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1.
(…скам’янілий листочок                                    
посланець первовіку
скільки йому
п’ятдесят… триста тисяч років
ніхто не скаже)
тулюся щокою
до травертинового рум’янця
о Fagus silvatica*
зачинателі твого роду
зіткали шовкову крижму
для моїх
м’якотілих пращурів
навчили їх
бути твердими
(поставати з попелу)
я теж смакував
розповитим листям
його кислуватий присмак
абсорбує загуслу кров
на крихкій травертиновій скелі
обіймаю могутній стовбур
про твоє індоєвропейське его
буркут** шепоче на санскриті
на краю страхітливої прірви
стоїш незрушний
у твердій вірі:
ще кілька сотень років…
кілька тисячоліть
і травертин під тобою
зблисне мармуром

      Василь КУХТА     
 

Контрабанда слова. –  
Ужгород: КП «Ужгородська міська друкарня»,   
2017. – С. 251-259.

* Бук лісовий (лат.).
** Мінеральне джерело.
*** Букові праліси Карпат нещодавно вписані до Всесвітньої природної спадщини ЮНЕСКО.

2.
Мов лис рудий, таїться ліс буковий…
(Цвіте вогонь та мало в ньому крові…
У грудях вигорає щось дотла…)
Тче осінь нескінченні арабески,
Їй байдуже до приписів ЮНЕСКО:***
Дими над світом… на губах – зола.
Дрімаєш біля ватри… думка глючить:
Одвічна карма – ніч, страхи повзучі
І  під ногами спалена земля?..
Та хтось із невідомості шепоче:
«Ще не фінал… тримайся міцно, хлопче…»
Схлип (тектонічний) зло, мов скло, розтопче…
…Бук розпов’ється, наче немовля!

ЕЛЕГІЯ ПРО БУКОВИЙ ПРАЛІС
Федору Гамору



Дорогий Федір! 
Хочу привітати Тебе з публікацією Твоєї чудової книги про історію номінації до Світової 

спадщини європейських букових лісів, яка розпочалася в Карпатах, з Твоєї ініціативи. Ти – «бать-
ко» цієї ідеї й промотор процесу та транснаціональної співпраці. 

Це чудове документальне видання про важливий проект захисту старовинних європейських 
лісів та про чудову транскордонну співпрацю. Я дуже вдячний за участь у цій співпраці та за 
нашу особисту дружбу. 

Професор, доктор Ганнес КНАПП,  
співголова асоціації «Європейська мережа букових лісів»,  

багаторічний директор Міжнародної академії охорони природи  
на острові Вільм (Німеччина).



Загальна площа об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси і давні ліси Карпат 
та інших регіонів Європи» складає 98125,14 га, серед яких 21,4% охороняється на території Кар-
патського біосферного заповідника.

Завдяки цьому, Україна займає перше місце за площею об’єкта (28949,97 га або 29,5% загаль-
ної площі), друге – належить Румунії (23982,77 га), а третє – Болгарії (10988,91 га). 

А найбільшою серед 94 ділянок, що входять до цієї спадщин є суцільний Угольсько-Широко-
лужанський масив (11860 га).
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 ВСТУП

Конвенція про охорону Всесвітньої куль-
турної та природної спадщини ратифікована 
Україною й належить до чинних міжнародних 
договорів, а відповідно до її статей 5 та 27, а 
також згідно статті 9 Конституції України, ре-
алізація її положень є обов’язковою та пріори-
тетною для виконання.

Тому, Держави – сторони Конвенції, 
зобов’язані забезпечити якомога ефективнішу 
охорону та популяризацію культурної і природ-
ної спадщини, реалізовувати просвітні та ін-
формаційні програми, зміцнювати повагу і при-
хильність своїх народів до її збереження, ши-
роко інформувати громадськість про небезпеку, 
що загрожує спадщині, а також про заходи, що 
вживаються на виконання вимог Конвенції. 

Завдання щодо збереження та популяриза-
ції єдиного в Україні природного об’єкта Все- 
світньої спадщини, визначені в Указі Прези-
дента України від 21 листопада 2017 року «Про 
додаткові заходи щодо розвитку лісового госпо-
дарства, раціонального природокористування 
та збереження об’єктів природно-заповідного 
фонду» та детально прописані в спеціальному 
Розпорядженні Кабінету Міністрів України від 
21 листопада 2018 року № 892-р «Деякі питан-
ня збереження української частини природного 
об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Бу-
кові праліси і давні ліси Карпат та інших регіо-
нів Європи» та сталого розвитку прилеглих до 
нього територій».

