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Науково-практичний семінар «Оптимізація процесів поновлення корінних лісових  
насаджень в умовах Південно-Східного Поділля» 

Оновлена екологічна стежка «Вишенька» 

   8-10 вересня в національному природному парку 
«Кармелюкове Поділля», на базі Червоногребельського 
лісництва ДП «Чечельницьке лісове господарство», було 
проведено регіональний науково-практичний семінар 
«Оптимізація процесів поновлення корінних лісових наса-
джень в умовах Південно-Східного Поділля». 

До початку 
семінару 
було вида-
но збірник 
матеріалів 
семінару, в 
якому опуб-
ліковано 30 
публікацій. 
   В пленар-

ному засіданні взяли участь представники різних вищих 
учбових закладів, науково-дослідних установ з Вінниці, 
Умані, Харкова та представники державних підприємств 
Вінницької області. 
   Другий день заходу було проведено в урочищі 
«Червоногребельська дача», де на природних локаціях 
було оглянуто природні об’єкти, які ілюструють тему 
семінару, а також проведено ряд практичних занять. 
   Завершився семінар прийняттям резолюції, яка має на 
меті, донести до екологів, фахівців природо-заповідної 

справи, лісівників, представників влади та громадськості 
проблему збереження унікальної природи Південного 
Поділля, зокрема корінних дубових насаджень 
«Кармелюкового Поділля». 

Ганна Дудник, головний природознавець Парку 
(продовження дивись на сторінці 2-3) 

   10 вересня, в рамках регіонального науково-пра-
ктичного семінару “Оптимізація процесів поновлен-
ня корінних лісових насаджень в умовах Південно-
Східного Поділля” проводилась презентація оновле-

ної екологічної стежки “Вишенька”. 
Це перша екологічна стежка, що була прокладена 

на території Парку. В цьому році працівниками уста-
нови екостежку було обладнано спостережною ве-
жею, оновлено інформаційні стенди з описом зупи-
нок, картосхемою, різноманітною корисною та ціка-
вою інформацією для відвідувачів.  

В оточенні мальовничих краєвидів учасники ознайо-
мились з флорою та фауною даної місцевості, а кан-
дидат історичних наук, етнограф В. А Косаківський 
розповів про історію природного комплексу, архео-
логічні пам'ятки та знахідки проведених розкопок. 

Тетяна Сташенко, провідний фахівець з екоосвіти 

Поширення береки лікарської 
   21 вересня фахівці НПП «Кармелюкове Поділля»: В.Є. 
Любченко, С.І. Білобров, Н.П. Шпак, разом з майстром 
лісу Будейського лісництва І.М. Сулимою, провели спіль-
ну експедицію в лісові масиви Кодимського лісового гос-
подарства. Мета експедиції: виявлення ареалу поширен-
ня, екологічний стан, щільність та поновлення береки 
лікарської на прилеглих територіях. 

Державне підприємство «Кодимське ЛГ» розташоване в 
північно-західній частині Одеської області. Підприємство 
організоване в 1999 році. Господарська діяльність спря-
мована на комплексний розвиток лісового господарства, 
мета якого раціональне використання та відтворення де-
ревних запасів і іншої сировини лісового фонду, лісоро-
зведення й підвищення стійкості лісонасаджень, раціо-
нальне використання лісів, збереження їх естетичних та 
захисних функцій. 

Будейське лісництво становить 37% (4,8 тис. га) лісового 
фонду Кодимського ЛГ. Лісові масиви прилягають до села 
Будеї, яке засноване в 1748 році і має свою унікальну 
історію.   

В урочищі «Спорне» Будейського лісництва в кварталі 50 
виділ 3 виявлено дві ділянки в яких трапляється берека 
лікарська. Насінники відсутні, насіння  занесене птахами. 
Насадження порослеве віком 106 років. Основними лісо- 
утворюючими породами є дуб звичайний і дуб скельний, 
також в першому ярусі є ясен звичайний. В другому ярусі 
переважає граб звичайний і берест, також трапляються 
берека лікарська, черешня  і липа дрібнолиста. Підлісок 
утворюють глід одноматочковий і колючий, калина гор-
довина, свидина кроваво-червона, бруслина бородавча-
ста. В надґрунтовому покриві – зеленчук жовтий, осока 
парвська, підмаренник справжній та чіпкий.  

