
РОЗРОБКАРОЗРОБКА ПРОЕКТПРОЕКТІВІВ СТВОРЕННЯСТВОРЕННЯ
НОВИХНОВИХ ОБОБ’’ЄКТІВЄКТІВ НАЦІОНАЛЬНОЇНАЦІОНАЛЬНОЇ

ЕКОЛОГІЧНОЇЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІМЕРЕЖІ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІОБЛАСТІ



nn БіологічнеБіологічне різноманіттярізноманіття
ДніпропетровщиниДніпропетровщини зазналозазнало
суттєвогосуттєвого збідненнязбіднення заза рахунокрахунок
антропотехногенногоантропотехногенного
навантаженнянавантаження. . ДляДля вирішеннявирішення цієїцієї
проблемипроблеми необхіднонеобхідно забезпечитизабезпечити
проведенняпроведення проектнопроектно--досліднихдослідних, , 
інвентаризаційнихінвентаризаційних іі кадастровихкадастрових
робітробіт зізі створеннястворення елементівелементів
екологічноїекологічної мережімережі тата здійснитиздійснити
виконаннявиконання практичнихпрактичних заходівзаходів нана
територіїтериторії екологічноїекологічної мережімережі. . 

ОписОпис проектпроектуу

ОстаннімОстаннім часомчасом колективколектив НДІНДІ біологіїбіології тата факультетуфакультету біологіїбіології, , екологіїекології тата
медицинимедицини ДНУДНУ залученозалучено додо вирішеннявирішення проблемипроблеми збільшеннязбільшення територіїтериторії
природноприродно--заповідногозаповідного фондуфонду областіобласті. . НимНим знайденознайдено оптимальнуоптимальну
послідовністьпослідовність дійдій щодощодо створеннястворення іі розширеннярозширення національноїнаціональної екологічноїекологічної
мережімережі ДніпропетровськоїДніпропетровської областіобласті. . РеалізаціяРеалізація цієїцієї розробкирозробки дозволилодозволило
авторамавторам створитистворити новінові обоб’’єктиєкти природноприродно заповідногозаповідного фондуфонду..



ЗмістЗміст іінновацнноваціїії
ПроектПроект спрямованийспрямований нана реалізаціюреалізацію найбільшнайбільш невідкладнихневідкладних заходівзаходів щодощодо

збереженнязбереження тата підвищенняпідвищення біологічногобіологічного різноманіттярізноманіття регіонурегіону, , призупиненняпризупинення
деградаціїдеградації ландшафтівландшафтів..

ПроектПроект міститьмістить 66 етапіветапів. . 
nn НаНа першомупершому етапіетапі проводятьпроводять підготовкупідготовку документаціїдокументації, , складанняскладання карткарт тощотощо. . 
nn ДругийДругий етапетап передбачаєпередбачає викладенвикладенняня станустану екологічноїекологічної проблемипроблеми тата

обґрунтуванняобґрунтування необхідностінеобхідності їїїї розврозв’’язанняязання, , виходячивиходячи зз характеристикихарактеристики
проведенихпроведених інвентаризаційнихінвентаризаційних робітробіт..

nn УУ третьомутретьому етапіетапі надаєтьсянадається метамета проектупроекту –– ствстворенняорення новогонового обоб’’єктуєкту
природноприродно--заповідногозаповідного фондуфонду, , йогойого технічнітехнічні завданнязавдання.. ВизначаютьВизначають строкистроки
реалізаціїреалізації проектупроекту. . 

nn ЧетвертийЧетвертий етапетап передбачаєпередбачає проведенняпроведення польовихпольових іі камеральнихкамеральних дослідженьдосліджень..
nn ПП’’ятийятий етапетап повпов’’язанийязаний зізі складаннямскладанням звітноїзвітної документаціїдокументації щодощодо

необхідностінеобхідності включеннявключення дослідженогодослідженого обоб’’єктуєкту додо природноприродно--заповідногозаповідного фондуфонду
областіобласті. . 

nn ШостийШостий ((заключнийзаключний) ) етапетап передбачаєпередбачає здачуздачу звітноїзвітної науковонауково--технічноїтехнічної
документаціїдокументації. . НаНа їїїї основіоснові відбуваєтьсявідбувається збільшеннязбільшення кількостікількості тата площіплощі обоб’’єктівєктів
природноприродно--заповідногозаповідного фондуфонду, , одержанняодержання ниминими відповідноговідповідного
природоохоронногоприродоохоронного статусустатусу, , подальшеподальше винесеннявинесення вв натурунатуру їхїх межмеж. . 



МетаМета проектпроектуу
МетаМета –– розробкарозробка алгоритмуалгоритму створеннястворення територіальнотериторіально--
функціональноїфункціональної системисистеми екологічноїекологічної мережімережі
ДніпропетровськоїДніпропетровської областіобласті. . ЙогоЙого реалізаціяреалізація повиннаповинна
забезпечуватизабезпечувати::

nn досягненнядосягнення екологічноекологічно обґрунтованогообґрунтованого мінімумумінімуму площіплощі земельземель
природноприродно--заповідногозаповідного фондуфонду, , необхідногонеобхідного длядля стійкогостійкого розвиткурозвитку
природнихприродних іі окультуренихокультурених ландшафтівландшафтів; ; 

nn збереженнязбереження різноманіттярізноманіття природнихприродних іі напівприроднихнапівприродних типівтипів
ландшафтівландшафтів, , геологічнихгеологічних пампам’’ятокяток, , ґрунтівґрунтів, , популяційпопуляцій рідкіснихрідкісних тата
зникаючихзникаючих видіввидів флорифлори тата фаунифауни регіонурегіону; ; 

nn існуванняіснування природнихприродних шляхівшляхів міграціїміграції тата поширенняпоширення ареалуареалу видіввидів
рослинрослин іі тваринтварин уу межахмежах ДніпропетровськоїДніпропетровської областіобласті тата сусідніхсусідніх
областейобластей; ; 

nn збалансованезбалансоване тата невиснажливеневиснажливе довготриваледовготривале використаннявикористання природнихприродних
ресурсівресурсів уу господарськійгосподарській діяльностідіяльності населеннянаселення..



