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СТАН ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ РОЗБУВДОВИ  

 

Екологічна мережа – єдина територіальна система, яка включає ділянки природних ландшафтів, що 

підлягають особливій охороні, і території та об’єкти природно-заповідного фонду, курортні і лікувально-

оздоровчі, рекреаційні, водозахисні, полезахисні території та об’єкти інших типів, що визначаються 

законодавством України, і є частиною структурних територіальних елементів екологічної мережі – 

природних регіонів, природних коридорів, буферних зон. 

Національна екологічна мережа України створюється на виконання Закону України від 21 вересня 

2000 р. «Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-

2015 рр.» Разом з тим, міністрами довкілля країн Європи була схвалена Всеєвропейська стратегія 

збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, базовим напрямом реалізації якої стало 

створення Всеєвропейської екомережі. Ця мережа повинна об’єднати всі існуючі осередки природного 

різноманіття європейського значення в єдину територіальну систему. 

Протягом 2006-2012 рр. було удосконалено нормативно-правову базу формування екомережі, 

проведено наукові дослідження, спрямовані на методичне забезпечення її формування; здійснено роботи 

з підготовки Зведеної схеми її формування, які пов’язані з розбудовою природних коридорів 

загальнодержавного значення: 

• здійснено наукове опрацювання заходів щодо створення Карпатської екомережі та 

обґрунтовано її розвиток як складової Всеєвропейської; 

• здійснено ландшафтознавче та біогеографічне обґрунтування просторової локалізації Галицько-

Слобожанського міжрегіонального транскордонного екологічного коридору, підготовлено 

переліки ландшафтних комплексів екосистем і екотопів для формування національної 

екомережі та загальну схему екокоридору; 

• розроблено концепцію регіональної схеми формування екомережі Дністровського річкового 

меридіонального екокоридору та підготовлено його картосхему; 

• підготовлено концептуальне обгрунтування структури та компонентів Азово-Чорноморського 

екокоридору; 

• розроблено концепцію регіональної схеми формування екологічної мережі Поліського 

екокоридору, здійснено науковий опис, включаючи перелік та опис його структурних 

елементів, підготовлено обґрунтування меж коридору як єдиної територіальної системи, 

розроблено проект схеми коридору з картографічними матеріалами; 

•  підготовлено концепцію Дніпровського екокоридору, опрацьовано елементи Деснянського 

коридору, підготовлено індикативну мапу Південно-Бузького меридіонального екокоридору. 

В рамках міжнародного проекту «Реалізація транскордонного екологічного зв’язку в Українських 

Карпатах» у Львівській області створено Турківський екокоридор; у Чернівецькій області – екокоридор 

між НПП «Вижицький» та НП «Ванаторі Нямц» (Румунія). Також у рамках міжнародного 

співробітництва триває робота щодо формування транскордонних елементів екомережі, зокрема: 

• українсько-білорусько-польського біосферного резервату «Західне Полісся»; 

• українсько-румунського біосферного резервату «Мараморошські гори»; 

• україно-молдовського природного парку «Дністер; 

• українсько-польського біосферного резервату на Розточчі; 

• українсько-російських потенційних екокоридорів, ключових територій. 

Природно-заповідний фонд України станом на 1 січня 2013 р. має в своєму складі 8027 територій та 

об’єктів загальною площею 3650,1 тис. га, або 6,05 % від території країни, та морський заказник площею 

402,5 тис га. Протягом 2006 – 2012 рр. площа території і об’єктів природно-заповідного фонду зросла з 

4,7 % до 6,05 % (табл..1.). 

У зазначений період у всіх областях значно збільшили площі територій, що формують національну 

екологічну мережу внаслідок оптимізації природно-заповідного фонду, проте кількісні показники 

збільшення площі ПЗФ значно відрізняються, незалежно від природного потенціалу регіону.  

Таблиця 1. 