Дуб звичайний – середній діаметр 48 см, висота 21 – 24 
м. Дуб скельний – середній діаметр 46 см, висота 20–21 
м, дубом звичайним не пригнічений. Ясен звичайний – 
середній діаметр 32 см, висота 22 м, екологічний стан 
задовільний. Граб звичайний – середній діаметр 20 см, 
висота 14–16 м, виявлено самосів і перевагу в підрості; 
Берест – середній діаметр 20 см, висота 14 м. Дуб і берест 
мають тенденцію до всихання. 

Перша ділянка поширення береки лікарської урочища 
«Спорне» знаходиться на західному схилі 2–3°.  Середній 
діаметр стовбурів породи становить 18 см (на ділянці 
діаметри стовбурів коливаються від 12 до 24 см). Висота 
дерев 16 – 18 м, щільність виду – 28 ос./га. Виявлено бе-

реку лікарську в підрості з діаметром 2–4 см і висотою 1,5
–2 м. Самосіву не виявлено.  

На другій ділянці урочища середній діаметр стовбурів 
породи становить 17 см і висота 16 м, щільність до 20 ос./
га. В підрості берека лікарська не трапляється. Плодоно-
шення в 2021 році слабке.  

В урочищі виявлено ще одну деревовидну рослину Чер-
воної книги України – клокичку перисту, яка утворює по-
пуляції по 5–8 особин, а також  трапляються одинокі рос-
лини по всій території насадження. Висота рослин коли-
вається від 0,5 до 1,2 м.  

В цілому насадження в задовільному стані, світлий ши-
роколистяний ліс порослевого походження, межа півден-
ного поширення береки лікарської.  

Ніна Шпак, провідний науковий співробітник Парку 
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Програма семінару 

Семінар — дієва форма пізнання 

   Природно-заповідний  фонд  України  є,  наразі,  найе-
фективнішою  та дієвою  формою  збереження  біорізно-
маніття  в  цілому  та  раритетних  видів флори, фауни і 
оселищ зокрема.  
   Зважаючи  на  те,  що  в  умовах  України,  природні  
комплекси  в  тій  чи іншій мірі зазнали трансформації, 
актуальним є питанням їх відновлення.  
   В основі планування заходів із відновлення має лежати 
індивідуальний підхід до збереження окремих природних 
комплексів та об’єктів, з огляду на особливості їх екології 
та біології.  

   Територія  національного  природного  парку  
«Кармелюкове  Поділля» є характерною  для  Південно-  
Східного  Поділля  і  представлена  на  88% лісовими еко-
системами. Основною лісовою формацією є дубово-
грабові ліси. Вони вкривають схили балок, утворюючи 
типовий екологічний ряд.  
   На  стан  збереження  корінних  насаджень  значно  
вплинув  льодолам  — стихійне лихо 2000 року. Стихією 
було пошкоджено 90,1 % вкритих лісовою рослинністю 
земель або 14738 га їх площі. Як результат, масово спо-
стерігалось обламування крон дерев, пошкодження та 
злам стовбурів деревостанів, внаслідок чого відбулось 
повне або часткове всихання, сповільнення росту та осла-
блення  насаджень,  погіршився  загальний  санітарний  
стан  лісового фонду.  Через  появу  великої  кількості  во-
дяних  пагонів  на  стовбурах  дерев, погіршився фітопато-
логічний, ентомологічний стан лісів.  
   В результаті недофінансування у лісовому господарстві 
спостерігається значна  частка  незадовільних  лісових  
культур,    в  яких  не  була  своєчасно проведено лісівничі 
заходи, особливо догляди в молодняках. Як наслідок, на 
значній  площі  середньовікових  насаджень  штучного  
походження  має  місце зміна головних лісоутворюючих 
порід на другорядні,  а саме дуба на граб.  
   Стратегія  розвитку  Парку  передбачає  систему  лісівни-

чих  заходів,  які будуть  сприяти  розвитку  похідних  лісо-
вих  насаджень  максимально наближених до корінних з 
аборигенними головними породами у відповідних лісо-
рослинних  умовах.   
   В  першу  чергу  має  бути  розробленні  заходи  щодо 
відновлення природного стану лісів, порушеного в ре-
зультаті господарської діяльності  людини.  Їх  здійснення  
забезпечить  досягнення  максимального стимулювання 
появи насіннєвого поновлення дуба, буде сприяти його 
росту і розвитку,  переформування  дібров  паростевого  
походження  в  насіннєві, створення мішаних за складом і 
складних за структурою насаджень.   
   Проведення  регіонального  науково-практичного  семі-
нару  «Оптимізація процесів  поновлення  корінних  лісо-
вих  насаджень  в  умовах  Південно-Східного Поділля» 
дасть можливість вивчити здобутки колег із інших Парків,  
перейняти досвід лісівників,  ознайомитися із рекоменда-
ціями науковців.  
   Саме  з  спільними  зусиллями  вчених,  практиків,  влад-
них  інституцій, громадськості можливо оптимізувати про-
цес відновлення подільських дібров, тим  самим  зберег-
ти  ландшафтне  та  біотичне  різноманіття  природно-
заповідної території НПП «Кармелюкове Поділля».   

