
Протокол № 17/ 2021 

засідання науково-технічної ради 

НПП «Кармелюкове Поділля» 

25 січня 2021 р.                                                                     смт. Чечельник 

 

Голова  засідання − заступник голови НТР, Дудник Г. Л.  

Секретар НТР – Марківська Л. В. 

Всього членів НТР – 23 чол.  

Присутні  – 13 чол., в. т. ч.  очно – 6  чол.: 

1. Романчук О. П. – директор НПП «Кармелюкове Поділля», голова НТР,  

2. Дудник Г. Л. – заступник директора, головний природознавець, 

заступник голови НТР,  

3. Марківська Л. В. – старший науковий співробітник науково-

дослідного відділу НПП Кармелюкове Поділля», секретар НТР, 

4. Стороженко Л. І. – начальник відділу рекреації та еколого-освітньої 

роботи,  

5. Шахворостов М. В. – пенсіонер, фахівець у галузі лісового 

господарства, 

6. Шевченко Д. І. – начальник Дохнянського ПНДВ НПП «Кармелюкове 

Поділля»; 

 в онлайн режимі  – 7 чол.: 

1. Гудзевич А. В. – заступник декана факультету природничо-

географічного факультету Вінницького державного педуніверситету 

імені Михайла Коцюбинського, доктор географічних наук, професор, 

заступник голови НТР, 

2. Болюх О. Г. – головний лісопатолог Вінницького державного 

спеціалізованого лісозахисного підприємства «Лісозахист», 

3. Косаківський В. А. – доцент кафедри філософії та соціально-

політичних дисциплін та етнології, кандидат історичних наук 

Вінницького державного національного педуніверситету ім. М. 

Коцюбинського, 

4. Куземко А. А. – доктор біологічних наук, науковий співробітник 

Інституту ботаніки ім. М. М. Холодного НАН України, 

5. Любченко В. Є. – кандидат географічних наук, начальник науково-

дослідного відділу Парку, 

6. Мудрак О. В. – завідувач кафедри екології, природничих та 

математичних наук. Комунальний вищий навчальний 



заклад  "Вінницька академія неперервної освіти", доктор 

сільськогосподарських наук, професор, 

7. Сломінська Л. С. – гол. спец. відділу охорони Департаменту 

агропромислового розвитку екології та природних ресурсів Вінницької 

ОДА. 

 

Запрошені: 

1. Снігур С. П. – в. о. головного лісничого ДП «Чечельницьке ЛГ». 

2. Климкович В. Є. – в. о. провідного юристконсульта Парку. 

3. Іщенко Г.О – пров. інженер відділу ДО НПП «Кармелюкове Поділля». 

 

Порядок денний: 

1. Затвердження планів роботи НПП «Кармелюкове Поділля» на 2021 рік 

(Доповідач: заступник директора Дудник Г.Л.). 

2. Звіт про наукове обґрунтування на використання  природних ресурсів ДП 

«Чечельницьке ЛГ» в межах   НПП «Кармелюкове Поділля» на 2021 рік 

(Доповідач: заступник директора Дудник Г.Л.). 

3. Про згоду на надання лімітів на виконання природних ресурсів ДП 

«Чечельницьке ЛГ» в межах НПП «Кармелюкове Поділля» на 2021 рік 

(Доповідач: директор ДП «Чечельницьке ЛГ» Сокиринський О.М.). 

4. Щодо розширення території Парку (Доповідач:  директор Романчук О.П.) 

5. Різне. 

По першому питанню СЛУХАЛИ: 

Дудник Г. Л., яка повідомила, що  діяльність  Паку здійснюється за трьома 

основними напрямками: науково-дослідна робота, еколого-освітня робота  та 

рекреаційна діяльність, охорона ПЗФ та дотримання природоохоронного 

режиму території Парку. 

Науково-дослідна робота на 2021 рік запланована відповідно 

«Програми Літопису природи». Особливістю цього року є планомірне 

виявлення місць локалізації видів, які потребують особливої охоронни (ЧКУ, 

Міжнародні списки, регіонально рідкісні) на основі поквартально-видільної 

бази, з урахуванням раніше досліджених територій. На разі це є надзвичайно 

актуальним для картування та планування заходів на території Парку. 