З метою виконання цих завдань, нами під-
готовлено науково-популярний, публіцистич-

ний та документальний збірник матеріалів «Від 
української ініціативи – до транс’європейського 
об’єкта Всесвітньої природної спадщини. Дру-
ге, доповнене видання монографії «Всесвітнє 
визнання букових пралісів Карпат: історія та 
менеджмент».

У книзі розглядаються актуальні питання 
з історії створення та менеджменту транснаці-
онального серійного об’єкта Всесвітньої спад-
щини ЮНЕСКО «Букові праліси і давні ліси 
Карпат та інших регіонів Європи».

Висвітлюється п’ятнадцятирічний досвід 
європейської екологічної співпраці та погляди 
швейцарських, німецьких й українських екс-
пертів на проблеми збереження пралісів.

Привертається увага до міжнародних на-
укових форумів, які започаткували підготовку 
цієї номінації та розгортання європейського 
процесу збереження старовікових букових лісів.

Аналізується стан виконання актів Прези-
дента та Уряду України із питань збереження 
букових пралісів як об’єкта Спадщини та ста-
лого розвитку й благоустрою гірських населе-
них пунктів, що прилягають до них.

Подаються також основні міжнародні та 
українські нормативно-правові акти, які регла-
ментують діяльність із збереження Всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО та деякі інші архівні ма-
теріали.

Книга розрахована для науковців, фахівців 
та активістів у сфері охорони природи, праців-
ників органів влади та місцевого самовряду-
вання й широкої громадськості.
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ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ  
ТРАСНАЦІОНАЛЬНОГО СЕРІЙНОГО ОБ’ЄКТА  

ВСЕСВІТНЬОЇ СПАДЩИНИ ЮНЕСКО  
«БУКОВІ ПРАЛІСИ І ДАВНІ ЛІСИ КАРПАТ  

ТА ІНШИХ РЕГІОНІВ ЄВРОПИ»
Бук лісовий (Fagus sylvatica L.) поширений виключно в Європі і якби не діяльність 

людини, букові ліси були б домінуючими серед ландшафтів центральної частини нашого 
континенту. Цікавим є і те, що вижив цей лісовий деревний вид в останню льодовикову добу 
лише в невеликих рефугіумах, на півдні та південному сході Європи, а потім почав колоні-
зувати великі площі континенту. 

Завдячуючи своїм еколого-біологічним особливостям, за останні чотири тисячі років 
він зайняв великі простори, в широкому спектрі лісорослинних умов, став частиною різно-
манітних лісових угруповань і поширений від морського узбережжя північного заходу кон-
тиненту до основних гірських систем Європи. 

Важливо зауважити, що післяльодовикова колонізація ландшафтів буком відбувала-
ся паралельно із заселенням території людиною та формуванням розвинутого суспільства. 
Тому не дивно, що бук став важливим елементом європейської культури. 

Низка слів, як, наприклад, англійське «book» (книга) або буква алфавіту чи буквар для 
першокласників, пов’язана з назвою цього виду. Чимало слів у європейських мовах, вклю-
чаючи назви регіонів (зокрема Буковина чи український гірськолижний курорт Буковель) 
та населених пунктів, також походять від слова «бук». 

Але господарська діяльність людини призвела до значного скорочення площі букових 
лісів у Європі, а первозданних, малопорушених букових лісів або пралісів залишилось зо-
всім мало. Тому найбільш цінні залишки природних букових лісів беруться під особливу 
охорону держав.

Відповідно до Конвенції «Про охорону 
Всесвітньої культурної та природної спадщи-
ни», на підставі визначених критеріїв та суво-
рої міжнародної наукової експертизи, форму-
ється список культурних та природних об’єктів 
Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, які мають 
виняткову загальнолюдську цінність. 

Тому, за нашою ініціативою, в кінці 2006 
року, після напруженої підготовчої роботи на-
укових колективів українського Карпатського 
біосферного заповідника та словацького Зво-
ленського технічного університету зі Словач-
чини, уряди України та Словаччини направили 
відповідне подання до Комітету Всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО. А 28 червня 2007 року, 
цей міжурядовий природоохоронний орган, на 
його 31 сесії в місті Крайстчьорч (Нова Зелан-
дія), за участі дипломатів, учених та природо-
охоронців із багатьох частин світу, одноголос-
но, без жодних зауважень, прийняв рішення 
про включення українсько-словацької номіна-
ції «Букові праліси Карпат» до Списку об’єктів 
Всесвітньої природної спадщини (Pichler V., 
and othe, 2007; Гамор, 2019). Це була довгоочі-

кувана, справді історична подія для науковців 
та захисників природи України й Словаччини, 
міжнародне визнання їх природоохоронної та 
наукової діяльності. 

