
 

Газета є членом  
Вінницької обласної 
організації  Спілки   

журналістів України 
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Землекористування у межах природо-заповідного фонду 
    

   У перспективі реалізації  державної політики у сфері 
децентралізації влади та надання повноважень місцевим 
громадам, а також запровадження ринку сільськогоспо-
дарських земель в суспільстві активізувалися процеси  
пов’язані із використанням земельних ділянок, які знахо-
дяться у власності органів місцевого самоврядування. 
Особливо це стосується земель запасу, які активно залу-
чилися до сільгоспвиробництва. В разі, якщо землі  запасу 
є складовою природо-заповідного фонду, мають місце 
певні особливості їх використання. 
   Землі природо-заповідного фонду (ПЗФ) - це законодав-
чо визначені  землі, що входять до складу  однієї з катего-
рій земель України та включені до національної екологіч-
ної мережі України. 
   Національний природний парк «Кармелюкове Поділля» 
є установою  ПЗФ України, в межах території якої здійсню-
ється природоохоронні заходи стосовно особливо цінних 
природних комплексів  та об’єктів, розташованих на ній. 
   Землі ПЗФ - це категорія визначена згідно Класифікації 
видів цільового призначення земель. На них існує спеціа-
льний правовий режим, який поширюється на всій його 
території, незалежно від того, чи надано земельна ділян-
ка установі ПЗФ у постійне користування, чи це земельні 
ділянки інших користувачів. 
   Для правового режиму земель ПЗФ характерні такі 
ознаки: 
- заборона будь-якої діяльності, що суперечить їхньому 
цільовому призначенню або може негативно впливати на 
їхній якісний стан; 
- встановлення довкола цих земель охоронних зон; 
- внутрішнє функціональне зонування земель ПЗФ в яких 
визначається диференційований режим охорони, вико-
ристання і відтворення . 

Оскільки цільове призначення земельної ділянки визна-
чається під час її формування та закріплюється шляхом 
реєстрації у  земельному кадастрі, а це відбувається під 
час оформлення належного користування земельною 
ділянкою, то у державному кадастрі цільового призначен-
ня земель ПЗФ залишається те цільове призначення, яке 
було на момент їхнього створення. На такі земельні ділян-
ки поширюється правовий режим ПЗФ у вигляді обме-
жень та обтяжень і дозволяє зберегти ці землі для функці-
ональних потреб ПЗФ. 
   До складу НПП «Кармелюкове Поділля» ввійшла час-
тина земель запасу наступних сільських рад:    Ці землі представлені переважно лучно-степовим ділян-

ками та, частково, чагарниками, на  яких збереглися види 
степового різнотрав’я, серед яких є рідкісні види:  ковила 
волосиста, ковила найкрасивіша, сон лучний, горицвіт 
весняний, відкасник татарниколистий, материнка звичай-
на, льон шорсткий, холодок тонколистий, шавлія лучна, 
в’язіль барвистий, айстра степова, вишня степова та інші. 
Вказані ділянки відносяться до господарської зони Парку, 
згідно функціонального поділу території  ПЗФ, на якій 
здійснюється традиційна господарська діяльність з додер-
жанням природоохоронних вимог та встановлених обме-
жень. Серед яких найбільш поширені: 
- використання згідно цільового призначення; 
- невиснажливе природокористування; 
- заборона мисливства; 
- режим сезону тиші;  
- режим пожежонебезпечного періоду; 
- заборона культивування інвазійних видів; 
- заборона застосування отрутохімікатів. 

    Землевласники та землекористувачі в межах території 
ПЗФ НПП «Кармелюкове Поділля» несуть відповідаль-
ність за порушення вимог природоохоронного законодав-
ства у сфері землекористування та недотримання встано-
влених обмежень.  

Ганна Дудник, головний природознавець Парку 

Сільські та селищні 
ради 

Площа 
га. 

