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Незалежність – символ нашої нації 

Ландшафтні дослідження Парку 

   Доля України – це доля всіх, хто живе під високим синім 
українським небом, працює на рідній землі. Вони рівні 
серед рівних, вільні громадяни України. 
   У День незалежності необхідно подати один одному 
руку. Хтось уже зробив це раніше, хтось це зробить сього-
дні, а хтось, можливо, це зробить завтра. Але ми не по-
винні залишати давній розбрат своїм онукам, бо краще за 
інших знаємо ціну визволення та ціну української єдності. 
Усі ми хочемо зберегти найдорожче: дітей і родину, мир і 
спокій, працю і добробут, надію і віру. 
   Ми знаємо – це зроблять тільки повага до людської гід-
ності, свобода, демократія і справедливість. Це наші цін-
ності. В них – наша єдність, в них – наша сила. І ми готові 
стати на їх захист. 
   Незалежність – символ нашої нації. Вона нагадує нам – 
якого ми славного роду діти. Ми зможемо подолати всі 
труднощі. У нас досить таланту і сили здійснити задумане. 
   Традиційно склалося так, що чергова річниця Незалеж-
ності України – не тільки час, коли треба підбити підсумки 
пройденого країною, але й дата, коли належить дати від-
повіді на найбільш актуальні питання сучасної доби. 
   Досягнення Україною реальної незалежності та її залу-
чення до міжнародної системи поділу праці створили якіс-
но нову ситуацію для розвитку української нації – народу з 

давньою та самобутньою культурою, багатою історією, 
народу, який має значний потенціал інтелекту і духовнос-
ті. 
   У серцях народу України серпнева блакить неба і жовто-
гарячий зерновий лан зливаються барвами української 
державності в символ свободи та праці. Творення історії 
Батьківщини, її сьогодення і майбутнього — обов’язок 
кожного з нас, усього народу. 
   Нехай потужне джерело вашого таланту і натхнення, 

незламного оптимізму та творча будівнича енергія будуть 
прикладом служіння Україні, примножують її славу, напо-
внюють її криницю добробуту процвітанням та благопо-
луччям. 
   Нехай свято Незалежності духмяним серпневим запахом 
українського хліба принесе у ваш дім щастя і добро, поро-
зуміння та згуртованість, мир та любов! 
   Міцного здоров’я, бадьорості духу, успіхів у всіх почи-
наннях. 

Олександр Романчук, директор Парку 
 
   Шановні колеги, щиросердно вітаю вас з великим націо-
нальним святом — Днем Незалежності України! 
   Незалежність України відтворює загальнодержавну ідею 
і духовне оновлення, сприяє подальшому утвердженню 
патріотизму, надихає на добрі справи задля розбудови 
нашої України як демократичної, правової, економічно 
міцної, соціальної, знаної та впливової серед світової спі-
льноти держави. 
   Бажаємо вам міцного здоров’я, щастя і любові, миру, 
добра і злагоди, творчого натхнення і плідної праці на 
благо України, нашого талановитого і працелюбного наро-
ду! 

Дмитро Шевченко, голова профспілки Парку 

 

   У другій декаді липня ,18 липня поточного року, в рам-
ках підготовки обґрунтування по розширенню території 
НПП «Кармелюкове Поділля» (Парку) та передачі терито-
рії, що розглядається в районі урочища Вишенька були 
проведені польові дослідження ландшафтів, з метою 
складання ландшафтної характеристики перспективної 
території для включення до складу Парку. 
   Дослідження проводилися під керівництвом доктора 
географічних наук, професора кафедри географії Вінниць-
кого педагогічного університету імені Михайла Коцюбин-
ського, наукового куратора Парку, Гудзевича Анатолія 
Васильовича, та за участі начальника науково-дослідного 

