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Онлайн-зустріч щодо акредитації дисциплін навчальної програми. 

Співпраця Парку з вищими навчальними закладами 

Навчатися та обмінюватися досвідом – це необхідність сьогодення  

   Парк - природно-заповідна установа, створена в 2011 
році з метою збереження, відтворення та раціонального 
використання унікальних природних і історико-культур-
них комплексів Південного Поділля, що мають важливе 
природоохоронне, наукове, історико-культурне, естетич-
не, рекреаційне та оздоровче значення.  
   Для виконання поставлених завдань Парком проводять-
ся заходи з охорони території, наукових досліджень при-
родних комплексів, створення умов для рекреаційної дія-
льності, екологічної освітньо-виховної роботи та інші, по-
в’язані із збереженням та дослідженням природно-
заповідного фонду.  
   До  своєї діяльності Парк активно залучає інші науково-
дослідні, освітні   установи, які мають екологічний, біоло-
гічний, природно-заповідний  та природоохоронний на-
прямок. Співпраця має на меті сприяння розвитку  науки, 
з урахуванням досягнень провідних вітчизняних і світових 
наукових шкіл, а також для підвищення ефективності і 
якості науково-дослідних робіт, викладацької, інновацій-
ної та інших видів діяльності партнерів. Установа співпра-
цює із Вінницьким державним педінститутом імені Ми-
хайла Коцюбинського, Інститутом екології та екологічної 
кібернетики Вінницького національного технічного уніве-
рситету, Вінницьким національним аграрним університе-
том, Донецьким національним університетом імені Васи-
ля Стуса, Біологічним інститутом Київського національно-
го університету імені Тараса Шевченка, Уманським націо-
нальним університетом садівництва. 
   Із природничо-географічним факультетом Уманського 
державного педагогічного університету імені Павла Тичи-
ни наша співпраця розпочалась в лютому 2018 року із 
проведення семінара-зустрічі за участю провідних фахів-
ців факультету та НПП «Кармелюкове Поділля» Лілії Сош-
никової, Тетяни Сташенко та начальника відділу еколого-
освітньої роботи та рекреаційного благоустрою Людмили 
Стороженко, а його організаторами виступили завідувач 
лабораторії «Екологія і освіта», професор Світлана Совгі-
ра, старший викладач Наталія Душечкіна. Під час заходу 
гості ознайомили присутніх студентів із ландшафтним та 

біологічним різноманіттям, історією, археологією, тради-
ціями НПП «Кармелюкове Поділля». Студентам задавали-
ся запитання про проблеми водно-болотних угідь, за пра-
вильну і повну відповідь юнаки та дівчати нагороджува-
лися цінними подарунками.  
   В 2018 році команда студентів  університету взяла участь 
у щорічному  міжнародному молодіжному форумі 
«Південне Поділля – перлина України», який  проводить 
Парк. 
   20 вересня 2018 екологи природничо-географічного 
факультету на чолі із професором Світланою Совгірою 
взяли участь у Всеукраїнській науково-практичній конфе-
ренції «Роль національних природних парків у розвитку 
туризму», яка відбулася на базі НПП «Кармелюкове По-
ділля». На конференції піднімалися питання наукової, 
просвітницької, туристичної діяльності НПП «Кармелюко-
ве Поділля», проблеми екологічного та зеленого туризму 
та ін. Примітною подією був виступ представників універ-
ситету на пленарному засіданні конференції. Друга части-
на заходу сприяла ознайомленню з туристичними марш-
рутами, рекреаційними пунктами та благоустроєм рекре-
аційних зон у лісових масивах. У збірник матеріалів кон-
ференції увійшла стаття за авторством: Совгіра С.В., Душе-
чкіна Н.Ю., Гончаренко Г.Є «Перспективні заповідні об’єк-
ти Південно-Бузького екокоридору в межах Черкаської 
області» За результатами роботи конференції підписано 
угоду про співпрацю між університетом та НПП 

