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Вітання з професійним святом 

Урочисті збори колективу 
   7 липня в національному природному парку «Кармелю-
кове Поділля», з нагоди Дня працівників природно-
заповідного фонду,  відбулися урочисті збори колективу.     
   З вітальним словом перед працівниками установи висту-
пив директор Романчук Олександр Пилипович. Він заува-
жив, що перед кожним із нас стоїть завдання виконувати 
в цей не легкий для країни час свої професійні обов’язки. 
Саме тут проходить наш фронт і лінія оборони. Наша пра-
ця – це внесок у справу охорони та відновлення біологіч-
ного та ландшафтного різноманіття, розвиток територій та 
об’єктів природно-заповідного фонду регіону, кінцева 

мета якої – збереження життя на Землі. Розповів про до-
сягнення колективу та побажав всім натхнення, вагомих 
результатів діяльності, завжди мирного неба над голо-
вою, процвітання і нових здобутків у природоохоронній 
справі. 
   Шевченко Дмитро Іванович, голова профспілки, також 
привітав всіх присутніх із професійним святом і побажав 
якнайшвидшої перемоги усім нам та здоров’я. 
   До привітань долучилися і наші гості: голова Гайсинської 
районної ради Савчук Віталій Володимирович та голова 
Ольгопільської ОТГ Савченко Микола Анатолійович. 

Засідання науково-технічної ради Парку 

   7 липня - 
свято всіх, хто 
прагне збере-
гти природу і 
присвячує цій 
справі своє 
життя, свято 
небайдужих 
та дбайливих 
людей. Пред-
ставниками 
такої шанова-

ної професії здійснено величезну роботу у сфері охорони 
природи - створено систему, що зберігає найцінніші та 
найчарівніші природні куточки. 

   У цей непростий час війни та окупації частини території 
України, в дні, коли багато працівників, керівників установ 
природно-заповідного фонду перебувають на фронті, 
захищаючи не лише природу, а й усю нашу державу; в 
час, коли наша з вами справа переживає далеко не най-
кращі часи, хочу щиро подякувати Вам за стійкість і тер-
піння, за розуміння, на скільки важливим для майбутньо-
го є збереження перлин дикої природи! 
   Вітаю з професійним святом всіх працівників НПП 
«Кармелюкове Поділля». Бажаю, насамперед, перемоги 
та мирного неба нашій рідній Україні,  щастя та нових про-
фесійних успіхів на ниві створення, охорони та збережен-
ня природно-заповідного фонду, нехай щоденне спілку-
вання з природою та турбота про неї приносить вам тіль-
ки задоволення та радість, надихає на нові звершення та 

творчі успіхи у природоохоронній роботі. Бадьорості вам, 
відмінного настрою і здоров’я! 

Олександр РОМАНЧУК, директор Парку 
   Від щирого серця вітаю вас із професійним святом! 
Це свято небайдужих людей, які прагнуть зберегти приро-
ду і для яких її збереження стає справою життя. 
   Переконаний, що завдяки нашим зусиллям та досвіду, 
ініціативності та творчій думці, доброті та дбайливому 
ставленню до природи буде не лише  збережено, а й за-
безпечено подальший розвиток природно-заповідного 
фонду рідного краю.  
   У цей святковий день бажаю всім вам здоров’я та щастя, 
родинної злагоди і достатку, нових професійних успіхів у 
справі збереження природи! 

Дмитро ШЕВЧЕНКО, голова профспілки Парку 

   15 липня відбулося 
20 засідання науково-
технічної ради Парку, 
перше у новій каден-
ції.  

Склад Науково-
технічної ради національного природного парку 

«Кармелюкове Поділля»: 
РОМАНЧУК Олександр Пилипович, директор національ-
ного природного парку «Кармелюкове Поділля», голова 
Науково-технічної ради;  
ДУДНИК Ганна Леонідівна, заступник директора – голов-
ний природознавець національного природного парку 
«Кармелюкове Поділля», перший заступник голови Нау-
ково-технічної ради; 
ГУДЗЕВИЧ Анатолій Васильович, професор кафедри геог-
рафії Вінницького державного педагогічного університету  
імені Михайла Коцюбинського, доктор географічних наук, 
професор, другий заступник голови Науково-технічної 
ради  (за згодою); 
МАРКІВСЬКА Любов Володимирівна, начальник науково-
дослідного відділу національного природного парку 
«Кармелюкове Поділля», секретар Науково-технічної ра-
ди;  
Члени науково-технічної ради: 
БОЛЮХ Олександр Григорович, головний лісопатолог 
Вінницького державного спеціалізованого лісозахисного 
підприємства «Вінницялісозахист» (за згодою); 
ВАСИЛЕВСЬКИЙ Олег Григорович, директор Державного 
підприємства «Вінницька лісова науково-дослідна стан-
ція», старший науковий співробітник, кандидат сільсько-
господарських  наук (за згодою);  
ГОРОБЧИШИН Володимир Анатолійович, старший науко-
вий співробітник Державної установи «Інституту еволю-
ційної екології Національної академії наук України», до-
цент  кафедри молекулярної біотехнології і біоінформати-
ки Інституту високих технологій Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, кандидат біологічних 
наук (за згодою); 
ІВАНЕЦЬ Анатолій  Васильович, генеральний директор 
Вінницького обласного комунального  спеціалізованого 
лісогосподарського підприємства «Віноблагроліс» (за зго-
дою); 
КОСАКІВСЬКИЙ Віктор Афанасійович, фахівець з рекреа-
ції національного природного парку «Кармелюкове По-

