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                                                  З Новим                    роком! 

Підсумки та перспективи 

Із історії Парку  

   Шановні колеги, сердечно вітаю вас з прийдешнім Но-
вим роком! Ще один рік залишається в минулому. Він був 
наповнений різними подіями – приємними і не дуже. Ми 
боролися з труднощами, стикалися з негараздами, але 

відчуваючи підтримку один одного завжди виходили 
переможцями. Ми не на словах, а на ділі підтримували 
один одного, допомагали справами і порадами. Наш згу-
ртований, дружний колектив давно став єдиним цілим. 
Нехай же і наступаючий рік продовжить всі наші добрі 
починання, стане успішним, щасливим, красивим.  
   Бажаю, щоб найкращою прикрасою 2022 року були 
очікування успіху і щастя, що неодмінно справджувалися 
б! Нехай символ нового року – Чорного (Блакитного)
Водяного Тигра – буде лагіднішим та добрішим, ніж по-
передній Бик і принесе у життя лише прекрасні миті! Не-
хай прийдешній рік виконає усі ваші бажання, справдить 
усі мрії та сподівання! Міцного здоров’я, радості кожного 
дня, добробуту та затишку у родині! 
   З Новим роком! 

Олександр РОМАНЧУК, директор Парку 

   Зовсім ско-
ро Бика на 
посту замі-
нить Тигр. 
Блакитний 
Водяний Тигр 
– сильний 
символ при-
йдешнього 
року.  
   Нехай він принесе вам міцного здоров’я та побільше 
грошенят, відверне всі невдачі, нагородить тільки гарним 
настроєм та радістю на всі наступні 12 місяців! Нехай в 
прийдешньому році всі починання закінчуються лише 
успіхом! З новим 2022 роком! 

Дмитро ШЕВЧЕНКО, голова профспілки 

   В грудні відбу-
лося останнє 
засідання тре-
тьої каденції 
науково-техніч-
ної ради НПП 
«Кармелюкове 
Поділля». На 
ньому було 
розглянуто ряд 

важливих питань, які  мають стратегічне значення для 
діяльності Парку.  
   Засідання проводилося в форматі, який передбачав як 
очну, так і заочну форму участі, а також онлайн трансля-
цію із учасниками, які перебували на відео зв’язку. Із 23 
членів ради на засіданні були присутні 17  чоловік . 

На порядку денному розглядалось наступне: 
1. П’ятирічний план заходів розвитку Парку на 2022-2026 
рр. (Заступник директора, головний природознавець – 
Дудник Г.Л.). 
2. Стан використання земель запасу, які включено до 
складу Парку без вилучення у користувачів. (Директор  
НПП «Кармелюкове Поділля» – Романчук О.П.). 
3. Довідник нормативно-правових документів із питань 
охорони території ПЗФ для працівників СДО НПП 
«Кармелюкове Поділля». (Провідний юрисконсульт – 
Климкович В.Є.). 
4. Поділ території НПП «Кармелюкове Поділля» на обхо-
ди. (Заступник директора, головний природознавець – 
Дудник Г.Л.). 
5. План заходів з наукової та науково-технічної діяльності 
НПП «Кармелюкове Поділля» на 2022 р. (Начальник нау-
ково-дослідного відділу Парку – Любченко В.Є.). 
6. План роботи НТР на 2022 рік. (Секретар НТР, старший 
науковий співробітник  – Марківська Л.В.). 
7. Різне. 
   Основним питанням порядку денного було погодження 

П’ятирічного плану заходів Парку на 2022-2026 роки, яке 
пов’язане з тим, що у 2021 році закінчується строк вико-
нання плану, передбаченого Проектом організації терито-
рії. З метою подальшого впровадження Проєкту, адмініст-
рацією Парку розроблено п’ятирічний план заходів на 
період 2022-2026 років, в якому передбачені заходи, 
спрямовані на збереження, відтворення та ефективне 
використан-
ня природ-
них та куль-
турних цін-
ностей, про-
довження 
проведення 
основних 
напрямків 
наукових 
досліджень, 
посилення 
рівня охорони територій. План складається з двох частин: 
у табличній та описовій формах. У табличній формі зазна-
чається очікуваний результат від запланованих заходів, 
строки його виконання, виконавці, обсяги фінансування 
та його джерела. В описовій частині приводяться конкрет-
ні обсяги, місце проведення заходів та шляхи їх реалізації. 
Всього в плані є 6 розділів: 1 розділ – збереження та відт-
ворення природних комплексів та об’єктів, 2 – охорона та 
захист природних комплексів та об’єктів, 3 – проведення 
наукових досліджень і спостережень за станом природ-
нього середовища, 4 – екологічна освітньо-виховна робо-
та, 5 – рекреаційна діяльність, 6 – адмістративно-
організаційна діяльність. Планом передбачено виконання 
21 стратегічного завдання, шляхом реалізації 79 заходів. 
   Всього планом передбачено фінансування заходів в об-
сязі 28 млн. 861 грн., з них більша частина – це державне 
фінансування, а також власні надходження та кошти від 
участі в грантах і спонсорської допомоги. 