«Кармелюкове Поділля» строком на 3 роки. 
   22 жовтня 2020р. відбулася наукова екологічна експеди-
ція в НПП «Кармелюкове Поділля» організована виклада-
чами кафедри хімії, екології та методики їх навчання в 
межах кафедральної теми «Дослідження біологічного, 
ландшафтного різноманіття та вивчення і покращення 
екологічного стану водних ресурсів Центрального Побуж-
жя». Керівник експедиції – професор Світлана Совгіра. 
Участь у експедиції від НПП взяли: начальник науково-
дослідного відділу Василь Любченко, науковий співробіт-
ник Ніна Шпак та інші працівники Парку. Підписано дого-
вір про практику, про можливість її проходження на тери-
торіі НПП.  
   В листопаді 2020 р. НПП «Кармелюкове Поділля» провів 
науково-практичну конференцію учнівської молоді 
«Природно-заповідна спадщина Південно-Східного По-
ділля». Учасниками і співорганізаторами конференції ви-
ступили екологи університету. Завдяки викладачу Святос-
лаву Мандебурі, здобувачу Лілії Бузань, студенту-екологу 
Ларисі Кучер було забезпечено  проведення конференції 
в онлайн режимі.  
   На конференції розглядалися актуальні проблеми збере-
ження природних ландшафтів, біорізноманіття та аналіз 
найбільш поширених екологічних проблем. Професор  
Світлана Совгіра переглянула матеріали збірника конфе-
ренції та надала свої рекомендації.  
   Студенти університету активно долучалися до участі у 
фотоконкурсі «Природа через фотооб’єктив». 
   В ході співпраці визначилися пріоритети подальшого 
розвитку партнерства. Зокрема, підчас робочої зустрічі в 
2019 році було підтверджено надання Парком бази для 
проведення практики студентів університету, схвалено 
спільну роботу по проведенню конференцій та семінарів, 
подальший розвиток еколого-освітньої діяльності.  
   Ми сподіваємось на подальшу спільну співпрацю Парку 
та університету, чекаємо на їх пропозиції щодо можливос-
ті участі у програмі «Літопису природи», будемо раді 
сприяти дослідженню на території Парку. 

Олександр Романчук, директор Парку 

   12 квітня 2021 року заступник директора, головний при-
родознавець Парку Ганна Дудник прийняла участь в он-

лайн-зустрічі  партнерів по співпраці природничо-
географічного факультету Уманського державного педа-
гогічного університету імені Павла Тичини щодо акреди-
тації дисциплін навчальної програми. Акредитаційну ко-
місію, насамперед, цікавила співпраця навчального за-
кладу та Парку, її оцінка та перспективи на майбутнє. Зок-
рема, потреба в фахівцях відповідного напрямку.  Було 
внесено пропозиції збільшити кредити з дисциплін 
«Біологія» (з 4 на 5), «Загальне землезнавство» (з 3 до 4) 
та розглянути питання по працевлаштуванню випускників 
відповідних напрямків, особливо фахівців-екологів запо-
відної справи. 

Ганна Дудник, заступник директора,  
головний природознавець Парку 

  Реалії часу вимагають постійного вдосконалення. З 19 по 
23 квітня цього року Департамент  природно-заповідного  
фонду  Міндовкілля,  спільно  з Державною  екологічною  
академією  післядипломної  освіти  та  управління, Націо-
нальним  природним  парком  «Подільські  Товтри»  та  
Громадською організацією  «Партнерство  заради  приро-
ди»  (штат  Вашингтон,  США) організували та провели  в  
режимі  онлайн  науково-практичний  семінар 
«Організація екологічної освітньо-виховної діяльності та 
створення умов для екскурсійної діяльності в установах 
природно-заповідного фонду». Від національного приро-
дного парку «Кармелюкове Поділля» участь у ньому взя-
ли працівники відділу рекреації та еколого-освітньої ро-
боти Людмила Стороженко, Лілія Сошнікова та Тетяна 
Сташенко. 
   На початку роботи з вітальним словом до всіх учасників 
звернулася Валентина  Стельмах,  заступник директора, 

начальник відділу рекреації та еколого-освітньої роботи 
НПП «Подільські Товтри», як організатор семінару.  А та-
кож вона розповіла про досвід та можливості еко-
освітньої діяльності в НПП «Подільські Товтри».  
   Програма тренінгу включала такі напрямки як: бьордво-
тчинг, інтерпретацію природи, організацію "лісових шкіл", 
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лася 

проблемам інклюзивності та подалання бар’єрів, практи-
кам побудови та обслуговування еко-стежок та еко-
стендів в установах природно-заповідного фонду. Учасни-
ками курсів були більше сотні еко-освітян з 49 установ 
природно-заповідного фонду України.  
   Доповідачами курсів також були наші колеги з-за кордо-
ну Роберт Біркбі - відомий фахівець і консультант з будів-
ництва еко-стежок, автор популярної в усьому світі книги 
«Ледь торкаючись землі», а також відомі американські 
інтерпретатори - Чак Леннокс, Ентоні Еллісон та Аріадна 
Рейда, які представили результати своєї багаторічної ро-
боти в національних парках та ботанічних садах США та 
інших країн світу. 
   Дякуємо організаторам курсів за таку чудову нагоду об-
мінятися досвідом, за пророблену титанічну працю під 
час їх організації, за залучення цікавих доповідачів.   

