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ПРОЕКТ 

 

Програма охорони, відтворення та раціонального використання тваринного світу у 

Львівській області 

 

Вступ 

Програма підготована на підставі та з урахуванням вимог Законів України “Про 

загальнодержавну Програму формування національної екологічної мережі України на 2002-

2015”, „Про екологічну мережу України”, “Про охорону навколишнього природного 

середовища”, “Про природно-заповідний фонд України”, “Про тваринний світ”, “Про 

рослинний світ”, “Про Червону книгу України”, "Про мисливське господарство та полювання", 

Концепції національної екологічної політики України на період до 2020 року (Розпорядження 

КМ України від 17 жовтня 2007 р. № 880-р). 

Враховані також міжнародно-правові документи, що стосуються питання збереження та 

використання дикої фауни: Конвенція про охорону біологічного різноманіття (1992), Конвенція 

про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення 

(1973), Конвенція про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в 

Європі (1979), Конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин (1979), Угода про 

збереження кажанів в Європі (1991), Угода про збереження афро-євразійських мігруючих 

водно-болотних птахів (1979). 

 

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 

 

Метою Програми є забезпечення реалізації на обласному рівні складових єдиної державної 

політики щодо тваринного світу, удосконалення методів його збереження та відтворення з метою 

оптимального та екологічно невиснажливого використання тваринних ресурсів. 

Основні завдання Програми:  

– створення оптимальних умов для збереження, відтворення та збільшення чисельності 

популяцій окремих видів тваринного світу, охорони їхніх біотопів, відновлення та зміцнення 

генофонду регіональних популяцій аборигенних видів тварин;  

– удосконалення методів охорони тваринного світу від порушників законодавства в сфері 

охорони і використання об’єктів тваринного світу, а також середовища їх існування;  

– регулювання чисельності тварин, що приносять шкоду мисливському господарству;  

– опрацювання ефективних методів збереження та відтворення популяцій мисливських 

тварин і тварин, занесених до Червоної книги України. 

Об’єктом Програми є тваринний світ території Львівської області. 

Основні напрями реалізації Програми з метою виконання її основних завдань: 

– реалізація спеціальних природоохоронних заходів щодо збереження та відтворення 

різноманіття тваринного світу у природних середовищах існування. Обґрунтування наукових 

засад реалізації принципів пасивної та регульованої охорони тваринного світу; 

– оцінка та зменшення впливу негативних факторів на об’єкти тваринного світу; 

– наукове обґрунтування та науково-експертна підтримка реалізації заходів щодо 

збереження, відтворення та раціонального використання об’єктів тваринного світу; 

– екологічна освіта, підвищення кваліфікації та фахового рівня, кадрове забезпечення та 

інформування, роз’яснювальна робота для громадськості у сфері охорони, відтворення та 

раціонального використання тваринного світу; 

– розвиток міжнародного співробітництва у галузі хорони, відтворення та раціонального 

використання тваринного світу. 

Виконання конкретних завдань у межах напрямів реалізації Програми передбачає втілення 

низки практичних заходів, що спрямовані на вирішення поставлених завдань: 

– інвентаризація раритетної компоненти фауни на території області для подальшої оцінки 

об’єктної репрезентативності природно-заповідного фонду й обґрунтування вибору 

потенційних об’єктів ПЗФ; 
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– обстеження та інвентаризація локалітетів і з’ясування стану популяцій видів тваринного 

світу, що підлягають охороні на всіх рівнях (регіональному, національному та міжнародному) 

за межами об’єктів природно-заповідного фонду; 

– вивчення природних територій з метою виявлення ділянок поширення, місць 

концентрації, ключових оселищ зникаючих, рідкісних, мисливських та інших видів тварин. 

Оцінка їх перспективності для створення об’єктів природно-заповідного фонду різного рангу з 

метою забезпечення максимального рівня можливостей для збереження та відтворення об’єктів 

тваринного світу; 

– опрацювання та впровадження програм щодо збереження й відтворення популяцій 

тварин, що підлягають охороні, з використанням успішного досвіду інших країн; 

– координація виконання науково-дослідної, природоохоронної та просвітницької 

діяльності, метою якої є збереження та відтворення об’єктів тваринного світу області; 

– розробка системи та реалізація моніторингу за станом популяцій об’єктів тваринного світу; 

– реалізація наукових підходів щодо заходів збереження рідкісних і потрібних 

господарству видів фауни. Розробка програм їх ре-інтродукції. 

 

2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОГО СТАНУ ТВАРИННОГО СВІТУ  

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

2.1. Хребетні тварини 

Тваринний світ Львівської області представлений 445 видами хребетних тварин. З них 78 

видів ссавців, 282 – птахів, 9 – плазунів, 17 – земноводних, 58 – риб, 1 вид круглоротих.  

Раритетна складова фауни Львівщини визначає природоохоронну цінність території і є 

важливим критерієм виділення об’єктів ПЗФ. Раритетність багатьох видів часто зумовлена 

масштабними антропогенними змінами природних комплексів, що призвело до істотно 

зменшення їх чисельності та ареалу. Раритетну фауну Львівщини становлять види, що внесені 

до Червоної книги України (2009), Додатків конвенцій і угод (Вашингтонська, Боннська та 

Бернська), а також Списку регіонально рідкісних видів Львівської області, який затверджений 

рішенням Львівської обласної ради № 342 від 13.06.2007 р. і налічує 37 видів хребетних.  

 

2.2. Безхребетні тварини 

За більшістю великих таксономічних груп, видове різноманіття безхребетних Львівської 

області становить 60-65% фауни України. Таке значне видове багатство зумовлене як 

ландшафтною різноманітністю регіону, так і перекриттям ареалів фауністичних елементів 

різного походження – бореальних, монтанних, неморальних, степових, середземноморських. 

Зі 153 видів, які на поточний момент становлять раритетну компоненту фауни 

безхребетних Львівської області, 64 (42 %) включені в Червону книгу України (2009), 59 – у 

Список регіонально рідкісних видів Львівської області. Загалом до категорій високого ризику 

зникнення належить 70, або 46 % всіх «раритетних» видів безхребетних, з яких 5 імовірно вже 

зникли на території області. До категорій низького рівня загрози належить 34 види, або 22 % 

раритетної фауни, а поширення і статус 51 виду (32 %) недостатньо з’ясований. 

 

3. ГОЛОВНІ ЗАГРОЗИ ТВАРИННОМУ СВІТУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

3.1. Хребетні тварини 

Негативний вплив антропогенних факторів призвів до істотного погіршення статусу або 

зникнення великої кількості популяцій представників тваринного світу. Сьогодні на території 

Львівської області виявлено 123 видів хребетних тварин, занесених до Червоної книги України 

(2009), 37 регіонально рідкісних видів, 400 видів тварин, що перебувають під охороною 

Бернської конвенції та (або) занесені до Червоного списку МСОП. 

На території області спостерігається тенденція до зменшення чисельності деяких видів 

тварин; насамперед, це стосується рідкісних і зникаючих. Головні загрози для популяцій 

хребетних тварин у регіоні можна поділити на дві основні групи: 1) безпосередні фактори 
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впливу (переважно, пряме винищення або турбування); 2) опосередковані фактори (вплив на 

середовище існування та кормову базу).  

Опосередковані фактори впливу також переважно пов’язані з господарською та іншими 

видами діяльності людини. Основним з них є порушення їх середовища існування, що 

призводить до втрати оселищ, а також впливу на хребетних та інші компоненти екосистем.  

Для водолюбних видів негативний комплекс факторів включає діяльність, що впливає на 

стан водойм і кормової бази тварин: осушувальна меліорація, забруднення води, трансформація 

берегів i прибережної рослинності в результаті зарегулювання русел річок, вирубування 

деревної та чагарникової рослинності в долинах річок, інтенсифікація режиму 

землекористування. Активна експлуатація та трансформація водойм Львівщини шляхом 

побудови гідротехнічних споруд (електростанцій, дамб тощо) погіршує умови існування, 

створює перешкоди для вільного пересування та міграцій водних і навколоводних тварин і 

впливає на їх життєвий цикл.  

Одним з найважливіших опосередкованих факторів негативного впливу на лісові види 

тварин є вирубування природних деревостанів, що призводить до втрати життєво важливих 

біотопів окремих видів і порушення стану їх популяцій, а також зменшення площ і 

фрагментації світлих старих деревостанів, вирубування дуплистих дерев, створення хвойних 

монокультур, турбування внаслідок нерегульованої рекреації.  