    В Різне увійшли питання, які виникли в ході підготовки 
засідання, а саме: 
- клопотання Міністерству захисту довкілля та природних 
ресурсів України та Управлінню розвитку територій та 
інфраструктури Вінницької обласної державної адмініст-
рації на збирання видів рослин, занесених до Червоної 
книги України. Перелік складає 12 видів трав’янистих су-
динних рослин по 2 екз. кожного, їх збір викликаний не-
обхідністю створення гербарію, які відповідають необхід-
ним вимогам по кількості проростання, та можуть бути 
вилучені із природного середовища; 
- клопотання про зміну меж мисливських угідь державних 
лісових господарств у межах НПП «Кармелюкове Поділ-
ля». Це пов’язано з тим, що ці угіддя знаходяться на зем-
лях, які передаються в постійне користування Парку. На 
території Парку проведення полювання заборонено, про-
ведення біотехнічних заходів обмежено зонуванням те-
риторії, що виключає ведення мисливського господарства 
на землях ПЗФ. Тому, щоб упорядкувати відносини із ко-
ристувачем мисливських угідь, зміна якого відбулася шля-
хом реорганізації ДП «Бершадське ЛГ» та ДП 
«Чечельницьке ЛГ», необхідно клопотати перед Вінниць-
кою обласною радою про зміну меж мисливських угідь; 
- про необхідність проведення заходів по збереженню 
рідкісних видів рослин, а саме шляхом видалення неба-
жаної деревної рослинності в ур. «Терещуків яр», у місці 
зростання відкасника татарниколистого (користувач – 
Чечельницька селищна рада») та шафрана сітчастого в ур. 
«Любомирська дача» (користувач – ДП «Гайсинське ЛГ»); 
- для забезпечення збереження необхідно клопотати про 
проведення цих заходів у січні місяці (до початку вегета-
ційного періоду). 
   Засідання пройшло плідно, підняті питання жваво обго-
ворювалися, було внесено ряд конструктивних пропози-
цій. Сподіваємося, що наступна каденція НТР буде такою 
ж ефективною та дієвою. 
                                   Ганна ДУДНИК, заступник голови НТР 

   Розпорядженням 
Кабінету Міністрів 
України від 09-
09.11.2011року 
№1122-р національ-
ний природний 
парк «Кармелюкове 
Поділля» підпоряд-
ковано Міністерству 

екології та природних ресурсів України. 
   Наказом Міністерства екології та природних ресурсів 
України  від12.12.2011року №519 створено  природоохо-
ронну, рекреаційну, культурно-освітню, установу. 

Державна реєстрація Парку, як юридичної особи, прове-
дена 19.12.2011року за адресою с. Ободівка Тростянець-
кого районну Вінницької області. 
   Наразі юридична особа НПП «Кармелюкове Поділля» 
зареєстрована за адресою вул. Cвято-Михайлівська, 15 
смт. Чечельник Вінницька обл.  
В установі працює 60  чоловік.  
   За напрямками діяльності в Парку функціонують: науко-
во-дослідний відділ, відділ служби охорони, відділ рекре-
ації та еколого-освітньої роботи, фінансово-економічний 
відділ та господарсько-технічний сектор. Територія Парку 
поділена на 5 природоохоронних науково-дослідних від-
ділень: Бритавське, Дохнянське Лузьке, Любомирське, 

Червоногребельське. 
   За час існування установи досягну-
то значних здобутків, які створили 
позитивний  імідж даної природно-
заповідної установи, що стало мож-
ливим завдяки ентузіазму, ініціативі, 
креативності працівників Парку. 
   День народження установи припа-
дає на день Миколая Чудотворця, 
який став нашим покровителем. 
   З нагоди цієї дати вітаю працівників Парку і бажаю всіх 
гараздів, успіхів в роботі та Божого благословіння. 

 Олександр РОМАНЧУК, директор Парку     
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   Передрук матеріалів—тільки 
з дозволу редакції. 

Екологічний квест «Країна Еколандія»  Адміністрація   
та весь колектив   

НПП “Кармелюкове Поділля” 
щиро вітає  з Днем народження 

8.12 - Таранця Миколу Дмитровича, дільничого 
інспектора Лузького ПНДВ; 
20.12 – Сошнікову Лілію Миколаївну, провідного 
фахівця з рекреації; 
20.12 - Рудя Анатолія Івановича, сторожа. 

Дозвольте вас сьогодні привітати, 

Міцного вам здоров’я побажати, 

Відвертих слів і щирого кохання, 

Безхмарних днів, удачі, процвітання, 

Щоб в домі було затишно і мило, 

Щоб вам доріжку щастя простелило, 

Нехай турботи не завадять жити, 

Бажаємо щороку молодіти, 

Хай друзі будуть не лише у свято, 

Живіть чудово, радісно, багато! 

