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30 років незалежності 

Чергове  засідання науково-технічної ради 

   24 серпня 2021 року – 30 річниця Незалежності! Україна 
– молода країна з багатовіковою історією. За 30 років не-
залежності Україна подолала надзвичайно багато викли-
ків. Але вистояла, стоїть й неодмінно переможе! Тому, що 
українці живуть «З Україною в серці». Це не просто День 
народження держави. Це свято пам’яті про цілі покоління 
наших предків, що творили націю і боролися за держав-
ність, а також день, коли варто думати про день завтраш-
ній, про майбутні покоління, про нашу відповідальність 
перед історією. 
   День незалежності – це день, у якому щорічно зустріча-
ються Минуле і Майбуття України. Минуле має вселяти 
мудрість. Майбуття повинно виховувати в нас відповіда-
льність за прийняття рішень. 
   Сьогодні, як ніколи раніше, це свято висуває перед кож-
ним із нас високі вимоги, спонукає до особливої відпові-
дальності перед собою, своєю країною, прийдешніми 
поколіннями, оскільки це – найскладніший період сучас-

ної України, бо проливається людська кров, ми потерпає-
мо від зовнішньої збройної агресії. Такою є ціна за праг-
нення нашого народу до гідного життя у цілісній, незале-
жній та процвітаючій європейській державі. 
   Тож зичу усім Вам у теперішні нелегкі дні спільно й не-

похитно і далі відстоювати суверенність нашої держави, 
примножувати її традиції та блага, як того вимагає совість 
і сумління. Бажаю всім нам миру в країні і в душі, міцного 
здоров’я, невичерпної енергії і впевненості у власних си-
лах, безмежного щастя і затишку у родинах, а найголовні-
ше  –  єднання заради досягнення найзаповітнішого – 
процвітання України! 

Олександр Романчук, директор Парку 
   Вітаю вас із загальнонаціональним святом Днем Незале-
жності України! З тієї пори, як була проголошена незалеж-
ність, наша країна пройшла декілька етапів духовного 
оновлення, відтворюючи патріотизм, традиції й духов-
ність нашого народу. Хотілося б, щоб з кожним роком це 
свято додавало всім нам наснаги та впевненості в нашому 
майбутньому.  
   Бажаю миру і злагоди у ваших родинах, міцного здоро-
в'я, щастя і добробуту. 

Дмитро Шевченко, голова профспілки 

Відбулося чергове засідання науково-технічної ради 
національного природного парку «Кармелюкове Поділ-
ля». Вже вдруге захід проводився у форматі онлайн для 
іногородніх  членів ради. Із 23 членів НТР участь у засідан-
ні прийняло 17 чоловік. 

В ході засідання було розглянуто наступні питання, а 
саме: затвердження VIII тому Літопису природи, затвер-
дження збірника матеріалів науково-практичного семіна-
ру «Оптимізація процесів поновлення корінних лісових 
насаджень в умовах Південно-Східного Поділля», пого-
дження наукового обґрунтування на використання приро-
дних ресурсів ДП «Чечельницьке ЛГ» на 2021 рік, надання 
згоди на надання лімітів на використання природних ре-
сурсів ДП «Чечельницьке ЛГ» на 2021 рік.  

По першому питанню слухали старшого наукового спів-
робітника Марківську Л.В., яка повідомила, що вийшов з 
друку VIIІ том Літопису природи, який містить 272 ст., 95 
табл., 12 карт і карто-схем, 53 діаграми і графіки та 125 