Отже, основними факторами, що можуть істотно впливати на популяції аборигенної 

фауни території Львівської області, є такі: 

– деградація, знищення або фрагментація природних оселищ тварин;  

– екологічно незбалансоване, надмірне використання видів, їх популяцій та угруповань; 

– незаконне здобування (браконьєрство);  

– поширення видів-вселенців; 

– низький рівень екологічної свідомості населення; 

– низький рівень фінансового й матеріального-технічного забезпечення 

природоохоронних служб. 

 

3.2. Безхребетні тварини 

Основні фактори загрози для абсолютної більшості рідкісних і зникаючих видів 

безхребетних тварин пов’язані з руйнуванням їхніх оселищ унаслідок як господарської 

діяльності, так і зміни її режиму. В умовах Львівської області це такі головні фактори: 

– вирубування природних лісів, зміни їх просторової структури і породного складу; 

– заростання відкритих біотопів деревами і чагарниками (внаслідок штучного залісення 

або спонтанної демутації); 

– осушувальна меліорація (осушення боліт і вологих лук); 

– фрагментація оселищ та ізоляція локальних популяцій видів; 

– лісовпорядні заходи (санітарні рубання, рубання догляду, усування мертвої деревини); 

– інтенсивна експлуатація трав’яних екосистем (надмірне випасання, часте викошування); 

– хімічне та органічне забруднення водойм. 

Поряд із цим, для 43 раритетних видів (28 %) фактори загрози залишаються не з'ясованими, 

що потребує подальших досліджень і моніторингу стану їх популяцій. Фактори загрози також 

диференційовані залежно від созологічної групи, до якої належить той чи інший вид. 

 

4. ОХОРОНА ХРЕБЕТНИХ ТВАРИН 

 

4.1. Ссавці 

Усі охоронні заходи, що стосуються збереження та відтворення популяцій ссавців на 

території Львівщини, охоплені чотирма основними групами: 

– охорона місць репродукції (місць парування та місць росту молодняка); 

– охорона природних місць кормодобування і водопою, а також шляхів до них; 

– охорона важливих стацій, важливих у сезонному аспекті, насамперед – місць зимівлі; 

– спеціальні (видоспецифічні) заходи охорони окремих видів. 
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Спеціальних заходів з охорони та відтворення на території області, насамперед, 

потребують такі види ссавців, як бурий ведмідь, горностай, тхір лісовий, кіт лісовий, рись, 

видра річкова, рідкісні й мисливські види ратичних (зубр, лось європейський, олень 

благородний, козуля європейська), а також всі види кажанів та ховрах подільський. 

Основна частина охоронних заходів для збереження та відтворення видів ссавців повинна 

включати:  

– боротьбу проти незаконного полювання (браконьєрства), попередження порушень 

«Закону про тваринний світ» (розкопування нір, руйнування оселищ тощо); 

– створення нових природоохоронних територій у місцях, важливих для виживання видів, 

із повною забороною їх відвідування у виводковий період; 

– заборону проведення будь-яких лісогосподарських заходів у місцях виведення 

потомства рідкісних і мисливських видів ссавців під час виводкового періоду (лютий-червень); 

– охорону місць розміщення сховищ (барліг, нір) зимосплячих ссавців; 

– регулювання чисельності хижих звірів, зокрема – лисиці, бродячих собак і котів, а також 

адвентивних видів (норка американська, собака єнотоподібний та ін.); 

– заходи для збільшення кормової бази (чисельності тварин, що є кормовими об’єктами) та 

покращення умов існування тварин (створення водопоїв, реміз, відтворювальних ділянок); 

– підтримку в умовах кліматичних аномалій (напр., багатосніжних зим); 

– ре-інтродукцію або розведення в неволі з пізнішим випусканням у природу. 

Проведення моніторингу та досліджень стану популяцій ссавців передбачає: 

– розробку методичних рекомендацій для працівників служби державної охорони 

природо-заповідних установ; 

– проведення щорічних обліків ссавців з метою вивчення динаміки їхніх популяцій. 

Важливими є заходи з підвищення екологічного світогляду (цільові групи: 

природокористувачі, відвідувачі та місцеве населення): 

– популяризація певних видів тварин у місцях їх поширення; 

– інструктаж відвідувачів природоохоронних установ щодо правил поведінки у природі та 

контроль за їх дотриманням; 

– створення та публікація інформаційних матеріалів для різних цільових груп населення 

(мисливців, рекреантів, мешканців місцевих громад, шкільної молоді) з метою пропаганди 

збереження природного середовища ссавців. 

 

4.2. Птахи 

Для збереження популяцій рідкісних видів птахів важлива охорона місць їх гніздування, 

ночівлі та токування. Саме в цих місцях та біля них будь-яка господарська діяльність повинна 

бути обмежена, зі створенням охоронних зон. 

Сукупність заходів з охорони раритетних, а також багатьох мисливських видів птахів 

включає кілька груп (як пов’язаних зі збереженням видів, так і їх середовища існування): 

Заходи для посилення режиму охорони умов розмноження (оселищ): 

– виявлення, інвентаризація та охорона гнізд і гніздових ділянок, у т.ч. й створення 

орнітологічних заказників, зон відтворення, реміз; 

– збереження гніздових біотопів: 

 для лісових видів птахів: регламентування вирубування та збереження 

старовікових лісів, заборона суцільних рубок лісу в місцях гніздування;  

 для водоплавних і біляводних видів птахів: збереження прибережних і водних 

гніздових стацій шляхом огородження чи встановлення захисних пристосувань); 

– посилення боротьби з браконьєрством; 

– регуляція чисельності тварин, небажаних у місцях поселення охоронюваних видів: сірої 

ворони, сороки, пацюка сірого, лисиці, єнотоподібного собаки, бродячих собак і котів. 

Заходи для поліпшення умов існування рідкісних видів птахів: 

– приваблювання птахів:  
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 для лісових видів птахів: встановлення штучних гнізд, дуплянок і гніздових 

платформ. Під час санітарно-вибіркових рубок слід залишати старі дуплисті дерева та стовбури 

зламаних дерев (потенційно придатні для влаштування гнізд);  

 для водоплавних і біляводних видів птахів: створення штучних місць 

розмноження (острівців, відмілин, кіс, смуг рослинності тощо), встановлення гніздових 

платформ та інших типів штучних гніздівель; 

– підтримка штучних місць поселення: ремонт та укріплення гніздівель, підтримання 

відповідного стану гніздових біотопів. 

Оптимізація кормової бази: 

– створення та покращення кормових біотопів (у т.ч. насадження кормових видів рослин); 

– підкормка (за потреби, за суворих кліматичних умов); 

– охорона та збільшення чисельності тварин – кормових об’єктів; 

– встановлення присад для хижих птахів. 

Захист тварин від факторів та наслідків антропогенної діяльності: 

– захист від загибелі на технічних спорудах – лініях електропередач, штучних джерелах 

світла тощо; 

– захист під час проведення сільськогосподарських і лісогосподарських робіт 

(використання природоощадливих методів і способів проведення сільськогосподарських робіт). 

Заходи з відтворення локальних популяцій: 

– розведення в неволі з пізнішими адаптацією та випуском в природу; 

– реакліматизація в регіонах, де вид траплявся в минулому; 

– розселення з місць з великою щільністю популяції. 

Заходи щодо моніторингу та досліджень стану збереження та зменшення 

негативних впливів: 

– розробка та реалізація програми досліджень і планів дій щодо збереження рідкісних 

видів птахів; 

– моніторинг динаміки чисельності популяцій рідкісних, а також мисливських видів тварин; 

– аналіз і з’ясування причин коливання чисельності мисливських видів птахів, 

опрацювання та реалізація заходів відтворення популяцій. 

Заходи з природоохоронної пропаганди та підвищення екологічного світогляду: 

– ековиховні заходи у місцях поширення видів: ознайомлення місцевого населення з 

біологією та значенням певного виду, пропаганда його охорони тощо; 

– роз’яснювальна діяльність у школах, лісівничих і мисливських організаціях; 

– публікації в місцевій пресі, виступи по радіо та телебаченню, розповсюдження 

друкованої продукції. 