Продовжаться роботи з реалізації Програми по збереженню та 

відновленню береки: дослідження з мікроклонального розмноження, 

вирощування сіянців та саджанців береки, щеплення береки на близьких 

видах. 



Планується приділити особливу увагу дослідженням рекреаційного та 

антропогенного  навантаження. Також, сподіваємось  розпочати дослідження 

ґрунтів та продовжити ландшафтне дослідження із залученням фахівців із 

інших наукових установ. Необхідно започаткувати виявлення місць  

рослинних угрупувань, занесених до Зеленої книги України. Будуть 

продовжуватись роботи по обліку гнізд хижих птахів та місць перебувань 

нірних тварин. 

В цьому році буде видано 8 том «Літопису природи».  

Також ми плануємо на кінець другого, початок третього кварталу 

провести науково-практичний семінар з питань збереження та відновлення 

лісових екосистем Південно-Східного Поділля. 

Еколого-освітня робота та рекреаційна діяльність в поточному році 

запланована з врахуванням «ковід 19», тому, що цей вид роботи зазвичай 

опирається на безпосереднє спілкування із людьми. Передбачаються роботи з 

розробки та облаштування рекреаційної інфраструктури Парку.  

Еколого-освітня робота в основному орієнтується на онлайн режим та 

мікро заходи з обмеженням кількості учасників та дотриманням санітарних 

норм. Із таких заходів можна назвати проведення фотоконкурсу «Природа 

через фотооб’єктив», круглий стіл «Історико-культурна спадщина в зоні 

діяльності Парку», молодіжний форум «Південне Поділля – перлина 

України» у форматі, що відповідає вимогам санітарних норм. Продовжить 

роботу екологічний гурток «Первоцвіт». 

Напрям роботи з охоронни ПЗФ та дотримання природоохоронного 

режиму території Парку передбачає постійну рейдово-патрульну роботу із 

залученням інших контролюючих органів. Актуальним залишається 

контроль за діяльністю землекористувачів у межах Парку та дотримання 

цільового призначення земельних ділянок ПЗФ. Заплановано проведення 

натурного оформлення території Парку, протипожежні та природоохоронні 

заходи. Важливою частиною роботи є проведення біотехнічних заходів, 

лісопатологічне обстеження та санітарний огляд насаджень; залишається 

обов’язковим проведення профілактичної та роз’яснювальної роботи серед 

населення. 

З конкретними показниками діяльності на 2021 рік можна ознайомитись  

на сайті Парку.  

ВИСТУПИЛИ: 

Куземко А. А., яка зауважила, що вже проведена значна робота по 

виявленню місць локації видів рослин, занесених до Червоної книги України 

та відображена в публікації старшого наукового співробітника Марківської 

Л.В. «Знахідки видів рослин, тварин та грибів, що знаходяться під охороною, 



в Україні». Дана інформація буде використана для створення міжнародної 

бази даних GBIF. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за затвердження планів роботи НПП «Кармелюкове 

Поділля» на 2021 рік. 

За: 11 осіб. Утримались: 2 осіб. Проти: 0. 

Рішення прийнято більшістю голосів.     

  

По другому питанню СЛУХАЛИ: 

Дудник Г. Л., яка повідомила про те, що на Клопотання державного 

підприємства «Чечельницьке лісове господарство» від 05.01.2021 р. №2 та на 

виконання наказу від 06.01.2021 року № 5 розроблено наукове обґрунтування 

на використання природних ресурсів на 2021 рік у відповідності до 

«Інструкції про застосування порядку установлення лімітів на використання 

природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного 

фонду загальнодержавного значення», затвердженою 

наказом  Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 

06.08.2020 р. № 15.    

Робота проведена на підставі Акту перевірки відповідності доцільності 

призначення ДП «Чечельницьке лісове господарство» лісогосподарських 

заходів на 2021 р. в межах НПП «Кармелюкове Поділля», в ході яких 

передбачено використання природних ресурсів. 

Обґрунтування виконано на основі: проведених натурних досліджень 

насаджень ДП «Чечельницьке ЛГ», в яких в 2019 році проведено відвід 

ділянок, запланованих під проведення лісогосподарських заходів; наданих 

матеріалів лісовпорядкування 2011 року; матеріалів безперервного 

лісовпорядкування земель лісового фонду ДП «Чечельницьке ЛГ» 

Вінницької області за 2019 рік; санітарного огляду насаджень за 2018 рік; 

книги обліку осередків шкідників і хвороб.   