ділля»,  кандидат історичних наук;  
КУЗЕМКО Анна Аркадіївна, провідний науковий співробі-
тник Інституту ботаніки імені  Миколи Холодного Націона-
льної академії наук України, доктор біологічних наук;  
ЛЕОНТЯК Григорій  Прокопович, лісівник, доктор сільсько-
господарських наук, професор, академік Лісівничої акаде-
мії наук України;  
МАТВЄЄВ Сергій Ростиславович, заступник директора де-
партаменту природно-заповідного фонду, начальник від-
ділу організації діяльності та управління установами при-
родно-заповідного фонду; 
МУДРАК Олександр Васильович,  завідувач кафед-
ри екології, природничих та математичних наук Комуна-
льного закладу вищої освіти  «Вінницька академія непере-
рвної освіти», доктор сільськогосподарських наук, профе-
сор (за згодою); 
НЕЙКО Ігор Степанович, доцент, старший науковий спів-
робітник та заступник директора Державного підприємст-
ва «Вінницька лісова  науково-дослідна станція», доктор 
сільськогосподарських наук;  
ОСАДЧУК Ігор Степанович, перший заступник начальника 
Державної екологічної інспекції у Вінницькій області; 
ПАЛІСІКА Світлана  Андріївна, голова Чечельницької 
об᾿єднаної територіальної громади; 
РЕМЕНЮК Костянтин Васильович, голова Ободівської 
об᾿єднаної територіальної громади;   
САВЧЕНКО Микола Анатолійович, голова Ольгопільської 
об᾿єднаної територіальної громади;   
САВЧУК Віталій Володимирович, голова Гайсинсь-
кої районної ради; 
СЛОМІНСЬКА Людмила  Сергіївна, менеджер лісових 
проектів Громадської спілки «Всесвітній фонд природи 
України» (WWF- Україна); 
ФЕДЧИШИН Ігор Петрович, головний спеціаліст відділу 
охорони земель, лісової та заповідної справи Управління 
розвитку територій та інфраструктури Вінницької обласної 
державної адміністрації; 
ШЕВЧЕНКО Дмитро Іванович,  начальник Дохнянського 
природоохоронного науково-дослідного відділення наці-
онального природного парку «Кармелюкове Поділля». 
   Засідання проходило у режимі онлайн, проте це не зава-
дило плідно спілкуватись, гаряче відстоювати свою пози-
цію, приймати конструктивні рішення. 
   На порядок денний було винесено вісім питань, які сто-
сувались як підсумків роботи Парку, так і планів на майбу-

