
 

Газета є членом  
Вінницької обласної 
організації  Спілки   

журналістів України 

Проблеми функціонування об'єктів природно-заповідного фонду у зоні діяльності  
НПП «Кармелюкове Поділля» 

   Національний природний парк «Кармелюкове Поділля» 
- найбільша територія природо-заповідного фонду Він-
ниччини.  І хоча з дня його створення пройшло уже 10 
років, питання визначення меж, на даний час, вирішено 
частково. Це стосується земель, які передані НПП без ви-
лучення у користувача і на які розроблено Проект землеу-
строю щодо організації і встановлення меж території при-
родо-заповідного фонду національного природного парку 
«Кармелюкове Поділля». Щодо решти території, то така 
можливість буде реалізована після виконання  Указу Пре-
зидента України передачі Парку земель у постійне земле-
користування, а це майже 82 % загальної території . 
   В межах Парку знаходиться 5 об’єктів ПЗФ,  які створено 
ще в 80-х роках  минулого століття. До них відносяться 
наступні  лісові заказники: ботанічний заказник загально-
державного значення «Бритавський», площею 3259 га і 
заказники місцевого значення «Червоногребельський», 
площа 1492 га та «Вербська дача», площа 46 га. Ці об’єкти 
знаходяться в користуванні ДП «Чечельницьке ЛГ». За  
функціональними зонуванням території Парку ці об’єкти 
відносяться до заповідної зони та частково до зони регу-
льованої рекреації. В заповідній зоні господарські роботи 
практично не проводяться, в зоні регульованої рекреації - 
з дотриманням природоохоронного режиму Парку та об-
межень для ботанічних заказників. 
   Саме заповідний режим, насамперед, заборона прове-
дення рубок головного користування, суцільних санітар-
них рубок, прохідних рубок догляду, забезпечив збере-
ження унікального біорізноманіття півдня Вінниччини. Ці 
заказники  стали ядром, навколо якого сформовано Парк. 

В той же час ботанічні пам’ятки загальнодержавного зна-
чення «Терещуків яр» 3.8 га та «Ромашково» 8.7 га презе-
нтують ділянки лучно-степової рослинності  унікальними 
видами, які занесені до ЧКУ. В першу чергу, це відкасник 
татарниколистий – рідкісна реліктова рослина. Ці об’єкти 
знаходяться на землях запасу  Чечельницької селищної 
ради. Найбільш проблемними питаннями охорони даних 
об’єктів  є антропогенний фактор. Наприклад, «Терещуків 
яр» знаходиться  в безпосередній близькості до смт. Чече-
льник, що сприяє створенню стихійних сміттєзвалищ по-
бутових відходів. Природною  загрозою популяції відкас-
ника, в свій час, стало заліснення площі  самосівом сосни, 
насадження якої знаходиться поруч. Селищна  рада, за 
підтримки Парку, провела заходи по вилученню небажа-
ної деревної рослинності, тим самим відновивши сприят-
ливі умови місцезростання виду.  
   Що стосується «Ромашково», то ця територія є анклавом 
серед сільськогосподарських угідь, які інтенсивно викори-
стовуються та постійно потерпає від заорювання, випалю-
вання стерні, впливу отрутохімікатів під час обробки по-
лів. 
   За межами території Парку знаходяться гідрологічні па-
м’ятки місцевого значення «Три криниці», Демівська сіль-
ська рада та «Група джерел «Берізки », Берізецька сільсь-
ка рада. Остання, декілька років тому, була впорядкована 
за підтримки сільської ради  зусиллями працівників Пар-
ку. Розчищено джерело, огороджена територія, яка знахо-
диться на громадському пасовищі, поставлено охоронні 
та інформаційні знаки. 
   Щодо об’єкту «Три криниці», то положення з дотриман-
ням визначеного режиму вкрай загрозливе. Це пов’язано 
з тим, що саме це місце є культовим для місцевого насе-
лення. На території пам’ятки в 2015 році збудована капли-