Санітарний стан дерев досліджено із визначенням категорії їх стану 

згідно «Санітарних правил в лісах України», затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 р. № 555 (ЗП України, 1995 р., 

№ 10, ст. 253; Офіційний вісник України, 2016 р., № 87, ст. 2839), що 

затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 р. №1224.  

Структура обґрунтування містить такі розділи: вступна частина; розділ1. 

Обсяг використання природного ресурсу території ДП «Чечельницьке ЛГ» в 

межах НПП «Кармелюкове Поділля; розділ 2. Методи та знаряддя вилучених 

ресурсів; розділ 3. Строки та умови використання; розділ 4. Обґрунтування 

необхідності  використання природного ресурсу; розділ 5. Місце 



використання природних ресурсів; розділ 6. Обґрунтування обсягів 

використання; розділ 7. Інформація про наявність природних об’єктів, які 

знаходяться під охороною; карти-схеми території, де буде здійснюватися 

використання природного ресурсу, а також  висновки та пропозиції. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Сломінська Л. С., яка наголосила, що в науковому обґрунтуванні 

обов’язково мають бути вказані строки запланованих рубок, а також надана 

деталізована по кожній ділянці інформація про наявність видів Червоної 

книги України. 

Дудник Г. Л., пояснила, що згідно нових вимог Інструкції, розгляд цих 

питань в науковому обґрунтуванні присвячено окремі розділи. 

Мудрак О. В., зауважив, що пакет документів, розгляд яких передбачено на 

засіданні НТР, необхідно надавати заздалегідь для опрацювання. 

Романчук О. П., відповів, що дане наукове обґрунтування розроблене на 

основі погодженого НТР в 2019 році, до якого лише внесені зміни, згідно 

Акту перевірки доцільності призначення насаджень в рубку на 2021 рік. 

  

ГОЛОСУВАЛИ: за затвердження наукового обґрунтування на використання 

природних ресурсів ДП «Чечельницьке ЛГ» в межах НПП «Кармелюкове 

Поділля» на 2021 рік. 

За: 9 осіб. Утримались: 3. Проти:0. 

Рішення прийнято більшістю голосів. 

 

По третьому питанню СЛУХАЛИ: 

Дудник Г. Л., яка  повідомила, що із-за відсутності доповідача 

Сокиринського О. М., з його згоди доповідати буде вона. 

В зв’язку із наявністю підстав для опрацювання лімітів на використання 

природних ресурсів ДП «Чечельницьке ЛГ» в межах НПП «Кармелюкове 

Поділля» на 2021 рік, за клопотанням користувача, спеціально створеною 

комісією переглянуто доцільність призначення рубок формування та 

оздоровлення лісів, відведених у 2019 році та після внесення змін до 

наукового обґрунтування використання природних ресурсів на 2021 рік у 

відповідності до Інструкції «Про застосування порядку установлення лімітів 

на використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-

заповідного фонду загальнодержавного значення»,  затвердженою наказом 

Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 06.08.2020 

р.  № 15 було розроблено проект лімітів на 2021 рік. 



При цьому відведено всього під проведення рубок формування та 

оздоровлення лісів та інших господарських рубок насадження на площі 601.8 

га , із них: в зоні регульованої рекреації 296.2 га; в господарській зоні 305.6 

га.  

 Призначення насаджень під проведення рубок формування 

лісокористувач проводив на підставі матеріалів лісовпорядкування та 

лісівничої доцільності: 

всього відведено - прорідження, яке створює умови для формування стовбура 

і крони дерева на площі 70.3 га. 

Вибірково-санітарні рубки, метою яких є оздоровлення та посилення 

біологічної стійкості лісів, запобігання їх захворювання та пошкодження на 

площі 230.7 га. 

Рубки переформування, які спрямовані на поступове перетворення 

одновікових чистих у різновікові мішані багатоярусні лісові насадження та 

завершення останнього етапу переформування на площі 10.0 га. 

