
 

Газета є членом  
Вінницької обласної 
організації  Спілки   

журналістів України 

Чергове   засідання НТР   

            

Спостерігаємо за борсуком 

Чергове   засідання НТР НПП «Кармелюкове Поділля» 
відбулося 5 червня 2020 року. 
     В зв’язку з карантинними заходами для іногородніх 
членів НТР засідання було проведено в заочній формі за 
допомогою електронного зв’язку. 

     Порядок денний засідання: 
1. Погодження VІІ тому Літопису природи НПП «Кармелю-
кове Поділля» (доповідач начальник науково-дослідного 
відділу Любченко В.Є.). 
2. Про зміну функціонального зонування території ур. 
«Стратіївська дача» (доповідач старший науковий співро-
бітник Марківська Л.В.). 
3. Щодо змін в проведені масової еколого-освітньої робо-
ти, в зв’язку з карантинними заходами (доповідач началь-
ник відділу рекреації та еколого-освітньої роботи Сторо-
женко Л.І.) 
4. Про порядок надання екскурсійних послуг в умовах 
пандемії коронавірусу (доповідач начальник відділу рек-
реації та еколого-освітньої роботи Стороженко Л.І.). 
   Із 23 членів НТР участь прийняли 19 чоловік, із них очно 
- 6, заочно -13. Запрошено на засідання першого заступ-
ника голови Чечельницької РДА Савчука В. В. та директо-
ра ДП «Чечельницьке ЛГ» Сокиринського О.М. 
   Заочні учасники засідання були попередньо ознайомле-
ні з матеріалами, які розглядалися на засіданні та надали 
результати голосування за порядком денним до  дати 
проведення НТР. Засідання проведено з дотриманням 
карантинних вимог. 
   Не зважаючи на особливість проведення засідання, від-
булося жваве обговорення, було надано ряд пропозицій 
та зауважень, які були враховані при голосуванні. Най-
більш дискусійним було питання  про зміну функціональ-
ного зонування території ур. «Стратіївська дача».  
   За результатами голосування було погоджено VІІ том 
Літопису природи НПП «Кармелюкове Поділля», зміни в 
проведенні масової еколого-освітньої роботи, в зв’язку з 
карантинними заходами та порядок надання екскурсій-

них послуг в умовах пандемії коронавірусу. 
   Порядок надання екскурсійних послуг надано на розг-
ляд комісією  з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій при Чечельницькій райдержадмі-
ністрації. 

 Ганна Дудник, заступник голови НТР 
 

Зміни  
в проведенні масової еколого-освітньої роботи НПП 
«Кармелюкове Поділля», в зв’язку з карантинними захо-
дами 
1. Відмінити  проведення в 2020 році щорічного молодіж-
ного форуму «Південне Поділля - перлина України», приу-
роченого до  Міжнародного дня навколишнього природ-
ного середовища. 
2. До  кінця року продовжити термін прийняття робіт на 
фотоконкурс «Природа через фотооб’єктив» та провести 
підсумки  у заочній формі. 
3. Провести науково-практичну конференцію учнівської 
молоді «Природно-заповідна спадщина Південно-
Східного Поділля» , згідно плану, у заочній формі з пода-
льшим виданням збірника робіт. 
4. В рамках літературного конкурсу «Пишіть вдома» серед 
учнівської молоді оголосити прийом робіт на тему «Я+ 
Природа=МИ», кращі роботи конкурсу будуть надрукова-
ні у збірнику матеріалів І Регіональної науково-практичної 
конференції учнівської молоді «Природно-заповідна спа-
дщина Південно-Східного Поділля». 

