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В С Т У П  

У відповідності до Закону України «Про природно-заповідний фонд 

України» (1992 р.), національні природні парки є територіями природно-

заповідного фонду України, природоохоронними, рекреаційними, культурно-

освітніми, науково-дослідними установами загальнодержавного значення, які 

створюються з метою збереження, відтворення і ефективного використання 

природних комплексів та об’єктів, що мають особливу природоохоронну, 

оздоровчу, історико-культурну, наукову, освітню та естетичну цінність. 

На національні природні парки покладається виконання таких основних 

завдань: збереження цінних природних та історико-культурних комплексів і 

об’єктів; створення умов для організованого туризму, відпочинку та інших видів 

рекреаційної діяльності в природних умовах з додержанням режиму охорони 

заповідних природних комплексів та об’єктів; проведення наукових досліджень 

природних комплексів та їх змін в умовах рекреаційного використання, розробка 

наукових рекомендацій з питань охорони навколишнього природного середовища 

та ефективного використання природних ресурсів; проведення екологічної 

освітньо-виховної роботи. 

Національний природний парк «Подільські Товтри» створено згідно Указу 

Президента України від 27.06.1996 року № 474/96. Парк, як природоохоронна, 

рекреаційна, культурно-освітня, науково-дослідна установа загальнодержавного 

значення, діє на підставі «Положення про національний природний парк 

«Подільські Товтри», затвердженого наказом Міністерства екології та природних 

ресурсів України від 15.10.2001 року № 371. 

НПП «Подільські Товтри» має специфічні особливості. Так, територія 

парку є одна із найбільш крупних в Європі. Лише біля ¼ території парку – це 

антропогенно не змінені ландшафти. У безпосередньому підпорядкувані 

адміністрації парку перебуває менше 2 відсотків його території. В межах 

НПП «Подільські Товтри», частка територій з природними і незначно 

антропогенно зміненими екосистемами суттєво нижча за світовий рівень і в 

цілому не перевищує третини. Так, частка лісів і лісовкритих територій в 



1 

 13 

НПП складає 14,6 % при середньосвітовому показникові 31,8 %, а 

середньоєвропейському – 34 %; пасовищ та сіножатей, відповідно – 3,6 і 

6,2 %. Сільськогосподарська галузь за землекористуванням займає 

домінуюче положення. Сільськогосподарське виробництво здійснюється на 

75 % земель парку. В межах парку обліковується 72 родовища корисних 

копалин, з яких 46 % розробляються відкритим способом, що спричиняє 

руйнацію природних унікальних ландшафтів Товтрової гряди. Територія 

парку багата на запаси лікувальних мінеральних вод. Вбачається, що для 

парку необхідна нова стратегія розвитку рекреаційної діяльності, яка 

базуватиметься на зміні пріоритетів природокористування. Територіальна 

оптимізація природокористування в межах парку має здійснюватись із 

системними оцінками не лише найближчих, а і віддалених екологічних 

наслідків у рекреаційній діяльності яка в теперішній час має опору виключно 

на водні і лісові ресурси. 

Проект організації території НПП розроблено на підставі Закону «Про 

природно-заповідний фонд України», діючих нормативів, технічного завдання на 

проектування, «Положення про склад проекту організації території охорони, 

відтворення та рекреаційного використання природних комплексів і об’єктів 

національного природного парку», а також інших вихідних даних. Проект організації 

території національного природного парку «Подільські Товтри», охорони, відтворення 

та рекреаційного використання його природних комплексів та об’єктів розроблено 

Державною екологічною академією післядипломної освіти та управління на 

замовлення НПП «Подільські Товтри». За результатами досліджень опрацьовано 

питання про склад земель та їх розподіл в межах НПП, здійснено оцінку природно-

ресурсного потенціалу, обґрунтовані пропозиції щодо правового режиму території 

парку та його функціонального зонування із врахуванням природних умов та ресурсів, 

соціально-економічного стану розвитку території НПП. 

