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Загроза зникнення виду 

Враження від візиту до Парку народного депутата України 
12 жовтня 2021 року відвідала єдиний національний 

природний парк Вінницької області «Кармелюкове Поділ-
ля» - оазис Смарагдових територій. 

Парк знаходиться на схилах Подільської височини, в 
південно-східній частині Вінницької області на берегах 
річки Савранка, правій притоці Південного Бугу.  

Віддаленість Парку від Києва – 350 км, від Вінниці – 160 
км. Площа Парку складає 20203,4 га.  

Найвищу цінність Парку становлять лісові насадження. 
В даній місцевості збереглося декілька унікальних лісових 
масивів з дубово-грабових насаджень з домішкою ясене-
вих. Значну наукову і практичну цінність мають скельно-
дубові насадження, де зустрічається середземноморсь-
кий вид — берека. 

Лісові масиви, що увійшли до складу національного 
парку, є місцем зростання та функціонування популяцій 
багатьох видів із Червоної книги України. 

Один із найбільш рідкісних для всієї території України 
степових видів, занесених до Червоної книги України, є 
відкасник татарниколистий, виявлений поза лісовими 
масивами на ділянках “Терещуків яр” та “Ромашково”.  

Для Вінниччини це унікальна знахі-
дка. Відкасник — релікт, який дій-
шов до нас з часів третинного періо-
ду, коли на Україні панував субтро-
пічний середземноморський клі-
мат. 
  На території парку також мешка-
ють такі рідкісні види тварин як: 
борсук, кіт лісовий, горностай, орел-
карлик, балабан, мідянка, тощо. 

  На території Пар-
ку є екологічні 
стежки, які ство-
рені для дітей та 
молоді з метою 
екологічної освіт-
ньо-наукової дія-
льності та розвит-
ку природоохо-
ронної діяльності.  

Серед основних завдань Парку - організація та здійс-
нення науково-дослідних робіт, зокрема з вивчення при-
родних комплексів та їх змін в умовах рекреаційного ви-
користання, розроблення та впровадження наукових ре-
комендацій з питань охорони навколишнього природно-
го середовища, відтворення окремих видів флори та фау-
ни, відновлення порушених екосистем, управління та 
ефективного використання природних ресурсів, організа-
ції та проведення моніторингу ландшафтного та біологіч-
ного різноманіття.  

Слід зазначити, що в науковому відділі працюють лише 
5 співробітників, відсутня достатня матеріально-технічна 
база.  

Декілька рефлексій щодо робочої поїздки в НПП 
«Кармелюкове Поділля»: 

1. У Вінницький області найнижчий відсоток площі ПЗФ 
в Україні. 

2. Більшість територій ПЗФ без вилучення, тобто є вели-
кий ризик того, що території ПЗФ області можуть бути 
розорені. 

3. Зі слів очільника НПП за весь період його роботи (з 

2013 року) жоден очільник області не був на території 
парку з офіційним візитом. 

4. Відсутнє належне фінансування. 
5. Немає науково-дослідних відділень. 
6. В адміністративній будівлі відсутні належні умови для 

роботи співробітників. 
В планах Парку збільшити територію та вивести межі в 

натуру, а також створити реабілітаційний центр для диких 
тварин. 

Під час робочої поїздки в телефонному режимі одразу 
обговорила із заступником Міністра Олександром Крас-
нолуцьким та дире-
ктором департамен-
ту Едуардом Аруста-
мяном питання роз-
ширення, виведен-
ня меж в натуру. 
Вже офіційно подані 
документи в Мініс-
терство захисту до-
вкілля та природних 
ресурсів України.  

Буду тримати на контролі подальші кроки щодо збіль-
шення території Парку та продовжую аналізувати отрима-
ні матеріали (звернення громадян) та документи щодо 
діяльності установи, зокрема кадрові (штат), наявність 
рубок на території, тощо. 

Тримаємо питання на контролі та продовжуємо нашу 
роботу! 