Кількість 

ділянок 

Чечельницький район 

Бондурівська 81.50 2 

Бритавська 194.10 8 

Вербська 306.70 5 

Демівська 110.10 5 

Куренівська 92.30 4 

Лузька 291.00 19 

Любомирська 157.80 7 

Поповогребельсь-
ка 

433.30 7 

Стратіївська 190.40 10 

Тартацька 53.80 4 

Чечельницька 120.70 5 

Всього по району 2031.70 76 

Тростянецький район 

Торканівська 184.20 13 

Всього по району 184.20 13 

Разом по НПП 2215.90 89 

   Згідно Положення про НПП «Кармелюкове Поділля» і 
на виконання Програми літопису природи кожного року 
створюється план науково-дослідної та науково-технічної 
роботи нашої установи. 
  Невід’ємною частиною організації цієї роботи є плану-
вання роботи не тільки науково-дослідного відділу Парку 
але і робота природоохоронних науково-дослідних відді-
лень (ПНДВ). Цілеспрямовано  ця робота розпочата у ми-
нулому 2019 р. Аналіз виконання плану науково-дослід-
них робіт ПНДВ минулого року дає підстави зробити ви-
сновки про необхідність приділяти постійну увагу роботі 
працівників відділень Парку та потребує чималих органі-

заційних, фахових та методологічних зусиль. Очевидним є 
факт надання необхідної допомоги, як зі сторони адмініс-
трації, так і працівників науково-дослідного відділу Парку 
задля успішного і продуктивного виконання запланова-
них науково-дослідних робіт. 
   З метою донесення інформації про зміст та завдання 
чергового плану та організацію науково-дослідних робіт у 
ПНДВ на 2020 р. була проведена нарада-семінар для на-
чальників ПНДВ та майстрів з охорони природи цих відді-
лень. На нараді, що організував та провів науково-
дослідний відділ Парку, з обґрунтуванням необхідності 
запланованих робіт на поточний рік,  виступили началь-
ник відділу к.г.н. Любченко В.Є., ст.н.сп. Марківська Л.В. 
та н.сп. Шпак Н.П. У нараді взяли участь директор Роман-
чук О.П. та заступник директора, головний природозна-
вець Дудник Г.Л. 
   У виступі  ст.н.сп. Марківської  Л.В. особлива увага була 
приділена спостереженню працівниками ПНДВ за фазами 
розвитку раритетних рослин, з перспективою продовжен-
ня цих спостережень і в наступні роки. Розроблені необ-
хідні форми бланків спостережень були передані у відді-
лення.  
   Крім того,  н. сп. Шпак Н.П. розробила брошури по фе-
нологічним постам ПНДВ, що полегшить їх роботу на цих 
наукових полігонах.  
   Також було звернено увагу на необхідності збору герба-

рного матеріалу 
відповідно до но-
вих вимог та про-
демонстровано 
готові гербарії Бри-
тавського та Лузь-
кого відділень.  
   Для упорядкуван-
ня звітності запро-
поновано предста-
вляти її у науково-
дослідний відділ 
щомісячно. Доціль-
но щоквартально  
здійснювати фахів-
цями НДВ перевір-
ку стану організації, виконання, накопичення та збере-
ження результатів НДР у ПНДВ та робити висновки щодо 
організаційно-виконавчої дисципліни.  Це допоможе ке-
рівникам ПНДВ мобілізувати роботу у своїх відділеннях.  
   До учасників наради було доведено План науково-
дослідної роботи природоохоронних науково-дослідних 
відділень  НПП «Кармелюкове Поділля» на 2020 рік. 

                    Василь Любченко, начальник науково-
дослідного відділу 
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На часі Е-декларування  

    Бережіть природу від пожеж 
    
 
 
 
 
       
 
 
    
       
 
 
        

   Пожежонебезпечний  період – це частина року, коли ви 
никають лісові і степові пожежі (з моменту сходження 
снігового покриву навесні до настання стійкої вологої 
осінньої погоди або утворення снігового покриву).  
   У зв’язку із  встановленням  стійкої плюсової температу-
ри та незначної  кількості опадів на території НПП 
«Кармелюкове Поділля» з 15.02.2020 року оголошено 
пожежонебезпечний  період.   
   З огляду на це служба державної охорони природно-
заповідного фонду Парку переведена на посилений ре-
жим роботи : 
- зосередження патрулювання території в місцях з підви-
щеним класом пожежної безпеки; 