Це також стало вшануванням наших наро-
дів, які зуміли за різних складних історичних 
та соціально-економічних обставин зберегти 
у самому центрі Європи ці унікальні природні 
цінності. 

Важливе значення для такої своєрідної пе-
ремоги мали активна природоохоронна позиція 
та фундаментальні дослідження багатьох укра-
їнських та зарубіжних вчених, представників 
різних епох, в першу чергу професорів Алоїса 
Златніка (Чехія), Штефана Корпеля, Івана Воло-
щука та Вільяма Піхлера (Словаччина), Василя 
Комендаря, Степана Стойка та Василя Парпана 
(Україна), Маріо Броджі і Бригітти Коммармот 
(Швейцарія) та інших (Гамор, 2018).

Помітну роль у цьому непростому про-
цесі відіграли організовані Карпатським 
біосферним заповідником міжнародні нау- 
кові конференції та семінари: «Природні 
ліси помірної зони Європи – цінності та ви-
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користання» (Гамор, 2004; Commarmot, B.; 
Hamor F., 2005) та «Визначення потенційних 
об’єктів Всесвітньої природної спадщини» (Ба-
бенко В., 2004), видана у Швейцарії на укра-
їнській та німецькій мовах монографія «Пра-
ліси Карпат. Путівник по лісах Карпатського 
біосферного заповідника» (Брендлі, Довга-
нич, 2003), українсько-голландський проєкт 
з інвентаризації пралісів Закарпаття (Гамор і 
ін. 2008), підтримка німецьких дослідників Пе-
тера Шмідта та Гаральда Плахтера.

Винятково важливою у цій справі була під-
тримка експерта Міжнародного союзу охорони 
природи Девіда Михалика (США).

На цьому, першому етапі створення, до 
українсько-словацької номінації увійшло 77971 
гектар букових пралісів, з яких 29278 гектарів 
склали заповідне ядро, а 48692 га утворили бу-
ферну зону.

Це був транснаціональний серійний об’єкт, 
що складався з десятьох окремих ділянок, які 
розташовані вздовж осі довжиною 185 км, 
від Рахівських гір та Чорногірського хребта в 
Україні – на захід по Полонинському хребту до 
Букових верхів та гір Вігорлат у Словаччині. 
Понад 52 тис. га (з них 20980,5 га – заповідне 
ядро) або майже 70 відсотків номінації належа-
ло до Карпатського біосферного заповідника. 

Частина і сьогодні входить до складу 
Ужанського національного природного парку, 
і тільки четверта її складова була розташована 
у межах Східної Словаччини.

На думку експертів, ця номінація на сві-
товому рівні стала надзвичайно цінною як взі-
рець недоторканих комплексів помірних широ-
колистяних лісів. Вона репрезентує найбільш 
завершені й повні екологічні моделі, де відо-
бражено процеси, що відбуваються в чистих 
букових лісостанах за різноманітних природно-
кліматичних умов. Це воістину безцінний гено-
фонд бука лісового (Fagus sylvatica) та ряду ін-
ших видів, що приурочені до його ареалу. 

Ця номінація є надзвичайно важливим 
об’єктом (на ряду зі створеним раніше в Япо-
нії на острові Хоккайдо, об’єктом Всесвіт-
ньої спадщини ЮНЕСКО бука японського 
(Fagus crenata Blume), площею в десять тисяч 
гектарів) для відтворення повної картини істо-
рії та еволюції роду Fagus, який завдяки своїй 
поширеності у північній півкулі є глобально 
важливим. 

Бук є одним з найбільш вагомих складових 
для біому помірних широколистяних лісів, його 
праліси колись займали 40 відсотків території 
Європи, а зараз їх фрагменти представляють 
приклад реколонізації та розвитку суходільних 
екосистем і угруповань з часів льодовикового 
періоду – процесу, який триває і досі. 