Олександр Романчук,   
директор НПП «Кармелюкове Поділля»  

 

І день (8 вересня) 
10:00 – 11:00 — Реєстрація учасників, переїзд до місця 
пленарного засідання (контора Червоногребельського 
лісництва с. Попова Гребля). 
11:00– 11:30 — Кава-брейк 
1130 – 1200 — Привітання:  
— Романчука Олександра Пилиповича, директора НПП 
«Кармелюкове Поділля»;  
— Геруса Дмитра Петровича, нач. відділу охорони зе-
мель, лісової та заповідної справи Управління розвитку 
територій та інфраструктури Вінницької ОДА; 
— Сокиринського Олександра Миколайовича, директо-
ра ДП «Чечельницьке ЛГ». 
 12:00 – 13:30 Пленарне засідання 
Регламент: виступ учасника семінару — 10 хв. Обговорен-
ня — 5 хв. 
1. Любченко Василь Євгенійович. Тема: «Проблеми діяль-
ності природоохоронних установ в умовах сьогодення». 

2. Нейко Ігор Степанович. Тема: «Наближене до природи 
лісівництво – основа збалансованого ведення лісового 
господарства».  
3. Дудник Ганна Леонідівна. Тема: «Динаміка змін в роз-
поділі лісових насаджень НПП «Кармелюкове Поділля» за 
походженням» та «Вікова структура корінних дубових 
насаджень в межах території НПП «Кармелюкове Поділ-
ля». 

13:30 – 14:30 — Обід (рекреаційний пункт «Криниця Лото-

цького»). 
14:30 – 16:30 — Продовження пленарного засідання. 
4. Батуркін Денис Олександрович. Тема: «Перспективи 
відновлення соснових насаджень на зрубах у осередках 
соснових короїдів Лівобережного Степу України».  
5. Давиденко Катерина Валеріївна. Тема: «Особливості 
постпірогенного поновлення лісових насаджень і степової 
рослинності заповідного урочища  «Шамраєва дача». 

6. Демченко Сергій Володимирович. Тема: «Аналіз стану 
лісових культур ДП «Чечельницьке ЛГ», створених в 2011– 
2021 роках». 
7. Лелека Микола Дмитрович. Тема: «Вирощування і до-
гляд за культурами дуба звичайного в ДП «Тульчинське 
ЛГ». 

8. Марківська Любов Володимирівна. Тема: «До пробле-
ми трав’яних адвентивних видів рослин в лісових культу-
рах  НПП «Кармелюкове Поділля». 

9. Вітенко Володимир Анатолійович. Тема: «Особливості 
росту та розвитку роду Picea dietrich у насадженнях НДП 
«Софіївка» НАН України. 

10. Шпак Ніна Петрівна. Тема: «Особливості природного 
поновлення береки лікарської в дібровах південно-схід-
ного Поділля». 

11. Швець Наталія Василівна. Тема: «Характеристика пос-
тійної лісонасіннєвої бази ДП «Чечельницьке ЛГ». 
12. Болюх Олександр Григорович. Тема: «Вплив лісівничо-
екологічних факторів на деревостани лісових насаджень». 

16:30 – 17:00 — Екскурсія по території лісництва 
(дендропарк, парникове господарство). 
17:00 – 17:30  — Переїзд до рекреаційного пункту ур. «Ви-
шенька». 
17:30 – 18:30 — Вечеря. 
18:30 – 19:30 — Переїзд до місця ночівлі. 