- чергування працівників у вихідні та святкові дні;  
- координація дій СДО із землевласниками та землекори-
стувачами на випадок гасіння пожеж  в природних ком-
плексах; 
- мобілізація та зосередження сил та засобів на випадок 
гасіння пожеж  в природних комплексах; 
- проведення  профілактичної роботи з населенням. 
   Для попередження виникнення пожеж у природних 
екосистемах, захисту населених пунктів, населенню потрі-
бно дотримуватись певних правил поведінки. 
   Упродовж пожежонебезпечного періоду підприємст-
вам, установам, організаціям (незалежно від виду їх дія-
льності, форм власності) та громадянам забороняється: 
- розведення багать; 
- заїзд на територію природно-заповідного фонду  транс-
портних засобів та інших механізмів, за винятком тих, що 
використовуються для господарської мети; 
- відвідування населенням хвойних насаджень при підви-
щеному класі пожежної небезпеки (надзвичайна небезпе-
ка) за умовами погоди; 
- палити, кидати непогашені сірники, недопалки; 
- випалювати траву та інші рослинні рештки на лісових та 
землях сільськогосподарського призначення, а також на 
інших земельних ділянках природно-заповідного фонду, 
що безпосередньо примикають до лісу та сільськогоспо-
дарських угідь; 

- залишати під час будівництва доріг, газопроводів, ме-
реж електропередачі, зв'язку, радіофікації, інших комуні-
кацій та об'єктів деревні залишки і горючі матеріали; 
- звалювати та спалювати у лісових насадженнях, поблизу 
сільськогосподарських угідь та торфовищ сміття, будівель-
ні залишки, побутові та горючі відходи тощо. 

    НПП «Кармелюкове Поділля» закликає  громадян суво-
ро дотримуватися правил пожежної безпеки та не прово-
кувати пожежі в природних екосистемах. 

Відділ  державної охорони 

    З 1 січня 2020 року розпочався черговий етап подання 
декларації особами, уповноваженими на виконання фун-
кцій держави або місцевого самоврядування. 
   Відповідно до статті 45 Закону України «Про запобігання 
корупції», посадові і службові особи служби державної 
охорони природно-заповідного фонду та посадові особи 
юридичних осіб публічного права, зобов’язані до 1 квітня 
подати Е-декларацію за 2019 рік, шляхом заповнення її на 
офіційному веб-сайті Національного агентства з питань 
запобігання корупції (НАЗК). 
   Е-декларація - це щорічне декларування про доходи та 
майновий стан суб’єкта, на якого поширюється дія Зако-
ну, та членів його сім’ї. 
   Перелік посадових та службових осіб, що відносяться до 
служби державної охорони ПЗФ, затверджено постано-
вою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 року  
№ 283.  
   Відповідно до роз’яснень НАЗК та існуючої судової прак-
тики суди визнають посадовими особами публічного пра-
ва працівників, які за своєю посадою виконують організа-
ційно-розпорядчі або адміністративно-господарські функ-
ції чи обов’язки. До них відносяться директора, заступни-
ки директорів, начальники відділів, секторів, бухгалтера, 
майстри дільниць, завідуючі складами тощо. 
   Перш за все, декларанту необхідно перевірити адресу 
електронної поштової скриньки, яка вказана у персональ-
ному кабінеті Єдиного державного реєстру декларацій 
осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування. 

   Далі необхідно перевірити термін дії та працездатність 
Вашого ключа електронного підпису (КЕП). 
   Для заповнення Е-декларації необхідно зайти на веб-
сайт НАЗК-(https://nazk.gov.ua/uk/). 
   В Е-декларації зазначається інформація про суб’єкта 
декларування, членів його сім’ї та відомості про майно, 
яке перебуває в їхньому володінні, іншому праві користу-
вання, на праві оренди. 
    При поданні декларації необхідно обов’язково ознайо-
митися зі змінами, пов'язаними із застосуванням оновле-
ного антикорупційного законодавства. Наказом Націона-
льного агентства з питань запобігання корупції № 168/19 
від 12 грудня 2019 року, яким з 1 січня 2020 року вводить-
ся нова форма Е-декларації.  
   З рекомендаціями щодо роботи з Єдиним державним 
реєстром декларацій (ЄДРД) та заповнення Е-декларації 
можна ознайомитись на веб-сайті НАЗК. 

