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Вступ 

Національний природний парк «Кармелюкове Поділля» (далі — Парк) 

створений згідно з Указом Президента України № 1057/2009 від 16 грудня 2009 

року з метою збереження, відтворення та раціонального використання 

унікальних природних та історико-культурних комплексів Південного Поділля, 

що мають важливе природоохоронне, наукове, історико-культурне, естетичне, 

рекреаційне та оздоровче значення. 

До території Парку погоджено в установленому порядку включення 

20203,4 га земель, в тому числі 16518 га земель державної власності, які 

вилучаються у державного підприємства «Чечельницьке ЛГ» («Гайсинський 

ЛГ») та надаються Парку в постійне користування, і 3685,4 га земель 

комунальної власності, що включаються до його складу без вилучення, а саме: 

2 215,9 га земель запасу Чечельницької та Тростянецької районних державних 

адміністрацій (Чечельницької ОТГ, Ольгопільської ОТГ і Ободівської ОТГ) 

1469,5 га та земель Вінницького обласного спеціалізованого підприємства 

«Віноблагроліс» . 

Відповідно до стратегії розвитку Парку на період до 2027 року, яка 

розроблена у Проекті організації території національного природнього парку 

«Кармелюкове Поділля», охорони, відтворення та рекреаційного використання 

його природних комплексів та об’єктів, першочерговим завданням є 

забезпечення (посилення) збереження природних екосистем, природного 

біорізноманіття та раритетної флори і фауни Парку. Його реалізація 

передбачає розширення території Парку за рахунок включення прилеглих 

ділянок, цінних за показниками ландшафтного і біотичного різноманіття, 

зокрема існуючих та перспективних природно-заповідних об'єктів (заказників, 

пам'яток природи тощо), а також виявлення цінних ділянок, їх дослідження та 

обґрунтування створення нових природно-заповідних територій. 
На виконання цього завдання проводяться систематичні дослідження цінних 

природних комплексів у зоні діяльності Парку. Саме в його результаті було 

створено три нових об’єкти ПЗФ місцевого значення: орнітологічний заказник 

«Ставки», ботанічна пам’ятка природи «Бабійове» та ландшафтний заказник 

«Волошкове поле». Розроблено наукові рекомендації щодо заповідання ще 

трьох територій: в ур. «Ромашково 2», ур. «Обидуша» та ур. «Стратіївські 

джерела». 

При цьому, під час обстежень було виявлено ряд земельних ділянок, які  не 

належать до особливо цінних, але за своїм місцем розташування у 

безпосередній близькості до території Парку, трофічними зв’язками та 

ландшафтними характеристиками, мають надзвичайно важливе значення для 

забезпечення екологічної рівноваги у зоні діяльності Парку.  



4 

 

Ці землі, в основному, представляють антропогенно змінені ландшафти: 

лісові культури, самосійні насадження, пасовища та сіножаті. В останній час 

вони зазнаюсь інтенсивного впливу, внаслідок розорювання сільгоспкористува-

чами та неконтрольованого вирубування лісових насаджень населенням для 

забезпечення паливом. Надання таким землям статусу природно-заповідних 

територій та включення їх до складу Парку має стати першим етапом 

оптимізації території Парку.  

Наступним кроком має бути передача цих земель у постійне 

користування Парку. Також доцільним є передача у постійне користування 

Парку об’єктів ПЗФ, які входять до складу Парку без вилучення у користувача. 

В цілому це забезпечить можливість здійснювати повноцінний контроль за 

дотриманням режиму території Парку та забезпечити збереження взятих під 

охорону природних комплексів. 

Таким чином, наукове обґрунтування оптимізації території Парку  

передбачає два етапи. 

I. Розширення території Парку за рахунок:  

а) надання статусу ПЗФ ділянкам держлісфонду, які межують із 

територією Парку та мають природоохоронну цінність; 

б) включення до складу ПЗФ Парку ділянок земель запасу, цінних за 

показниками ландшафтного і біотичного різноманіття, які 

знаходяться поза межами Парку. 

II. Передача у постійне користування Парку: 

а) земель, за рахунок яких проведено розширення території Парку; 

б)  об’єктів ПЗФ, які входять до складу Парку без вилучення у 

користувача. 
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І. ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЛЯНОК, ЗАПРОПОНОВАНИХ ПІД 

РОЗШИРЕННЯ 
 

1.1. Адміністративні відомості 

1.1.1 Ділянки, яким пропонується надати статус ПЗФ  

 Ділянки, що розглядаються як об’єкт для надання природно-заповідного 

статусу та пропонуються до розширення території Парку знаходяться в межах 

новоствореного Гайсинського району Вінницької області в межах трьох громад 

— Чечельницької, Ольгопільської та Тростянецької ОТГ і відносяться до 12 

старостинств: 

- 52 ділянка держлісфонду ДП «Чечельницьке ЛГ », площею 327,4055 га.  

-   3 ділянки земель запасу комунальної власності, із них   ур. 

«Ромашково 2» площею 11,0 га та ур. «Обидуша» площею 3,5 га. у 

межах Чечельницької ОТГ та ур. «Стратіївські джерела» площею 

11,0 га. у межах Ольгопільської ОТГ  

-  

1.1.2 Ділянки, які пропонуються передати в постійне користування  

Ділянки, що розглядаються як об’єкт для передачі в постійне користування 

Парку знаходяться в межах новоствореного Гайсинського району Вінницької 

області в межах трьох громад — Чечельницької, Ольгопільської та 

Тростянецької ОТГ: (див. табл. 3-4)  а саме: 

- 52 ділянка держлісфонду ДП «Чечельницьке ЛГ», площею 327,4055га., 

яким буде надано статус ПЗФ; 

-  3 ділянки земель запасу комунальної власності, із них   ур. 

«Ромашково 2» площею 11,0 га та ур. «Обидуша» площею 3,5 га. у 

межах Чечельницької ОТГ та ур. «Стратіївські джерела» площею 

11,0 га. у межах Ольгопільської ОТГ; 

- 32 ділянка держлісфонду  ДП «Чечельницьке ЛГ», площею 446,3236 

га., які знаходяться в межах ПЗФ Парку; 

- 2 ділянки об’єктів ПЗФ державного значення в межах ПЗФ Парку: 

ботанічна пам’ятка природи «Терещуків яр» площею 4,5049 га. та 

ботанічна пам’ятка природи «Ромашково» 14.0726 га.; 

-  2 ділянки об’єктів ПЗФ місцевого значення Чечельницької ОТГ: 

ландшафтний заказник «Волошкове поле», площею 14,9453 га., 

ботанічної пам’ятки природи «Бабійове»,  площею 11,6449 га; 

- 1 ділянка земель запасу ПЗФ Чечельницької ОТГ урочище «Буди» в 

межах ПЗФ Парку площею 84,7392 га. 
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1.2. Загальні відомості про територію 

1.2.1. Держлісфонд 

 В ряді причин, які зумовлюють розгляд включення земельних ділянок 

держлісфонду до складу Парку, є те, що за їх рахунок було збільшено площу 

основного землекористувача в межах ПЗФ Парку ДП «Чечельницьке  ЛГ» — з 

16518,0 га, які згідно Указу Президента передаються Парку в постійне 

користування, до 17286,6706 га. за рахунок приєднання 773,7291 га. земельних 

ділянок, що межують із держлісфондом та 102,0291 га. площі, яка була 

встановлена під час винесення меж земельних ділянок держлісфонду в натуру.  

При цьому слід врахувати, що із них — 446,3236 га. землі запасу ПЗФ, які вже 

включено до складу Парку без вилучення. Тому, доцільно надати 52 земельній 

ділянці, площею 327,4055  га.  статус земель природо-заповідного фонду та 

включити до складу Парку, тим самим розширивши територію Парку.  

Розподіл земель за рахунок яких збільшена площа держлісфонду приведено 

в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Розподіл земель за рахунок яких збільшена площа держлісфонду 

Сільська рада  

площа ДЛФ  

передано 

НПП 

залишок  

в.т.ч 

2009 2019 2021 

поза 

межами 

ПЗФ  

в межах 

ПЗФ 

Чечельницька ОТГ 

Бондурівська  1163 1294,8272 1179,6938 115,1334 56,6268 58,5066 

Бритавська   3130 3172,6347 3158,8421 13,7926 10,3623 3,4303 

Вербська  577 575,4160 575,4160 0,0000 0,0000 0,0000 

Каташинська  0,000 3,7394 0,0000 3,7394 3,7394 0,0000 

Куренівська 2521 2559,0821 2559,0821 0,0000 0,0000 0,0000 

Лузька 2974 3092,2004 2976,3150 115,8854 40,4242 75,4612 

Тартацька  140 225,6881 154,8890 70,7991 20,6802 50,1189 

Поповогребельська  3009 3176,2647 2986,1963 190,0684 25,0012 165,0672 

Чечельницька  0,000 108,5517 0,0000 108,5517 87,7303 20,8214 

Разом по ОТГ 13514 14208,4043 13590,4343 617,9700 244,5644 373,4056 

Ольгопільска ОТГ 

Берізецька  38 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Демівська  619 630,1576 622,7386 7,4190 7,4190 0,0000 

Любомирська  516 569,8105 460,5209 109,2896 41,7228 67,5668 

Стратіївська 641 666,9879 650,6834 16,3045 10,9533 5,3512 

Разом по ОТГ 1814 1866,956 1733,9429 133,0131 60,0951 72,9180 

Ободівська ОТГ 

Торканівська  1190 1211,3103 1188,5643 22,746 22,746 0,0000 

Разом по ОТГ 1190 1211,3103 1188,5643 22,746 22,746 0,0000 

Всього  16518 17286,6706 16512,9415 773,7291 327,4055 446,3236 
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1.2.2. Землі комунальної власності 

 Вказані об’єкти є цінними в науковому та природоохоронному значені  

ділянками земель запасу Чечельницької та Ольгопільської ОТГ загальною 

площею 25,5 га., які потребують заходів із збереження та охорони. 

