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Ó ñó÷àñíèõ óìîâàõ ãëîáàëüíî¿ åêîëîã³÷íî¿ êðèçè íà íàø³é ïëàíåò³ îõîðîíà ë³ñ³â º 
íàäçâè÷àéíî âàæëèâèì, ñóòòºâèì ³ íåîáõ³äíèì ôàêòîðîì íå ëèøå äëÿ åêîñòàá³ë³çàö³¿ 
äîâê³ëëÿ â ö³ëîìó, àëå é çáåðåæåííÿ ñïðèÿòëèâîãî äëÿ çäîðîâ’ÿ òà æèòòºä³ÿëüíîñò³ 
ëþäèíè ñòàíó íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà, çàäîâîëåííÿ ¿¿ ïîòðåá ó â³ä-
ïî÷èíêó, ô³çè÷íîìó ðîçâèòêó òà ñïîðò³, ó ë³êàðñüêèõ òà ³íøèõ ñèðîâèííèõ çàñîáàõ. 
Ë³ñîâ³ ïîë³ôóíêö³îíàëüí³ ïðèðîäíî-çàïîâ³äí³ òåðèòîð³¿ äåäàë³ ÷àñò³øå ðåàëüíî ñòàþòü 
åôåêòèâíèìè ôîðìàìè åêîëîã³÷íî çáàëàíñîâàíîãî ë³ñîêîðèñòóâàííÿ. 

Ë³ñè º íåâ³ä’ºìíîþ ñêëàäîâîþ ÷àñòèíîþ ïðèðîäíî-çàïîâ³äíîãî ôîíäó íàøî¿ 
äåðæàâè, ÿêèé îõîðîíÿºòüñÿ ÿê íàö³îíàëüíå íàäáàííÿ Óêðà¿íñüêîãî íàðîäó. Äëÿ 
ïðèðîäíî-çàïîâ³äíîãî ôîíäó âñòàíîâëþºòüñÿ îñîáëèâèé ðåæèì îõîðîíè, çáåðåæåííÿ, 
â³äòâîðåííÿ ³ âèêîðèñòàííÿ. Íàøà êðà¿íà ðîçãëÿäàº öåé ôîíä ÿê ñêëàäîâó ñâ³òîâî¿ 
ìåðåæ³ ë³ñ³â, ùî ïåðåáóâàþòü ï³ä îñîáëèâîþ îõîðîíîþ. Â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà 
äî çàïîâ³äíèõ òà ³íøèõ ïðèðîäîîõîðîííîãî ïðèçíà÷åííÿ ë³ñ³â íàëåæàòü ïðèðîäí³ 
òåðèòîð³¿ òà îá’ºêòè, ùî ìàþòü âåëèêó åêîëîã³÷íó ö³íí³ñòü (óí³êàëüí³ òà òèïîâ³ 
ïðèðîäí³ êîìïëåêñè), ç ìåòîþ çáåðåæåííÿ ñïðèÿòëèâî¿ åêîëîã³÷íî¿ îáñòàíîâêè, ïî-
ïåðåäæåííÿ òà ñòàá³ë³çàö³¿ íåãàòèâíèõ ïðèðîäíèõ ïðîöåñ³â ³ ÿâèù. Íàéö³íí³ø³ ë³ñè 
ìîæóòü îõîðîíÿòèñÿ â³äïîâ³äíî äî Êîíâåíö³¿ ïðî âñåñâ³òíþ ñïàäùèíó. ²ç ïðàâîâî¿ 
òî÷êè çîðó óí³êàëüí³ óêðà¿íñüê³ ë³ñè ìîæóòü ³äåíòèô³êóâàòèñÿ ÿê íàóêîâ³ îá’ºêòè, 
ùî ñòàíîâëÿòü íàö³îíàëüíå íàäáàííÿ. Äî òàêèõ â³äíîñÿòü íàéö³íí³ø³ ë³ñîâ³ ä³ëÿí-
êè ïðèðîäíî-çàïîâ³äíîãî ôîíäó, ÿê³ ìàþòü âèíÿòêîâå çíà÷åííÿ äëÿ óêðà¿íñüêî¿ òà 
ñâ³òîâî¿ íàóêè. 

Çíàííÿ ïðî ë³ñè â ³ñòîðè÷íîìó àñïåêò³ ñòàëè òåîðåòè÷íîþ, ìåòîäîëîã³÷íîþ ³ ïðàê-
òè÷íîþ îñíîâîþ ôóíêö³îíóâàííÿ ïðèðîäíî-çàïîâ³äíî¿ ñïðàâè, ÿêà áóëà íåðîçðèâíî 
ïîâ’ÿçàíà ³ç ðîçâèòêîì ë³ñîâîãî òà ìèñëèâñüêîãî ãîñïîäàðñòâà. Íàéäðåâí³ø³ êîðåí³ 
ïðèðîäíî-çàïîâ³äíî¿ ñïðàâè ïåðåïë³òàþòüñÿ, íàñàìïåðåä, ³ç ìèñëèâñòâîì, áî ñàìå äëÿ 
çáåðåæåííÿ äè÷èíè ñòâîðþâàëèñÿ ïåðø³ çàïîâ³äí³ îá’ºêòè òà çàêàçí³ óã³ääÿ â ë³ñàõ.