фото. Даний том містить матеріали, зібрані співробітника-
ми Парку за результатами науково-дослідної, еколого-
освітньої та рекреаційної роботи, а також результати дос-
ліджень викладачів вищих навчальних закладів, які мали 
можливість працювати на території Парку у 2020 році.  
   В ході обговорення виникло питання про те, що Літопис 
був надрукований до затвердження. Так склалося,  у  зв’я-
зку з обставинами, пов’язаними із ситуацією з пандемією. 
Всі пропозиції та зауваження отримані в ході засідання 
будуть внесені  в наступний том Літопису природи. 
   Друге питання було присвячене затвердженню збірника 
матеріалів регіонального науково-практичного семінару 
«Оптимізація процесів поновлення корінних лісових наса-
джень в умовах Південно-Східного Поділля», який плану-
ється провести 8-10 вересня 2021 року, в якому представ-
лені роботи, які відображають теоретичні, методологічні 
та практичні проблеми процесів поновлення корінних  
лісових насаджень в умовах Південно-Східного Поділля, 
зокрема на природно-заповідних територіях. Приділена 
увага актуальним питанням розвитку науки, екологічної 
освіти та туризму в лісових природних комплексах. Всього 
подано до публікації  31 статтю.  
   Третім питання порядку денного засідання був звіт про 
наукове обґрунтування, яке було  розроблено на клопо-
тання державного підприємства «Чечельницьке лісове 
господарство» від 18.06.2021 № 70 щодо встановлення 
лімітів на використання лісокористувачем природних ре-
сурсів на 2021 рік в межах природно-заповідного фонду 
на території Чечельницької, Ольгопільської та Ободівської 
ОТГ, Гайсинського району, Вінницької області, а також 
встановлення доцільності проведення заходів із оздоров-
лення та відтворення лісових насаджень, підвищення їх 

біологічної стійкості, науково-дослідним відділом націо-
нального природного парку «Кармелюкове Поділля» на 
виконання наказу від 22.06.2021р. № 24.  

В результаті розгляду наукового обґрунтування дирек-
тор НПП «Кармелюкове Поділля» Романчук О.П. виніс на 
голосування питання  про надання згоди на надання лімі-
тів на використання користувачем природних ресурсів у 
2021 році у межах НПП «Кармелюкове Поділля». На  підс-
таві акту обстеження ділянок, відведених в рубку,  було 
встановлено наступне: санітарно-оздоровчі заходи відво-
дились згідно Санітарних правил в лісах України (ПКМУ 
від 27.07.1995 р. № 555 зі змінами, затвердженими ПКМУ 
від 09.09.2020 р№826). Заходи передбачають проведення 
вибіркових санітарних рубок, які проводяться з метою 
оздоровлення та посилення біологічної стійкості лісів, 
запобігання їх захворювання та пошкодження. Відвод 
санітарно-вибіркових рубок проведено на площі – 255,1 
га. При проведенні відводів на ділянках, запланованих у 
санітарне рубання вибіркове, участь приймав головний 
природознавець Парку. Була проведена перевірка відбо-
ру дерев у рубку на всіх ділянках, призначених в санітарне 
рубання вибіркове. При обстежені ділянок, відведених в 
рубку, візуально визначено доцільність їх призначення та 
якість відводу.  

В ході обговорення виникло ряд питань пов’язаних із 
забезпеченням місцевого населення дровами паливни-
ми. Учасниками засідання було надано ряд пропозицій по 
вирішені даної проблеми. 

Під час проведення  засідання панувала  конструктивна 
атмосфера, поставлені завдання було вирішено позитив-
но.  

Олександр Романчук, голова НТР    

Подорожуємо разом з НПП «Кармелюкове Поділля» 
  17 серпня до національного природного парку «Карме-
люкове Поділля» на екскурсію завітала група дітей із Тро-
стянеччини. Екскурсанти відвідали сучасну роботизовану 
ферму та збудовиний за новітніми технологіями молоко-
завод VILLA MILK, продегустували їх продукцію.  У лісівни-
чому еколого-просвітницькому центрі працівниками Пар-
ку було проведено квест «Цікаві пригоди у лісі», де діти, 

об'єднавшись у чотири команди, виконували різноманітні 
завдання та показали хороші знання з природознавства 
та екології. Далі екскурсанти відвідали с. Ольгопіль, де 
побували на площі двох поетів, завітали до місцевого еко-
лого-натуралістичного центру дитячої творчості, побачили 
клонованого мамонта та печерних людей, переправились 
на рукотворний острів Тузла-2. 

  Екскурсія була незвичайна, цікава, пізнавальна.  Додому 
усі поверталися в піднесеному настрої, сповнені нових 
вражень, радісні та щасливі, з надією повернутись сюди 
знову. 