ця, де моляться віряни. Джерела  вважаються цілющими і 
в день св. Пантелеймона-цілителя тут збирається до 1000 
людей, як з місцевих, так із інших регіонів. Межі території 
пам’ятки не визначені, охоронні знаки не встановлено, 
берегова лінія русла не укріплена, осипається, затоптуєть-
ся, захаращена буреломом та сухостоєм. Крім того, як на 
території, так і в безпосередній близькості обладнані міс-
ця відпочинку – встановлено лавочки, альтанки, столики. 
Це значно посилює негативний вплив на об’єкт: заїзд ав-
тотранспорту, засмічення, влаштування стихійних кострищ 
тощо. Поєднання природоохоронних, релігійних та рекре-
аційних інтересів викликає занепокоєння у майбутньому 
даного об’єкту ПЗФ. 
   За ініціативи Парку було створено 3 нових об’єкта місце-
вого значення, поза межами Парку: ландшафтний заказ-
ник «Волошкове поле», площею 15 га, на території  Верб-
ської сільської ради, пам’ятка природи «Бабійове», 15 га, 
на території Поповогребельської  сільської ради, де вияв-
лено нове місцезростання відкасника татарниколистого та 
орнітологічний заказник «Ставки»,6.6 га, Чечельницька 
селищна рада – унікальний природний комплекс водно-
болотних угідь. 
   Нажаль, далі оголошення справа не пішла. Заходи по 
визначенню меж не проводяться. Зі свого боку Парк пос-
тійно моніторить стан цих об’єктів, періодично контролює  
дотримання природоохоронного режиму. Згідно Закону 
України «Про охорону навколишнього середовища» зем-
лекористувач бере під охоронну об’єкт і зобов’язаний 
зберігати його і дотримуватися екологічних вимог при 
використанні природних ресурсів, а також провести від-
межування заповідного об’єкту в натурі, оформлення  
його природоохоронною наочністю, нанесення на плано-
во-картографічні матеріали.  
   На нашу думку, було б раціонально взяти ініціативу по 
організації виготовленню землевпорядної документації 
на об’єкти ПЗФ місцевого значення районним радам або 
РДА. Це спростило саму процедуру заявки на виділення 
коштів на їх виготовлення із обласного екологічного фон-
ду, згідно з переліком природоохоронних заходів.  
   Щодо перспективи розширення території Парку, то є ряд 
напрацювань приєднання цінних природних комплексів, 
що безпосередньо з ним межують. Розроблено наукові 
обґрунтування  на створення нових об’єктів ПЗФ.  

 Олександр Романчук, директор Парку  

   Департамент агропромислового розвитку, екології та 
природних ресурсів Вінницької облдержадміністрації про-
вів 10.03.2020.р  круглий стіл на тему "Проблеми функціо-
нування об'єктів природно-заповідного фонду у сучасних 
умовах. Визначення меж територій та об'єктів природно-
заповідного фонду України - основа відкритого доступу до 
інформації про території та об'єкти ПЗФ". 
   Участь в обговоренні взяли спеціалісти департаменту, 
Державної екологічної академії післядипломної освіти та 
управління, проєктних організацій та профільних установ 
в тому числі і НПП «Кармелюкове Поділля». 

   З презентацією "Визначення меж територій та об’єктів 
природно-заповідного фонду України (на прикладі Доне-
цької області)" виступив к.с.г.н., доцент кафедри екологіч-
ного моніторингу, геоінформаційних та аерокосмічних 
технологій Державної екологічної академії післядиплом-
ної освіти та управління Петро Мілєхін. 
   Основною темою обговорення стало встановлення меж 
територій природно-заповідного фонду та їх внесення до 
Державного земельного кадастру України. 
   Проблема встановлення меж спричинена тим, що проє-
кти створення територій ПЗФ, як правило, не включають 
документацію із землеустрою. Підставою такої практики є 
чинні норми законодавства та відсутність коштів. На сьо-
годні, згідно норм законодавства, межі територій ПЗФ 
встановлюються лише після виділення коштів на винесен-
ня їх в натурі, тобто після створення територій ПЗФ, а не 
на етапі їх створення. Отже, території ПЗФ створюються 
без розробки землевпорядної документації, що призво-
дить до відсутності їх відображення в державній статисти-
чній звітності. У подальшому це може спричинити махіна-
ції з межами території ПЗФ та відчуження їх для нецільо-
вого використання. Оскільки внесення інформації  про 
території ПЗФ до ДЗК відбувається пізніше часу їх створен-
ня, при винесенні меж у натуру фактично виносяться не 

