорізноманіття природоохоронних тери-
торій свого регіону» та звітів-презентацій про проведе-
ні протягом року експедиції, походи, польові практики 
на природоохоронних територіях своєї області у загаль-
нокомандному заліку ХІІІ Всеукраїнського експедиційно-
польового збору команд юних екологів вихованці Віль-
шанської школи, що представляли Вінницьку область, 
зайняли І місце. 

Тетяна Сташенко,  
провідний фахівець з екологічної освіти 
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щиро вітає   
з Днем народження 

15.06 - Любченка Василя Євгенійовича,  
             начальника відділу науки; 

22.06 - Ярмака Олександра Васильовича,  
             начальника Лузького ПНДВ; 

23.06 - Усатого Миколу Петровича,  
              начальника Червоногребельського ПНДВ. 

З днем народження вітаєм, 
Гори щастя вам бажаєм. 
В гаманці щоб були гроші, 
Друзів вірних та хороших, 
Мрій, що душу окриляють, 
Та від стресів позбавляють, 
Відпочинків цілий рік, 
Рівних вдачливих доріг. 
Хай здоров’я тішить вас, 
Буде міцним, як алмаз! 

Заказник «Барський» — орнітологічний заказник місце-
вого значення міста Бар Вінницької області. Згідно з рі-
шенням Вінницької обласної Ради № 334 від 27 квітня 
2012 року гідрологічний заказник «Барський» було оголо-
шено об'єктом природно-заповідного фонду. Згідно з рі-
шенням Вінницької обласної Ради № 257 від 20 грудня 
2016 р. статус заказника змінено на орнітологічний, а його 
площу розширено до 248 га. 

Заказник створено у верхів'ях Барського водосховища та 
долини річки Рів, що знаходиться в західній частині м. 
Бар. Площа заказника становить 248 га. Ліворуч від заказ-
ника розташоване місто Бар, а праворуч село Чемериси-
Барські. 

Заказник має особливу природоохоронну, наукову, есте-
тичну та пізнавальну цінність. Рослинний світ представле-
ний високотрав'яними ценозами з очерету звичайного, 
рогози широколистої, осоки, латаття білого, латаття жов-
того. 

Орнітофауна нараховує 20 видів, серед них мартини зви-
чайні, лиски, сірі чаплі, плиски білі, дикі качки -крижні, 
пірникози великі. 

А серед тваринного світу переважають ондатра, видра, 
ласка. 

В основі фауни перспективного орнітологічного заказни-
ка місцевого значення “Барський” є фауна ставу Шершні, 
що об’єднує представників усіх типів хребетних тварин, а 
також чималу кількість видів безхребетних. На її форму-
вання впливає характер біотопу, типи прилеглих стацій, а 
також високий рівень антропогенного пресингу, зумовле-
ного присутністю населених пунктів в західній частині ста-
ву - м. Бар і с. Чемериси-Барські. 

Польові дослідження, проведені на цій території дозво-
лили виявити у її межах перебування 164 види хребетних 
тварин, які належать до 28 рядів, 57 родині 114 родів. 

Видова структура іхтіофауни визначається типом водой-
ми та характером її господарського використання. В аква-
торії ставу було виявлено 10 видів риб, які належать до 10 
родів, об’єднаних у З родини З рядів. Серед них, як кількі-

сно, так і таксономічно, домінують представники ряду 
Коропоподібні представленого однією родиною Коропо-
ві. Це зокрема плітка звичайна, верховодка звичайна, вер-
ховка звичайна, краснопірка звичайна, чебачок амурсь-
кий, короп звичайний та карась сріблястий. 

Ряд Щукоподібні в акваторії озера Шершні представле-
ний лише родиною, що включає єдиний вид - щука зви-
чайна. 

Очікувано багатшою виявилась фауна безхвостих земно-
водних. Серед них були виявлені кумка звичайна 
(червоночерева джерелянка), часничниця (землянка) зви-
чайна, ропуха зелена і ропуха звичайна, квакша звичайна 
(райка деревна), жаба озерна, жаба ставкова, жаба їстів-
на. 

Характер дослідженого біотопу і прилеглих стацій ство-
рюють передумови для існування у їх межах лише трьох 
видів, які належать до класу Плазуни. Це, зокрема, чере-
паха болотяна, вуж звичайний і ящірка прудка. 

