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Збережи весну 

Актуальні проблеми формальної і неформальної освіти з моніторингу  
довкілля та заповідної справи 

 
  26 лютого 2021 року відбулась І Міжнародна інтернет – 
конференція «Актуальні проблеми формальної і нефор-
мальної освіти з моніторингу довкілля та заповідної спра-
ви», учасниками якої стали понад 60 представників. Орга-
нізатор конференції: кафедра моніторингу довкілля та 
природокористування навчально-наукового інституту еко-
логії Харківського національного університету імені В. Н. 
Каразіна. 
   Організатори ставили за мету обговорення актуальних 
напрямків формальної та неформальної освіти у заповід-
ній справі, розвитку зеленого туризму на території об’єк-
тів ПЗФ; міжнародної наукової та освітньої діяльності в 
галузі заповідної справи; освітніх інновацій у моніторингу 
стану навколишнього середовища. 
   Працівники НПП «Кармелюкове Поділля» також долучи-
лися до роботи конференції. 
   Конференція розпочалась привітанням від директора 
Каразінського ННІ екології Ганни Тітенко. На творчу робо-
ту у своєму виступі всіх надихнула організатор конферен-
ції завідувач кафедрою моніторингу довкілля та природо-
користування Надія Максименко та її колега з Інституту 
екології Карпат Ірина Шпаківська. 

   У фокусі обговорення стали проблеми заповідної справи 
в Україні, які розглядались як з точки зору забезпечення 
якісної підготовки фахівців у закладах освіти, так і з точки 
зору потреб об’єктів природно-заповідного фонду Украї-
ни. Представниками Інституту екології Карпат висвітлені 
наукові аспекти діяльності природоохоронних установ. 
   У роботі конференції,  яка була проведена у дистанцій-
ній формі, взяли участь працівники таких природоохорон-
них установ:  
Дунайський біосферний заповідник, 
Чорноморський біосферний заповідник НАН України, 
Природний заповідник «Горгани», 

Природний заповідник «Михайлівська цілина», 
Регіональний ландшафтний парк «Приінгульський», 
НПП «Дворічанський», 
Мезинський НПП, 
Пирятинський НПП, 
Слобожанський НПП, 
Черемоський НПП, 
Яворівський НПП, 
НПП “Олешківські піски. 
   Вони взяли активну участь у фаховій дискусії щодо пот-
реб у спеціалістах із профільною освітою, зацікавленості у 
співробітництві із закладами вищої освіти, а також мож-
ливостях розвитку наукової, просвітницької, виховної та 
туристично-рекреаційної діяльності на об’єктах природно-
заповідного фонду. 
   Цікаві ідеї для розбудови заповідної справи в Україні 
присутні почули від члена робочої групи з питань заповід-
ної справи Комітету екологічної політики та природних 
ресурсів Верховної Ради України Гладкевича Сергія. Всі 
учасники прийшли до висновку, що лише постійна спів-
праця є запорукою нових досягнень у заповідній справі. 

Аліна Корнелюк, фахівець з екологічної освіти 

   З настанням весни сонячні промінчики зігріваючи Землю 
пробуджують первоцвіти - провісники весни. Життя яскра-
вим фонтаном б’є з надр. Нам приємно, радісно та весело 
коли на луках, у лісах, біля доріг та наших будинків з’явля-
ються ніжні квіти. Вони надихають людей на красу, очи-
щають душу і розчулюють серце. 
   Ці маленькі мужні істоти, які вибороли своє право на 
життя у протистоянні із грізними силами природи часто 
гинуть від нашої «любові» і починають зникати. А заслуго-
вують на шану, охорону та бережливе ставлення. 
   На території України налічується 33 види первоцвітів але 
у найближчі роки може зникнути більш ніж 20 видів ран-
ньоквітучих рослин, якщо не припинити їх масове зни-
щення. Якщо зірвати стеблину з трьома первоцвітами, це 
означає, що загинуло 45 – 60 насінин. Залишені ж суцвіття 
формують слабке насіння - дрібне, деформоване, нестійке 
до хвороб і шкідників. 
   При зриванні квітів, частіше за все цибулина та коріння 
ушкоджується, з’являється можливість проникнення бак-
терій та інших мікроорганізмів в утворену рану. Основна 
функція листків – це фотосинтез, тобто створення пожив-
них речовин, які відкладаються в бульбі, цибулині. Тому, 
зриваючи листки, ми не даємо можливості бульбі чи ци-
булині набратися сил і прорости наступного року. І, як на-
слідок, – відсутність нових рослин.  
   Первоцвіти є єдиним джерелом живлення для багатьох 
видів комах. Зникнуть первоцвіти — зникне величезна 
кількість метеликів, бджіл, джмелів, мурах, комах, котрі 
захищають ліс від шкідників. Зникнення первоцвітів ста-
вить під загрозу цілу екосистему. 
   Тому, у лютому-березні, проходить Всеукраїнська при-
родоохоронна акція «Збережемо первоцвіти». Мета і за-
вдання акції — привернути увагу громадськості до про-
блеми охорони ранньоквітучих лісових рослин і спрямува-
ти зусилля учнів, молоді, пересічних громадян на практич-
ні дії щодо захисту первоцвітів.  

