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Перевірка знань особового складу СДО Парку Як відрізнити легальну  
рубку від нелегальної?  

Часи змінюються — браконьєри залишаються 
   Зимовий час для диких тварин є особливо небезпечним 
і підступним, і не з-за морозу або труднощів з харчуван-
ням, які є природними регулюючими факторами здоро-
вого та рівноважного стану популяції. Зима є часом важ-
ким для тварин у зв’язку з посиленням активності брако-

ньєрів, які не зупиняються перед 
найбільш вишуканими у своїй жо-
рстокості методами, аби тільки 
здобути таку жадану для них ди-
чину. Як тільки перші морози при-
ходять у ліси, гаї, переліски та ча-
гарникові зарості, в місцях, най-
більш відвідуваних тваринами, 
одразу з’являються різноманітні 
пастки, петлі та капкани. Від порів-
няно невеликих дротяних петель 

на зайця чи фазана, до біль-
ших, зроблених зі сталевого 
дроту на козулю, кабана і вов-
ка, аж до величезних грубих 
петель, до півтора метра в 
діаметрі, на оленя або лося.    
Нажаль, в нашій країні, брако-
ньєрство є дуже популярним, 
і, на жаль, кожний рік збирає 
дуже великі врожаї. В резуль-
таті цього явища гинуть тисячі 
козуль, диких кабанів, зайців, 
оленів та інших тварин. Твари-
на спіймана в пастку помирає жорстокою повільною сме-
ртю, задихаючись, зазнаючи каліцтв, розриваючи шкіру о 
сталевий дріт. Якщо тварина спіймана за ногу або талію, 

то вона роздирає собі шкіру аж до кісток і страждає бага-
то годин або, навіть, днів, адже не всі браконьєри завжди 
приходять вчасно за своєю здобиччю.  
   Так, під час проведення спільного рейду працівників 
Парку із єгерською службою УТМР було виявлено у мис-
ливських угіддях на території Чечельницької ОТГ, які ме-
жують із природо-заповідним фондом (ур. «Вишенька», 
ур «Терещуків яр»), встановлені петлі, живопастки та кап-
кани. В один із яких попав фазан в результаті чого він за-
гинув. Знаряддя здобичі було вилучено. 
   Наразі ми бачимо два напрямки боротьби з браконьєрс-
твом. По перше  - це профілактична, освітня  робота з  
формування екологічної свідомості населення. По друге, 
найбільш дієвим напрямком є виявлення порушника та 
його покарання. 

Олександр ДУДНИК, начальник відділу ДО 

Дослідження абіотичного середовища  Парку 
   Останніми роками людство всього світу,  стурбоване 
проблемою зміни клімату під впливом природних і антро-
погенних факторів.  
   Збільшення кількості погодних кліматичних аномалій: 
злив, смерчів, шквалів, повеней, засух, надмірної спеки, 
весняних приморозків, катастрофічних снігопадів призво-
дить до значних збитків, а іноді до пошкодження житла і 
загибелі людей.  
   На земній кулі зміна клімату не скрізь однакова і має 

свої регіональні особливості. 
Такі особливості характерні і 
для території України, де ан-
тропогенне навантаження 
посилюється на регіонально-
му і локальному рівнях, що 
призводить до змін ландшаф-
тів.  
   Дослідження абіотичного 
середовища, полягає у науко-
вому вивченні сучасних змін 
клімату на території націона-
льного природного парку. 
   Територія Парку належить 

до континентальної кліматичної області України. Ця об-
ласть охоплює лісостепову фізико-географічну зону. Хара-
ктерною ознакою кліматичних умов області є помірна 
зволоженість (в середньому 460 мм на рік), значна трива-
лість теплого періоду, який зумовлює тривалий для тери-
торії України вегетаційний період. 
   Клімат області формується під впливом континенталь-
них мас помірного поясу, а також трансформованих тропі-
чних і арктичних мас повітря. Для нього характерні трива-
ле, нежарке літо з достатньою кількістю вологи та порів-
няно коротка м'яка зима. За своїм географічним розташу-
ванням територія знаходиться у сфері впливу насичених 
вологою атлантичних повітряних мас та периферійної час-
тини сибірського (азійського) антициклону, для якого ха-
рактерні сухі холодні континентальні повітряні маси. На 
клімат впливають також повітряні маси з Арктики та Се-
редземномор'я. 
   Клімат у регіоні розташування Парку помірно континен-
тальний, типовий для Лісостепу. Він характеризується м’я-
кою 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. 
   Кліматичні показники отримані працівниками науково-
дослідного відділу за допомогою власних спостережень 
та показників автоматичної метеостанції «Davis» 6250 EU 
Vantage Vue» і визначаються  за такими метеоданими: 
хмарність, опади, вітровий режим, температурний ре-
жим. 
   Для ознайомлення зі змінами  погодних умов на терито-
рії Парку, було 
виготовлено 
інформаційний 
стенд «Погодні 
умови на тери-
торії НПП «Кар-
мелюкове По-
ділля». 
   Всім бажаю-
чим,  можна 
ознайомитись з 
даною інформа-
цією на офіційному сайті  НПП «Кармелюкове Поділля». 

Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ,  завідуючий розсадником 

Семінар «Дії працівників при ракетному обстрілі» 
   18 січня 2023 року працівники НПП «Кармелюкове Поділ-
ля» прийняли участь у семінарі «Дії працівників при ракет-
ному обстрілі. Моделювання влучання російської ракети у 
будівлю», організованому Державною екологічною акаде-
мією післядипломної освіти та управління.  
   На семінарі розглядалися питання, які є важливими та 
актуальними на теперішній час: 
1.  Що означає навчання ризикам небезпек від ракетного обстрілу.   
2.  Дії  працівників  при  ракетному  обстрілі.  Моделювання  влучання  російської раке-
ти у будівлю (відео). Типи ракет, якими росія обстрілює Україну. 
3.  Перша  домедична  допомога  при  контузії. Домедична  допомога  при  отримані 
пошкоджень людиною в залежності від відстані та тротилового  еквіваленту вибухівки.   
4. Правила безпеки під час експлуатації генераторів і використання газу у побуті.  
   Дякуємо організаторам за такий змістовний та необхідний семінар. 

Участь у вебінарі 
   30 грудня 2022 року провідний фахівець з рекреації Лілія Сошнікова прийняла участь 
у вебінарі від ГО "ЛІіС" на тему "Відмерла деревина та її роль для біорізноманіття лісів".     
   Володимир Яроцький, експерт з екоосвіти, вивчення та охорони біорізноманіття роз-
повів, що відмерла деревина є невід'ємною частиною лісу. Вона дає можливість існува-
ти різним групам істот, а також впливає на лісовідновлення та процес ґрунтоутворення. 
   Історично так склалося, що у практиці вітчизняного лісівництва домінує негативне 
ставлення до відмерлої деревини і тільки в останні роки усвідомлення екологічної ролі 
відмерлої деревини у лісах серед громадськості змінюється.  
 Також акцент було зроблено на розгляд таких питань: 
✅Які функції виконує відмерла деревина у лісі? 
✅Які групи організмів пов'язані з відмерлою деревиною? 
✅Багато чи мало відмерлої деревини у лісах України? 
✅Які є характеристики відмерлої деревини? 
   По закінчені вебінару всі учасники отримали сертифікати. 

   З метою вивчення нормативно-правової бази, що регулює діяльність СДО, в рамках за-
планованого навчання на 2023 рік, в січні проведено семінар-практикум щодо якості під-
готовки матеріалів з ознаками адміністративних, кримінальних правопорушень природо-
охоронного законодавства. До проведення навчання було залучено заступника начальни-
ка СПД №1 ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майора поліції  Віталія 
ЯКИМЧУКА. 
   Підсумовуючи навчання комісією було проведено перевірку знань особового складу 
СДО Парку у вигляді тестування. 
   За підсумками діляльності ПНДВ Парку у 2022 
році керівники підрозділів підготували відео-
презентації, які представили на розгляд під час 

проведення круглого столу за темою «Структура діяльності підрозділів НПП 
«Кармелюкове Поділля». В результаті обговорення визначили приорітетні напрямки 
діяльності у поточному році та на перспективу. 

   Працівники СДО Парку 
прийняли участь у ряді вебі-
нарів, організованих ГО 
«Лісові ініціативи і суспільст-
во ForestCom» (починаючи з 
19 січня, організовано 8 он-
лайн-вебінарів) для підви-
щення знань, з метою ефек-
тивної боротьби з незаконним вирубуванням де-
рев, реалізацією незаконно отриманої деревини, 
порушенням правил охорони та використання лісо-
вих ресурсів.     