відділу Парку кандидата географічних наук Любченка Ва-
силя Євгенійовича.  
Виконані дослідження  дозволяють констатувати:  
1. У структурно-типологічному розумінні перспективна до 
розширення НПП «Кармелюкове Поділля» територія на-
лежить до класу рівнинних Східноєвропейських ландшаф-
тів, які диференціюються за типами та їх широтними 
(зональними) й аширотним (інтразональним) варіантами.  
2. Відповідно до широтно-типологічного аспекту територія 
носить лісостеповий характер. Загальний фон лісостепо-
вих комплексів утворюють ландшафти підвищених лесо-
вих рівнин, сильнорозчленованих ярами та балками, з 
чорноземами опідзоленими. Цей вид ландшафтів є нас-
лідком активного розвитку ерозійно-денудаційних проце-
сів у межах найбільш гіпсометрично підвищених на дослі-
джуваній території південно-східних відрогів Подільської 
височини.  
3. Лісостеповий тип включає три підтипи ландшафтів: ши-
роколистяно-лісовий, лісостеповий рідколісний та лучно-
степовий. 
4. Своєрідність прояву й поширення типів ландшафтів зу-
мовлюється тим, що ареали їх розміщення повсюдно пе-
ретинаються інтразональними антропогенними ландшаф-

тними комплексами (ЛК).  
5. Формування антропогенних ЛК пов’язано, головним 
чином, із такими видами природокористування, як лісове 
та сільське господарство (насадження лісу, садівництво, 
поля сівозмін та ділянки пасовищ). Інші напрями, як то: 
транспортно-сільськогосподарський та природоохорон-
ний носять допоміжний характер.  
6. Наслідком вікової людської діяльності є повне заміщен-
ня широтного типу рослинності (широколистяних лісів і 
лучних степів), зміни ґрунтового покриву та його фізико-
хімічних властивостей й формування різних класів антро-
погенних ландшафтів сільськогосподарського, лісогоспо-

дарського, водогосподарського природоохоронного та 
шляхового. 
   Результати досліджень були використанні для створен-
ня карти ландшафтів перспективної території для вклю-
чення до складу НПП «Кармелюкове Поділля». На ній, 
окрім типологічних підрозділів високого рівня (класів і 
типів ландшафтів), представлені 33 види урочищ, які є, 
наразі, найбільш типовими виділами ландшафтів ділянок 
дослідження. Варто зазначити, що представлена на карто-
схемі інформація не вичерпує усього їх ландшафтного роз-
маїття і є основою для подальших детальних ландшафт-
них досліджень.  

   Ландшафтне обґрунтування на предмет доцільності 
включення досліджуваної території (текст та карта ланд-
шафтів урочища Вишенька й прилеглої території) переда-
на адміністрації Парку у постійне користування. 

Анатолій Гудзевич, д.г.н., професор ВДПУ;  
Василь Любченко, нач. науково-дослідного відділу 
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                      Еколекторій «Ми не побачимо їх ніколи» 

Грак – птах 2019 року в Україні 

ПЗФ Чечельниччини 

   1 вересня – День пам’яті видів, винищених людиною. В 
цей день, у 1914 році в зоопарку м. Цинцинаті, США, по-
мер останній мандрівний голуб – наймасовіший вид тва-
рин, коли-небудь знищених людиною. 
   Останній звіт Світового фонду дикої природи містить 
невтішну статистику – за останні 40-50 років кількість хре-
бетних тварин у світі скоротилась на 60%, – і все через 
людську діяльність. Прогрес нашої цивілізації ставить під 
загрозу існування балансу у природі: вирубування лісів, 
всезростаюче виробництво, зміни клімату, глобальне по-
тепління, браконьєрство – все це призводить до зникнен-
ня видів та цілих екосистем. Більше того, науковці кажуть, 
що ми чи не останнє покоління, яке дійсно може щось 
змінити. Саме ми можемо врятувати наш спільний дім 
або знищити його і зрубати гілку, на якій так зручно сиди-
мо. Все це виклики теперішнього часу – боротьба за при-
роду, а не із природою.  