Ñüîãîäí³ ïðèðîäîîõîðîííèé ìåíåäæìåíò ë³ñ³â ñòàâ íåâ³ä’ºìíîþ ÷àñòèíîþ âñ³º¿ 
ïðèðîäíî-çàïîâ³äíî¿ ñïðàâè. Íà ë³ñîâèõ ïðèðîäíî-çàïîâ³äíèõ òåðèòîð³ÿõ ë³ñîâå ãîñ-
ïîäàðñòâî ïîâèííî âåñòèñÿ ³ç âðàõóâàííÿì ³ äîòðèìàííÿì íàóêîâèõ îñíîâ çáåðåæåííÿ 
åêîñèñòåì, íà áàç³ ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðèðîäíî-çàïîâ³äíèé ôîíä, Ë³ñîâîãî 
êîäåêñó, ³íøîãî åêîëîã³÷íîãî ïðàâà òîùî. Ïðîåêòóâàííÿ ïðèðîäíî-çàïîâ³äíèõ òåðè-
òîð³é ó ë³ñàõ çä³éñíþºòüñÿ, ïåðåäóñ³ì, íà îñíîâ³ ïëàí³â ë³ñîíàñàäæåíü, ë³ñîâïîðÿäêó-
âàííÿ òà ë³ñîòàêñàö³éíèõ ìàòåð³àë³â. Äî öüîãî ÷àñó äîì³íóº âëàñíå ë³ñîâà äîêòðèíà 
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ñòâîðåííÿ òà ôóíêö³îíóâàííÿ ïðèðîäíî-çàïîâ³äíèõ òåðèòîð³é ³ îñîáëèâî — óïðàâë³ííÿ 
íèìè. Ç ³íøîãî áîêó äåäàë³ ÷àñò³øå ñòàº ïð³îðèòåòîì ïåðåîð³ºíòóâàííÿ âåäåííÿ ë³ñî-
âîãî ãîñïîäàðñòâà íà åêîëîã³÷íî çáàëàíñîâàí³ çàñàäè, ùî, áåçïåðå÷íî, º îñíîâíèì 
ïðåäìåòîì ïðèðîäîõîðîííîãî ë³ñ³âíèöòâà. 

Íèí³ âæå ñòàëî î÷åâèäíèì, ùî ë³ñ âîëîä³º ÿê ìàòåð³àëüíèìè, òàê ³ íåìàòåð³àëüíèìè 
äóõîâíèìè ö³ííîñòÿìè. Òîìó ñïåöèô³êà òà ñâîºð³äí³ñòü ñï³ëüíîãî ðîçâèòêó çàçíà-
÷åíèõ âèùå ãàëóçåé ñïîíóêàþòü äî îñîáëèâî¿ óâàãè ó âèçíà÷åíí³ îá’ºêòà òà ïðåäìåòà 
çàïîâ³äíîãî ë³ñîçíàâñòâà, ÷îìó ³ ïðèñâÿ÷åíå öå âèäàííÿ. Îòæå, â ³íòåãðîâàí³é ñôåð³ 
íàóêè ó ãàëóç³ ë³ñîâîãî ãîñïîäàðñòâà òà ïðèðîäíî-çàïîâ³äíî¿ ñïðàâè â îáñÿç³ ñï³ëü-
íèõ íàïðÿì³â ðîçâèòêó é çàðîäèëîñÿ çàïîâ³äíå ë³ñîçíàâñòâî ÿê ñèñòåìà íàóêîâèõ, 
à çãîäîì ³ íàâ÷àëüíèõ äèñöèïë³í. Òîáòî éîãî ³ñòîðè÷íèìè íàóêîâèìè êîðåíÿìè º 
ë³ñîçíàâñòâî òà çàïîâ³äíà ãåîñîçîëîã³ÿ.

Ïîäàíèé ó äàíîìó âèäàíí³ êóðñ ñèñòåìè íàâ÷àëüíèõ äèñöèïë³í ãóìàí³òàðíî-
ïðèðîäíè÷îãî ñïðÿìóâàííÿ çà ìàã³ñòåðñüêîþ ñïåö³àë³çàö³ºþ “Ïðèðîäíî-çàïîâ³äíà 
ñïðàâà” îõîïëþº íàéíîâ³ø³ äîñÿãíåííÿ íàóêè ³ ïðàêòèêè çàïîâ³äíîãî ë³ñîçíàâñòâà 
íà ðåã³îíàëüíîìó, íàö³îíàëüíîìó òà ì³æíàðîäíîìó ð³âíÿõ ðîçâèòêó. Íèí³ ÿê í³êî-
ëè, îñîáëèâî ìàã³ñòðàì ë³ñîâîãî ãîñïîäàðñòâà, íåîáõ³äí³ áàçîâ³ çíàííÿ âëàñíå ïðî 
ñèñòåìí³ îñíîâè ïîøèðåííÿ, ïðàâîâèé ñòàòóñ, çáåðåæåííÿ òà âèêîðèñòàííÿ ë³ñ³â 
ïðèðîäîîõîðîííîãî ïðèçíà÷åííÿ. Íà ñüîãîäí³øí³é äåíü ïðîíèêíåííÿ ³äåé çàïî-
â³äíîãî ë³ñîçíàâñòâà ó òðàäèö³éíå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî ñòàâèòü ïåðåä Óêðà¿íîþ ÿê 
ºâðîïåéñüêîþ äåðæàâîþ òðè íàéãîëîâí³ø³ çàâäàííÿ:

◊ ïîêðàùàííÿ åêîëîã³÷íîãî ñòàíó êðà¿íè çã³äíî ç êîíñòèòóö³éíèì ïðàâîì íàðîäó 
íà ÷èñòå äîâê³ëëÿ ÷åðåç ñòâîðåííÿ ãåîãðàô³÷íî ðåïðåçåíòàòèâíî¿ ìåðåæ³ ë³ñîâèõ 
ïðèðîäíî-çàïîâ³äíèõ òåðèòîð³é;

◊ ïåðåõ³ä íà çáàëàíñîâàíå ñï³ââ³äíîøåííÿ çåìåëü ïðèðîäíî-çàïîâ³äíîãî ôîíäó 
ç ³íøèìè êàòåãîð³ÿìè ë³ñîâèõ çåìåëü, ùî ìàº ñòàòè îáîâ’ÿçêîâîþ ñêëàäîâîþ ñòàëîãî 
ðîçâèòêó êðà¿íè;

◊ ïð³îðèòåòí³ñòü çáåðåæåííÿ á³îòè÷íîãî òà ëàíäøàôòíîãî ð³çíîìàí³òòÿ ë³ñ³â ÷å-
ðåç ôîðìóâàííÿ íàö³îíàëüíî¿ åêîìåðåæ³ Óêðà¿íè, îðãàí³çàö³ÿ ñèñòåìè åêîëîã³÷íîãî 
ìîí³òîðèíãó ë³ñîâèõ ïðèðîäîîõîðîííèõ òåðèòîð³é òà óïðàâë³ííÿ íèìè, ï³äâèùåííÿ 
ð³âíÿ åêîëîã³÷íî¿ òà ïðèðîäîîõîðîííî¿ ñâ³äîìîñò³ íàñåëåííÿ.

