
Розділ ІІI. Зони (території), які підлягають охороні та їх картування 

 

3.1. Об`єкти Смарагдової мережі. 

Конвенція про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ 

існування в Європі (Бернська конвенція) ратифікована Україною відповідно 

до ст. 9 Конституції України та ст. 19 Закону України «Про міжнародні 

договори України», чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких 

надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства 

України. Затвердження списку територій України, які увійшли до 

Смарагдової мережі свідчить проте, що вони і на національному рівні 

отримали статус територій особливого природоохоронного призначення. 

Це підтверджується тим, що українське законодавство містить термін 

об’єкт смарагдової мережі. Постанова КМУ «Порядок розроблення плану 

управління річковим басейном» дає таке визначення об’єктів Смарагдової 

мережі – це спеціальні території для збереження біологічного різноманіття, 

створені (визначені) відповідно до Конвенції про охорону дикої флори та 

фауни і природних середовищ існування в Європі (Бернської конвенції). 

Тобто це ті види і оселища, які мають дуже високу міжнародну цінність, 

підтверджену урядами 49 країн та Європейським Союзом, які підписали 

конвенцію. Смарагдова мережа має переважно ті самі основи формування, 

що й  НАТУРА 2000, але діє за межами Європейського Союзу, розвиваючи 

загальноєвропейський  підхід щодо охорони типів природних оселищ.  

В Україні відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 

травня 2017 року №336 «Про затвердження Порядку розробки плану 

управління річковим басейном» до зон (територій), які підлягають охороні, 

відносяться: 

- об’єкти Смарагдової мережі; 

- зони санітарної охорони; 

- зони охорони цінних видів водних біоресурсів; 

- масиви поверхневих/підземних вод, які використовуються для 

рекреаційних, лікувальних, курортних і оздоровчих цілей, а також води, які 

призначені для купання; 

- зони, які чутливі до накопичення нітратів. 

В басейні Дністра розміщено 35 об’єктів природньо-заповідного фонду, 

які відносяться до Смарагдової мережі, їх загальна площа складає 15 574,3 

км
2
. Серед 35-ти об’єктів 30 розміщені повністю в межах річкового басейну, 

а 5 – частково, зокрема Карпатський національний природний парк, 

Чернівецький регіональний ландшафтний парк, Кучурганський регіональний 

ландшафтний парк та ін. 



 
 

Рис. 3.1. Розподіл об’єктів природно-заповідного фонду в межах 

басейну р. Дністер 

 