Юлія Овчинникова, народний депутат   
Верховної Ради України 

На теренах Чечельниччини зростає унікальна рослина, 
яка стала флористичною візитівкою нашого регіону. Це 
відкасник татарниколистий (Carlina onopordifolia). Один з 
найбільш рідкісних для всієї території України видів, який 
занесено до Червоних книг України, Польщі, до списку 
Бернської конвенції та Червоного списку МСОП. Для Він-
ниччини це унікальна рослина, релікт, який дійшов до нас 
з часів третинного періоду, коли на Україні панував суб-
тропічний клімат.  

Це ботанічне диво чарує своєю красою. Уявіть собі зо-
всім безстеблову рослину, в якої всі листки простелились 
на поверхні землі великою ажурною прикореневою розе-
ткою, а посередині велике, до двадцяти сантиметрів у 
діаметрі, суцвіття. Внутрішні листочки обгортки, що про-
менисто оточують суцвіття, лінійні, цупкі, блискучі, наче 
зроблені із сплаву золота та срібла. Досить цікаво, що від-
касник татарниколистий цвіте лише один раз у своєму 
житті, після плодоношення рослина гине. 

Ареал виду охоплює Подільську, Волинську, Люблінсь-
ку та Малопольську височини. В межах Польщі зафіксова-
но лише п’ять локалітетів виду. В Україні основна частина 
місцезнаходжень C. onopordifolia зосереджена в Західно-

му Поділлі. В Червоній книзі України наведено 12 місцез-
находжень C. onopordifolia серед яких деякі не збереглись 
на сьогоднішній час. На Західному Поділлі вид зник із око-
лиць м. Кременець (г. Маслятин, Страхова, Божа), с.м.т. 
Вишнівець в Збаразькому районі на Тернопільщині та г. 
Касова Галицького р-н., Івано-Франківської обл.  

В Південному Поділлі, на території Чечельниччини, 
відкасник було виявлено в урочищах «Терещуків яр» та 
«Ромашково», територія яких, у 80-х роках минулого сто-
ліття, була оголошена ботанічною пам’яткою природи 
загальнодержавного значення. В останні роки науковця-
ми НПП «Кармелюкове Поділля» виявлено ще 3 місця 
зростання цього виду. Два з яких отримали природоохо-
ронний статус: ботанічної пам’ятки природи місцевого 
значення «Бабійове» та ландшафтного заказника місцево-
го значення «Волошкове поле». 

Раніше відкасник татарниколистий знищувався внаслі-
док викошування травостою на схилах, де він зростає, а 
також від витоптування за надмірного випасання худоби. 
На разі актуальним є заростання цих територій чагарника-
ми, випалювання та розорювання. Нажаль, незважаючи 
на охоронний статус, щороку загроза знищення популяції 

зростає. В кінці жовтня працівниками науково-дослідного 
відділу Парку, під час обліку чисельності відкасника, було 
виявлено незаконне розорювання території ботанічного 
заказника «Рома-
шково».  

Встановити кіль-
кість загиблих осо-
бин не вдалося.  

Зникнення ви-
дів — не просто 
зменшення різно-
манітних форм 
рослин. Йдеться 
про значно глибші і вагоміші процеси. Збереження гено-
фонду планети тісно пов'язане з піклуванням про рівнова-
гу в природі — обов'язкову умову подальшого існування 
всього живого на Землі. Ми повинні взяти на озброєння 
слова письменника-анімаліста Джеральда Даррелла: 
«Пам'ятаймо, що у рослин і тварин немає депутатів, їм 
нікому писати і скаржитись, за них нікому заступитись, 
крім нас, людей, які разом з ними заселяють цю планету». 

Ганна Дудник, головний природознавець Парку  

Попередимо незаконне полювання! 
Наразі важливою проблемою у сфері охорони природно

-заповідного фонду є боротьба з браконьєрством, що осо-
бливо актуально з початком настання сезону полювання 
на хутрову та копитну дичину (06.11.2021р - 26.01.2022р). 