Начальник відділу рекреації та  
еколого-освітньої роботи  Л.І. Стороженко 

 
Порядок 

надання екскурсійних послуг НПП «Кармелюкове Поділ-
ля», в умовах пандемії коронавірусу. 
   На виконання ПКМУ від 11.03.2020 р. №211 «Про запо-
бігання поширенню на території    України гострої респіра-
торної хвороби   COVID-19 » та з доповненнями  ПКМУ від 

04.05.2020 р. №343 «Про внесення змін до деяких актів 
КМУ», з метою дотримання санітарних та протиепідеміч-
них заходів розроблений даний порядок: 
- термометрія співробітників та відвідувачів Парку;  
- дотримання дистанції між відвідувачами не менше 1м; 
- обов’язковий масковий режим; 
- користування антисептичними засобами на вході до 
приміщення установи та транспорту перевізника; 
 - під час проведення екскурсії число учасників групи не 
повинно перебільшувати 8 осіб; 
- регулярне проведення дезинфекції; 
- турфірми, або турагентства повинні забезпечити праців-
ників установи радіомікрофоном, а екскурсантів радіопе-
редавачами; 
- при відвідуванні рекреаційного пункту дотримуватись 
санітарних норм, передбачених в умовах карантину; 

- екскурсія проводиться за наказом адміністрації Парку, з 
врахуванням з місцевим рішенням щодо реальної ситуації 
в регіоні стосовно поширення COVID-19. 

Начальник відділу рекреації та  
еколого-освітньої роботи  Л.І. Стороженко 

   В рамках проведення науково-дослідних робіт праців-
никами служби державної охоронни Парку проводиться 
моніторинг життєдіяльності фонових видів тваринного 
світу. Це надзвичайно кропітлива робота, яка потребує 
витримки, спостережливості та терпіння, адже дикі твари-
ни  надзвичайно полохливі. Тому фотопастка допомагає 
зафіксувати  те що не в змозі зробити людина.  
   Наразі фотопастка була встановлена біля борсучих нір. 
Саме о цій порі народжені борсучата починають виходити 
на прогулянку за межі своїх домівок. Це дуже важко зафі-
ксувати тому що борсуки ведуть нічний спосіб життя. 
   Борсук звичайний (Meles meles) відноситься до родини 
куничі. Донедавна борсук був занесений до Червоної кни-

ги України.    
   Людина - це єдина істота, що складає небезпеку для 
борсука. Заради його коштовного хутра, що використову-
ється при виробництві пензлів, цих тварин убивали, на 
них ставили сільця й влаштовували, навіть, полювання з 
собаками. Борсуче сало вважається цілющим, тому вони 
часто стають об’єктом браконьєрства. Багато  борсуків 
гине на дорогах під колесами автомобілів. Інших же уби-
вають, тому що й до сьогодні їх вважають розповсюджу-
вачами сказу. 
   Світлина з фотопастки, встановленої біля борсучої 
нори в Дохнянському ПНДВ.  

Олександр Дудник, начальник ДО  

ПЗФ Крижопільського району 

   Уро́чище «Тур́ська стінка» — ботанічний заказник міс-
цевого значення в Україні. Розташований на південь від с. 
Вільшанка в Крижопільському районі Вінницької області у 
долині р. Вільшанка. 
   Площа — 40,8 га. Утворений у 1995 році  (розпоря-
дження Вінницької обласної державної адміністрації від 
22.12.1995 р. №200). Перебуває у віданні СТОВ «Вільша-
нське». Охороняється цінна ділянка природної степової 
рослинності, у складі якої представлені: горицвіт, фіалка 
запашна. 
   Територія знаходиться на крутому кам'янистому схилі по 
лівому боці долини р. Вільшанка крутизною до 40°. Ділян-
ка представлена вигоном і кам'янистими місцями, слабо 
еродована. На поверхню виходять вапнякові породи Схід-
ноподільських товтр.  
   Рослинний покрив представлений лучно-степовими і 
петрофітними угрупованнями, подекуди деградований. 
Серед домінантів травостою виділяються Koeleria cristata, 
Pilosella officinarum, Poa angustifolia, P. pratensis, Botri-