межі, які існували при створенні, а деякий "компро-
місний" варіант. 
   Таким чином, відсутність інформації про ПЗФ у ДЗК стає 
передумовою для відчуження земель ПЗФ для нецільових 
потреб. 
   Вирішенням проблеми може слугувати запровадження 
норм, які б чітко вказували перелік документів, що вхо-
дять до проєкту створення ПЗФ і передбачали механізми 
фінансування проєктів землеустрою ПЗФ на етапі їх ство-
рення. 

Ганна Дудник, головний природознавець Парку 

Круглий стіл  «Проблеми функціонування об'єктів природно-заповідного фонду  
у сучасних умовах» 



2  ст.                                          Вісник    «Кармелюкового Поділля» 

Найкращий подарунок – це подарунок , зроблений своїми руками! 

Вчимося сортувати сміття 

   Дарувати радість спілкування та нових вражень -  особ-
ливо важливо. Саме тому 5 березня у адмінбудівлі НПП 
«Кармелюкове Поділля» працівниками відділу рекреації 
та еколого-освітньої роботи Мариною Ярославською та 
Лілією Сошніковою, в рамках акції «Первоцвіт», було ор-

ганізовано майстер-клас «Весняні квіти». До Парку завіта-
ли учні КЗ «Чечельницька СЗШ І-ІІІ ст. №1». 
   Діти із захопленням та ентузіазмом взялися за виконан-
ня роботи – виготовлення квітів із гофрованого паперу, 
адже це нагода зробити подарунок найріднішим людям 
до 8 Березня. В силу своїх нескінченно чистих і світлих 
почуттів кожен хоче подарувати щось справді особливе і 
саме те, що справді передасть ті незабутні емоції. Хочеть-
ся підкреслити: найкращий подарунок – це подарунок, 
зроблений своїми руками! 
   Під час майстер-класу дітей було ознайомлено із різно-
барвним світом ранньоквітучих рослин, їх важливою рол-
лю у природі та охоронним статусом більшості із них. Ко-
жен учасник отримав на згадку про зустріч флаєр та масу 
вражень від самого процесу створення квітів. 
   Зроблені власноруч подарунки виглядають по особливо-
му -  тепліше і ніжніше. Ми впевнені, що усі вироби сподо-
баються матусям та бабусям і стануть іще одним проявом 
любові від їхніх чудових дітей. І це зрозуміло, адже та чи 

інша саморобка містить частинку дитячої душі. 
Лілія Сошнікова, провідний фахівець з рекреації 

   Серед багатьох сучасних екологічних проблем є одна, до 
якої причетні безпосередньо всі, незалежно від віку, статі, 
професії чи роду занять, це – проблема поводження з тве-
рдими побутовими відходами або сміттям, що є чи не 
найголовнішим показником культури екологічної поведін-
ки сучасної людини. 
   Нині в Україні поводження з відходами визначається 
законами „Про охорону навколишнього природного сере-
довища” (1991 р.), „Про відходи” (1998), „Про забезпечен-
ня санітарного та епідеміологічного благополуччя насе-
лення”, „Про поводження з радіоактивними відходами”, 
„Про металобрухт”, Кодексом України про надра, а також 
Програмою поводження з твердими побутовими відхода-
ми. Основними принципами державної політики у сфері 
поводження з відходами є пріоритетний захист навколиш-
нього природного середовища та здоров’я людини від 
негативного впливу відходів, забезпечення ощадливого 
використання матеріально-сировинних та енергетичних 
ресурсів, науково-обгрунтоване узгодження екологічних, 