Таблиця 3.1  

Перелік об’єктів ПЗФ Смарагдової мережі України в межах басейну 

р. Дністер 
№

п/п 

Назва об’єкту 

ПЗФ Смарагдової мережі 

Загальна площа, 

км
2 

Ріка/-и на 

території об’єкту 

Національні природні парки 

1 Бережанське Опілля 483,9 Золота Липа 

2 Бойківщина 231,5 Стрий 

3 Карпатський  1,2 немає 

4 Дністровський каньйон 248,2 Дністер 

5 Північне Поділля 158,4 Золота Липа, Серет 

6 Подільські Товтри 5987,4 Дністер 

7 Сколівські Бескиди 820,9 Рибник 

8 Долино-Рожнятівський 2431,2 Свіча 

9 Галицький 338,6 Лімниця, Дністер 

10 Хотинський 215,3 Дністер 

11 Дністровський лиман 805,8 Дністер 

12 Нижнього Дністра 448,0 Дністер 

13 Подільський Дністер 33,6 Дністер 

14 Яворівський 123,1 Верещиця 

Регіональні ландшафтні парки 

15 Дністровський 450,9 Дністер 

16 Чернівецький 9,9 немає 

17 Кучурганський 35,9 немає 

18 Лядова-Мурафа 84,3 Мурафа 

19 Надсянський 192,2 Яблонька 

20 Підгаєцький 118,2 Золота Липа 

21 Стільське Горбогір’я 537,6 Клодниця, Ілівець 

22 Верхньодністровські Бескиди 200,0 Яблонка, Либухівка 

Природні заповідники 

23 Горгани 119,6 Довжинець, 

40% 

23% 

11% 

11% 

6% 

3% 3% 3% 

Національний природний парк Регіональний ландшафтний парк Природний заповідник 

Лісовий заказник Гідрогічний заказник Ботанічний заказник 

Дендрологічний заказник Пам'ятка природи 



Зелениця 

24 Медобори 222,7 Збруч 

25 Розточчя 49,7 Верещиця 

26 Розточчя 296,6 Верещиця 

Гідрологічні заказники 

27 Серетський 154,0 Серет 

28 «Турова дача» 24,2 Лімниця 

Лісові заказники 

29 Кам’янобрідський 23,3 Верещиця 

30 Славський 172,9 Головчанка 

31 Завадівський 16,8 Млинівка 

32 Чорний ліс 490,8 Луквиця 

Ботанічні заказники 

33 «Журавлівська дача» 25,0 немає 

Дендрологічні заказники 

34 Тростянецький 14,6 Тростянець 

Пам’ятка природи 

35 «Великі Голди» 8,0 немає 

 

В басейні Дністра на території Вінницької області є два об’єкти 

Смарагдової мережі. 

Liadova-Murafa - UA0000149 

Podilskyi Dnister - UA0000245 

В Басейні річки Дністер на території області у різні роки були визначні 

об’єкти природно-заповідного фонду загальнодержавного значення. 

Найбільш відомими серед них є: 

– Регіональний ландшафтний парк «Дністер» Долина річки Дністер зі 

своїми притоками є однією з унікальних територій. Рідкісні для Поділля 

лісові угрупування з реліктової флори (дуб скельний і пухнастий, скоп олія 

карніолійська та орхідеї) В грабових дубравах широко представлені цінні 

лікарські рослини барвінок малий, цмін пісковий, валеріана висока, звіробій 

продірявлений, горицвіт, сон-трава орхідеї. Серед заповідних ботанічних 

об’єктів найчисельнішими є вікові дуби. Серед видів регіональної охорони: 

горицвіт весняний, анемона лісова, барвінок малий і трав’янистий, півники 

угорські, сальвінія плавуча, зозулинець блощичний. 

Урочище "Стінка" Мальовниче урочище на крутих схилах р. Дністер 

серед рідкісних виходів на поверхню пісковиків, де зростають дубові 

насадження. Є ряд джерел в т.ч. відома "Гайдамацька криниця". 

Регіональний ландшафтний парк «Мурафа» Басейн р. Мурафи є 

регіональним екологічним коридором, який поєднується з 

субмеридіональним Дністровським екокоридором. Притоки р. Мурафи 

виступають інтерактивними елементами в формуванні регіональної 

екомережі і разом з тим є екологічними коридорами в формуванні локальної 

екомережі. Мальовничі береги, невеличкі ліси, степове різнотрав’я, гранітні 

скелі, висотою 10-15 м, які нависають над водою, що з шумом і клекотом 

пробиває собі дорогу серед безлічі порогів доповнюють археологічні та 

архітектурні пам’ятки. Багатий набір археологічних пам’яток і біля села 



Мервинці. Верхня та середня течія річки Мурафи у великій мірі 

зарегульована дамбами, що сприяло утворенню ставків та водосховищ. З 

часом на названих водних об’єктах сформувались водно-болотні флористичні 

комплекси, які сприяють збереженню фауністичного різноманіття. 

 В басейні річки Дністер до Смарагдової мережі на території 

Хмельницької області включений 1 об'єкт. 