Ìåòîþ ñïåö³àë³çàö³¿ “Ïðèðîäíî-çàïîâ³äíà ñïðàâà” º ïðîôåñ³éíà ï³äãîòîâêà ìàã³-
ñòð³â ë³ñîâîãî ãîñïîäàðñòâà, ÿê³ áóäóòü ïðàöþâàòè íà ë³ñîâèõ òåðèòîð³ÿõ ïðèðîäíî-
çàïîâ³äíîãî ôîíäó, çàñòîñóâàííÿ íèìè ð³çíîñòîðîíí³õ çíàíü äëÿ íàóêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³, 
îðãàí³çàö³¿ âåäåííÿ åêîëîã³÷íî çáàëàíñîâàíîãî ãîñïîäàðþâàííÿ, ë³ñîêîðèñòóâàííÿ òà 
éîãî åôåêòèâíîãî åêîëîã³÷íîãî êîíòðîëþ. Ó ðåçóëüòàò³ âèâ÷åííÿ öèêëó íàâ÷àëüíèõ 
äèñöèïë³í çà äàíîþ ñïåö³àë³çàö³ºþ ìàéáóòí³ ìàã³ñòðè ë³ñîâîãî ãîñïîäàðñòâà ïîâèíí³:

♦ îòðèìàòè çàãàëüí³ òåîðåòè÷í³, ìåòîäè÷í³ ³ ïðàêòè÷í³ çíàííÿ ó ãàëóç³ çàïîâ³äíîãî 
ë³ñîçíàâñòâà;

♦ çàñòîñóâàòè îòðèìàí³ çíàííÿ ó ïðîôåñ³éí³é ë³ñîãîñïîäàðñüê³é òà ïðèðîäîîõî-
ðîíí³é ä³ÿëüíîñò³;

♦ âèâ÷èòè ³ñòîð³þ îõîðîíè ë³ñ³â Óêðà¿íè;
♦ îð³ºíòóâàòèñÿ ó ãåîãðàô³¿ ïîøèðåííÿ çàïîâ³äíèõ ë³ñ³â â Óêðà¿í³ òà ñâ³ò³;
♦ äîáðå îïàíóâàòè ïðàâîâ³ îñíîâè çáåðåæåííÿ ë³ñ³â;
♦ çíàòè ìåòîäè÷í³ çàñàäè ôîðìóâàííÿ ñèñòåìè ïðèðîäíî-çàïîâ³äíèõ òåðèòîð³é 

òà åêîìåðåæ³ íà çåìëÿõ ë³ñîâîãî ôîíäó;
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♦ âì³òè îá´ðóíòóâàòè âèä³ëåííÿ îñîáëèâî ö³ííèõ ë³ñîâèõ êîìïëåêñ³â; 
♦ âîëîä³òè ìåòîäàìè îö³íêè îñîáëèâî ö³ííèõ ë³ñîâèõ êîìïëåêñ³â ç ìåòîþ ¿õ çáå-

ðåæåííÿ òà ñåðòèô³êàö³¿;
♦ âèçíà÷àòè ôîðìè òà âèäè îïòèìàëüíèõ ðåæèì³â çáåðåæåííÿ çàïîâ³äíèõ ë³ñîâèõ 

åêîñèñòåì òà á³îð³çíîìàí³òòÿ;
♦ çíàòè îñíîâí³ âèìîãè äî åêîëîã³÷íîãî êîíòðîëþ çàïîâ³äíèõ ë³ñ³â;
♦ âì³òè ïîøèðþâàòè ïðèðîäîîõîðîíí³ çíàííÿ òîùî.
Òàêèì ÷èíîì, âêëþ÷åííÿ öèêëó äèñöèïë³í çà ìàã³ñòåðñüêîþ ñïåö³àë³çàö³ºþ 

“Ïðèðîäíî-çàïîâ³äíà ñïðàâà” ó íàâ÷àëüí³ ïëàíè ë³ñîãîñïîäàðñüêèõ ôàêóëüòåò³â âèùèõ 
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â Óêðà¿íè º ïîòðåáîþ ñüîãîäåííÿ çàðàäè ìàéáóòíüîãî. Íà äóìêó 
àâòîð³â öüîãî âèäàííÿ, âæå íàñòàâ ÷àñ çàïðîâàäèòè â³äïîâ³äí³ ìàã³ñòåðñüê³ ïðîãðàìè 
ïðèêëàäíîãî ³ íàóêîâîãî ñïðÿìóâàííÿ ³ äëÿ ³íøèõ ïðèðîäíè÷èõ ôàêóëüòåò³â, íàñàì-
ïåðåä äëÿ ìàéáóòí³õ åêîëîã³â, á³îëîã³â òà ãåîãðàô³â. Òàêà ïîòðåáà äèêòóºòüñÿ ÷àñîì 
³ äåäàë³ çðîñòàþ÷èì çíà÷åííÿì îõîðîíè æèâî¿ ïðèðîäè äëÿ ñóñï³ëüíîãî ðîçâèòêó.



 245 Ðîçä³ë 8. Ìåðåæà  ë³ñîâèõ ïðèðîäîîõîðîííèõ òåðèòîð³é  ñâ³òó

Ðîçä³ë 8.

ÌÅÐÅÆÀ 
Ë²ÑÎÂÈÕ ÏÐÈÐÎÄÎÎÕÎÐÎÍÍÈÕ ÒÅÐÈÒÎÐ²É 

ÑÂ²ÒÓ

8.1. Õàðàêòåðèñòèêà ì³æíàðîäíèõ êàòåãîð³é

Íàéá³ëüø âèçíàíîþ ó ñâ³ò³ º êëàñèô³êàö³ÿ ïðèðîäîîõîðîííèõ òåðèòîð³é, ÿêà ðîç-
ðîáëåíà Ì³æíàðîäíèì ñîþçîì îõîðîíè ïðèðîäè ³ ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â (ÌÑÎÏ-JUCN). 
¯¿ êàòåãîð³¿ ìàþòü ïîðÿäêîâ³ íîìåðè ç îçíà÷åííÿì íàçâè. Íàâîäèìî õàðàêòåðèñòèêó 
îêðåìî êîæíî¿ êàòåãîð³¿.