Розподіл земель запасу за рахунок яких пропонується  збільшена площі 

ПЗФ. приведено в таблиці 2. 

Таблиця 2 

Розподіл земель запасу за рахунок яких пропонується   

збільшена площі ПЗФ 

Назва об′єкта  
Землевласник 

(землекористувач) 

Площа в 

межах ПЗФ, 
га 

Площа поза 

межами ПЗФ , 
га 

Разом, га 

Землі запасу Комунальна власність 129,9069 36,500 155,407 

в.т.ч : 

 

Чечельницька ОТГ 129,9069 25,500 144,407 

Ольгопальська ОТГ   11,000 11,000 

Надати статус ПЗФ      36,500   

 

1.3. Інформація про користувачів та власників земельних ділянок, 

запропонованих для заповідання 

1.3.1. Землі держлісфонду  

Користувачем земельних ділянок держлісфонду  до реорганізації у 2021 

році було ДП «Чечельницьке ЛГ». На даний час воно включене до складу ДП 

«Гайсинське ЛГ» Вінницького обласного управління лісового та мисливського 

господарства. Свою діяльність підприємство здійснює на підставі Статуту.  

Лісогосподарська діяльність держлісгоспу спрямована на вирощування 

високопродуктивних деревостанів, виконання комплексу лісогосподарських 

заходів, раціональне користування та відтворення лісових ресурсів. 

Господарська діяльність в межах ПЗФ регулюється згідно із зонуванням 

території Парку.  

Дані про право на власність вказаних ділянок приведено в таблиці 3. 

 

Таблиця 3 

Перелік ділянок держлісфонду для надання статусу  

ПЗФ у межах  території  Парку та передачу в постійне користування 

 

№ 
п/п 

Рік 

обліку 

Площа 

земельно

ї 

ділянкми 

га. 

в.т.ч. 

Кадастровий № 
Цілове 

призначення  
Примітка Поза 

межами 

ПЗФ,га  

ПЗФ,га, 

Чечельницька ОТГ 

Бондурівка с/р 

1. 2012 2,2312 2,2312   0525081300:05:000:0064 пасовище  з/з 

2. 
2014 

0,8813 

 

0,8813 0525081300:04:000:0006 ліс / кордон  кв 48 

3. 5,3375 

 

5,3375 0525081300:04:000:0005 лісництво  кв 36 
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4. 13,884 13,884   0525081300:03:000:0348 сіножать  з/з 

5. 3,3735 2,836 0,5375 0525081300:03:000:0007 пасовище  з/з 

6. 6,4064 6,4064   0525081300:05:000:0077 пасовище  з/з 

7. 1,9923 1,9082 0,0841 0525081300:05:000:0078 пасовище  з/з 

8. 8,5508 8,5508   0525081300:06:000:0191 пасовище  з/з 

9. 2,9765 2,9765   0525081300:06:000:0196 чагарник  з/з 

10. 3,1756 3,1756   0525081300:03:000:0367 пасовище  з/з 

11. 0,0559 0,0559   0525081300:03:000:0369 пасовище  з/з 

12. 0,0059 0,0059   0525081300:06:000:0371 пасовище  з/з 

13. 4,356 4,356   0525081300:06:000:0373 пасовище  з/з 

14. 0,1258 0,1258   0525081300:06:000:0370 пасовище  з/з 

15. 0,0164 0,0164   0525081300:06:000:0372 пасовище  з/з 

16. 10,0981 10,0981   0525081300:06:000:0368 пасовище  з/з 

  Разом  61,236 54,3956 6,8404       

17. 
2015 

15,8503   15,8503 0525081300:06:000:0197 л/к 2007, Дз з/з 

18. 35,8159   35,8159 0525081300:06:000:0199 л/к 2008, Дз з/з 

  Разом  51,6662   51,6662       

  Всього  115,133 56,6268 58,5066     
   Бритавська с/р   

19. 

2014 

0,5149   0,5149 0525081600:05:000:0004 ставок  кв 63 

20. 0,3163   0,3163 0525081600:05:000:0003 цех кв 63 

21. 2,5991   2,5991 0525081600:05:000:0005 л-во кв 63 

22. 10,3623 10,3623   0525081600:04:000:0417 л/к 2008, Дз з/з 

  Всього 13,7926 10,3623 3,4303       

  Вербська с/р   

                

  Каташинська с/р   

23. 2014 3,7394 3,7394   0525083200:04:000:0659 л/к 2003, Сз з/з 

  Всього 3,7394 3,7394         

  Куренівська с/р   

                

  Лузька с/р   

24. 2012 3,2273 3,2273   0525083900:02:000:0416 сіножать  з/з 

25. 

2014 

9,3518 8,5792 0,7726 0525081900:02:000:0399 л/к 2008, Дз з/з 

26. 12,7628 11,0596 1,7032 0525083900:04:000:0011 л/к 2008, Дз з/з 

27. 5,0447 5,0447   0525083900:03:000:0398 л/к 2004, Дз з/з 

28. 2,6045 2,6045   0525083900:03:000:0411 л/к 2009, Дз з/з 

29. 0,25 

 

0,25 0525083900:05:000:0001 кордон кв 24 

30. 0,273 

 

0,273 0525083900:05:000:0002 рілля  кв 24 

31. 0,6242 

 

0,6242 0525083900:05:000:0003 рілля  кв 24 

  Разом  30,911 27,288 3,623       

32. 

2015 

9,9089 9,9089   0525083900:04:000:0017 л/к 2009, Дз з/з 

33. 10,0313   10,0313 0525083900:03:000:0402 л/к 2009, Дз з/з 

34. 2,8877   2,8877 0525083900:02:000:0425 л/к 2009, Дз з/з 

35. 9,5399   9,5399 0525083900:02:000:0398 л/к 2009, Дз з/з 

36. 5,6129   5,6129 0525083900:03:000:0413 л/к 2007, Дз з/з 

37. 41,1172   41,1172 0525083900:03:000:0408 л/к 2007, Дз з/з 

38. 2,6492   2,6492 0525083900:03:000:0414 л/к 2007, Дз з/з 

  Разом  81,7471 9,9089 71,8382       

  Всього  115,885 40,4242 75,4612       

  Поповогребельська с/р   

39. 

2014 

1,7195 1,7195   0525087500:01:002:0148 контора л-ва  с. Пгребля  

40. 0,3621   0,3621 0525087500:03:000:0002 кордон кв.20 

41. 
23,9259   23,9259 0525087500:07:000:0001 

лісові 
насадження  кв.27 

42. 23,2817 23,2817   0525087500:06:000:0226 пасовище з/з 

  Разом  49,2892 25,0012 24,288       

43. 

2015 

17,2896   17,2896 0525087500:06:000:0219 л/к 2006, Дз з/з 

44. 8,8274   8,8274 0525087500:06:000:0220 л/к 2011, Дз з/з 

45. 13,1794   13,1794 0525087500:06:000:0230 л/к 2016, Дз з/з 



9 

 

46. 42,6376   42,6376 0525087500:06:000:0232 л/к 2011, Дз з/з 

47. 3,1365   3,1365 0525087500:06:000:0221 л/к 2018, Дз з/з 

48. 7,1928   7,1928 0525087500:06:000:0229 л/к 2008, Дз з/з 

49. 28,852   28,852 0525087500:06:000:0209 л/к 2011, Дз з/з 

50. 16,64   16,64 0525087500:06:000:1231 л/к 2008, Дз з/з 

51. 3,0239   3,0239 0525087500:06:000:0228 л/к 2008, Дз з/з 

  Разом  140,779   140,779       

  Всього  190,068 25,0012 165,067       

  Тартацька с/р    

52. 2012 12,2997 12,2997   0525086400:04:000:0423 пасовище  з/з 

53. 2014 12,6524   12,6524 0525086400:04:000:0465 л/к 2011 Дз з/з 

  Разом  12,6524 12,2997 12,6524       

54. 
2015 

11,0218 5,751 5,2708 0525086400:04:000:0500 л/к 2010 Дз з/з 

55. 34,8252 2,6295 32,1957 0521986600:04:000:0499 л/к 2009 Аб з/з 

  Разом  45,847 8,3805 37,4665       

  Всього  70,7991 20,6802 50,1189       

  Чечельницька с/р   

56. 2012 40,1371 40,1371   0525055100:02:000:0338 пасовище  з/з 

57. 