(Продовження на сторінці 3) 
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Резолюція 

Програма семінару 

 
Резолюція 

регіонального науково-практичного семінару 
«Оптимізація процесів поновлення корінних лісових 

насаджень в умовах Південно-Східного Поділля»  
8-10 вересня 2021, смт. Чечельник, Вінницька область 

   Науково-практичний семінар «Оптимізація процесів 
поновлення корінних лісових насаджень в умовах Півден-
но-Східного Поділля»  проведеного національним приро-
дним парком «Кармелюкове Поділля», на базі державно-
го підприємства «Чечельницьке лісове господарство», за 
участі Вінницького державного педагогічного університе-
ту ім. М. Коцюбинського, державного підприємства 
«Вінницька лісова науково-дослідна станція», відокрем-
лений підрозділ «Вінницька лісонасіннєва лабораторія» 
та Вінницьке державне спеціалізоване лісозахисне підп-
риємство «Лісозахист». 
   В очній роботі семінару взяли участь понад 30 учасників, 
серед яких представники закладів вищої освіти, дослід-
них установ, державних лісогосподарських підприємств та 
науковці і фахівці національного природного парку «Кар-
мелюкове Поділля».  
   Надіслано на семінар статті, які були опубліковані у ви-
даному збірнику матеріалів семінару. 
Під час семінару було проведено пленарне засідання та 
практичні заняття на об᾿єктах в природних комплексах 
національного природного парку. 
   В ході семінару було обговорено проблеми стану збере-
ження біорізноманіття в регіоні, зокрема в умовах приро-
дно-заповідного фонду, де гостро стоїть питання віднов-
лення лісових екосистем, насамперед корінних дубових 
насаджень. 

   За результатами роботи семінару учасники семінару  
УХВАЛИЛИ: 

- розробити план довгострокового моніторингу лісових 
насаджень, які потребують відновлення; 
- розробити комплекс заходів, які зможуть забезпечити 
процес відновлення корінних дубових насаджень; 
- вчасно та якісно проводити заходи з формування та 
оздоровлення лісів; 
- не допускати при проведенні заходів з лісовідновлення 
та лісорозведення введення в лісові культури інтродуко-
ваних порід; 
- вести господарство в похідних насадженнях на збере-
ження перспективної аборигенної породи; 
- продовжити дослідження результатів відновлення наса-
джень в результаті заходів із переформування насаджень; 
- в основі планування заходів з відновлення насаджень 
має бути індивідуальний підхід до кожної ділянки; 
- обов᾿язково враховувати збереження природної рівно-
ваги щодо місць зростання флори та перебування фауни; 
- в незадовільних незімкнутих лісових культурах передба-
чити заходи з їх виправлення: доповнення, догляд, част-
кова та суцільна реконструкція з огляду на наявність у 
даному регіоні унікальних дубово-скельних насаджень за 
участі береки лікарської; доцільно в порядку лісовіднов-
лення проектувати лісові культури по їх типу; 
- поновити лісонасіннєву базу господарства, відібравши 
плюсові дерева таких порід як: дуб скельний, берека лі-
карська та клен-явір; 
- при заготівлі жолудя розділяти насіння за видами: дуб 
звичайний та дуб скельний; 
- започаткувати моніторинг врожайності на об᾿єктах існу-

ючої лісонасіннєвої бази; 
- в рамках програми по збереженню береки лікарської 
передбачити створення селекційно цінних лісових куль-
тур та лісонасіннєвих плантаціях береки лікарської в умо-
вах Південно-Східного Поділля; 
- з огляду на еколого-лісівничий стан дубових насаджень 
регіону, їх інтенсивне посихання та враження шкідниками 
і хворобами, – доцільно пропонувати внесення коректив 
щодо вимог при проведенні санітарно-оздоровчих захо-
дів в зоні регульованої рекреації та господарської зони; 
- започаткувати порівняльний моніторинг санітарного 
стану у заповідній зоні та зоні традиційного ведення лісо-
вого господарства (господарська зона); 
- налагодити співробітництво Парку з науково-
дослідними та спеціалізованими установами регіону; 
- проводити активну роботу серед населення, формувати 
екологічно зважений підхід до проблем збереження при-
родних ресурсів; 
- звернутись до лісокористувачів з питанням врегулюван-
ня проблем із забезпечення населення паливом, як то: 
попереднє резервування необхідної кількості дров у най-
ближчих постачальників, забезпечити ринок споживання 
альтернативними видами, що дозволить зняти соціальну 
напругу у регіоні діяльності природно-заповідної устано-
ви; 
- при вирішенні проблеми збереження та відновлення 
цінних лісових насаджень регіону має бути розроблена 
збалансована стратегія, основана на висновках науковців 
та фахівців, як у галузі екології, лісівництва, так і економі-
ки, соціології та менеджменту. 
СХВАЛЕНО одноголосно на заключній частині семінару 

ІІ день (9 вересня) 
8:00 – 9:00 — Сніданок. 
9:00 – 10:00 — Переїзд до об’єктів по маршруту: ур. «Ви-
шенька» — с. Попова Гребля — с. Новоукраїнка — ур. 
«Червоногребельська дача». 
10:00 – 13:00 — Відвідування об’єктів: 
Об’єкт: кв. 64 — ділянка природного походження. Допові-
дають: Дудник Г.Л. (тема: «Урочище«Червоногребе-
льська дача») та Марківська Л.В. (тема: «Раритетна флора 
урочища «Червоногребельська дача»). 