Êàòåãîð³ÿ ² — öå ïðèðîäîîõîðîííà òåðèòîð³ÿ, óïðàâë³ííÿ (êîìïëåêñ ïðèðîäîîõî-
ðîííèõ çàõîä³â) ÿêîþ ñïðÿìîâàíå çäåá³ëüøîãî íà ðîçâèòîê íàóêè àáî îõîðîíó äèêî¿ 
ïðèðîäè. Ó çâ’ÿçêó ç öèì âîíà ïîä³ëÿºòüñÿ íà äâ³ ï³äêàòåãîð³¿. 

Ï³äêàòåãîð³ÿ ²à (Ñóâîðèé ïðèðîäíèé ðåçåðâàò) — ïðèðîäîîõîðîííà òåðèòîð³ÿ, 
óïðàâë³ííÿ ÿêî¿ ñïðÿìîâàíå íà ðîçâèòîê ïðèðîäîîõîðîííèõ íàóêîâèõ äîñë³äæåíü. 
Öå òåðèòîð³ÿ ç âèäàòíèìè àáî ðåïðåçåíòàòèâíèìè åêîñèñòåìàìè, ãåîëîã³÷íèìè ÷è 
ô³çèêî-ãåîãðàô³÷íèìè îá’ºêòàìè àáî âèäàìè á³îð³çíîìàí³òòÿ, ÿê³ äîñòóïí³ ïåðåâàæíî 
äëÿ íàóêîâèõ äîñë³äæåíü òà ìîí³òîðèíãó äîâê³ëëÿ. Îñíîâíèìè êðèòåð³ÿìè äëÿ â³äáîðó 
ïðèðîäíèõ òåðèòîð³é äëÿ ö³º¿ êàòåãîð³¿ º òàê³: 

● òåðèòîð³ÿ ìàº áóòè äîñòàòíüîãî ðîçì³ðó, ùîá ãàðàíòóâàòè ö³ë³ñí³ñòü åêîñèñòåì 
³ âèêîíóâàòè çàâäàííÿ, çàðàäè ÿêèõ âîíà îõîðîíÿºòüñÿ; 

● òåðèòîð³ÿ ìàº áóòè ïåðåâàæíî â³ëüíîþ â³ä âòðó÷àíü ç áîêó ëþäèíè ³ çäàòíîþ 
çàëèøàòèñÿ òàêîþ;

● òåðèòîð³ÿ ìàº ìàòè ìîæëèâ³ñòü çáåð³ãàòè á³îð³çíîìàí³òòÿ øëÿõîì çàõèñòó â³ä 
àíòðîïîãåííîãî âïëèâó áåç ñóòòºâîãî àêòèâíîãî ìåíåäæìåíòó.
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Îñíîâíèìè çàâäàííÿìè óïðàâë³ííÿ º:
● îõîðîíà åêîòîï³â, åêîñèñòåì ³ âèä³â, íàñê³ëüêè ìîæëèâî ó íåïîðóøåíîìó 

ñòàí³;
● ï³äòðèìàííÿ ãåíåòè÷íèõ ðåñóðñ³â ó äèíàì³÷íîìó òà åâîëþö³éíîìó ñòàí³;
● ï³äòðèìàííÿ åêîëîã³÷íèõ ïðîöåñ³â;
● îõîðîíà çðàçê³â ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà äëÿ âèâ÷åííÿ, åêîëîã³÷íîãî ìîí³òîðèíãó, 

çàáåçïå÷åííÿ îñâ³òè, âêëþ÷àþ÷è òåðèòîð³¿, â³äâ³äóâàííÿ ÿêèõ ëþäüìè ïðèïèíåíå;
● ì³í³ì³çàö³ÿ âïëèâ³â øëÿõîì ðåòåëüíîãî ïëàíóâàííÿ ³ âèêîíàííÿ äîñë³äíèöüêèõ 

òà ³íøèõ äîçâîëåíèõ ðîá³ò;
● îáìåæåííÿ äîñòóïó ëþäåé. 
Ï³äêàòåãîð³ÿ ²á (Äèêà ïðèðîäà) — ïðèðîäîîõîðîííà òåðèòîð³ÿ, óïðàâë³ííÿ ÿêîþ 

ñïðÿìîâàíå íà çàõèñò äèêî¿ ïðèðîäè (îõîðîíà áåç âòðó÷àííÿ). Öå âåëèêà íåçì³íåíà 
àáî ñëàáîçì³íåíà òåðèòîð³ÿ, ÿêà çáåð³ãàº ïðèðîäíèé õàðàêòåð, áåç ïîñò³éíîãî àáî 
çíà÷íîãî íàñåëåííÿ, îõîðîíà ³ óïðàâë³ííÿ ÿêîþ ñïðÿìîâàí³ íà çáåðåæåííÿ ¿¿ â ïðè-
ðîäíîìó ñòàí³. Îñíîâíèìè êðèòåð³ÿìè äëÿ â³äáîðó ïðèðîäíèõ òåðèòîð³é äëÿ ö³º¿ 
êàòåãîð³¿ º òàê³:

● òåðèòîð³ÿ ïîâèííà ìàòè âèñîêó ïðèðîäíó ÿê³ñòü, áóòè ìàéæå ïîçáàâëåíîþ 
ëþäñüêîãî âïëèâó ³ çàëèøàòèñÿ òàêîþ íàâ³òü ïðè â³äïîâ³äíîìó óïðàâë³íí³;

● òåðèòîð³ÿ ïîâèííà ìàòè çíà÷íó åêîëîã³÷íó, ãåîëîã³÷íó, ô³çèêî-ãåîãðàô³÷íó àáî 
³íøó íàóêîâó, îñâ³òíþ, ïåéçàæíó àáî ³ñòîðè÷íó ö³íí³ñòü; 

● òåðèòîð³ÿ ìàº ïðîïîíóâàòè âåëèê³ ìîæëèâîñò³ çàëèøàòèñÿ ëþäèí³ íàîäèíö³ 
ç ïðèðîäîþ, ïîäîðîæóâàííÿ ïî òåðèòîð³¿ ìàº çä³éñíþâàòèñÿ áåç âèêîðèñòàííÿ çà-
áðóäíþþ÷èõ çàñîá³â, òîáòî ìîòîðíîãî òðàíñïîðòó;

● òåðèòîð³ÿ ìàº ìàòè äîñòàòí³é ðîçì³ð äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ïàñèâíèõ ôîðì îõîðîíè 
³ âèêîðèñòàííÿ. 

