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Перспективні ділянки по відновленню береки лікарської на території Парку  

            

   Згідно «Програми по збереженню та відтворенню бере-
ки лікарської (Sorbus torminalis (L.) Crantz) на території 
національного природного парку  «Кармелюкове Поділ-
ля» на 2018-2021 роки» передбачено: постійно проводити 
збір насіння з врахуванням різних місць зростання виду, 
вирощування посадкового матеріалу та створення штуч-
них ділянок монокультур. 
   Берека лікарська є невід’ємним компонентом лісових 
насаджень Південно-Подільського Лісостепу України. 
Особливої уваги вона заслуговує як  рослина, яка має ба-

гатовікове застосування в медичній практиці. Берека лі-
карська – аборигена, дуже стародавня плодова рослина, 
цінна як харчова, лікарська, ґрунтозахисна, декоративна. 
Останнім часом  змінюються  підходи   населення до хар-
чування, що проявляється у постійному збільшенні спожи-
вання продукції рослин, малопоширених у культурі. Про-
дукція береки лікарської використовується тільки в народ-
ній медицині, але вона може стати сировиною для фар-
мацевтичної та харчової промисловості.  
   Одним із заходів збереження та відновлення береки 
лікарської є вирощування цієї малопоширеної в культурі 
плодово-ягідної рослини в плодовому і декоративному 
садівництві України. Вона також придатна для посадки в 
захисних протиерозійних і лісових насадженнях. Порода 
перспективна для деревообробної промисловості. 
   Для подальшого впровадження береки лікарської в ви-
робництво, співробітниками природоохоронних науково-
дослідних відділень проводиться щорічний збір плодів 
для отримання посівного матеріалу. Так в нинішньому 
році зібрано 21 кг плодів береки лікарської. Отримали від 
відділень 950 г насіння, а саме: Бритавське – 240 г, Дох-
нянське – 385 г, Лузьке – 100 г, Червоногребельське – 225 
г.        
   На науково-дослідній ділянці Червоногребельського 

ПНДВ (начальник Шуткевич В.М.) проведено осінній по-
сів. Висіяли в польових  умовах 480 г  свіжовимитого на-
сіння береки лікарської.  
   Проведено осінню інвентаризацію висаджених саджан-
ців береки лікарської та горобини проміжної в 2020 році. 
Отримали результати: однорічних сіянців – 867;  дворіч-
них – 292. 
    З метою поширення береки лікарської в лісових маси-
вах НПП «Північне Поділля» (місто Броди Львівської обл.) 
передано 25 дворічних саджанців береки лікарської. 

Ніна Шпак, провідний науковий співробітник,  

Браконьєри не сплять 
   12.11.2021 року рейдова бригада служби державної 
охорони НПП «Кармелюкове Поділля» виявила факт бра-
коньєрства. У межах природно-заповідного фонду  було 
зафіксовано дев’ять   пострілів. Після  цього знайшли мер-
тву косулю із слідами вогнепального поранення. Браконь-
єрів на місці події виявити не вдалося. Довелося виклика-
ти поліцію. Нанесені збитки оцінюються у 32 тис.грн. 
   Як показали результати постійної патрульно-рейдової 
роботи працівників служби охорони Парку  на разі маємо 
ряд проблем із дотриманням вимог щодо полювання в 
межах території Парку, особливо на землях запасу та в 
лісах комунального підприємства «Віноблагроліс». Корис-
тувачі мисливських угідь, в першу чергу районні організа-
ції УТМР, не інформують мисливців щодо меж територій 
на яких заборонено полювання. Хоча, перед початком 
сезону полювання на хутрових та копитних звірів НПП 
«Кармелюкове Поділля» провів спільну нараду із користу-

вачами мисливських угідь, іншими зацікавленими сторо-
нами щодо заходів по попередженню браконьєрства. 
   Майже кожен виїзд патрульно-рейдової групи не обхо-
диться без виявлення порушень меж природозаповідного 
фонду. Працівники Парку намагаються попередити такі 

факти: 
- чергують у дні полювання; 
- проводять роз’яснювальну роботу; 
- визначають в натурі межі; 
- роздають листівки із зображенням карти території Пар-
ку; 
- знайомлять з таксами розрахунку шкоди, що наноситься 
незаконними діями мисливців. 
   Проте, профілактична робота не може бути дієвою без 
притягнення винних до відповідальності за порушення 
правил полювання, що передбачено ст. 85 КУпАП, а в осо-
бливо тяжких випадках і до кримінального провадження.  
Виправдання про незнання меж, відсутність вказівників 
не дає порушникам права на звільнення від покарання. 
   Крім порушення меж ПЗФ виявлено такі факти, як полю-
вання з-під фар автотранспорту та встановлення петель.  