   Напередодні 1 вересня фахівці відділу рекреації та еко-
лого-освітньої роботи НПП «Кармелюкове Поділля» про-
вели для школярів Чечельницького району еколекторій 
«Ми не побачимо їх ніколи». 
    Головною ідеєю заходу було нагадування, що звичні 
нам тварини, яких ми необдумано експлуатуємо та зни-
щуємо місця їх звичного існування, вже завтра можуть 
додатись до чорного списку назавжди зниклих видів.  
   З метою ознайомлення з історією створення, цілями та 
метою заснування Дня пам’яті видів, винищених люди-
ною з дітьми провели бесіду, продемонстрували презен-
тацію про зниклих тварин та пізнавальний відеофільм «5 
тварин України, що можуть зникнути уже завтра». Розпо-
віли чому зникали та зникають цілі родини тварин, а це 

тисячі особин, колосальні масштаби людського марнот-
ратства і необачності. Адже зниклі види ніколи не віднов-
ляться ні в дикій природі, ні у зоопарках.  
   Підводячи підсумки учасники дійшли згоди, що людина 
кожного разу  повинна оцінювати і зважувати  наслідки 
своїх дій по відношенню до навколишнього середовища 
задля збереження живих організмів. 
   Захід був цікавим, захоплюючим та змістовним, діти 
збагатилися новими знаннями та добрим настроєм. Для 
себе школярі відмітили, що 1 вересня — це не лише поча-
ток навчального року. На згадку отримали буклети «10 
тварин, які вимерли за останні 10 років» та магніти із зо-
браженням рослин та тварин Парку. 

Тетяна Сташенко, провідний фахівець  
з екологічної освіти 

   Щороку орнітологічна спільнота України обирає птаха – 
символ року. Протягом року до обраного виду прикута 
особлива увага – дослідникам важливо з’ясувати його 
чисельність, поширення, потреби й проблеми, а також 
якомога ширше розповісти про його життя в природі. На 
роль птаха року обирається вид якого не складно побачи-
ти в дикій природі, або, навіть, в населених пунктах, що 
дає змогу орнітологам-аматорам без особливих старань 
здійснити дослідження за його представниками. 
   На відміну від усіх воронових, грак гніздиться колонія-
ми, які можуть налічувати до 3000 гнізд. Оновлювати їх 
граки активно починають наприкінці березня – на початку 
квітня. Надзвичайно сильно прив’язуються до місць  і, 
якщо гнізда розоряють, граки з невтомною завзятістю 
відбудовують їх знову. В цей час колонія граків наповнена 
несамовитим галасом, оскільки постійно відбуваються 
бійки за краще місце на дереві або за будівельний мате-
ріал. 

   Місцями гніздування, зазвичай, є міські алеї, старі пар-
ки, кладовища, придорожні смуги. Лісових масивів граки 
уникають, оскільки місцем годівлі є відкриті луки та поля, 
де вони іноді завдають шкоди сільському господарству, 

але віддячують йому сторицею, знищуючи велику кіль-
кість хрущів, цвіркунів, дротяників, довгоносиків. 
   У кладці 4-5 зеленувато-бурих, в цяточку яєць. Насиджує 
самка, а самець приносить їжу. З появою пташенят вся 
територія «граківника» забруднюється послідом, шкара-
лупою, гілками – тому часто виникають ситуації, коли ме-
шканці населених пунктів “воюють” з колоніями граків. 
   Попри поширені негативні стереотипи, грак відіграє ва-
жливу роль в екосистемах, слугуючи природним регуля-
тором надлишкової чисельності гризунів та комах. Гнізда 
граків для виведення власних пташенят використовують 
малі хижі птахи.  
   Грак перебуває під захистом Бернської конвенції, що 
передбачає сувору заборону руйнування його гнізд, зни-
щення кладок та пташенят. 

За матеріалами: 
http://pernatidruzi.org.ua/

hrak_ptakh_2019_roku_v_ukraini.h… 

   Еталонами природи мають бути типові 
      для кожного регіону заповідні ділянки, що  