Îñíîâíèìè çàâäàííÿìè óïðàâë³ííÿ º:
● ãàðàíòóâàòè äëÿ ìàéáóòí³õ ïîêîë³íü ìîæëèâ³ñòü â³ä÷óâàòè ðàä³ñòü â³ä â³äâ³äó-

âàííÿ òåðèòîð³¿ ³ ñï³ëêóâàííÿ ç ïðèðîäîþ, ÿêà íå áóëà ³ñòîòíî ïîðóøåíà ïðîòÿãîì 
òðèâàëîãî ÷àñó;

● ï³äòðèìóâàòè îñíîâí³ ïðèðîäí³ âëàñòèâîñò³ ³ îñîáëèâîñò³ ïðîòÿãîì òðèâàëîãî 
÷àñó;

● çàáåçïå÷óâàòè äîñòóï ëþäåé, ÿêèé áóäå ñïðèÿòè íàéêðàùîìó äóõîâíîìó òà 
ô³çè÷íîìó çäîðîâ’þ â³äâ³äóâà÷³â, ï³äòðèìàííþ ÿêîñò³ äèêî¿ ïðèðîäè äëÿ ñó÷àñíîãî 
³ ìàéáóòíüîãî ïîêîë³íü;

● ïîëåãøóâàòè ì³ñöåâîìó íàñåëåííþ, ÿêå ïðîæèâàº ç íèçüêîþ ãóñòîòîþ ³ â ð³âíî-
âàç³ ç äîñòóïíèìè ðåñóðñàìè, ï³äòðèìóâàòè ñâ³é ñïîñ³á æèòòÿ.

Êàòåãîð³ÿ ²² (Íàö³îíàëüíèé ïàðê) — ïðèðîäîîõîðîííà òåðèòîð³ÿ, óïðàâë³ííÿ ÿêîþ 
ñïðÿìîâàíå çäåá³ëüøîãî íà îõîðîíó åêîñèñòåì ³ ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ òóðèçìó. Öÿ 
ïðèðîäíà òåðèòîð³ÿ ïðèçíà÷åíà äëÿ:

à) îõîðîíè åêîëîã³÷íî¿ ö³ë³ñíîñò³ îäí³º¿ àáî á³ëüøî¿ ê³ëüêîñò³ åêîñèñòåì äëÿ ñó-
÷àñíîãî ³ ìàéáóòí³õ ïîêîë³íü;

á) íåäîïóùåííÿ åêñïëóàòàö³¿ àáî ³íøî¿ øê³äëèâî¿ äëÿ ö³ëåé ïàðêó ä³ÿëüíîñò³;
â) çàáåçïå÷åííÿ óìîâ äëÿ äóõîâíèõ, íàóêîâèõ, îñâ³òí³õ, ðåêðåàö³éíèõ ³ òóðèñ-

òè÷íèõ ïîñëóã, ÿê³ íå ñóïåðå÷àòü çàâäàííÿì îõîðîíè äîâê³ëëÿ òà êóëüòóðíî¿ ñïàä-
ùèíè.
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Îñíîâíèìè êðèòåð³ÿìè äëÿ â³äáîðó ïðèðîäíèõ òåðèòîð³é äëÿ ö³º¿ êàòåãîð³¿ º 
òàê³: 

● òåðèòîð³ÿ ìàº ì³ñòèòè ðåïðåçåíòàòèâíèé çðàçîê âåëèêîãî ïðèðîäíîãî ðåã³îíó 
àáî ëàíäøàôò³â, äå âèäè ðîñëèí ³ òâàðèí, åêîòîïè ³ ãåîìîðôîëîã³÷í³ ä³ëÿíêè ìàþòü 
îñîáëèâå äóõîâíå, íàóêîâå, îñâ³òíº, ðåêðåàö³éíå ³ òóðèñòè÷íå çíà÷åííÿ;

● òåðèòîð³ÿ ìàº áóòè äîñòàòíüî âåëèêà, ùîá âì³ùóâàòè îäíó àáî á³ëüøå ö³ëèõ 
åêîñèñòåì, ñóòòºâî íå çì³íåíèõ ñó÷àñíîþ ëþäñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ àáî åêñïëóàòàö³ºþ. 

Îñíîâíèìè çàâäàííÿìè óïðàâë³ííÿ º:
● îõîðîíà ïðèðîäíèõ ìàëüîâíè÷èõ òåðèòîð³é íàö³îíàëüíîãî ³ ì³æíàðîäíîãî çíà-

÷åííÿ äëÿ äóõîâíèõ, íàóêîâèõ, îñâ³òí³õ, ðåêðåàö³éíèõ àáî òóðèñòè÷íèõ ö³ëåé;
● êîíñåðâóâàííÿ íà â³êè â ìàêñèìàëüíî ïðèðîäíîìó ñòàí³ ðåïðåçåíòàòèâíèõ çðàçê³â 

ô³çèêî-ãåîãðàô³÷íèõ ðåã³îí³â, á³îòè÷íèõ óãðóïîâàíü, ãåíåòè÷íèõ ðåñóðñ³â ³ âèä³â, äëÿ 
ÿêèõ çàáåçïå÷óºòüñÿ åêîëîã³÷íà ñòàá³ëüí³ñòü ³ ð³çíîìàí³òí³ñòü;

● çàáåçïå÷åííÿ â³äâ³äóâàííÿ ëþäåé äëÿ äóõîâíèõ, îñâ³òí³õ, êóëüòóðíèõ ³ ðåêðå-
àö³éíèõ ö³ëåé íà ð³âí³, ÿêèé ï³äòðèìóº òåðèòîð³þ â ïðèðîäíîìó àáî áëèçüêîìó äî 
íüîãî ñòàí³;

● âèêëþ÷åííÿ åêñïëóàòàö³¿ ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â ³ çàïîá³ãàííÿ ä³ÿëüíîñò³, ÿêà º 
øê³äëèâîþ äëÿ ö³ëåé çàïîâ³äàííÿ;

● ï³äòðèìàííÿ ïîâàãè äî åêîëîã³÷íèõ, ãåîìîðôîëîã³÷íèõ, ñàêðàëüíèõ, åñòåòè÷íèõ 
ðèñ ïðèðîäè, ÿê³ áóëè îñíîâîþ äëÿ ¿¿ çàïîâ³äàííÿ;

● çâàæàííÿ íà ïîòðåáè ì³ñöåâîãî íàñåëåííÿ, âêëþ÷àþ÷è âñå íåîáõ³äíå äëÿ éîãî 
³ñíóâàííÿ ³ âèêîðèñòàííÿ ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â òàêîþ ì³ðîþ, ÿêà íå ñóïåðå÷èòü ³íøèì 
çàâäàííÿì óïðàâë³ííÿ äàíîþ êàòåãîð³ºþ.