 
Засновник і видавець:           

      НПП “Кармелюкове Поділля” 
Свідоцтво про реєстрацію: 

Серія ВЦ № 863-220-Р 
від 31 липня 2012 року 
Тираж 100 екземплярів   

 
 

 
РЕДКОЛЕГІЯ: 

Ганна Дудник, 
Людмила Стороженко 

 
КОМП'ЮТЕРНА ВЕРСТКА: 

Лілія Сошнікова 
 
 

Редакція газети “Вісник  
“КАРМЕЛЮКОВОГО ПОДІЛЛЯ” 

24800, Вінницька обл.,  
смт. Чечельник 

вул. Свято-Михайлівська, 15 
тел.: 098-57-80-430 
роб: (04351)2-18-88 

         

  Редакція не завжди поділяє думку 
авторів публікацій та не несе відпові-
дальність за зміст реклами та оголо-
шень.  
   Передрук матеріалів—тільки     з  
  дозволу редакції. 
 
 
 

2  ст.                                                       Вісник    «Кармелюкового Поділля» 

Всесвітній день снігу 

Відродження ремесел 

Адміністрація   
та весь колектив   

НПП “Кармелюкове Поділля” 
щиро вітає  

з Днем народження 

01.01—Бабського Василя Володимировича, інспекто-
ра з охорони ПЗФ Червоногребельського ПНДВ; 
02.01—Бондаренка Василя Олексійовича, інспектора 
з охорони ПЗФ Дохнянського ПНДВ; 
02.01—Мураховського Миколу Михайловича,  водія; 
31.01—Косаківського Віктора Афанасійовича, фахів-
ця з рекреації. 

   В радісний і світлий день народження хочемо по-
бажати Вам мирного неба над головою, щасливого 
сьогодні і радісного завтра, красивих мрій і їх здійс-
нення!          
   Хай кожен день повниться веселим і милим від-
чуттям, гарним настроєм, задушевними зустріча-
ми і плідною працею! Щастя і радощів у домівку, 
здоров’я і благополуччя родині, натхнення і творчо-
сті для душі! Хай сонце заглядає у вікна, а щастя — 
в серце! 
 

   Лозоплетіння – один з найдавніших і найбільш поширених 
видів народних ремесел, яке пройшло крізь тисячоліття і 
дійшло до нас практично в первозданному вигляді. Тисячі 
років тому, і зараз людина плете по одним і тим же принци-
пам, за допомогою однакових прийомів. І в цьому є щось 
таємниче і містичне. Плетіння існує як би поза часом і на-
вряд чи зміниться за подальшу тисячу років. 
   Одним із напрямків діяльності національного природного 
парку «Кармелюкове Поділля» є відродження традицій при-

родокористування та народних промислів. На виконання цього завдання НПП 
«Кармелюкове Поділля» продовжує організовувати заходи, які допоможуть від-
родити народні традиції та ремесла українського 
народу, зберегти самобутність даної території. 
   Учасниками майстер-класу стали працівники 
Чечельницької та Ободівської громади, а саме: 
працівники освіти, бібліотеки, НПП «Кармелю-
кове Поділля», місцеві жителі; загалом 36 чоло-
вік. 
   24-25.01.2023 р. відбувся 2-денний майстер- 
клас «Плетіння кошиків з лози», який провів Віктор Косаківський – музеєзнавець, 
етнограф, фольклорист, археолог, народний майстер, педагог, кандидат історич-

них наук, доцент кафедри культури, методики навчання 
історії та спеціальних історичних дисциплін історичного 
факультету Вінницького педагогічного університету ім. 
Коцюбинського, член 
Національної спілки 
краєзнавців України, 
член науково-

технічної ради Національного природного 
парку «Кармелюкове Поділля». 
   Протягом всіх цих двох днів панувала друж-
ня, весела атмосфера, переповнена приємни-
ми емоціями та сподіваннями організаторів у 
важливості проведення подібних заходів. 
   Щира подяка Віктору Афанасійовичу за збереження традицій та вміння поділи-

Великий зимовий облік птахів 

Гостює в нас зима 
   Зима вміє зачаровувати своєю різноманітністю  і красою. Сніг покриває зем-
лю, дерева, дахи будинків. За кілька годин змінюється земля. Природа взим-
ку особливо красива і невимовна. Є в цьому зачаруванні щось таємниче, яке 
завжди буває тільки взимку.       
    Протягом 09.01. по 16.01.2023 року, по свій території НПП «Кармелюкове 
Поділля» спостерігалося надзвичайно красиве явище –іній.  Мабуть,  спосте-
рігаючи за ним,  ніхто не міг залишитися байдужим.  
   Фантастичне слово – іній. Воно робить привабливою 
зиму! Мереживу, яке створює іній, можуть позаздрити 

найвправніші у світі майстри! Як це природі вдається – одна з нерозгаданих 
людством таємниць. Тож насолоджуймось новими враженнями! Від зими, 
від інею, адже тільки зима може бути такою різною!  