                                     збереглися у природному ... стані. 
         В. В. Докучаєв 

   Національний природний парк “Кармелюкове Поділля” 
представлений дубовими лісами  природного  походження, 
рідкісними  для України та багатством  біорізноманіття,  і уо-
соблює унікальну природу Південного  Поділля. 
   Біорізноманіття природних комплексів сформоване фізико-
географічним розташуванням в Кодимо-Савранському районі    
південної лісостепової області Подільської височини на зем-
лях якої масиви лісу, чергуючись зі степовими просторами, 
займають розрізані балками ділянки вододілів. Нерозорані 
степові ділянки з цінною рослинністю зустрічаються на схи-
лах.   
   Ліси займають майже чверть території району, збереглися 
ділянки лучно-степової рослинності та мають місце водно-
болотні угіддя. Природно-заповідний фонд району 15115, 5 
га. Відсоток заповідання 19,9 %. 
  Заповідні території є природними лабораторіями для прове-
дення наукової, освітньо-виховної діяльності, а також місцем 
для культурного відпочинку та спілкування з природою. 
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20 тисяч гектарів дикої природи  
   Як поєднати зелений туризм та природоохоронну 
діяльність – лайфхак з національного природного пар-
ку «Кармелюкове Поділля» 
   Чи був у цих південних краях Вінниччини Устим Карме-
люк, на честь якого назвали Парк, нині ніхто не береться 
говорити, бо на момент, коли він створювався, не важли-
во було, яку назву отримає, – головне завдання полягало 
в тому, щоб зберегти цінний комплекс дикої природи, 
який розташований на півдні Вінниччини. З 80-х років 
минулого століття велася робота по заповіданню цієї те-
риторії. Але, зрештою, у 2009 році її визнали природоза-
повідною територією і вона отримала природоохоронний 
статус. Площа Парку складає понад 20 тисяч га земель 
державної власності, в тому числі 16 тисяч гектарів лісу 
державного підприємства «Чечельницьке лісове госпо-
дарство», які, згідно Указу президента, надаються в пос-
тійне користування.  
   Досі Чечельниччина була відома лише тим, що у 1961 
році тут знайшли скелет мамонта, який зберігається у Він-
ницькому краєзнавчому музеї. Та останнім часом, завдя-
ки створенню національного природного парку 
«Кармелюкове Поділля», регіон дедалі потужніше відкри-
ває свій потенціал для широкого загалу у галузі розвитку 
туризму, особливістю якого є природоохоронний напря-
мок та екологічна освіта. 

Релакс та екстрим: два в одному 
   Нині на просторах національного природного парку 
«Кармелюкове Поділля» можна зустріти рідкісні рослини 
та тварини, помилуватися незабутніми краєвидами, або 
просто попити справжньої джерельної води донесхочу, – 
бо лише природніх криничок на території заповідника 
декілька сот, назбирати грибів та ягід, скуштувати відвар 
чи випічку з плодами береки лікарської — дерева, що 
занесено до Червоної книги України. А якщо релакс у дух-
мяних травах не для вас, то відправляйтесь у дорогу вузь-
коколійною залізницею. Таких в Україні можна на паль-
цях однієї руки полічити. Подорож у раритетному вагон-
чику – це ще той екстрим для жителів мегаполісу. Хоча 
місцеві люди спокійно користуються такою туристичною 
послугою мало не щодня. Для них вулькоколійка - це зви-
чний вид транспорту у напрямку «Гайворон – Рудниця». 
   «Нам пощастило, оскільки окрім природної цінності да-
ної території, в межах діяльності Парку, знаходиться бага-
то історичних та архітектурних пам’яток, сакральних 
місць, тут проходить вузькоколійна залізниця, – говорить 
начальниця відділу рекреації та еколого-освітньої роботи 
«Кармелюкового Поділля» Людмила Стороженко. – Таких 
на всю Україну тільки три. Одна функціонує у Рівненській 
області, де нею можна проїхатися «тунелем кохання», 
друга – у Закарпатті, а третя у нас. Ми маємо офіційно 
укладений договір із залізничниками, завдяки цьому наші 
туристи можуть скористатися окремим вагоном. Подорож 
у невеличких екзотичних металевих вагончиках дає мож-
ливість побачити чудові краєвиди нашого Парку, помилу-
ватися величними дібровами і, якщо пощастить, зустріти 
лісових мешканців. Екскурсію потрібно замовляти завчас-
но, або почекати до вечора і «упіймати» потяг за графіком 
руху. Перевага нашого маршруту в тому, що під час подо-
рожі можна поспілкуватися з пасажирами потягу. Повірте, 
це ще той «стенд-ап», отримаєте незабутні враження». 