економічних та соціальних інтересів суспільства. Українсь-
ке законодавство, стосовно поводження з відходами, пос-
тійно вдосконалюється, у цьому беруть участь не лише 
державні установи, а й громадські організації. І, до речі, 
саме зараз у владних структурах обговорюються зміни й 
доповнення до природоохоронного законодавства, зок-
рема, про значне підвищення штрафів за засмічення до-
вкілля побутовими відходами. 
   11 березня 2020 року у КЗ «Чечельницька СЗШ І-ІІІ ст. 
№1», з метою активізації уваги громадськості до пробле-
ми вторинної переробки відходів та залучення до практи-
чної природоохоронної діяльності, працівниками відділу 
рекреації та еколого-освітньої роботи, спільно з волонте-
ром та засновником руху «Еко-Чечельник» - Тетяною Гни-
дюк, організовано та проведено екопросвітницький захід 
«Вчимося сортувати сміття». 
   Марина Ярославська, фахівець з екологічної освіти, 
ознайомила учнів з мультимедійною презентацією, яка 
розповіла про правила сортування сміття, про терміни 
розкладання відходів, вплив сміття на навколишнє сере-
довища, види забруднення тими чи іншими відходами. 
   Інформаційна частина стосувалась надзвичайно важли-
вого значення громадян у вирішенні проблеми твердих 
побутових відходів. Адже вони є головними нагромаджу-
вачами та сортувальниками ТПВ. Сортування сміття дозво-
ляє відправляти вторинну сировину на переробку, а не на 
полігони, які на сьогоднішній день займають 4 відсотки 
території України.  
   Тетяна Гнидюк познайомила всіх учасників заходу про 
збір вторсировини у смт Чечельник, планами по її реаліза-
ціїї, режимом роботи пункту прийому. Закликала учнів 

долучитися до цієї важливої і необхідної справи та добро-
совісно віднестися до сортування сміття  
   Для закріплення знань Лілією Сошніковою, провідним 
фахівцем з рекреації, проведено підсумкову вікторину 
«Як сортувати сміття: що куди класти», в ході якої діти 
навчалися сортувати сміття, дізналися що можна і чого не 

можна викидати у контейнери, використовуючи їх чотири 
типи: для паперу і картону, для органічних відходів, для 
тари, для небезпечних відходів. Переробка — це най-
більш ефективний метод утилізації відходів, тому що пла-
стик, скло, метал отримують друге життя, і не повинні ски-
датися в один сміттєвий контейнер, це — принцип розді-
льного сортування сміття.  
   Всі знають: сміття нікуди не зникне, допоки його не за-
беруть люди! Тому пам’ятайте: смітити не слід! Тоді без 
усякого дива Дім-Земля буде завжди красива! 

Лілія Сошнікова, провідний фахівець з рекреації 

Чисте довкілля - це  інвестиція у майбутнє! 

   У країні  стартувала акція прибирання сміття. Її суть по-
лягає у тому, щоб очистити забруднену ділянку та на її 
прикладі продемонструвати як зусиллями небайдужих 
людей можна змінити вигляд місця, на якому вони пра-
цювали. 
  Люди по усіх континентах прибирають сміття і виставля-
ють світлини у соціальних мережах, тим самим мотивую-

чи скільки мотлоху вони зібрали і як можна власними 
силами змінити планету.  
   Працівники служби державної охорони національного 
природного  парку «Кармелюкове Поділля» не залишили-
ся осторонь та провели в березні ряд заходів по приби-
ранню сміття.  
   Учні КЗ "Поповогребельська СЗШ І-ІІІ ст.", разом з пра-
цівниками Червоногребельського ПНДВ національного 
природного парку «Кармелюкове Поділля», врамках акції 
«Життя без сміття», долучилися до громадського руху 

«Еко-Чечельник». Спільними зусиллями було прибрано 
від сміття рекреаційний пункт «Криниця Лотоцького». Під 
час проведення акції сміття було розсортовано видами 
вторинної сировини - макулатури, склотари, скла, побуто-
вою металу, пластикових пляшок і плівки, тари від побу-
тової та авто хімії. Зібрану вторинну сировину доправили 
до складу на території КП «Чечельник – комунсервіс». 