 Зупинка: кв. 64/3 — дубове насадження віком 20 років. 
Доповідає Дудник Г.Л. 

Об’єкт: кв.55/12 — дубові насадження змішаного типу. 
Доповідає Шпак Н.П. 
Об᾿єкт: кв.54/7 — лісові культури у віці 38 років.  Допові-
дає Шпак Н.П. 
Об᾿єкт: кв.63/1 —лісові культури у віці 15 років. Доповідає 
Дудник Г.Л. 
Об᾿єкт: кв.63/7 —лісові культури з 2016 року. Доповідає 
Дудник Г.Л. 
Об᾿єкт: кв.63/7/3. Доповідає Шпак Н.П. 

Практичне завдання: Визначення приживлюваності лі-
сових культур дуба звичайного та горіха чорного. 
Об᾿єкт: кв.70 та кв.71 — плюсові насадження. Доповідає 
Швець Н.В. Практичне завдання з відбору плюсового де-
рева.  

Об᾿єкт: кв.76 на узліссі. Доповідає Дудник Г.Л. Тема: 
«Лісовідновлення». 
13:00 – 13:30 — Переїзд до об’єкту «Розсадник». 
13:30 – 14:30 — Обід (місце відпочинку «Розсадник»). 
14:30 – 15:00  
Об’єкт: кв. 26/7. Огляд ділянки з вирощування посадково-
го матеріалу (береки). Доповідає Ярославський О.В. 
15:00 – 15:30 — Переїзд до постійної піднаглядної ділян-
ки. 
15:30 – 16:30  
Об’єкт: кв. 42/1. Доповідає Шпак Н.П.  
Практичне заняття: «Встановлення категорії деревос-
тану». 
16:30 – 17:30 — Переїзд до рекреаційного пункту ур. 
«Вишенька». 

17:30 – 18:30 — Година відпочинку. 
18:30 – 19:30 — Вечеря. 

19:30 – 20:30 — Переїзд до місця ночівлі. 
ІІІ день (10 вересня) 
8:00 – 9:00 — Сніданок. 
9:00 – 10:30 — Екскурсія по екологічній стежці 
«Вишенька». 

10:30 – 11:00 — Прийняття резолюції семінару. 
11:00 — Від’їзд учасників. 
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шень.  

   Передрук матеріалів—тільки 
з дозволу редакції. 

Напередодні Всесвітнього дня туризму працівники наці-
онального природного парку «Кармелюкове Поділля» 
провели екскурсію для Ободівських школярів. Мандрівка 
включила в себе відвідини екоферми «Villa Milk», прове-
дення екологічної гри, візит до мамонта та краєзнавчого 
музею. 

Директор агрофірми «Україна – О» Михайло Федчишен 
познайомив ободівчан з умовами проживання корівок, 

роботом-
доярем DeLa-
val, та як 
фіксуються 
дані за кожне 
доїння, від 
кожної коро-
ви. Гості «Villa 
Milk» побачи-
ли на власні 
очі весь цикл 
виробництва 

молока – від 
лану до сто-
лу та проде-
густувати 
всю лінійку 
молочної 
продукції. 
Побували в 
затишномі 
готелі, який 
знаходиться 
на території 

комплексу. 
Трохи відпочивши та підкріпившись на екскурсантів че-

кала екологічна гра «У світі природи», де учасники, вико-
нуючи різні завдання, знайомились з природними особ-
ливостями Парку, споглядали місцеві мальовничі краєви-
ди і безмежні простори. 

Наступною частиною було відвідування с. Ольгопіль. 
Олеся Попович познайомила школярів з найбільшим 

представником 
фауни льодо-
викової доби – 
Мамонтом, 
повідала його 
історію та про-
вела алеєю 
поетів. 

Також учасни-
ки відвідали 
Ольгопільський 
краєзнавчий 
музей, де Валентина Бондар розповіла про експозиції, 
котрі відображають культуру українського народу та тра-
диції села, гончарні вироби та знаряддя гончарного виро-
бництва, етнографічні колекції ткацтва й вишивки. 