   Національний природний парк «Кармелюкове Поділля» 
щорічно, в рамках акції, проводить різноманітні тематичні 
заходи: заняття, інформаційні години, екологічні хвилин-
ки, конкурси, майстер-класи, бесіди та ін. 
   Служба державної охорони природно-заповідного фон-
ду Парку посилила охорону місць зростання провісників 
весни. Серед місцевого населення проведено роз’яснюва-
льну роботу, про важливість збереження первоцвітів для 
стабільного функціонування природної екосистеми.  
   4 березня працівники відділу рекреації та еколого-
освітньої роботи НПП «Кармелюкове Поділля», в рамках 
акції, провели для школярів усний журнал «Весняні пер-
воцвіти». В ході заходу діти ознайомились із різними ви-
дами первоцвітів, відбулося обговорення, як правильно 
себе поводити з ранньоквітучими рослинами, чому ми їх 
повинні охороняти, причини їх зникнення. Діти охоче вели 
розмову, ділилися враженнями та емоціями, а також роз-
повідями, які квіти їм доводилося бачити в природі, а які 
вони побачили вперше. 
   Також було проведено майстер-клас «Весняний кошик». 
Учасники самотужки створювали сувенірний магніт з па-
перовими квітами, щоб зберегти живі. Подарунок, зроб-

лений своїми руками, буде подвійно приємним. А квіти із 
паперу хоча і не будуть пахнути, але принесуть не меншу 
насолоду їх милуванням. 
   Для школярів середніх класів в інтернет-просторі у соц-
мережі Фейсбук на сторіці «НПП «Кармелюкове Поділля» 
проведена екологічна онлайн-вікторина на тему «Чи знає-
те ви первоцвіти», яка триватиме до 30 квітня. Також май-
стер-клас із виготовлення паперових квітів в режимі он-
лайн.  
   В газету «Чечельницький вісник» та на радіо «Лада-FM» 
підготовлено статті про значення первоцвітів і відповіда-
льність за їх знищення. Хоч ця тема в ЗМІ не нова, але ре-
гулярне висвітлення її на сторінках преси та в радіоефірі 
вносить вагомий внесок в ідеологічну підтримку кампанії 
та зміну свідомості людей. 

   Працівники Парку, разом з учнями Чечельницької школи 
№1, підготували агітаційний відео-ролик про важливість 
ранньовесняних квітів. Молодь закликала суспільство 
дбайливо оберігати первоцвіти. Кожен з нас може внести 
свій невеликий внесок у охорону природи. Це дуже прос-
то. Головна ідея – «не нашкодь». Дякуємо учням за участь 
та співпрацю. 
   Кожному з нас потрібно розвивати в собі почуття дбай-
ливого господаря своєї землі, а також виховувати у підро-
стаючого покоління природоохоронні навички, елемента-
рні поняття екологічної культури.  
   Сезон підсні-
жників на Че-
чельниччині 
завершився, 
на черзі – сон-
трава, горицвіт 
і багато інших. 
Замість тендіт-
них створінь 
краще принес-
ти з лісу гар-
ний настрій, 
спогади про 
тишу та аро-
мат весняного 
повітря, напоє-
ного чарівни-
ми квітами. 
   Просимо всіх небайдужих прислухатися до свого розуму 
і совісті, та активно підтримати зусилля для збереження 
нашого майбутнього і всіх наступних поколінь. Будьте су-
часними, не рвіть первоцвіти та не купуйте їх! Не розмі-
щуйте в соцмережах букети зірваних квітів. У разі вияв-
лення фактів незаконного продажу викликайте поліцію.  

