
Зони (території), які підлягають охороні, та їх картування 

Зони, які підлягають охороні – це такі території, які потребують 

спеціального захисту відповідно до існуючого національного законодавства, в 

залежності від їх призначення. Моніторинг таких зон проводиться за 

спеціальною програмою (наприклад, на водозаборах питної води має додатково 

проводиться моніторинг мікробіологічних показників).  

З п’яти категорій охоронних зон для суббасейну ідентифіковано три:  

- об'єкти Смарагдової мережі;  

- зони санітарної охорони (питні водозабори);  

- масиви поверхневих/підземних вод, які використовуються для 

рекреаційних, лікувальних, курортних та оздоровчих цілей, а також води, 

призначені для купання.  

У суббасейні Верхнього Дніпра визначено 4 зони, що підлягають охороні: 

- 3 об’єкти Смарагдової мережі; 

- 1 місце рекреації та відпочинку населення. 

 

1. Об’єкти Смарагдової мережі 

Смарагдова мережа становить 75% (1 732 км2) від площі суббасейну 

Верхнього Дніпра.  

У суббасейні Верхнього Дніпра розташовано 3 об’єкти Смарагдової 

мережі (таблиця 1). Жоден із об’єктів не має розробленого плану управління та 

розвитку. Всі об’єкти Смарагдової мережі суббасейну Верхнього Дніпра є 

заказниками.  

Таблиця 1 

Території Смарагдової мережі в суббасейні Верхнього Дніпра 

№ Назва та код Площа, км2 

1.              Ripkynskyi - UA0000144 295,43 

2. Liubetskyi - UA0000146 210,38 

3. Pakulskyi - UA0000095 182,45 

 

2. Зони санітарної охорони 

У суббасейні Верхнього Дніпра водозабори, що здійснюють забір води 

об’ємом більше 20 м³ на добу, відсутні.   

 

3. Зони охорони цінних видів водних біоресурсів 

Зони охорони цінних видів водних біоресурсів не відіграють значної ролі 

в національній економіці і не визначені, тому їх слід переглянути у наступній 

версії ПУРБ. 

 

4. Масиви поверхневих/підземних вод, які використовуються для 

рекреаційних, лікувальних, курортних та оздоровчих цілей, а також води, 

призначені для купання  
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У суббасейні Верхнього Дніпра нараховується 1 офіційно визначене (за 

даними МОЗ) місце рекреації та відпочинку населення, для якого за даними 

Міністерства охорони здоров’я якість води за мікробіологічними показниками 

відповідає нормам.  

 

5. Зони, вразливі до (накопичення) нітратів 

Зони, вразливі до (накопичення) нітратів будуть ідентифіковані після 

прийняття відповідного національного законодавчого акту.  
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