 

4.3. Земноводні  

Земноводні є важливими компонентами природних екосистем. Багато з них є чутливими 

до різних типів антропогенної діяльності та її наслідків. Найважливішими причинами зниження 

чисельності популяцій видів земноводних є: 

– руйнування та забруднення ключових оселищ, насамперед, нерестових водойм, 

унаслідок господарської діяльності,  

– вирубування лісів і пов’язані з цим ерозія ґрунтів та зниження вмісту кисню у воді (для 

лісових видів); 

– вирубування лісів у ділянках, які є важливими оселищами видів (для лісових видів); 

– виловлювання дорослих особин; 

– заростання лук і пасовищ унаслідок припинення викошування і випасу (для лучних видів); 

– загибель на дорогах під час сезонних міграцій; 

– хімізація рільництва. 

Основними заходами охорони видів земноводних є: 

– обмеження лісогосподарської діяльності в оселищах видів земноводних; 

– інвентаризація важливих для цих видів ділянок у певних життєвих циклах;  

– забезпечення охоронного статусу важливим місцям відтворення видів; 
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– поновлення ощадливого викошування лук і помірного випасу худоби у важливих 

оселищах лучних видів земноводних; 

– недопущення трелювання деревини уздовж гірських потоків; 

– стеження за станом популяцій земноводних; 

– еколого-просвітницька робота.  

Одним з важливих аспектів сезонної охорони земноводних є виявлення місць перетину 

міграційних коридорів земноводних і шосейних доріг, розробка та реалізація заходів для 

безпечних міграцій цих тварин. 

 

4.4. Плазуни 

Як і земноводні, плазуни є важливими компонентами природних екосистем. Вони можуть 

зазнавати впливу господарського освоєння та трансформації середовища існування унаслідок 

розорювання, меліорації, забруднення ґрунтів і водойм та ін.  

Основними факторами загрози для плазунів є: 

– деградація придатних для життя біотопів;  

– переслідування й винищення людиною, зумовлене упередженим ставлення до плазунів, 

а також хибними уявленнями про отруйність деяких видів; 

– незаконне вилучення з природи задля утримання у неволі.  

Рекомендовані заходи охорони: 

– виявлення та охорона важливих оселищ плазунів, особливо рідкісних видів, надання 

охоронного статусу таким ділянкам; 

– заборона вилову й продажу; 

– просвітницька робота серед населення.  

 

4.5. Круглороті та риби 

Головними загрозами для популяцій риб на території області є евтрофікація та 

забруднення водойм, зміни гідрологічного режиму, регуляція водотоків (вирівнювання русел, 

побудова дамб і т.п.), вирубування лісостанів на берегах водойм, а також браконьєрство. 

Заходи з охорони риб на території Львівщини: 

– сезонна заборона проведення господарських заходів у місцях нересту риб і дозрівання 

малька; 

– боротьба проти незаконного здобування рідкісних видів риб, особливо у нерестовий період; 

– боротьба проти забруднення річок і потоків; 

– заборона рибальства на ділянках, що містять основні зимувальні ями риб; 

– посилення контролю за виконанням природоохоронних заходів підприємствами і 

організаціями, розташованими в прибережних зонах; 

– надання охоронного статусу лісам, що розміщені над місцями нересту й дозрівання малька. 

 

5. ОХОРОНА БЕЗХРЕБЕТНИХ ТВАРИН 
 

Індивідуальна охорона безхребетних та оцінка чисельності їхніх популяцій у 

великоплощинному масштабі є фактично неможлива через значні відмінності в кількості 

особин залежно від фази життєвого циклу, сезонних і річних флуктуацій. Тому популяції 

окремих видів комах не можуть бути об’єктами охорони самі по собі, а лише разом з їхніми 

біотопами (оселищами). 

Антропогенна трансформація значної частини території області спричинила до локалізації 

низки осередків високого біорізноманіття, які оточені природними або напівприродними 

ландшафтами та агроценозами, котрі населяє загалом «тривіальна» фауна.  

Виходячи з аналізу поширення та факторів загрози раритетної компоненти фауни 

безхребетних і поточного стану охорони рідкісних і зникаючих видів, вважаємо доцільним 

здійснення таких заходів:  

Інвентаризація рідкісних і зникаючих видів безхребетних області: 
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– оцінка стану відомих і виявлення нових популяцій і оселищ рідкісних видів 

безхребетних тварин; 

– створення кадастру популяцій і оселищ раритетних видів; 

– уточнення списків видів, які реально потребують охорони, їхнього сучасного стану в 

області та факторів загрози;  

– розробка фахово обґрунтованого списку «ключових» видів – маркерів різноманіття 

фауни безхребетних. 

Інвентаризація оселищ рідкісних і зникаючих видів безхребетних:  
– створення кадастру особливо цінних екосистем і оселищ на засадах прийнятої в ЄС 

концепції збереження біорізноманіття; 

– обгрунтування необхідності територіальної охорони таких оселищ на підставі критеріїв 

їх типовості та унікальності для регіону, присутності життєздатних популяцій раритетної фіто- і 

зообіоти. 

Заходи з територіальної охорони безхребетних: 

– обґрунтування і створення необхідних для збереження біорізноманіття об’єктів ПЗФ 

різних категорій; 

– оптимізація функціонального зонування та меж існуючих природоохоронних територій;  

– запровадження моніторингових досліджень популяцій окремих рідкісних і зникаючих видів 

безхребетних та стану їхніх оселищ на існуючих і проектованих природоохоронних територіях; 

– впровадження методів активної охорони рідкісних видів та їх оселищ; 

– підвищення наукового потенціалу природоохоронних установ, забезпечення ефективної 

охорони заказників, пам’яток природи та заповідних урочищ. 

 

6. ОХОРОНА, ВІДТВОРЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ФАУНИ 

МИСЛИВСЬКИХ ТВАРИН 

 

Для оптимізації сучасного стану, а в перспективі – оптимального використання 

мисливських тварин за умов сталого розвитку регіону, потрібен системний підхід і 

запровадження різнопланових заходів, які збалансовано враховуватимуть потреби як лісового, 

так і мисливського господарства, та засади сталого розвитку. 

Для відтворення популяції ратичних мисливських тварин у регіоні повинен 

використовуватися системний підхід, який полягає у формуванні оптимального середовища їх 

існування і включає такі заходи: 

– поступова заміна смерекових монокультурних насаджень мішаними лісами з наближеною 

до природної структурою; 

– районування господарств зі створенням та суворою охороною “відтворювальних ділянок” 

ратичних ссавців, де регуляція чисельності повинна відбуватися природним шляхом; 

– науково обґрунтована оцінка чисельності цих ссавців, ємності їх природної кормової бази та 

норм здобування з урахуванням популяційної структури угруповань; 

– викорінення браконьєрства (посилення охорони території відповідними службами з 

паралельним збільшенням відповідальності за незаконне полювання). 

У масштабі регіону повинні бути визначені або сформовані відтворювальні ділянки для 

тварин, де їх чисельність має регулюватися природним шляхом, а також ділянки, де потреби 

вирощування промислового лісу вимагатимуть регулювання чисельності конкретного виду на 

відповідному рівні. Таке районування повинно враховувати природні межі, визначені умовами 

середовища, рельєфом території, міграційними шляхами тварин, а не залежати від штучних 

адміністративних поділів.  

Важливою для сталого розвитку регіону є оцінка гранично допустимої інтенсивності 

споживання певного ресурсу, у нашому випадку – біотичного: тваринного, зообіоти. Такі оцінки 

повинні передувати та окреслювати ступінь інтенсивності використання тваринних ресурсів. 

Соціально-економічні та господарські заходи і менеджмент повинні також враховувати й 

збереження таких ресурсів, як біотична різноманітність і рідкісні види.  

Важливим для програми реалізації сталого розвитку регіону є обґрунтування регіональних 

нормативів заповідання та площ з обмеженим господарюванням для збереження 
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біорізноманітності, а також забезпечення шляхів міграцій біоти шляхом створення екологічної 

мережі, що, загалом, становить одне з завдань реалізації програми сталого розвитку регіону: 

збереження ландшафтної та біотичної різноманітності. 