2014 

0,4319 0,4319   0525055100:01:002:0571 контора ЛГ 
с.Чечельни
к 

58. 4,4621 4,0619 0,4002 0525055100:03:000:0264 пасовище  з/з 

59. 2,7205 2,5876 0,1329 0525055100:03:000:0266 пасовище  з/з 

60. 4,793 4,4948 0,2982 0525055100:03:000:0265 пасовище  з/з 

61. 0,786   0,786 0525055100:03:000:0263 пасовище  з/з 

62. 26,7389 25,8191 0,9198 0525055100:03:000:0239 пасовище  з/з 

63. 2,2781 2,2781   0525055100:03:000:0240 пасовище  з/з 

64. 6,9157 5,8223 1,0934 0525055100:03:000:0268 пасовище  з/з 

65. 2,1407 1,7593 0,3814 0525055100:03:000:0267 пасовище  з/з 

66. 0,3658 0,3382 0,0276 0525055100:03:000:0246 пасовище  з/з 

  Разом  51,6327 47,5932 4,0395       

67. 2015 16,7819   16,7819 0525055100:03:000:0264 л/к 2010 Дз з/з 

  Разом  108,552 87,7303 20,8214       

  
Всього 

ОТГ 617,97 244,564 373,406 617,97     

  Ольгопільське ОТГ 

  Демівська с/р   

68. 2014 7,419 7,419   0525084200:02:000:0614 л/к 2011 Аб з/з 

  Любомирська с/р   

69.  2014 9,000 9,000 - 0525084200:03:000:0466  л/к 2013 Грч з/з 

  Разом  9,000 9,000         

70. 

2014 

8,2175 7,3107 0,9068 0525084200:03:000:0445 л/к 2008 Дз з/з 

71. 11,2466 9,4347 1,8119 0525084200:03:000:0443 л/к 2008 Дз з/з 

72. 64,5971   64,5971 0525084200:04:000:0001 лісові 
насадження  

кв 
104,115,12

2 

73. 12,8526 12,8526   0525084200:03:000:0444 л/к 2010 Дз з/з 

  Разом 96,9138 29,598 67,3158       

74. 2017 3,3758 3,1248 0,251 0525084200:03:000:0475 пасовище  з/з 

  Разом  3,3758 3,1248 0,251       

  Всього 109,29 41,7228 67,5668       

  Стратіївська с/р   

75. 

2014 

0,1963 0,1963   0525055300:01:002:0060 контора л-ва  с.Стратіївка  

76. 12,651 10,757 1,894 0525055300:04:000:0900 рілля  з/з 

  Разом  12,8473           

77. 2015 3,4572   3,4572 052505530004:000:0902 л/к 2007 Дз з/з 

  Разом  16,3045 10,9533 5,3512       

  
Всього по 

ОТГ 133,013 60,095 72,918       

  Ободівське ОТГ 

  Торканівка с/р 

78. 2013 1,7955 1,7955   0524185300:01:008:0001 рілля  з/з 

79. 2017 2,8877 2,8877   0524185300:01:006:0261 пасовище  з/з 
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80. 3,706 3,706   0524185300:01:006:0270 пасовище  з/з 

81. 6,0014 6,0014   0524185300:01:006:0260 пасовище  з/з 

82. 2,7712 2,7712   0524185300:01:006:0259 пасовище  з/з 

83. 3,2838 3,2838   052418530001:006:0268 пасовище  з/з 

84. 2,3004 2,3004   0524185300:01:006:0269 пасовище  з/з 

  Разом  20,9505 20,9505         

  
Всього 

ОТГ 22,746 22,746         

 
Всього по 

ДЛФ 773,7291 327,4055 446,3236    

І. Надання статусу ПЗФ 327,4055     

ІІ. Передача в постійне 

користування  Парку  327,4055 446,3236       

В числі  перерахованих ділянок знаходяться землі, за рахунок яких 

відбулося збільшення площі держлісфонду користувача в межах ПЗФ, в 

результаті уточнення площ та винесення меж в натуру під час виготовлення 

актів на право постійного користування. При надані користувачем нотаріальної 

згоди на передачу земель постійне користування Парку ці ділянки в перелік не 

включено в зв’язку з перевищенням площі передбаченої в Указі Президента 

України. Дані про них приведено в таблиці 4. 

Таблиця  4 

       

Рік обліку 

Площа 

земельної 

ділянки га. 

в.т.ч. 

Кадастровий № 
Цільове 

призначення  
Місце знаходження  

Поза 

межами 

ПЗФ, га  

ПЗФ, га, 

Чечельницька ОТГ 

Бондурівська с/р 

2014 
0,8813   0,8813 0525081300:04:000:0006 ліс / кордон  кв 48 Дохнянське л-во 

5,3375   5,3375 0525081300:04:000:0005 контора л-ва  кв 36 Дохнянське л-во 

Разом  6,2188   6,2188       

                                                       Бритавська с/р   

2014 

0,5149   0,5149 0525081600:05:000:0004 ставок  кв 63 Бритавське л-во 

0,3163   0,3163 0525081600:05:000:0003 цех кв 63 Бритавське л-во 

2,5991   2,5991 0525081600:05:000:0005 контора л-ва  кв 63 Бритавське л-во 

Всього 3,4303   3,4303       

                                                       Лузька с/р   

2014 

0,2500   0,2500 0525083900:05:000:0001 ліс / кордон  кв 24 Бритавське л-во 

0,2730   0,2730 0525083900:05:000:0002 рілля  кв 24 Бритавське л-во 

0,6242   0,6242 0525083900:05:000:0003 рілля  кв 24 Бритавське л-во 

Разом  1,1472   1,1472       

                                                                   Поповогребельська с/р   

2014 

1,7195 1,7195   0525087500:01:002:0148 контора л-ва  с. Попова гребля  

0,3621   0,3621 0525087500:03:000:0002 ліс / кордон  кв.20 Червоногребельське л-во 

23,9259   23,9259 0525087500:07:000:0001 

лісові 
насадження  кв.27  Червоногребельське л-во 

Разом  26,0075 1,7195 24,2880       

                                                                Чечельницька с/р   

2014 0,4319 0,4319   0525055100:01:002:0571 контора ЛГ с. Чечельник 

Разом  0,4319 0,4319         
Всього 

ОТГ 37,2357 2,1514 35,0843       
Ольгопільське ОТГ 

                                                               Любомирська с/р   

2014 64,5971   64,5971 0525084200:04:000:0001 
лісові 
насадження  кв 104,115,122 Стратіївське л-во 

Разом 64,5971   64,5971       

                                                              Стратіївська с/р   

2014 0,1963 0,1963   0525055300:01:002:0060  контора л-ва  с.Стратіївка  

Разом  0,1963 0,1963         

Всього по 

ОТГ 
64,7934 0,1963 64,5971 

      

Всього по 

ДП  102,0291 2,3477 99,6814       
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1.3.2. Землі комунальної власності  

       Власниками земель запасу, які пропонуються під розширення ПЗФ є 

Чечельницька та Ольгопільська ОТГ Гайсинського району.  Вказані ділянки в 

користування не надавалися. 

Дані про право на власність ділянок земель запасу приведено в таблиці 5  

 Таблиця 5 

Перелік ділянок земель запасу для надання статусу  

ПЗФ у межах  території  Парку та передачі в постійне користування  

 

№ Назва об′єкту  ОТГ(с/р) 
Площа, га 

Кадастровий номер 
Поза межах ПЗФ В межах ПЗФ 

1. 

Ботанічна пам′ятки природи 

державного значення 

"Ромашково " 
Чечельницька  14,0726 0525055100:02:000:0369 

Землі запасу в межах ПЗФ НПП 

2. 

Ботанічна пам′ятки природи 
державного значення 

"Терещуків яр" 

Чечельницька 
(Чечельницька) 

 4,5049 0525055100:03:000:0255 

3. 

Землі запасу (преспективна 
ділянка для заповідання ) 

"Ромашково 2" 

Чечельницька 
(Чечельницька) 

11,000 

 

  

3,0211 

 

0525055100:02:000:0363 

7,9789 

 

б/н 

4. 

Ландшафтний заказник 
місцевого значення в межах 

ПЗФ НПП "Волошкове поле" 

Чечельницька 
(Вербська) 

 14,9453 0525082200:03:000:0863 

5. 
Землі запасу в межах ПЗФ НПП 

"Буди" 

Чечельницька 

(Вербська) 

 18,0342 0525082200:05:000:0289 

 33,2842 0525082200:05:000:0294 

 10,7709 0525082200:05:000:0293 

 22,6499 0525082200:05:000:0291 

6. 