   Зазначення в Е-декларації завідомо недостовірних відо-
мостей може тягнути за собою дисциплінарну, адмініст-
ративну або кримінальну відповідальність. 
   Адміністративна відповідальність передбачена статтею 
1726 Кодексу України про адміністративні правопорушен-
ня за подання завідомо недостовірних відомостей у де-
кларації стосовно майна або іншого об'єкта декларуван-
ня, що має вартість, якщо такі відомості відрізняються від 
достовірних на суму від 100 до 250 прожиткових мініму-
мів(ПМ) та тягне за собою накладення штрафу від 50 до 
200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян 
(НМДГ). 
   Статтею 3661 Кримінального кодексу України передба-
чено кримінальну відповідальність за подання завідомо 
недостовірних відомостей у декларації. При цьому відпо-
відальність за цією статтею за подання суб'єктом деклару-
вання завідомо недостовірних відомостей у декларації 
стосовно майна або іншого об'єкта декларування, що має 
вартість, настає у випадку, якщо такі відомості відрізня-
ються від достовірних на суму понад 250 прожиткових 
мінімумів (ПМ) та тягне за собою накладення штрафу від 
2500 до 3000 неоподаткованих мінімумів доходів грома-
дян (НМДГ) або громадські роботи від 150 до 240 годин, 
або позбавлення волі на строк до 2 років, з позбавленням 
права обіймати певні посади до 3 років. 
   Прожитковий мінімум (НМ) в 2019 році становив 1853 
грн., а в 2020 році становить -2102 грн. Неоподаткований 
мінімум доходів громадян (НМДГ) становіть 17 грн. 

  Володимир Климкович,  провідний юрисконсульт    

Оберігаймо світ первоцвітів 

   Цвітіння – відповідальна пора в житті рослин і час вели-
кої уваги до них людей. Різноманітність форм, багатство 
фарб та ароматів зробили квіти важливим атрибутом 
людського буття і разом з тим – джерелом смертельної 
безпеки для них. Це особливо стосується ранньоквітучих 
рослин, або, як їх ще називають – первоцвітів.  
   Завдяки теплій погоді, яка вирує у природі, первоцвіти 
дають про себе знати уже в середині лютого. Мабуть, ні-
які рослини не викликають стільки емоцій, як перші вес-
няні квіти. У багатьох країнах саме підсніжник білосніж-
ний і проліску дволисту називають ключами від весни. 
Збирання первоцвітів дуже шкідливе для природи тим, 
що не дає можливості рослинам утворити насіння. До 

того ж пошкоджуються сусідні квітки, ламаються стебла та 
бруньки, рослини нівечаться повністю. 
   З метою збереження квітів-первоцвітів щорічно в люто-
му-березні в Україні проводиться масова Всеукраїнська 
екологічна акція з охорони ранньоквітучих  рослин  - 
«Первоцвіт». Завдання природоохоронної акції – привер-
нути увагу громадськості до проблеми охорони ранньок-
вітучих лісових рослин і спрямувати зусилля учнів, молоді, 
пересічних громадян на практичні дії щодо захисту перво-
цвітів. До неї долучилися і працівники відділу рекреації та 
еколого-освітньої роботи НПП «Кармелюкове Поділля». 
   «Оберігаймо світ первоцвітів», саме під таким девізом  
28 лютого 2020 року  в КЗ «Білокамінська СЗШ І-ІІ ст.» від-
булась  зустріч вихованців 1-4 класів та  вчителів. Лілія 
Сошнікова, провідний фахівець з рекреації надала багато 
пізнавальної,  цікавої  інформації про ранньоквітучі росли-
ни. Під час заходу молодші школярі  переглянули віде-
фільм і презентацію про  весняні первоцвіти:  їх різномані-
тність, поширення, екологію,  значення в природі, охоро-
ну. На закріплення знань про ефемероїди діти розгадали 
кросворд «Первоцвіти». Захоплююча тема акції пробу-
джувала  в душі учнів щоразу нові і нові відчуття турботи 
про первоцвіти, які занесені до Червоної книги України. 
   Після цього Марина Ярославська, фахівець з екологічної 

освіти провела майстер-клас з виготовлення ранньоквіту-
чих рослин. Для для цього учні використовували гофрова-
ний папір, дерев’яні шпажки та декоративний скоч. В про-
цесі роботи діти дізнались, як за допомогою таких прос-
тих предметів можна створити своїми руками альтернати-
ву живим квітам, адже виготовлені власноруч квіти довго 
радуватимуть людське око, бо ж символізують ніжні пер-
воцвіти й водночас надію та життя. Учні виготовили дуже 
гарні паперові крокуси, які, навіть, не відрізниш від жи-
вих. Квіткова галявина, яку створила малеча із квіточками 
у руках, показала те, як будуть рясно квітнути та тягнутись 
до сонечка усі первоцвіти! 
   Треба пам’ятати: польові та лісові рослини найкрасивіші 
там, де вони виросли, тож залишимо Землі її квіти. Квітка 
у вазі – полонянка, яка приречена на загибель. Хай лісові 
квіти тішать око, серце і душу всіх, хто прийде слідом за 
вами у ліс. Не знищуйте первоцвіти! 
   Ми віримо, що після таких акцій, присвяченим збере-
женню навколишнього середовища, усвідомлення кожно-
го з нас про відповідальність за збереження навколиш-
нього природного середовища - нашого довкілля буде 
доброю гарантією уникнення неправильної поведінки 
стосовно природи. 