Землі природно-заповідного фонду – це ділянки суші і 
водного простору з природними комплексами та об’єкта-
ми, що мають особливу природоохоронну, екологічну, 
наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність, яким 
надано статус територій та об’єктів природно-заповідного 
фонду. Національний природний парк «Кармелюкове 
Поділля» розташований на території Чечельницької, Оль-
гопільської та Ободівської ОТГ Гайсинського району є час-
тиною природно-заповідного фонду України і підлягає 
особливій охороні. На землях природно-заповідного фон-
ду забороняється будь-яка діяльність, яка негативно впли-
ває або може негативно впливати на стан природних ком-
плексів. 

Законом України “Про природно-заповідний фонд” на 

території національних природних парків мисливство за-
боронено. Відповідно до ст. 248 Кримінального кодексу 
України незаконне полювання, порушення правил полю-
вання, якщо воно заподіяло істотну шкоду, а також неза-
конне полювання в національних природних парках або 
полювання на звірів, птахів чи інші види тваринного світу, 
що занесені до Червоної книги України, караються штра-
фом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів грома-
дян або обмеженням волі на строк до трьох років, з кон-
фіскацією знарядь і засобів полювання та всього добуто-
го. 

Особливістю даної статті є те, що полювання у заповід-
никах або на інших територіях та об’єктах природно-
заповідного фонду, або полювання на об’єкти тваринного 
світу, що занесені до Червоної книги України, є формаль-
ним складом злочину і вважається закінченим з моменту 
початку полювання, незалежно від того, чи були фактично 
здобуті відповідні мисливські тварини. 

Полюванням у змісті статті 248 ККУ слід також визнавати 
перебування осіб: а) у межах мисливських угідь, у т.ч. на 
польових і лісових дорогах (крім доріг загального користу-
вання), з будь-якою стрілецькою зброєю або з капканами 
та іншими знаряддями добування звірів і птахів, або з 
собаками мисливських порід чи ловчими звірами і птаха-
ми, або з продукцією полювання; б) на дорогах загально-
го користування з продукцією полювання або з будь-якою 
зібраною розчохленою стрілецькою зброєю. 

Не байдужі жителі громади, які стали свідками пору-
шень природоохоронного законодавства, з метою попе-
редження або усунення незаконних дій в галузі охорони 
навколишнього природного середовища, можуть зверта-
тись до працівників служби державної охорони природно
-заповідного фонду НПП «Кармелюкове Поділля» особис-
то та у адміністрацію Парку за телефоном 2-18-88. 

Відділ державної охоронни  
НПП «Кармелюкове Поділля» 
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Адміністрація та весь колектив  
НПП “Кармелюкове Поділля” 

щиро вітає з Днем народження 
02.10 – Сібіковського Анатолія Омельяновича, майстра з 
охорони природи Бритавського ПНДВ; 
03.10 – Снігур Валентину Іванівну, бухгалтера І категорії; 
07.10 – Могилу Володимира Віталійовича, інспектора з 
охорони ПЗФ Любомирського ПНДВ;  
17.10 – Білоброва Сергія Івановича, начальника Любо-
мирського ПНДВ; 
18.10 – Негоду Олександра Сергійовича, майстра з охоро-
ни природи Дохнянського ПНДВ;  
19.10 – Козинського Петра Григоровича, інспектора з  
ПЗФ Лузького ПНДВ; 
25.10 — Войта Сергія Олександровича, сторожа; 
30.10 — Корнелюк Аліну Анатоліївну, фахівця з  
екологічої освіти. 
 Хай дім Ваш повниться від сміху, 

І діти бігають по ньому на утіху, 
На серці радість лиш була, 
І Ангел Божий Вам допомога! 
Стабільності, поваги на роботі, 
І в дома, щоб не мали Ви турботи, 
Щоб у швидкоплинний час, 
Відпочинок був для Вас! 
І все, що мали Ви за мрію, 
Хай здійсниться у цю ж днину!  

Національний природний парк «Карме-
люкове Поділля» проводить конкурс 
«Природа через фотооб’єктив» на тему: 
«Краса Поділля», в трьох номінаціях: 
«Гриби», «Домашні улюбленці», 
«Пейзаж». 

Прийом фотографій на конкурс триває до 
20 грудня 2021 р. 

