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Проблема документаційного забезпечення природоохоронних 

установ виникає на перетині документознавства та природоохоронної 

діяльності, в результаті чого створюються спеціальні, галузеві 

документи, які активно використовуються в роботі природоохоронних 

установ. 

Актуальність зазначеної тематики полягає у необхідності 

здійснення комплексного аналізу галузевих документів 

природоохоронної діяльності в Україні. Вивчення особливостей 

документів, дослідження процесів їх створення та використання 

дозволяє сформувати загальне розуміння про діяльність 

природоохоронних установ. 

Мета наукової роботи – проаналізувати особливості створення та 

використання галузевих документів природоохоронної діяльності. 

Проблеми створення та використання галузевих документів 

природоохоронної діяльності висвітлені в роботах Г. В. Стрямеця, 

І. П. Сіренко, Н. Н. Буториної, В. П. Чижової та ін. 

Особливість діяльності природоохоронних установ полягає у 

збереженні заповідних територій та об’єктів, інформуванні 

відвідувачів про правила поведінки на заповідних територіях. Для 

забезпечення даної вимоги використовуються галузеві документи, які, 

залежно від способів створення та використання, умовно поділяються 

на декілька груп. 

До першої групи належать документи, для створення та 

використання яких нормативно встановлені зразки та правила. 

Прикладами даних документів є інформаційно-охоронні знаки, межові 

охоронні знаки, інформаційні щити, які регламентовано Положенням 

про єдині державні знаки і аншлаги на територіях та об’єктах 

природно-заповідного фонду України (далі – Положення) [3]. 
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Інформаційно-охоронні знаки несуть інформацію про назву, 

категорію та основні вимоги охорони заповідної території. 

Розміщуються дані знаки в місцях входу (виходу) на заповідній 

території, масового руху транспорту. Тоді як межові охоронні знаки 

містять інформацію про категорію заповідного об'єкту і служать для 

визначення його меж [3]. 

В свою чергу, інформаційні щити інформують про розміри, 

функції, правила поведінки, показують рекомендовані маршрути і 

пункти огляду. Встановлюється вони в місцях найбільшого скупчення 

відвідувачів [3]. 

Зазначені документи виготовляються на металевих табличках і 

мають прямокутну форму, однак, залежно від мети створення, 

відрізняються за розмірами. Необхідна інформація розміщується на 

синьо-жовтому фоні українською мовою. Використовуються дані 

документи безпосередньо на заповідній території. 

Ще одним документом, який створюється відповідно нормативно 

встановленому зразку є службове посвідчення працівника служби 

державної охорони природно-заповідного фонду (далі – Посвідчення). 

Це документ, що підтверджує, встановлені нормативними актами 

України, повноваження працівників служби державної охорони (СДО). 

Посвідчення регламентується Положенням про службове посвідчення 

працівника служби державної охорони природно-заповідного фонду 

України [2], має синьо-жовтий фон на якому розміщуються дані про 

власника, та використовується працівником СДО лише під час 

виконання ним службових обов’язків. 

До другої групи належать документи, носій інформації та 

інформаційне наповнення яких можуть змінюватись, в залежності від 

мети створення. Такими документами є маршрутні показчики, 

маркувальні знаки, аншлаги та ін. Їх використання в роботі 

природоохоронних установ не є обов’язковим, а лише якщо це 

передбачено конкретною заповідною територією.  

Особливість даних документів у можливості використання будь-

якого носія інформації (кора дерев, каміння, дерев’яні таблички та ін.) 

і в необхідній для заповідної ділянки кількості. Головна вимога у 

використанні таких носіїв інформації – їх гармонійне поєднання з 

природою та тематикою маршруту [4; 25]. 

Маршрутні показчики або маркувальні знаки представляють 

собою найпростіші інформаційні об’єкти, які встановлюються на 

кожній точці-зупинці та на всіх перехрестях маршруту. Частіше за все 
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це дерев’яні стовпи, на які наносять маркувальні знаки відповідно до 

визначеного маршруту [4; 25]. 

Тоді як інформаційні стенди або аншлаги містять інформацію 

про форму та довжину всього маршруту, або окремої його ділянки, про 

встановлені природні та культурні пам’ятки, а також правилах 

перебування на маршруті. Крім того, аншлаги інформують про новини 

маршруту, або дані про наявність особливих складнощів у 

проходженні маршруту та ін. [4; 26] 

Окреме місце в документаційному аспекті діяльності 

природоохоронних установ займають такі документи як: Літопис 

природи, дозволи на використання природних ресурсів, акти перевірки 

дотримання вимог природоохоронного законодавства та ін.  

Мета створення та використання Літопису природи – 

узагальнення результатів наукових досліджень та спостережень за 

станом і змінами природних комплексів. Результати досліджень, 

проведених в природоохоронних установах, фіксуються у щорічних 

книгах Літопису природи [5; 368].  

В свою чергу, дозвіл на спеціальне використання природних 

ресурсів (далі – Дозвіл) створюється для засвідчення права юридичних 

та фізичних осіб на використання конкретних природних ресурсів у 

межах затверджених лімітів. Ліміти затверджуються Міністерством 

екології та природних ресурсів та визначають обсяги природних 

ресурсів, на основі яких видаються Дозволи [1]. 

Тоді як акт перевірки дотримання вимог природоохоронного 

законодавства (далі – Акт) створюється за результатами проведення 

планової (позапланової) перевірки органами державного нагляду. Акт 

містить перелік питань для здійснення планових заходів державного 

нагляду, залежно від ресурсу, що перевірявся. 

Особливість вищезазначених документів у використанні 

традиційних методів створення, а саме друкованим способом на 

паперовому носії. 

Таким чином, в результаті аналізу документаційного аспекту 

природоохоронної діяльності було визначено, що особливості 

галузевих документів у сфері охорони природи залежать від мети їх 

створення та використання. Проте, незважаючи на різноманітність 

носіїв інформації та інформаційного навантаження документів, кожен 

з них відіграє важливу роль у здійсненні основного завдання 

природоохоронних установ – збереження та примноження 
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біологічного та ландшафтного різноманіття в межах територій та 

об’єктів природно-заповідного фонду. 
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