Лілія Сошнікова, провідний фахівець з рекреації   



 

28 квітня в Україні відзначається День охорони праці 

Навчальний тренінг з гасіння пожежі в природних комплексах 

Шляхи розвитку екологічного  

   Відповідно до Ука-
зу Президента Украї-
ни від 18.08.2006 № 
685/2006, щороку 28 
квітня в Україні від-
значається День охо-
рони праці. За реко-
мендацією Міжнаро-
дної організації праці 

девіз зазначеного заходу у 2021 році – «Передбачати, 
готуватися та реагувати на кризи – інвестуймо зараз у стій-
кі системи безпеки та здоров’я на роботі (БЗР)». 
   З того часу, як на початку 2020 року пандемія COVID-19 
перетворилася на кризу світового масштабу, вона спричи-
нила глибокий вплив на всі сфери життя. Пандемія торк-
нулася майже кожного аспекту світу праці – від ризику 
передачі вірусу на робочих місцях, до ризиків щодо без-
пеки та здоров’я на роботі (БЗР), що виникли внаслідок 
ужиття заходів з ослаблення поширення вірусу. 
   Саме пандемія COVID-19 обумовила вибір теми Всесвіт-
нього дня охорони праці  у 2021 році. Минулого року ві-
рус зупинив життя цілої планети і внаслідок цього, зви-
чайно, постраждали як роботодавці, так і працівники. На-
слідки негативного впливу коронавірусної інфекції на сфе-
ру праці доводиться долати до цього часу. Разом з кри-
зою прийшло усвідомлення важливості зміцнення систем 
безпеки та здоров’я на роботі (далі — БЗР), включно зі 

службами безпеки та охорони здоров’я, як на національ-
ному рівні, так і на рівні організацій. Саме тому Всесвітній 
день безпеки та здоров’я на роботі буде присвячений 
стратегіям зміцнення національних систем БЗР та спрямо-
ваний на посилення життєстійкості та протидії нинішнім і 
майбутнім кризам, з урахуванням винесених уроків і на-
бутого досвіду в сфері праці. 
   Провідний інженер з охорони праці НПП «Кармелюкове 
Поділля» нагадує як правильно поводитись в карантин-
ний період на робочому місці: 
1. При підвищеній температурі, появі кашлю, нежитю або 
ускладненні дихання негайно звертайтеся за медичною 
допомогою. Поява підвищеної температури, кашлю, 
ускладнення дихання можуть бути викликані респіратор-
ною інфекцією або іншим захворюванням. 
2. Усі робочі поверхні (наприклад, столи, телефони, клаві-
атури, тощо) потрібно регулярно протирати дезінфікую-
чим засобом. Тому, що забруднення на поверхнях, які 
торкаються співробітники, є одним із основних джерел 
поширення інфекції. 
3. Частіше провітрюйте приміщення. Доступ чистого повіт-
ря на робочому місці перешкоджає розповсюдженню 
вірусів.  
4. Регулярно мийте руки з милом протягом 30- 40 секунд 
або обробляйте їх спиртовмісним засобом. Якщо на пове-
рхні рук є вірус, миття рук або їх обробка спиртовмісним 
розчином вб’є його. 

5. Дотримуйтесь дистанції. Тримайтесь від людей на відс-
тані мінімум 1 метра, особливо, якщо у них кашель, не-
жить, підвищена температура. Кашляючи або чхаючи, 
людина, яка хворіє на респіраторну інфекцію, поширює 
навколо себе дрібні краплі, що містять вірус. Якщо ви пе-
ребуваєте занадто близько до такої людини, то можете 
заразитися при вдиханні повітря. 
6. По можливості не чіпайте руками очі, ніс, рот. Торкаю-
чись руками очей, носа або рота, можна перенести вірус з 
поверхні рук до організму. 
7. Дотримуйтесь правил респіраторної гігієни. При кашлі 
або чханні прикривайте рот і ніс серветкою або згином 
ліктя. Використану серветку відразу викидайте у контей-
нер для сміття. Це дозволяє запобігти поширенню вірусів. 
Якщо при кашлі або чханні прикривати ніс або рот рукою, 
мікроби можуть потрапити на ваші руки, потім на пред-
мети або людей, яких ви торкаєтесь.   
8. Уникйте контактів з хворими людьми. 
   Охорона життя і здоров’я працюючих залежить від впли-
ву небезпечних та шкідливих виробничих чинників, має 
важливе соціальне значення, адже здоров’я працівників є 
національним багатством держави, оскільки безпосеред-
ньо впливає на працездатність людини, а відтак – на її 
добробут і подальший розвиток держави. Дотримуйтесь 
елементарних правил безпеки! 