Запрошуємо до участі всіх бажаючих, які 
захоплюються фотографією. 

Вимоги до робіт: 
- фото повинно бути в оригіналі (не оброб-

лене в різних програмах, виконане і подано 
на конкурс автором); 

- роботи приймаються у паперовому ви-
гляді розміром А4 та дублюються в елект-
ронній версії; 

- кожне фото повинне бути підписане на 
звороті, де вказано: назва, прізвище, ім’я, 
вік, контактний телефон та повна адреса 
автора; 

- кількість фото від одного учасника не 
обмежена; 

- вік учасників — не обмежений. 
Роботи надсилати на поштову адресу: смт. 

Чечельник, вул. Свято-Михайлівська, 15, 
НПП «Кармелюкове Поділля», відділ рекре-
ації та еколого-освітньої роботи і на елект-

ронну адресу: ekologoosvita@ukr.net. 
Автори фотографій, які займуть перші три 

місця будуть нагороджені подарунками. 
Оцінювання конкурсних робіт здійснюєть-

ся членами журі, до складу якого входять:  
голова - Олег Нич, позаштатний фотокоре-

спондент газети «День», член національної 
спілки журналістів України, лауреат міжна-
родних фотоконкурсів; 

Ганна Дудник – головний природозна-
вець Парку, заступник директора Парку;  

Людмила Люлько – начальник відділу 
освіти, культури , молоді, спорту та туризму 
Ольгопільської ОТГ; 

Олеся П'яніщук – головний спеціаліст від-
ділу усиновлення та розвитку сімейних 
форм виховання служби у справах дітей 
Гайсинської РДА; 

Світлана Ситник – директор Чечель-
ницького будинку дитячої та юнацької тво-
рчості.  

За додатковою інформацією просимо зве-
ртатися: 096-75-95-800; 097-97-59-588; 

068-02-10-772. 
Бажаємо Вам знайти свій найкращий фо-

токадр та з нетерпінням чекаємо на Ваші 
роботи. 

Дирекція НПП «Кармелюкове Поділля» 

Осінь - це час яскравих фарб! Це дуже гарна і найбагат-
ша пора року. Вона нікого не залишає байдужим. Такого 
розмаїття природного матеріалу до творення не подарує 
більше ні одна пора року. Гуляючи в парку можна назби-
рати багато яскравих, цікавих, красивих осінніх листочків. 
Головне розгледіти все це багатство, зібрати його і зберег-
ти. А потім фантазувати разом з дітьми і створювати непо-
вторні шедеври. 

Працівники відділу рекреації та еколого-освітньої робо-
ти НПП «Кармелюкове Поділля» 13 жовтня завітали до 
учнів 1-Б класу Чечельницької школи №1. Для малят була 

проведена невеличка бесіда про сезонні зміни у природі 
та майсер-клас «Осінні фантазії з опалого листя».  

Аплікації з листя — це найпопулярніший вид осінньої 
творчості. Справжній художник бачить в природі живі об-
рази, так і наша непосидюча малеча дружно взялася до 
роботи. З сухого листя різних форм, розмірів і кольорів 
діти створювали образи звірів, комах і, навіть людей.       
Використовуючи ножиці, клей, пластилін та папір , листоч-
ки в руках юних майстрів, перетворились у цілі витвори 
мистецтва. По завершенню зустрічі кожен першокласник 
отримав книжечку «Осінні розмальовки», виготовлену 
працівниками відділу.  

Лілія Сошнікова, провідний фахівець з рекреації 

Екскурсії в дитячому садочку— це захоплюючі заходи, 
які «на ура» сприймаються дітьми. З одного боку, вони 

мають 
безумов-
ну пізна-
вальну 
цінність, з 
іншого — 
це мож-
ливість 
змінити 
обстанов-

ку, отримати нові захоплюючі враження. 
22 жовтня вихованці старших груп ДНЗ «Веселка» заві-