Землі запасу (перспективна 
ділянка для заповідання ) 

"Обидуша" 

Чечельницька 
(Бондурівська) 

3,5 

 

б/н 

7. 

Ботанічна пам′ятки природи 

місцевого значення поза 

межами НПП "Бабійове" 

Чечельницька 

(Поповагребля)  
11,6449 0525087500:05:000:0569 

8. 

Землі запасу (перспективна 

ділянка для заповідання поза 

межами НПП ) "Стратіївські 
джерела" 

Ольгопільська 

(Стратіївська) 
11,000 

 

б/н 

  Разом    36,500 129,907  

І. Надання статусу ПЗФ 36,500    

ІІ. Передача в постійне користування  Парку  36,500 129,907  

 
 На рис.1 представлена картосхема розміщення земельних ділянок, які 

пропонуються  для надання статусу ПЗФ у межах Парку та передачі в постійне 

користування  
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2. ОБҐРУНТУВАННЯ ПРИРОДНОЇ ЦІННОСТІ 

Зважаючи на те, що запропоновані ділянки в більшості виникли в силу 

господарського, а не природного поділу, − їх потрібно розглядати з наступних 

міркувань та підходів, а саме: 

 обґрунтовувати природну цінність ділянок як частину екосистем 

природних комплексів; 

 розглядати ділянки в контексті цілісності природних комплексів, 

нерозривності трофічних зв’язків тощо; 

 розглядати ці ділянки як необхідність раціональної організації 

природоохоронної території (наявність анклавних ділянок (відірваність в 

межах цілісних природних комплексів)) в процесі реорганізації ДП 

«Чечельницький ЛГ»; 

 розглядати як перспективний рекреаційний потенціал та розвиток 

туристичної інфраструктури. 

 

Сучасне середовище, як сукупність абіотичних складових (атмосфери, 

клімату тощо), значною мірою зумовлене життєдіяльністю організмів, що 

мешкають у ньому. 

Рослинність впливає також на вітровий режим, умови залягання снігового 

покриву та інші важливі кліматичні параметри. Загалом, на тлі 

фундаментальних географічних особливостей клімату, що визначаються 

астрономічними чинниками, рельєф і тип рослинності утворюють особливості 

мезо- та мікроклімату, що має велике значення у формуванні складних 

багатовидових угруповань живих організмів. 

У результаті спільної еволюції різні компоненти угруповання 

пристосовуються один до одного. Внаслідок цього багато типів угруповань 

мають характерний видовий склад і цілком певне співвідношення організмів, 

що належать до різних екологічних груп. 

Угруповання — реальна екологічна система, функціонування якої 

забезпечується взаємодією між собою та середовищем популяцій різних видів. 

Ефективність функціонування угруповання, його стабільність збільшуються 

пропорційно тому, наскільки злагоджені, еволюційно «пристосовані» 

популяції, що складають його. 

Біотичні фактори включають у себе весь комплекс впливу на даний живий 

організм, який виникає в результаті співіснування цього організму з іншими 

рослинами і тваринами. 

У цілому, наявність постійного обміну речовинами між рослинами і 

тваринами, з одного боку, та їхнім середовищем, що включає в себе кліматичні, 

едафічні та біотичні фактори, – з іншого, веде до виникнення різноманітних і 
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тонких зв’язків у системі «організм – середовище». Ці зв’язки охоплюють перш 

за все ту частину екологічного простору – екотопу, яка безпосередньо оточує 

живий організм, контактує з ним. Виникає комплексна система, яка включає 

сам організм та елементи середовища, що складають його найближче оточення. 

Своєрідність особин – індивідуальних організмів – полягає в тому, що 

вони входять в усі ланки екологічної ієрархії. Але залежно від конкретних 

завдань, що вирішує екологія, центр ваги переміщується на той чи інший об’єкт 

загальної ієрархії. 

Завдяки взаємодії різних груп живих організмів між собою та з 

навколишнім середовищем, в екосистемах виникає певна характерна для 

кожного з видів екосистем структура біомаси, створюється своєрідний тип 

потоку енергії та специфічні закономірності її передачі від однієї групи 

організмів до іншої, формуються трофічні ланцюги, що визначають 

послідовність переходу органічних речовин від одних груп живих організмів до 

інших. 

Саме комплексний підхід до розгляду локацій ділянок, природних 

особливостей та адміністративно-господарський та управлінський аспект є 

підставою рекомендувати надати природоохоронний статус та приєднати до 

території Парку. 

Більшість ділянок що розглядаються є такими, що передавалися в минулі 

роки із земельних запасів сільських громад для заліснення так званий 

«меліоративний фонд» в ДП «Чечельницькому ЛГ» . 

2.1. Флора  

Території, які запропоновані до розширення, належать до кількох біотопів. 

С. Синантропні біотопи 

Синантропні біотопи об'єднують велику групу біотопів, які за зайнятою 

площею є найбільшою в Україні і займають понад половини площі її території. 

В класифікації біотопів часто до синантропних відносяться також біотопи, які 

прийнято називати напівприродними: перелоги, вирубки, штучні лісові 

насадження тощо. 

С1.2 Рудеральні біотопи багаторічників  

EUNIS: E1.D Unmanaged xeric grassland/ Сухі трав’яні угруповання, що не 

зазнають менеджменту. E5.1 Anthropogenic herb stands/ Антропогенні травостої, 

I1.53 Fallow un-inundated fields with annual and perennial weed communities/ 

Закинуті незатоплені поля з угрупованнями однорічних та багаторічних 

бур’янів.  

UkrBiotop: I:2.21 Рудеральні біотопи багаторічників (Біотопи Лісової і 

Лісостепової зон України). 

Синтаксономія: Artemisietea vulgaris Lohmeyer et al. in Tx. ex von Rochow 

1951, Onopordetalia acanthii Br.-Bl. et Tx. ex Klika et Hadač 1944, 
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DaucoMelilotion Görs ex Rostański et Gutte 1971; Rorippo austriacae-Falcarion 

vulgaris Levon 1997.  

Характерні види: Anchusa officinalis (воловик лікарський), Artemisia 

absinthium (поли н гірки й), A. vulgaris (полин звичайний), Bunias orientalis 

(сверби га звича йна), Carduus acanthoides (будяк акантовидний), Centaurea 

diffusa (волошка розлога), Centaurea jacea (волошка лучна), Cicorium intybus 

(цикорій дикий), Crepis tectorum (скереда покрівельна) agg., Daucus carota 

(морква дика), Falcariа vulgaris (різак звичайний), Grindelia squarrosa 

(гринделія розчепірена), Medicago minima (люцерна маленька), Melilotus 

оfficinalis (буркун звичайний), Poa angustifoliа (тонконіг вузьколистий), 

Potentilla argentea (перстач сріблястий), Reseda lutea (резеда жовта), Solidago 

canadensis (золотарник канадський), Helianthus tuberosus (соняшник 

бульбистий, або топіна мбур), Verbascum thapsiforme (дивина скіпетровидна), 

Xanthium albinum (нетреба альбінська), X. strumarium (нетреба звичайна).  

Структура: домінанти трав'яного ярусу – Elytrigia repens (пирій 

звичайний), Artemisia vulgaris (полин звичайний), Centaurea diffusa (волошка 

розлога), Xanthium strumarium (нетреба звичайна), Atriplex patula (лобода 

розлога), Aethusa cynapium (петрушка собача звичайна), Chelidonium majus 

(чистотіл звичайний). 

Екологічна характеристика. Рудеральні і напіврудеральні одно-, 

двоярусні угруповання гемікриптофітів, пристосованих до посухи, з високим 

проективним покриттям, до складу угруповань цього біотопу часто входять 

адвентивні види, такі як Centaurea diffusa (воло шка розло га), Solidago 

canadensis (золота рник кана дский), Bunias orientalis (свербига східна), Grindelia 

squarrosa (грінделія розчепірена). Розглядаються як початковий етап сукцесії на 

антропогенних субстратах при постійному антропогенному навантаженні. 

Грунти, як правило, сухі, розвинені – на лесах або слабкорозвинені – на 

суглинках, супіщані, бідні на нітрати. Формуються на відносно сухих добре 

освітлених, антропогенних або природних ділянках з ущільненими грунтами. 

Сукцесійна стадія порушених напівприродних угруповань при постійному 

антропогенному навантаженні. 

Поширення: покинуті ділянки після сільськогосподарського використання 

(наприклад, урочище «Одаї (ділянка №11); Держлісфонд кв.24 (ділянка №5)). 

 

Д1.8 Антропогенні широколистяні ліси Anthropogenic broad-leaved 

forests. 