Марина Ярославська, провідний інженер   
з охорони праці 

   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 за-
вдають фауні – гинуть птахи, звірі, знищуються їхні домів-

ки. 
   Саме тому 13 
квітня 2021 ро-
ку в НПП 
«Кармелюкове 
Поділля»  від-
бувся навчаль-
ний тренінг з 

гасіння пожежі в природних комплексах. 
   В проведені заходу взяла участь служба державної охо-
ронни природно-заповідного фонду Парку на чолі  з ди-
ректором Парку — Романчуком О.П.  та державна лісова 
охорона ДП «Чечельницьке ЛГ» під керівництвом  т.в.о. 
директора Сокиринського О.М., а також рятувальники 
ДСНС. Модератор навчань - начальник Чечельницького 
районного сектору   ГУ ДСНС України у Вінницькій області 
Гончар А.П. 
   Під час тренінгу були опрацьовані різні способи гасіння 
пожеж: ручний, із застосуванням хлопушок та ранцевих 
вогнегасників, а також механічний на базі пожежного уні-
версального агрегату АТУ-1,4-178 з причепом-цистерно 
ПЦП 3,5-4,0 До навчань були залучені пожежні автомобілі  
рятувальників. Всього в заході прийняло участь 40 чоло-
вік. 
   Разом з тим, працівники Парку закликають: якщо ви 

помітили заго-
рання в лісах, 
на відкритих 
територіях, не-
гайно телефо-
нуйте за номе-
ром «101» та 
повідомте пра-
цівників Парку. Пам’ятайте, що лише дотримання елемен-
тарних правил пожежної безпеки застереже від трагічних 
наслідків для природи та людей. 
   Тому ще раз нагадуємо - пожежу легше попередити, ніж 
загасити! Наш спільний громадянський обов'язок - шано-
бливо ставитися до природи, перебуваючи в лісі дотриму-
ватися Правил пожежної безпеки. Тільки спільними зу-
силлями ми зможемо зберегти ліси від вогню! 

Відділ державної  охорони Парку  

   Національний природний парк «Кармелюкове Поділля» 
прийняв  участь у Міжнародному круглому столі 
«Потенціал агротуризму та екотуризму на Поліссі», який  
проводився в рамках громадської кампанії «Save Polesia», 
яка була підтримана рядом екологічних організацій, а 
також діловою громадськістю. Учасники - Білорусь, Украї-
на та Естонія.  
   Мета кампанії - привернути увагу до необхідності збере-
гти Полісся, як унікальний природний комплекс європей-
ського масштабу. Для цього ведеться збір підписів під 
відповідною петицією. Учасники кампанії також хочуть 
показати один із шляхів сталого розвитку регіону, в тому 

числі уявити туризм, як альтернативу деяким великим 
інфраструктурним проектам (наприклад, проекту реконс-
трукції водного шляху Е40),  які пов'язані зі значними еко-
логічними загрозами. 
   Розрахунки показують, якщо інвестицію в 1 млрд євро (у 
стільки попередньо оцінено облаштування білоруської 
ділянки водного шляху Е40 по IV класу судноплавства) 
переорієнтувати на реалізацію туристичних проектів По-
лісся, то соціально-економічна віддача у вигляді ство-
рення нових робочих місць і прискорення економічного 
зростання істотно збільшиться. 
   У числі ініціатив кампанії - подати номінаційну заявку на 

надання Прип'-
ятському По-
ліссю статусу 
об'єкта всесвіт-
ньої спадщини 
ЮНЕСКО. Цей 
статус приверне 
увагу до регіону 
на світовому 
рівні, поліпшить 
його туристичну привабливість. 

Ганна Дудник, головний природознавець Парку 

 Всеукраїнська  екологічна  акція «Посади дерево» 
   Щороку, навесні, розпочинається безстрокова Всеукра-
їнська  екологічна  акція «Посади дерево». 
   Мета акції – привернення уваги українців до екологічних 
проблем, формування дбайливого ставлення до навколи-
шнього природного середовища, роз’яснення важливості 
збереження природної спадщини, підвищення рівня еко-
логічної свідомості та прагнення берегти природу рідної 
землі . Акція «Посади дерево» - це унікальна можливість 
для кожного долучитися до озеленення у різних куточках 
нашої країни та порятунку природи.  
   Участь в акції приймають: національні природні парки, 
заповідники, ботанічні сади, навчальні заклади, місцеві 
органи влади, представники різних організацій і відомств. 