Охоронні території та об'єкти природно-заповідного фонду України 
Категорії Площа земельних угідь, тис. га 

Території та об’єкти ПЗФ станом 

на 

1.01.06 

станом 

на 

1.01.07 

станом 

на 

1.01.08 

станом 

на 

1.01.09 

станом 

на 

1.01.10 

станом 

на 

1.01.11 

станом 

на 

1.01.12 

станом 

на 

1.01.13 



Національні природні 

парки 

670,9 718,7 765,9 787,2 1001,8 1215,8 1215,8 1215,8 

Природні заповідники 164,3 164,3 164,3 168,1 198,7 205,3 205,3 201,5 

Біосферні заповідники 226,3 226,3 226,3 226,3 246,4 250,9 250,9 252,1 

Інші категорії 1854,7 1854,7 1833,5 1859,9 1821,1 1786,9 1895,1 1980,7 

Разом 2807,1 2854,5 2989,96 3041,5 3268,0 3458,9 3567,1 3650,1 

Вагомим показником для оцінки перспективних складових національної та регіональних екомереж є 

також «показник заповідності» (частка площ ПЗФ від площ адміністративних одиниць). Найвищий 

показник (11,0 – 15,6 %) мають області Карпатського регіону (Закарпатська, Івано-Франківська, 

Чернівецька), деякі Поліського (Волинська) та Поділля (Хмельницька). Серед міст найвищий потенціал 

для формування складових елементів екомережі мають міста Київ та Севастополь (30,3 %). Сім областей 

характеризуються вищим показником від середнього по Україні (5,8 – 9 %), зокрема, Львівська, 

Рівненська, Сумська, Тернопільська, Херсонська, Чернігівська та Автономна Республіка Крим. Майже 

половина областей характеризуються показниками, які наближаються до середнього по Україні (4 – 5 %) 

- Полтавська, Житомирська, Запорізька, Одеська, або коливаються від 2 до 4 %. Найменше значення 

показника (2 – 2,5 %) мають Вінницька та Дніпропетровська області. 

Протягом 2006-2012 рр. спостерігалися також зміни площ земельних угідь, які відповідно до Програми, 

відносять до складових екомережі (табл. 2.). Зокрема, збільшилися площі лісів і лісовкритих площ - на 

118,4 тис. га; зайняті водою - на 7 тис. га. Разом з тим, зберігалася тенденція щодо зменшення площ 

сіножатей і пасовищ (на 80,4 тис. га). 

Таблиця 2. 

Склад земельних угідь, які відповідно до Програми відносяться до складових національної екомережі 
Складові екомережі Площа (тис. га) 

станом на  

01.01.2006 

 станом на 

1.01.2012 

станом на 1.01.2013 

Сіножаті та пасовища 7950,5 7886,0 7870,1 

Ліси та лісо вкриті площі 10503,7 10611,3 10621,4 

Відкриті заболочені землі 966,0 980,1 980,1 

Радіоактивно забруднені землі, що не 

використовуються у господарстві 

126,4 124,8 124,5 

Відкриті землі без рослинного покриву або з 

незначним рослинним покривом 

1040,5 1022,9 1021,5 

Води 2416,9 2422,8 2423,9 

Загальна площа (тис. га)/ 

Відсоток від загальної площі України 

23004,0 

/38,1 % 

23047,9 

/38,17% 

23041,5 

/38,16% 

Як відмічалось, у нашій державі спостерігається зростання площ території та об’єктів природно-

заповідного фонду, але в порівнянні із країнами Середньої та Західної Європи, де цей відсоток сягає 

10 % і більше, можна констатувати, що досягнутий рівень заповідання території не є задовільним. Тому 

одним із кроків для подальшої розбудови екомережі є збільшення території та об’єктів природно-

заповідного фонду України. Також з метою запобігання та припинення розвитку ерозійних процесів 

необхідно продовжувати ґрунтозахисну систему землеробства, яка передбачає залуження деградованих 

земель та виведення їх з інтенсивного використання та проводити заходи з рекультивації та консервації 

земель. Необхідно прискорити також встановлення у натурі (на місцевості) меж бережних захисних смуг 

вздовж річок і навколо водойм, які виконують роль екокоридорів. Потребують подальшого наукового 

опрацювання питання уточнення структури елементів національної екомережі, розроблення переліку 

структурних елементів регіональних схем формування екомереж, визначення розмірів екологічних 

коридорів і режимів їх функціонування, забезпечення єдності підходів до формування екомережі на 

основі ГІС -технологій. 


