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Участь у наукових форумах 

   Російське вторгнення в Україну  

                     Перевірка знань                                   Засідання Координаційної ради 

   Російсь-
ке вторг-
нення в 
Україну 
2022 року 
— відкри-
тий воєн-
ний напад 

Росії, за підтримки Білорусі, на Україну, розпочатий о 5 
годині ранку 24 лютого 2022 року. Вторгнення є частиною 
російсько-української війни, розв'язаної Росією 2014 року, 
участь у якій Росія постійно заперечувала. 
   21 лютого 2022 року Росія офіційно визнала дві самоп-
роголошені квазідержави на сході України, «Донецьку 
Народну Республіку» та «Луганську Народну Республіку», 
незалежними державами і відкрито ввела додаткові вій-
ська на Донбас, що інтерпретується як вихід Росії з Мінсь-
кого протоколу. Так звані «республіки» визнавали в ме-
жах відповідних українських областей, які виходять дале-
ко за межі лінії зіткнення. 22 лютого Путін заявив, що Мін-
ські домовленості більше не діють. Того ж дня Рада Феде-
рації одноголосно схвалила застосування військової сили 
на цих територіях.  
   24 лютого 2022 року незадовго до 05:00 за українським 
часом Путін оголосив, що прийняв рішення розпочати 
військову операцію на сході України. За кілька хвилин 
після оголошення війни пролунали вибухи в Києві, Харко-
ві, Одесі та на Донбасі. Росія запустила крилаті та балісти-
чні ракети по аеродромах, військових штабах і військових 
складах у Києві, Харкові та Дніпрі. 
   Президент Володимир Зеленський підписав Указ № 64-

/2022 «Про введення воєнного стану в Україні». Народ-

ні депутати затвердили цей документ 300 голосами. 
   Згідно з указом, воєнний стан запроваджується з 5:30 24 
лютого 2022 року строком на 30 діб. Таке рішення ухвале-
но у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації 
проти України та на підставі пропозиції Ради національної 
безпеки і оборони й відповідно до українського законо-
давства. Верховна рада 24 лютого на позачерговому засі-
данні запровадила воєнний стан через вторгнення Росії в 
Україну. 
    В зв’язку з цим НПП «Кармелюкове Поділля» перейшло 
на посилений режим патрулювання. 
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів 

України 
Національний природний парк «Кармелюкове Поділля» 

Наказ 
24.02.2022                   смт Чечельник                                № 16 
Щодо заходів по організації діяльності  
в умовах воєнного стану  
   З метаю забезпечення діяльності ПАРКУ в умовах воєн-
ного стану та посилення контролю за територією ПЗФ в 
межах Парку,  
НАКАЗОЮ: 
1. Дотримуватися розпорядку роботи Парку відповідно до 
штатного режиму.  
Відповідальний: фахівець з кадрів Людмила КИЧА. 
2. Працівникам ПНДВ посилити роботу з патрулювання 
закріпленої території.  
Відповідальні: начальники ПНДВ. 
3. На основі СДО Парку сформувати групу непрофесійного 
групування для виконання завдань з ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій в межах Парку.  
Відповідальний: начальник відділу ДО Олександр ДУД-

НИК. 
4. В адміністративній будівлі Парку запровадити цілодо-
бове чергування, згідно розробленого графіка. До чергу-
вання залучити всіх працівників, крім іногородніх та жі-
нок, які мають дітей віком до 14 років. 
Відповідальний: заступник директора-головний приро-
дознавець Ганна ДУДНИК. 
5. Забезпечити зберігання документації в захищеному 
місці, згідно опису. 
Відповідальний: в.о. провідного юрисконсульта Володи-
мир КЛИМКОВИЧ. 
6. Забезпечити всім необхідним пристосоване укриття в 
адміністративній будівлі Парку.  
Відповідальний: завідуючий ГТС Юрій АВРАМЧУК. 
7. Забезпечити мобільний зв'язок в пристосованому укри-
ті. 
Відповідальний: провідний інженер з охорони природних 
екосистем Сергій ДЕМЧЕНКО. 
8. Інформацію про стан в межах діяльності Паку надавати 
що 2 години керівництву Парку. 
Відповідальні: начальники відділів та відділень. 
9. Начальникам ПНДВ співпрацювати із органами місце-
вого самоврядування в зоні їх діяльності та надавати не-
обхідну допомогу на вимогу. 
Відповідальні: начальники ПНДВ. 
10. Підготувати пожежний агрегат до залучення у разі 
виникнення гасіння пожежі. 
Відповідальний: завідуючий ГТС Юрій АВРАМЧУК.  
11. Наказ діє до особливого розпорядження. 
12. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за 
собою. 