Сьогодні, враховуючи сучасну економічну ситуацію, мисливське господарство повинно не 

лише задовольняти базові потреби користувача (мисливця), а й пропонувати нові форми 

споживання продуктів полювання та послуг. Ширше запровадження трофейного полювання для 

іноземних мисливців дозволить збільшити прибуткову частину бюджету та вітчизняних 

мисливських господарств.  

Важливим завданням є вдосконалення методів контролю стану популяцій мисливських 

тварин: їхніх кількісних та якісних характеристик. Це можливо лише за умови використання 

ефективних методів обліку, запровадження довготривалої програми формування статево-вікової 

структури і створення основного репродуктивного поголів’я. При цьому важливо дотримуватися 

і підтримувати у мисливських угіддях місцеві популяції тварин, а не завозити тварин 

(насамперед, близькоспоріднених).  

Діяльність мисливського туризму потрібно обов’язково підтримувати і супроводжувати 

комплексними науковими опрацюваннями та екологічними експертизами. Вони повинні включати: 

– опрацювання заходів для забезпечення відтворення високопродуктивних популяцій;  

– удосконалення термінів та обмежень на полювання;  

– створення сервісу для мисливців;  

– формування гнучких цін на здобування мисливських тварин з урахуванням 

міжнародного рівня вартості конкретного виду рекреації;  

– популяризація трофеїв мисливства;  

– координація досліджень на рівні Міжнародної спілки мисливських товариств.  

Мисливське господарство в регіоні має значні перспективи і високий потенціал, оскільки 

бонітет мисливських угідь регіону (тобто їх кормова ємність та захисні властивості), досить 

високий і не поступається, а іноді перевищує європейські взірці. Але фактичні можливості 

більшості, особливо громадських, господарств знецінюються через негативну дію низки 

факторів, які мають, в основному, антропогенний (незаконні полювання, низький рівень 

ведення мисливського господарства) та біотичний (вплив деяких видів хижих ссавців) характер. 

Доцільним є збільшення уваги для розвитку мисливського господарства, що полягає у 

впровадженні в господарську практику мисливства низки прийомів та робіт, які, залежно від 

регіону та стану галузі, включають у себе, крім елементарної охорони угідь та боротьби з 

хижаками, коротко- та довготермінові заходи з покращення кормових та захисних умов 

проживання мисливських тварин. 

 

7. РОЗВИТОК ЗООТУРИЗМУ 

 

Зоотуризм – вид туристичної діяльності, суть якого полягає в спостереженні за тваринами 

(найбільш популярні в цьому відношенні птахи): їх поведінкою, видовою різноманітністю, за 

допомогою оптичних приладів чи/і неозброєним оком.  

Такий вид туризму може допомогти збалансувати інтереси місцевих громад та питання 

охорони диких тварин, підвищить обізнаність громадськості в проблемах охорони навколишнього 

середовища і привабить місцеве населення до збереження екологічно цінних територій. 

В області розвиток такого туризму перебуває у зачатковому стані, хоча в нас є потенційно 

привабливі регіони як для місцевих мешканців, так і для приїжджих туристів. 

Потенціал для його розвитку мають всі природні райони Львівщини: Карпати, Розточчя, 

Полісся, Поділля, які характеризується значним ландшафтним та біотичним різноманіттям. 

Тому в перспективі зоотуризм може стати одним із конкурентоспроможних видів екотуризму 

не тільки у межах об’єктів ПЗФ, але й цілих районів. Особливо перспективними у цьому 

відношенні є національні парки, які вже мають передумови до розвитку цього виду туризму і 

потребують подальшого його розвитку, зокрема – створення певних відділів чи структурних 

одиниць, які б цілеспрямовано займалися цим питанням.  

Важливим завданням є мобілізація наявних фінансових ресурсів і розвиток 

довгострокових фінансових механізмів та приваблення інвестицій для зоотуризму, а також 
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опрацювання та реалізація рекламних кампаній щодо підвищення обізнаності громадськості 

щодо зоотуризму та інформованості потенційного споживача цього продукту.  

 

8. АДВЕНТИВНІ ВИДИ ТА ЗАХОДИ БОРОТЬБИ З НИМИ 

 

На території Львівської області виявлено 16 адвентивних видів хребетних тварин, що 

становить майже 4% фауни. Найбільш небезпечними є інвазійні види зі значною здатністю до 

експансії. 

Поширення видів, які невластиві місцевим природним екосистемам, може мати значний 

негативний вплив на ці екосистеми та їх компоненти, викликати істотний дисбаланс у 

біоценозах. Нові види також можуть переносити нові інфекційні хвороби. 

Зважаючи на значний потенційний та реальний негативний вплив адвентивних видів на 

місцеву фауну, доцільною є реалізація таких заходів: 

– інвентаризаційні дослідження з метою виявлення та з’ясування сучасного стану 

популяцій адвентивних видів тварин; 

– складання каталогу адвентивних видів тварин на території області; 

– з’ясування їх інвазійного статусу, походження, ознак динамічних тенденцій, середовища 

існування, трофічних вимог, можливого впливу, часу появи в країні та області з метою пошуку 

шляхів впливу на їхні популяції; 

– розробка заходів боротьби з найбільш небезпечними адвентивними видами. 

 

9. ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ  

ПРОГРАМИ 

 

У Законі України "Про тваринний світ" передбачена низка заходів для охорони, 

відтворення та раціонального використання тваринного світу, які значною мірою можуть бути 

адаптовані та використані для території Львівської області. Охорона тваринного світу включає 

систему правових, організаційних, економічних, матеріально-технічних, освітніх та інших 

заходів, спрямованих на збереження, відтворення і використання об'єктів тваринного світу, та 

забезпечується шляхом: 

– встановлення правил та науково обґрунтованих норм охорони, раціонального 

використання і відтворення об'єктів тваринного світу; 

– встановлення заборони та обмежень при використанні об'єктів тваринного світу; 

– охорони від самовільного використання та інших порушень встановленого 

законодавством порядку використання об'єктів тваринного світу; 

– охорони середовища існування, умов розмноження і шляхів міграції тварин; 

– запобігання загибелі тварин під час здійснення виробничих процесів; 

– формування екологічної мережі, створення державних заповідників, заказників і 

визначення інших природних територій та об'єктів, що підлягають особливій охороні; 

– встановлення особливого режиму охорони видів тварин, занесених до Червоної книги 

України і до переліків видів тварин, які підлягають особливій охороні на території областей; 

– розроблення і впровадження програм (планів дій) щодо збереження та відтворення видів 

диких тварин, які перебувають під загрозою зникнення; 

– розведення в неволі рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів 

тварин, створення центрів та банків для зберігання генетичного матеріалу; 

– встановлення науково обґрунтованих нормативів і лімітів використання об'єктів 

тваринного світу та вимог щодо засобів їхнього добування; 

– організації наукових досліджень, спрямованих на обґрунтування заходів щодо охорони 

тваринного світу; 

– виховання громадян у дусі гуманного ставлення до тварин; 

– пропаганди важливості охорони тваринного світу; 

– здійснення контролю у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу; 
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– запобігання проникненню в природне середовище України чужорідних видів диких 

тварин та здійснення заходів щодо недопущення негативних наслідків у разі їхнього 

випадкового проникнення; 

– створення системи державного обліку, кадастру та моніторингу тваринного світу; 

– урахування питань охорони тваринного світу під час встановлення екологічних 

нормативів та здійснення господарської діяльності; 

– стимулювання діяльності, спрямованої на охорону, раціональне використання і 

відтворення тваринного світу. 

 

9.1. Збереження різноманіття тваринного світу в природних середовищах існування 

Загальні заходи щодо збереження, відтворення та раціонального використання 

тваринного світу 
Процес планування і реалізації заходів для збереження, відтворення та раціонального 

використання тваринного світу пов’язаний з необхідністю застосування систематичного та 

скоординованого підходу. Природоохоронні пріоритети повинні формуватися як з урахуванням 

національних природоохоронних документів, так і положень, рішень та рекомендацій різних 

конвенцій та угод, що стосуються збереження тваринного світу.  

Основними шляхами здійснення загальних заходів щодо збереження, відтворення та 

раціонального використання тваринного світу є: 

– забезпечення фінансування заходів, передбачених Програмою, за рахунок рахунок 

бюджетів різних рівнів та інших джерел; 

– розбудова інституційної системи збереження тваринного Львівської області; 

– розвиток економічних та заохочувальних підходів щодо збереження тваринного світу; 

– інтеграція питань збереження, відтворення та раціональне використання тваринного 

світу в усі сфери господарської діяльності людини. Розвиток ресурсно-охоронного підходу у 

справі збереження тваринного світу.  