У рамках 
акції про-
водяться 
заходи, 
спрямо-
вані на 
налаго-
дження 
співпраці 

між різними верствами населення, гуртування громад 
довкола ідеї збереження природи і миру, збереження та 
примноження скарбів природної спадщини.    
   Так, 9 квітня 2021 року до безстрокової  Всеукраїнської 
екологічної  акції «Посади дерево», приуроченої  до «Дня  
довкілля», долучились працівники національного приро-
дного парку  «Кармелюкове Поділля» разом з працівни-
ками комунального підприємства  «Чечельник-комун-
сервіс». На території  Чечельницької ОТГ було висаджено 
кущі  ялівцю (двох видів) та кущі самшиту, що значно пок-
ращить благоустрій селища.  
   У такий спосіб учасники акції намагались  привернути  
увагу до проблем довкілля і наголосити, що його стан сто-
сується кожного, підвищити інтерес до  бережливого став-
лення до навколишнього природного середовища, збере-
гти  та примножити  рідну природу. 
   Продовжуючи участь у даній акції 13 квітня 2021 року 
працівники національного природного парку  «Кармелю-
кове Поділля»  завітали до   Ободівської територіальної 
громади. Приємно відмітити, що добра справа по благоу-
строю, за ініціативи голови Ободівської ОТГ Ременюка 
К.В., об’єднала у цей день всі колективи установ села.  

Люди працювали біля сільського будинку культури, мемо-
ріалу слави загиблим воїнам,  прибирали клумби, прово-
дили обрізку старих дерев та  чагарників, впорядковували 
територію біля дитячого садочку та лікарні. Доклали зу-
силь для поліпшення стану довкілля та озеленення грома-
ди  с. Ободівка і працівники національного природного 
парку «Кармелюкове Поділля», висадивши у центі села, 
біля зони відпочинку місцевих мешканців, кущі самшиту, 
ялівцю та туї.  
   Дерева та декоративні чагарники  формують архітектур-
не обличчя будь-якої території, надають їй мальовничості, 
викликають у людей почуття естетичної насолоди.  Тому 
наступним етапом акції було надано посадковий матеріал 
у вигляді кущів туї та ялівцю для озеленення Ольгопільсь-
кої територіальної громади. 
   Дана акція триває, тому не  залишаймося байдужим до 
цієї доброї та суспільно-корисної справи. Ми закликаємо 
всіх бажаючих  долучитись до неї, обов’язково  посадити 
своє дерево або кущ, тим самим зробити  добру та корис-
ну справу. 

Людмила Стороженко, начальник відділу рекреації 
та еколого-освітньої роботи 



Відпочивай відповідально!  

Акція «Чисте довкілля – чисте сумління»  
 

Європейські критерії оцінки діяльності НПП 

   Вже за сталою традицією щороку національний природ-
ний парк «Кармелюкове Поділля» нагадує читачам про 
квітнево-травневі свята та правила організації відпочинку 
в ці дні. В цей час більшість із нас  намагається виїхати на 
відпочинок «на природу» - подихати свіжим повітрям, 
помилуватися первоцвітами, посмакувати шашликом та 
запашною юшкою.  
   Проте, дбаючи про своє дозвілля, ми забуваємо про 
елементарні правила перебування у природних комплек-
сах. Тим самим загрожуючи екологічній рівновазі природ-
ного середовища. 
   Насамперед, треба пам’ятати про правила поведінки в 
пожежонебезпечний період: розводити вогнище в спеціа-
льно обладнаних місцях, або якщо таких немає  то необхі-
дно кострища влаштовувати на місці очищеному від сухої 
трави та лісової підстилки до мінералізованого шару, об-
копати або обкласти камінням. Загасити багаття  можна 
водою або засипати ґрунтом.   
   Після відпочинку обов’язково приберіть за собою сміття. 
Якщо є можливість, то утилізуйте його у спеціальних міс-

цях для збору, а найкраще -  вивезіть на сміттєзвалище. 
Не рубайте дерев, не рвіть квітів, адже на території при-
родно-заповідного фонду за це передбачені значні штра-
фні санкції.  
   У місцях відпочинку та на облаштованих рекреаційних 
пунктах не псуйте малі архітектурні форми: столи, лавки, 
гойдалки  та наочну інформацію: стенди, плакати та вказі-

вники. По-перше, це чиясь праця, по-друге, ми цивілізо-
вані створіння і не можемо жити по принципу «після нас 
хоч потоп». За скоєне прийдетеся відповідати, адже згід-
но Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвер-
дження такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної 
порушенням законодавства про природно-заповідний 
фонд» від 24 липня 2013 р. № 541 передбачено: за пош-
кодження інформаційно-охоронного, межового охорон-
ного знака, інформаційного щита відшкодування за 1 знак 
- 2032 грн; за стовп межовий, квартальний, візирний, лісо-
впорядний та лісогосподарський знак - 1950  грн; за шлаг-
баум, межовий знак - 5992 грн.  
   Не забувайте, що з 01.04 по 15.06.2021 року оголошено 
«Сезон тиші». Це період, коли птахи та звірі приводять 
потомство та доглядають за ним. Тому необхідно утриму-
ватися від дій, які є джерелом підвищеного шуму та не-
спокою. Непотрібно в лісі кричати чи, скажімо, голосно 
слухати музику.  
Пам’ятайте, що ви в гостях у природи!   