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

щиро вітає   
з Днем народження 

01.08 - Муляра Валерія Олександровича, інспектора з  
              охорони ПЗФ Червоногребельського ПНДВ; 
03.08 - Дудника Олександра Миколайовича, начальника    
             відділу державної охорони; 
04.08 - Шуткевича Віктора Михайловича, інспектора з  
              охорони ПЗФ Червоногребельського ПНДВ; 
07.08 - Побережного Володимира Ілліча, інспектора з  
              охорони ПЗФ Бритавського ПНДВ; 
28.08 – Демченко Юлію Володимирівну, провідного  
               економіста; 
28.08 – Демченка Сергія Володимировича, провідного 
               інженера з охорони природних екосистем; 
28.08 – Лебідя Анатолія Петровича, інспектора з  
               охорони ПЗФ Лузького ПНДВ; 
30.08 — Шамоту Анатолія Івановича, водія. 

Хай в день народження збуваються мрії, 
І люди поруч будуть рідні й дорогії, 
           Хай Бог здоров’ям не обділить, 
                        А успіх у всі діла поцілить, 
                                     Життя щоб повнилось  
                                       натхненням, 
                                    В майбутньому і  
                                      в сьогоденні! 

Початок сезону полювання 2021-2022рр. 

  З 19 по 22 серпня 2021 року НПП «Кармелю-
кове Поділля» здійснив поїздку по обміну дос-
відом до двох національних природних парків 
«Гуцульщина» та «Подільські Товтри».  
   Першим на нашому маршруті був національ-
ний природний парк «Гуцульщина». Під час 
зустрічі директор познайомив нас із функціону-
ванням установи, а також мали нагоду поспіл-
куватися з колегами із різних відділів, відвіда-
ли науково-просвітницький центр та ознайо-
милися із діяльністю науково-дослідного роз-
садника. Другий день візиту був присвячений 
відвідинам туристично-рекреаційних локацій 
Парку: побували у Маєтку Святого Миколая, 
пройшлися екостежкою «На полонину 
«Росохата», де насолоджувалися захоплюючи-
ми караєвидами та скуштували традиційний 
банош. Побачили природне диво – комплекс 
водоспадів у карпатських Шешорах – Шешор-
ський Великий та Малий Гук. Гуркіт води та 
мільярди крапель, що відскакують від скель – 
це дивовижне поєднання краси та величі при-
роди. Долина в районі водоспадів каньйонопо-
дібна, дуже мальовнича. 
   Далі всі попрямували до Кам’янця Подільсь-
кого. Тут наші пригоди були не менш захоплю-
ючими.  Ми побували в одній з найкрасивіших 

в Європі гіпсо-
вих печер Ат-
лантида 
(геологічна 
пам'ятка при-
роди). В якій 
під землею 
ховається уні-
кальний світ, 
створений са-
мою приро-
дою. Стіни і 
склепіння пі-
дземелля ук-
риті кристала-

ми різної форми і відтінків. Атлантида - єдина 
на теренах Поділля печера, яка складається з 
трьох поверхів. Всі вони об'єднані крутими 
переходами. Довжина печери майже дві з по-
ловиною тисячі метрів.  
   Далі занурились у світ історії, відвідавши ста-
ру фортецю. Кам’янець-Подільська фортеця 
відома з XIV століття як частина оборонної сис-
теми міста Кам'янець, колишньої столиці По-
дільського князівства XIV–XV ст., Подільського 
воєводства XV–XVIII ст., а далі Подільської губе-
рнії (1793–1925 pp.). Є складовою частиною 

Національного історико-архітектурного запові-
дника «Кам'янець», що належить до «Семи 
чудес України». 
   В останній день нашої подорожі не менш 
вражаючим для нас був Бакотський Михайлів-
ський печерний монастир — колишній скель-
ний монастир, розташований на березі Дністра 
— на території національного природного пар-
ку «Подільські Товтри». Він є найбільшим і най-
краще збере-
женим серед 
усіх печерних 
монастирів 
Подністров’я, 
а також є най-
давнішою 
пам’яткою 
поширення 
православія 
на Поділлі. 
   Взагалі, чотири дні робочої зустрічі з колега-
ми національних природних парків 
«Гуцульщина» та «Подільські Товтри» були 
дуже цікаві, конструктивні та корисні для обох 
сторін комунікації. 
   Враження від поїздки залишилися лише по-
зитивні та світлі. Обмін досвідом обов’язково 
стане в нагоді та дасть неабияку можливість 
знаходити шляхи вирішення проблемних пи-
тань, впроваджувати багато спільних планів, 
ідей для партнерства. 