Тетяна Сташенко, 
 провідний фахівець з екологічної освіти 
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Дистанційне навчання "Загальний курс з охорони праці" 

Дотримання  правил пожежної безпеки застереже від трагічних наслідків  

«Польовий сезон» розпочато 

   З 22 по 26 лютого 2021 р. Галузевий навчальний центр з 
охорони праці Державної екологічної академії післядип-
ломної освіти та управління Міністерства захисту довкілля 
та природних ресурсів України (м. Київ) провів дистанцій-
не навчання "Загальний курс з охорони праці" через про-
граму Google Meet. Навчання було спрямоване на підви-
щення кваліфікації фахівців, в якому прийняли участь 59 
працівників Парку.  
   В програмі навчання було 5 змістовних днів, за участі 

кваліфікованих лекторів: 
- 22.02.2021р. відбулася перша лекція на тему: «Безпека 
праці. Розслідування нещасних випадків на виробництві. 
Електробезпека», яку провів Салій Ігор Вячеславович; 
- 23.02.2021р. відбулася друга лекція на тему: «Гігієна 
праці. Медичні огляди. Профілактика професійних захво-
рювань та отруєнь. Атестація робочих місць за умовами 
праці» - Тарасенко Євген Леонідович; 
- 24.02.2021р. відбулася третя лекція на тему: Правила 
безпеки при роботі на персональних комп’ютерах 
(ергономіка робочого місця) - Яковенко Людмила Олексії-
вна; 
- 25.02.2021р. відбулася четверта лекція на тему: 
«Енергоефективність та енергозбереження», лектор Кия-
шко Володимир Тимофійович; 
- 26.02.2021р. відбулася четверта лекція на тему: 
«Пожежна безпека» - Магльована Тетяна В’ячеславівна. 
   Кожного дня було проведено лекційне заняття на якому 
було широко і змістовно розкрито питання лекції. 
  Будь-який виробничий процес передбачає виконання 
певного виду робіт. Своєю чергою, щоби робота була ви-

конана якісно, а сам процес реалізації поставленого за-
вдання був безпечним, необхідні відповідні знання, які 
представники трудового колективу застосовуватимуть у 
своїй щоденній практиці. 
   Безумовно, кожен працівник, який виконує певну ділян-
ку роботи, передусім, повинен добре знати вимоги зако-
нодавства, розуміти, як, в разі необхідності, захисти свої 
права та отримати належну йому компенсацію. Ба більше, 
такі знання, які здобуваються на спеціальних програмах, є 
не лише потребою часу, але й обов’язковою умовою, яка 
регулюється на законодавчому рівні. Основні напрямки та 
положення щодо навчання з питань охорони праці визна-
чені: Законом України «Про охорону праці», Трудовим 
законодавством України, Кодексом цивільного захисту 
населення; Типовим положенням про порядок проведен-
ня навчання і перевірки знань з питань охорони праці 
(НПАОП 0.00-4.12-05). 
   По закінченню навчання всі працівники отримають сер-
тифікати. 

Марина Ярославська, провідний інженер  
з охорони праці 

   Щорічно пожежі в природних екосистемах завдають 
значного збитку державі та, в першу чергу, навколишньо-
му середовищу, можуть спричинити пожежі будівель, 
знищити лінії електромереж, газо- та нафтопроводів, лісо-
ві насадження. 
   Щовесни, з настанням сухої погоди, зростає ризик вини-
кнення пожеж, внаслідок самовільного спалювання рос-
линності. Подібні дії призводять до забруднення навколи-
шнього середовища, а вогонь може перекинутись на лісо-
смуги, ліси, присадибні території. За декілька годин не-
контрольована пожежа може знищити цілі лісові масиви, 
які росли десятками років, а про збитки годі й казати – лік 
може йти на мільйони. Величезної шкоди пожежі завда-
ють фауні – гинуть птахи, звірі, знищуються їхні домівки. 
   Тож співробітники служби державної охорони НПП 
«Кармелюкове Поділля» нагадують людям про небезпеку 
розведення вогнищ на відкритих територіях та під час 
прибирання присадибних ділянок, випалювання сухої 
трави та сміття. Адже найчастіше пожежі у природних 
екосистемах виникають в результаті людської недбалості 
та неуважності. Особливо збільшується кількість такого 
роду пожеж у весняно-літній період. Працівники Парку 
особливо наголошують на необхідності суворого дотри-

мання правил безпеки під час відвідування лісових маси-
вів, адже порушення елементарних правил пожежної без-
пеки може стати причиною масштабних пожеж та трагіч-
них наслідків. 
   Упродовж пожежонебезпечного періоду підприємст-
вам, установам, організаціям (незалежно від виду їх дія-
льності, форм власності) та громадянам забороняється: 
- розведення багать у лісі; 
- 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 небез-
пека) за умовами погоди; 
- палити, кидати у лісі непогашені сірники, недопалки; 
- випалювати траву та інші рослинні рештки на землях 
природно-заповідного фонду та сільськогосподарського 
призначення, а також на інших земельних ділянках, що 
безпосередньо примикають до лісу та сільськогосподар-
ських 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 сміття, 
будівельні залишки, побутові та горючі відходи тощо. 
   Разом з тим, працівники Парку закликають: якщо ви 
помітили загорання в лісах, на відкритих територіях, не-
гайно телефонуйте за номером «101» та повідомите пра-
цівників Парку. Пам’ятайте, що лише дотримання елеме-
нтарних правил пожежної безпеки застереже від трагіч-
них наслідків для природи та людей. 

