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АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЗАПОВІДНОЇ СПРАВИ В АЗОВО-

ЧОРНОМОРСЬКОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ 
 

Згідно із Морською доктриною України на період до 2035 року, затвердженою Постановою КМУ від 07.10.2009 р. № 1307, до 

перспективних напрямів розвитку охорони морського середовища віднесено:  

- розвиток мережі морських об’єктів природно-заповідного фонду та акваторій із регульованою господарською діяльністю; 

- збереження та відтворення екосистеми, ценозів, видів рослинного та тваринного світу приморських регіонів, насамперед тих, що внесені 

до Червоної книги України, із залученням необхідних фінансових, наукових і технічних ресурсів; 

- упровадження комплексного підходу до розвитку приморських регіонів, регулювання та планування ресурсів суші та моря як єдиної 

системи з урахуванням економічних і природоохоронних особливостей, диференціації та розширення екологічної мережі приморських 

регіонів із використанням досвіду ЄС; 

- охорона приморських і морських екосистем, які відіграють важливу роль у збереженні біо- та ландшафтного різноманіття в районах 

Чорного та Азовського морів. 

Необхідність та актуальність проведення цієї роботи обумовлена рекомендаціями останньої редакції Транскордонного 

Діагностичного аналізу Чорного моря (TDA; GEF/UNDP BSERP, 2007 р.) щодо збільшення площ морських охоронюваних природних 

акваторій, оновленого Стратегічного плану відновлення та захисту Чорного моря (BSSAP), вимогами стратегії створення 

Європейської мережі морських охоронюваних територій (ECMEN, Софія, 1995), відповідно до Рамкової Директиви ЄС про морську 

стратегію (2008/56/ЄС). 

Ефективна екологічно послідовна мережа морських охоронних природних територій Чорного і Азовського морів, в межах 

Прибережно-морського екологічного коридору, як сприятиме, так і залежатиме від досягнення інших цілей збереження (не тільки зниження 

рівня забруднення, сталого управління рибальством, удосконалення законодавства і процедури його застосування, а також нарощування 

потенціалу) викладених в оновленому (2008) Трансграничному діагностичному аналізі Чорного моря і Стратегічному плані дій. 

Ключові слова: морські охоронні природні території, природно-заповідний фонд, Прибережно-морський екологічний коридор, екологічна 

мережа, Чорне та Азовське моря,  Директива ЄС про морську стратегію, національний природний парк 

 

Постановка проблеми. Україна має найбіль-

шу серед Азово-Чорноморського басейну дов-

жину морського узбережжя - 2 759,2 км і понад        

72 тис. км2 виключної морської економічної 

зони. Значну частину національного валового 

внутрішнього продукту формують п’ять облас-

тей України, які мають вихід до моря і займають 

близько 27 % її території. Більшість населення 

на їх території проживає в безпосередній близь-

кості до моря та тісно пов’язана з морською 

діяльністю. Інтенсивний розвиток промислово-

го і сільськогосподарського виробництва, будів-

ництво міст, селищ, розширення мережі заліз-

ничних і автомобільних колій, ліній електро-

передач і газопроводів, зарегулювання перебігу 

річок, осушення боліт, зрошування посушливих 

земель та багато інших видів діяльності призве-

ли до значних змін ландшафтів, вплинули на 

екологічну рівновагу, видовий і кількісний 

склад флори і фауни. В приморських районах 

розкинулися рівнинні ландшафти степової зони, 

які на сьогодні майже повністю розорані. 