Відділ служби охорони 

Участь у вебінарі «Медогляди-2021” 
   12 жовтня 2021 року відбувся вебінар на тему: 
«Медогляди-2021: відповідаємо на ваші питання». НПП 
«Кармелюкове Поділля» на вебінарі представила провід-
ний інженер з охорони праці Ярославська Марина. Вебі-
нар проводив Пількевич Олександр— адвокат, експерт з 
питань охорони праці та пожежної безпеки.  
   У відео тренінгу було роз’яснено декілька тем: 
- які є види медичних оглядів; 
- хто має проходити; 
- які вимоги до організації; 
- які дії та відповідальність роботодавця. 
   Метою будь-якого медичного огляду працівника є ви-
значення стану його здоров’я, зокрема, можливості вико-
нання ним певних трудових обов’язків, своєчасного вияв-
лення гострих чи хронічних професійних захворювань, 
встановлення, у разі необхідності, медичних протипока-
зань щодо здійснення окремих видів робіт, а також попе-
редження виникненню та розповсюдженню інфекційних 
хвороб. Звісно, далеко не всі працівники повинні прохо-
дити медичні обстеження — у чинному законодавстві 
України чітко визначено категорії працівників, наведено 
перелік професій, видів діяльності, виробництв і організа-
цій, співробітники яких підлягають обов’язковим медич-
ним оглядам. І роботодавець зобов’язаний не лише про-
контролювати проходження ними цієї процедури, а й, у 
переважній більшості випадків, організувати за свій раху-
нок проведення медичних оглядів як для вже працюючих 
на підприємстві співробітників, так і для тих, які лише 
приймаються на роботу. 

   Перш за все, відповідно до ст. 169 Кодексу законів про 
працю України та ст. 17 Закону України «Про охорону пра-
ці» роботодавець зобов’язаний за свої кошти організува-
ти проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і 
періодичних (протягом трудової діяльності) медичних 
оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах 
зі шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, 
де є потреба у професійному доборі, а також щорічного 
обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року. 
   Медичні огляди проводяться відповідними закладами 
охорони здоров’я. 
Розрізняють наступні види медичних оглядів: 
— попередній (під час прийняття на роботу); 
— періодичні (протягом трудової діяльності працівника, 
не рідше 1 разу на 2 роки); 
— позачергові (за ініціативою працівника або роботодав-
ця). 
   Попередній медичний огляд проводиться під час прийн-
яття на роботу з метою: 
— визначення стану здоров’я працівника і реєстрації вихі-
дних об’єктивних показників здоров’я та можливості ви-
конання без погіршення стану здоров’я професійних обо-
в’язків в умовах дії конкретних шкідливих та небезпечних 
факторів виробничого середовища і трудового процесу; 
— виявлення професійних захворювань (отруєнь), що ви-
никли раніше при роботі на попередніх виробництвах, та 
попередження виробничо зумовлених і професійних за-
хворювань (отруєнь). 
   Метою періодичних медичних оглядів є: 

— своєчасне виявлення 
ранніх ознак гострих і хро-
нічних професійних захво-
рювань (отруєнь), загаль-
них та виробничо зумовле-
них захворювань у праців-
ників; 
— забезпечення динаміч-
ного спостереження за ста-
ном здоров’я працівників в 
умовах дії шкідливих та 
небезпечних виробничих 
факторів і трудового проце-
су; 
— вирішення питання щодо 
можливості працівника 
продовжувати роботу в умовах дії конкретних шкідливих 
та небезпечних виробничих факторів і трудового процесу. 
   Як бачимо з наведеного, медичні огляди є обов’язкови-
ми для певних категорій населення, але, виходячи з того, 
що громадяни України зобов’язані піклуватись про своє 
здоров’я та здоров’я своїх дітей і не шкодити здоров’ю 
інших громадян, вважаємо, що кожний має усвідомлюва-
ти необхідність проходити періодичні медичні огляди з 
метою піклування про своє здоров’я та здоров’я оточую-
чих громадян, а також з метою профілактики та попере-
дження небезпечних захворювань. 