Відділ ДО Парку  

   23 березня 
працівниками 
науково-дослі-
дного відділу  
здійснено екс-
педицію в Лю-
бомирське 
ПНДВ, з ме-
тою монітори-
нгу за станом 
популяції ге-
неративних 
особин Crocus 
reticulatus Ste-
ven ex Adams  
(шафрана сіт-
частого). 
   Зранку пого-
да видалась 
сонячною 

(однак морозною). Тому, нам, спільно із начальником 

ПНДВ Білобровим С.І., погода сприяла ефективній праці. 
Так, як вранці був ще приморозок, ми без особливих зу-
силь змогли добратись до місця призначення.  Саме туди, 
де росте рідкісна, занесена до ЧКУ рослина, яка має тут 
єдине місце локації (з усієї території Парку). 
   Ми хвилювались, що після минулорічних весняних палів 
саме на цій ділянці, ситуація може бути невтішною: адже 
горів ліс і горіла трава. 
   Однак, прибувши на  місце зростання шафрану, полег-

шено «видихнули». Не скажу що популяція зменшилася. 
Порівнюючи із минулим роком кількість генеративних 
особин практично однакова, тобто виходить, що популя-
ція стабільна, незважаючи на наслідки палу.   
 Проте період цвітіння відрізняється, майже на три тижні. 
Але, якщо врахувати, коли вперше було виявлено популя-
цію шафрана, його кількість перевищувала в 1,5 рази. 
   Крім того, у цьому відділенні та даному кварталі зокре-
ма, продовжує свою вегетацію Galanthus nivalis L. 
(підсніжник звичайний) та  Scilla bifolia L. (проліска дволи-
ста). 

   Adonis vernalis L. (горицвіту весняного), який росте поруч 
із шафраном, 
на даний час 
не виявлено 
(він тут – у 
Любомирсько-
му ПНДВ, має 
єдине місце 
локації).  
   Сподівати-
мемось, що це 
питання часу. І 
з настанням 
теплих соняч-
них днів він 
ще порадує 
нас своєю кра-
сою.  

 
Любов Марківська, 

старший науковий співробітник 
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Увага! Стартує «сезон тиші»! 

    Цікаве свято — Всесвітній день горобця  

    Подорож до лісу 

   У 2010 році в екологічному календарі з’явилося цікаве 
свято — Всесвітній день горобця. Відзначати його запро-
понували 20 березня індійські і британські орнітологи. 
   Горобці – найпоширеніший вид птахів у світі. Ми кожен 
день бачимо цих вертких сірих малюків на вулиці: іноді 
затримуємося, щоб розчулитися сцені купання в калюжі, 
іноді – підгодовуємо хлібними крихтами, а іноді — і зо-
всім не помічаємо. Але ці пташки не такі прості, як всі ми 
звикли думати. 
   Всесвітній день горобця — це нагадування про птахів, 
яким ще не загрожує зникнення, але, незважаючи на своє 
широке поширення і чисельність, за відсутності свідомого 
ставлення людей до всього живого, що їх оточує, горобці 
можуть потрапити до зони ризику. 
   Горобець — один з найпоширеніших птахів як в Україні, 
так і на Землі. Часто горобців сприймають як безтурбот-
них стрибунів, які цілими днями цвірінькають і купаються 
в калюжах, та вони вже давно стали супутниками людини 
і майже не гніздяться в дикій природі. 
   Цікаво, що в Україні живе три види горобців: два з них 
трапляються частіше і, як правило, всюди: і в містах, і в 
селах — це хатній та польовий. Ці два види ніколи не зу-
стрічаються на одному клаптику землі, а у місцях, де їх 
популяції перетинаються, польовий і хатній горобці три-
маються порізно, хоч і по сусідству. У битві за їжу завжди 
першими починають атакувати більші за розміром хатні 
горобці. Рідкісний залітний гість — чорногрудий горо-
бець. Будують гнізда горобці поруч з житловими будинка-
ми. Гнізда розміщують у щілинах будівель, особливо люб-