На відповідні державні органи (Департамент екології та природних ресурсів Львівської 

ОДА) покладене завдання координації діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, суб'єктів господарювання та громадських організацій щодо збереження, 

відтворення та раціонального використання тваринного світу; 

Збереження різноманіття тваринного світу на популяційно-видовому рівні  

Реалізація цієї групи заходів полягає в збереженні як безпосередньо популяцій окремих 

видів, так і важливих для них оселищ. Основну увагу приділено видам, популяції яких 

характеризуються різним ступенем загрози і мають високий природоохоронний статус (за ЧКУ, 

МСОП, тощо) і часто мають ключове значення для збереження біорізноманіття на місцевому, 

національному та глобальному рівні. До таких видів, насамперед, зараховані ті, що занесені до 

Червоної книги України, а також міжнародних переліків рідкісних і таких, що перебувають під 

загрозою зникнення видів флори та фауни, з урахуванням вимог міжнародних договорів, до 

яких приєдналася Україна.  

Збереження таких видів у природному середовищі існування має здійснюватися на всій 

території області, незалежно від природоохоронного статусу території чи ділянки. У зв’язку з 

цим, необхідно удосконалити національне законодавство щодо збереження і невиснажливого 

використання видів, забезпечення контролю за його дотриманням на землях користувачів з 

різною формою власності. 

Основними заходами для збереження, відтворення і сталого використання тваринного 

світу на популяційно-видовому рівні є: 

– збереження або відтворення чисельності природних популяцій видів тварин, у тому 

числі занесених до Червоної книги України та різного роду міжнародних переліків; 

– збереження та підтримання внутрішнього генетичного різноманіття природних популяцій, 

у т. ч. відтворення генофонду мисливських тварин (включаючи заходи з ре-інтродукції). 

Збереження різноманіття тваринного світу на екосистемному рівні  

Основна увага повинна бути приділена екосистемам, що мають ключове значення для 

збереження видів тварин та мають високий природоохоронний статус на національному й 

глобальному рівнях.  
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Основними заходами для збереження, відтворення і сталого використання тваринного 

світу на екосистемному рівні є: 

– підтримка природних процесів формування, збереження та відтворення складу та 

структури угруповань тварин; 

– збереження та відтворення природних екосистем, важливих як оселища для певних видів 

чи угруповань тварин; 

– реалізація заходів для запобігання антропогенній деградації цінних природних 

екосистем і підтримка їх невиснажливого використання; 

– опрацювання та впровадження систем оцінки природного стану та антропогенного 

впливу на такі екосистеми з метою недопущення їх деградації як оселищ цінних видів чи 

угруповань тварин; 

– забезпечення моніторингу цінних у плані збереження фауністичного різноманіття екосистем 

(територій чи акваторій) з метою контролю щодо допустимого екологічного навантаження; 

– впровадження в природоохоронну практику методів і принципів оселищної концепції 

збереження біорізноманіття згідно стандартів, прийнятих у країнах ЄС. 

Екологічно збалансоване використання тваринних ресурсів 

Програма передбачає розробку, впровадження та реалізацію нормативно-правових актів, 

методичних рекомендацій та інструкцій щодо збереження та невиснажливого використання 

тваринних ресурсів під час проведення господарської діяльності в її різних секторах: 

аграрному, лісовому, землевпорядному, рибному, туристичному, водному та ін.  

Основними заходами для впровадження та підтримання сталого використання тваринних 

ресурсів є: 

– врахування потреб тваринного світу шляхом впровадження невиснажливого 

використання його компонентів; 

– забезпечення дотримання вимог наявного законодавства України щодо невиснажливого 

використання тваринних ресурсів; 

– опрацювання та впровадження системи економічної оцінки тваринних ресурсів і 

врахування їх вартості з урахуванням форми власності. 

Оцінка негативних антропогенних факторів і зменшення їх впливу на тваринний світ 

Абсолютна більшість чинників, що негативно впливають на стан і збереження тваринного 

світу, тою чи іншою мірою пов’язані з діяльністю людини. Така ситуація зумовлює потребу 

проведення різного роду оцінок та експертиз під час планування, створення чи розбудови 

населених пунктів, підприємств, з метою нівелювання потенційної небезпеки для місцевих 

популяцій чи угруповань тварин. У цьому плані важлива підготовка системи адекватних 

індикаторів стану компонентів та угруповань тварин і їхніх оселищ для оцінки ступеня 

негативного впливу антропогенних чинників.  

Основними заходами щодо негативних антропогенних факторів і зменшення їх впливу на 

тваринний світ є: 

– удосконалення правового забезпечення щодо оцінки впливів на об’єкти тваринного 

світу, у т.ч. й в процесі прийняття управлінських рішень; 

– створення, опрацювання та вдосконалення матеріалів методичного характеру щодо 

екологічної експертизи та оцінки, екологічного аудиту та принципів запобігання негативним 

впливам різних видів людської діяльності. 

Наукові дослідження та науково-експертна підтримка 

Наукове забезпечення виконання заходів щодо збереження, відтворення та раціонального 

використання тваринного світу полягає у проведенні фундаментальних та прикладних 

досліджень, спрямованих на розроблення рекомендацій і методів щодо збереження й 

відтворення біотичного різноманіття та чисельних показників популяцій тварин. Це також 

стосується проведення оцінки сучасного стану популяцій диких тварин, обґрунтування 

найбільш ефективних заходів, що забезпечать раціональне використання тваринних ресурсів, 

організацію та ведення кадастрів об’єктів тваринного світу і моніторингу стану популяцій 

тварин, з використанням сучасних методик досліджень. 

Основними напрямками наукових досліджень і науково-експертної підтримки щодо 

збереження, відтворення і сталого використання тваринного світу є: 
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– інвентаризація та дослідження різноманіття тваринного світу на видовому та 

популяційному рівнях; 

– дослідження та оцінка стану популяцій особливо цінних, рідкісних і таких, що 

перебувають під загрозою зникнення об’єктів тваринного світу; 

– інвентаризація та оцінка стану особливо цінних для збереження рідкісних і зникаючих 

видів екосистем і оселищ; 

– створення бази даних, започаткування та ведення кадастру тваринного світу Львівської 

області, у т.ч. й на основі сучасних геоінформаційних технологій; 

– удосконалення системи моніторингу тваринного світу; 

– розробка наукових засад охорони, відтворення та невиснажливого використання 

тваринного світу. 

Для ефективного виконання та наукового супроводу Програми доцільним є залучення 

відповідної спеціалізованої структури, метою якої є здійснення наукових розробок у галузі 

вивчення та раціонального використання тваринних ресурсів та їх складових. Така Робоча 

група з вивчення ресурсів тваринного світу, створена на базі Інституту екології Карпат НАН 

України, об’єднує фахівців з наукових, науково-освітніх та інших закладів та організацій, 

насамперед, західного регіону України. Основними завданням цієї Робочої групи є: 

– дослідження біології та екології тварин; 

– вивчення способів відтворення й покращення мисливських угідь і тваринних ресурсів; 

– регламентації строків полювання та вдосконалення нормативно-правового забезпечення 

мисливського господарства; 

– оптимізації стосунків науки з іншими галузями людської діяльності; 

– розробка та науковий супровід впровадження заходів щодо охорони та збереження 

фауністичних ресурсів; 

– науково обґрунтовані експертизи та підготовка експертних висновків щодо охорони та 

використання фауністичних ресурсів; 

– комплексна оцінка стану і запасів найважливіших і перспективних видів фауністичних 

ресурсів; 

– розробка екологічних основ їх раціонального використання, підвищення продуктивності 

і відтворення; 

– оцінка потенціалу фауністичних ресурсів; 

– наукове обґрунтування збалансованого використання фауністичних ресурсів; 

– дослідження та запобігання негативного впливу адвентивних видів. 

Ековиховання, підвищення рівня екологічного світогляду громадськості та 

кваліфікації спеціалістів  

Усвідомлення основних потреб видів, що потребують охорони та заходів з відтворення, є 

ключовим елементом у реалізації планів їх охорони. Виникає необхідність того, щоб реалізацію 

охоронних заходів супроводжували широко сплановані екопросвітницькі акції, скеровані, з 

одного боку, до різного ступеня виконавчої влади та інституцій, відповідальних за 

землекористування, а з іншого – до якнайширших мас населення. 