ochloa ischaemum, розсіяно росте Stipa capillata. З рідкіс-
них первоцвітів тут ростуть Adonis vernalis і Crocus reticula-
tus. Популяції обох видів численні та займають багато 
гектарів у долині Вільшанки. Загальна площа популяції 
горицвіту становить тут 12–15 га, в її складі росте до 2000 
генеративних особин виду. У популяції крокусу в урочищі 
відмічено біля 700-800 генеративних особин. 
   У складі флори "Турської стінки" присутні такі цінні лі-
карські види, як горицвіт, шавлія поникла, лядвенець ро-
гатий. 
   «Соколівська дача» — заповідне урочище, розташова-
не на території Крижопільського району Вінницької облас-
ті (Заболотнянське лісництво, кв. 42, 43). Оголошене від-
повідно до розпорядження Вінницького Облвиконкому 
від 29.12.1979 р. № 80 
    Характерною для цієї ділянки є розчленована глибоки-
ми долинами лесова височина з сірими опідзоленими 
ґрунтами. З геоморфологічної точки зору описувана тери-
торія являє собою хвилясту ерозійно-акумулятивно-

денудаційну сильнохвилясту рівнину.  
      Урочище являє собою високопродуктивне насадження 
дуба черещатого з участю бука європейського і дуба ске-
льного віком 90-105 років. В деревостані зустрічаються, 
крім перелічених, такі види, як граб звичайний, в'яз гра-
болистий і пробковий, ясен високий, клени гостролистий і 
польовий. В підліску поодиноко зустрічаються ліщина 
звичайна, калина-гордовина, бруслина європейська і бо-
родавчаста, шипшина найколючіша. 
   В травостані домінує осока (покриття 50-60%); асектато-
рами виступають неморальні види, такі як копитняк євро-
пейський, зеленчук жовтий, зірочник лісовий, мерінгія 
трижилкова, фіалки собача, шерстиста, Рейхенбаха, купи-
на широколиста, медунка лікарська. Зустрічаються також 
більш світлолюбиві види субсередземноморського немо-
рального комплексу: холодок тонколистий, купина лікар-
ська, пупочник (омфалодес) скорпіоновий (завитий), шо-
ломниця висока. Зростає велика популяція підсніжника 
білосніжного. 
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Адміністрація  та весь колектив   
НПП “Кармелюкове Поділля” 

щиро вітає   
з Днем народження 

15.06 - Любченка Василя Євгенійовича,  
             начальника науково-дослідного відділу; 
22.06 - Ярмака Олександра Васильовича,  
             начальника Лузького ПНДВ; 

23.06 - Усатого Миколу Петровича,  
              начальника Червоногребельського ПНДВ. 

 
 

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

   Національний природний парк «Кармелюкове 
Поділля» запрошує всіх бажаючих прийняти участь 
у літературному конкурсі «Я+Природа=МИ», приу-
роченому Всесвітньому дню навколишнього сере-
довища (5 червня). 
                         Довідка: 
    День довкілля проводиться з метою поглиблен-
ня суспільного усвідомлення необхідності зберіга-
ти і покращувати довкілля. Обрання цієї дати 
обґрунтовано тим, що саме в цей день відкрилася 
Конференція ООН із проблем навколишнього сере-
довища (Стокгольм, 1972) за результатами якої 
створено Програму ООН з навколишнього середо-
вища (ЮНЕП). У 2000 році в цей день розпочато 
програму ООН «Тисячоліття довкілля – приступи-
ти до дій». Програма є ще одним нагадуванням 
людству про його роль в охороні довкілля. Всесві-
тній день довкілля вважається однією з найваж-
ливіших подій екологічного календаря і щороку 

відзнача-
ється в 
більш ніж 
100 країнах 
світу, по-
чинаючи з 
1973 року. 
Щорічне 
святкуван-
ня дня до-