Робота відповідає пріоритетам діяльності 

Мінприроди, як імплементація актів права ЄС, 

виконання таких нормативно-правових актів як: 

- Стратегія державної екологічної політики 

(Закон України від 21.12.2010 р.  №2818; 

- Концепція Загальнодержавної програми 

збереження біорізноманіття на 2005 - 2025 роки 

(Розпорядження КМУ від 22.09.2004 р. № 675-р); 

- Концепція  Загальнодержавної  програми  роз-

витку заповідної справи на період до 2020 року 

(Розпорядження КМУ від 08.02.2006 р. № 70-р); 

- Морська доктрина України на період до 2035 

року (Постанова КМУ від 07.10.2009 р. № 1307); 

- Рамкова Директиви ЄС про морську 

стратегію (2008/56/ЄС);  

- Оселищна директива ЄС (92/43/ЄС);   

- Стратегія створення Європейської мережі морсь-

ких охоронюваних територій (ECMEN, Софія, 1995);  

- Конвенція збереження біорізноманіття 

(CBD, Ріо-де-Жанейро, 1992),  

- Протокол про збереження біорізноманіття і 

ланд-шафтів Чорного моря (2002) до Конвенції 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1307-2009-%D0%BF/print#n12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1307-2009-%D0%BF/print#n12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1307-2009-%D0%BF/print#n12
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про захист Чорного моря від забруднення 

(Бухарест, 1992); 

- програми ECMEN, NATURA-2000, EECONET, 

а також згідно рекомендацій:  

- Транскордонного Діагностичного аналізу 

Чорного моря (TDA; GEF/UNDP BSERP, 2007) 

щодо збільшення площ морських охоронюва-

них природних акваторій; 

- оновленого Стратегічного плану відновлення 

та захисту Чорного моря (BSSAP 2008) [1] – [16].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

При проведенні досліджень було використано 

міжнародні та національні нормативно-правові 

акти та результати досліджень таких авторів, як 

Александров Б.Г., Андрющенко Ю.О., Волох А.М., 

Воробйова Л.В., Демченко В.О., Дубина Д.В., 

Жарук І.С., Журбенко Т., Зайцев Ю.П., Кагало 

О.О., Марушевський Г.Б., Мінічева Г.Г., Мовчан 

Я.І., Парчук Г.В., Писанець Є.М., Подорожний 

С.М., Проценко Л.Д., Проць Б.Г., Романчук В., 

Рясінцева Н.І., Сіохін В.Д., Сурядна Н.М., Чер-

ничко Й.І., Шеляг-Сосонко Ю.Р., матеріали 

національних доповідей про стан навколиш-

нього природного середовища, а також 

матеріали екологічних паспортів областей 

Азово-Чорноморського регіону України. 

Мета статті. Розгляд еколого-правових ас-

пектів та тенденцій розвитку заповідної справи 

в Азово-Чорноморському регіоні України, пер-

спектив формування та розбудови Прибережно-

морського екологічного коридору (ПМЕК) наці-

ональної екомережі України. Крім розглянуто 

можливість посилення структури природно-

заповідного фонду (ПЗФ) за рахунок створення 

першого в Україні морського національного 

природного парку (НПП) «Чорноморський 

північно-західний шельф» і внесення змін до 

законодавства щодо специфіки морських НПП. 

Основні результати дослідження. ПМЕК – 

це складова частина екомережі України, яка 

повинна, в свою чергу,  вписатися в Пан-Євро-

пейську екомережу та Європейську мережу 

морських охоронюваних територій. Методоло-

гічною основою повинна стати Пан-Європей-

ська та Українська стратегії збереження біоріз-

номаніття. Пан-Європейська Стратегія збережен-

ня біо- та ландшафтного різноманіття (PEBLDS) 

розроблена, як реалізація ідей Конвенції Ріо-де-

Жанейро (1992 р.). PEBLDS також розглядаєть-

ся, як інструмент Бернської конвенції [15] – [19].  

За результатами даних обліку територій та 

об’єктів ПЗФ, поданих Міністерством екології 

та природних ресурсів України станом на 

01.01.2017 ПЗФ Азово-Чорноморського регіону, 

який включає Одеську, Миколаївську, Херсон-

ську, Донецьку, Запорізьку області та АР Крим*, 

має в своєму складі понад 1 010 території та 

об’єктів загальною площею близько 989,714 

тис. га , зокрема 402,5 тис. га в межах акваторії 

Чорного моря, а відсоток заповідних територій 

склав 6,6 %  в середньому по регіону [20]. 

