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Концепція законодавчих змін в Україні 

Директива № 92/43/ЄС  
про збереження природного 

середовища існування дикої флори та 
фауни 

Оселищна директива 

Директива № 2009/147/ЄС  
про захист диких птахів 

Пташина директива 

Співпраця: МБО «Екологія-Право-Людина» 



Проект Закону України  
«Про території Смарагдової мережі» 
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Проект Закону України  
«Про території Смарагдової мережі» 



SUF/CD – 45 видів 

IN MIN/CD – 16 видів 

IN MOD/CD – 46 видів (у тому числі: Ciconia nigra) 

SR - Oxyura leucocephala, Milvus milvus, Circus 

macrourus, Accipiter brevipes, Porzana pusilla, 

Burhinus oedicnemus, Numenius tenuirostris, Aegolius 

funereus, Calandrella brachydactyla, Acrocephalus 

melanopogon 

Біогеографічний семінар щодо оцінки видів птахів 
в рамках Бернської конвенції, Київ 

Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine  

https://rm.coe.int/final-conclusions-on-the-representation-of-bird-species-from-res-no-6-/16808b4151 

Співпраця: Інститут зоології 

ім. І.І.Шмальгаузена  

НАН України, орнітологи 



Підготовка оновленої бази даних територій 
Смарагдової мережі 

Затверджені території 

Смарагдової мережі – 271, 

близько 6 млн. га 

 

Нові пропозицій – 60,  

близько 1 млн. га 

 

Співпраця: 

Українська 

природоохоронна група 

Олексій Марущак 



Внесення 2 природних оселищ до резолюції  
4 (1996) Бернської конвенції 

 тимчасові солонуваті водойми у 

депресіях степової зони (поди) 

 континентальні кретофільні 

соснові ліси  

англ.: Depressions (pody) of the 

Steppe zone and Pine forests on 

chalk 

Співпраця: Інститут ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України, Анна Куземко, 

Яків Дідух, Віктор Шаповал, світлина соснових лісів – Сергій Лиманський 



Підготовка звітів щодо статусу збереження видів 
флори і фауни та типів природних оселищ 

https://www.coe.int/en/web/bern-convention/reporting-res.-8-2012- 



План дій щодо збереження  
чорного лелеки (Ciconia nigra L.) в Україні 

http://old.menr.gov.ua/index.p

hp/protection/protection6/publ

ication 

№ 
з/п 

Заходи із 
збереження 

виду * 

Виконавець 

Термін 
виконання, 

роки 

1.   Організація та 
проведення 
моніторингу  

Вінницька, Волинська, Житомирська, 
Закарпатська, Івано-Франківська, 
Київська, Львівська, Полтавська, 
Рівненська, Сумська, Тернопільська, 
Хмельницька, Чернівецька, 
Чернігівська обласні державні 
адміністрації 
  
Державний природознавчий музей  
НАН України за участі установ 
природно-заповідного фонду та 
державних підприємств лісової галузі у 
Вінницькій, Волинській, Закарпатській, 
Житомирській, Івано-Франківській, 
Київській, Львівській, Полтавській, 
Рівненській, Сумській, Тернопільській, 
Хмельницькій, Чернівецькій, 
Чернігівській областях 

2019-2022 

Співпраця: Західно-українське 

орнітологічне товариство, Державний 

природничий музей НАН України 



Семінар «Основні принципи імплементації директив 

Європейського Союзу в секторі «Охорона природи», 

13–15 квітня 2016 року НПП «Олешківські піски»  

Семінар «Впровадження вимог директив ЄС у 

галузі охорони природи», 7–9 червня 2017 року в 

с. Синевирська Поляна 

семінар «Імплементація вимог Директив ЄС у сфері 

збереження природи», 5–7 червня 2018 року НПП 

«Меотида» 



Семінар «Імплементація Пташиної директиви 

Європейського Союзу та Смарагдова мережа 

для охорони птахів в Україні», 3-4 травня 2018 

р. Мінприроди 

семінар «Імплементація оселищної 

директиви» 4–6 жовтня в 2017 р.  с. Світязь, 

Шацького району, Волинської області  

19–21 жовтня 2016 року — Семінар 

«Імплементація Пташиної Директиви 

Європейського Союзу»/ ХІ конференція 

Західноукраїнського орнітологічного товариства 

27–29 вересня 2016 року — Семінар з Імплементації 

Оселищної Директиви: Фауна, м. Яремче 



Семінар 

«Імплементація 

Оселищної 

директиви 

Європейського 

Союзу: оселища 

та флора»,  

м. Новгород-

Сіверський, 

Чернігівська 

обл.,  

14–16 червня 

2016 



Карта біотопів ділянки 

заплави р. Десна 

(Деснянський 

біосферний резерват) 



Семінар 

«Імплементація 

Оселищної 

директиви 

Європейського 

Союзу: оселища та 

флора» ,  

м. Золочів, Львіська 

обл., НПП «Північне 

Поділля» 21–23 

червня, 2017 



Карта біотопів ур. Стінка (НПП “Північне 

Поділля”) 



Семінар 

«Імплементація 

Оселищної 

директиви 

Європейського 

Союзу: оселища та 

флора» , c. Мигия, 

Миколаївська обл., 

НПП «Бузький 

Гард» 15-17 травня, 

2018 



Карта оселищ ділянки 

долини р. Південний Буг 

(НПП “Бузький Гард”) 





2019 рік та наступні роки 

Співпраця: ? 

 подання до ВРУ проекту Закону України «Про території Смарагдової 

мережі» 
 

 розроблення та прийняття методичних рекомендацій щодо методики та 

процедури оцінки планів і проектів на предмет наслідків їх 

впровадження для спеціальних територій для збереження з 

урахуванням завдань щодо її збереження тощо 
 

 формування списку потенційних об’єктів Смарагдової мережі 
 

 складення та оприлюднення рекомендованого переліку спеціальних 

природоохоронних заходів для видів птахів, зокрема видів регулярної 

міграції 
 

 розроблення менеджмент-планів для територій Смарагдової мережі та 

їх реалізація 
 

 створення системи моніторингу видів флори і фауни та типів природних 

оселищ, у тому числі їх інвентаризація 

 … 

 



Дякую за увагу! 