Лілія Сошнікова, провідний фахівець з рекреації 
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Рідкісна кішка Поділля 

Горлиця звичайна - птах-символ 2020 року 

Еколого-освітній захід «Зимуючі птахи» 

   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. 
   Серед птахів символом цього року в Україні експертами 
Українського товариства охорони птахів обрано горлицю 
звичайну (Streptopelia turtur) – колись цей птах з родини 
голубиних був пошрений скрізь по Україні, окрім Карпат-
ських гір. Останнім часом його ареал почав стрімко скоро-
чуватись. В ряді сусідніх країн звичайну горлицю вносять 
до місцевих червоних списків. У багатьох культурах вва-
жається символом щастя. 
   Горлиця звичайна (лат. Streptopelia turtur) — вид птахів 
з родини голубових (Columbidae). В Україні гніздовий, 
перелітний птах. 
   Стрункий птах розміром 26—29 см і масою близько 300 
грам. Верхня сторона забарвлена в червоно-коричневий і 

чорний колір. З боків вона чорно-біла, а нижня сторона 
біла, груди забарвлені в червоний відтінок. Самці і самки 
виглядають однаково. Звук, що видається звичайною гор-
лицею, звучить як «турре-турре». 
   Цей перелітний птах з травня по вересень зустрічається 
в листяних лісах і парках майже по всій Європі, за винят-
ком Скандинавії та Ірландії. Зиму звичайна горлиця про-
водить на південь від Сахари. 
   Горлиця відкладає яйця в кінці травня - на початку черв-
ня, але іноді це може відбутися і у вересні. Тому батьки, 
відлітаючи на зимування, залишають напризволяще пта-
шенят, які з'являються в другій кладці. Самка відкладає в 
заховане в кущах або на деревах гніздо по два білих яйця.   
Гніздо горлиці є у вигляді рихлого настилу з сухих віток 
знаходиться на дереві на висоті приблизно 1,5 м. Тільки в 
окремих випадках пташка вистилає його шерстю або час-
тинками рослин. Батьки насиджують яйця по черзі. Наси-
джування яєць триває близько 18 днів. Після появи на світ 
пташенят вони разом беруть участь у вигодовуванні. Пта-
шенята, що вилупилися, вже через кілька днів починають 
літати. Вони забарвлені в сіро-коричневий колір і ще не 
мають чорно-білого візерунка на шиї. Молоді горлиці за-
лишають гніздо, ще не навчившись літати. 
   Горлиці прилітають до нас пізно. На півдні України вони 
з'являються в середині або в кінці квітня, іноді в травні. 
Під час весняного перельоту горлиці тримаються поодин-
ці і парами, рідше — невеликими зграйками. Горлиці жи-
вляться насінням диких і культурних рослин, нерідко на-
сінням дерев, наприклад сосни. Їх вола іноді бувають пе-
реповнені насінням молочаю, яким вони живляться на 
луках. Із тваринної їжі в шлунках горлиць зустрічаються 
наземні молюски, зрідка — комахи. Після закінчення гніз-
дового періоду і до відльоту горлиці тримаються на по-
лях, в долинах річок та в інших відкритих місцях виводка-
ми або поодинці, рідко збираються у невеликі зграйки. 
Таких великих зграй, як голуби, горлиці ніколи не утворю-
ють. Відліт починається в кінці серпня і закінчується на 