Однак, фактично, нормування і регулювання 

природокористування з метою підтримки 

природних процесів, зокрема міграції тварин, 

відбувається лише на заповідних територіях (які 

є її базовими елементами – ядрами), перш за все, 

на об’єктах національного рівня, де встановлено 

чіткі заборони та обмеження господарської 

діяльності, а також створено спеціалізовані 

дирекції. У межах ПМЕК установами ПЗФ 

загальнодержавного значення є:  

- біосферні заповідники Дунайський 

(51 547,9 га) та Чорноморський (106 513,8 га);  

- природні заповідники Кримський (44 175 

га)*, Ялтинський гірсько-лісовий (14 523,0 га)*, 

«Мис Мартьян» (240 га)*, Карадазький (2 874,2 

га)*, Опукський (1 592,3 га)*, Казантипський 

(450,1 га )*, 

- НПП Азово-Сиваський (52 154 га), Нижньо-

дністровський (21 311,1 га), «Олешківські піс-

ки» (8 020,36 га), «Меотида» (20 720,9531 га), 

«Тузловські лимани» (27 865 га), Приазовський 

(78 126,92 га), «Джарилгацький» (10 000 га), 

«Чарівна гавань» (10 900 га)*, «Білобережжя 

Святослава» (35 232,15 га) [17] – [20]. Більшість 

із зазначених об’єктів містить ділянки морських 

акваторій. 

Існує також ряд регіональних ландшафтних 

парків, які фінансуються з обласних бюджетів: 

Тилігульські регіональні ландшафтні парки в 

Одеській та Миколаївській областях (13 954 га та 

8 195,4 га відповідно), «Кінбурзька коса»  (17 

890,2 га), «Бакальська коса» (1 520 га)*, «Кали-

нівський» (12 000 га)*, «Караларський» (8 806 

га)*, «Тиха Бухта» (1 508 га)*, «Лисяча бухта 

Ечкі-Даг» (1 561 га)*, «Мис Такіль» (850 га)*  [17] – [20]. 

Решта категорій заповідних територій та 

об’єктів, а саме такі їх категорії як заповідні 

урочища, заказники та пам’ятки природи, на які 

не виділяється державне фінансування, тобто 

вони функціонують (охороняються) за рахунок 

землекористувачів та землевласників, що 

негативно відбивається на їх стані. 
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Оскільки об’єкти ПЗФ в Азово-

Чорноморському регіоні досить віддалені один 

від одного, фрагментовані і фактично на 

місцевості не поєднані між собою екодуками 

або іншими екотехнологічними спорудами, то 

основний принцип екомережі, як цілісної 

структури охорони природних комплексів та 

раціонального природокористування на 

практиці залишається нереалізованим [17]-[20]. 

Позитивним кроком в напряму розбудови 

національної екомережі було затвердження 

Кабінетом Міністрів України Порядку 

включення територій та об’єктів до переліків 

територій та об’єктів екологічної мережі 

(Постанова КМУ від 16.12.2015 р. № 1196), але 

процес включення територій до цього переліку 

іде дуже повільно, так як це пов’язано із 

встановленням певних обмежень у земле– та 

природокористуванні, то має бути зацікавлення 

землевласників та землекористувачів (наявність 

фінансових пільг та підтримки державою) [21].      

З метою формування цілісного ПМЕК 

національної екологічної мережі України, яке 

може забезпечити збереження ресурсів Чорного 

та Азовського морів розроблено практичні 

рекомендації по створенню нових та розширенню 

існуючих заповідних територій в Азово-

Чорноморському регіоні України. Враховуючи 

вищезазначене було розглянуто перспективи 

розширення ПЗФ фонду шляхом створення 

першого в Україні морського НПП 

«Чорноморський північно-західний шельф», який 

об’єднає вже існуючі загальнодержавні заказники 

загальнозоологічний «Острів Зміїний» (232 га) та 

двох ботанічних «Мале філофорне поле» (38 500 

га) і «Філофорне поле Зернова» (402 500 га).  

Відповідно до статті 21 Закону України «Про 

ПЗФ України» НПП є природоохоронними, рек-

реаційними, культурно-освітніми, науково-

дослідними установами загальнодержавного 

значення, що створюються з метою збереження, 

відтворення та ефективного використання природ-

них комплексів та об'єктів, які мають особливу 

природоохоронну, оздоровчу, історико-культур-

ну, наукову, освітню та естетичну цінність [22]. 