Екопросвітницькі заходи в цій галузі повинні слугувати трьом основним цілям: 

– об’єктивне представлення ролі, яку виконують тварини, в природних екосистемах; 

– поширення знань про їх біологію, чутливість до трансформації середовища і впливу 

людини (полювання, браконьєрство); 

– поширення інформації щодо причин виникнення конфліктів між великими хижаками і 

людиною, можливості запобігання цим конфліктам.  

Ефективне збереження, відтворення та раціональне використання тваринного світу істотно 

залежить від рівня екологічної культури населення. Потрібен комплекс заходів і програм, 

метою якого є зміна існуючого, значною мірою, споживацького ставлення до природи, 

підвищення рівня екологічної грамотності населення. При цьому ековиховні заходи та 

пропаганда повинні бути спрямовані на різні цільові групи населення: від дитячого садка, 

школи, університету – до інститутів управлінських кадрів та наукових співробітників. 

Основними заходами щодо екологічної освіти, підвищення рівня екологічного світогляду 

громадськості та кваліфікації спеціалістів є: 
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– інформаційно-пропагандистські кампанії щодо необхідності збереження, відтворення та 

раціонального використання об’єктів тваринного світу, з якнайширшим використанням засобів 

масової інформації; 

– підвищення рівня професійної кваліфікації фахівців, задіяних у сфері збереження та 

невиснажливого використання тваринного світу; 

– популяризація елементів місцевої народної культури та традицій, спрямованих на 

збереження тваринного світу. 

У рамках широкого спектру екопросвітницької діяльності необхідне видання 

різноманітних друкованих матеріалів (брошур, буклетів, плакатів, календарів) і науково-

популярних книжок.  

Розвиток міжнародного співробітництва в галузі збереження, відтворення та 

раціонального використання тваринного світу 

Популяції тварин в області переважно становлять частину більших європейських 

популяцій цих видів, розташованих у сусідніх країнах. Надзвичайно важливим аспектом є 

організація та координація наукових досліджень між науковцями з сусідніх країн та 

екопросвітницької діяльності природоохоронних організацій.  

Основними заходами для розвитку міжнародного співробітництва в галузі збереження, 

відтворення та раціонального використання тваринного світу є: 

– налагодження та розвиток міжнародної кооперації у прикордонних районах для 

реалізації вказаної мети, у т.ч. й для реалізації зобов’язань, визначених міжнародними 

природоохоронними конвенціями та угодами; 

– розвиток та активізація міжнародного співробітництва щодо збереження осередків 

високого різноманіття тваринного світу, насамперед у прикордонних районах; 

– залучення міжнародного досвіду для реалізації цих завдань; 

– налагодження та активація міжнародного співробітництва з метою залучення додаткових 

ресурсів для реалізації заходів щодо збереження, відтворення та раціонального використання 

тваринного світу Львівської області. 

 

10. МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 

 

10.1. Фінансове забезпечення 

Фінансування виконання комплексу основних заходів, передбачених Програмою, щодо 

збереження тваринного світу Львівської області повинно здійснюватися, в основному, за 

рахунок державного бюджету України та місцевих бюджетів місцевої влади різного рівня, а 

також коштів суб’єктів господарювання, позабюджетних джерел фінансування, у тому числі 

грантів фондів і міжнародних екологічних організацій, інвестицій, спонсорської допомоги та 

інших джерел у відповідності до чинного законодавства. Фінансування Програми може 

здійснюватися підприємствами всіх форм власності, іншими юридичними особами.  

Підставою для фінансування комплексу заходів, передбачених Програмою, є відповідне 

техніко-економічне обґрунтування вартості цих заходів щодо збереження, відтворення та 

раціонального використання тваринного світу з орієнтовною оцінкою їх результатів.  

У межах виконання Програми роботи, пов’язані з реалізацією заходів щодо відтворення 

основних видів диких тварин, включаючи закупівлю маточного поголів’я з урахуванням природних 

зон, а також типології мисливських угідь, повинні вирішуватися із залученням до вирішення 

поставлених Програмою завдань спеціалізованих та інших наукових закладів. Діяльність, пов’язана 

з виконанням запланованих заходів, повинна здійснюватися за рахунок коштів державного 

бюджету (тільки для державних лісомисливських господарств), коштів користувачів мисливських 

угідь або інших джерел фінансування, не заборонених законодавством. 

Фінансування заходів Програми, спрямованих на охорону тваринного світу, збільшення 

чисельного та видового складу мисливської фауни області проводити із залученням коштів 

місцевих бюджетів у межах наявних фінансових ресурсів, згідно з чинним законодавством, і 

коштів, які надходять у порядку відшкодування збитків, завданих мисливському господарству, 

користувачам мисливських угідь та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством. 
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На користувачів мисливських угідь покладаються завдання щодо регуляції чисельності 

або відстріл (відлов) небажаних для мисливського господарства тварин (бродячих собак та 

котів, лисиці тощо) на закріплених за ними угіддях, вживання заходів для вилучення та ізоляції 

тварин, що мають ознаки хвороб, небезпечних для життя та здоров’я людей. Мисливці та 

єгерська служба, які здобувають зазначених тварин, повинні забезпечуватися безоплатно 

набоями та іншим необхідним спорядженням за рахунок коштів користувачів мисливських 

угідь області. 

 

10.2. Наукове забезпечення 

Наукове забезпечення виконання заходів щодо збереження, відтворення та раціонального 

використання тваринного світу буде полягати у проведенні фундаментальних та прикладних 

досліджень, спрямованих на розроблення рекомендацій і методів щодо збереження й 

відтворення видового різноманіття та чисельних показників популяцій тварин. Це також 

стосується проведення оцінки сучасного стану популяцій диких тварин, обґрунтування 

найбільш ефективних заходів, що забезпечать раціональне використання тваринних ресурсів, 

організацію та ведення кадастрів об’єктів тваринного світу і моніторингу стану популяцій 

тварин та їхніх оселищ, з використанням сучасних методик досліджень. 

Для ефективного виконання та наукового супроводу Програми доцільно використати 

відповідну спеціалізовану одиницю: Робочу групу з вивчення ресурсів тваринного світу, що 

функціонує на базі Інституту екології Карпат НАН України та об’єднує фахівців з наукових, 

науково-освітніх та інших закладів та організацій, насамперед, західного регіону України.  

 

10.3. Організаційне забезпечення 

Організаційне забезпечення реалізації Програми буде здійснювати Департамент екології 

та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації, разом із зацікавленими 

центральними та місцевими органами виконавчої влади.  

Контроль за реалізацією Програми покладається на Департамент екології та природних 

ресурсів Львівської обласної державної адміністрації та Державну екологічну інспекцію у 

Львівській області. 

Обласна державна адміністрація здійснює коригування програмних завдань, їх змісту та 

обсягів фінансування на підставі наданої інформації. 
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ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАХОДИ ЩОДО ЗБЕРЕЖЕННЯ, ВІДТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ТВАРИННИХ РЕСУРСІВ ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ НА 2015-2020 РР. 

 

Найменування завдання Найменування заходу 
Джерела 

фінансування 
Орієнтовна 

вартість, грн. 

Показники 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

Інвентаризація та оцінка 
стану особливо цінних 
екосистем і оселищ 

Реалізація заходів щодо інвентаризації та оцінки 
стану особливо цінних екосистем і оселищ 
рідкісних і зникаючих видів тварин 

        

Інвентаризація і створення кадастру особливо 
цінних оселищ на засадах прийнятої в ЄС 
концепції збереження біорізноманіття  

Бюджети всіх 
рівнів, інші 
кошти 

60000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 

Обґрунтування створення необхідних об’єктів 
ПЗФ для охорони хребетних і безхребетних 
тварин 

Бюджети всіх 
рівнів,  інші 
кошти 

120000 0 0 30000 30000 30000 30000 

 Загальні заходи охорони  180000 10000 10000 40000 40000 40000 40000 

 
Виявлення місць перетину міграційних шляхів великих 
ссавців і автодоріг. 