Колорит, ексклюзив і давня традиція: три в одному 
   Про колорит південних районів Вінниччини, де розташо-
ване «Кармелюкове Поділля» багато розповідати не пот-
рібно. Достатньо згадати рукотворний острів «Тузлу – 2» в 
Чечельницькому районі, що створив посеред ставка кері-
вник місцевого сільськогосподарського підприємства Па-
вло Каленич, чи атракцію з мамонтом (який реве за гро-

ші) перед його 
конторою в 
Ольгополі.  
   Навіть, взим-
ку для туристів 
тут є цікаві 
атракції, які 
точно запам’я-
таються на все 
життя. У селі 
Попова Гребля 
зберігся уніка-
льний праді-
дівських обряд 
«Маланка», 
коли «цигансь-
ка сім’я» ряже-
них обходить 
село з піснями, 
віншуванням 
та іграми. Осо-
бливість його в тому, що на час свят між вуличними група-
ми ряжених проводяться змагання за певними ігровими 
правилами. 
   «Це наш ексклюзив, бо такого немає більше в Україні. 
Одноденний зимовий туристичний маршрут «Весела Ма-
ланка», який є яскравим прикладом етнотуризму. Пропо-
нуємо гостям побачити традиції та звичаї святкування 
циганської «Маланки», які збереглись в первозданному 
вигляді, почути старовинні колядки і щедрівки, послухати 
виступи аматорських колективів, поринути в атмосферу 
свята, – переконує провідний фахівець з рекреації Лілія 
Сошнікова. – Етнотур розпочинається з відвідування свя-
тині села та району – могили всевидящого отця Антонія, 
який мав незвичайну долю та володів даром цілителя. 
Потім відвідувачі мають можливість познайомитися з ро-
ботою місцевого лісництва, оглянути розсадник з рідкіс-

ними рослинами та дендропарк. Особливістю є те,  що 
екскурсії (за бажанням) у лісництві можуть провести діти, 
юні лісівники. Кульмінаційним завершенням є фольклор-
но-етнічне свято «Весела Маланка» з обрядовим дійст-
вом. Загалом протяжність маршруту – 8 км, час проведен-
ня– 5 годин, а вражень на роки». 

Пішки і довго 
   Попри те, що національний природний парк «Кармелю-
кове Поділля» має лише 10 років від дня створення, його 
ентузіасти (бо по-іншому людей, які працюють на 
«мінімалку» не назвеш) розробили кілька цікавих піших 
маршрутів для туристів. Йти доведеться довго і багато. 
Але, навіть, не думайте брати велосипед. У мене це запи-
тання виникло на порозі закладу, та коли ми дісталися до 
першого урочища «Вишенька», воно відпало саме собою. 
Пагорб на пагорбі, лісові вузенькі стежки, подекуди через 
струмки, гілля дерев і буйні трави, які доводиться перес-
какувати, щоб не пошкодити, – воістину дика природа, 
яка притягує погляд від маленької комашки на квітці і до 
неосяжних оком степів. Але не затримуйтеся і не мрійте, 
бо гід чекати не буде. Кожна екскурсія насичена цікавими 
фактами, а піша прогулянка має шалений темп.  
   «Багато хто думає, що в національному природному 
парку працюють одні ботани-науковці. Якась доля правди 
в цьому є. Ми відносно молодий заклад, який фактично 
почав працювати з 2011 року, окрім наукової та природо-
охоронної  роботи, прагнемо розвиватися в напрямку 
поєднання еколого-освітньої роботи та рекреації, тому 
проводимо етнофестивалі, конференції,  літні екотабори 
для дітей, розробляємо туристичні маршрути, де кожен 
турист може обрати собі той, який йому подобається, або 
скомбінувати на власний розсуд. Ми готові задовольнити 

будь-які смаки, – продовжує розповідати Лілія Сошнікова. 
– Один з найпопулярніших маршрутів пролягає до урочи-
ща «Вишенька», де можна познайомитися з рослинним 
світом, серед представників якого є види, що потребують 
особливої охорони– це три види сон-трави, горицвіт, ко-
вила, а також багатим тваринним світом – ящіркою, кітом 
лісовим, лисицею, зайцем, дикою свинею. Поруч знахо-
диться орнітологічний заказник «Ставки», створений за 
ініціативи науковців нашого Парку. Також на території 
урочища є двошарова археологічна пам’ятка, верхній шар 
якої належить до черняхівської культури, а нижній до три-
пільської культури.  

