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«Просягаємо руки природі, щоб з 
нею жити в згоді…» 

 
 

Заповідна зона призначена для збереження та 
відновлення найбільш цінних, насамперед корінних, 
природних комплексів відповідно до режиму, визначеного 
законом для природних заповідників. 

Заповідні зони України – території, створені з метою 
охорони природних ландшафтів від надмірних змін внаслідок 
господарської діяльності людини на території України. 
Найважливішими з таких об'єктів є заповідники, національні 
парки, заказники. Загальна площа природно-заповідного 
фонду України становить 2,8 млн. га. 

Природно-заповідний 
фонд становлять ділянки суші і 
водного простору, природні 
комплекси та об’єкти яких 
мають особливу 
природоохоронну, наукову, 
естетичну, рекреаційну та іншу 
цінність і виділені з метою 
збереження природної 
різноманітності ландшафтів, 
генофонду тваринного і рослинного світу, підтримання 
загального екологічного балансу та забезпечення фонового 
моніторингу навколишнього природного середовища. 

В Україні природно-заповідний фонд охороняється як 
національне надбання, щодо якого встановлюється особливий 
режим охорони, відтворення і використання.  

Україна розглядає цей фонд як складову частину 
світової системи природних територій та об’єктів, що 
перебувають під особливою охороною. До природно-
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заповідного фонду України належать: природні території та 
об'єкти – природні заповідники, біосферні заповідники, 
національні природні парки, регіональні ландшафтні парки, 
заказники, пам’ятки природи, заповідні урочища, штучно 
створені об'єкти – ботанічні сади, дендрологічні парки, 
зоологічні парки, парки-пам’ятки садово-паркового 
мистецтва. 

У зв'язку з цим законодавством України природно-
заповідний фонд охороняється як національне надбання, щодо 
якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення 
і використання. Україна розглядає цей фонд як складову 
частину світової системи природних територій та об'єктів, що 
перебувають під особливою охороною. 

Заказники, пам’ятки природи, ботанічні сади, 
дендрологічні парки, зоологічні парки та парки-пам’ятки 
садово-паркового мистецтва залежно від їх екологічної і 
наукової, історико-культурної цінності можуть бути 
загальнодержавного або місцевого значення.  

Залежно від походження, інших особливостей 
природних комплексів та об’єктів, що оголошуються 
заказниками чи пам’ятками природи, мети і необхідного 
режиму охорони, заказники поділяються на ландшафтні, 
лісові, ботанічні, загальнозоологічні, орнітологічні, 
ентомологічні, іхтіологічні, гідрологічні, загальногеологічні, 
палеонтологічні та карстово-спелеологічні; пам'ятки природи 
поділяються на комплексні, ботанічні, зоологічні, гідрологічні 
та геологічні. 

Законодавством Автономної Республіки Крим може 
бути встановлено додаткові категорії територій та об’єктів 
природно-заповідного фонду. 

Природні заповідники – це природоохоронні, науково-
дослідні установи загальнодержавного значення, покликані 
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зберігати в природному стані типові або виняткові для даної 
ландшафтної зони природні комплекси з усією сукупністю їх 
компонентів, вивчати природні процеси і явища, що 
відбуваються в них, розробляти наукові засади охорони 
навколишнього середовища, ефективного використання 
природних ресурсів та екологічної безпеки. Ділянки землі та 
водного простору, що належать до заповідників, вилучаються 
з господарського користування. Заповідник – вища форма 
охорони природних територій, природна лабораторія, де 
ведуться комплексні наукові дослідження. Заповідники є в 
кожному великому природному комплексі. 
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