Створення НПП «Чорноморський північно-

західний шельф» надасть змогу забезпечити ді-

єву охорону та державний контроль за дотриман-

ням природоохоронного законодавства, моніто-

ринг стану, збереження, відтворення та стале 

використання (якщо використання є можливим і 

доцільним) унікальних природних комплексів о. 

Зміїний, Малого та Великого філофорних полів 

та прилеглої акваторії Чорного моря, шляхом 

створення нової природно-заповідної установи. 

На території НПП з урахуванням природо-

охоронної, оздоровчої, наукової, рекреаційної, 

історико-культурної та інших цінностей природ-

них комплексів та об'єктів, їх особливостей 

встановлюється диференційований режим щодо 

їх охорони, відтворення та використання згідно з 

функціональним зонуванням: 

- заповідна зона; 

- зона регульованої рекреації; 

- зона стаціонарної рекреації; 

- господарська зона [22].  

Зонування території НПП, рекреаційна та інша 

діяльність на його території провадяться 

відповідно до Положення про НПП та Проекту 

організації території НПП, охорони, відтворення 

та рекреаційного використання його природних 

комплексів і об'єктів. Рекреаційна діяльність на 

території НПП організовується спеціальними 

підрозділами адміністрації парків, а також іншими 

підприємствами, установами та організаціями на 

підставі угод з адміністрацією парку.  

Але нажаль представлена в Законі України 

«Про ПЗФ Україні» структура функціонального 

зонування більш підходить НПП, розташованим 

на суходільних ділянках. Для морських нацпар-

ків, на прикладі США, існує інше зонування, яке 

узгоджується згідно видів можливого природо-

користування, яке включає не тільки рекреацію 

і туризм, але й рибальство, судноплавство та ін. 

Висновки та пропозиції. Створення 

першого в Україні морського НПП 

«Чорноморський північно-західний шельф», 

який об’єднає вже існуючі загальнодержавні 

заказники загальнозоологічний «Острів 

Зміїний» (232 га) та двох ботанічних «Мале 

філофорне поле» (38 500 га) і «Філофорне поле 

Зернова» (402 500 га), забезпечить: 

- виділення фінансування на утримання в 

парку спеціалізованої адміністрації, проведення 

систематичних наукових досліджень, охорону та 

відтворення цінних природних комплексів тощо. 

- наявність контролю за дотриманням  

природоохоронного режиму та застосування 

механізмів притягнення до відповідальності 

порушників режиму території ПЗФ; 

- поліпшення стану збереження унікальних 

природних комплексів о.Зміїний, Малого та 

Великого філофорних полів:  шельфових 

екосистем Чорного моря; 
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- організацію моніторингу шельфових 

ділянок, упорядкування збору та аналіз даних 

наукових досліджень, ведення “Літопису 

природи”; 

- підвищення інвестиційної привабливості та 

сприяння розвитку екотуризму; 

- сталий розвиток територій (акваторії), 

раціонального та свідомого природокористування, 

посиленню еколого-просвітницької роботи з 

громадськістю; 

- впровадження екологічно обґрунтованих 

видів природокористування на територіях та 

акваторіях з регульованим режимом,  

аквакультури тощо [22]. 

Крім того слід розглянути можливість 

доповнення ст. 21 Закону України «Про ПЗФ 

України» додатковими функціональними зонами, 

які можуть виділятися для морських НПП, зокрема 

зони відповідального рибальства, обмеженого 

судноплавства (без якорів та моторів) тощо. 
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Савиных-Пальцева Любовь Владимировна 

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЗАПОВЕДНОГО ДЕЛА В АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКОМ РЕГИОНЕ 

УКРАИНЫ 

Согласно Морской доктрине Украины на период до 2035 года, утвержденной Постановлением КМУ от 07.10.2009 г. № 1307, к 

перспективным направлениям  развития охраны морской среды отнесены: 