   Далі за маршрутом зупинка – «Анютине джерело» – 
місце для відпочинку і оздоровлення з цілющим джере-
лом прохолодної води. За ним пасіка родини Гуренків, де 
можна почути, як гудуть бджоли, продегустувати натура-
льний солодкий мед, відвідати новозбудовану капличку 
на честь святих Зосими і Саватія – покровителів бджільни-
цтва.  
   Маршрут закінчується в селищі Чечельник, де ви будете 
мати можливість відвідати Свято-Михайлівський храм, 
який славиться 52-х метровою дзвіницею – найвищою у 
Вінницькій області. Це новий храм. Він, напевно, є одним 
із найкрасивіших на Поділлі, а, можливо, і всієї України». 

З повагою до природи 
   Найбільшою  цінністю Парку є його біорізноманіття, се-
ред якого найбільший відсоток складає лісова екосисте-
ма, що характеризується виключним багатством дендро-
флори. Зараз здається дивним, як вдалося зберегти ці 
столітні крислаті дуби, граби, ясени і унікальний  серед-
земноморський вид -  береку. На схилах пагорбів лучно-
степових комплексів росте відкасник татарниколистий – 
«жива викопна рослина» – релікт, яка існує з часів, коли 
на території країни панував субтропічний середземно-
морський клімат.  
   За час діяльності Парку ним було ініційовано створення 
декількох природо-заповідних об’єктів, де охороняються 
рідкісні види, місця їх зростання та перебування, що без-
перечно сприяє їх збереженню.  
   «Чесно кажучи, територія велика і різна за своїм функці-
ональним призначенням. Наразі, повністю відмежована 
заповідна зона, до якої обмежено доступ та зведено до 
мінімуму господарську діяльність. – відзначає Людмила 
Стороженко. – На останній території проводиться різно-
манітна рекреаційна діяльність, тут облаштовані спеціаль-
ні місця для відпочинку, де є джерельна вода, чудові аль-
танки, місця для вогнища та мангали, встановлені санітар-
ні споруди. Це зроблено заради того, щоб люди мали 
визначене місце, а не зупинялися там, де вони захотіли. 
Таким чином вдається зберігати територію в чистості і 
повазі до природи». 
   Залишаючи територію парку «Кармелюкове Поділля» я 
зрозуміла, що попри почуте і побачене, – це досі невідо-
мий для мене край. І в цьому його особливість, він зали-
шається загадкою, навіть, після того, як ти кілометри 
пройдеш його маршрутами, покатаєшся на вузькоколійці, 
чи нап’єшся джерельної води з криниці. На цій території 
сконцентрована як неймовірна сила любові працівників 
Парку до своєї справи, так і місцевих людей, котрі люб-
лять природу свого краю. Вони готові розповідати вам 
різноманітні диво-історії: як відпочивають козулі, чому 
бджоли стають фіолетові або чим найкраще відганяти 
комарів, щоб не заважали спати у траві. Неосяжні поля, 
широкі долини, розкішні ліси, цілющі джерела – ці місця 
наповнюють душу гармонією. З ними не можливо розп-
рощатися, легше сказати їм «до побачення» і повернутися 
за рік-два сюди знову. 

Олеся ШУТКЕВИЧ, «День», Вінниччина 
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Адміністрація  та весь колектив   

НПП ―Кармелюкове Поділля‖ 

щиро вітає  з Днем народження 

03.08 - Дудника Олександра Миколайовича, начальни-

ка відділу державної охорони; 

04.08 - Шуткевича Віктора Михайловича, інспектора з 

охорони ПЗФ Червоногребельського ПНДВ; 

07.08 - Побережного Володимира Ілліча, інспектора з 

охорони ПЗФ Бритавського ПНДВ; 

28.08 – Демченко Юлію Володимирівну, провідного  

економіста; 

28.08 – Демченка Сергія Володимировича, провідного 

інженера з відтворення природних екосистем; 

28.08 – Лебідя Анатолія Петровича, інспектора з  

  охорони ПЗФ Лузького ПНДВ. 

Бажаєм, щоб  збувались мрії і бажання, 

Не втрачались віра, сподівання, 

Серце радість щедро полонила, 

    Бог давав і розуму, і сили! 