півночі республіки в кінці вересня, а на півдні в жовтні. 
Оскільки горлиці не утворюють великих зграй, то відліт 
проходить малопомітно. Линяють горлиці під час зимівлі. 
   Найнебезпечніші вороги горлиці - це хижі птахи, в осно-
вному, соколи. Горлиця літає швидше за решту голубів, 
що інколи дозволяє їй уникнути гострих кігтів сокола. Як-
що пташка встигне долетіти до лісу - буде врятована, але 
на відкритому просторі сховатися їй складно. Погані пого-
дні умови становлять небезпеку для молодих і недосвід-
чених птахів, що літають дуже низько, тому вітер несе їх 
під рушниці мисливців. 
   На початку літа є мало корму, тому горлиці вимушені 
часто залишати гнізда, щоб знайти собі їжу. Білки і сойки 

знищують третину всіх гнізд горлиць. Це відбувається на 
початку літа, тому втрати невеликі -горлиці можуть встиг-
нути зробити другу кладку. 
   Чисельність звичайної горлиці на більшій частині євро-
пейського ареалу скорочується. Причина - використання 
гербіцидів у сільському господарстві та активне полюван-
ня на зимівлях в Африці. Птах перебуває під захистом кон-
венції CITES, Бонської конвенції та Директиви ЄС про за-
хист диких птахів. 

Лілія Сошнікова, провідний фахівець з рекреації 

   Взимку наші пернаті друзі 
потребують допомоги, щоб 
вижити в найважчі часи су-
ворих погодних умов. Допо-
магаючи птахам, важливо 
робити це правильно, щоб 
не завдати шкоди їхньому 
здоров’ю. Про птахів зав-
жди потрібно піклуватися, 
оскільки вони приносять 
велику користь матінці-
природі, наприклад, поїда-
ючи комах-шкідників у на-
ших фруктових садах. 

   7 лютого екоосвітяни національного природного парку 
«Кармелюкове Поділля» завітали в дошкільний навчаль-
ний заклад «Веселка» і для вихованців старших вікових 
груп «Ромашка» та «Колосок» провели еколого-освітнє 

заняття «Зимуючі птахи».  
   Метою заходу було сприяти засвоєнню знань про зиму-
ючих птахів рідного краю, підгодівля їх у зимовий період 
та розвинути дбайливе ставлення до пернатих друзів.  

   За допомогою ілюстраційно-
го матеріалу вихованці прига-
дали зимуючих птахів,  
дізналися цікаві факти з їх 
життя, відгадували загадки. 
Граючи визначали, які смако-
лики найкраще насипати у 
годівничку та, які продукти 
протипоказані для підгодівлі 
птахів. 
   Після розповіді для малечі 
був проведений майстер-клас 
— виготовлення аплікацій з 
ниток. Створювали яскраву 
пташечку, вісника зими -  снігура. Діти були старанними і 
наполегливими, тому композиції у них вийшли чудові. 

Тетяна Сташенко, провідний фахівець  
з екологічної освіти 

   У нашому календарі є ряд свят, які присвячені тим чи 
іншим представникам тваринного світу. У цьому ряду впе-
внено стоїть Всесвітній день кішок, який ми відзначаємо 
всіма любителями цієї прекрасної тварини в перший день 
весни – 1-го березня. 
   У сприйнятті більшості людей коти стійко асоціюються з 
ласкою, домашнім теплом і затишком. Тим часом, багато 
їх видів і до цього дня продовжують жити в дикій природі, 
населяючи, навіть, найвіддаленіші куточки нашої планети.  
   Напередодні свята пухнастиків, працівники НПП 
«Кармелюкове Поділля» провели в Білокамінській школі 
екологічний урок «Рідкісна кішка Поділля», присвячений 
зникаючим видам родини котячих.  
   Метою проведеного заходу є надання різнобічної інфор-
мації про різноманіття тваринного світу, його унікальність 
та незахищеність.  
   Спочатку учасників познайомили із незвичайними дики-
ми кішками світу. Ми всі знаємо про левів, тигрів, пумів, 
леопардів і ягуарів, але існує величезна кількість диких 
кішок, серед яких можна зустріти досить рідкісних, мале-
ньких, а, часом, і досить дивних створінь.  
   Далі увага була приділена рідкісній кішці нашої місцево-
сті – коту лісовому. Це лише на перший погляд він нагадує 
домашнього улюбленця. Лісові коти — індивідуалісти, які 
живуть поодиноко. Для постійних притулків дикий кіт у 