Відділ державної  охорони Парку  

   В рамках реалізації програми НПП «Кармелюкове Поділ-
ля» «По збереженню та відтворенню береки лікарської» 
працівники Червоногребельського ПНДВ проводять до-
гляд за сіянцями береки. 

  На території НПП «Кармелюкове Поділля» відбулася без-
строкова акція до Дня чистого довкілля. Участь у ній 
прийняли працівники Бритавського та Червоногребельсь-
кого ПНДВ. Силами працівників було впорядковано тери-
торії рекреаційних пунктів та місць відпочинку. На рекреа-
ційному пункті «Вишенька» облаштовано кострище та 
мангал. 

   Сектор господарсько-технічного відділу до Дня Землі 
провів благоустрій території біля адміністративної будівлі 
національного природного парку «Кармелюкове Поділ-
ля». 

Фотофакти 
 

   З кожним роком проблема збереження довкілля стає 
все більш актуальною. Акція «Чисте довкілля – чисте сум-
ління» покликана  пробудити екологічну свідомість, по-
чуття відповідальності за  довкілля, привернути увагу до 
екологічних проблем. Адже поліпшення стану навколиш-
нього середовища та розуміння необхідності розсудливо-
го ставлення до користування природними ресурсами – 
це обов’язок кожного громадянина України. Тому, в рам-
ках акції, проводяться заходи, спрямовані на поліпшення 
стану довкілля, озеленення, благоустрою населених пунк-
тів та прилеглих до них територій, очищення водних дже-
рел, збереження природно-заповідних та інших особливо 
цінних об'єктів, поширення екологічних знань. 

   27 квітня 2021року працівники Лузького ПНДВ провели 
акцію «Чисте довкілля», учасниками якої були учні 9 класу 
Вербського закладу загальної середньої освіти Чечельни-
цької селищної ради. Незважаючи на прохолодну та до-
щову погоду, зроблено багато: провели роботи з очищен-
ня прибережної смуги річки Савранки та прибирання рек-
реаційного пункту «Біля верби» від масових і стихійних 
декорацій пластику, поліетилену, скла і вивезено на сміт-
тєзвалище сухе листя, пляшки, гілки дерев та ін. Дякуємо 
всім учасникам акції за плідну і корисну працю! А також 
закликаємо всіх жителів села при проведенні відпочинку 

не забруднювати прибережні смуги водойми, зони рекре-
ації побутовим сміттям та іншими відходами. 
   Природа – наш дім. Тож це є своєрідною шаною природі 
за її багатство та велич. Ми маємо чудову можливість зро-
бити свій внесок у чистоту нашого довкілля, власноруч 
створити красу навколо себе під час проведення весняно-
го благоустрою. 

Олександр Ярмак, начальник Лузького ПНДВ 

   В зв’язку  з входженням України до Євросоюзу  актуаль-
ним є виконання Україною екологічних Директив Євросо-
юзу, зокрема Директив «Про охорону диких птахів» та 
«Про охорону природних місць проживання дикої фауни і 
флори». Виконання цих директив будуть контролюва-
тись, в тому числі і з допомогою наступних індикаторів. 
1. Збільшення чисельності видів із Червоної книги, Берн-
ської конвенції та фонових видів. 
2. Поява нових локалітетів даних видів, в межах даного 
об’єкта ПЗФ.  
3. Заселення нових біотопів даними видами, в межах да-
ного об’єкту ПЗФ. 
4. Посилення даними видами максимально можливою 
чисельністю і її стабілізація. 