Комісія пропонує науково-технічній раді НПП «Кармелюкове Поділля» 

надати згоду на погодження лімітів на використання природних ресурсів на 

2020 рік при проведенні рубок на площі 601.8 га, загальною масою 8870 м
3
, в 

тому числі: в зоні регульованої рекреації 296.2 га, загальною масою 4004 м
3
, 

в господарській зоні 305.6 га, загальною масою 4866 м
3
. 

При проведенні призначених рубок необхідно керуватися вимогами 

щодо дотримання природоохоронного режиму території, а саме: 

функціонального зонування, особливостей ботанічних заказників, охоронних 

ділянок та умов «сезону тиші». 

Комісія рекомендує користувачу подати на розгляд «Проект лімітів на 

проведення в 2021 році рубок догляду за молодняками», які передбачені 

матеріалами лісовпорядкування.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

Романчук О. П., який доповнив, що розгляд доцільності призначення рубок 

розглядався з урахуванням змін до «Санітарних правил в лісах України» від 

09.12.2020 р. №1224 та до матеріалів безперервного лісовпорядкування за 

2019 рік. 

Куземко А. А., запитала чи заплановано в проект лімітів ділянки, які входять 

до складу ботанічних заказників у межах зони регульованої рекреації. 

Снігур С. П., роз’яснив, що в ботанічних заказниках рубки в 2021 

проводитись не будуть.  



Сломінська Л. С., зауважила, про необхідність лісокористувачу обов’язково 

вказати  в проектах лімітів наявність на території відведених в рубку ділянок 

видів рослин та тварин, які занесені до Червоної книги України. 

Дудник Г. Л., уточнила, що згідно наукового обґрунтування на території 

відведених ділянок, за даними досліджень науковців Парку, даних видів не 

виявлено.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: за надання згоди на надання лімітів на виконання 

природних ресурсів ДП «Чечельницьке ЛГ» в межах НПП «Кармелюкове 

Поділля» на 2021 рік. 

За: 12. Утримались: 1. Проти: 0.  

Рішення прийнято більшістю голосів.  

 

По четвертому питанню СЛУХАЛИ: 

Романчука О. П., який повідомив, що питання розширення території Парку 

виникло в зв’язку реалізації на виконання Указу Президента України про 

передачу в постійне користування НПП «Кармелюкове Поділля» земель ДП 

«Чечельницьке ЛГ». На час виходу Указу в 2009 році площа Лісгоспу 

складала 16518 га, яка передбачалася під передачу. Після цього Лісгосп 

прийняв в постійне користування 748 га земель за рахунок заліснених 

ділянок, що межували з державним лісовим фондом. При цьому 319 га 

приєднаних земель знаходились у межах території Парку без вилучення. При 

умові виконання указу Президента, залишаються – 429 га земель. 

 З метою охорони збереження даних ділянок доцільно їх передати в 

постійне користування НПП «Кармелюкове Поділля». За рахунок цих земель 

можна сформувати охоронну зону Парку, яка знизить антропогенне 

навантаження на природно-заповідний фонд. Для вирішення даного питання 

необхідно попередньо провести обстеження вказаних земель та розробити 

наукове обґрунтування. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Мудрак О. В., попросив уточнити в чиєму користуванні знаходяться землі, 

за рахунок яких планується розширити територію Парку. 

Романчук О. П., відповів, що вказані землі знаходяться в постійному 

користуванні ДП «Чечельницьке ЛГ», тому доцільно їх передати в постійне 

користування Парку, разом із землями, які передбачені Указом Президента. 

Сломінська Л. С., наголосила на тому, щоб при розробці наукового 

обґрунтування врахувати недоліки, які були допущені при оформленні 



Клопотання про розширення території урочища «Вишенька» та чітко 

вказувати користувача земельних ділянок, їх цільове призначення та площу. 

Дудник Г. Л., запевнила, що це був наш перший досвід і ми надалі врахуємо 

всі зауваження. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за ініціювання розширення території Парку, за рахунок 

земель ДП «Чечельницьке ЛГ», які не віднесені до природно-заповідного 

фонду. 

За: 13 осіб.  

Рішення прийнято одноголосно. 

 

Голова НТР                                                                               О. П. Романчук                                                                          

Голова засідання НТР                                                             Г. Л. Дудник  

Секретар НТР                                                                         Л. В. Марківська               

 

 

 

 

 

 