В проекті викладені загальні відомості про національний природний парк; 

проведено аналіз природних умов та природних ресурсів парку, ландшафтної 

структури; здійснено узагальнення результатів наукових досліджень, які 

проводяться співробітниками парку та інших установ і організацій; викладені 
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результати аналізу правового режиму території НПП, особливості і проблеми 

функціонування парку в складних територіальних умовах транскордонної водної 

системи, а також узагальнені результати наукових досліджень щодо форм і 

обсягів негативного антропогенного впливу на екосистеми парку в його межах, а 

також  внаслідок виробничої та іншої діяльності на прилеглих територіях. 

Особливе місце в результатах наукових досліджень займають не тільки 

констатація і аналіз фактичних даних, а і конкретні проектні рішення, спрямовані 

на попередження імовірних екологічних проблем в регіоні. 

Обґрунтовані проектні рішення викладені у 4 томах на 892 стор. тексту 

і табличних даних, містять 43 додатки; список використаних джерел включає 

125 найменувань. Графічні матеріали проекту викладені на 11 картосхемах та 

кадастрових планах земельних ділянок постійного користування. 

 

Довгострокові завдання охорони, відтворення та рекреаційного 

використання природних комплексів і об'єктів національного 

природного парку (НПП). Чинники, які сприятимуть виконанню цих 

завдань. 

 

НПП «Подільські Товтри» створено з метою збереження, відтворення 

та раціонального використання ландшафтів Поділля з типовими і 

унікальними природними та історично-культурними комплексами, що мають 

важливе природоохоронне, наукове, естетичне, освітнє, рекреаційне та 

оздоровче значення. На НПП «Подільські Товтри» покладається виконання 

таких основних довгострокових завдань: 

1. Збереження та відтворення цінних природних та історико-

культурних комплексів і об’єктів. В частині збереження та відтворення 

цінних природних комплексів та об’єктів передбачається: 

 створити колекцію зразків насіння раритетних видів для передачі 

її в Банк зародкової плазми Інституту клітинної біології та генної інженерії 

НАН України; 
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 створити комплексну науково-дослідну лабораторію 

екологічного моніторингу. 

В частині відтворення цінних природних комплексів передбачається: 

 створити у складі НПП центр з розведення та реінтродукції 

рідкісних і зникаючих видів тварин і рослин регіону та, зокрема, на території 

парку;  

 провести інвентаризацію цінних природно-територіальних 

комплексів та створити кадастрову базу даних ПТК товтрової гряди. 

В частині охорони природних комплексів та об’єктів передбачається: 

  розробити проекти еколого-економічної оптимізації розораності 

сільськогосподарських угідь з урахуванням природних умов та інтенсивності 

ерозійних процесів. Обґрунтувати систему заходів з оптимізації структури 

посівних площ, відтворення родючості ґрунтів, забезпечення виробництва 

екологічно чистої сільськогосподарської, зокрема тваринницької, продукції 

на території парку, розвитку садівництва і овочівництва, вирощування 

лікарської сировини; 

 розробити проект створення навколо безлісих вершин товтр буферних 

зон шириною 40-80 метрів з відновленням лучної лісостепової рослинності 

на площі в цілому 360 га; 

 розробити проект положення про охоронну зону парку та об'єктів ПЗФ 

на його території. 

В частині захисту природних комплексів та об’єктів передбачається: 

 спорудити вежі з автоматизованою системою спостережень для 

оперативного виявлення осередків виникнення пожеж на землях постійного 

користування парку; 

 розробити програму рекультивації 817,7 га на території парку 

порушених гірничодобувною промисловістю земель, у тому числі в 

Кам’янець-Подільському районі – 672,9 га, у Чемеровецькому – 136,2 га, у 

Городоцькому – 8,6 га (пріоритетно з метою влаштування рекреаційно-
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туристичних центрів, напівприродних та декоративних насаджень, а у 

виняткових випадках - полігонів твердих побутових відходів). 

2. Створення умов для організованого туризму, відпочинку та 

інших видів рекреаційної діяльності в природних умовах з додержанням 

режиму охорони заповідних природних комплексів та об’єктів. 