   Долучилися до акції і учні Чечельницької школи №2, 
дружно вийшовши на прибирання берега річки Савранка. 
При цьому сортуючи зібране сміття за видами втор сиро-
вини. Акцію провели працівники відділу охорони Парку, 
надавши сміттєві пакети, рукавички та транспорт для дос-
тавки сортованого сміття до складу. 
   Любомирське ПНДВ разом з учнями та працівниками 
Стратїівської школи також вийшли на прибирання сміття. 
 Учасники заходів  та працівники національного природ-
ного парку «Кармелюкове Поділля» закликають усіх не-
байдужих запустити флешмоб «Чисте довкілля » по збору 
та сортуванню сміття. Великі зміни розпочинаються з ма-
леньких кроків. Зроби невеличкий крок – подаруй 2-3 
години свого часу, щоб прибрати у власному домі. Давай-
те скажемо – СТОП засміченню довкілля.  
                                        Галина Іщенко,  провідний інженер 

                                                             з природокористування  
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Етюд у зелених тонах : озеленюємо нашу територію 

    Краєвиди  Парку з висоти 

    Весна іде -  красу несе 

   Територія національного природного парку «Карме-
люкове Поділля» уособлює унікальну природу Південно-
го  Поділля, має  вигідний  фізико-географічний  потенці-
ал,  який  обумовлюють  краса   та різноманіття   ландша-
фтів,  переважання  мальовничого  горбистого  рельєфу,  
значна  залісненість.  
   З метою розвитку туризму і залучення більшої чисельно-
сті відвідувачів, в туристично привабливих місцях створю-
ються оглядові майданчики. Вони, зазвичай, розташовані 
на значній, відносно прилеглої місцевості, висоті, що до-
зволяє спостерігати панораму або конкретний об'єкт. 
Майданчики можуть бути природними -  пласкими вер-
шинами гір чи пагорбів, додатково не обладнані топогра-
фічні об'єкти, що за своєю природою дозволяють спосте-
рігати панораму навколишньої місцевості.  

   Штучні майданчики розташовуються аналогічно до при-
родних майданчиків, а їхня технічна складність лежить в 

широкому діапазоні від найпростіших дерев'яних помос-
тів до складних інженерних конструкцій, вартістю в десят-
ки мільйонів доларів із застосуванням сотень тонн бето-
ну, сталі і скла.   
   Працівники Бритавського  ПНДВ, використавши природ-
ній рельєф, побудували  штучний оглядовий майданчик. 
Розташований він обабіч автомобільного шляху,  що веде 
з Чечельника до Бритавки, поблизу лісового урочища 
«Уланово». 
   Споруда дозволяє оглянути панорамний краєвид лісо-
вих масивів урочища «Бритавська дача», мальовничих 
степових схилів балки, село Бритавку. В різну пору року 
це захоплююче видовище, яке надихає та долучає люди-
ну до прекрасного.  

Віктор Бунич, начальник Бритавського ПНДВ 

   Весна -  пора первоцвітів. Ніжно бринять підсніжники та 
білоцвіт, голубіють проліски і рясно цвіте ряст, квітне ша-
фран. Крізь опале листя пробивається анемона, рівноплі-
дник, зірочки жовті, викинув стрілку тюльпан дібровний . 
На галявинах та узліссях ледь-ледь видніються блакитні  
квіти незабудки. 
   Для працівників природоохоронних науково-дослідних 
відділень це час  не тільки охоронни первоцвітів, а й облік 
рідкісних  рослин, моніторинг їх стану.  
   На облікових ділянках проводиться облік рослин, що 
занесені до Червоної книги України та до списку регіона-
льно рідкісних видів рослин.  Це є важливим внеском в 
дослідження  унікальної флори Парку.   

 Сергій Демченко,  провідний інженер  
з охорони природних екосистем  

   Весна відкрила двері у свої володіння і багато хто з нас 
уже з першим подихом весняного повітря занурився в 
мрії про квітучі дерева, зелені газончики і клумби, що 
грають різними барвами. Приємна картина, чи не так?     
   Про користь зелених насаджень написано безліч науко-
вих та медичних статей. Усі ми знаємо, що вони очищують 
міське повітря від пилу та газів, балансують температур-
ний режим та захищають від шуму. Крім того, на них пок-

