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Щ о  д а є  н а м  а с о ц і а ц і я  з  Є С ?

Охорона 
природи



Законодавство ЄС Що має імплементувати Україна?

Угода про асоціацію між Україною та Європейським 
Союзом містить дві директиви ЄС у сфері охорони 
природи, які Україна має впровадити: Пташину ди-
рективу та Оселищну директиву.

Директива №2009/147/ЄС  
про захист диких птахів 

Загальною метою цих директив є збереження видів 
флори та фауни, зокрема птахів,  а також оселищ (се-
редовищ існування видів) європейського значення. 
Директиви про захист птахів та щодо оселищ – голов-
ні правові інструменти для збереження та сталого ви-
користання природи в ЄС, особливо через створення 
мережі природоохоронних територій Natura 2000. 

Директива №92/43/ЄEC  
про збереження природних оселищ 
та видів природної фауни і флори 



Ситуація і законодавство в Україні 

В Україні діє успадкована радянська концепція охо-
рони природи, починаючи з системи природно-
заповідних територій, Червоної книги та закінчуючи 
спеціальними законами у сфері полювання, викори-
стання та охорони тваринного та рослинного світу. 

Така система наразі не забезпечує належний рівень 
збереження унікальних, традиційних чи просто важ-
ливих з культурної точки зору видів чи територій. 
Цьому є багато прикладів: щорічне нищення пер-
воцвітів, вирубка лісів та пралісів, знищення живої 
природи Чорного моря. Такі традиційні для нашої 

культури види як бурий ведмідь, орел степовий чи 
беркут – сьогодні зникаючі чи вразливі види. Тери-
торії природно-заповідного фонду є часто об’єктом 
забудови, браконьєрства, рейдерства, незаконних 
рубок навіть з боку тих інституцій, які створені для 
їх управління та охорони.

В Україні практично відсутній державний моніто-
ринг видів живої природи (окрім мисливських ви-
дів), що позбавляє громадян права на інформацію 
про реальний стан збереження нашої природи.

Для 93 % громадян 
охорона довкілля є 
важливою особисто

87% громадян вважає, 
що можуть особисто 

відігравати роль у захисті 
довкілля

Природоохоронні території 
займають 6,7% площі 

України, а в Європейському 
Союзі – 26%



Охорона окремих видів та оселищ – це у першу чергу наша відповідальність перед прийдешніми по-
коліннями та планетою Земля

Збереження нашої природної спадщини

Охорона природи є необхідною для економічного розвитку та добробуту людини

Екосистеми надають суспільству низку важливих «екосистемних послуг»: чисту прісну воду, комах-
запилювачів, утримують вуглекислий газ (що важливо для боротьби зі зміною клімату), захищають від 
повеней, зсувів та ерозії, а також створюють величезні можливості для рекреації, лікування та туризму

Збереження видів та їх оселищ є важливим джерелом доходу для великої кількості людей та невели-
ких господарств, які у сталий спосіб використовують природні ресурси, що їх оточують

Впровадження директив сприяє економічному росту на місцевому рівні через створення робочих 
місць та туризм (особливо у сільській  місцевості)

Що дає імплементація законодавства ЄС?

Дізнатися більше про природу довкола себе: де б ми не жили – у місті, передмісті чи селі – нас 
оточують сотні видів живої природи 

Відвідати природоохоронні території поблизу: заказники, національні парки та заповідники є 
чудовим місцем для активного відпочинку, естетичного задоволення та пізнання. Організовувати 
або просто взяти із собою друзів та дітей!

Спробувати популярні в Європі заняття, наприклад спостереження за птахами. У багатьох містах 
України є групи активістів та науковців, до яких легко приєднатись. Для цього не обов’язково їздити 
в експедиції – птахів є багато у кожному місті та сквері. В ЄС – це дуже популярне заняття, люди 
отримують задоволення, ведуть спеціальні щоденники помічених ними птахів та змагаються один з 
одним, хто більше видів відстежив та упізнав

Підтримати громадські організації чи групи, які займаються охороною природи. Приєднуватися до 
їх мереж та сторінок у соціальних мережах, щоб дізнатись чим можна їм допомогти, наприклад 
стати волонтером на день

Вимагати і підтримувати державні ініціативи, спрямовані на збереження природи! Влада повинна 
знати, що природа нам не байдужа!

Що я можу зробити вже зараз?

Мережа Natura 2000 
дозволяє країнам ЄС 
отримувати доходи 

близько 50-85 млрд євро 
щороку від туризму та 

рекреації̈ та вже створила 
близько 52 тис. робочих 

місць. 

В Європейському Союзі 
охорона видів та оселищ 

сприяє збереженню 
здатності природи 

надавати екосистемні 
послуги, які оцінюються 
у розмірі 200-300 млрд 

євро на рік.



Публікація підготовлена в рамках проекту «Від Угоди про асоціацію до успішних практик: охорона 
довкілля в дії» за сприяння Європейського Союзу і Міжнародного фонду «Відродження» у рамках проекту 
«Громадська синергія», під егідою Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна-
ЄС. Її зміст є виключною відповідальністю Ресурсно-аналітичного центру «Суспільство і довкілля» і не 
обов’язково відображає точку зору Європейського Союзу та Міжнародного фонду «Відродження».

Завантажити цю та 
інші брошури можна 
за посиланням

Завантажуйте на www.rac.org.ua
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