В частині розвитку форм і засобів рекреаційної діяльності 

передбачається:  

 провести системне дослідження унікальних природних, історико-

культурних та інших рекреаційних ресурсів Придністер’я, у тому числі 

територій, на яких створені об’єкти ПЗФ, з метою суттєвого підвищення їх 

синергетичної ролі та ефективного здійснення рекреаційної діяльності; 

 створити рекреаційні майданчики на переданих у постійне  

користування НПП землях. 

В частині удосконалення механізмів залучення рекреантів 

передбачається: 

 створити інфраструктуру для організації рекреаційної діяльності, 

аматорського та спортивного рибальства в межах земель постійного 

користування та еколого-пізнавальних маршрутів парку (зокрема, човнів, 

велосипедів, туристичного спорядження для пунктів прокату); 

 забезпечити регулярний моніторинг  навантаження на 

туристичних маршрутах, екологічних стежках та місцях короткочасного 

відпочинку з метою запобігання його негативного впливу на екосистеми 

парку. 

3. Проведення наукових досліджень природних комплексів та їх 

змін в умовах рекреаційного використання, розробка наукових 

рекомендацій з питань охорони навколишнього природного середовища 

та ефективного використання природних ресурсів. 

В частині наукових досліджень і спостережень за станом 

природного середовища передбачається:  
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 здійснити дослідження впливу поверхневих і технічних вод з 

вироблених кар’єрів на горизонти залягання родовищ мінеральних вод. 

Обґрунтувати обсяги шкідливих впливів пестицидів і отрутохімікатів на 

довкілля; 

 розробити і застосувати бази даних та ГІС у вивчені фауни, 

флори і рослинних угруповань НПП «Подільські Товтри». 

4. Проведення екологічної освітньо-виховної роботи. 

В частині заходів з організації екологічної освітньо-виховної роботи 

передбачається: 

 поглибити екологічну освітньо-виховну роботу шляхом 

системного видання інформаційно-рекламної продукції, організації 

постійних рубрик у місцевих засобах масової інформації, підготовки 

спеціальних видань, проведення постійних одно- та багатоденних 

туристичних заходів і тематичних екскурсій в парк учнівської молоді і 

студентів природничих факультетів університетів та інших вищих 

навчальних закладів. Забезпечити проведення наукових та науково-

практичних конференцій, семінарів, круглих столів, екологічних лекцій і 

уроків у школах, проведення екологічних організаційно-правових 

навчальних заходів для працівників державних органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування. Посилити пропаганду застосування 

екологічно чистих технологій вирощування сільськогосподарських культур 

на території парку; 

 забезпечити проведення екологопросвітницьких акцій 

природоохоронного характеру з метою поліпшення ставлення пересічних 

громадян до окремих груп тварин (кажанів, сов, павуків, змій, риб тощо). 

В частині організаційно-правових заходів розвитку екологічної 

освітньо-виховної роботи передбачається: 

 організовувати регіональні еколого-освітні центри, візит-центри у 

підрозділах НПП; 
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 опрацювати форми взаємовигідної співпраці парку з 

територіальними громадами в частині зростання зайнятості місцевого 

населення шляхом розвитку «зеленого туризму» і його доходів, використання 

рекреаційних можливостей населених пунктів регіону в межах одноденної 

доступності (Хмельницької, Чернівецької, Тернопільської, Івано-

Франківської та інших областей). 

Основними чинниками, які сприятимуть виконанню цих завдань, є 

посилення екологічної стійкості ландшафтної структури, поліпшення 

рекреаційної привабливості природних комплексів, зростання обсягів 

надання рекреантам парком платних послуг, сприяння розвитку «зеленого» 

туризму» в порядку екологічного підприємництва місцевого населення, 

скорочення забруднення навколишнього середовища та рівнів його 

негативного впливу на довкілля, наукове обґрунтування пізнавальних 

маршрутів та екскурсійне обслуговування, розповсюдження екологічних 

знань, проведення науково-практичних конференцій та семінарів, 

міжнародне співробітництво в галузі охорони і використання природно-

рекреаційних ресурсів. 

 

 

 

 

 

 