EUNIS: G1.C Highly artificial broadleaved deciduous forestry plantations / 

Культури широколистяних листопадних дерев виразно неприродного 

характеру; G4.F Mixed forestry plantations / Мішані лісові культури; G5.1 Lines 

of trees / Ряди дерев; G5.2 Small broadleaved deciduous anthropogenic woodlands/ 
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Ділянки антропогенного широколистяного листопадного лісу малої площі; G5.5 

Small mixed broadleaved and coniferous anthropogenic woodlands/ Ділянки 

антропогенного мішаного листопадного лісу малої площі. 

UkrBiotop: I:4.111 Штучно створені біотопи листяних дерев.  

Синтаксономія: Robinietea Jurko ex Hadač et Sofron 1980, Chelidonio-

Robinietalia pseudoacaciae Jurko ex Hadač et Sofron 1980, Chelidonio majoris-

Robinion pseudoacaciae Hadač et Sofron ex Vítkova in Chytrý 2013, Euphorbio 

cyparissiae-Robinion pseudoacaciae Vítkova in Kolbek et al. 2003, Chelidonio-

Acerion negundo L. Ishbirdin et A. Ishbirdin 1989.  

Характерні види: Acer negundo (клен ясенели стий), Chelidonium majus, 

Impatiens parviflora (Розри в-трава  дрібноцві та), Quercus rubra (дуб червоний), 

Robinia pseudoacacia (акація біла), Urtica dioica (кропива дводомна). 

Структура: домінанти деревного ярусу – Acer platanoides (клен 

гостролистий), Betula pendula (береза плакуча), Fraxinus excelsior (ясен 

звичайний), Robinia pseudoacacia (акація біла), Quercus robur (дуб звичайний), 

Quercus rubra (дуб червоний). Домінанти чагарникового ярусу – Amorpha 

fruticosa (аморфа кущова), Sambucus nigra (бузина чорна), Swida sanguinea 

(свидина криваво-червона). 

Домінанти трав'яного ярусу – Festuca valesiaca (костриця валійська), 

Artemisia vulgaris (поли н звича йний), Elytrigia repens (пирій повзучий), Rumex 

confertus (щавель кінський), Urtica dioica (кропива  дводо мна). 

Екологічна характеристика. Спонтанні ліси інвазійних широколистяних 

видів, лісові культури інтродуцентів, лісосмуги, культури аборигенних видів 

дерев у невідповідних їм умовах або на територіях, на яких тривалий час не 

існувало лісу, внаслідок чого є багато рудеральних видів і мало характерних 

видів природних лісів. 

Поширення: Меліофонд ДП «Гайсинське ЛГ», землі запасу, сіножаті, 

пасовища; Держлісфонд . 

На запропонованих ділянках, з метою розширення території Парку, 

створені лісові культури Quercus robur (дуба звичайного) із супутніми 

породами: Ulmus minor (бересту), Tillia cordata (липою дрібнолистою) та T. 

platyphyllus (широколистою), Acer platanoides (клену гостролистого), Prúnus 

ávium (черешнею), Sorbus torminalis (берекою) та Juglans nigra (горіхом 

чорним), Robinia pseudoacacia (акацією білою), а також культури Juglans nigra 

(горіха чорного); садок із Malus sylvestris (яблуні) та Pýrus commúnis (груші).  

На деяких ділянках зустрічається самосів із деревної рослинності Fraxinus 

excelsior (ясена звичайного), Acer pseudoplatanus (клена-явора), Carpinus betulus 

(граба звичайного), Tilia platyphyllos (липи широколистої), Vibúrnum lantána 

(калини гордовини). 
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Кущова рослинність представлена такими видами як: Prunus divaricata 

(алича або слива розлога), Swida sanguinea (свидина), Corylus avellana (ліщина), 

Sambucus nigra (бузина чорна), Prunus spinosa (терен), Crataegus sp.(глід), Rosa 

canina (шипшина собача), Rúbus idáeus (малина звичайна), Euonymus verrucosa 

(бруслина бородавчаста). 

Із трав'янистих судинних рослин (на запропонованих територіях) також 

ростуть (трапляються): Ranunculus acris (жовтець їдкий), Ajuga reptans 

(горлянка повзуча), Papaver dubium var. аlbiflorum (мак самосійка, варіант 

білий), Viola tricolor (фіалка триколірна), Hieracium pilosella (нечуй-вітер 

волохатий), Vicia cracca (горошок мишачий), Crepis tectorum (скереда 

покрівельна), Agrimonia eupatoria (парило звичайне), Poa trivialis (тонконіг 

звичайний), Geranium sp. (герань), Poa annua (тонконіг однорічний), Centaurea 

diffusa (волошка розлога), Berteroa incana (гикавка сіра); Phragmites australis 

(очерет звичайний), Fragaria viridis (суниці зелені), Mentha (sp.) м᾿ята, Viola 

arvensis (фіалка польова), Galium verum (підмаренник справжній), Hypericum 

elegans (звіробій стрункий), Achillea millefolium (деревій звичайний), Viola 

sylvestris (фіалка лісова), Taraxacum officinale (кульбаба), Dipsacus laciniatus 

(ворсянка розрізанолиста), Linum hirsutum (льон шорсткий), Melampyrum 

pratense (перестріч лучний), Cicorium intybus (цикорій дикий), Koeleria glauca 

(келерія сиза), Gypsophila paniculata (гіпсофіла), Salvia verticillata (шавлія 

кільчаста), Dactylis glomerata (грястиця збірна), Campanula persicifolia 

(дзвоники персиколисті), Campanula glomerata (дзвоники скупчені), Tanasetum 

vulgare (пижмо звичайне), Knautia arvensis (свербіжниця польова), Hieracium 

bauhini (нечуйвітер Богена), Carlina biebersteinii (відкасник Біберштейна), 

Trifolium alpestre (конюшина альпійська), Plantago major (подорожник великий) 

та середній (P. media), Sonchus arvensis (жовтий осот польовий), Lotus 

corniculatus (лядвенець рогатий), Stachys germanica (чистець германський), 

Potentilla argentea (перстач сріблястий), Anchusa officinalis (воловик 

лікарський), Betonica officinalis (буквиця лікарська), Filipendula vulgaris 

(гадючник звичайний), Lathyrus tuberosus (чина бульбиста), Trifolium alpestre 

(конюшина альпійська), Fumaria officinalis (рутка лікарська). 

Вздовж лісополос на деяких ділянках ростуть також: Veronica chamaedrys 

(вероніка дібровна), Myosotis arvensis (незабудка польова), Vicia tetrasperma 

(горошок чотиринасінний), Vincetoxicum hirundinária (ластовень лікарський), 

Glechoma hederacea (розхідник плющевидний), Asarum europaeum (копитень 

європейський). 

У долинах, попід саме поле, спостерігаються інвазії Urtica urens (кропиви 

жалкої), Phalacroloma annuum (стенаксиса однорічного), Conium maculatum 

(болиголова плямистого), Grindelia squarrosa (гринделії розчепіреної), Galium 

aparine (підмаренника чіпкого). 



18 

 

На ділянках при долинах (з більшою кількістю вологи) із трав'яної флори 

також зустрічається Phragmites australis (очерет звичайний), Valeriana officinalis 

(валеріана лікарська), із синантропної флори зустрічається (рідко) Heracleum 

sosnowskyi (борщівник Сосновського), (меліофонд Дохнянського лісництва. 

Ділянка №14). 

2.2. Фауна 

Дані фауністичного різноманіття безхребетних тварин національного 

природного парку «Кармелюкове Поділля» ґрунтуються на дослідженнях 

працівників парку, фахівців Інституту еволюційної екології НАН України, 

Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України та кафедри екології та 

зоології КНУ імені Тараса Шевченка. 

За період досліджень на території парку відмічено 320 видів безхребетних 

тварин з 4 типів (Nematoda, Acanthocephala, Anthropoda, Mollusca), 19 рядів, 78 

родин та 207 родів. Найбільше видове багатство відмічено для класу комахи — 

276 видів. Серед них 89% видів відносяться до чотирьох рядів: 

Перетинчастокрилі, Лускокрилі, Двокрилі та Жуки. 

Щодо фонових видів тварин, то на земельних ділянках, які пропонуються 

під розширення території та розташовуються по периметру меж Парку, 

спостерігалися: свиня дика (Sus scrofa), косуля європейська(Capreólus 

capreólus), олень плямистий (Cervus nippon ), заєць сірий (Lepus europaeus ), 

борсук звичайний (Meles meles), лисиця звичайна (Vulpes vulpes) кіт 

лісовий (Felis sylvestris). 

На даній території зустрічається 123 види птахів, які відносяться до 16 

рядів та 34 родин. З них під охороною Бернської конвенції знаходиться 112 

видів, Боннської конвенції – 45, Вашингтонської – 5. Один вид – деркач (Crex 

crex) – занесений до загальносвітового Червоного списку Міжнародного союзу 

охорони природи (МСОП). До Червоної книги України серед зареєстрованих 

представників занесено 7 видів.  