ладено ще декілька важливих функцій — рекреаційна, 
планувальна та декоративно-художня. Питання благоуст-
рою і озеленення є особливо актуальним у наш час, адже 
людині подобається перебувати в тому місці, яке покра-
щує його настрій, дарує затишок і енергію. 
   Благоустрій території, висаджування дерев та кущів, 
прибирання території є завжди актуальною та благород-
ною справою. Весняна пора завжди сприяє цьому. Тому 
працівники господарства господарського технічного сек-
тору та науково-дослідного відділу національного приро-
дного парку «Кармелюкове Поділля» активно долучилися 
до акцій з благоустрою території та доклали максимум 
зусиль для її впорядкування.  
   Біля адмінбудинку очищено прилеглу територію від за-
бруднення та захаращень, здійснено обрізку плодових 
дерев, приведено до естетичного вигляду клумбу. А 19 
березня, під керівництвом завідувача розсадником Олек-
сандра Ярославського, було висаджено саджанці дерев та 
кущів з власного розсадника та тих, які люб’язно були 
надані нам Володимиром Баточенком, колегою з націо-
нального природного парку «Північне Поділля». Загалом 
біля приміщення Парку було висаджено такі культури: 
дерен (кизил) справжній – 2 шт., дерен (кизил) коуза – 2 
шт., ялиця біла – 4 шт., бук лісовий – 3 шт., бруслина пов-

зуча – 1 шт., ліщина 
деревовидна – 3 шт., 
липа золотиста – 2 шт., 
береза повисла – 2 шт., 
ялина колюча (блакит-
на) – 2 шт., горобина 
звичайна – 2 шт., сам-
шит - 170 шт. та білоц-
віт весняний двох ви-
дів – 16 шт. 
   Організовуючи цю та 
інші подібні природоо-
хоронні акції, ми нама-
гаємося зробити так, 
щоб слова відомого 
фізика Нільса Бора: 
«Людство не загине в 
атомному кошмарі, воно задихнеться у власних відходах» 
не стали пророчими.  Адже все залежить тільки від нас 
самих, тож давайте всі разом будемо дбати про здоров’я  
нашої планети. 
   Весняний благоустрій є безстроковою акцією, тому ро-
бота в цьому напрямку продовжується. 

Олександр Ярославський, завідувач розсадником 

    Посадка дерев 
   В березні місяці відзначається Міжнародний день лісів.  
У 2020 році Міжнародний день лісів проходить під гаслом 
«Ліси та біорізноманіття. Надто цінно, щоб втратити». Мі-
ністерство енергетики  та захисту довкілля,  спільно з Дер-
жавним Агентством лісових ресурсів України,  започатку-
вали нову Всеукраїнську акцію «Відновлюємо ліси ра-
зом». Метою Акції є відновлення українських лісів, підви-
щення іміджу лісової галузі та професії лісівника, поінфор-
мованості суспільства щодо важливості та необхідності 
проведення лісогосподарських заходів, поширення знань 
про ліси та їх важливість для існування життя на планеті, 
поліпшення екологічної ситуації в країні, виховання у під-
ростаючого покоління шанобливого ставлення до приро-
ди.  
   В рамках  цієї акції 23 березня 2020 року працівники 
Бритавського та Червоногребельського ПНДВ провели 
посадку дерев та кущів на території рекреаційних пунктів 
«Вишенька», «Камілина криниця », «Анютине джерело». 
   Саме цей час – весняне рівнодення, є сприятливим пері-
одом для посадки. Весняна пора — це шанс посадити 
своє дерево. Всього працівниками ПНДВ висаджено 70 
дерев ялини, сосни та туї. Нехай вони ростуть і збагачують 
землю чистим повітрям, покращують екологічну ситуацію 

краю, зберігають здоров’я людям.  
Олександр Дудник, начальник відділу ДО 
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Адміністрація   

та весь колектив   

НПП “Кармелюкове Поділля” 

щиро вітає  з Днем народження 
03.03 – Дмитришина Ігора Григоровича,       

      природоохоронця VI розряду Червоногре-  

      бельського ПНДВ; 

      12.03 - Бунича Володимира Петровича,       

        начальника Бритавського ПНДВ; 

 14.03 - Чередника Віталія Михайловича,    

   інспектора з охорони ПЗФ Дохнянського   

    ПНДВ; 

     30.03 – Климковича Володимира  

           Євгенійовича, в.о. юрисконсульта. 

Бажаємо вам лише добрих подій, 
Ясного сонця, здійснення мрій, 
Друзів чудових, кохання міцного, 
Більше веселого, менше сумного, 
Те, що задумали, хай все вдається, 
Та добра доля до вас посміхнеться! 
 