вкілля допомагає привернути увагу суспільства до 
екологічних проблем і підкреслює гостру необхід-
ність в зміні ставлення людини до природних ре-
сурсів. 
                         Умови конкурсу: 
   На конкурс приймаються роботи: вірші, оповідан-
ня, твори. 
Вік учасників: 10 – 17 років 
Термін надсилання робіт: до 1 вересня 2020 року 
Роботи надсилаються на електронну пошту НПП 
«Кармелюкове Поділля»:  
                                    karmelucove_podilla@ukr.net 
           Вимоги до оформлення матеріалів: 
Обсяг твору – 1 - 3 стор. 
Текстовий редактор Microsoft Word, формат А-4. 
Шрифт – Times New Roman, розмір кеглю – 14, вирі-
внювання тексту по ширині, міжрядковий інтервал 
– 1,5 абзацний відступ – 1 см. Поля по 20 мм з усіх 
сторін.  
На першій сторінці зверху по центру – назва твору 
великими літерами (16 пт). Праворуч під назвою 
твору прізвище ім’я  по батькові автора (14 пт), ни-
жче – адреса проживання. 
   Кращі роботи конкурсу будуть надруковані у збір-
нику матеріалів І Регіональної  науково-практичної 
конференції учнівської молоді «Природно-запові-
дна спадщина Південно-Східного Поділля».  
   Учасники конкурсу, роботи яких займуть ІІІ, ІІ, І 
місце та «Гран-прі» отримають призи.  

   5 червня світова гро-
мадськість відзначає Все-
світній день охорони на-
вколишнього середови-
ща. Витоки дати сягають 
1972 року, коли у Стокґо-
льмі, на конференції ООН 
з довкілля, делегації Япо-
нії та Сенегалу запропо-
нували щорічно відзнача-
ти цей день, щоб привер-
нути увагу людства до 

проблем використання природних ресурсів планети. «Або 
ми покінчимо із забрудненням, або воно покінчить із на-
ми» – такі слова звучали у зверненні до генерального сек-
ретаря ООН, підписаному 2200 діячами науки й культури з 
23 країн світу. У травні 1971 року екологічно стурбована 
спільнота почала свою безпрецедентну боротьбу із забру-
дненням навколишнього природного середовища. 
Тема цієї події - «Час для природи» - розповідає про те, як 
природа надає життєво важливі послуги людству, і про 
нагальну необхідність зупинити її руйнування. 
   Його мета – привернути увагу людей до проблем довкіл-
ля, а також спонукати політиків та простих громадян в 
різних країнах вживати конкретних заходів щодо охорони 
довкілля, аби зростаюче навантаження на природні систе-
ми життєзабезпечення планети не сягнуло критичної точ-
ки. 
   Охорона навколишнього природного середовища – но-
ва форма взаємодії людини і природи, яка являє собою 
систему державних і суспільних заходів (технологічних, 
економічних, адміністративно-правових, просвітницьких, 
міжнародних), спрямованих на гармонійну взаємодію 
суспільства й природи, збереження й відтворення приро-
дних ресурсів і діяльність екологічних співтовариств в ім’я 
сучасних і майбутніх поколінь. Сьогодні екологічні про-
блеми стоять у ряді найважливіших і визначають рівень 
благополуччя всієї світової цивілізації. 
   У погіршенні екологічної ситуації найчастіше звинувачу-
ють різноманітні підприємства, які викидають у повітря 
шкідливі речовини. Дійсно підприємства найбільше за-
бруднюють навколишнє середовище, але не тільки вони є 
винуватцями екологічних проблем. Кожен з нас вносить 