лісах, зазвичай, вибирає розташовані невисоко дупла ста-
рих дерев. Примітно, що в тих місцях, де багато борсучих 
нір, кіт у них не тільки влаштовує постійний притулок, але 
і рятується від небезпеки, навіть, якщо навколо багато 
дерев. Дупло або нора, призначені для розмноження, 
вистилаються сухою травою, листям, пір'ям птахів. Тимча-
сові притулки — невеликі ями, заглиблення під обривами, 
іноді просто густе сплетіння гілок. 
   Цей звір вправно ухиляється від будь-якого наземного 
переслідувача, ховаючись на деревах або в щілинах 
скель. Незважаючи на свої не надто великі розміри, цей 

хижак досить сміливий. У лісах він ловить білок і сонь, з 
птахів — фазанів і куріпок. Винищуючи велику кількість 
мишовидних гризунів — шкідників лісового і сільського 
господарств, лісові коти приносять значну користь. 
   Природні вороги лісових котів – вовки, куниці, тхори, 
ласки. Але сховатися від них тварині нескладно, бо ті не 
лазять по деревах. Самий небезпечний ворог дикого кота 
– людина.     
   Популяція котів зменшується кожного року і все через 
масову вирубку листяних лісів, зокрема, дібров. Також 
тварини часто гинуть під час полювання та у браконьєрсь-
ких пастках.  
   Кіт лісовий занесений до Червоної книги України. Як 
вид, що підлягає особливій охороні, він включений до 
списку Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої 
фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення 
та Бернської конвенції. 
   Школярі ознайомились з презентацію «Рідкісні кішки», 
відгадували загадки та переглядали пізнавальні відео про 
кота лісового. На згадку про зустріч діти отримали сувені-
ри та листівки із зображенням кота лісового.  
 Сподіваємося, що майбутні покоління бачитимуть лісово-
го хижого «мурчика» не лише на картинках. 

Тетяна Сташенко,  
провідний фахівець з екологічної освіти 
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шень.  
   Передрук матеріалів—тільки     з до-
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ПЗФ Калинівського району 

Адміністрація   
та весь колектив   

НПП “Кармелюкове Поділля” 
щиро вітає  

з Днем народження 

19.02– Брижатого Анатолія Івановича, 
дільничого інспектора  

Дохнянського НДПВ 

Дозвольте вас сьогодні привітати, 
Та міцного здоров’я побажати, 
Відвертих слів і щирого кохання, 
Безхмарних днів, удачі, процвітання, 
Щоб в домі було затишно і мило, 
Щоб вам завжди й усьому таланило, 
Нехай турботи не завадять жити, 
Бажаємо щороку молодіти, 
Хай друзі будуть не лише у свято, 
Живіть чудово, радісно, багато! 

   Лісовий заказник місцевого значення  «Калинівський».     
   Об'єкт природно-заповідного фонду Вінницької області. 
Розташований у межах Калинівського району Вінницької 
області, між селами Сальник і Лісова Лисіївка. 
   Площа 11 га. Оголошений відповідно до рішення Вінни-
цького облвиконкому від 29.08.1984 року № 371. Перебу-
ває у віданні Вінницьке державне підприємство «Вінліс-
госп» (Калинівське л-во, кв. 122, діл. 2). 
   Статус надано для збереження високопродуктивного 
еталонного соснового лісонасадження віком близько 100 
років. Травостій заказника складається із тіньових немо-
ральних видів — копитняк європейський, зірочник лісо-
вий, материнка запашна. Зі світлолюбивих видів зроста-
ють коронарія, зозулин цвіт, суниці лісові, вероніка лікар-
ська і вероніка дібровна, мітлинець собачий, дзвоники 
розлогі та інші. 
   Зростає ряд видів, занесених до Червоної книги України: 
гніздівка звичайна, любка дволиста, коручка чемернико-

подібна. Охороняється також генофонд лікарських видів 
— звіробій звичайний, вероніка лікарська, материнка зви-
чайна. 
   Лісовий заказник місцевого значення «Сосно́вий бір». 
   Розташований на території Сальницької сільської ради 
Калинівського району Вінницької області (Калинівське 
лісництво, кв.104 діл. 1). Оголошений відповідно до Рі-
шення Вінницького облвиконкому від 29.08.1984 р. № 371 
Охороняється високопродуктивне еталонне соснове лісо-
насадження віком понад 80 років. 
   За фізико-географічним районуванням України ця тери-