Юні мандрівники повернулися додому із легкою втомою 
у тілі та із яскравими враженнями від екскурсії.  

Тетяна Сташенко,  
провідний фахівець з екоосвіти 

Осінні пригоди з НПП «Кармелюкове Поділля» 

   6 вересня 2021 року працівники відділу рекреації та 
еколого-освітньої роботи НПП «Кармелюкове Поділля», 
спільно з комунальним закладом «Центр надання 
соціальних послуг» Чечельницької селищної ради, для 
дітей з особливими потребами Чечельницької громади 
провели екологічний захід «Осінні пригоди». 
  Програма екологічної гри містила такі конкурси: 

«Знайди відповідність», «Хто я?», «Впізнай на дотик», 

«Вгадай квітку», «Дізнайся по запаху» та майстер-клас 
«Виготовлення підставки для ручок та олівців».  
   Кожен із учасників мав можливість проявити свої здіб-

ності, фантазію, дізнатись щось нове для себе, а головне 
— поспілкуватись у теплій, дружній атмосфері зі своїми 
ровесниками.  
   По закінченню заходу для дітей влаштували чаювання 

та фото на згадку. 

  Час промайнув швидко. Задоволені та із сувенірами 
діти повернулись додому. 
  НПП «Кармелюкове Поділля» щиро дякує усім учасни-

кам заходу за співпрацю. 
  Людмила Стороженко, начальник  

відділу рекреації та еколого-освітньої роботи 

  У 21-му році 21-го століття бьор-
двотчинг вважається одним із 
найбільш перспективних видів 
туризму в світі. Фактично, це спо-
стереження за птахами з метою 
їх вивчення, збереження відомо-
стей та захисту самих птахів, як-
що виникає така потреба. 
   30 вересня Чорнобильський 
заповідник, спільно з ГО «Еколо-
гічний простір-2020» в рамках 
реалізації спільного екологічного проекту «Розвиток екотуризму на територіях, що 
зазнали радіаційного забруднення – шлях до збереження біорізноманіття українсь-
кого Полісся», відбувся круглий стіл «Розвиток бьордвотчингу в Україні». 
   Круглий стіл був вперше проведений на всеукраїнському рівні. За допомогою 
сервісу для проведення відеоконференцій Zoom вдалося об’єднати фахівців бага-
тьох об’єктів природно-заповідного фонду і представників Міністерства захисту 
довкілля та природних ресурсів України. Захід проходив 30 вересня 2021 року в 
Орхуському центрі (в приміщенні Мінприроди). 
   Від НПП «Кармелюкове Поділля» учасниками круглого столу були Людмила Сто-
роженко - начальник відділу рекреації та еколого-освітньої роботи і Тетяна Сташен-
ко – провідний фахівець з екоосвіти. 
   Було представлено доповіді від установ природно-заповідного фонду, громадсь-
ких організацій та виконавців проєкту, в яких показано досвід, плани та перспекти-
ви щодо популяризації в Україні такого виду туризму як птахоспоглядання 
(бьордвотчи(і)нг). За підсумками круглого столу було ухвалено рекомендації, які 
будуть направлені до Міндовкілля. 
   Дякуємо організаторам круглого столу за можливість долучитись до згаданого 
вище заходу! 

Адміністрація  та весь колектив   
НПП “Кармелюкове Поділля” 

щиро вітає 
З Днем народження   

02.09 — Стороженко Людмилу Іванівну, начальника відділу     
               рекреації та еколого-освітньої роботи; 

05.09— Шпак Ніну Петрівну, провідного наукового співробітника  
                науково-дослідного відділу; 
07.09—  Шевченка Олександра Дмитровича, інспектора з охорони     
                ПЗФ Червоногреблянського ПНДВ; 
08.09—  Яжука Віталія Вікторовича, інспектора з охорони ПЗФ Любо-  
                мирського ПНДВ; 
15.09— Швець Наталію Василівну, накового співробітника науково-  
                дослідного відділу; 
17.09— Романчука Олександра Пилиповича, директора Парку; 
27.09— Палясного Андрія Вікторовича, інспектора з охорони ПЗФ  
                Червоногребельського ПНДВ. 

Бажаємо пісень, що лиш весна співає, 
І музики, що награють ліси. 
І квітів тих, що раз лиш розквітають, 
І повні пригорщі любові та краси. 
Хай квітнуть в добрі і здоров’ї літа, 
Поріг оминають незгоди й біда, 
Хай весну приносять лебедині крила, 
А Матір Божа дасть здоровя й сили.  