 Олександр РОМАНЧУК, директор Парку 
 

   Працівники НПП «Кармелюкове Поділля» заступник 
директора, головний природознавець Парку Дудник Г.Л. 
та  науковий співробітник науково-дослідного відділу 
Швець Н.В. 10 лютого 2022 року прийняли участь в І Між-
народній науково-практичній конференції «Екологія і жит-
тя людей», приурочений до Дня науки. 

   Захід від-
бувся м. Ри-
бниця на 
базі держав-
ного універ-
ситету  Т.Г. 
Шевченка . 
Метою кон-
ференції 
було завдан-
ня залучити 

широке коло громадськості до обговорення та пошуку 
рішень актуальних екологічних проблем навколишнього 
середовища. 
   Програма була насиченою та багатопрофільною, вклю-
чала теми  від екологічних проблем світового масштабу 
до місцевого досвіду їх вирішення, від складних техноло-
гічних процесів до екологічно-виховних в дошкільних за-
кладах освіти. На пленарному засіданні виступило 17 до-
повідачів, в т.ч і наші співробітники з презентацією «Роль 
НПП «Кармелюкове Поділля» в збережені біологічного 
різноманіття». 
   Всього участь в конференції прийняло 50 учасників. 
   За результатами заходу буде видано збірник матеріалів, 
до якого надано статтю наших учасників. 
   У статті, на прикладі національного природного парку 
«Кармелюкове Поділля», розглянуто роль заповідних 
екосистем у збережені біорізноманіття. Дана  ландшафт-

на та созоло-
гічна характе-
ристика Пар-
ку, а також 
оцінка еколо-
гічного стану 
території. Ви-
значенні  ос-
новні чинни-
ки антропо-
генного впли-
ву та його наслідки. Узагальнено висновки щодо цінності 
території  у загальнодержавній екологічній мережі та на-
дані  пропозиції щодо заходів із збереження та віднов-
лення природних екосистем Парку. 

Ганна ДУДНИК, заступник директора, головний  
природознавець Парку  

 
 
   На початку місяця відбулася чергова 
перевірка знань працівників служби дер-
жавної охорони. Комісія по перевірці 
знань у складі голови комісії  заступника 
директора, головного природознавця Ду-
дник Г.Л., членів комісії – начальника від-
ділу державної охорони Дудника  О.М., 
начальника науково-дослідного відділу  
Любченка В.Є., начальника відділу рекре-
ації та еколого-освітньої роботи Стороженко Л.І., фахівця з кадрів Кичі Л.П. з  
01.02. по 04.02.2022 року проекзаменувала працівників природоохоронних 
науково-дослідних відділень за підсумками навчання в 2021 році. 
   При умові правильних відповідей понад 90% питань – знання оцінюва-
лись, як відмінні, від 70% до 90% - добрі, від 50% до 70% - достатні, менше 
50% - рівень знань незадовільний. Перевіркою було охоплено 27 працівни-
ків. Із них відмінний результат показали – 3 чол., добрий -20 чол. та достат-
ній - 4 чол. 
    Найкращий результат по підрозділам показало Дохнянське ПНДВ. Підсу-
мки перевірки знань висвітлили ряд питань, які потрібно опрацьовувати 
надалі. Комісія врахувала виявлені недоліки в знаннях та відповідно до цьо-
го рекомендувала скорегувати план навчань на 2022 рік.  