Марина Ярославська, провідний інженер  
з охорони праці 
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Адміністрація  та  
весь колектив   

НПП “Кармелюкове Поділля” 
щиро вітає   

з Днем народження 
03.11 — Шевченка Дмитра Івановича, начальника    
                Дохнянського ПНДВ; 
06.11 — Поліщука Дмитра Сергійовича, майстра  
                Любомирського ПНДВ; 
24.11 — Ярославського Олександра Володимировича,   
                завідувача розсадником;  
24.11 — Литвиненка Миколу Миколайовича,  
                інспектора Любомирського НДПВ; 
30.11 — Дудник Ганну Леонідівну, заступника дирек     
                тора, головного природознавця Парку. 

Нехай Вам завжди всміхається доля, 

Несуть тільки радість з собою роки. 

Хай щастя й здоров'я не зрадять ніколи, 

Хай збудуться мрії, бажання й думки! 

 

  «Краса природи – це одне з джерел, що живить доброту, 
сердечність і любов» - писав В. О. Сухомлинський. Приро-
да завжди зачаровувала своєю красою, надихала людину 
на творчість. Мінлива й унікальна, дивовижна та неповто-
рна її краса. Навколишній світ не раз ставав темою творів 
художників і письменників, які намагаються за допомо-
гою фарб і слів передати всю його красу. В їхній творчості 
ми бачимо не тільки спробу донести до нас зміну настроїв 
природи, а й розуміння, що людина — це тільки частина 
природи. 
    З метою розвитку творчих здібностей та формування 
екологічної культури населення, пропагування бережли-
вого ставлення до навколишнього середовища, з 1 по 20 
листопада відділом рекреації та еколого-освітньої роботи 
НПП «Кармелюкове Поділля» був організований онлайн 
конкурс декламаторів віршів «Природа у поезії».  
   Участь у ньому прийняв 71 учасник, з них: молодша віко-
ва категорія (діти до 9 років) – 41, старша вікова категорія 
(діти віком 10-14 років) – 30. 
   Згідно Положення конкурсу з 22 по 26 листопада прово-
дилося оцінювання виступів членами журі в складі: 
Олександр Романчук – директор НПП «Кармелюкове По-
ділля»; 
Лариса Шабельник – головний редактор газети «Чечель-
ницький вісник»;  
Жданова Оксана Анатоліївна – завідувач сектору культури 
і туризму Чечельницької селищної ради; 
Поцілуйко Таїса Анатоліївна – філолог;  
Подольська Віра Антонівна -  поетеса. 
   Варто відзначити високий художній рівень виконання та 

актуальність обраного літературного матеріалу учасників 
конкурсу.  Учні змогли осмислити красу художнього сло-
ва, продемонструвати  мистецтво живого мовлення, відт-
ворити глибину авторської душі, показали відчуття ритмо-
мелодики поезії. Книжкові слова ожили і перетворилися у 
творчість. 
   Отже, переможцями онлайн конкурс декламаторів вір-
шів «Природа у поезії» стали: 

Вікова категорія – діти до 9 років: 
І місце розділили – Левадська Роксолана (13 балів), уче-
ниця 4-А класу Чечельницького ЗЗСО І-ІІІ ст. №1 та Бзовсь-

ка Вєроніка (13 балів), учениця 4- б класу, КЗ "Новообо-
дівський ЗЗСО І -ІІІ ступенів"; 
ІІ місце – Середа Еліна (11 балів), учениця 1 класу Любо-

мирського ЗЗСО ; 
ІІІ місце – Мураховська Агнія (3 
бали), учениця 2 класу,  Ольго-
пільського ЗЗСО І-ІІІ ст.; 

   Найбільшу кількість 
вподобайок набрала 
Редько Ульяна (433 впо-

добайки), учениця 4 класу,  КЗ 
"Новободівський ЗЗСО І-ІІІ ст." 

Вікова категорія – діти 10-14 років: 
І місце – Атама-
ненко Сергій (15 
балів), 6 клас, 
Ольгопільського 
ЗЗСО І-ІІІ ст.; 
ІІ місце – Гулько 

Ія (11 ба-
лів), учени-
ця 6-А кла-
су, Чечель-
ницького 
ЗЗСО І-ІІІ 
ст. №1; 
ІІІ місце – 
Кантеміро-
ва Сніжана 

(5 балів), учениця 8 класу, КЗ 
"Новободівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів". 
   Найбільшу кількість вподобайок 
набрала Гулько Ія (224 вподобайки), 
учениця 6-А класу, Чечельницького 
ЗЗСО І-ІІІ ст. №1. 
   Всі учасники отримали від НПП 
«Кармелюкове Поділля» грамоти за 
участь у конкурсі, а переможці грамоти та подарунки.  

Лілія Сошнікова, провідний фахівець з рекреації 

Нагородження  учасників та переможців конкурсу 