Бюджети всіх 
рівнів, ДАЛРУ, 
інші кошти 

50000 10000 10000 10000 10000 10000 0 

 
Підготовка рекомендацій щодо усунення небезпеки 
загибелі великих ссавців на автодорогах області 

Бюджети всіх 
рівнів, ДАЛРУ, 
інші кошти 

45000 0 0 0 0 45000  

 
Регулювання чисельності хижих і шкідливих для 
ведення мисливського господарства тварин (бродячих 
собак і вовко-собачих гібридів, лисиць та ін.) 

Бюджети всіх 
рівнів,  ДАЛРУ, 
інші кошти 
(мисл. т-ва) 

240000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 

 
Допомога місцевому населенню в охороні с/г угідь від 
потрави (закупівля електропастухів, 1-7000 грн.) 

ДАЛРУ, інші 
кошти (мисл. т-
ва) 

147000 14000 21000 28000 28000 28000 28000 

 Разом:  482000 64000 71000 78000 78000 123000 68000 

 
Заходи для збереження та відтворення популяцій  
водоплавних і біляводних видів птахів 

        

Охорона та відтворення 
фауни птахів 
 
 

Збереження прибережних і водних гніздових стацій 
(захист від руйнування людьми, худобою) шляхом 
огородження чи встановлення захисних 
пристосувань). 

Бюджети всіх 
рівнів, ДАЛРУ, 
інші кошти 
(мисл. т-ва) 

180000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 

Створення та ремонт штучних місць розмноження 
(острівців, відмілин, кіс, смуг рослинності тощо), 
встановлення гніздових платформ інших типів 
штучних гніздівель. 

Бюджети всіх 
рівнів,  ДАЛРУ, 
інші кошти 
(мисл. т-ва) 

135000 10000 25000 25000 25000 25000 25000 

Разом:  315000 40000 55000 55000 55000 55000 55000 

         

Реалізація охоронних заходів щодо збереження 
лелеки чорного Бюджети всіх 

рівнів, бюджети 
об’єктів ПЗФ, 
інші кошти 

       

Пошуки та інвентаризація гнізд лелеки чорного, 
моніторинг чисельності популяції  

85000 5000 35000 15000 10000 10000 10000 

Виготовлення та встановлення гніздових 
платформ, контроль і ремонт 

36500 0 20500 4000 4000 4000 4000 
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Агітаційні матеріали щодо охорони виду 12000 0 1000 7000 4000 0 0 

Разом: 133500 5000 56500 26000 18000 14000 14000 

Реалізація охоронних заходів щодо збереження 
глушця 

Бюджети всіх 
рівнів, ДАЛРУ, 
інші кошти 
(бюджети 
об’єктів ПЗФ) 

       

Розробка системи та проведення моніторингу 
за структурою і станом суб-популяції, її 
просторовою та часовою динамікою; 

54000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 

З’ясування ємності середовища існування для 
глушця на території Бескидів 

45000 45000 0 0 0 0 0 

Реалізація заходів щодо збільшення придатної 
для поселення території в місцях локалізації 
популяцій глушця (зокрема, створення 
гальковищ) 

40000 10000 10000 5000 5000 5000 5000 

Підвищення екологічного світогляду населення 
(публікація матеріалів) 

36000 8000 8000 8000 4000 4000 4000 

Разом: 175000 72000 27000 22000 18000 18000 18000 

Реалізація охоронних заходів щодо збереження 
тетерука 

        

Ефективна охорона центрів трапляння 
тетерука, зокрема – місць токування 

 95000 10000 15000 15000 15000 20000 20000 

Реалізація заходів щодо збільшення придатної 
для поселення території в місцях локалізації 
популяцій тетерука (зокрема, створення 
гальковищ) 

Бюджети всіх 
рівнів, ДАЛРУ, 
інші кошти 
(бюджети 
об’єктів ПЗФ) 

40000 10000 10000 5000 5000 5000 5000 

Наукові дослідження та моніторинг популяцій, 
екопросвітницька діяльність 

 70000 10000 15000 15000 10000 10000 10000 

Разом:  205000 30000 40000 35000 30000 35000 35000 

Реалізація охоронних заходів щодо збереження 
рідкісних денних хижих видів птахів  

Бюджети всіх 
рівнів, бюджети 
об’єктів ПЗФ, 
інші кошти 

       

Пошуки та інвентаризація гнізд, моніторинг 
чисельності популяцій 

45000 5000 8000 8000 8000 8000 8000 

Виготовлення та встановлення штучних 
гніздових платформ, моніторинг заселення 

42000 0 10000 8000 8000 8000 8000 

Агітаційні матеріали щодо охорони видів 41000 0 16000 10000 5000 5000 5000 

Разом: 128000 5000 34000 26000 21000 21000 21000 

Реалізація охоронних заходів щодо збереження 
рідкісних совоподібних видів птахів 

Бюджети всіх 
рівнів, бюджети 
об’єктів ПЗФ, 
інші кошти 

       

Пошуки та інвентаризація гнізд, моніторинг 
чисельності популяцій 

47000 5000 10000 8000 8000 8000 8000 

Встановлення штучних гніздових платформ і 
штучних гніздівель 

42000 0 10000 8000 8000 8000 8000 

Агітаційні матеріали щодо охорони видів 41000 0 16000 10000 5000 5000 5000 

Разом: 130000 5000 36000 26000 21000 21000 21000 

Реалізація охоронних заходів щодо збереження 
журавля сірого  

Бюджети всіх 
рівнів,, інші 
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Оцінка поширення та чисельності, сучасний 
стан і моніторинг популяції в області 

кошти 
55000 0 0 34000 7000 7000 7000 

Підготовка обґрунтування для заповідання 
місць гніздування (створення заказника) 

45000 0 0 45000 0 0 0 

Природоохоронна агітація щодо збереження 
виду 

10000 0 0 10000 0 0 0 

Разом: 110000 0 0 89000 7000 7000 7000 

Охорона та відтворення 
рідкісних видів ссавців 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Реалізація охоронних заходів щодо збереження 
бурого ведмедя 

Бюджети всіх 
рівнів, бюджети 
об’єктів ПЗФ, 
інші кошти 

       

Оцінка сучасної ситуації з бурим ведмедем у 
Львівській області, опрацювання заходів для 
міграційних коридорів.  

50000 5000 5000 5000 20000 10000 5000 

Видання посібника щодо питань охорони 
ведмедя та уникнення конфлікту з людиною.  

25000 0 25000 0 0 0 0 

Еколого-просвітницька діяльність (місцеве 
населення/туристи), природоохоронна 
пропаганда.  

30000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 

Разом: 105000 10000 35000 10000 25000 15000 10000 

Реалізація охоронних заходів щодо збереження 
лісового кота й рисі 

Бюджети всіх 
рівнів, ДАЛРУ, 
бюджети 
об’єктів ПЗФ, 
інші кошти 

       

Проведення наукових досліджень для 
з’ясування сучасного стану популяцій цих видів 
(інвентаризація, поширення, оцінка 
чисельності) 

59000 4000 5000 5000 35000 5000 5000 

Підготовка природоохоронних рекомендацій 
щодо ефективної охорони центрів поширення 
та відтворення популяцій дикого кота й рисі; 

50000 0 0 0 50000 0 0 

Еколого-виховна пропаганда щодо збереження 
видів  

30000 0 0 0 10000 10000 10000 

        

Разом: 139000 4000 5000 5000 95000 15000 15000 

Реалізація охоронних заходів щодо збереження 
зубра 

ДАЛРУ, 
Бюджети всіх 
рівнів, бюджети 
об’єктів ПЗФ, 
інші кошти 

       

Заготівля кормів і підгодівля особин (з 
розрахунку 10000 грн. на 1 ос.) 

3280000 530000 550000 550000 550000 550000 550000 

Інформаційна робота серед населення щодо 
ролі зубра в природних екосистемах і 
важливості відтворення його популяції 

45000 5000 5000 5000 10000 10000 10000 

Створення резервних центрів відтворення 
зубрів (також компенсація для господарства, з 
якого будуть зубри) 

550000 50000 100000 100000 100000 100000 100000 

Разом: 3875000 585000 655000 655000 660000 660000 660000 

Реалізація охоронних заходів щодо збереження 
рукокрилих 

Бюджети всіх 
рівнів, бюджети 
об’єктів ПЗФ, 
інші кошти 

       

Інвентаризація об’єктів ПЗФ на предмет 
наявності видів рукокрилих, оцінка локальних 
загроз для популяцій, опрацювання та 
реалізація заходів для їх відтворення, 
моніторинг популяцій  

60000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 



 18 

Дослідження з метою виявлення місць 
розташування виводкових, міграційних і 
зимувальних колоній кажанів у населених 
пунктах області.  