торія належить до Уланівського району Північної області 
Придніпровської височини Дністровсько-Дніпровської 
лісостепової провінції Лісостепової зони. З геоморфологіч-
ної точки зору територія заказника знаходиться на прос-
торій ділянці другої борової тераси р. Південний Буг зі 
світло-сірими лісовими супіщаними ґрунтами на староа-
лювіальних відкладах, внаслідок чого рельєф тут рівнин-
ний з незначним перепадом висот. 
   Клімат території помірно континентальний. Для нього 
характерне тривале, нежарке літо і порівняно недовга, 
м'яка зима. Середня температура січня становить -6…-5,5°
C, липня +18,5…+19 °C. Річна кількість опадів складає 500-
—525 мм. 
   За геоботанічним районуванням України ця територія 
належить до Європейської широколистяної області, По-
дільсько-Бесарабської провінції, Вінницького (Центра-
льноподільського округу). Рослинність представлена ви-

сокопродуктивними насадженнями сосни віком близько 
100 років. Травостій заказника складається із тіньових 
неморальних видів, частина яких знаходиться тут на пів-
денній межі ареалу: грушанка круглолиста, веснівка дво-
листа, орляк звичайний. 
   Зоологічна пам'ятка природи місцевого значення 
«Бобро́ве посе́лення» . Оголошена такою Рішенням Він-
ницького облвиконкому № 371 від 29 серпня 1984 р. Роз-
ташоване на притоці Південного Бугу — р. Згар; на захід-
ній околиці с. Мізяків Калинівського району. Природоохо-
ронний об'єкт знаходиться на землях Мізяківської сільсь-
кої ради. Його площа становить 2,0 га. 
   Глибоке врізання в осадочні породи мандруючого русла 
р. Згар та порівняно низький уріз води по підношенню до 
берегової лінії створили сприятливі умови для поселення 
в норах на узбережжі у заростях кущів та чагарників боб-
рів, ендемічних для Вінницької області хутрових звірів. 
Підтверджена кількість — 3 родини. Оселенню у цій міс-
цині бобрів сприяє свіжий приток води через витікання 
підземних вод та близькість деревних форм (верби, віль-
шняки). Нори особливо помітні у холодний період року. 
   Парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого 
значення «Саджавка», розташований на території с. Дру-
желюбівка Калинівського району Вінницької області 
(Калинівська міська об'єднана територіальна громада).    
   Оголошений відповідно до Рішення облвиконкому  
№ 261 від 25.10.1990 р. № 200. Охороняється старовин-
ний парк, закладений наприкінці XVIII ст., де зростає по-
над 60 видів дерев. 

   В лютому відбулася перевірка знань працівни-
ків СДО природоохоронних науково-дослідних 
відділень  за підсумками навчання в 2019 році. 
Згідно з Положенням про СДО природно-
заповідного фонду України така перевірка про-
водиться щорічно  і  має на меті виявити рівень 
знань працівників, їх відповідність займаній по-
саді.  Всього перевіркою було охоплено  29 чол.   
   За наказом була створена комісія у складі  за-
ступника директора, головного природознавця— 
Дудник Г.Л., старшого наукового співробітника—
Марківської Л.В., провідного фахівця з екологіч-
ної освіти — Сташенко Т.Г,начальника відділу  
ДО —  Дудника О.М.   

   Формою перевірки знань стала підготовка від-
повідей (на задану  заздалегідь тему)  та її презе-
нтація. Тематика стосувалася характеристики 
природоохоронних науково-дослідних відділень 
та їх діяльність, а саме: 
 - територіальний поділ та природоохоронний 
режим; 
 - характеристика біорізноманіття; 
 - раритетна компонента; 
 - наукові полігони та наукова діяльність; 
 - проведення природоохоронної акції. 
   Всі працівники показали достатній рівень 
знань. Найбільш змістовними та вичерпними 
були роботи Дохняньского ПНДВ. Основним не-
доліком є недостатній досвід публічних виступів, 
що вплинуло на презентацію. Креативність пода-
чі інформації  є важливим елементом в профіла-
ктичній роботі СДО. Тому необхідно далі працю-
вати у цьому напрямі. Найкращу презентацію 
підготував дільничний інспектор  Брижатий А.І. 
   Згідно план-графіка на 2020 рік заплановано 
щомісячне тематичне  навчання та семінар-
тренінг у  травні  щодо санітарного обстеження 
лісових насаджень, спільно зі спеціалістами 
ВСЛП «Лісозахист». 

Галина Іщенко, провідний інженер  
з природокористування   