Êàòåãîð³ÿ ²²² (Ïàì’ÿòêà ïðèðîäè) — ïðèðîäîîõîðîííà òåðèòîð³ÿ, óïðàâë³ííÿ ÿêîþ 
ñïðÿìîâàíå ïåðåâàæíî íà îõîðîíó ñïåöèô³÷íèõ ïðèðîäíèõ îá’ºêò³â. Öå òåðèòîð³ÿ, 
êîòðà ì³ñòèòü îäèí ÷è á³ëüøó ê³ëüê³ñòü ñïåöèô³÷íèõ ïðèðîäíèõ àáî ïðèðîäíî-
êóëüòóðíèõ îá’ºêò³â, ÿê³ º âèäàòíèìè ÷è ìàþòü óí³êàëüíó ö³íí³ñòü ÷åðåç ¿õ ð³äê³ñí³ñòü, 
òèïîâ³ñòü, åñòåòè÷í³ ÿêîñò³, àáî º îá’ºêòàìè ïðèðîäè êóëüòóðíîãî çíà÷åííÿ. Îñíîâíèìè 
êðèòåð³ÿìè äëÿ â³äáîðó ïðèðîäíèõ òåðèòîð³é äëÿ ö³º¿ êàòåãîð³¿ º òàê³: 

● òåðèòîð³ÿ ìàº ì³ñòèòè îäèí àáî á³ëüøó ê³ëüê³ñòü âèçíà÷íèõ îá’ºêò³â (åôåêòí³ 
âîäîñïàäè, ïå÷åðè, êðàòåðè, ï³ùàí³ äþíè, ìîðñüê³ óòâîðè ïðèðîäè ç óí³êàëüíîþ àáî 
ðåïðåçåíòàòèâíîþ ôàóíîþ ³ ôëîðîþ); 

● ñþäè âêëþ÷àþòüñÿ àñîö³éîâàí³ ïðèðîäíî-êóëüòóðí³ îá’ºêòè, çîêðåìà ïå÷åðí³ 
ïîñåëåííÿ, àðõåîëîã³÷í³ ä³ëÿíêè àáî ïðèðîäí³ ä³ëÿíêè, ÿê³ ìàþòü òðàäèö³éíå çíà-
÷åííÿ äëÿ ì³ñöåâîãî íàñåëåííÿ; 

● òåðèòîð³ÿ ìàº áóòè äîñòàòíüî âåëèêîþ äëÿ òîãî, ùîá îõîðîíÿòè ö³ë³ñí³ñòü îá’ºêòà 
³ éîãî áåçïîñåðåäíº îòî÷åííÿ. 

Îñíîâíèìè çàâäàííÿìè óïðàâë³ííÿ º:
● îõîðîíÿòè àáî íàâ³÷íî çàõèùàòè ñïåöèô³÷í³ âèäàòí³ ïðèðîäí³ îá’ºêòè çà ¿õ âèñîêó 

ïðèðîäíó ö³íí³ñòü, óí³êàëüí³ñòü àáî òèïîâ³ñòü, à òàêîæ ñóïóòí³ äóõîâí³ ö³ííîñò³;
● çàáåçïå÷óâàòè ìîæëèâîñò³ äëÿ äîñë³äæåíü, îñâ³òè ³ ãðîìàäñüêî¿ îö³íêè;
● âèêëþ÷èòè åêñïëóàòàö³þ îá’ºêòà çáåðåæåííÿ ³ çàïîá³ãàòè ä³ÿëüíîñò³, íå ñóì³ñí³é 

ç ö³ëÿìè çàïîâ³äàííÿ;
● íàäàâàòè ì³ñöåâîìó íàñåëåííþ òàê³ âèãîäè, ÿê³ ñóì³ñí³ ³ç çàâäàííÿìè óïðàâë³ííÿ 

ö³ºþ êàòåãîð³ºþ.
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Êàòåãîð³ÿ ²V (Òåðèòîð³ÿ óïðàâë³ííÿ åêîòîïàìè ³ âèäàìè) — ïðèðîäîîõîðîííà òå-
ðèòîð³ÿ, óïðàâë³ííÿ ÿêîþ ñïðÿìîâàíå íà îõîðîíó øëÿõîì ðåãóëÿòîðíèõ âòðó÷àíü. 
Öå îêðåìà òåðèòîð³ÿ, ä³ëÿíêà çåìë³ àáî ìîðÿ, íà ÿê³é çä³éñíþþòüñÿ ðåãëàìåíòîâàí³ 
âòðó÷àííÿ ç ìåòîþ ãàðàíòóâàííÿ ï³äòðèìàííÿ åêîòîï³â ó ñòàí³, ÿêèé â³äïîâ³äàº âè-
ìîãàì çáåðåæåííÿ ïåâíèõ âèä³â á³îð³çíîìàí³òòÿ. Îñíîâíèìè êðèòåð³ÿìè äëÿ â³äáîðó 
ïðèðîäíèõ òåðèòîð³é äëÿ ö³º¿ êàòåãîð³¿ º òàê³: 

● òåðèòîð³ÿ ìàº â³ä³ãðàâàòè îñîáëèâó ðîëü â îõîðîí³ ïðèðîäè ³ âèæèâàíí³ âèä³â; 
● òåðèòîð³ÿ ìàº áóòè âàæëèâîþ äëÿ ³ñíóâàííÿ íàö³îíàëüíî àáî ëîêàëüíî ö³ííî¿ 

ôëîðè àáî îñ³ëî¿ ÷è ì³ãðóþ÷î¿ ôàóíè;
● îõîðîíà çàïîâ³äíèõ åêîòîï³â ³ âèä³â ö³º¿ òåðèòîð³¿ ìàº çàëåæàòè â³ä àêòèâíèõ, 

