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ВСТУП
Інтенсивне зростання антропогенного впливу на довкілля включає різноманітні і
численні процеси та явища, які є сприятливими для розвитку народного господарства і
забезпечують в цілому життєдіяльність суспільства. Однак, деякі види природокористування
викликають негативні зміни природного середовища, іноді незворотні. Це й забруднення
довкілля, виснаження запасів сировини, зниження родючості грунтів тощо [1].
З метою забезпечення сприятливої екологічної обстановки, запобігання та стабілізації
негативних природних процесів і явищ в Україні, як і в багатьох країнах світу, беруться під
особливу охорону природні території та об’єкти, які мають велику екологічну цінність як
унікальні та типові природні комплекси. Такі території та об’єкти складають в Україні єдину
систему, що включає об’єкти природно-заповідного фонду, курортні, лікувально-оздоровчі,
рекреаційні, водозахисні, полезахисні та інші типи об’єктів і територій, а також різні види
тварин і рослин [2].
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Розвиток природно-заповідного фонду України (ПЗФ) є одним із основних пріоритетів
екологічної політики держави. Природно-заповідний фонд має особливу природоохоронну,
наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність, слугує збереженню природної
різноманітності ландшафтів, генофонду тваринного і рослинного світу, підтриманню
загального екологічного балансу і забезпеченню фонового моніторингу навколишнього
природного середовища [3, 4].
Питання охорони природного довкілля треба також розглядати як один із пріоритетів
європейської та євроатлантичної інтеграції України. Вимоги щодо вступу до Європейського
Союзу передбачають впровадження протягом нетривалого перехідного періоду стратегії
сталого (екологічно збалансованого) розвитку не лише на рівні документів, а й її реалізацію
на практиці. Адаптація до принципів екологічної політики ЄС виявилася одним із
найскладніших завдань для 10 посткомуністичних країн – нових членів ЄС. Таким чином,
збереження та розвиток природно-заповідного фонду України, зокрема біотичного і
ландшафтного різноманіття, формування національної екомережі та її інтеграція до
Всеєвропейської екомережі, є вкрай актуальним завданням державної політики [3, 4].
Предметом нашого дослідження є сучасний стан природно-заповідного фонду
Запорізької області, проблеми та перспективи його розвитку.

СУЧАСНИЙ СТАН ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
На території Запорізької області розташовано 311 об’єктів природно-заповідного фонду
загальною площею близько 150 тис. га, з них загальнодержавного значення – 23 об’єкти
(табл. 1). Відсоток заповідності складає 4,5 % території області.
Указом Президента України від 10.02.2010 № 154/2010 на території Бердянського,
Якимівського, Приазовського, Мелітопольського районів Запорізької області створено
другий за розмірами в Україні – Приазовський національний природний парк загальною
площею близько 78 тис. га. Створення Парку майже вдвічі збільшило відсоток заповідності
Запорізької області, який був серед найнижчих в державі, з 2,6 % до 4,5 %. (табл. 2).
З метою збереження особливо цінних природних комплексів та об’єктів продовжується
робота по створенню нових та збільшенню площ існуючих природно-заповідних територій в
межах Запорізької області:
− в межах Гуляйпільського району здійснюється розширення площі ботанічної пам’ятки
природи місцевого значення «Балка Скотовата», ботанічного заказника місцевого
значення «Байраки», включивши заплавні землі по річці Гайчур, а також запропоновано
створення 5 нових територій ПЗФ місцевого значення;
− в Пологівському районі створюється ландшафтний заказник місцевого значення
«Болотяні місця»;
− розширення території ландшафтного заказника місцевого значення «Оголовок
Бердянської коси» шляхом включення додаткової земельної ділянки на території
м. Бердянськ;
− Михайлівською райдержадміністрацією розглядається можливість створення нового
об’єкту ПЗФ, на якій збереглися залишки степових природних комплексів;
− продовжуються роботи по створенню у Токмацькому районі Національного природного
парку «Муравський шлях» [5].
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗАПОВІДНОЇ СПРАВИ
В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Запорізька область є не лише важливим народногосподарським комплексом України,
але й посідає одне з перших місць за проблемами стану навколишнього природного
середовища. Сучасна екологічна ситуація в області характеризується як складна,
спостерігається зростання кількості аварій та їх поширення до рівня катастроф [6, 7].
