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Вітання з професійним святом 

Заповідна справа – це важливий напрям природоохоронної діяльності 

   Природно-заповідна справа в нашій країні задекларова-
на на найвищому рівні, як сучасний пріоритет довгостро-
кової державної політики. Крім того, в контексті Угоди про 
асоціацію між Україною та Європейським Союзом однією 
з передумов повноцінного членства передбачено дотри-
мання директив в галузі довкілля і, особливо, у збережен-
ні і відновленні біологічного різноманіття. Визнано, що 
призупинити темпи втрат біологічного різноманіття при 
переході до сталого розвитку суспільства можна лише 
шляхом створення екологічно і біологічно стійких мереж 
охоронюваних природних територій. І роль природно-
заповідного фонду в цьому процесі має стати ключовою і 
фундаментальною. 
   Впевнений, що завдяки нашим спільним зусиллям та 
досвіду, ініціативності, творчій думці, доброті та дбайли-
вому ставленню до природи буде не лише  збережено, а 
й забезпечено подальший розвиток природно-
заповідного фонду України! 

   У цей святковий день бажаю вам і вашим родинам ми-
ру, добра, благополуччя, родинної злагоди і достатку. 
Нехай доля допомагає вам у благородній і подвиж-
ницькій справі — збереження природи нашого краю! 

З повагою Олександр Романчук, директор Парку 

Шановні колеги! 
   Прийміть найщиріші вітання з професійним святом – 
Днем працівника природно-заповідної справи. 
   Завдяки невтомній праці кількох поколінь природоохо-
ронців вже багато зроблено у сфері природно-
заповідного фонду. Не зважаючи на складні часи, триває 
робота зі створення нових та розширення існуючих охоро-
нюваних територій, забезпеченню збереження і відтво-
рення генофонду тварин і рослин, різноманітності при-
родних екосистем. Ви проводите величезну роботу у 
сфері збереження природно-заповідного фонду. А, 
зберігаючи природу, як основу нашого буття – ми береже-
мо нашу країну. 
   Щастя вам, миру, міцного здоров’я та успіхів у благород-
ній справі зі збереження природи нашого краю. І нехай 
щоденне спілкування з природою і турбота про неї дару-
ють натхнення в роботі. 

Дмитро Шевченко, голова профспілки Парку 

   З метою підтримки природно-заповідної справи, врахо-
вуючи істотний внесок фахівців, професіоналів та не бай-
дужих людей до сьогодення та майбутнього стану нашої 
природи, Указом Президента України від 18 серпня 2009 
року № 629/2009 встановлено професійне свято 
працівників природно-заповідної справи, який щорічно 
відзначається 7 липня.  
   З часу виникнення ідеї заповідання особливо цінних 
природних об'єктів представники прогресивних наукових 
кіл та громадськості своїм обов'язком вважали збережен-
ня еталонних природних систем, які на сьогодні є части-
ною національного надбання. Україна розглядає ком-
плекс власних природоохоронних територій в якості скла-
дової частини планетарної системи охоронюваних при-
родних комплексів. Українська мережа об’єктів природно
-заповідного фонду буде розширятися за рахунок 
мінімально антропогенно порушених земель та акваторій. 
Особливий інтерес становитимуть ділянки, на яких най-
повніше представлені види, занесені до Червоної книги 
України, та рідкісні рослинні угруповання із Зеленої книги 
України. Планується втілити в життя систему заходів з охо-
рони природних комплексів, коли збереження екологіч-
ної рівноваги поєднуватиметься із впровадженням 
новітніх принципів підготовки кадрів, екологічного вихо-
вання, екологічного туризму, регламентованого відпочин-
ку на природі. 
   День 7 липня для професійного свята обрано невипад-
ково, адже цей день асоціюється зі святом Івана Купала, 
присвяченим загадковим і чудодійним силам природи. 
   Символом свята щороку слугує один з видів папороті, 
квітка якої, за легендою, має чарівні властивості. Цьогоріч 
символом свята обрано такий вид папороті як Щитник 
Віллара. Цікавим є те, що цей вид є наймолодшим у друж-

