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 Основою майбутнього національного 

природного парку «Нижньодніпровський» є дельта 

третьої за розмірами річки в Європі і другої в 

Чорноморському басейні, яка відзначається 

виключним біорізноманіттям і має велике значення 

для його збереження. 



Теперішній стан території – СУЦІЛЬНЕ МИСЛИВСЬКЕ УГІДДЯ 
1. Білозерська районна організація УТМР 

загальна площа - 86153 тис. га                                                

під водно-болотними угіддями – 1606 тис. га 

2. Херсонська міська рада УТМР             

загальна площа - 49236 тис. га                                                

під водно-болотними угіддями – 9055 тис. га 

3. Цюрупинське РТМР “Відродження фауни” 

загальна площа – 4195 тис. га                                                

під водно-болотними угіддями – 4195 тис. га 

4. ТОВ “Дельта-Люкс”                                 

загальна площа - 6228 тис. га                                                

під водно-болотними угіддями – 6228 тис. га 

5. ТОВ НВО “Екофільтр”                          

загальна площа - 21610 тис. га                                                

під водно-болотними угіддями – 2463 тис. га 

6. СФ УкрНДІЛГА                                загальна 

площа - 12657 тис. га                                                

під водно-болотними угіддями – 2463 тис. га 

7. ТОВ “Кінбурнська коса”                 

загальна площа - 14986 тис. га                                                

під водно-болотними угіддями – 3248 тис. га 

8. Новокаховська міська рада УТМР             

загальна площа - 10623 тис. га                                                

під водно-болотними угіддями – 2822 тис. га 

9. Бериславська районна рада УТМР             

загальна площа - 97704 тис. га                                                

під водно-болотними угіддями – 2034 тис. га 
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 МАЙБУТНЄ – створення національного природного парку 

“Нижньодніпровський” 
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Закону України «Про екологічну 

мережу України» 
Закону України «Про Загальнодержавну 

програму формування національної 

екологічної мережі України на 2000-2015 

роки»  

Указу Президента України від 01 грудня 

2008 року № 1129/2008 «Про розширення 

мережі та територій національних 

природних парків та інших природно-

заповідних об'єктів» 

Постанови Кабінету Міністрів України                

від 06 серпня 2014 року № 385  «Про 

затвердження Державної стратегії регіонального 

розвитку на період до 2020 року»  



6% -

заповідна 
зона

19% - зона 

регульованої 
рекреації

2% - зона 

стаціонарної 
рекреації

73% -

господарська 
зона

Зонування території національного природного 

парку "Нижньодніпровський"

18% - з 

вилученням

82% -

без 

вилучення
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 Загальна площа проектованого парку становить 80177,8  га, в 

тому числі – 14479,8 га з вилученням у власників/користувачів, а 65698,0 га – 

без вилучення. 
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      Зона регульованої рекреації (з 

вилученням) – в її межах проводяться 

короткостроковий відпочинок та оздоровлення 

населення, огляд особливо мальовничих і 

пам'ятних місць. 
      Господарська зона – у її межах проводиться 

господарська діяльність, спрямована на 

виконання покладених на парк завдань, 

знаходяться населені пункти, об'єкти 

комунального призначення парку, а також землі 

інших землевласників та землекористувачів, 

включені до складу парку. Дозволяється 

розвиток зеленого туризму.  

Зона стаціонарної рекреації – призначена для 

розміщення готелів, мотелів, кемпінгів, інших 

об'єктів обслуговування відвідувачів парку. 
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Заповідна зона (з 

вилученням) - призначена 

для охорони та відновлення 

найбільш цінних природних 

комплексів.  

Господарська зона – 

дозволяється розвиток 

зеленого туризму 

Зона стаціонарної рекреації – 

призначена для розміщення 

готелів, мотелів, кемпінгів, 

інших об'єктів обслуговування 

відвідувачів парку. 
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Заповідна зона (з 

вилученням) 

призначена для 

охорони та 

відновлення найбільш 

цінних природних 

комплексів. 

Забороняється: 

будівництво споруд та 

шляхів, що не 

пов’язано з діяльністю 

парку, мисливство, 

рибальство, туризм, 

проїзд, прохід, прогін, 

пересування. 

Дозволяється: 

протипожежні, 

санітарні заходи.  
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Зона регульованої 

рекреації (з вилученням) 
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- збереження одного з найцінніших природних заплавно-літоральних комплексів у Європі; 
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- організацію охорони водно-болотного угіддя міжнародного значення  

«Дельта р. Дніпра»;  



Херсонська обласна державна адміністрація 
Департамент екології та природних ресурсів 

- підтримання відносно природного стану пониззя Дніпра, шляхом збереження типових та 

рідкісних угруповань заплавних лісів, боліт, степових схилів, видів тварин та рослин, що 

занесені до Світового Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи,  Європейського 

Червоного списку, Червоної та Зеленої книг України; 
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- проведення необхідних робіт із знемулення (розчистки дна) дельти річки Дніпро; 
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- попередження виникнення пожеж у дніпровських плавнях; 
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- створення центру олімпійської підготовки 

з водних видів спорту, який дозволить 

розширити інфраструктуру об’єктів 

спортивної підготовки та активного 

відпочинку, дасть можливість якісної 

підготовки спортсменів збірних команд 

України з веслування; 
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- туристичну привабливість Херсонщини і розвиток зеленого туризму. 
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- невідворотне забруднення річки Дніпро, і, як наслідок – евтрофікація і замор водних живих 

ресурсів; 

- винищення “зелених” екологічно чистих зон, придатних для відпочинку населення; 

- нераціональне використання природних ресурсів, знищення рідкісних та зникаючих видів 

рослинного і тваринного світу, рекреаційний тиск на територію;  

- неконтрольоване рибальство та мисливство, браконьєрство; 

- загострення екологічного стану області шляхом витоптування територій, вирубування 

деревостанів, виникнення пожеж, забруднення побутовим сміттям;   
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- невиконання вимог Рамсарської конвенції, 

економічної і секторальної частин Угоди про 

асоціацію з ЄС та порушення міжнародних правил, 

що стосуються охорони природи.  

- ігнорування вимог Державної стратегії регіонального розвитку України, відповідно 

до якої площа земель природно-заповідного фонду Херсонської області до 2017 року 

має збільшитися на 5%; 

- порушення екологічної рівноваги, яка необхідна для збереження та відтворення 

різноманіття, порушення міжвидових відносин та природних циклів – кругообігу 

речовин, ланцюгів живлення;   



Що позитивного будуть мати жителі 
області в разі створення НПП 

«Нижньодніпровський» 

 Можливість зберегти цінні природні та історико-

культурні комплекси і об'єкти, унікальне біорізноманіття 

пониззя річки Дніпра.  

 Парк створить умови для організованого туризму, 

оздоровлення, відпочинку та інших видів рекреаційної 

діяльності в природних умовах, що дасть змогу отримати 

нові інвестиційні надходження та додаткові кошти до 

місцевого бюджету. Підприємницьку діяльність у цьому 

напрямку чекає значний розвиток. Це зокрема і додаткові 

робочі місця. 
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Отже, зберегти унікальну природу дельти Дніпра  
для теперішнього та майбутнього чи залишити спогади про неї 

 лише на сторінках історії  

вирішувати нам!  

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!!!!! 