На сучасному етапі розвитку господарювання в межах Запорізької області
спостерігається посилення впливу антропогенних чинників на території та об’єкти природнозаповідного фонду та на стан біорізноманіття. Зокрема, відбувається відновлення діяльності
видобувних підприємств, відводяться нові території під будівництво кар’єрів по видобутку
корисних копалин, влаштування полігонів твердих побутових відходів, під промислову,
житлову та комерційну забудову. До складу цих земель значною мірою потрапляють і
природні території, які могли б стати заповідними, а в майбутньому і елементами екологічної
мережі, але втрачаються безповоротно внаслідок названої вище діяльності. За останні роки
знову підсилився вплив на балково-степові екосистеми, які займають в нашому регіоні
важливе місце. Тут основними негативними чинниками виступають надмірне випасання
худоби та випалювання сухих залишків природної трав’яної рослинності. Цей чинник набув
зараз масового характеру і є причиною значних трансформацій у видовому складі та
характері угрупувань степової рослинності. До того ж внаслідок надмірної розораності
грунтів, в області значно погіршилися умови забезпечення територіальної єдності ділянок з
природними ландшафтами, що ускладнює, а інколи й унеможливлює просторові процеси
біологічного обміну на ценотичному та генетичному рівнях, які притаманні живій природі.
Потужний промисловий і сільськогосподарський потенціал, з одного боку сприяв прогресу
області, а з іншого – запустив процеси регресу і навіть деградації природних ресурсів.
На сьогодні одним із основних чинників, що сприяє негативному впливу на стан
природно-заповідного фонду в області, є відсутність закріплених на місцевості меж об’єктів
ПЗФ. В першу чергу це пов’язано з недостатнім фінансуванням розробки відповідних
проектів землеустрою. До того ж більша частина територій ПЗФ була створена в 80-90 роки і
матеріали їх створення не збереглися, що унеможливлює визначення їх меж. Також не
проведено розмежування земель державної та комунальної власності. Сільські ради
відмовляються брати охоронні зобов’язання на заповідні території, посилаючись на те, що їх
повноваження розповсюджуються лише в межах населених пунктів і вони не є
землевласниками (землекористувачами) за межами населених пунктів. Районні державні
адміністрації відмовляються від підписання охоронних зобов’язань посилаючись на те, що
вони лише розпоряджаються землями і також не є землевласниками.
З метою удосконалення механізму упорядкування територій та об’єктів природнозаповідного фонду, необхідно законодавчо визначити розробниками наукових обґрунтувань
створення або скасування територій та об’єктів природно-заповідного фонду, лише державні
наукові установи, що мають фахівців відповідної кваліфікації.
З метою забезпечення організації виконання завдань, визначених Указами Президента
України «Про заходи щодо дальшого розвитку природно-заповідної справи в Україні» та
«Про додаткові заходи щодо розвитку природно-заповідної справи в Україні» видано
розпорядження голови облдержадміністрації «Про заходи щодо розвитку природнозаповідного фонду в Запорізькій області» яким створена робоча група з питань збільшення
площ ПЗФ області та встановлення їх меж у натурі (на місцевості) та затверджений її склад,
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також надані відповідні завдання райдержадміністраціям щодо виконання розпорядження.
Зокрема було доручено головам районних державних адміністрацій здійснити ряд заходів
щодо розширення мережі заповідних об’єктів та забезпечення їх збереження шляхом
встановлення меж цих територій на місцевості [8-10].
Станом на 01.06.2011 повністю визначено та встановлено у натурі (на місцевості) межі
62 територій ПЗФ місцевого значення площею понад 81 тис. га, що становить 52,1 % від їх
загальної площі, та 18 ПЗФ загальнодержавного значення площею близько 45 тис. га, що
становить 42,2 % від їх загальної площі. Межі територій та об’єктів ПЗФ, які передані під
охорону державним лісогосподарським підприємствам встановлені відповідно до матеріалів
лісовпорядкування. Роботи по встановленню меж інших територій та об’єктів проводяться
відповідно до вимог «Порядку розроблення проектів землеустрою з організації та
встановлення меж територій ПЗФ, іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного,
та історико-культурного призначення» організаціями, що мають відповідні ліцензії [11].
Рішенням сесії Запорізької обласної ради від 24.02.2011 № 18 затверджено Перелік
заходів, спрямованих на охорону та раціональне використання природних ресурсів у 2011
році, до якого нього увійшли заходи щодо формування екологічної мережі за рахунок
обласного фонду охорони навколишнього природного середовища (екофонду) на суму понад
76 тис. грн. За кошти місцевих екофондів на рівні міст, сіл та селищ заплановано в
поточному році фінансування розробки проектів землеустрою по встановленню меж 11
об’єктів природно-заповідного фонду на території Бердянського, Великобілозерського,
Кам’янсько-Дніпровського районів на суму близька 128 тис. грн.