тнє, а саме: 
1.Погодження Звіту про виконання  5-річного плану захо-
дів на 2017-2021 роки. (Виконавець: Романчук  О.П. – го-
лова НТР, директор Парку). 
2.Погодження матеріалів Літопису природи Тому ІХ. 
(Виконавець: Марківська Л.В. – начальник науково-
дослідного відділу). 
3.Погодження науково-дослідної роботи «Наукове обґру-
нтування щодо встановлення лімітів на використання при-
родних ресурсів ДП «Гайсинське лісове господарство» у 
межах природно-заповідного фонду загальнодержавного 
значення на 2022 рік». (Виконавець: Дудник Г.Л.- голов-
ний природознавець Парку). 
4.Погодження «Програми по відновленню та збереженню 
горицвіту весняного на території НПП «Кармелюкове По-
ділля» на 2022-2026 роки) (Виконавець: Марківська Л.В. – 
начальник науково-дослідного відділу). 
5.Затвердження угоди про співпрацю НПП «Кармелюкове 
Поділля» з ДП «Гайсинське лісове господарство» (Ви-
конавець: Климкович В.Є. – провідний юристконсульт). 
6.Погодження Методичних рекомендації щодо здійснен-
ня туристичної та рекреаційної діяльності на території 
НПП «Кармелюкове Поділля» (Виконавець: Стороженко 
Л.І. – начальник відділу рекреації та еколого-освітньої 
роботи). 
7.Про надання згоди на надання лімітів на використання 
природних ресурсів ДП «Гайсинське лісове господарство» 
у межах НПП «Кармелюкове Поділля» на 2022 рік. 
(Виконавець: Романчук О.П. – директор Парку).  
8.Погодження науково-дослідної роботи «Наукове обґру-
нтування щодо встановлення лімітів на використання при-
родних ресурсів виробничим структурним підрозділом 
Санаторій «Медичний центр реабілітації залізничників» 
філії «Центр оздоровлення та відпочинку» акціонерного 
товариства «Українська залізниця» у межах природно-
заповідного фонду загальнодержавного значення на 2022 
рік». (Виконавець: Шпак Н.П. – провідний науковий спів-
робітник Парку, доктор філософії з лісового господарства). 
   Особливо бурхливі дебати виникли під час обговорення 
надання згоди на використання природних ресурсів кори-
стувачем у межах ПЗФ. 
   Відрадно, що всі присутні були активними, вболівали за 
збереження лісових насаджень, які є неоціненним приро-
дним скарбом південно-східного Поділля. 

Ганна ДУДНИК, головний природознавець Парку 
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Адміністрація  та весь колектив   
НПП “Кармелюкове Поділля” 

щиро вітає   
з Днем народження 

12.07—Бунича Віктора Михайловича, нача-
льника Бритавського ПНДВ; 
16.07 — Іщенко Галину Олегівну,  провідного 
інженера з природокористування; 
19.07 — Паламарчука Володимира Петрови-
ча, природоохоронника ІV розряду Дохнянсь-
кого ПНДВ. 

   З Днем народження вітаєм! Бажаємо здоро-
в’я, благополуччя, творчої наснаги, ефективної 
реалізації усіх проектів і планів. Хороших і на-
дійних людей на Вашому життєвому шляху. 
Мирного неба, успіхів і процвітання! 

Майстер-клас ліплення з глини «Зоопарк» 
   6 липня в НПП «Кармелюкове Поділля» від-
бувся майстер-клас ліплення з глини на тему: 
«Зоопарк». 
   Ліплення - чудове заняття як для самовира-
ження, так і для заспокоєння. Такий вид твор-
чості позитивно впливає на настрій та підви-
щує самооцінку, знімає стрес та дозволяє по-
вірити в свої сили. А ще, під час роботи з гли-
ною розвивається фантазія та креативність.  
   Діти із задоволенням черпали енергію із природного матеріалу та створювали образи 
тварин, проявляючи свою уяву та творчість. Всі роботи були оригінальними і неповтор-
ними. 

   До Дня працівника природно-заповідної справи 
в НПП «Кармелюкове Поділля» відбулася зустріч з 
дітками 
селища 
Чечель-
ник. 
Праців-
ники 

відділу рекреації та еколого-освітньої роботи 
розповіли відвідувачам про діяльність устано-
ви, показали презентацію та провели екскурсію 
по екологічній стежині «Пізнай і збережи».  

   В НПП «Кармелюкове Поділля» з 6 по 22 липня проходила виставка 
дитячих малюнків, присвячена рідній природі під гаслом: «Я люблю 
природу». В цих роботах вкладена частинка дитячої душі. Вони при-
вертають увагу до краси та унікальності земної природи, необхіднос-
ті збереження та охорони довкілля. В своїх роботах учасники вистав-
ки майстерно відобразили неповторний світ флори та фауни Землі.  
Всі охочі мали змогу від-
відати виставку малюнків 
у відділі рекреації та еко-
лого-освітньої роботи 
НПП «Кармелюкове По-
ділля» з 8 по 22 липня.  

   29-30 червня в НПП «Кармелюкове Поділля», з 
метою відродження народних промислів, пройшов 
майстер-клас з ліплення глиняної іграшки-свищика. 
Його провів народний майстер Віктор Косаківський 
-  музеєзнавець, етнограф, фольклорист, археолог, 
кандидат історичних наук, доцент кафедри культу-
ри, методики навчання історії та спеціальних істори-
чних дисциплін факультету історії Вінницького дер-
жавного педагогічного університету ім. Коцюбинсь-
кого, член Національної спілки краєзнавців України, 
член науково-технічної ради Національного приро-
дного парку «Кармелюкове Поділля».  
   Він розповів учасникам: «Ліплення з глини – ста-
родавнє ремесло, яке має неабиякі традиції в Украї-
ні. Вона була  найпоширенішим підручним матеріа-
лом, багаті пластичні і художні можливості якого 
захоплювали людину ще в стародавні часи. Найдав-
ніші глиняні іграшки, що знайдені археологами на 
території нашої країни, відносяться до часів бронзо-
вої епохи. Це маленькі глиняні брязкальця, свищи-
ки, птахи, тварини, фігурки людей, посуд. Звичайно, 
виготовлення іграшки з глини було не головним 
промислом, а попутним. Утомиться майстер від 
основної роботи, візьме шматок глини та й зліпить 
якусь дрібницю для своїх дітей або заради забави. 
А потім іграшки з глини стали і предметом продажу, 
їх робили спеціально для ярмарків.»  
   А ще, ліпка з глини – це дивовижний процес, коли 

