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Cтворення умов для розвитку та поширення рідкісних видів флори та 
фауни Луганщини як приклад практичної реалізації заходів державної 

екологічної політики в сфері біорізноманіття на локальному рівні 
UKR/SGP/OP5/Y4/STAR/BD/14/45 

Реципієнт  Громадська організація «Ковиловий степ» 

Ключова сфера Зміна клімату 

Операційна  фаза OП5 

Тривалість 7/2014 - 5/2015  

Сума Гранту 47 745 US$  

Типи проекту 
Демонстрація, нарощування потенціалу, поширення 

інформації, мережевий і політичний діалог 

Партнери 

Інститут зоології імені І.І.Шмальгаузена НАН України, 

Національний природний парк “Двурічанський”, Ботані-

чний сад ім.ак.Фоміна, Інститут біології КНУ 

ім.Т.Г.Шевченка, ГО “Еколайн”, ГО “Екосвіт Луганської 

області”, ГО “Екоклуб Луганщини”, газета “Розвиток та 

довкілля”, газета “Екодень” 

Співфінансуван-
ня 

ТОВ «Єврогаз Україна”, ТОВ “Логістикспецтранс” 

Адреса і  
контакти 

вул. Радгоспна 18, оф.50, м. Запоріжжя, 69050, 
Україна 
e-mail: nekitka@mail.ru, тел.:+38 (066) 849-05-57 
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Досягнення проекту: 

 Придбано 5 комплектів спорядження (намети, спальні мішки, полегшений посуд для приготу-
вання їжі на відкритому вогні, накидки на рюкзак від опадів, спеціальні головні убори для 
перебування у вітряних умовах з різкими перепадами температури, для польових виїздів вче-
них в окремі райони Луганщини для поглибленого вивчення та дослідження природи Луган-
ської області. 

 Проведено експедиційний виїзд на 7 днів за участю 4-х експертів-науковців з метою вияв-
лення місць зростання рідкісних, зникаючих, ендемічних, реліктових видів рослин, мешкання 
особливо охоронюваних видів тварин для подальшої роботи із створення нових територій 
природно-заповідного фонду на території Луганської області. 

 За результатами експедиційних виїздів підготовлено 12 наукових обґрунтувань щодо ство-
рення 9-ти нових природно-заповідних територій та розширення 3-х вже існуючих природно-
заповітних територій у Луганській області та їх погодження з Міністерством екології та приро-
дних ресурсів. 

 Загальна площа нових природно-заповідних територій складатиме 13987 га, у т.ч. буде роз-
ширено території вже існуючих природно-заповітних територій на 1482 га. 

 Підготовлено 50 кольорових картосхем із зазначенням 1680 достовірних місцезнаходжень 
охоронюваних видів рослин. 

 Розроблено та видано атлас-довідник “50 рідкісних рослин Луганщини”, який включає відо-
мості щодо рідкісних рослин, поширених на Луганщині та занесених до Червоної книги Украї-
ни з фотографіями та картосхемами, на яких нанесені локалітети цих видів рослин. 

 Створено 1 новий інтернет-ресурс, зокрема веб-сайт “Природа України” http://pryroda.in.ua/
blog/region/luganshhina/. 

 Розроблено та надруковано №24 екологічної газети “Екодень” та розповсюджено серед міс-
цевого населення тиражем 10 000 екз. 

 Поширено обізнаність громади щодо важливості створення умов для розвитку та поширення 
рідкісних видів флори та фауни шляхом проведення громадських слухань, круглого столу та 
2-х інформаційно-просвітницьких семінарів за участю 374 осіб. 

 Участь у роботі проекту взяли 1212 осіб (574 жінки віком від 25 до 55 років, 452 чоловіки ві-
ком від 27 до 60 років та 186 дітей віком від 7 до 18 років).  

 