Серед усіх таксономічних груп хребетних саме птахи від-
значаються найбільшим різноманіттям топічних зв’язків з 
акваторією ставу Шершні та його узбережжям. Загалом, 
упродовж року досліджена територія підтримує існування 
127 видів, які належать до 17 родів, об’єднаних у 37 ро-

дин і 81 ряд класу Птахи З них, до екологічної групи на-
вколоводних та водоплавних птахів варто віднести 47 ви-
дів. З них 21 вид регулярно, або періодично гніздує в ак-
ваторії та безпосередньо на узбережжі ставу Шершні. Та-
кими є пірникоза велика, бугай, бугайчик, лебідь-шипун, 
крижень, попелюх, лунь очеретяний, пастушок, курочка 
водяна, лиска, крячок білощокий, рибалочка, плиска жов-
тоголова, кобилочка солов’їна, кобилочка-цвіркун, очере-
тянка лучна, очеретянка чагарникова, очеретянка велика, 
синиця вусата, ремез, вівсянка очеретяна. 

Ще 16 видів, що представляють цю екологічну групу, 
відмічені в межах дослідженої території лише під час се-
зонних міграцій: весняного і осіннього перельотів. Окремі 
з них гніздують на досліджуваній території, але не відмі-
чені у репродуктивний період у найближчих околицях. 
Це, зокрема, пірникоза мала, пірникоза чорношия, пірни-
коза сірощока, гуска сіра, чирянка велика, широконіска, 
пісочник малий, чайка, коловодник лісовий, коловодник 
болотяний, коловодник великий, коловодник звичайний, 
брижач, баранець звичайний, крячок білокрилий. 

Ще для 54 представників класу птахи факт гніздування у 
межах вивченої території не встановлений, хоча вони й 
гніздують у суміжних біотопах. Ці птахи здійснювали регу-
лярні або спорадичні інвазії, переважно у пошуках їжі. 
Такими є лелека білий, шуліка чорний, яструб великий, 
яструб малий, канюк звичайний, боривітер звичайний, 
куріпка сіра, перепілка, деркач та інші.   

Алея модрини європейської - ботанічна пам'ят-
ка природи місцевого значення. Розташована на 
території Барського лісництва (кв. 62/3, кв. 63/4, 
кв. 64/6, кв. 65/14, кв. 66/2.) на захід від с. Матей-
ків Барського району Вінницької області. Оголо-
шений відповідно до Рішення Вінницького облви-
конкому від 29.08.1984 р. № 371 Охороняється 
дворядна алея із ялини і модрини довжиною 3,2 
км, закладена у 1900 р. 

Урочище Шиянецьке — ботанічний заказник 
місцевого значення. Розташований на захід від с. 

Гайове Барського району Вінницької області на 
відстані 5 км від центру села. На заході межує з 
заказником Шиїнецький Хмельницької області. 
Оголошений відповідно до рішення Рішення 11 
сесії Вінницької облради 23 скликання від 
17.12.1999 р. Охороняється балка з різноманітни-
ми степовими та лучно-степовими рослинними 
угрупованнями. 

Територія заказника знаходиться на схилах кру-
тизною до 5. Ґрунти представлені суглинками та 
сірими опідзоленими чорноземами. Рослинність 
представлена такими видами: полин гіркий, м'ята 
кінська, подорожник ланцетовидний, морква 
дика, мати-й-мачуха, звіробій, жовтець їдкий, 

коров'як, деревій звичайний, горицвіт весняний, 
дзвоники, наперстянка, оман високий. У заказни-
ку дозволене обмежене сінокосіння. 

Водограй — гідрологічний заказник місцевого 
значення. 

Розташований на ставку у руслі р. Немія на схід-
ній околиці смт Копайгород Барського району 
Вінницької області Оголошений відповідно до 
рішення Рішення 16 сесії Вінницької облради 6 
скликання від 20.06.2013 р. № 548. 

Територія являє собою водний об’єкт на якому 
зростає водно-болотна рослинність: очерет зви-
чайний, рогіз широколистий, стрілолист стрілоли-
стий. По берегах – вільха чорна, калюжниця боло-
тна. 

Джерело «Бровари» — гідрологічна пам'ятка 
природи місцевого значення на Вінниччині. Від-
повідне рішення Вінницького облвиконкому  

№ 371 від 29.08.1984 року. 
Розташоване на південній околиці с. Верхівка 

(Барський район) в межах земель Верхівської 
сільської ради. 

Великодебітне джерело, що живить р. Лядову. 
За оповіданнями місцевих жителів, з давніх-

давен джерело відоме цілющою водою. Назване 
на честь однієї заможної сім'ї Броварів, у котрих 
була донька, що погано бачила. Покоївка щоран-
ку водила її умиватися до цілющого джерела. З 
часом дівчина вилікувалась. З тих пір водою дже-
рела лікуються мало не від усіх хвороб. 

У 2007 р., за ініціативою місцевого ТОВ «Про-
грес», джерело було облаштоване, побудовано 
капличку, названу на честь Святого Миколая. 

За результатами районного конкурсу у 2011 році 
об'єкт визначено одним з «Семи чудес» Барсько-
го району. 


