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В області функціонує 383 території та об’єкти природно-
заповідного фонду, загальною площею 158,67 тис. га, що 

складає 7,25 % від площі території області.  
•10 об’єктів природно-заповідного фонду є природоохоронними 

установами зі спеціальними адміністраціями 
•Найбільшу площу в структурі природно-заповідного фонду 
області займають національні природні парки - Сколівські 

Бескиди, Яворівський і «Північне Поділля» – загальна площа 58,3 
тис. га, регіональні ландшафтні парки – 56540,68 га та заказники 

– 31258,69 га. 

Природно-заповідний фонд Львівської області 



Національний природний парк «Сколівські Бескиди» 

Відноситься до сфери управління Державного агенства лісових ресурсів 
України  з підпорядкуванням Львівського обласного управління лісового 

та мисливського господарства.   
 У підпорядкуванні: 
Мінприроди України – 1 (Яворівський НПП) 
  
Державного агенства лісових ресурсів України – 2 (НПП “Сколівські Бескиди”,  
НПП «Бойківщина») 
  
Міносвіти України – 4 (природний заповідник “Розточчя”, 3 ботанічні сади) 
  
Органів місцевого самоврядування – 4 (РЛП “Знесіння”, РЛП “Верхньодністровські 
Бескиди”, “Надсянський”, “Равське Розточчя“). 



Цього року на Львівщині (вперше в Україні) створено пам’ятки природи 

пралісового типу  (рішення Львівської обласної ради від 12.03.2019 №816. 
 

Цього року вперше в Україні створено  

№ з/п Назва об’єкта Орієнтовна площа, га Землекористувач 

1 Сможанська  

23,5 

ДП «Славське лісове 

господарство» 

2 Зубрицька 
26,0 

ДП «Турківське лісове 

господарство» 

3 Тухлянська 

21,7 

ДП «Славське лісове 

господарство» 

4 Східницька 

34,0 

ДП «Дрогобицьке лісове 

господарство» 



Розширення ПЗФ в 2019 

Створення національного природного парку “Бойківщина” 

На території Турківського району Львівської області створено 
національний природний парк «Бойківщина». Відповідний Указ 
Президент України підписав 11 квітня 2019 
року.  https://www.president.gov.ua/documents/1302019-26486 

Який результат: 

• завдяки цьому створиться єдина цілісна охоронюванна територія: Бещадський Парк 
Народовий (Польща), національний природний парк “Сколівські Бескиди” та 
національний природний парк “Бойківщина” 

• створиться можливість міжнародної співпраці та реалізації міжнародних проектів  

• реалізується питання екокоридорів для великих ссавців (зубр, ведмідь та ін) 

https://www.president.gov.ua/documents/1302019-26486
https://www.president.gov.ua/documents/1302019-26486
https://www.president.gov.ua/documents/1302019-26486


Бещадський ПН НПП “Бойківщина” НПП “Сколівські Бескиди” 



УСВІДОМЛЕННЯ 

Місцеве населення, на даний час,  не готове 
до створення природно-заповідних 
територій 

Напрямки удосконалення: 

• Напрацювання реалізації спільних цілей та 
шляхів їх виконання спільно з місцевими 
громадами 
 
•Спільні проекти громадських інституцій  
місцевих громад з природно-заповідними 
територіями   до реалізації програм, проектів 
 



Вплив природно-заповідного  
фонду на місцеві громади 

КЛЮЧОВІ НАПРЯМИ: 

Брендування місцевої продукції,  
як  виготовленої в межах діяьності НПП 

(дадаток на вартість, додаток “еко” 
та ін.) 

 

Розвиток туризму 
(наявність еколого-пізнвальних стежок та 
маршрутів, рекреаційних пунктів підвищує  

рекреаційну привабливість території) 
 

Підвищення екологічної свідомості 
(співпраця з школами, проведення семінарів,  

фестивалів, конференційта ін.) 
 



Напрямки розвитку НПП “Сколівські Бескиди”  

Міжнародне співробітництво Підвищення екологічної цінності території 

Розширення території ПЗФ 

• Продовження більш тісної співпрації з 
закордонними природно-заповідними 
установами (Бещадський ПН (Польща) та 
громадськими екологічними 
організаціями (Франкфуртське зоологічне 
товариство (Німеччина) 
•Створення НПП “Бойківщина дозволить 
розвивати міжнародну співпрацю 
(реалізація міжнародних грантів, 
програм та ін) 
 

ПЗФ служать полігоном для наукових досліджень, 
моніторингу та реалізації екологічних заходів.  
Комплекс  природоохоронних заходів дозволить 
зберегти унікальну  біологічну різноманітність 
території певного  регіону 

Виникає питання включення до  складу 
ПЗФ землі запасу сільських рад, 
першочергово це стосується  полонин та 
лісових лук .  Сьогоднішнє їх використання 
призводить до заростання та втрати видів 
рослин занесених до Червоної Книги 
України та кормової бази для тварин 

Реалізація програм, проектів, грантів 

Покращення матеріально-технічної бази, 
рекреаційно-туристичної спроможності та 
привабливості, реалізація екологічних 
програм, проектів.  Продовження реалізації 
існуючих проектів  (“Збереження 
карпатських пралісів) та запровадження 
нових (“ІКІ” та ін.) 



Дякую за увагу! 