àëå ïðîäóìàíèõ âòðó÷àíü ç áîêó â³äïîâ³äàëüíèõ çà ìåíåäæìåíò âëàäíèõ ñòðóêòóð;
● ïëîùà òåðèòîð³¿ ìàº çàëåæàòè â³ä ïîòðåá âèä³â á³îð³çíîìàí³òòÿ, ÿê³ îõîðîíÿþòüñÿ, 

âîíà ìîæå áóòè â³äíîñíî ìàëîþ ³ äóæå âåëèêîþ. 
Îñíîâíèìè çàâäàííÿìè óïðàâë³ííÿ º:
● ãàðàíòóâàííÿ ³ ï³äòðèìàííÿ âëàñòèâîñòåé åêîòîï³â, íåîáõ³äíèõ äëÿ îõîðîíè âàæ-

ëèâèõ âèä³â, ãðóï âèä³â, á³îòè÷íèõ óãðóïîâàíü àáî ô³çè÷íèõ ðèñ ñåðåäîâèùà ó âèïàä-
êàõ, êîëè öå âèìàãàº ïåâíèõ ä³é ç áîêó ëþäèíè ç ìåòîþ îïòèì³çàö³¿ ìåíåäæìåíòó;

● ïîëåãøåííÿ íàóêîâèõ äîñë³äæåíü ³ ìîí³òîðèíãó ñåðåäîâèùà ÿê ïåðøî÷åðãîâèõ 
ä³é, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç íåâèñíàæëèâèì ìåíåäæìåíòîì ðåñóðñ³â;

● ðîçâèòîê íåâåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ òåðèòîð³é äëÿ ñïðèÿííÿ ãðîìàäñüê³é îñâ³ò³ ³ ïî-
çèòèâíîìó ñòàâëåííþ ëþäåé äî ïðèðîäè;

● ïðèïèíåííÿ ³ íåäîïóùåííÿ åêñïëóàòàö³¿ ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â, ÿêà º øê³äëèâîþ 
äëÿ ö³ëåé îõîðîíè;

● çàáåçïå÷åííÿ ëþäÿì, ÿê³ ïðîæèâàþòü â ìåæàõ òåðèòîð³¿ äàíî¿ êàòåãîð³¿, òàêèõ 
âèãîä, ÿê³ ñóì³ñí³ ç ³íøèìè çàâäàííÿìè óïðàâë³ííÿ.

Êàòåãîð³ÿ V (Òåðèòîð³ÿ îõîðîíè ëàíäøàôòó) — ïðèðîäîîõîðîííà òåðèòîð³ÿ, 
óïðàâë³ííÿ ÿêîþ ñïðÿìîâàíå íà îõîðîíó ³ ðåêðåàö³þ ëàíäøàôòó, ó òîìó ÷èñë³ 
ìîðñüêîãî. Öå òåðèòîð³ÿ çåìë³, àáî ³íêîëè ç ìîðñüêèì óçáåðåææÿì ³ ìîðåì, äå 
âçàºìîä³ÿ ëþäèíè ³ ïðèðîäè ñòâîðèëà îñîáëèâó îáñòàíîâêó ³ç çíà÷íîþ åñòåòè÷íîþ, 
åêîëîã³÷íîþ àáî êóëüòóðíîþ ö³íí³ñòþ, ÷àñòî õàðàêòåðèçóºòüñÿ âèñîêèì ñòóïåíåì 
á³îð³çíîìàí³òòÿ. Çáåðåæåííÿ ö³ë³ñíîñò³ ö³º¿ òðàäèö³éíî¿ âçàºìîä³¿ º íåîáõ³äíèì äëÿ 
îõîðîíè, ï³äòðèìàííÿ òà åâîëþö³¿ òàêî¿ òåðèòîð³¿. Îñíîâíèìè êðèòåð³ÿìè äëÿ â³äáîðó 
ïðèðîäíèõ òåðèòîð³é äëÿ ö³º¿ êàòåãîð³¿ º òàê³: 

● òåðèòîð³ÿ ìàº ìàòè ëàíäøàôòè âèñîêî¿ ïåéçàæíî¿ ö³ííîñò³, ç ð³çíîìàí³òíèìè åêî-
òîïàìè, ôëîðîþ ³ ôàóíîþ, à òàêîæ ³ç çðàçêàìè òðàäèö³éíîãî íàðîäíîãî àáî óí³êàëüíîãî 
âèêîðèñòàííÿ çåìë³ òà ñîö³àëüíî¿ îðãàí³çàö³¿, ì³ñöåâèõ çâè÷à¿â ³ â³ðóâàíü;

● òåðèòîð³ÿ ìàº íàäàâàòèñÿ äëÿ ðåêðåàö³¿ ³ òóðèçìó â ðàìêàõ íîðìàëüíîãî ñòèëþ 
æèòòÿ òà åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³. 

Îñíîâíèìè çàâäàííÿìè óïðàâë³ííÿ º:
● ï³äòðèìóâàòè ãàðìîí³éíó âçàºìîä³þ ïðèðîäè ³ êóëüòóðè øëÿõîì îõîðîíè 

ëàíäøàôòó ³ ïðîäîâæåííÿ ³ñíóâàííÿ òðàäèö³éíîãî âèêîðèñòàííÿ çåìë³, áóä³âåëüíèõ 
òåõíîëîã³é ³ êóëüòóðíèõ ïðîÿâ³â;

● ï³äòðèìóâàòè ñòèëü æèòòÿ òà åêîíîì³÷íó ä³ÿëüí³ñòü, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ â ãàðìîí³¿ 
ç ïðèðîäîþ, à òàêîæ çáåð³ãàòè ñîö³àëüíèé ³ êóëüòóðíèé óñòð³é íàñåëåííÿ;

● ï³äòðèìóâàòè ð³çíîìàí³òòÿ åêîñèñòåì, åêîòîï³â òà ïîâ’ÿçàíèõ ç íèìè âèä³â 
á³îð³çíîìàí³òòÿ;
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● ïðèïèíèòè ÷è â³äâåðíóòè âèêîðèñòàííÿ çåìë³ òàì, äå âîíî çà ñâî¿ìè ìàñøòàáîì 
³ õàðàêòåðîì íå â³äïîâ³äàº ö³ëÿì îõîðîíè;