тали до національного природного парку «Кармелюкове 
Поділля». Працівники відділу рекреації та еколого-
освітньої роботи повели дітей у цікавий та захоплюючий 
світ природи еколого-пізнавальною стежиною «Пізнай і 
збережи». Дошкільнята побували на різних екологічних 
зупинках, кожна з яких була змістовна та повчальна. Ма-
лята отримали багато пізнавальної та цінної інформації 
про рослини та тварини нашого краю ті, що занесені до 
Червоної книги України. Дізналися про те, що дає нам 
природа, про небезпеку пожеж та правила поведінки у 

лісі; познайомилися із сім’єю бджілок-трудівниць, що 
мешкають в імпровізованому вулику та дегустували мед; 
побували у пташиному гуртожитку та послухали спів пта-
шок; відчули на собі методику «Теренкур»; відгадували 
загадки та пограли в гру «Покажи, як я ходжу». По завер-
шенню екскурсії дітки отримали альбом-розмальовку 
«Гриби» із серії «Книга природи НПП «Кармелюкове По-
ділля». 

Діти подякували нам за цікаву екскурсію та повернули-
ся до дитячого садка з масою вражень та новими знання-
ми про світ природи. 

Лілія Сошнікова, провідний фахівець з рекреації 

Підвищення рівня знань служби державної охорони 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

План навчання 
Спільна нарада  

     У зв’язку з початком сезо-
ну полювання на хутрову та 
копитну дичину (Наказ УТМР 
від 25.05.2021 р. № 64 ), з 
метою попередження фактів 
браконьєрства на території 
ПЗФ, 27.10.2021 р. відбулася 
спільна нарада СДО Парку із 
представниками користува-

чів мисливських угідь у межах природно-заповідного фонду НПП 
«Кармелюкове Поділля» щодо заходів по боротьбі з браконьєрством 
та узгодження спільних дій. В нараді прийняли участь керівники стру-
ктурних підрозділів СДО Парку та ДП «Бершадське ЛГ», ДП 
«Чечельницьке ЛГ», Тростянецький РО УТМР, Чечельницьке РО УТМР, 
а також працівники Державної екологічної інспекції у Вінницькій об-
ласті. В ході наради було розроблено план спільних дій та графік рей-
дово-патрульної роботи. Сподіваємося, що спільними зусиллями ми 
забезпечимо дієву охорону тваринного світу на території Парку. 

Відділ державної охорони НПП «Кармелюкове Поділля» 

   З метою підви-
щення рівня 
знань норматив-
но-правового 
природоохорон-
ного законодав-
ства та його застосування у межах терито-
рії природно-заповідного фонду НПП 
«Кармелюкове Поділля» комісією, у скла-
ді: заступника директора, головного при-
родознавця Парку Дудник Г. Л., началь-
ника відділу ДО Дудника О. М., провідно-
го інженера з охорони природних екосис-
тем Демченка С. В., провідного юрискон-
сульта Климковича В. Є., з 25.10.2021 р. 
по 28.10.2021 р. було проведено навчан-
ня працівників СДО. Всього навчанням 
охоплено 30 працівників ПНДВ. 

Відділ ДО 

Тема Відпові-
дальний 

Положення про службу СДО  ПЗФ Дудник 
О.М. 

Кодекс України про адміністративні правопорушення Климко-
вич В.Є. 

Методичні рекомендації «Про порядок  притягнення порушни-
ків природоохоронного законодавства на території установи 
ПЗФ України до юридичної відповідальності» 

Демчен-
ко С.В. 

ПКМУ «Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, 
заподіяної порушенням природоохоронного законодавства у 
межах території та об’єктів ПЗФ України» 

Дудник 
О.М. 

Порядок взаємодії між підрозділами та працівниками, що 
входять до складу СДО. 
Порядок здійснення спільних рейдів з іншими контролюючими 
органами щодо перевірок дотримання природоохоронного 
законодавства у межах території Парку 

Дудник 
Г.Л 

Етика поведінки та техніка безпеки при виконані службових 
обов’язків 

Демчен-
ко С.В. 

Прецеденти притягнення до відповідальності за порушення 
природоохоронного законодавства в інших установах ПЗФ 

Климко-
вич В.Є. 