ній сім’ї українських папоротей, адже виявлений в Україні 
лише у 2011 році під час експедиції до Кримського при-
родного заповідника на Бабуган-яйлі. Та й взагалі, зростає 
він на території України лише у Гірському Криму. 
   Щитник Віллара обраний символом професійного свята 
як втілення неймовірної волі до життя та здатності до ви-

живання. Адже росте він в досить екстремальних умовах 
– на кам’янистих вапнякових осипах у нішах між глибами. 
Наша місія – допомогти вижити цьому та тисячам інших 
видів у екстремальних умовах скорочення природних 
територій в аграрній країні. І окрім основної місії – зберег-
ти, як у Гіппократа – не зашкодити. Оскільки неймовірна 
сила природи та її творіння самостійно знаходять баланс 
життя, головне для нас – його не порушувати. Окрім цьо-
го, саме цей вид занесено до нової редакції Червоної кни-
ги України цього, 2021, року. 
    Ще з часу виникнення самої ідеї заповідання, яку висло-
вив у 1895 році великий вчений, засновник науки про 
ґрунтознавство В. В. Докучаєв, наукові кола та прогресив-
на громадськість вважали збереження заповідних ета-
лонів кожної природно-історичної області своїм святим 
обов’язком, справою совісті й честі нації. Загалом за-
повідну справу можна визначити як теорію та практику 
збереження і відновлення ландшафтних комплексів, а 
також їх раціональне використання у межах територій та 
об’єктів природно-заповідного фонду. 
    Вінницька область займає вигідне географічне поло-
ження, характеризується сприятливими природними і 
кліматичними умовами, різноманітністю ландшафтних 
територій, багатством рослинного і тваринного світу, 
мінеральних вод, родючих чорноземів та широкою мере-
жею річок. 
   В області налічується 427 об’єктів природно-заповідного 
фонду (43 загальнодержавного значення, з них 1 націо-
нальний природний парк та 384 місцевого значення, з них 
4 регіональних ландшафтних парки), загальною площею 
60094,3 га, що становить 2,27 % від площі області.  
   Природо-заповідний фонд Чечельниччини складає 
18702,8 га, або 24,6 % площі. Це найвищий показник у 
Вінницькій області. Саме на Чечельниччині розташований 
перший і, поки що єдиний в регіоні, національний при-
родний парк «Кармелюкове Поділля». Його площа скла-
дає 20203, 4 га, із них 18687,9 га на території Чечельниць-
кої та Ольгопольської ОТГ. Парк представлений дубовими 
лісами природного походження, рідкісними для України, 
ділянками лучно-степової рослинності, які є місцем зрос-
тання зникаючих рослин, презентує багатство біорізнома-
ніття і уособлює унікальну природу південного Поділля. 
Він має вигідний фізико-геграографічний потенціал, який 
обумовлюють краса та різноманіття ландшафтів, перева-
жання мальовничого горбистого рельєфу, значна залісне-
ність, наявність цікавих видів рослин і тварин. 
   Природною основою створення національного парку 
стали ботанічні заказники: загально-державного значення 
– «Бритавський», місцевого значення – «Червоногре-
бельський» та «Вербська дача», а також ботанічні приро-
дні пам’ятки державного значення «Терещуків яр» та 
«Ромашково». Заказники є місцем зростання багатьох 
рослин, що занесені до Червоної книги України: лілія лісо-
ва, тюльпан дібровний, любка дволиста, скополія карніо-
лійська, цибуля ведмежа, сон-трава, ковила волосиста та 