На земельних ділянках, які пропонуються під розширення території 

відмічені такі види птахів: 

Фазан звичайний (Phasianus colchicus), куріпка сіра (Perdix perdix), канюк 

звичайний (Buteo buteo), курочка водяна (Gallinula chloropus), крячок чорний 

(Chlidonias niger), припутень (Columba palumbus), голуб сизий (Columba livia), 

шпак звичайний (Sturnus vulgaris), ластівка міська (Delichon urbica), сорокопуд 

терновий (Lanius collurio), вивільга (Oriolus oriolus), очеретянка чагарникова 

(Acrocephalus palustris), горобець хатній (Passer domesticus),синиця велика 

(Parus major), підорлик малий (Aqula pomarina), шулiка чорний (Milvus 

migrans), орел-карлик (Hieraaetus pennatus), лунь очеретяний (Circus 

aeruginosus), боривітер звичайний (Falco tinnunculus), бджолоїдка (Merops 

apiaster), ластівка сільська (Hirundo rustica), ластівка міська (Delichon urbicum), 
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сорокопуд терновий (Lanius collurio), зеленяк (Chloris chloris), щиглик 

(Carduelis carduelis). ( Літопис природи НПП «Кармелюкове Поділля». Том ІХ (2021). 

Чечельник, 2021 ). 

2.3. Рельєф і ландшафти  

Оскільки основну кількість ділянок становлять території меліоративного 

фонду − то вони, як правило, виділялися на незручних схилах яружно-балкових 

ділянок сільськогосподарських земель, вздовж доріг, які використовувалися в 

основному для випасу худоби та сінокосіння. Частина цих ділянок згодом була 

заліснена культурами Quercus robur (дуба звичайного) із супутніми породами: 

Ulmus minor (бересту), Tillia cordata (липою дрібнолистою) та T. platyphyllus 

(широколистою), Acer platanoides (клену гостролистого), Prúnus ávium 

(черешнею), Sorbus torminalis (берекою) та Juglans nigra (горіхом чорним), а 

також культурами Juglans nigra (горіха чорного); садком із Malus sylvestris 

(яблуні) та Pýrus commúnis (груші), наприклад, значна ділянка в ур. «Уланове» 

та ін. а деяка заповнена природними насадженнями інвазійних культур Quercus 

rubra (дуба червоного), Robinia pseudoacacia (акацією білою). Ті що є вздовж 

доріг клена ясинолистого (ділянки вздовж дороги Чечельник–Попова Гребля).  

Нахил цих схилів різний і може коливатися від 2–4
0
 до 10–15

0
. Ландшафти, 

як правило, в цих локаціях степовий, яружно-балковий з домінуванням степової 

трав’яної рослинності: Festuca valesiaca (костриця валійська), Ranunculus acris 

(жовтець їдкий), Viola tricolor (фіалка триколірна), Hieracium pilosella (нечуй-

вітер волохатий), Vicia cracca (горошок мишачий), Agrimonia eupatoria (парило 

звичайне), Poa trivialis (тонконіг звичайний), Poa annua (тонконіг однорічний), 

Centaurea jacea (волошка лучна), Berteroa incana (гикавка сіра); Fragaria viridis 

(суниці зелені), Viola arvensis (фіалка польова), Galium verum (підмаренник 

справжній), Achillea millefolium (деревій звичайний), Cicorium intybus (цикорій 

дикий), Salvia verticillata (шавлія кільчаста), Dactylis glomerata (грястиця 

збірна), Plantago major (подорожник великий) та середній (P. media), Sonchus 

arvensis (жовтий осот польовий) та ін.; характерні перелоги та чагарники Prunus 

divaricata (алича або слива розлога), Swida sanguinea (свидина), Sambucus nigra 

(бузина чорна), Prunus spinosa (терен), Crataegus sp.(глід), Rosa canina 

(шипшина собача), Rúbus idáeus (малина звичайна), Euonymus verrucosa 

(бруслина бородавчаста) тощо. 

2.4. Ґрунти та субстрат 

Ґрунти вище вказаних ділянок, що приєднуються до Парку, є 

характерними для лісостепової зони і полягають у поєднанні розвинутих в 

однакових кліматичних умовах різних типів рослинності: широколистяно-

лісових з сірими і темно-сірими лісовими ґрунтами, які утворюють значні 

масиви на височинах та високих схилах річок; лісостепових з опідзоленими та 



20 

 

реградованими чорноземами, представлених фрагментарно збереженими 

широколистяними лісами на фоні сільськогосподарських угідь; лучно-степових 

з типовими чорноземами, лучно-чорноземними ґрунтами, суцільно 

перетвореними на ріллю. У пониззях річкових долин, на незначних площах, 

поширені лучні і болотні ґрунти.  

Домінуючим субстратом для ґрунтоутворення є четвертинні відклади, 

представлені переважно лесовими відкладами. На плакорах тут переважають 

сірі лісові і темно-сірі лісові ґрунти, чорноземи опідзолені, чорноземи 

вилугувані і чорноземи типові. Сірі лісові, темно-сірі лісові ґрунти та 

чорноземи опідзолені зайняті переважно лісовою рослинністю, під якою вони 

визначально і сформувалися. Чорноземи вилуговані і чорноземи типові — 

ґрунти лучно-степових ландшафтів. На теперішній час вони в основному 

представлені перелогами. По днищах балок часто зустрічаються лучно-

чорноземні ґрунти. 

Характерним є важкосуглинистий механічний склад ґрунтів. Такі ґрунти 

мають низьку водопроникність, що разом зі зливовим характером опадів 

спричинює значний поверхневий стік та інтенсивний прояв процесів водної 

ерозії. З таким механічним складом ґрунтів пов'язаний високий рівень 

ґрунтових вод і прояв процесів оглеєння. На надзаплавних терасах (ділянки 36-

41 та ін.) фрагментарно зустрічаються чорноземи і дернові ґрунти на супіщаних 

алювіальних відкладах. 

2.5. Гідрологія 

За гідрогеологічним районуванням України територія Парку належить до 

гідрогеологічної провінції складчатої області Українського кристалічного щита, 

де безнапірні водоносні горизонти приурочені, головним чином, до 

алювіальних та озерно-алювіальних піщаних відкладів антропогену 

(Національний атлас …, 2008). Рівень цих вод залягає близько до земної 

поверхні, тому вони мають велике значення для розвитку флори і фауни. 

Більшість ділянок для розширення Парку розташовані в межах верхніх 

частин річкових долин Савранки і Дохни. 

Особливості гідрогеологічних умов сприяли тому, що на території Парку 

та прилеглих населених пунктів є багато криниць і джерел. Жителі 

використовують воду з криниць, з джерел, які є за межами сіл. 

Меліоративна мережа на території ділянок як і в цілому Парку відсутня. 

2.6. Клімат.  

Територія Парку належить до континентальної кліматичної області 

України. Ця область охоплює лісостепову фізико-географічну зону. 

Характерною ознакою кліматичних умов області є помірна зволоженість (в 

середньому 460 мм на рік), значна тривалість теплого періоду, який зумовлює 
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тривалий для території України вегетаційний період. Клімат області 

формується під впливом континентальних мас помірного поясу, а також 

трансформованих тропічних і арктичних мас повітря. Для нього характерні 

тривале, нежарке літо з достатньою кількістю вологи та порівняно коротка 

м'яка зима. За своїм географічним розташуванням територія знаходиться у 

сфері впливу насичених вологою атлантичних повітряних мас та периферійної 

частини сибірського (азійського) антициклону, для якого характерні сухі 

холодні континентальні повітряні маси. На клімат впливають також повітряні 

маси з Арктики та Середземномор'я. 

Клімат у регіоні розташування Парку помірно континентальний, типовий 

для Лісостепу. Він характеризується м’якою зимою і теплим (інколи 

спекотним) літом. Літо жарке і сухе, з частими зливами, сильними південно-

східними і східними вітрами, які спричинюють посухи. Зима м’яка, 

малосніжна, часто бувають відлиги і ожеледі. Середня температура січня — –

5,0°С, липня +21,0°С. Середньорічна температура повітря становить 8,1°С. 

За останні 100–120 років температура повітря в районі розташування 

Парку, так само як і в цілому на Землі, має тенденцію до підвищення. Протягом 

цього періоду середньорічна температура повітря підвищилася щонайменше на 

1,0°С. Найтеплішим за всю історію спостережень виявився 2007 р. Більшим у 

цілому є підвищення температури в першу половину року. 