Національний природний парк "Подільські Товтри" (площа 261521,0 

га; код об’єкту UA 0000011) знаходиться на південному заході 

Хмельниччини. Це унікальний природний утвір, древні гори, що 

сформувались 25– 15 млн. років тому під час існування Тортонського та 

Сарматського морів. Тут переважає лісостеповий тип рослинності. Панівне 

значення в природному рослинному покриві мають дубові, грабово-дубові, 

грабово-дубово-ясеневі ліси. Особливістю флори є наявність великої 

кількості граничноареальних (понад 30), реліктових (понад 60), ендемічних 

(30) видів. До Червоного списку МСОП занесено 7 видів рослин, 

Європейського Червоного списку – 5, Додатку І Бернської конвенції – 5, 

Червоної книги України – 64 (але підтверджено знаходження 49 видів). 

Велике різноманіття екотопів, наявність на території парку старих лісових 

масивів, відкритих крутосхилів, карстових печер сприяє проживанню тут 

великої кількості видів тварин. До Червоної книги України занесено 80 видів 

фауни.  

З огляду на викладене, об’єкти Смарагдової мережі дають змогу 

зберігати унікальні екосистеми Поділля, які є надбанням Хмельниччини та 

Європи загалом. З першого погляду можна подумати, що Смарагдова мережа 

це аналог природно-заповідного фонду. Але це зовсім не так. Межі територій 

Смарагдової мережі визначаються науковцями і проходять лише там, де це 

дійсно потрібно для збереження видів і оселищ, не залежно від меж  

землекористування і адміністративного поділу. Після вступу в силу 

законодавства про мережу, розпочнеться розробка менеджмент-планів для 

кожної з територій і на них будуть запроваджені відповідні охоронні заходи. 

Такі, які потрібні для кожного з видів і оселищ. Це може бути обмеження 

строків сінокосіння, або й необхідність його проведення, обмеження зміни 

гідрологічного режиму або інші заходи. Є лише одна суттєва зміна, що 

торкнеться всіх територій, які увійдуть у Смарагдову мережу – нові форми 

господарської діяльності на них треба буде погоджувати, враховуючи 

потреби всіх рідкісних видів і оселищ. Смарагдова мережа покликана 

зберігати природу і всі, хто до неї не байдужий виграють від цього. 

У межах Тернопільської області до Смарагдової мережі включено  

7 природних територій та об’єктів краю в тому числі в басейні річки Дністер: 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. „Серетський” (номер у списку кандидатів № UA0000189) 

 

 
 

2. Національний природний парк „Дністровський каньйон” (номер у списку 

кандидатів № UA0000122) 

 

  
 

Дністровський каньйон - найбільший каньйон в Україні і один з 

найбільших в Європі. З метою збереження цінних природних та історико-

культурних комплексів і об'єктів лісостепової зони, президент України  

В. Ющенко постановив створити на території Борщівського, Бучацького, 

Заліщицького та Монастириського районів Тернопільської області 



національний природний парк "Дністровський каньйон".  Про це йдеться в 

указі Президента № 96 від 3 лютого 2010 р. 

До території національного природного парку «Дністровський 

каньйон» включено 10829,18 га земель, а саме: 7189,65 га земель державної 

власності, що надаються (у тому числі з вилученням у землекористувачів) 

національному природному парку в постійне користування, і 3639,53 га 

земель, що включаються до його території без вилучення. 

 

3. Природний заповідник „Медобори” (номер у списку кандидатів № 

UA0000010) 

 
 

Природний заповідник "Медобори" – справжня перлина не тільки 

Тернопільщини, а й цілої України. Він розташований на теренах Подільських 

Товтр, гряда яких простягається з північного заходу на південний схід від с. 

Підкамінь Львівської області, через Тернопільщину, Хмельниччину аж до 

Румунії. Товтри є унікальним геолого-геоморфологічним та 

палеогеографічним феноменом національного і міжнародного значення. 

Особливо цінною та цікавою ділянкою є частина Товтр, що охороняється у 

межах природного заповідника "Медобори", створеного у 1990 році. Тут 

представлені найтиповіші для Товтрової рифової гряди форми рельєфу – 

головне пасмо та групи бічних форм Товтр із скам’янілими рештками 

організмів Баденського і Сарматського морів, що збереглися у вапняках в 

прижиттєвому положенні. Ця частина пасма найбільш монолітна та 

заліснена, а за багатство медоносних рослин названа Медоборами. 