Наталія ШВЕЦЬ, науковий співробітник науково-дослідного відділу     

   13 січня вихованці 
екологічної шко-ли 
НПП «Кар-мелюкове 
Поділля» дізналися 
про одне цікаве і не-
звичне свято – Всесвіт-

ній день снігу. Його заснувала в 2012 році Мі-
жнародна федерація лижного спорту.     
   Мета цього свята: підвищити інтерес до зи-
мових видів спорту, залучити дітей та молодь 
до активного відпочинку, а також познайоми-
ти про роль снігу в навколишньому середови-
щі. 
   Під час екозаняття діти дізналися про зимові 
розваги та як цікаво можна провести час з 
родиною і друзями взимку на свіжому повітрі, 
які можна проводити експерименти в морозні 
зимові дні. 
   Під час практичної частини екоуроку діти 
робили аплікацію «Сніговик», яка буде нага-
дувати їм про зиму ще довгий час. 

Знайомство із зеброю 
   31 січня відзна-
чається Міжна-
родний день 
зебри, впрова-
джений приро-
доохоронними 
організаціями, з 
метою збере-
ження цих унікальних тварин.  
   В цей день заняття в екологічній школі озна-
йомило дітей зі  смугастими  мешканцями 
Африки, їх видами,  унікальністю та способом 
життя. 
    Цікаво та ефективно пройшла робота в гру-
пах, де вихованці екошколи визначали при-
родних ворогів та харчування цих тварин. На 
закріплення знань діти прийняли участь у 
вікторині «Смугаста тварина». 
   Під кінець  заняття, під час практичної час-
тини, діти робили 3D аплікацію  «Зебра». Цей 
творчий процес дуже захопив юних творців. 

Злочин проти природи 
   Частина заповідників та національних парків сьогодні пере-
буває на лінії фронту, яка також не стоїть на місці та зміщуєть-
ся по ходу бойових дій. Внаслідок боїв та масових обстрілів 
знищуються не лише міста, а й заповідні території. Рух важкої 
техніки, будівництво фортифікаційних споруд і бойові дії пош-
коджують ґрунтовий покрив. Це призводить до деградації 
рослинного покриву та посилює вітрову та водну ерозії.     

   Сьогодні на тимчасово окупованих територіях і, навіть, на лінії фронту вчені та працівники 
заповідників та національних парків продовжують робити все, щоб звести руйнування до мі-
німуму. Щоб зберегти природу, охороні якої вони присвятили своє життя. 
   Працівниками відділу рекреації та еколого-освітньої роботи НПП «Кармелюкове Поділля» 
була представлена презентація «Злочин проти природи». Першими слухачами стали праців-
ники установи. На даний час ми маємо фіксувати всі злочини, нанесені природі, щоб росія 
заплатила сповна за все скоєне, внаслідок військової агресії. 
    Ми віримо, що наша країна переможе і стане ще краще. Зруйновані екосистеми відновлять-
ся, тільки для цього знадобляться роки і, навіть, десятиліття.  

      17-24 січня 2023 року НПП «Кармелюкове Поділля» прийняло 
участь в організації Всеукраїнської акції «Великий зимовий облік 
птахів». Дана акція проходила в режимі онлайн та офлайн. Учасни-
ками стали різні групи населення Вінниччини, в тому числі – праців-
ники ПНДВ Парку. Надіслані на адресу НПП «Кармелюкове Поділ-
ля» анкети спостережень були промоніторені та підраховані.  
    Щиро дякуємо всім учасникам, хто з задоволенням спостерігає за 

природою та долучився до Всеукраїнської акції «Великий зимовий облік птахів» 2023 р. За-
вдяки зібраним даним, ми маємо змогу порівнювати теперішні та минулі показники, потен-
ційні зміни й дізнаватися чи перегукуються вони з результатами наукових досліджень та да-
ними професійних орнітологів. 
     Згідно результатів, повідомляємо, що під час Всеукраїнської акції були помічені такі види 
птахів: горлиця садова – 71, галка – 239, горобець хатній – 2329, дятел звичайний – 196, сини-
ця велика – 312, снігур – 139, сорока – 103, крук – 160, омелюх – 14, ворона сіра – 259, сойка – 
142, чиж – 23, щиглик—24, фазан – 198, голуб – 1032, жовна – 11, сич – 59, повзик – 52, сини-
ця блакитна – 106, горобець польовий – 761, зяблик – 45, грак – 103, рибалочка – 16, шуліка 
чорний – 83, ворона чорна – 380, лебідь шипун – 71, дика качка – 7, шпак – 5, орел карлик – 9. 