                   
           Дім ваш буде щирим і привітним, 

                   
             І кохання в ньому хай розквітне, 

                   
                Гості за столом і вся рідня, 

                   
                  Б

уде повним,  

                   
                   

  радісним життя! 

   Вороновицька дача — 
лісовий заказник місцевого 
значення. Розташований на 
території Комарівської сіль-
ської ради Вінницького ра-
йону Вінницької області 
(Вороновицьке лісництво, 
кв. 12 діл. 5). Оголошений 
відповідно до Рішення Він-
ницького облвиконкому від 
18.08.1983 р. № 384. 
   Охороняється цінна ділян-
ка діброви штучного похо-
дження з участю бука євро-
пейського та ясена звичай-
ного. 

   За фізико-географічним районуванням України ця тери-
торія належить до Гнівансько-Гайсинського району По-
дільсько-Побузької області Дністровсько-Дніпровської 
лісостепової провінції Лісостепової зони. З геоморфологіч-
ної точки зору описувана територія являє собою хвилясту 
з ярами та балками лесову височину з сірими і темно-
сірими опідзоленими ґрунтами. 
   Клімат території є помірно континентальним. Для нього 
характерне тривале, нежарке літо, і порівняно недовга, 
м’яка зима. Середня температура січня становить -6,0°... -
6,5°С, липня + 18,5°...+ 19,0°С. Річна кількість опадів скла-
дає 500-525 мм. 
   За геоботанічним районуванням України ця територія 
належить до Європейської широколистяної області, По-
дільсько-Бесарабської провінції, Вінницького (Центра-
льноподільського) округу. Рослинність представлена гра-
бовою дібровою штучного походження віком понад 70 
років. Значний інтерес представляють собою ділянки ку-
льтури ясена високого і бука європейського. В деревоста-
ні зустрічаються черешня пташина, клени польовий та 
гостролистий, явір. 

   В травостані переважають типові неморальні види такі 
як: яглиця звичайна, осока волосиста, маренка пахуча, 
зеленчук жовтий, медунка темна, купина багатоквіткова, 
розхідник плющевидний, переліска багаторічна, підлісник 
європейський, мерінгія трижилкова та інші. Є також рос-
лини, занесені до Червоної книги України: підсніжних бі-
лосніжний, гніздівка звичайна, коручка чемерниковидна. 
   П'ятнича́нський зака́зник — ботанічний заказник міс-
цевого значення в Україні. Об'єкт природно-заповідного 
фонду Вінницької області. Розташований у межах Вінни-
цького району Вінницька область, на північний схід від 
села Зарванці і на північний захід від колишнього села 
П'ятничани (тепер частина міста Вінниця). 
   Площа 8,6 га. Статус надано згідно з рішенням Вінниць-
кої облради від 25.10.1984 року № 421. Перебуває у ві-
данні Вінницьке ДЛМГ (Якушинецьке л-во, кв. 41, діл. 3—
6). 
   Статус надано з метою збереження частини лісового 
масиву (у Вінницькому лісопарку) з ділянкою цінних дубо-
вих та липових насаджень віком понад 200 років. У трав'я-
ному покриві зростають цінні лікарські рослини — скопо-
лія карніолійська та цибуля ведмежа. 
   П'ятнича́нське — заповідне урочище в Україні. Об'єкт 
природно-заповідного фонду Вінницької області. 
   Розташоване в межах Вінницького району Вінницька 
область, неподалік від колишнього села П'ятничани. 
   Площа 6,2 га. Статус надано згідно з рішенням облдер-
жадміністрації від 18.08.1983 року № 384. Перебуває у 
віданні Вінницьке ДЛМГ (Якушинецьке л-во, кв. 30, діл. 1). 
   Статус надано з метою збереження частини лісового 
масиву (у Вінницькому лісопарку) з ділянкою цінних дубо-
вих та липових насаджень віком понад 200 років, у доміш-
ку — бук західний. 
   За фізико-географічним районуванням України ця тери-
торія належить до Хмільницького району області Поділь-
ського Побужжя Дністровсько-Дніпровської лісостепової 
провінції Лісостепової зони. Характерною для цієї області 