ЧерезЧерез територіютериторію
ДніпропетровськоїДніпропетровської
областіобласті проходитьпроходить двадва
транснаціональнихтранснаціональних
екологічнихекологічних коридорикоридори
вищоговищого рівнярівня ––
ДніпровськийДніпровський
меридіональниймеридіональний
((обмеженийобмежений долиноюдолиною
ДніпраДніпра) ) тата
ПівденноукраїнськийПівденноукраїнський
степовийстеповий широтнийширотний. . НаНа
їхїх перехрестіперехресті вв їхїх межахмежах
передбачаєтьсяпередбачається
створеннястворення новихнових обоб’’єктівєктів
природноприродно--заповідногозаповідного
фондуфонду..

ПЛАНПЛАН--СХЕМАСХЕМА РОЗБУДОВИРОЗБУДОВИ РЕГІОНАЛЬНОЇРЕГІОНАЛЬНОЇ
ЕКОЛОГІЧНОЇЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІМЕРЕЖІ



nn ПроектиПроекти ОбласноїОбласної державноїдержавної адміністраціїадміністрації
ДніпропетровськоїДніпропетровської областіобласті..

nn ПроектиПроекти ДержуправлінняДержуправління екологіїекології тата природнихприродних
ресурсівресурсів ДніпропетровськоїДніпропетровської областіобласті..

ГалузьГалузь застосуваннязастосування



КонкурентніКонкурентні перевагипереваги

ПроектомПроектом передбачаєтьсяпередбачається принциповапринципова
зміназміна підходупідходу додо створеннястворення екологічноїекологічної
мережімережі областіобласті. . РеалізаціяРеалізація запропонованоїзапропонованої
схемисхеми дозволитьдозволить найшвидшенайшвидше відновитивідновити
природнеприродне середовищесередовище вв межахмежах заповіднихзаповідних
територійтериторій заза умовумов оптимальногооптимального
регулюваннярегулювання фінансовогофінансового потокупотоку..



АпробаціяАпробація
nn УУ 20042004––2006 2006 рррр. . створеностворено 8 8 проектівпроектів ландшафтнихландшафтних заказниківзаказників місцевогомісцевого

значеннязначення нана територіїтериторії ПавлоградскьгоПавлоградскьго районурайону
nn РозробленоРозроблено ““ПрограмуПрограму розвиткурозвитку національноїнаціональної екологічноїекологічної мережімережі мм. . 

ПавлоградПавлоград нана 20112011––2015 2015 рррр..”” (2011 (2011 рр.). .). 

ВиконаноВиконано такітакі науковонауково--досліднідослідні роботироботи: : 
nn ““НауковеНаукове обґрунтуванняобґрунтування режимурежиму господарськогогосподарського використаннявикористання окремихокремих

ділянокділянок ландшафтноголандшафтного заказниказаказника місцевогомісцевого значеннязначення ““ ТернівськийТернівський”” іі
прилеглихприлеглих територійтериторій ПавлоградськогоПавлоградського районурайону ДніпропетровськоїДніпропетровської
областіобласті”” (2012 (2012 рр.)..).

nn ““РозробкаРозробка проектівпроектів створеннястворення обоб’’єктівєктів природноприродно--заповідногозаповідного фондуфонду
областіобласті”” (2008 (2008 рр.)..).

nn ““ІнвентаризаційноІнвентаризаційно--кадастровікадастрові роботироботи обоб’’єктівєктів природноприродно--заповідногозаповідного
фондуфонду зз оцінкоюоцінкою їхїх роліролі вв екомережіекомережі”” (2008 (2008 рр.). .). 

nn ““ІнвентаризаціяІнвентаризація біологічногобіологічного різноманіттярізноманіття вв ДніпропетровськійДніпропетровській областіобласті””
(2008 (2008 рр.). .). 

nn ““РозробкаРозробка біологічногобіологічного обґрунтуванняобґрунтування додо проектівпроектів створеннястворення обоб’’єктівєктів
природноприродно--заповідногозаповідного фондуфонду областіобласті”” (2011 (2011 рр.)..).



ЗвЗв´́язокязок

nn КерівникКерівник проектупроекту: : 
ПахомовПахомов ОО. . ЄЄ., ., дд--рр біолбіол. . наукнаук, , професорпрофесор, , 
декандекан факультетуфакультету біологіїбіології, , екологіїекології тата медицинимедицини
ДніпропетровськогоДніпропетровського національногонаціонального університетууніверситету
імім. . ОлесяОлеся ГончараГончара, , 
прпр. . ГагарінаГагаріна, 72, , 72, мм. . ДніпропетровськДніпропетровськ, , УкраїнаУкраїна, 49010, , 49010, 
телтел. (056) 776. (056) 776--8383--89.89.