   Відповідно до наказів користувачів мисливських угідь 
розпочався сезон полювання. Подія важлива, трепетна і 
довгоочікувана для десятків тисяч людей, адже для ко-
гось це можливість ефективно провести час на природі, 
хтось прагне відчути у жилах вирування адреналіну і по-
мірятися силою з представниками хижої фауни, а для ін-
ших — це захоплення вже стало професією.  
   Згідно із Законом України «Про мисливське господарст-
ва та полювання» полювання в мисливських угіддях обла-
сті, за виключенням відтворювальних ділянок, територій 
природно-заповідного фонду та територій смарагдової 
мережі, де полювання заборонено, встановлено такі 
строки та порядок його здійснення. На качок (крім гоголя, 
черні білоокої, савки, огара, галагаза, гаги звичайної, лут-
ка, крохалів, нерозня, черні червонодзьобої, креха серед-
нього, каменярки, казарок білощокої та червоноволої), 
лиску, гусок сіру, білолобу велику, гуменника (крім гуски 

малої (білолобої малої) з 18.00 год. 07 серпня до 26 груд-
ня 2021 року включно. На куликів (крім кулика-сороки, 
ходуличника, шилодзьобки, кроншнепів, чайки, лежня, 
дерихвоста, поручайника, крем’яшника, чорниша, переві-
зника, фіфі, зуйків морського, малого, великодзьобого, 
галстучника, пісочників, плавунців, баранця великого), 
голубів (крім голуба синяка) – з 18.00 год. 07 серпня до 05 
грудня 2021 року включно. На перепілку – з 18.00 год. 07 
серпня до 28 листопада 2021 року включно. На фазана – з 
16 жовтня до 05 грудня 2021 року включно. На зайця-

русака – з 14 листопада до 16 
січня 2022 року включно. На 
лисицю – 19, 22, 23, 26, 29 та 
30 січня 2022 року. Індивідуа-
льне, колективне та облавне 
полювання на диких парно-
копитних тварин та їх молод-

няк, здатний до самостійного існування – з 06 листопада 
до 26 грудня 2021 року включно. 
   Дні полювання: на пернатих та лисицю – середа, субота, 
неділя; на зайця-русака – неділя; на парнокопитних – су-
бота, неділя. 
   В межах території НПП «Кармелюкове Поділля» також 
знаходяться мисливські угіддя, але полювання в них забо-
ронено. З метою недопущення фактів браконьєрства пра-
цівники СДО Парку посилили рейдово-патрульну роботу у 
даних угіддях та на прилеглих ділянках. Активізувалася 
профілактична робота: проводяться зустрічі з мисливця-
ми, бесіди, розповсюджується друкована продукція у ви-
гляді буклетів. Налагоджена тісна співпраця з районною 
організацією УТМР. Сподіваємося, що мисливці отрима-
ють задоволення від полювання і закон буде суворо до-
тримуватися.         

                                Служба державної охоронни Парку 

   Силами працівни-
ків науково-дослі-
дного відділу виго-
товлено стенд із 
колекцією дерев-
них та чагарнико-
вих порід. Предста-
влені зразки насін-
ня як аборигенних 
порід, так і екзотів. 
Всього зібрано на-
сіння 98 видів. 
   Колекція ілюструє 
різноманіття дере-

вної флори Парку та може служити навчальним посібником для працівників 
установи. Також її можна використовувати як  експозиційний елемент при про-
ведені пізнавально- освітніх екскурсій, у роботі із дітьми. 
 Разом із гербарієм колекція насіння складає основу наукового фонду Парку. 
Попереду ще багато роботи по його розширенню та удосконаленню.  

Науково-дослідний відділ 