свою краплю в цю справу викидаючи сміття, вирубуючи 
дерева на новорічні свята, забруднюючи водойми хіміка-
тами тощо. 
   Природа перебуває в кризі, їй загрожують втрата біоло-
гічного різноманіття і місць проживання, глобальне потеп-
ління та токсичне забруднення. Бездіяльність - це невдача 
людства. Для боротьби з нинішньою пандемією коронаві-
руса (COVID-19) і захисту від майбутніх глобальних загроз 
потрібно раціональне управління небезпечними медич-
ними та хімічними відходами; сильне і глобальне управ-
ління природою і біорізноманіттям;  чітке зобов'язання 
«краще відновлювати», створювати «зелені» робочі місця 
і сприяти переходу до вуглецево-нейтральної економіки. 
Людство залежить від дій зараз для життєздатного та ста-
лого майбутнього. 
   Чому біорізноманіття важливо для нашого здоров'я? 
   «Здорові екосистеми можуть захистити від поширення 
хвороб: там, де природне біорізноманіття є високим, рі-
вень зараження деякими зоонозними хворобами може 
бути знижений», - говорить експерт з біорізноманіття 
Програми Організації Об'єднаних Націй з навколишнього 
середовища (ЮНЕП) Дорін Робінсон. 
   В середньому одне нове інфекційне захворювання ви-
никає у людей кожні чотири місяці, причому 75 відсотків 
цих інфекцій походять від тварин. Ці зоонозні захворю-
вання можуть поширюватися на людей, коли ми руйнує-
мо середовище проживання тварин або незаконно торгу-
ємо дикою природою, оскільки наш вплив патогенів збі-
льшується. 
   Природа також є важливим джерелом багатьох ліків, які 
використовуються в сучасній медицині. Рослини, тварини 
і мікроби дозволяють медичним дослідникам розуміти 
фізіологію людини і лікувати хвороби. Чотири мільярди 
чоловік в основному покладаються на натуральні ліки, і 
близько 70 відсотків ліків від раку є або натуральними, 
або синтетичними, натхненними природою. У Сполучених 
Штатах, принаймні 118 з 150 кращих рецептурних ліків 
засновані на природних джерелах. 
            Чому біорізноманіття важливо для людей? 
   «Не дивлячись на всі наші технологічні досягнення, ми 
повністю залежимо від здорових і динамічних екосистем 
для нашої води, продуктів харчування, ліків, одягу, пали-
ва, житла і енергії», - говорить Елізабет Мремо, виконую-

ча обов'язки Виконавчого секретаря Конвенції про біоло-
гічне різноманіття. 
   Біорізноманіття гарантує, що у нас буде родючий грунт, 
а також різноманітні продукти, в тому числі фрукти та ово-
чі. Це основа більшості наших галузей промисловості і 
джерел засобів до існування, яка допомагає регулювати 
клімат за допомогою накопичення вуглецю і регулювання 
кількості опадів. Він також фільтрує наше повітря і воду і 
пом'якшує наслідки стихійних лих, таких як зсуви і прибе-
режні шторми. 
   На суші найбільш важливими екосистемами і притулка-
ми для біорізноманіття є ліси, які є домом для більшості 
наземного біорізноманіття Землі: 80% видів земноводних; 
75% видів птахів і 68% видів ссавців, згідно з даними 
«Стан лісів світу».  
   Під керівництвом Програми Організації Об'єднаних На-
цій з навколишнього середовища 2021-2030 оголошено 
десятиліттям по відновленню екосистем. 
   З початку святкування в 1972 році жителі багатьох країн 
провели багатотисячні заходи, починаючи з прибирання 
території навколо свого будинку, висаджування дерев і 
закінчуючи боротьбою зі злочинами проти дикої природи. 
За ці роки тисячі людей з різних країн взяли участь у спеці-
альних заходах щодо захисту навколишнього середови-
ща. І сьогодні цей День дає можливість кожному з нас 
прийняти на себе відповідальність за турботу про нашу 
планету й активно сприяти змінам. 
   Національний природний парк «Кармелюкове Поділля» 
активно долучається до відзначення Всесвітнього дня охо-
рони навколишнього природного середовища. На протязі 
восьми років проводився Молодіжний форум «Південне 
Поділля – перлина України», приурочений до цього дня. 
На жаль, у зв’язку із карантинними заходами, в 2020 році 
Форум відмінено. Будуть проводитися різні дистанційні 
заходи.  
   Цей день є прекрасною нагодою нагадати кожному про 
необхідність зробити хоча б один крок до покращення 
стану довкілля. Дехто візьме за правило хоч інколи відмо-
влятися від поїздки на власному автотранспорті, хтось 
посадить дерево, а дехто просто не залишить слідів відпо-
чинку на природі. Разом ми зробимо наше довкілля кра-
щим! 

Лілія Сошнікова, провідний фахівець з рекреації  