є хвиляста, з 
яругами й 
балками, 
лесова висо-
чина з сірими 
і темнно-сі-
рими опідзо-
леними грун-
тами. З гео-
морфологіч-
ної точки зо-
ру описувана територія являє собою підвищену сильно 
розчленовану лесову рівнину позальодовикової області 
алювіальної акумулятивної рівнини. Клімат території є 
помірно континентальним. Для нього характерне трива-
ле, нежарке літо, і порівняно недовга, м'яка зима. Серед-
ня температура січня становить -5,5°... -6°С,  липня  
+ 19°...+18,5°С. Річна кількість опадів складає 550-525 мм.     
   За геоботанічним районуванням України ця територія 
належить до Європейської широколистяної області, По-
дільсько-Бесарабської провінції, Вінницького (Централь- 
но-подільського) округу. Ділянка займає плоскохвилястий 
плакор, неглибоко розчленований балками. Переважають 
сірі лісові ґрунти під дубово-грабовими лісами. До складу 
деревостану штучно введений бук європейський, вік яко-
го складає 50 років. Запас деревини складає 150 куб.м/га. 
   В травостані домінують види неморального комплексу: 
яглиця звичайна, копитняк європейський, зеленчук жов-
тий, глуха кропива крапчаста, пролісник багаторічний, 
підлісник європейський, осока волосиста і пальчаста, про-
сянка розлога, костриця велетенська, стоколос Беннеке-
на, фіалки пахуча, собача і Райхенбаха та інші види. 
   Є добре виражений комплекс синузій ранньовесняних 
ефемероїдів: підсніжник білосніжний, цибуля жовтіюча, 
ряст Геллера та порожнистий, медунка темна, зубниця 
бульбиста, анемона жовтецева та інші. По краю ділянки 
виявлено орхідею зозулині сльози яйцевидні. 

   Ількі́вський став — гідрологічний заказник міс-
цевого значення в Україні. Об'єкт природно-запо-
відного фонду Вінницької області. 
   Розташований у межах Вінницького району Він-
ницької області, біля села Ільківка. Оголошений 
Рішенням Вінницької облради № 69 від 11.02.16 р. 
   Площа 20,9 га. Перебуває у віданні Ільківської 
сільської ради. Територія заказника має гідрологіч-
ну цінність, бо розташована в руслі р. Рівець. На 
берегах переважають вербові насадження з густим 
трав’яним покривом, де домінують угруповання 
осок. На території зростає велика кількість лікарсь-
ких рослин, а також півник болотяний (ірис), зане-
сений до Червоної Книги України. На північному 
березі водойми простягається соснова лісосмуга, 
висаджена у 1986 р. 
   Вербнякові зарості складають кілька видів верб - 
попеляста, тритичникова, ламка. Крім того, часто 
зустрічається чистець болотний, водяний перець, 
вербозілля звичайне, ранник тіньовий, жовтець 
повзучий, слабник водяний, мята довголистова. 
   Південно-західна частина водойми заболочена, а 

тому стала місцем гніздівлі багатьох птахів. Постій-
но проживає декілька пар лебедів, зустрічаються 
качки, чаплі, чайки. Постійно гніздиться сіра чапля. 
На південному березі проживають сім'ї видр. 
   Також в межах цієї водойми є два унікальних 
джерела, одне з яких датоване 1748 роком. А зага-
лом на цій території  виявлено і обстежено понад 
30 джерел. 
   Якість води джерел, за висновками відповідних 
організацій, відповідає вимогам ГОСТ 2874-82 
«Вода питна», а вода в ставку цілком безпечна для 
відпочинку і купання дітей. 
   На південному березі водойми знаходиться уні-
кальне історичне джерело «Панюкова криниця».    
Перші письмові згадки про нього датуються 1746 
роком, хоча місцеві жителі пов’язують його з пері-
одом виникнення поселення «Ільківці», яке за дос-
лідженнями В.Д. Отаманського утворилось ще у 
XIV ст. 
   Джерело «Панюкова криниця» — гідрологічна 
пам’ятка природи місцевого значення. Це джере-
ло підземних вод, що має лікувальне, естетичне, 
оздоровче та історико-культурне значення. 