   Фотографія… Її 
називають магією 
миті, мистецтвом 
застиглих момен-
тів. Мистецтво 
фото багатогран-
не. Фотомайстер 
передає настрій 
природи через 
фото і зберігає цю 

мить для історії. У наш час фото можна зробити на теле-
фон, потім перекинути на жорсткий диск ноутбука. Цінні 
фотографії губляться назавжди. Фото необхідно друкувати 
й зберігати найкращі моменти для самих себе. От тоді 
можна побачити зміну світу і запам’ятати, яким він був. 
Художник бачить світ через свій погляд і відображує його 
на полотні, а фотограф має можливість відобразити карти-
нку як вона є. 
   Фотографія – окремий і особливий острів в океані мисте-
цтва. Частинка цього світу була представлена 30 грудня 

2021 року в Національному 
природному парку «Кар-
мелюкове Поділля»  під 
час фотоконкурсу «При-
рода через об’єктив» на 
тему «Краса Поділля». Ко-
жен такий конкурс і його 
результати - це подія. Це 
задоволення від перегляду 
найдивовижніших, незви-
чайних і чаруючих епізодів 
з життя живої природи. 
Кожен кадр тут заслуговує 
окремої історії і часу на 
розглядання та обдумуван-
ня.  
   Підведено підсумки фо-

токонкурсу "Природа через 
об’єктив", що об’єднав на-
вколо себе багато таланови-
тих людей, які не тільки люб-
лять природу, але й хочуть 
показати іншим найкрасиві-
ші, улюблені, яскраві, оптимі-
стичні моменти, що відобра-
жені на їхніх світлинах. 
   На конкурс було надіслано 
155 світлин від 61 людини. 
Віковий діапазон учасників 
конкурсу від 6 до 60 років. 
Його тематика була розкрита 

у трьох номінаціях: «Пейзаж» представили 79 робіт, 
«Гриби» - 20, 
«Домашні улюб-
ленці» - 56.  
   Нехай для ство-
рення цих фото 
була витрачена 
лише мить – але 
ви свідомо спо-
глядали і фіксува-
ли явища приро-
ди, вибирали пот-
рібну тематику. І 

результати – дуже достойні! 
Номінація 
«Пейзаж»: 
І місце – 
«Затишшя 
перед бу-
рею», ав-
тор Кравін-
ська Анас-
тасія, Хо-

менківський ЗЗСО І-ІІІ ступенів 
Джуринської сільської ради Жме-
ринського району;  
ІІ місце – «Тростянець вечірній», 
автор Олійник Андрій, Тростяне-
цький ЗЗСО І-ІІІ ст. №1; 
ІІІ місце – «Захід сонця», автор 
Вельган Анастасія, селище Чече-
льник. 
Номінація «Гриби»: 
І місце – «Поганка в тренді», ав-
тор Шабельник Лариса, селище 
Чечельник; 
ІІ місце – «Велетень» автор Тока-
рчук Володимир, селище Чечель-

ник; 
ІІІ місце – «Моя сім’я» ав-
тор Кухарець Валерій, се-
лище Чечельник.  
Номінація «Домашні улю-
бленці»: 
І місце –  «Струни серця» 
автор Білик Марина, Вер-
хівський ЗЗСО І-ІІІ ст. Обо-
дівської ТГ; 
ІІ місце – «Сім’я» автор 
Білоус Олег, с. Білий Ка-
мінь, Чечельницької ТГ; 
ІІІ місце – «Коли життя 
вдалося» автор Петришина 

Валерія, Флоринський ЗЗСО І-ІІІ ст. Бершадської ТГ. 
   Всі ваші роботи вражають незвичними ракурсами, диво-
вижними постановками та відображають насиченість па-
літри усіх кольорів, що тільки існують в природі.  
      Ми дякуємо всім учасникам та вітаємо переможців.  

Лілія СОШНІКОВА, провідний фахівець з рекреації 

І місце «Затишшя перед 
бурею»  

І місце «Поганка в  
тренді»  

І місце «Струни  
серця» 

ІІ місце «Тростянець вечірній» 

ІІ місце «Сім'я» 
ІІ місце «Велетень» 

   Екологічна освіта та виховання - один з пріорите-
тних напрямків діяльності національного природ-
ного парку «Кармелюкове Поділля». Саме тому 
багато уваги приділяється роботі з підростаючим 
поколінням. Найбільш дієвими формами є еколо-
гічні акції, лекції, екологічні уроки, презентації. 
   У грудні працівниками відділу рекреації та еко-
лого-освітньої роботи було проведено екологіч-
ний квест «Країна Еколандія» для учнів 5-7 класів. 
Така форма роботи є улюбленою для дітей, оскі-

льки переважають пошукові, пригодницькі та ігро-
ві прийоми. 
   Учасниками квесту стали вихованці з Чечельни-
цької школи №2, Вербської, Стратіївської, Новоо-
бодівської та Ободівської шкіл. 

   У ході гри школярі проходили станції: «Еколо-
гічно – не екологічно», «Рулетка живої природи», 
«Знайди пару», «Ребуси», «Хто зайвий». Учні ви-
конували інтелектуальні завдання про рослинний 
і тваринний світ, отримуючи корисну інформацію. 
За виконання завдань учасники отримували бали. 
Школярі працювали злагоджено, активно, прояв-
ляли свої здібності, знання, та показали свою не 
байдужість до проблем довкілля.  
   По завершенню квест-гри всіх учасників було 
нагороджено подарунками. 
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