лять селитися під карнизами будинків, також – в дуплах 
дерев або в шпаківнях. 
   Проте ці маленькі пташки потребують допомоги, адже 
вони гинуть від морозів та відсутності їжі, стають жертва-
ми домашніх котів і яструбів, потрапляють під колеса ав-
томобілів. 
   Батьківщина горобця – Азія. У наш час вони поширені 
також на території Північної Америки, Нової Зеландії, Пів-
денної Африки та на багатьох островах. Ці невибагливі 
птахи добре переносять найжорстокіші примхи погоди – 
від пекучого сонця на Близькому Сході і різких температу-
рних перепадів континентального клімату до вологих 
морських узбереж – але скрізь незмінно селяться там, де 
живуть люди, тобто є синантропами. 
   До початку XXI століття загальноєвропейська популяція 
хатнього горобця значно скоротилась, а в ряді країн цей 
вид опинився на межі зникнення. Кількість горобців у Че-

хії зменшилась на 75%, у Великобританії – на 68%, причо-
му у великих містах Британії вони практично зникли. 
Причини такого криються: 
– у зменшенні кількості комах під час їх періоду розмно-
ження; 
– у хворобах, викликаних високим вмістом пестицидів у 
злаках; 
– у зникненні місць гніздування в містах через їх реконст-
рукцію; 
– у зменшенні зелених міських зон і знищенні дерев, що 
знову-таки веде до загибелі комах, необхідних для виго-
довування пташенят. 
   Саме до  Всесвітнього дня горобця працівники відділу 
рекреації та еколого-освітньої роботи національного при-
родного парку «Кармелюкове Поділля» приурочили он-
лайн вікторину. Було створено презентацію, в якій висвіт-
лені цікаві факти про горобця, розроблена вікторина та 
ребуси, складено кросворд. ЇЇ було поширено на інтернет-
сторінках установи і всі бажаючі могли випробувати свої 
знання. Відповіді надсилалися на електронну адресу від-
ділу в період з 19 по 31 березня 2021 року. 
   У вікторині взяли участь 11 чоловік. Але найбільш прави-
льні та поширені відповіді дали: Рудь Світлана, учениця 8 
класу КЗ «Чечельницька СЗШ І-ІІІ ст. №2», Токарчук Воло-
димир, учень 5 класу Чечельницької СЗШ І-ІІІ ст.№1, вихо-
ванець Чечельницького БДЮТ, Уманський Владислав 
(8років), с. Тартак. Вони будуть нагороджені подарунка-
ми. Вітаємо їх з перемогою. 

Лілія Сошнікова, провідний фахівець з рекреації 

   21 березня, у день весняного рівнодення, в усьому світі 
відзначається Міжнародний день лісу. Ліси є найбільш 
поширеними та цінними порівняно з іншими типами рос-
линності та всіма категоріями природних ресурсів плане-
ти.  
   Саме тому працівники національного природного парку 
«Кармелюкове Поділля» запланували та підготували ма-
теріали до еколого-пізнавального заняття «Подорож до 
лісу» для найщирішої аудиторії – дошкільнят. Мета заходу 

полягала в тому, щоб з дитинства привити малечі любов 
до природи, до всього живого. 
   Під час заняття діти розгадували загадки, переглядали 
пізнавальні відео про тварин та дерева лісу. Знайомились 
з лісом, як великим місто із тисячами жителів. І дома в 
цьому місті – нори та гнізда. Жителі – звірі і птахи. Одні 
птахи будують свої домівки на деревах, інші – в підліску, в 
кущах. І таких птахів, які живуть у кущах, дуже багато. 
   Птахи в лісі не сидять без діла. Поки птахів у лісі багато, 
вони щодня тисячами винищують жуків і гусінь. І тоді при-
вільно живеться деревам і кущам у лісі. 
   Усі рослини і тварини в лісі грають немов в одну загаль-

ну гру. 
Тому доб-
ре усім 
знати пра-
вила цієї 
гри. Якщо 
ти хочеш 
бути захи-
сником 
лісу, па-
м'ятай, що 
потрібно 
берегти в 

лісі і дерева, і кущі, і трави, і звірів, і птахів. 
   На завершення занят-
тя діти отримали книже-
чку-розмальовку 
«Подорож з лісович-
ком», яку, було розроб-
лено спеціально для 
малечі. Тут дошкільнята 
знайдуть рослини, тва-
рини і цікаві завдання. 
   Працівники відділу 
рекреації та еколого-
освітньої роботи НПП 
«Кармелюкове Поділ-
ля» щиро вдячні за до-
помогу у проведенні 
екозаняття, привітність 
та активну співпрацю та-
ким закладам дошкільної освіти: ясла-садок "Веселка" 
Чечельницької селищної ради, ясла -садок "Калин-ка" 
Чечельницької селищної ра-ди, Демівський ясла-сад «Ма-
лятко» Ольгопільської сільської ради, Тартацький ясла - 
сад "Ластівка" Ольгопільської сільської ради. 