інші, понад трьох десятків видів. На території ботанічних 
пам’яток природи оберігається унікальний реліктовий вид 
– відкасник татарниколистий, що зберігся із дольоднико-
вого періоду, який є візитівкою Чечельниччини. Гідрологі-
чна пам’ятка природи «Три криниці», яка знаходиться в 
урочищі «Лізвора», стала сакральним місцем, до якого 
здійснюють паломництво, не тільки місцеві жителі, а й 
відвідувачі із сусідніх областей, щоб припасти до цілющих 
джерел Поділля. 
  Об’єктом природо-заповідного фонду є пам’ятка садово-
паркового мистецтва «Парк Орлова». 
   Краса природних комплексів у поєднанні із історико-
культурною спадщиною,  традиціями та звичаями, ство-
рює туристичну привабливість Чечельниччини. Рекреацій-
ні можливості, враховуючи екологічну незабрудненість, 
мальовничість лісо-степового рельєфу і пейзажів, срият-
ливий клімат – створюють умови для активного відпочин-
ку. 
   На сучасному етапі природоохоронної діяльності у на-
шій державі одним із пріоритетних напрямків є розвиток 
заповідної справи, що передбачає проведення комплекс-
них досліджень, наукового обґрунтування та подальшої 
оптимізації природно-заповідного фонду, як основи збе-
реження біологічного та ландшафтного різноманіття на 
національному та регіональному рівнях. У сучасних умо-
вах зростаючого техногенного навантаження на природу, 
біологічне різноманіття являє собою найважливіший при-
родний ресурс. Його збереження для майбутніх поколінь 
можливе шляхом заповідання еталонних природних діля-
нок, які представляють усе багатство флори і фауни конк-
ретного регіону. 
   Головне завжди пам’ятати, що від усіх нас залежить до-
ля української землі. І ми зобов’язані зберегти в перво-
зданному вигляді унікальні куточки дикої природи, на 
яких споконвіків жили українці. Це єдина формула пере-
дачі наступним поколінням природо-генетичного коду 
нації. 
   Заповідна справа – це важливий напрям природоохо-
ронної діяльності, покликаний зберігати та дбайливо ви-
користовувати унікальні й типові куточки природи. У при-
родно-заповідній справі держава покладається на держа-
вних працівників, активістів екологічних організацій, нау-
ковців та окремих ентузіастів екологічного руху. Це свято 
небайдужих людей, які прагнуть зберегти природу і для 
яких її збереження стає справою життя. Охороняючи рідкі-
сні рослини, ми охороняємо природу, а зберігаючи при-
роду, як основу нашого буття, ми бережемо країну. 
   Тому усіх причетних до управління, охорони, збережен-
ня і розвитку територій та об’єктів природно-заповідного 
фонду вітаємо з професійним святом та бажаємо натхнен-
ня, вагомих результатів діяльності, міцного здоров’я, доб-
робуту, душевної гармонії, успіхів у нелегкій та важливій 
природно-заповідній справі! 

Олександр Романчук, директор Парку 
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Майстер-клас виробів з природних матеріалів 

Дитячі посмішки – найвища похвала 

                                                                Всесвітній день рейнджера 

   Чим як не звичаями 
та обрядами багатий 
український народ. 
Івана Купала – один із 
найдивовижніших, 
найзагадковіших свят. 
Асоціюється з періо-
дом, коли сонце при-
ходить до зеніту, дає 
найбільше тепла та 
світла, виявляє свою 
чудодійну силу для 
рослинного і тварин-
ного світу, а отже, і 
для людини. Природа 
в цей час досягає апо-
гею розвитку, тварини 

вже народили та підростили своїх діток, рослини розквіт-
нули та набрали цілющих властивостей.  
   8 липня, до гарного літнього дійства, на запрошення 

адміністрації та органі-
заторів свята в смт. Че-
чельник, працівники 
відділу рекреації та еко-
лого-освітньої роботи 
національного природ-
ного парку «Кармелю-
кове Поділля» провели 
для дітей майстер-клас 
із виготовлення сувені-
рів з природних матері-
алів. Під час майстер-
класу дітей навчили 
виготовляти тварин зі 
спилів деревини та де-
коративних прикрас. 
Охочих помайструвати 

було чимало. У дитячих руках вироби вдалися досить ори-
гінальними. Найстараніших відзначали подарунками. 
   Такі заходи прищеплюють дітям любов до праці своїми 

руками, що позитивно впливають на виховний процес 
підростаючого покоління. 

