
 

Пропозиції до плану відновлення РГ “Екологічна безпекаа” 
 

Поточні проєкти, які потребують 

доопрацювання 

Обґрунтування Пропозиція 

Підрозділ: Завдяки реалізації завдань Плану відновлення очікується досягнення таких результатів: 

- створено 10 природоохоронних 

територій, які відповідають кращим 

європейським практикам 

З даного формулювання не зрозуміло, чи це 

створення нових об’єктів ПЗФ чи покращення 

управління існуючими об’єктами. Варто також 

уточнити які саме практики плануються 

впроваджуватись. 

Крім того, 20% ПЗФ постраждали на даний 

момент від окупації та бойових дій. Саме цим 

об’єктам має надаватись перевага у 

відновленні та покращенні. Зазначення саме 

цих об’єктів ПЗФ у цілях Плану відновлення 

дозволить привернути більше уваги донорів та 

залучити кошти на відновлення довкілля. 

Уточнити чи це створення нових об’єктів ПЗФ 

чи покращення роботи існуючих. 

Європейські практики варто замінити 

відповідними документами, які ці практики 

нормують. 

Зазначити які саме об’єкти ПЗФ, з тих які 

постраждали внаслідок бойових дій будуть 

серед цих 10 територій. 

Напрямок 4: «Збереження природних екосистем і біологічного різноманіття, відновлення та розвиток природоохоронних територій та 

об’єктів» 

Етап 2: січень 2023 року – грудень 2025 року  Додати завдання: 

- На даний момент відсутні нормативні 

документи які стандартизують 

будівництво біопереходів. ДБН В.2.3- 

22:2009 передбачає лише, що у разі 

будівництва біопереходів 

- Розробка та прийняття Державних 

будівельних норм для типу споруд 

“Біопереходи”. 



 
 природоохоронний орган надає свої 

технічні вимоги. 

 

- Зараз території Смарагдової мережі не 

мають планів управління територією, 

що робить можливими зловживання та 

нанесення шкоди цінним екосистемам 

суб’єктами господарювання - 

розорювання, вирубки, видобуток 

корисних копалин. Наявність чітких 

планів територій сприятиме отриманню 

фінансової підтримки на розвиток цих 

територій. Розробка планів управління 

територіями це вартісний та тривалий 

процес, тому на це також потрібно 

залучати фінансування. 

- Розробка планів управління 

територіями Смарагдової мережі. 

- Оцінка екосистемних послуг це новий 

механізм як для державних структур та 

суб’єктів господарювання. Для того щоб 

механізм запрацював важливо не лише 

його розробити, а й сприяти інтеграції - 

провести відповідні навчання 

державних структур та громадськості, 

внести зміни до відповідної 

документації. 

- Інтеграція механізму оцінки 

екосистемних послуг у процеси 

прийняття рішень. 

 