Тетяна Сташенко,  
провідний фахівець з екологічної освіти 

   Весна в житті диких тва-
рин - один з найважливі-
ших періодів. Це час спа-
ровування і вирощування 
потомства.  
   У період з 1 квітня до 15 
червня має бути забезпе-
чено «сезон тиші» – це 
природоохоронний захід, 
що запроваджений на 
законодавчому рівні, від-
повідно до статті 39 «Про 

тваринний світ» у період масового розмноження диких 
тварин, з обов’язковим обмеженням господарської діяль-
ності, що має благодатно вплинути на стан тваринного 
світу. Відповідно, в цей період заборонено будь-які захо-
ди, що є джерелом підвищеного шуму та неспокою 
(пальба, проведення вибухових робіт, феєрверків, саніта-
рних рубок лісу, використання моторних маломірних су-
ден, проведення ралі та інших змагань на транспортних 
засобах). Метою такого заходу є охорона ареалу існуван-
ня, шляхів міграції диких тварин на час їх розмноження. 
Такий проєкт сприятиме відтворенню популяції лісових 
звірів та птахів, забезпечуючи зростання та різноманіття, 
спокійний розвиток фауни в наших лісах. 

   Правила поведінки, яких необхідно дотримуватися на 
місцевості, а саме: 
– підприємства, установи, організації і громадяни при 
здійсненні будь-якої діяльності, що впливає або може 
вплинути на стан тваринного світу, зобов’язані забезпечу-
вати охорону середовища існування, умов розмноження і 
шляхів міграції тварин; 
– під час розміщення, проектування та забудови населе-
них пунктів, підприємств, споруд та інших об’єктів, удо-
сконалення існуючих і впровадження нових технологіч-
них процесів, введення в господарський обіг цілинних 
земель, заболочених, прибережних і зайнятих чагарника-
ми територій, меліорації земель, здійснення лісових ко-
ристувань і лісогосподарських заходів, проведення геоло-
горозвідувальних робіт, видобування корисних копалин, 
визначення місць випасання і прогону свійських тварин, 
розроблення туристичних маршрутів та організації місць 
відпочинку населення повинні передбачатися і здійсню-
ватися заходи щодо збереження середовища існування 
та умов розмноження тварин, забезпечення недоторкан-
ності ділянок, що становлять особливу цінність для збере-
ження тваринного світу; 
– введення в експлуатацію об’єктів і застосування техно-
логій без забезпечення їх засобами захисту тварин та се-
редовища їх існування забороняються; 

– експлуатація гідротехнічних та інших споруд на водних 
об’єктах, встановлення гідрологічного режиму і режиму 
водоспоживання та інша діяльність, що впливає чи може 
вплинути на стан середовища існування диких тварин, 
повинні здійснюватися з урахуванням вимог охорони 
тваринного світу, інтересів рибного і мисливського госпо-
дарства. 
   Осіб, які порушили вимоги, буде притягнуто до відпові-
дальності згідно зі статтею 87 КУпАП, а саме: 
- порушення вимог щодо охорони середовища перебу-
вання і шляхів міграції, переселення, акліматизації та 
схрещування диких тварин – тягне за собою накладення 
штрафу на громадян від тридцяти до п’ятдесяти неопода-
тковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових 
осіб – від п’ятдесяти до сімдесяти неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян; 
- невжиття заходів щодо запобігання загибелі диких тва-
рин, погіршенню середовища їх перебування та умов 
міграції або добування диких тварин, які зазнають лиха, – 
тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до сім-
десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 
   Національний природний парк «Кармелюкове Поділля» 
закликає громадян бути свідомими та зважати на вимоги 
щодо охорони середовища перебування диких тварин. 