5. Ріст успішності розмноження виду. 
6. Для лісових екосистем: 
а) наявність мертвої деревини в лісі більше 30 м³ на га; 
б) наявність сухостійних і дуплистих дерев у лісі біля 30-40 
шт. на га; 
в) збільшення площі природних типів лісів шляхом само-
відновлення. 
7. Для степових екосистем динаміка накопичення гумусу  
у ґрунті не менше 0,05 %  на рік. 
8. Відсутність в місцях  перебування видів доріг, просік, 
споруд. 
9. Відсутність у місцях перебування видів, їх розмножен-
ня, вирощування потомства, відпочинку, міграції, спляч-
ки, рубок лісу, екскурсійних маршрутів, сінокосіння та 

важкої техніки. 
10. Площа заповідної зони від загальної площі природної 
території, що охороняється, для національних природних 
парків більш 25%. 
   Список видів-індикаторів тварини та рослини (для НПП 
«Кармелюкове Поділля») Тварини: лісовий кіт, чорний 
лелека, підорлик малий, медянка, жук-олень, вусач  ду-
бовий.  Фонові види:  лось, борсук.   
Рослини і гриби: гніздівка звичайна, цибуля ведмежа, 
підсніжник білосніжний, скополія карніолійська, сон-
трава чорніюча та велика.   
Фонові види: глечики жовті 

Ганна Дудник, заступник директора,   
головний природознавець Парку 
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Адміністрація  та весь колектив   
НПП “Кармелюкове Поділля” 

щиро вітає   
з Днем народження 

09.04 – Сташенко Тетяну Григорівну, провідно-

го фахівця з екологічної освіти;   

17.04 - Сіроштана Миколу Васильовича, інспек-

тора з охорони ПЗФ Бритавського ПНДВ; 

20.04 - Аврамчука Юрія Васильовича, завідува-

ча господарського технічного сектора; 

22.04 - Марківську Любов Володимирівну, ста-

ршого наукового співробітника науково-дослід-

ного відділу; 

26.04 - Рудя Андрія Анатолійовича, підсобного  

робітника. 

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.  

   Ботанічний заказник місцевого значення «Ладижинсь-
кий». Розташований у долині р. Південний Буг, у верхів'ях 
Ладижинського водосховища, включаючи прибережну 
смугу на землях Райгородської, Семенської та Самчинець-
кої сільських рад Немирівського району Вінницької облас-
ті. Оголошений відповідно до рішення Вінницького облви-
конкому № 263 від 25.10.1990 р. 
   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 глибокими долинами лесо-
ві височини з сірими опідзоленими ґрунтами, тобто з гео-
морфологічної точки зору описувана територія являє со-
бою ерозійно-акумулятивно-денудаційну сильнохвилясту 
рівнину.   
   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 +18…+19,5 °C. Річна кількість опадів становить 
500—525 мм. 
   За геоботанічним районуванням України територія нале-
жить до Європейської широколистяної області Подільсько
-Бессарабської провінції Вінницького (Центральнопо-
дільського) округу.  
   Рослинність заказника, особливо в прибережній смузі 
Південного Бугу, відзначаються великою видовою різно-
манітністю. Зокрема, тут зростає деревій, хвощ польовий, 
парило звичайне, вівсяниця лучна, тонконіг лучний, подо-
рожник великий і ланцетовидний, конюшина, собача кро-
пива, гірчак перцевий, валеріана висока, рогіз, різні види 
осоки, комишу та інші. Крім того, на мілководді та замуле-
них берегах зустрічається занесена в Червону книгу Украї-
ни марсилія чотирилиста.  
   Тваринний світ також представлений тут великим видо-
вим різноманіттям: з птахів тут водяться качки, водяні 

курочки, при перельоті — лебеді, чаплі. Із ссавців зустрі-
чаються ондатра, видра, куниця. Іхтіофауна представлена 
такими видами, як сом, окунь, судак, карась, лин тощо. 
Водиться також велика кількість земноводних та плазунів. 
Таким чином, об'єкт має велику наукову цінність, оскільки 
є типовим водно-болотними угіддями для Подолії взагалі 
і для Немирівщини зокрема. 
   Ботанічний заказник місцевого значення «Сажчанська 
дубина». Розташований між селами Сажки та Подільське 
Немирівського району Вінницької області. Оголошений 
відповідно до рішення 11 сесії 4 скликання Вінницької 
обласної ради від 19.03.2004 № 525. 
   За фізико-географічним районуванням України терито-
рія належить до Дністровсько-Дніпровської провінції, лі-
состепової зони, області Подільського Побужжя. Гнівансь-
ко-Гайсииського району. За геоботанічним районуванням 
України, територія належить до Європейської широколис-
тяної області, Подільсько-Бесарабської провінції Вінниць-
кого округу. 
   Для цієї території характерна хвиляста рівнина. В геоло-
гічному відношенні заказник приурочений до фундаменту 