   «Сестри́нівська Да́ча» ботанічний заказник загально-
державного значення в Україні. Розташований у межах 
Козятинського району Вінницької області, на північний 
схід від міста Козятин, між селами Сестринівка, Іванківці 
та Вернигородок у верхів'ях річки Гнилоп'ять (кв. 8 Козя-
тинського лісництва). 
   Площа 48 га (у тому числі 0,3 га — просіки, 2 га — боло-
та). Створений у 1982 році. Перебуває у віданні ДП «Хмі-
льницьке лісове господарство». 
   Охороняються діброва природного походження, зокре-
ма дубовий ліс із дуба звичайного, ліщиновий (угрупо-
вання, занесене до Червоної книги України), що прилягає 
до річки Гуйви. Вздовж річки — заплавні ліси з вільхи чор-
ної. У трав'яному покриві серед рідкісних видів трапля-
ються черевички зозулині та любка дволиста, занесені до 
Червоної книги України. 
   За фізико-географічним районуванням України ця тери-
торія належить до Самгородсько-Липовецького району 
Північної області Придніпровської височини Дністровсько
-Дніпровської лісостепової провінції Лісостепової зони. 
Для території, на якій розташовано заказник, характерни-
ми є хвилясті лесові рівнини з чорноземами типовими 
малогумусними. З геоморфологічної точки зору описува-
на територія являє собою хвилястую височину денудацій-
ної рівнини. 
   Територія заказника розташована на похилому (3-6°) 
схилі плакору, що переходить в заплаву річки Гуйви. Ос-
нову рослинності складають грабово-дубові ліси яглицеві 
природного походження, віком 100-110 років, а також 
дубові ліси ліщиново-яглицеві та ліщиново-зірочникові 
аналогічного віку. В склад перелічених вище угруповань 
входять переважно неморальні мезофітні види, такі як 
яглиця звичайна, зірочник лісовий, копитняк європейсь-
кий, маренка пахуча, одинарних європейський, медунка 
темна. Слід відзначити, що в склад травостоя подекуди 
входять такі рідкісні в регіоні види, як медунка м'яка, ане-
мона лісова, купальниця європейська.  

   Заказник було створено для охорони найбільш рідкісної 
орхідеї регіона - венериних черевичків справжніх, внесе-
них в Список рідкісних та зникаючих рослин Європи і в 
"Червону книгу України". Популяція даного виду нечисле-
на, нараховує дясятки особин, частина з яких добре квітує 
й плодоносить. Це - єдина популяція даного виду, що збе-
реглася в наш час в області. 

   Крім венериних черевичків, в заказнику також є види, 
занесені В "Червону книгу України": підсніжник білосніж-
ний , любка дволиста, гніздівка звичайна, коручка чемер-
никовидна. Загалом, даний заказник є одним з найцінні-
ших серед ботанічних об'єктів області і потребує постійно-
го контролю за станом лісових угруповань, а також попу-
ляцій рідкісних видів. 
«Немирине́цьке» ландшафтний заказник місцевого зна-
чення площею 30 га, розташований у с. Немиринці Козя-
тинського району Вінницької області. Оголошений відпо-
відно до Рішення 28 сесії 5 скликання Вінницької облради 
№ 968 від 02 березня 2010 р. 
   Охороняється ділянка соснового лісу водно-болотного 
комплексу багата болотною рослинністю (очерет, осока, 
рогіз), з місцями гніздування водно-болотних птахів 