Відділ державної охорони  

   З нагоди відзначення Всесвітнього дня водно-болотних угідь в Міністерстві захисту довкілля та 
природних ресурсів України 02.02.2022р. відбулося засідання Координаційної ради з питань збере-
ження, збалансованого використання та відновлення водно-болотних угідь України. 
   Онлайн-участь прийняли працівники національного природного парку «Кармелюкове Поділля». 
   Під час засідання були розглянуті питання впровадження Рамсарської конвенції в Україні, прове-
дення заходів з відновлення та збереження водно-болотних угідь міжнародного значення та моні-
торингу їх стану, зокрема, висвітлювалось питання відновлення та розширення боліт. Обговорюва-
лись зміни екологічного статусу Рамсарських угідь під впливом кліматичних чинників та необхід-
ність запровадження заходів з адаптації до зміни клімату. 
   З 1970 року було втрачено 35% усієї території світових водно-болотних угідь. Вони зникають втричі 
швидше, ніж ліси. А рослини і тварини, що залежать від їх існування, звісно перебувають під загро-
зою зникнення. 
   На сьогоднішній день водно-болотні угіддя займають близько 6% земної поверхні. А в Україні їх 
площа займає близько 1,6% від території.  Збереження водно-болотних угідь - це природний захист, 
що допомагає у протидії зміні клімату та її наслідкам. Кожен гектар водно-болотних угідь поглинає 
до 14,2 млн. літрів паводкової води та допомагає зменшити масштаби повеней. Вони також стриму-
ють та послаблюють посухи. В межах торфовищ зберігається ~30% наземного вуглецю. А це у 2 рази 
більше, ніж у всіх лісах світу. 
  Для майбутнього людства та планети ми маємо усвідомити важливість припинення їх руйнування. 
Почати відновлювати водно-болотні екосистеми, берегти джерела прісної води та збалансовано їх 
використовувати. 

Людмила СТОРОЖЕНКО, начальник відділу рекреації та еколого-освітньої роботи 
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Адміністрація   
та весь колектив   

НПП “Кармелюкове Поділля” 
щиро вітає  

з Днем народження 

19.02— Брижатого Анатолія Івановича, 
дільничого інспектора Дохнянського ПНДВ. 
 

З днем народження, зі святом! 
Щастя зичимо багато! 
Хай завжди збувається 
Все, що забажається. 
Шлем найкращі привітання, 
Злетів творчих і кохання, 
Щоб були у Вашім домі 
Серця, сповнені любов’ю. 

 
Національний природний парк 
«Кармелюкове Поділля» оголо-
шує конкурс малюнка «Первоц-
віти – найкращі весняні квіти» (в 
рамках Всеукраїнської акції 
«Збережемо первоцвіти») 
   Мета конкурсу: 
привернення уваги учнівської 
молоді до охорони ранньоквіту-
чих рослин, виховання бережного 
ставлення до природи рідного 
краю та підвищення екологічної культури та свідо-
мості учнів. 
   Учасники конкурсу: 
школярі віком від 6 до 17 років. 
   Умови конкурсу: 
- До участі в конкурсі допускаються охайні, індиві-
дуальні, авторські та колективні малюнки виконані 
за тематикою краси та збереження первоцвітів 
«Первоцвіти – найкращі весняні квіти».   
- Роботи можуть бути виконані на різних матеріа-
лах (ватман, картон, полотно і т. д.) 
- Малюнок (формат А-3, А-4).  
- Техніка виконання довільна (олівці, фломастери, 
фарби тощо). 
- Представлені на конкурс роботи підписуються зі 
зворотного боку у нижньому лівому куті друкова-
ними літерами, (прізвище, ім’я, клас,  повна назва 
навчального закладу, контактний телефон учасни-
ка, а також керівника із зазначенням П.І.Б.). 
   Порядок проведення конкурсу 
   Конкурс триває з 25 лютого по 29 березня 2022 
року! 
   Роботи подавати за адресою НПП «Кармелюкове  
 

Поділля»: вул. Свято-Михайлів-
ська, 15, селище Чечельник, Гай-
синського району Вінницької 
обл.   
Критерії оцінювання малюнків 
   Оцінювання малюнків здійсню-
ється за наступними критеріями: 
– відповідність обраній темі; 
– художній рівень та індивідуа-
льність виконання; 
– оригінальність; 
– композиційна досконалість; 

– якість виконання. 
  Склад журі конкурсу: 
Романчук Олександр – директор НПП «Кармелю-
кове Поділля»; 
Ярославська Тетяна – керівник гуртка «Образотво-
рче мистецтво» Чечельницького БДЮТ;  
Копестеринська Тетяна – викладач художнього 
відділу дитячої музичної школи. 
       Заохочення переможців конкурсу 
   Переможці конкурсу «Первоцвіти – найкращі 
весняні квіти» визначаються за двома віковими 
категоріями: 
• молодші учасники 6-11 років; 
• старші учасники 12-17 років. 
   Переможці конкурсу нагороджуються подарун-
ками та грамотами НПП «Кармелюкове Поділля», 
а також передбачаються заохочувальні нагороди 
для учасників конкурсу. 
   Роботи переможців конкурсу «Первоцвіти – най-
кращі весняні квіти» не повертаються і будуть де-
монструватися на виставці у НПП «Кармелюкове 
Поділля» . 