Створено природний заповідник "Медобори" з метою збереження 

унікальних природних комплексів Подільських Товтр, генофонду рослинного 

і тваринного світу, використання їх у наукових цілях та природоохоронній 

роботі. Площа заповідної території 9516,7 га. 

 



 

 

 

 

4. „Бережанське Опілля”  (номер у списку кандидатів №  UA0000190) 

 
 

На території проектованого НПП «Бережанське Опілля» зростає понад 

80 видів судинних рослин, включених до Червоної книги України, що 

становить понад 65% таких видів у флорі Тернопільської області. Ці 

ландшафти є балочними системами, схилами пагорбів, улоговин, 

непридатними для ведення сільського господарства. 

Для збереження унікальних територій члени громадських екологічних 

організацій вимагають їхнього термінового внесення до природно-

заповідного фонду, зокрема створення національного природного парку 

«Бережанське Опілля». 

На даний час проводиться оцінка відповідності кожного об’єкта зі 

списку кандидатів по основних критеріях „територій особливого 

природоохоронного значення”.  

На території Чернівецької області розташовані наступні об’єкти 

Смарагдової мережі, а саме:  

- Національний природний парк «Дністровський каньйон»; 

- Національний природний парк «Хотинський» - перспективний до 

внесення до Смарагдової мережі. 

В басейні річки Дністер на території Івано-Франківської області 

представлені такі об᾿єкти природно-заповідного фонду: 

- Галицький національний природний парк 

- Дністровський регіональний ландшафтний парк 

- Карпатський національний природний парк 



- Чорний Ліс 

- Природний заповідник "Горгани"  

На території Львівської області до басейну річки Дністер належать 

наступні об’єкти ПЗФ: 

- Природний заповідник "Розточчя"; 

- Національний природний парк "Сколівські Бескиди"; 

- Яворівський національний природний парк; 

- Надсянський регіональний ландшафтний парк; 

- Регіональний ландшафтний парк "Верхньодністровські Бескиди"; 

- Національний природний парк "Північне Поділля"; 

- Розточчя; 

- Національний природний парк "Бойківщина"; 

- Регіональний ландшафтний парк "Стільське горбогір'я"; 

- Славський. 

Рис. 3.2. Об’єкти Смарагдової мережі РБР Дністер (в межах України) 

 

3.2. Зони санітарної охорони. 

Зони санітарної охорони встановлюються навколо джерел 

централізованого водопостачання і мають чітке правове визначення відносно 

особливостей землекористування для так званої першої зони охорони. В 

межах басейну р. Дністер виділено 408 питних водозаборів. 



 
 

Рис. 3.3. Питні водозабори РБР Дністер (в межах України) 

 

3.3. Зони охорони цінних видів водних біоресурсів. 

На сьогодні реєстр таких зон відсутній. 

 

3.4. Масиви поверхневих/підземних вод, які використовуються для 

рекреаційних, лікувальних, курортних та оздоровчих цілей, а також 

води, призначені для купання. 

Масиви поверхневих/підземних вод, які використовуються для 

рекреаційних, лікувальних, курортних і оздоровчих цілей мають правовий 

статус. Таких зон в межах басейну р. Дністер налічується 27. Також у межах 

басейну річки Дністер до даної категорії занесені води, які призначені для 

купання. Таких зон, які призначені для купання, виділено 12 об’єктів, 

зокрема на р. Дністер – Могилів-Подільський міський пляж. 

 



 
 

Рис. 3.4.  Місця рекреації населення(в РБР Дністер в межах України) 

 

3.5. Зони, вразливі до (накопичення) нітратів. 

 

На сьогодні реєстр таких зон відсутній. 

  
 