Низькі темпи встановлення в натурі меж територій та об’єктів природно-заповідного
фонду, що загрожують цілісності існуючих заповідних територій, зумовлені недостатнім
фінансуванням. Тому необхідно передбачити в бюджетах різного рівня кошти для
проведення землевпорядних робіт з виготовленням відповідної документації та заходів по
винесенню в натуру меж територій природно-заповідного фонду загальнодержавного та
місцевого значення.
Однією з проблем щодо створення нових територій є дуже складна процедура
отримання погоджень (сільська рада, райдержадміністрація, райрада, районний відділ
Держкомзему, архітектури, СЕС тощо).
Найбільш типовими у практичному плані проблемами заповідання є:
− відсутність механізмів економічного стимулювання для створення нових об’єктів
природно-заповідного фонду та відшкодування збитків землекористувачам, а також
механізму викупу земельних ділянок для заповідання;
− відмова відповідних державних органів та організацій надавати погодження на
заповідання територій з огляду на корпоративний чи індивідуальний інтерес в
приватизації цінних земельних ділянок;
− відсутність фінансування на місцевому рівні та недостатнє фінансування на державному
рівні для виконання заходів щодо створення нових об’єктів природно-заповідного фонду;
− фінансова незабезпеченість інвентаризації природних територій з метою встановлення їх
природної цінності та придатності для заповідання;
− недостатня якість земельної кадастрової документації;
− недостатня екологічна свідомість і необізнаність громадян, представників органів
державної влади та місцевого самоврядування щодо необхідності збереження
природного середовища;
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низький рівень виконавчої дисципліни, зокрема у частині виконання державних
екологічних програм [4].
Для подолання зазначених проблем в Запорізькій області проводиться планомірна
діяльність щодо розвитку і розширення заповідних територій, заповідна справа
розглядається як головний засіб для комплексного вирішення важливих екологічних
проблем, таких як збереження біорізноманіття, відновлення і підтримка екологічного
балансу.
Для вирішення питання розвитку природно заповідної справи в Україні, і зокрема
Запорізькій області, необхідно:
− вирішити питання щодо спрощення порядку створення територій і об’єктів природнозаповідного фонду та резервування природних територій для подальшого заповідання,
особливо в частині погодження з органами державної влади, органами місцевого
самоврядування та землекористувачами;
− врегулювати питання створення охоронних зон заповідних територій;
− запровадити механізми економічного стимулювання створення нових заповідних
територій та викупу земельних ділянок для наступного заповідання, компенсації втрат
землекористувачам, на землях яких створюються нові заповідні території;
− встановити обов’язкове погодження зміни власників чи користувачів у межах територій
ПЗФ з територіальними органами Мінприроди;
− вдосконалити управління та координацію діяльності підрозділів служб державної
охорони установ природно-заповідного фонду, забезпечити працівників служби
державної охорони правовим та соціальним захистом;
− встановити дієву систему управління й охорони територій та об’єктів природнозаповідного фонду, для управління не створюються спеціальними адміністраціями;
− посилити систему державного контролю у сфері додержання вимог режиму територій та
об’єктів природно-заповідного фонду;
− вдосконалити процедуру персональної відповідальності посадових осіб за порушення
законодавства щодо природно-заповідного фонду, в тому числі щодо створення об’єктів
та встановлення їх меж;
− встановити мораторій на зміну цільового призначення земель природно-заповідного,
історико-культурного та іншого природоохоронного призначення, земель водного фонду
в межах водоохоронних зон, розширення меж населених пунктів за рахунок включення
до них перспективних для заповідання природних територій та існуючих заповідних
об’єктів;
− розширити перелік особливо цінних земель;
− заборонити вилучення земель природно-заповідного, історико-культурного та іншого
природоохоронного призначення;
− запровадити обов’язкове переведення територій та об’єктів ПЗФ до земель природнозаповідного та іншого природоохоронного призначення [4].
Але для вирішення всіх зазначених питань насамперед необхідна нова
природоохоронна державна політика, а також фінансове забезпечення реалізації всіх заходів.
Збереження існуючих та створення нових природно-заповідних територій це захист
земель від їх «захоплення» та невеликі «островки волі» для майбутнього наших дітей.
−
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