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Мета створення об'єктів ПЗФ
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Статус об'єкту ПЗФ надає найбільш гарантоване  

збереження ділянки лісу

Об'єкти ПЗФ створюються з метою:

▪ збереження видового біорізноманіття

▪ збереження різноманітності ландшафтів 

▪ підтримка загального екологічного балансу 

▪ забезпечення моніторингу стану навколишнього 

природного середовища



Вимоги до об'єктів ПЗФ
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Об'єкти ПЗФ повинні мати особливу цінність:

▪ природоохоронну 

▪ наукову 

▪ естетичну 

▪ рекреаційну 

▪ культурну 

▪ історичну 

Важливо!

Ділянка лісу може не мати усіх цих особливостей. 

Але, чим більше різнопланових цінностей, тим 

легше обгрунтувати заповідання.



Ключовий момент -
наявність видів,
що охороняються

* - 5

Найвагомішим аргументом для створення об’єкту 
ПЗФ є наявність видів ЧКУ!

З кожним роком набувають все більшого 
практичного значення міжнародні охоронні списки  
(наприклад, списки-додатки до Бернської конвенції).

Важливо використовувати усі можливі аргументи!
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Лілія лісова              Цибуля ведмежа        Любка
дволиста             

Види, що занесені до ЧКУ, які легко 
впізнати та знайти:





Законодавче підґрунтя
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ЗУ “Про тваринний світ”

Стаття 37. Забезпечення охорони тваринного світ

ЗУ “Про рослинний світ”

Стаття 26. Забезпечення охорони рослинного світу

Лісовий кодекс

Стаття 19. Права та обов'язки постійних 

лісокористувачів

Стаття 46. Зміст лісовпорядкування

Стаття 85. Збереження біорізноманіття в лісах



Пошук даних про види ЧКУ
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Джерела інформації про місцезнаходження 

рідких видів :

● Наукові видання (статті, матеріали 
конференцій, звіти, публікації місць 
зустрічей)

● Бази даних з біорізноманіття
● Публікації у спеціалізованих інтернет-

спільнотах
● Дані особистих польових досліджень
● Спільні виїзди з фахівцями-біологами

Всі дані потрібно перевіряти!



Наявність виду de facto
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Збір польових даних:

● Зробити опис ( акт обстеження) лісової ділянки, де 

був знайдений вид ЧКУ 

● Визначити географічні координати місця знахідки 

● Обов’язково зробити багато якісних та детальних 

фотознімків особин виду,що охороняється, місця 

його перебування, наприклад гнездо, або дупло. 

● Окремо зробити фото самої лісової ділянки 

● Отримати консультацію спеціалістів, щодо 

правильності визначення виду



Наявність виду de jure
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Документація факту перебування виду ЧКУ: 

● Повторний виїзд з представником ЛГ. Спільне 

складання Акту обстеження ділянки, де 

знайдено вид ЧКУ. Уточнення кв-в 

● Публікація у БД з біорізноманіття. Національна 

мережа інформації з біорізноманіття. URL: 

http://www.ukrbin.com. 

● Публікація у наукових виданнях





Внесення даних про види ЧКУ до 
матеріалів лісовпорядкування
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Надсилання повідомлень про знаходження видів, що охороняються

Кому: ДАЛРУ + ВО "Укрдержліспроект" + ЛГ, де були виявлені       
види ЧКУ

Яку інформацію: назва виду та місцезнаходження (ЛГ/ л-во/ кв-в).
Документи, або посилання що підтверджують знахідку: протоколи, акти 
обстеження/ посилання на публікації, картографічні та фотоматеріали, 
тощо

Що вимагати: внесення відомостей про наявність виду, що 
охороняється до матеріалів лісовпорядкування.
Необхідності створення ОЗЛД.
Вилучення ділянки з фонду РГК

Що далі: зробити запит на ЛГ на отримання скан-копії матеріалів , що
підтверджують захисний статус виділів, які подаються для охорони. 
Здійснювати контроль лісорубних квитків на ці виділи
Періодичні виїзди на місцевість







Як стоворити заказник?
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Чому саме заказник:
● Не є юридичною особою
● Не має зміни постійного землекористувача
● Не має тотальної заборони на усі види 

діяльності
● Найбільш реалістичний варіант в умовах 

дійсного законодавства

Типи заказників для охорони лісового 
біорізноманіття
● Ландшафтні (т.ч. лісові)
● Ботанічні
● Зоологічні
● Орнітологічні
● Ентомологічні
● Гідрологічний



Підготовка обґрунтування
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1. Назва та категорія

2. Адміністративні відомості

3. Загальні відомості про територію

4. Інформація про користувачів та власників 

земельних ділянок

5. Обґрунтування природної цінності

6. Соціально-економічна характеристика та 

культурна цінність території

7. Перелік видів діяльності, які пропонується 

заборонити або обмежити

8. Перелік дозволених видів діяльності



Порядок створення заказника
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1. Подання клопотання про створення об’єкта ПЗФ. 
Подається, залежно від значення території чи 
об’єкта ПЗФ, до обласних/міських державних 
адміністрацій або ж до Мінприроди.

2. Схвалення клопотання
3. Отримання погодження відповідного 

землекористувача/ів
4. Розроблення проекту створення території чи 

об’єкта ПЗФ
Прийняття рішення про створення об’єкта ПЗФ. 
Рішення приймається рішення приймається 
обласними радами або президентом



Картографічні матеріали до створення 
об'єкта ПЗФ



WWF IN SHORT

WWF is in over

100 countries, on

5 continents

+100

WWF was founded

In 1961

1961

WWF has over
5,000 staff 
worldwide

+5000

WWF has over

5 million supporters

+5M

Дякую і до 
зустрічі на 

наступному 
вебінарі!
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