Найбільшу повторюваність на території Парку мають вітри з півночі, 

найменшу — з північного заходу і південного заходу. Найбільша швидкість 

вітру — у січні-лютому, найменша — влітку. У січні вона в середньому 

становить 5,4 м/с, у липні — 3,7 м/с. В літню пору переважають вологі вітри 

західного та північно-західного румбів. В холодну пору (жовтень-квітень) 

відчутним є вплив сибірського антициклону з вітрами південних та південно-

східних румбів (табл. 1.2.1, 1.2.2) 

Тривалість безморозного періоду в районі розміщення парку становить 

170–180 днів. Тривалість періоду з температурами понад +5°С — близько 210 

днів, а вище +10°С — близько 170 днів. Сума активних температур становить 

2800–2900°С. 
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3.СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА 

КУЛЬТУРНА ЦІННІСТЬ ТЕРИТОРІЇ. 

3.1 Існуючі території або об'єкти ПЗФ та природоохоронні території 

в межах та поряд території, запропонованої для заповідання. 

У більшості випадків об’єкти ПЗФ розташовані в межах території 

національного природного парку «Кармелюкове Поділля»: ботанічна пам′ятки 

природи державного значення "Ромашково ", ботанічна пам′ятки природи 

державного значення "Терещуків яр"  та ландшафтний заказник місцевого 

значення в межах ПЗФ НПП "Волошкове поле" та відносно поряд ботанічна 

пам’ятка природи місцевого значення «Бабійове». 

3.2. Визначення та оцінка проблем, що вимагають втручання, у тому 

числі, викликаних діяльністю людини на прилеглих територіях, їх 

ранжування. 

Ділянки знаходяться на території з інтенсивним лісо- та 

сількогосподарським використанням, самі ділянки мають різний стан 

використання, оскільки у більшості випадків призначалися для заліснення, 

проте на сьогодні потребують господарського догляду та лісовпорядкувальних 

робіт. Деякі ділянки мають залишатися в природному стані задля розширення 

та збереження трофічних зв’язків і природних лісостепових ландшафтів. Таким 

чином ці проблеми можна поділити на такі: 

- збереження в природному стані лісостепових природних ландшафтів їх 

флори і фауни; 

- зменшення (обмеження) антропогенного впливу на стан цих ділянок; 

- забезпечення лісовпорядкувальних робіт на ділянках існуючих 

лісонасаджень; 

- встановлення природоохоронних заходів, згідно вимог до 

функціонального зонування природних парків. 

    3.3. Перелік видів діяльності, що пропонується заборонити або 

обмежити 

Земельні ділянки, які пропонуються під розширення території, розташовані 

в переважні більшості, по периметру меж Парку. Вказані об’єкти безпосередньо 

межують із узліссями лісових масивів або знаходяться на невеликій відстані від 

них. Зважаючи на їх відносно незначну у созологічному аспекті цінність, але 

надзвичайне значення як природний регулятор трофічних зв’язків екосистеми. 

Вказані землі знаходяться у місцях, де традиційно розвивається 

сільськогосподарське виробництво, що призводить до трансформації 

природних комплексів і зумовлює появу своєрідних антропогенно змінених 

ландшафтів, переважно лісових (вторинні ліси) та сільськогосподарських 

(лучні, пасовищні, садові тощо). 
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Тому доцільно віднести цю територію до господарської зони, яка 

створюється, на сам перед, для здійснення господарської діяльності 

спрямованої на виконання покладених на Парк завдань, а також з метою 

втілення принципів сталого природокористування з якомога найменшим 

впливом на оточуючі природні екосистеми та процеси.  

За функціональним зонуванням, в межах господарської зони, проводиться 

господарська діяльність, спрямована на виконання покладених на Парк завдань. 

В цій зоні заборонено проводити господарську та іншу діяльність, в 

результаті якої не дотримується природоохоронне законодавство, порушується 

режим цих територій та об'єктів, а саме: 

 рубки головного користування; 

 мисливство;  

 незаконну рубку або пошкодження дерев та рослин, що мають 

здерев’яніле стебло, до ступеня припинення росту; 

 пошкодження дерев та рослин, що мають здерев’яніле стебло, до 

ступеня неприпинення росту ; 

 знищення або пошкодження лісових культур, природного підросту та 

самосіву, сіянців і саджанців ; 

 самовільну заготівлю сіна або випасання худоби; 

 незаконний збір або знищення дикорослих трав’янистих рослин, лісової 

підстилки, лікарських рослин, дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід, 

другорядних лісових матеріалів ; 

 незаконне добування чи знищення об’єктів тваринного світу, 

пошкодження або знищення їх жител та споруд, місць перебування і 

розмноження; 

 пошкодження карстово-спелеологічних, геологічних та гідрологічних 

об’єктів; 

 проїзд транспорту, проліт та посадка літальних апаратів; 

 самовільне використання земель, зняття ґрунтового покриття, 

забруднення та засмічення їх територій; 

 знищення або пошкодження інформаційно-охоронних та інших знаків; 

 самовільну зміну меж територій; 

 невжиття заходів для попередження і ліквідації негативних наслідків 

аварій або іншого шкідливого впливу. 

На всій території Парку у період масового розмноження диких тварин, з 1 

квітня до 15 червня заборонено проведення робіт та заходів, які є джерелом 

підвищеного шуму та неспокою (пальба, проведення вибухових робіт, 

феєрверків, санітарних рубок лісу, проведення ралі та інших змагань на 
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транспортних засобах); розорювання або в інший спосіб пошкодження, 

ліквідація природних місць мешкання диких тварин (нір, барлогів, гнізд тощо). 

3.4. Перелік дозволених видів діяльності 

В межах господарської зони дозволена господарська діяльність, яка 

здійснюється з додержанням вимог та обмежень, встановлених для зон 

антропогенних ландшафтів біосферних заповідників та за погодженням НТР 

Парку. В цій зоні дозволено використання природних ресурсів здійснюється у 

порядку загального та спеціального використання, а саме: 

- загальне використання природних ресурсів для задоволення життєво 

необхідних потреб (естетичних, оздоровчих, рекреаційних, матеріальних тощо) 

яке здійснюється безоплатно, без закріплення цих ресурсів за окремими 

особами і надання відповідних дозволів, за винятком обмежень, передбачених 

законодавством України, для задоволення власних потреб відвідувачів Парку, 

місцевих громад та працівників Парку.  

- користування природними ресурсами в рекреаційних, оздоровчих, 

культурно-освітніх цілях; 

- регульований збір грибів, ягід, плодів дикорослих плодових рослин, 

лікарської і технічної сировини. 

- спеціальне використання природних ресурсів в межах території Парку 

здійснюється відповідно до статті 9–1 Закону України «Про природно-

заповідний фонд України».  

Використання природних ресурсів повинно здійснюватись з дотриманням 

встановлених правил, в обсягах, що не призводять до виснаження та деградації 

природних ресурсів та в визначенні терміни. Зокрема, важливим є регулювання 

рекреаційного навантаження на природні комплекси Парку. 
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4. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ. 

Територія, проектована під розширення Парку є природним буфером між 

зоною інтенсивного сільгоспвиробництва та відносно мало зміненими 

природними комплексами ПЗФ. Її заповідання забезпечить збереження уже 

існуючих заповідних об’єктів та буде сприяти стабілізації екологічних умов 

довкілля.  

4.1. Обґрунтування природоохоронної цінності ділянок для 

розширення Парку 

Таким чином, розглянувши ділянки з метою обґрунтування розширення 

території Парку подається оцінка кожної ділянки по 4 критеріям по принципу  

домінуючої переваги цінності, властивості (див. табл. 11). Оцінка проводилась 

по наступним критеріям: 

1. Збереження ділянок як важливих частин екосистем території Парку; 

2. Збереження та забезпечення цілісності природних комплексів, 

нерозривності трофічних зв’язків тощо. 

3. Раціональна організація природоохоронної території (наявність 

анклавних ділянок які доцільно організаційно передати Парку для 

виконання ефективного використання господарського потенціалу цих 

ділянок)  

4. Перспективний потенціал для розвитку рекреаційної інфраструктури 

Парку. 

Фактично майже усі ділянки оцінені по першим двом критеріям, що є 

підставою надати їм статус природоохоронних територій і включити в склад 

Парку, як і решті ділянок, що недоцільно та неможливо залишити їх без 

охоронного статусу, оскільки є на даний час без господарського використання і 

мають сукцесійну цінність як частини природних комплексів і можуть надалі 

при необхідності використовуватися для рекреаційної роботи.  