Лілія Сошнікова, провідний фахівець з рекреації 
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НПП “Кармелюкове Поділля” 
щиро вітає з Днем народження 

03.03 – Дмитришина Ігора Григоровича, приро-

доохоронця VI розряду Червоногребельського ПНДВ; 

07.03 — Куковицю Ігора Григоровича, інспектора 

з охорони ПЗФ Любомирського ПНДВ; 

12.03 - Бунича Володимира Петровича, інспек-

тора з охорони ПЗФ Лузького ПНДВ; 

14.03 - Чередника Віталія Михайловича,    

інспектора з охорони ПЗФ Дохнянського  ПНДВ; 

30.03 – Климковича Володимира Євгенійовича, 

в.о. юрисконсульта. 

З Днем народження 

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!  

   Ландшафтний заказник місцевого значення «Урочище 
«Луги». Розташований на території Великобушинської 
сільської ради Немирівського району Вінницької області. 
Оголошений відповідно до рішення 25 сесії Вінницької 
обласної ради 4 скликання №1014 від 23.12.2005 р. 
   За фізико-географічним районуванням України 
(О. М. Маринич, Г. О. Пархоменко, О. М. Петренко, П. Г. 
Шищенко, 2003), територія належить до лісостепової зо-
ни, Подільсько-Придніпровського краю, області Подільсь-
кого Побужжя, Середньобузької височинної області, Гні-
вансько — Гайсинського району. За геоботанічним райо-
нуванням України, територія належить до Європейської 
широколистяної області, Подільсько-Бесарабської провін-
ції, Вінницького округу. Для цієї території характерний 
хвилястий рельєф з балками, ярами, лесовими підвищен-
нями. В геологічному відношенні заказник приурочений 
до фундаменту Українського кристалічного щита, що 
складений магматичними та метаморфічними породами 
(гнейси, граніти). Кристалічні породи розташовані на гли-
бині біля 100 м. Кристалічні породи перекриті крейдови-
ми, неогеновими (вапняки, піщано-глинисті відклади, 
піски) та антропогеновими (червоно-бурі глини, лесовид-
ні суглинки) відкладами. Осадкові відклади, що перекри-
вають кристалічний фундамент приурочені до четвертин-
ної системи і складені алювіальними відкладами. З гео-
морфологічної точки зору — ця територія являє собою 
акумулятивно-алювіальну рівнину надзаплавної тераси. 
   Ґрунтовий покрив представлений світло-сірими лісови-
ми опідзоленими та сірими лісовими опідзоленими чор-
ноземами. Територія заказника знаходиться в межах се-
редньої рівнинної атлантико-континентальної області, а 
саме її середнього району, помірного кліматичного поясу. 
Клімат території помірно-континентальний. Літо довге, 
зима коротка і тепла, з нестійким сніговим покривом, 
висота якого коливається в межах 10-25 см в різні роки. 
Пересічна температура січня становить — 6° С. Безмороз-
ний період становить 250—260 днів. Влітку температура 

досягає 20°С. Кількість опадів від 500 — до 525 мм/рік. 
   Територія заказника розташована в басейні р. Півден-
ний Буг. 
   Фітоценоз заказника представлений типовою для По-
ділля водно-болотною та лучною рослинністю з доміну-
ванням осоки. Зустрічаються елементи вільхового болота, 
де зростає вільха чорна. Трав'яний покрив типовий луч-
ний, представлений конюшиною лучною та великою кіль-
кістю інших видів бобових рослин, подорожником ланце-
толистим, різними видами жовтецю, осокою стрункою, 
пирієм повзучим, кострецем безостим, тонконогом вели-
ким. Також тут зростає значна кількість видів лікарських 
рослин, зокрема буркун жовтий, родовик лікарський, 
валеріана лікарська, кульбаба, подорожник, зустрічають-
ся кущі калини та шипшини. Асоціації зазнають антропо-
генного впливу (випасання худоби). В природоохоронно-
му плані об'єкт представляє наукову та естетичну цінність, 
як територія, що є частиною типового ландшафту Східно-
го Поділля. Крім того заказник має гідрологічне значення, 
багату орніто- та ентомофауну. Заказник створюється з 
метою розбудови регіональної екологічної мережі і стане 
її екологічним ядром. 
   Ботанічний заказник місцевого значення «Гранітні ске-
лі». Розташований у долині р. Південний Буг, на околицях 
с. Гранітне Немирівського району Вінницької області. Ого-
лошений відповідно до рішення 27 сесії 3 скликання Він-
ницької обласної ради від 19.02.2002 № 593. 
   За фізико-географічним районуванням України (1968) ця 
територія належить до Гнівансько-Гайсинського району 
області Подільського Побужжя Дністровсько-дніпровської 
лісостепової провінції Лісостепової зони.  
   Для цієї області характерними є розчленовані глибоки-
ми долинами лесові височини з сірими опідзоленими 
ґрунтами, тобто з геоморфологічної точки зору описувана 
територія являє собою ерозійно-акумулятивно-
денудаційну сильнохвилясгу рівнину. 
   У межах заказника кристалічні породи виходять на по-