Українського кристалічного шита, що складений магмати-
чними та метаморфічними породами (гнейси, граніти). 
Осадкові відклади, що перекривають кристалічний фунда-
мент приурочені до четвертинної системи і складені алю-
віальними відкладами. 
   Ґрунтовий покрив представлений опідзоленими і темно-
сірими опідзоленими чорноземами. Територія заказника 
лежить у межах середньої рівнинної атлантико-
континентальної області, а саме її середнього району, 
помірного кліматичного поясу. Клімат території помірно-
континентальний. Літо довге, зима коротка і тепла, з не-
стійким сніговим покривом, висота якого коливається в 
межах 10-25 см в різні роки. Пересічна температура січня 
становить - 6°C. Безморозний період складає 250-260 
днів. Влітку температура досягає 20°С. Кількість опадів 
500 мм/рік. 
   В гідрологічному плані територія заказника розташована 
на безіменному струмку, по впадає в р. Устя, ліву притоку 
Південного Бугу. Фітоценоз заказника представлений ти-
повою для Поділля асоціацією дуба черешчатого з доміш-
кою черешні. Підлісок представлений шипшиною соба-
чою та підростом ялини європейської і черешні. Окремі 
виділи представлені штучними насадженнями ялини єв-
ропейської та сосни звичайної. В заплавній частині заказ-
ника зростає вільха чорна. 
   Трав'яний покрив представлений осокою лісовою та 
волосистою, пирієм повзучим, кострецем безостим, тон-
коногом великим. Також тут зростають конвалія звичайна, 
копитняк європейський, зірочник ланцетовидний, фіалка 
дивна, медунка м'яка, темна, ранник вузлуватий, кульба-
ба, подорожник, цикорій. Лісові асоціації зазнають антро-
погенного впливу (випасання худоби). 
   В природоохоронному плані об'єкт представляє наукову 
та естетичну цінність, як територія, що є частиною типово-
го ландшафту Східного Поділля. Крім того, заказник є яд-
ром місцевої екологічної мережі. 

  Лісовий заказник місцевого значення «Бра-
цлавська дача». Розташований на території 
Гриненської сільської ради Немирівського 
району Вінницької області (Брацлавське ліс-
ництво, кв.58 діл. 8). Оголошений відповідно 
до рішення Вінницького облвиконкому від 
29.08.1984 р. № 371 
   Охороняється високопродуктивне дубове 
лісонасадження віком понад 90 років. 
   За фізико-географічним районуванням Ук-
раїни ця територія належить до Гнівань-
Гайсинського району області Подільського 
Побужжя Дністровсько-Дніпровської лісосте-
пової провінції Лісостепової зони. Характер-
ною для цієї території є розчленована глибо-
кими долинами лесова височина з сірими 
опідзоленими ґрунтами. З геоморфологічної 
точки зору територія заказника являє собою 
ерозійно-акумулятивну сильнохвилясту дену-
даційну рівнину. 
   Клімат території помірно континентальний. 
Для нього характерне тривале, нежарке літо і 
порівняно недовга, м'яка зима. Середня тем-
пература січня становить -6…-5,5°C, липня 
+18,5…+19 °C. Річна кількість опадів складає 
500—525 мм. 
   За геоботанічним районуванням України ця 
територія належить до Європейської широко-
листяної області, Подільсько-Бесарабської 
провінції, Вінницького (Центральноподіль-
ського округу). Рослинність представлена 
високопродуктивними насадженнями дуба 
віком близько 90 років, що має середню ви-
соту 28 м, середній діаметр 32 см. Підлісок 
рідкий, складається переважно з ліщини, 
бруслини європейської і бородавчастої. Тра-
востій заказника складається із тіньових не-
моральних видів: купина широколиста, копи-

тняк європейський, яглиця звичайна, медун-
ка темна, купина багатоквіткова, маренка 
пахуча, регнерія собача. 
   В складі флори заказника зустрічаються 
види, занесені до Червоної книги України: 
лілія лісова, гніздівка звичайна, коручка че-
мерниковидна, любка зеленоквіткова. 
   Ботанічна пам'ятка природи місцевого 
значення «Бук європейський». Розташова-
ний на території Вороновицького лісництва 
(кв. 78 діл. 3). Оголошений відповідно до рі-
шення Вінницького облвиконкому від 
22.06.1992 р. Охороняється цінний екземпляр 
бука європейського. 
   Ботанічна пам'ятка природи місцевого 
значення «Дуб-патріарх». Розташована на 

території Немирівського району Вінницької 
області (Бондурівська сільська рада, Немирів-
ське лісництво кв. 45 діл. 1). Оголошене від-
повідно до розпорядження Вінницького обл-
виконкому № 335 від 22.06.72 та № 371 від 
29.08.84. Охороняється окреме дерево дуба 
звичайного віком понад 300 років висотою 20 
м та діаметром стовбура 120 см. У червні 
2020 року стало відомо, що дерево завали-
лось . 