з простого 
та непри-
мітного 
шматка 
сирого 
матеріалу, 
під дією 
тепла Ва-
ших рук та 
фантазії народжуються нові форми. Глина дуже 
приємна на дотик, секрет тут простий: природні 
матеріали, насамперед глина, володіє здатністю 
«розвантажувати» психіку людини. 
   Майстер-класом було охоплено 48 чоловік – це 
жителі Чечельницької та Ободівської ТГ. Учасника-
ми заходу стали: освітяни, працівники культури, 
бібліотекарі та просто бажаючі. Кожен учасник мав 
можливість власноруч зробити собі оригінальну 
традиційну іграшку і відчути життєдайну енергію 
глини та задоволення від роботи з нею. Віктор Афа-
насійович розказував та показував як зліпити кони-
ка: «Конячка» - така гарна іграшка і дуже легко ро-
биться. Потрібен цілісний шматок глини. Руками 
витягаєте шию, чотири ноги і невеликий хвіст. На 
шиї формуєте гриву, на голові - вуха, очі, рот і ніс. 
Дрібні деталі краще промальовувати і прорізати 
стеком. Щоб згладити шорсткі нерівності потрібно 
використовувати воду, але не перестаратися, щоб 
не перезволожити глину. Конячку можна прикраси-
ти, використовуючи елементи декору українського 
орнаменту». 
   Самим важчим виявилося правильно зробити 
отвори так, щоб іграшка зазвучала. І хоча не кожно-
му це вдалося, але та атмосфера і позитивна аура 
захопила присутніх так, що всі вироби вийшли ори-
гінальні і неповторні. Це ж своя іграшка, зроблена 
власноруч, такий предмет цінніший, ніж будь який 
інший. Дякуємо всім учасникам за творчість, оригі-
нальність та наполегливість. Особлива подяка майс-
тру – Косаківському Віктору Афанасійовичу. 

Виставка малюнків     

Творча зустріч 
   7 липня в національному природному парку 
«Кармелюкове Поділля» відбулася творча зу-
стріч колективу з поетом Петром Афанасійови-
чем Чернієвським. Він привітав працівників 
установи з 
професій-
ним святом 
та прочитав 
свої вірші, в 
яких оспіву-
ється краса 
та біль 
України. На 
завершення 
зустрічі поет 
подарував свою збірку поезій.  
Дякуємо Петру Афанасійовичу за таку теплу і 
зворушливу атмосферу.  

   21 липня працівники відділу рекреації та еколого-
освітньої роботи НПП «Кармелюкове Поділля» провели 
екологічне заняття «Рослини – символи України» для мо-
лодших діток селища Чечельник. В ході якого вони дізна-
лися , що певні рослини ще з давніх часів уособлюють 
красу України, духовну силу її народу і є доказами любові 

до рідної землі. А 
також про леген-
ди, які складені 
про народні рос-
лини-символи.     
   Відвідувачі із ці-
кавістю слухали 
легенди, співали 
пісеньки та розпо-
відали вірші. 

Український вінок — краса 
і традиції сплелись воєдино 

   Працівниками відділу рекреації 
та еколого-освітньої роботи про-
ведено майстер-клас «Українсь-
кий вінок – краса і традиції спле-
лись воєдино», під час якого діти 
виготовляли квіти із фоамірану та 
«вплітали» їх собі у віночок.  Яск-
равий квітковий вінок з паперових 

квітів хороший тим, що він не в'яне. Це заняття дуже захопило всіх 
учасників процесу, кожен намагався зробити свій оберіг, вкладаю-
чи душу, проявляючи майстерність та творчість.     
Результат потішив усіх - всі віночки були різними, оригінальними і 
дуже красивими. А ще кращими були дівчатка у своїх творіннях. 
   Дякуємо всім учасникам заходу за творчість та позитивні емоції. 
Ваші віночки милують око, хвилюють душу, міцно прив’язують сер-
ця до рідної домівки.  