● çàáåçïå÷èòè ìîæëèâîñò³ äëÿ ðåêðåàö³¿ ³ òóðèçìó, ÿê³ çà òèïîì, õàðàêòåðîì é ìàñ-
øòàáîì â³äïîâ³äàþòü ëàíäøàôòíèì îñîáëèâîñòÿì ³ âëàñòèâîñòÿì òåðèòîð³¿;

● ï³äòðèìóâàòè íàóêîâ³ òà îñâ³òí³ çàõîäè íà ïðèðîäîîõîðîíí³é òåðèòîð³¿ çàðàäè 
ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ ñîö³àëüíî¿ ñôåðè;

● íàäàâàòè âèãîäè ì³ñöåâîìó íàñåëåííþ, ÿê³ ïîë³ïøóþòü äîâãîñòðîêîâèé éîãî 
äîáðîáóò øëÿõîì çàáåçïå÷åííÿ ïðèðîäíèìè ïðîäóêòàìè, íàïðèêëàä ³ç ë³ñó ³ ïî-
ñëóã, çîêðåìà òàêèõ, ÿê ÷èñòà âîäà àáî ïðèáóòîê, îäåðæàíèé â³ä íåðóéí³âíèõ ôîðì 
òóðèçìó;

● ðîçâèâàòè ãðîìàäñüêó ï³äòðèìêó îõîðîíè äîâê³ëëÿ.
Êàòåãîð³ÿ V² (Òåðèòîð³ÿ îõîðîíè ðåñóðñ³â) — ïðèðîäîîõîðîííà òåðèòîð³ÿ, óïðàâ-

ë³ííÿ ÿêîþ ñïðÿìîâàíå ïåðåâàæíî íà ñòàëå âèêîðèñòàííÿ ïðèðîäíèõ åêîñèñòåì. 
Öå òåðèòîð³ÿ, ÿêà ñêëàäàºòüñÿ ç íåçì³íåíèõ ïðèðîäíèõ ñèñòåì, óïðàâë³ííÿ ÿêèìè 
ñïðÿìîâàíå íà çàáåçïå÷åííÿ äîâãîñòðîêîâî¿ îõîðîíè ³ ï³äòðèìàííÿ á³îð³çíîìàí³òòÿ 
³, âîäíî÷àñ, çàáåçïå÷åííÿ ñòàëîãî ïîòîêó ïðèðîäíèõ ïðîäóêò³â òà ïîñëóã, ÿê³ â³äïî-
â³äàþòü ïîòðåáàì íàñåëåííÿ. Òåðèòîð³ÿ ìàº òàêîæ â³äïîâ³äàòè çàãàëüíîìó âèçíà÷åííþ 
ïðèðîäîîõîðîííîãî îá’ºêòà òðàäèö³éíî¿ âçàºìîä³¿, ÿêà º íåîáõ³äíèì äëÿ îõîðîíè, 
ï³äòðèìàííÿ òà åâîëþö³¿ òàêî¿ òåðèòîð³¿. Îñíîâíèìè êðèòåð³ÿìè äëÿ â³äáîðó ïðèðîäíèõ 
òåðèòîð³é äëÿ ö³º¿ êàòåãîð³¿ º òàê³: 

● ÿê ì³í³ìóì äâ³ òðåòèíè òåðèòîð³¿ ìàþòü çíàõîäèòèñü â ïðèðîäíîìó ñòàí³ ³ â ìàé-
áóòíüîìó ïåðåäáà÷àòèñü äëÿ óòðèìàííÿ ó òàêîìó æ ñòàí³ ç îáìåæåíîþ ê³ëüê³ñòþ 
ìîäèô³êîâàíèõ åêîñèñòåì, ïðè öüîìó âåëèê³ êîìåðö³éí³ ïëàíòàö³¿ íå ïîâèíí³ íà 
í³é ñòâîðþâàòèñÿ; 

● òåðèòîð³ÿ ìàº áóòè äîñòàòíüî âåëèêîþ, ùîá âèòðèìàòè íåðóéí³âíå âèêîðèñòàííÿ 
ðåñóðñ³â áåç øêîäè äëÿ ¿¿ çàãàëüíèõ äîâãîñòðîêîâèõ ïðèðîäíèõ ö³ííîñòåé; 

● àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº çíàõîäèòèñü íà ö³é òåðèòîð³¿ àáî ïîáëèçó íå¿.
Îñíîâíèìè çàâäàííÿìè óïðàâë³ííÿ º:
● îõîðîíà ³ ï³äòðèìàííÿ á³îð³çíîìàí³òòÿ òà ³íøèõ ïðèðîäíèõ ö³ííîñòåé òåðèòîð³¿ 

íà òðèâàëèé ÷àñ;
● ñïðèÿííÿ åêîëîã³÷íî îá´ðóíòîâàíèì òåõíîëîã³ÿì ñòàëîãî âèðîáíèöòâà;
● îõîðîíà áàçè ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â â³ä â³ä÷óæåííÿ äëÿ ³íøîãî âèêîðèñòàííÿ çåìë³, 

ÿêå øê³äëèâå äëÿ á³îð³çíîìàí³òòÿ äàíî¿ òåðèòîð³¿;
● âíåñåííÿ âêëàäó ó ðåã³îíàëüíèé ³ íàö³îíàëüíèé ðîçâèòîê.
Òàêèì ÷èíîì, íàâåäåí³ âèùå ø³ñòü êàòåãîð³é º íàéá³ëüø ïîøèðåíèìè ³ âëàñíå 

ïðèðîäîîõîðîííèìè. Á³ëüø³ñòü îá’ºêò³â, ÿê³ ìàþòü òàêèé ñòàòóñ, îõîïëåí³ îõîðî-
íîþ íà äåðæàâíîìó ð³âí³. Ïðèðîäîîõîðîíí³ òåðèòîð³¿ áóäü-ÿêî¿ êàòåãîð³¿ çã³äíî ³ç 
ðåêîìåíäàö³ÿìè ÌÑÎÏ ìàþòü ïëàíóâàòèñÿ òàê, ùîá õî÷à á äâ³ òðåòèíè ¿õ ïëîù³ 
â³äïîâ³äàëè çàçíà÷åíèì âèìîãàì (òàáë. 8.1).
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