Тетяна Сташенко,  
провідний фахівеь з екологічної освіти  

   Турботу, любов і піклування потребують усі без винятку. 
Але, найбільше, цього потрібно дітям з  особливими пот-
ребами. Саме тому 5 липня, напередодні професійного 
свята Дня працівника природно-заповідної справи, пра-
цівники відділу рекреації та еколого-освітньої роботи 
НПП «Кармелюкове Поділля» провели зустріч з такими 
дітками.  
   На усіх присутніх чекала екскурсія екологічною стежкою 
«Пізнай і збережи». Під час цієї подорожі діти познайо-
милися із рослинами та тваринами, занесеними до Чер-
воної книги України, побували на імпровізованій пасіці та 

продегустували мед, поспостерігали за качками на штуч-
ній водоймі, доторкнулися до різних порід дерев, дізна-
лися про види ґрунтів, відчули на собі чудодійну силу ма-
сажу стопи, пройшовши по «Босій нозі». 
   Але найцікавіше було те, що кожен із учасників, прояви-
вши свої здібності, фантазію взяв участь у майстер-класі з 
тістопластики у поєднанні з аудіотерапією. Під звуки лісу 
та співу птахів діти створювали свої шедеври із солоного 
тіста. Зроблений власними  руками виріб викликав у ду-
шах дітей задоволення, а на обличчях - вдячні посмішки. 
   Наступною локацією була «Цікава галявина», на якій  
розгадували ребуси і загадки про тварин та рослини, 

складали пазли. 
   Невимушеної обстановки додало і частування пиріжка-
ми та напоями. 
   По завершенню заходу дітки отримали простий та приє-
мний сувенір на пам‘ять про нашу зустріч. 
   Цей день нагадав всім, що поруч живуть люди з особли-
вими потребами, які потребують особливої уваги і яким 
всі повинні допомогти відчути себе рівними серед своїх 
співгромадян. Саме цьому був присвячений захід, який 
виявився по домашньому теплим, емоційним та цікавим.   

Лілія Сошнікова, провідний фахівець з рекреації 
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Адміністрація  та весь колектив   
НПП “Кармелюкове Поділля” 

щиро вітає   

08.07— Білаш Аллу Борисівну, головного  
бухгалтера фінансово-економічного відділу; 
12.07—Бунича Віктора Михайловича, начальника 
Бритавського ПНДВ; 
16.07 — Іщенко Галину Олегівну,  провідного інже-
нера з природокористування; 
19.07 — Паламарчука Володимира Петровича, при-
родоохоронника ІV розряду Дохнянського ПНДВ. 

Нехай волошками цвітуть літа прекрасні, 
Нехай здійсняться тисячі бажань, 
Щоб доля дарувала тільки щастя, 
Ні грама бід, ні капельки страждань. 
Життя хай квітне, мов вишневий сад, 
І кожен день усміхнено радіє, 
А доля подарує зорепад 
Здоров'я, миру, успіхів надії 
Усмішок глибоких, як дно океану, 
Й міцного кохання –  
без меж і обману. 
 

   Щорічно, 31 
липня, відзна-
чається Всесві-
тній день рей-
нджера, або 
День парково-
го рейнджера, 
заснований у 
2007 році Між-

народною федерацією рейнджерів (International 
Ranger Federation, IRF), щоб відзначити внесок парко-
вих рейнджерів в охорону природи і вшанувати па-
м’ять загиблих рейнджерів в ході виконання своєї 
служби. Парковий рейнджер (рейнджер парку) – це 
фахівець, який займається захистом і збереженням 
природоохоронних зон, диких тварин і середовища 
їх проживання від браконьєрів і зовнішніх посягань, 

пов’язаних з циві-
лізацією. 
    В національно-
му природному 
парку 
«Кармелюкове 
Поділля» до рей-
джерів відносять-
ся працівники 

служби державної охорони природо-охоронного 
фонду, яка налічує 35 чоловік. 
   Служба  державної охорони природо-заповідного 
фонду національного природного парку 
«Кармелюкове Поділля» здійснює охорону  його 
природних комплексів та забезпечує додержання 
режиму території. Це завдання покладено на відділ 
державної охорони  та територіально-структурні під-
розділи установи, 
які створені для 
досягнення мак-
симального на-
ближення праців-
ників служби 
державної охоро-
ни до території, 
яка охороняється. 
До цих підрозділів входить п’ять природоохоронних 
науково–дослідних відділень: Бритавське, Лузьке, 
Дохнянське, Любомирське та Червоногребельське. У 
свою чергу відділення поділені на обходи.  
   Головним  видом діяльності служби  державної 
охорони є патрульно-рейдова робота, яка полягає в 
контролі за додержанням природоохоронного режи-
му території Парку, згідно її функціонального зону-
вання. 