90000 0 10000 50000 10000 10000 10000 

Збільшення ємності середовища існування 
рукокрилих (виготовлення та розвішування 
штучних місць поселення); 

46000 0 0 0 0 46000 0 

Опрацювання заходів для зменшення 
рівня/вирішення конфліктних ситуацій у системі 
«людина-кажан»; 

26000 0 18000 8000 0 0 0 

Просвітницькі заходи з метою популяризації 
видів і створення їм позитивного іміджу 
(проведення зустрічей, виступи з лекціями 
перед учнями місцевих шкіл, публікації); 

24000 0 4000 5000 2000 5000 8000 

Разом: 246000 10000 42000 73000 22000 71000 28000 

Реалізація охоронних заходів щодо збереження 
ховраха крапчастого 

        

Оцінка території Львівської області щодо 
просторового поширення та чисельності 
колоній ховраха Бюджети всіх 

рівнів, бюджети 
об’єктів ПЗФ, 
інші кошти 

40000 0 25000 15000 0 0 0 

Моніторинг поселень ховраха крапчастого 22000 2000 0 5000 5000 5000 5000 

Підготовка обґрунтування для заповідання 
місць колоніальних поселень хораха 

60000 0 30000 30000 0 0 0 

 Разом: 122000 2000 55000 50000 5000 5000 5000 

Охорона різноманіття 
рідкісних і зникаючих видів 
безхребетних тварин 

Реалізація заходів щодо збереження різноманіття 
безхребетних тварин 

Бюджети всіх 
рівнів, ІЕК, 
установи ПЗФ 

       

Моніторингові дослідження популяцій та 
оселищ ключових рідкісних і зникаючих видів 
безхребетних 

12000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 

Розробка і впровадження активних методів 
охорони рідкісних видів безхребетних 

48000 4000 15000 15000 4000 5000 5000 

Просвітницькі заходи з метою популяризації 
рідкісних видів безхребетних області 

35000 0 5000 5000 7000 9000 9000 

Разом:  95000 6000 22000 22000 13000 16000 16000 

Охорона та відтворення 
мисливських видів тварин 

Реалізація заходів з охорони та відтворення популяції 
оленя благородного 

        

Розробка наукового опрацювання питання ре-
інтродукції оленя благородного.  

ДАЛРУ, інші 
кошти 

40000 10000 30000 0 0 0 0 

Вивчення ареалу поширення та можливого 
оселення оленя на території області 

ДАЛРУ, інші 
кошти 

160000 20000 40000 50000 50000 0 0 

Закупівля та ре-інтродукція особин оленя 
благородного. 

Бюджети всіх 
рівнів,  ДАЛРУ, 
інші кошти 

1080000 180000 180000 180000 180000 180000 180000 

Моніторинг популяції виду 

ДАЛРУ, 
бюджети 
об’єктів ПЗФ, 
інші кошти 

34000 4000 6000 6000 6000 6000 6000 

Разом:  1314000 214000 256000 236000 236000 186000 186000 
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Реалізація заходів з охорони та відтворення популяції 
козулі європейської 

        

Розробка наукового опрацювання питання ре-
інтродукції козулі європейської 

ДАЛРУ, інші 
кошти  

30000 0 0 30000 0 0 0 

Закупівля та ре-інтродукція особин  

ДАЛРУ, 
бюджети всіх 
рівнів, 
мисливські орг-
ї, інші кошти 

360000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 

Моніторинг популяції виду 

ДАЛРУ, 
бюджети 
об’єктів ПЗФ, 
ІЕК, інші кошти 

34000 4000 6000 6000 6000 6000 6000 

Разом:  424000 64000 66000 96000 66000 66000 66000 

         

Реалізація заходів з охорони та відтворення популяції 
куріпки сірої 

Бюджети всіх 
рівнів, ДАЛРУ, 
мисливські орг., 
інші кошти  

       

Дослідження сучасного стану популяції виду, 
причин динаміки чисельності, факторів загрози 

90000 0 0 20000 20000 50000 0 

Розробка рекомендацій щодо відтворення 
популяції куріпки сірої 

30000 0 0 0 0 30000 0 

Підготовка й публікація екопросвітницьких 
матеріалів 

10000 0 0 0 0 10000 0 

Разом:  130000 0 0 20000 20000 90000 0 

         

Реалізація заходів з охорони та відтворення популяції 
зайця сірого 

Бюджети всіх 
рівнів, ДАЛРУ, 
мисливські 
організації, інші 
кошти  

       

Дослідження сучасного стану популяції виду, 
причин динаміки чисельності, факторів загрози 

110000 10000 10000 10000 10000 10000 60000 

Розробка рекомендацій щодо відтворення 
популяції зайця сірого 

40000 0 0 0 0 0 40000 

Підготовка й публікація екопросвітницьких 
матеріалів 

10000 0 0 0 0 0 10000 

Разом:  160000 10000 10000 10000 10000 10000 110000 

          

Збереження фауни м.Львова 
(фауни міської агломерації) 

Інвентаризація фауни міської агломерації м.Львова, 
створення кадастрових списків, оцінка місць 
концентрації та чисельних показників популяцій 
рідкісних видів, моніторинг популяцій масових і 
рідкісних видів 

Бюджети всіх 
рівнів,  інші 
кошти 

160000 40000 40000 40000 40000 0 0 

Видання публікацій про тварин урболандшафтів для 
підвищення екологічного світогляду містян 

125000 35000 15000 0 5000 5000 65000 

Розробка заходів охорони та відтворення цінних видів 
фауни м.Львів 

90000 0 30000 30000 0 0 30000 

Разом:  375000 75000 85000 70000 45000 5000 95000 

Заходи з протидії поширенню 
і негативному впливу 
адвентивних видів 

Інвентаризаційні дослідження з метою виявлення та 
з’ясування сучасного стану популяцій адвентивних 
видів тварин, моніторинг їх популяцій 

Бюджети всіх 
рівнів, ДАЛРУ, 
бюджети 

65000 20000 25000 5000 5000 5000 5000 
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Підготовка та публікація довідкового видання щодо 
адвентивних видів тварин на території області; 

об’єктів ПЗФ, 
інші кошти 80000 0 40000 40000 0 0 0 

Опрацювання заходів і підготовка рекомендацій щодо 
боротьби з найбільш небезпечними адвентивними 
видами для аборигенної фауни . 

50000 0 0 20000 10000 10000 10000 

Разом:  195000 20000 65000 65000 15000 15000 15000 

          

Стимулювання розвитку 
зоотуризму 

Інвентаризація території та створення місць, 
потенційно привабливих для використання в цілях 
зоотуризму.  

Бюджети всіх 
рівнів, ДАЛРУ, 
бюджети 
об’єктів ПЗФ, 
інші кошти  

65000 0 0 0 0 65000 0 

Публікація довідника з зоотуризму в області (точок 
дистинації) 

65000 0 0 0 0 0 65000 

Разом:  130000 0 0 0 0 65000 65000 

          

Покращення наукового 
забезпечення виконання 
Програми 

Створення Робочої групи з вивчення ресурсів 
тваринного світу 

ІЕК, інші 
організації 

14000 4000 2000 2000 2000 2000 2000 

Вивчення та оцінка стану популяцій рідкісних і 
зникаючих тварин 

Бюджети всіх 
рівнів,  інші 
кошти 

100000 10000 20000 20000 20000 20000 10000 

Публікація інформаційного видання щодо рідкісних і 
зникаючих тварин 

Бюджети всіх 
рівнів, 

95000 0 0 0 0 0 95000 

Створення бази даних, ведення кадастру тваринного 
світу Львівської області, у т.ч. й на основі сучасних 
геоінформаційних технологій; 

Бюджети всіх 
рівнів, ІЕК, інші 
кошти 

70000 0 50000 5000 5000 5000 5000 

 Разом:  279000 14000 72000 27000 27000 27000 112000 

 Усього:  9463500 1245000 1697500 1736000 1527000 1580000 1662000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