верхню біля с. Гранітне на лівому березі р. Південний Буг 
у вигляді вертикальних скель висотою 20 м. Скелі дуже 
тріщиннуваті і нагадують великі уламки, видовжені гори-
зонтально (1.5-2 м довжиною і 0.5-1 м заввишки), які 
утворюють розколини, уступи, козирки. 
   Клімат території є помірно континентальним. Для нього 
характерне тривале, нежарке літо і порівняно недовга, 
м'яка зима. Середня температура січня становить -5,5…-6°
C. липня -19…+19,5 °C. Річна кількість опалів складає 
500—525 мм. 
   За геоботанічним районуванням України ця територія 
належить до Європейської широколистяної області. По-
дільсько-Бесарабської провінції Вінницького (Централь-
ноподільського) округу. 
   У невеликих розколинах зустрічаються аспленій волосо-
видний, аспленій північний, очиток Рупрехта, цибуля кру-
глоголова, гикавка сіра, перлівка трансільванська, полин 
дніпровський, різушка Таля, молочай кипарисовидний, 
костриця овеча, нечуйвітер синяковидний. У затіненні 
зростає багатоніжка звичайна, цмтоптерис ламкий, чоло-
віча папороть, дзвоники болонські.  

   Угруповання на горизонтальних уступах різного 
розміру складають домінуючі перлівка трансіль-
ванська, пирій повзучий з участю тонконогу стис-
нутого, очитку Рупрехта, очитку шестирядного, 
віскарії звичайної, волошки рейнської, цибулі 
круглоголової, молочаю кипарисовидного, не-
чуйвітру синяковидного, полину дніпровського, 
полину австрійського, шебручки польової, чеб-
рецю подільського, дзвоників болонських, горо-
бейника лікарського, маренки рожевої, гикавки 
сірої, щавлю горобиного. 
   У верхній частині обривчасті схили переходять 
у горизонтальну поверхню і йде формування 
лучно-степових угруповань з домінуванням кост-
риці овечої, келерії гребінчастої, тонконогу вузь-
колисного з участю псамофітів та лучно-степових 
видів, таких як: очиток шестирядний, очиток Руп-
рехта, нечуйвітер синяковидний, молочай кипа-
рисовидний, полин дніпровський, волошка 
рейнська, підмаренник справжній, конюшина 
польова, чебрець подільський, чистець прямий, 
дивина борошниста, деревій благородний, очи-
ток їдкий, самосил гайовий, перстач сріблястий, 
люцерна румунська, синяк звичайний. 
   Там, де складаються сприятливі умови, йде 
заростання лісом: клен татарський, в'яз голий, 
липа серцелиста. В чагарниковому ярусі часто 
зустрічаються бруслина бородавчаста, гордови-
на, бузина чорна, а у трав'янистому покриві — 
тонконіг дібровний, гравілат міський, чоловіча 
папороть, очиток Рупрехта. 
   Таким чином, об'єкт має велику наукову цін-
ність, оскільки тут представлені типові, добре 
збережені наскельні угрупування. Крім того на 
території заказника зростають такі види, як асп-
леній північний та аспленій волосовидний, зане-
сені до списку рідкісних та зникаючих рослин 

Вінницької області. 
   Гідрологічний заказник місцевого значення 
«Осоковий». Розташований у межах Немирівсь-
кого району Вінницької області, на північний-схід 
від с. Подільське. 
   Площа 7 га. Оголошений відповідно до рішен-
ня Вінницького облвиконкому від 29.08.1984 
року № 371. Перебуває у віданні Подільської 
сільської ради. 
   Статус надано для збереження балкового бо-
лота з типовими заростями купинних і кореневи-
щних осок (до 15 видів) та цінної лікарської рос-
лини — бобівника трилистого. 
   Гідрологічний заказник місцевого значення 
«Устя».  Розташований у межах Немирівського 
району Вінницької області, на північно-західній 
околиці від с. Медвежа. 

   Площа 2,6 га. Оголошений відповідно до рі-
шення 11 сесії Вінницької обласної ради 5 скли-
кання від 19.03.2004 року № 525. Перебуває у 
користуванні Медвежанської сільської ради. 
   Статус надано для збереження ділянки з типо-
вою лучною рослинністю з домішками степової, 
де бере початок р. Устя, та групою великодебіт-
них джерел, які живлять річку. 