- развитие сети морских объектов природно-заповедного фонда и акваторий с регулируемой хозяйственной деятельностью; 

- сохранение и воспроизводство экосистемы, ценозов видов растительного и животного мира приморских регионов, прежде всего 

тех, которые внесены в Красную книгу Украины, с привлечением необходимых финансовых, научных и технических ресурсов; 

- внедрение комплексного подхода к развитию приморских регионов, регулированию и планированию ресурсов суши и моря, как единой 

системы с учетом экономических и природоохранных особенностей, дифференциации и расширению экологической сети приморских 

регионов с использованием опыта ЕС; 

- охрана приморских и морских экосистем, играющих важную роль в сохранении био- и ландшафтного разнообразия в районах Черного 

и Азовского морей. 

Необходимость и актуальность этой работы обусловлена рекомендациями последней редакции трансграничного Диагностического 

анализа Черного моря (TDA; GEF / UNDP BSERP, 2007) об увеличении площадей морских охраняемых природных акваторий, 

обновленного Стратегического плана восстановления и защиты Черного моря (BSSAP), требованиями стратегии создания 

европейской сети морских охраняемых территорий (ECMEN, София, 1995), в соответствии с Рамочной Директивой ЕС о морской 

стратегии (2008/56 / ЕС). 

Эффективная экологически последовательная сеть морских охраняемых природных территорий Черного и Азовского морей, в 

пределах прибрежно-морского экологического коридора, должна как способствовать, так и зависеть от достижения других целей 

сохранения (не только снижение уровня загрязнения, устойчивого управления рыболовством, совершенствование законодательства 

и процедуры его применения, а также наращивание потенциала) изложенных в обновленном Трансграничном диагностическом 

анализе Черного моря и Стратегическом плане действий (2008). 

Ключевые слова: морские охраняемые природные территории, природно-заповедный фонд, прибрежно-морской экологический 

коридор, экологическая сеть, Черное и Азовское моря, Директива ЕС о морской стратегии, национальный природный парк 

 

Savinykh-Paltseva Liubov Vladimirovna 

ACTUAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF NATURE CONSERVATION IN THE AZOV-BLACK SEA REGION 

OF UKRAINE 

According to the Maritime Doctrine of Ukraine for the period up to 2035, approved by оf the Cabinet of Ministers of Ukraine Resolution 

No. 1307 of 07.10.2009, the perspective directions for the development of marine environment protection include: 

- Development of a network of marine objects of the nature reserve fund and water areas with regulated economic activity; 

- conservation and reproduction of ecosystems, coenoses of species of flora and fauna of coastal regions, especially those that are 

included in the Red Data Book of Ukraine, with attraction of necessary financial, scientific and technical resources; 

- introduction of a comprehensive approach to the development of coastal regions, regulation and planning of land and sea resources, 

as a unified system, taking into account economic and environmental features, differentiation and expansion of the ecological network 

of coastal regions using EU experience; 

- protection of coastal and marine ecosystems, which play an important role in the conservation of bio- and landscape diversity in the 

Black and Azov seas. 

The necessity and relevance of this work is due to the recommendations of the latest edition of the Transboundary Diagnostic Analysis 

of the Black Sea (TDA; GEF / UNDP BSERP, 2007) on the expansion of marine protected areas, the updated Black Sea Strategic 

Recovery and Protection Plan (BSSAP), the requirements of the European Marine Network Strategy of protected areas (ECMEN, 

Sofia, 1995), in accordance with the EU Marine Strategy Framework Directive (2008/56 / EC). 

An effective ecologically consistent network of marine protected areas of the Black and Azov seas, within the coastal ecological 

corridor, should both contribute to and depend on the achievement of other conservation objectives (not only reducing pollution, 

sustainable fisheries management, improving its legislation as well as capacity building) outlined in the updated Black Sea 

Transboundary Diagnostic Analysis and Strategic Action Plan (2008). 

Keywords: marine protected natural areas, nature reserve fund, Coastal-marine ecological corridor, ecological network, Black and 

Azov seas, Marine Strategy Framework Directive, national nature park 
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