Відділ рекреації та екологічної освіти 
    

  В останні вихідні січня проходила акція «Великий 
зимовий облік птахів - 2022». Працівники відділу 
рекреації та еколого-освітньої роботи національ-
ного природного парку «Кармелюкове Поділля» 
отримали та опрацювали 17 анкет. У обліку птахів 
взяли участь 9 дорослих та 28 дітей. В основному 
спостереження проводились в саду, біля ставка, 
парку та на околиці селища. 
   Найчастіше зустрічалися такі види птахів: 
Горлиця садова – 12 штук; 
Горобець хатній – 124 

Дятел звичайний – 14 
Синиця велика – 28 
Снігур – 4 
Сорока – 12 
Крук –1 
Ворона сіра – 12 
Чиж – 3 
Щиглик – 22 
Фазан – 16 
Голуб – 27 
Сич – 3 
Синиця блакитна – 5 
Горобець польовий – 43 
Зяблик - 20 
Грак – 8 
Шуліка чорний – 35 
Ворона чорна – 45 
Лебідь-шипун – 11 
Дякуємо всім учасникам акції за ваші спостере-
ження. 

Лілія СОШНІКОВА,  
провідний фахівець з рекреації 

ПІДСУМКИ АКЦІЇ  «ВЕЛИКИЙ ЗИМОВИЙ ОБЛІК ПТАХІВ - 2022» 

УВАГА: КОНКУРС!!! 

№ 
п/
п 

Видова назва тва-
рин 

Оди-
ниці 

виміру 

Держав-
ний лісо-
вий фонд 

Землі 
УТМР 

Разом 

Площа га. 16518.0 3685.4 20203.4 

 1 
Свиня дика (Sus 
scrofa) 

шт. 89 – 89 

2  
Олень плямистий 
(Cervus nippon) 

–//– 30 – 30 

 3 
Заєць русак (Lepus 
europaeus) 

–//– 302 2758 3060 

 4 
Косуля європейська  
(Capreólus capr-
eólus) 

–//– 478 174 650 

5  
Борсук звичайний  
(Meles meles) 

–//– 44 118 162 

6  
Куниця лісова  
(Martes martes) 

–//– 57 – 57 

 7 
Тхір звичайний  
(Putorius Cuvier) 

–//– 43 – 43 

 8 
Лис звичайний 
(Vulpes vulpes) 

–//– 31 26 57 

9  
Вовк звичайний  
(Canis lupus L.)  

–//– 15 – 15 

10  
Кіт лісовий (Felis 
silvestris) 

–//– 44 – 44 

 11 
Горностай (Mustela 
erminea L.) 

–//– 
– – – 

12  
Ондатра 
(Ondatra zibethicus) 

–//–   161 161 

13  Видра (Lutra). 
–//– 

  97 97 

 14 
Фазан  звичайний 
(Phasianus colchicus) 

–//– 
  1339 1339 

 15 
Куріпка  сіра ( Perdix 
perdix) 

–//– 
  323 323 

 ЧИСЕЛЬНІСТЬ ФОНОВИХ ТВАРИН ЗА РЕЗУЛЬ-
ТАТАМИ ОБЛІКУ 2021  РОКУ ЗЕМЛЕКОРИС-

ТУВАЧАМИ У МЕЖАХ ТЕРИТОРІЇ   
НПП «КАРМЕЛЮКОВЕ ПОДІЛЛЯ»  

ПІДСУМКИ ОНЛАЙН-ВІКТОРИНИ  
«ЦІКАВИЙ СВІТ ВОДНО-БОЛОТНИХ УГІДЬ»  

   З 9 по 20 лютого національний природний парк 
«Кармелюкове Поділля» проводив онлайн-вікторину, приу-
рочену до Всесвітнього дня водно-болотних угідь,  у якій 
взяли участь 21 учасник. Найпершими хто надали правильні 
і вичерпні відповіді були: Скакальська Юлія, учениця Креме-
нецького академічного ліцею ім. У. Самчука, Кирилко Софія, 
учениця 6 класу Бритавського ЗЗСО Чечельницької ТГ та Ми-
китинець Володимир житель м. Кременець Тернопільської 
області. Переможці нагороджені призами, а решта учасників 
отримали подяку та сувенір від Парку. Дякуємо всім учасни-
кам. 