Таблиця 5 

Обґрунтування природоохоронної цінності ділянок для розширення Парку 

№ п/п Поза межами ПЗФ,га  Кадастровий № 1 2 3 4 

ДЕРЖЛІСФОНД  

Чечельницька ОТГ 

Бондурівка с/р 

1. 2,2312 0525081300:05:000:0064  + +      

4. 13,884 0525081300:03:000:0348  + +      

5. 2,836 0525081300:03:000:0007  + +      

6. 6,4064 0525081300:05:000:0077  + +      

7. 1,9082 0525081300:05:000:0078  + +      

8. 8,5508 0525081300:06:000:0191  + +      

9. 2,9765 0525081300:06:000:0196  + +      

10. 3,1756 0525081300:03:000:0367  + +      
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11. 0,0559 0525081300:03:000:0369  + +      

12. 0,0059 0525081300:06:000:0371  + +      

13. 4,356 0525081300:06:000:0373  + +      

14. 0,1258 0525081300:06:000:0370  + +      

15. 0,0164 0525081300:06:000:0372  + +      

16. 10,0981 0525081300:06:000:0368  + +      

Бритавська с/р 

22. 10,3623 0525081600:04:000:0417  + 
 

 +   

    Каташинська с/р         

23. 3,7394 0525083200:04:000:0659  + +  +    

Лузька с/р 

24. 3,2273 0525083900:02:000:0416  + +      

25. 8,5792 0525081900:02:000:0399  + +      

26. 11,0596 0525083900:04:000:0011  + +      

27. 5,0447 0525083900:03:000:0398  + +   +   

28. 2,6045 0525083900:03:000:0411  + +      

32. 9,9089 0525083900:04:000:0017  +  +     

Поповогребельська с/р 

39. 1,7195 0525087500:01:002:0148  + +      

Тартацька с/р  

52. 12,2997 0525086400:04:000:0423  + +      

54. 5,751 0525086400:04:000:0500  + +      

55. 2,6295 0521986600:04:000:0499  + +      

Чечельницька с/р 

56. 40,1371 0525055100:02:000:0338  + +      

57. 0,4319 0525055100:01:002:0571      + +  

58. 4,0619 0525055100:03:000:0264  + +      

59. 2,5876 0525055100:03:000:0266  + +      

60. 4,4948 0525055100:03:000:0265  + +      

62. 25,8191 0525055100:03:000:0239  + +      

63. 2,2781 0525055100:03:000:0240  + +      

64. 5,8223 0525055100:03:000:0268  + +      

65. 1,7593 0525055100:03:000:0267  + +      

66. 0,3382 0525055100:03:000:0246 +  +      

Ольгопільське ОТГ 

Демівська с/р 

68. 7,4199 0525084200:02:000:0614  + +      

Любомирська с/р 

69. 9,0000 0525084200:03:000:0466  + +      

70. 7,3107 0525084200:03:000:0445  + +    

71. 9,4347 0525084200:03:000:0443  + +      

73. 12,8526 0525084200:03:000:0444  + +      

74. 3,1248 0525084200:03:000:0475  + +      

Стратіївська с/р 

75. 0,1963 0525055300:01:002:0060  + +      

76. 10,757 0525055300:04:000:0900  + +      

Ободівське ОТГ 

Торканівка с/р 
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78. 1,7955 0524185300:01:008:0001     +  +  

79. 2,8877 0524185300:01:006:0261  + +      

80. 3,706 0524185300:01:006:0270  + +      

81. 6,0014 0524185300:01:006:0260  + +  +    

82. 2,7712 0524185300:01:006:0259  + +  +    

83. 3,2838 052418530001:006:0268  + +      

84. 2,3004 0524185300:01:006:0269  + +      

  338,2018           

Комунальна власність 

Чечельницька ОТГ 

3. 11,000 0525055100:02:000:0363  + +    

6. 3,5 б/н  + +    

Ольгопільська ОТГ 

8. 11,000 б/н  + +    

     4.2.Обґрунтування та схема попереднього функціонального зонування 

території, запропонованої для заповідання 

Вказані землі знаходяться у місцях, де традиційно розвивається 

сільськогосподарське виробництво, що призводить до трансформації 

природних комплексів і зумовлює появу своєрідних антропогенно змінених 

ландшафтів, переважно лісових (вторинні ліси) та сільськогосподарських 

(лучні, пасовищні, садові тощо). 

Тому доцільно віднести цю територію до господарської зони, яка 

створюється, на сам перед, для здійснення господарської діяльності 

спрямованої на виконання покладених на Парк завдань, а також з метою 

втілення принципів сталого природокористування з якомога найменшим 

впливом на оточуючі природні екосистеми та процеси.  

4.3. Розроблення економічних показників розвитку територій 

переданих Парку 

Захід з розширення території ПЗФ вимагає певних змін в плануванні 

економічних показників установи. Це стосується, насамперед, організації 

охорони території. Проте, зважаючи на порівняно незначну площу і її 

просторову мозаїчну структуру, збільшувати штатний розпис працівників 

служби охорони недоцільно. З огляду на те, що на одного працівника 

(інспектора з охорони ПЗФ) припадає близько 600 гектарів площі, приєднання 

декількох десятків гектарів до обходу, не вплине на їх кількість. 

Щодо облаштування рекреаційної інфраструктури, то в межах вказаних 

територій не планується створення стаціонарних об’єктів рекреаційної 

інфраструктури. Облаштування рекреаційних пунктів, місць відпочинку та 

туристичних маршрутів планується проводити за рахунок коштів спецфонду та 

залучення інвестицій місцевих сільгоспвиробників. 
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ВИСНОВКИ  

В умовах Вінниччини з її високим рівнем господарського освоєння та 

переважанням антропогенних ландшафтів, територія, проектована під 

розширення Парку є природним буфером між зоною інтенсивного 

сільгоспвиробництва та відносно мало зміненими природними комплексами 

ПЗФ. Її заповідання забезпечить збереження уже існуючих заповідних об’єктів 

та буде сприяти стабілізації екологічних умов довкілля. Зумовить 

довгостроковий  збалансований розвиток Парку як в інтересах охорони 

природи так і місцевих громад, запровадження екологічно збалансованого 

природокористування та формування у людей бережливого ставлення до 

природи та природно-заповідних територій. 

Внаслідок проведення розширення території Парку, за рахунок 

запропонованих ділянок, буде досягнуто ряд позитивних змін в різних аспектах 

діяльності установи ПЗФ. 

По перше — природоохоронне значення, а саме: збереження, за рахунок 

надання природоохоронного статусу ділянок цінних в ландшафтному, 

типологічному та ресурсозберігаючому аспекті.  

По друге — рекреаційне освоєння, яке полягає у розвитку існуючої низки 

стихійних місць відпочинку населення та створення нових рекреаційних 

об’єктів. 

По третє — організація системи охорони території, яка буде базуватися на 

умові передачі в постійне користування Парку земель держлісфонду, з 

врахуванням змін, які відбулися після Указу Президента України про створення 

НПП «Кармелюкове Поділля». 

По четверте  — забезпечення дієвого контролю за дотриманням 

природоохоронного режиму території Парку та сприятиме здійсненню 

повноцінної охорони природних комплексів. 

Виходячи із вищесказаного необхідно провести поетапну оптимізацію 

території Парку наступним чином. (див табл.6)  

Таблиця 6  

               Етапи оптимізації території  НПП "Кармелюкове Поділля" 

№ п/п Назва об′єкта  
Землевласник 

(землекористувач) 

Площа в 

межах ПЗФ 

Площа поза 

межами ПЗФ  
Разом  

1. 
Землі 

Держлісфонду  

Держлісгосп  

446,3236 327,4055 773,7291 

  в.т.ч :        

  

уточнення площ при 

винесені меж в 

натуру 

99,6814 2,3477 102,0291 

  

приєднання земель 

запасу 
346,6422 325,0578 671,7 

2. Землі запасу Комунальна власність 129,907 36,500 155,407 

  в.т.ч :  Чечельницька ОТГ  129,9069 25,500 144,407 
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Ботанічна пам′ятки 

природи 

державного 

значення 

"Ромашково "   

14,0726 

  

14,0726 

  

Ботанічна 

пам′ятки природи 

державного 

значення 

"Терещуків яр"   

4,5049 

  

4,5049 

  

Землі запасу 

(преспективна 

ділянка для 

заповідання ) 

"Ромашково 2"     11,000 11,000 

  

Ландшафтний 

заказник місцевого 

значення в межах 

ПЗФ НПП 

"Волошкове поле"   

14,9453 

  

14,9453 

  

Землі запасу в 

межах ПЗФ НПП 

"Буди"   84,7392   84,7392 

  

Землі запасу 

(преспективна 

ділянка для 

заповідання ) 

"Обидуша"     3,5 3,5 

  

Ботанічна пам′ятки 

природи місцевого 

значення поза 

межами НПП 

"Бабійове"   

11,6449   11,6449 

  в.т.ч :  Ольгопальська ОТГ   11,000 11,000 

  

Землі запасу 

(преспективна 

ділянка для 

заповідання поза 

иежами НПП ) 

"Стратіївські 

джерела" 

    11,000 11,000 

  Разом    563,087 377,0495 929,136 

І. етап Надати статус ПЗФ      377,0495   

ІІ. 

етап 

Передати в 

постійне 

користування 

Парку       

929,136 

 

Проведення поетапної оптимізації території НПП «Кармелюкове Поділля» 

надасть науково обґрунтований засіб переходу до оселищної   концепції 

охорони біорізноманіття, який забезпечить охорону мережі територій і, 

відповідно, максимальне збереження регіональної  біорізноманітності популяції 

та цінної раритетної складової. 
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