(качка, курочка-водяна, чирок). 
   Рельєф території рівнинний, слабохвилястий. Рослин-
ність вказаної території представлено такими основними 
групами:  
— деревною та чагарниковою рослинністю;  
— прибережно-водною та суто-водною рослинністю. 
   Основними літніми домінантами трав'яного ярусу є пи-
рій середній, кропива дводомна, підмаренник чіпкий, 
яглиця звичайна, зеленчук жовтий, зірочник ланцетоподі-
бний. Серед рослин боліт та берегів водного дзеркала — 
осока волосиста, очерет звичайний. До угруповань водної 
рослинності найчастіше трапляються ценози спіродели 
багатокореневої і ряски малої, звичайними є також цено-
зи куширу темно-зеленого, елодеї канадської, водяного 
різака алоєподібного, жабурника звичайного, водопериці 
кільчастої. Прибережно-водна рослинність представлена 
добре розвиненим азональним елементом: куга озерна, 
частуха подорожникова. 
   На водно-болотному комплексі росте багато видів рос-
лин: цибуля ведмежа, живокіст, зозулині черевички, люб-
ка дволиста, півники болотяні, шавлія звичайна, аїр зви-
чайний та багато інших. Більшість видів рослин занесені 
до Червоної книги. 
   Чагарниковий ярус розвинений слабо. Поширеними ви-
дами в ньому є шипшина, бруслина європейська, та боро-
давчаста, бузина чорна, рідше трапляються ліщина, сви-
дина криваво-червона. 
   Деревно-чагарникова рослинність представлена по схи-
лах водних об'єктів та безпосередньо біля води. Чагарни-
кові зарості утворюють терен, лох вузьколистий, свидина 
криваво-червона, глід кривочашечковий, жостір пронос-
ний. Такий видовий склад значно підвищує ємність тутеш-
нього середовища для тваринного світу. 
   На берегах річок зустрічаються видри, норки, а по во-
доймах — дикі качки і гуси. З осілих і перелітних птахів 
найбільш поширені граки, ворони, галки, сороки, шпаки, 
синиці, дрозди, сови, дятли, солов'ї. 

   Значна площа об'єкту та поєд-
нання різних природних угрупо-
вань: наявність непорушеної за-
плави, прибережно-водної рос-
линності створює велику ємність 
для існування великого розмаїття 
тварин. Біля території водних 
об'єктів зустрічаються комахи 
занесені до Червоної книги Украї-
ни: подалірій, махаон, бджола-
тесляр фіолетова. 
   Велику цінність для існування 
фауни вказаної території відіграє 
водна фауна, зокрема іхтіофауна 
водного дзеркала. Тут зустріча-
ються такі звичайні риби як: ка-
рась, окунь, щука, види товстолобів, сом, 
лящ, судак, білий амур. 
   Водне дзеркало виконує дуже важливе зна-
чення для популяцій водоплавних птахів. Це 
місце гніздування багатьох видів птахів: кули-
ків, качок, лисок, курочок водяних, рибало-
чок голубих, лунів болотяних, яструбів — пе-
репелятників, бугаїв, чапель білих та сірих, 
лелек білих, лебедів — шипунів і, що найцін-
ніше — сірих гусей. Під час прольоту на тери-
торії об'єкту зупиняються великі маси перелі-
тних птахів. Серед них: велика і мала білі чап-
лі, черні, кулики. Охороняти мігруючих птахів 
Україна зобов'язалася, приєднавшись до 
Боннської конвенції. У гніздовий період від-
мічено багато видів птахів, серед яких внесе-
но до ЧКУ: лелека чорний, балабан, лежень, 
кулик-сорока, пугач, сорокопуд сірий. 
   Наявність великого водного об'єкту підтри-
мує існування тут рідкісного червоно-
книжного хижака — видри. Звичайною є он-

датра. Територія об'єкту сприятлива для взят-
тя всіх цих тварин під охорону. 
   Територія об'єкту має високе міжнародне 
значення, в першу чергу, як шлях міграції ве-
ликих мас перелітних птахів. Охороняти міг-
руючі види птахів Україна зобов'язалася, при-
йнявши «закон України про приєднання до 
Боннської конвенції» 19.03.99 р. Зобов'язан-
ня з охорони водно-болотяних угідь (до числа 
яких належить і вказана територія), Україна 
взяла на себе, приєднавшись до Рамсарської 
конвенції (Постанова Верховної Ради від 29-
.10.96 р.). Додатково зазначимо, що на разі в 
умовах майже тотальної трансформації вод-
но-болотних екосистем Вінниччини необхід-
ним є збереження усіх площ не нетрансфор-
мованих екосистем, що збереглися, адже за 
останні 50 років в області зникло десятки ви-
дів рослин та тварин. Кожен рік зростає кіль-
кість видів, що потребують спеціальної охо-
рони в області. 
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