Окремі компоненти цієї номінації (осо-
бливо Угольсько-Широколужанський, Чорно-
гірський, Свидовецький та Марамороський ма-
сиви Карпатського біосферного заповідника) є 
достатньо великого розміру для проходження 
природних процесів, необхідних для довго-
строкової життєдіяльності ареалів багатьох ви-
дів та екосистем.

Важливо також, що букові праліси зрос-
тають на всіх ґрунтоутворюючих породах, що 
зустрічаються в Карпатах (кристалічні поро-
ди, вапняки, фліш, андезит), представляють 
123 рослинні асоціації та володіють значним 
біологічним різноманіттям. Порівняно з інши-
ми лісовими об’єктами Всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО букові праліси Карпат вирізняються 
специфічною флорою та фауною, які додають 
екологічної комплексності та завершеності 
цим екосистемам.

Надзвичайно цінним, відзначено у резолю-
ції Комітету світового спадку, є і те, що отри-
мана на об’єктах номінації наукова інформація 
уже нині може допомогти дослідити потенцій-
ний вплив глобальних кліматичних змін, що 
відбуваються на планеті Земля.

Отже, українсько-словацька номіна-
ція «Букові праліси Карпат» як об’єкт Все- 
світньої природної спадщини ЮНЕСКО, скла-
дала особливий природоохоронний, науковий 
та туристично-рекреаційний інтерес, яка стала 
базою для створення європейської мережі бу-
кових пралісів та старовікових букових лісів. 

Наступним надзвичайно важливим етапом 
в історії світового визнання букових пралісів, 
завдяки активній діяльності німецьких науков-
ців та природоохоронців, стало розширення у 
2011 році українсько-словацької номінації «Бу-
кові праліси Карпат», за рахунок п’ятьох діля-
нок давніх букових лісів Німеччини. 

У результаті створено серійний транс-
національний об’єкт Всесвітньої спадщини  
ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат та давні бу-
кові ліси Німеччини». Цей новий, розширений 
об’єкт – теж унікальна транснаціональна при-
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родоохоронна територія кластерного типу, яка 
охоплює природний ареал поширення лісів 
із бука лісового, від високогір’я Українських 
Карпат до побережжя Балтійського моря на ні-
мецькому архіпелазі Рюген. 

До його складу ввійшло 33 670,1 га ядро-
вої зони та 62 402,3 га буферної зони. Відповід-
но до рішень Комітету Всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО, у зв’язку із створенням та розши-
ренням цього об’єкта спадщини, перед уряда-
ми України, Німеччини та Словаччини було 
поставлено завдання.

По-перше, забезпечити найбільш ефектив-
не збереження об’єкта, з усіма біотичними та 
абіотичними компонентами, зокрема й природ-
них оселищ понад 10000 видів тварин, рослин 
та грибів. 

Для цього в інтегрованому менеджмент-
плані, визначено механізми їх збереження та 
сталого використання. Зокрема, у заповідному 
ядрі забороняється будь-яка господарська ді-
яльність, допускається проведення протипо-
жежних заходів, забезпечується охорона від 
самовільних рубок, збереження монументаль-
них старих дерев, охорона та спеціальний ме-
неджмент гірських лук, водних коридорів та 
прісноводних екосистем, наукові дослідження 
та моніторинг тощо.

По-друге, організувати проведення на-
укових досліджень, спрямованих на отримання 
знань, які можна передати та використати для 
сталого, наближеного до природи лісокористу-
вання.

По-третє, здійснювати використання при-
родної спадщини для активізації еколого-освіт-
ньої роботи, формування екологічної культури 
та підвищення поінформованості громадськос-
ті про праліси та їх цінності на місцевому, на-
ціональному та міжнародному рівнях.

По-четверте, популяризувати принципи 
сталого використання природних ресурсів на 
територіях прилеглих до об’єкта Всесвітньої 
спадщини (зокрема відновлення традиційних 
ремесел, розвиток екотуризму, виробництво 
екологічно чистих продуктів харчування тощо).

І по-п’яте, доручено Україні, Німеччині та 
Словаччині, спільно вивчити потенціал Кон-
венції про Всесвітню спадщину щодо можли-
востей подальшого розширення даного об’єкта, 
за підтримки IUCN та Центру Всесвітньої спад-
щини, за рахунок ділянок з інших зацікавлених 

сторін-учасниць, з метою створення повної се-
рійної транснаціональної номінації та забезпе-
чення збереження цієї унікальної лісової еко-
системи.

При цьому ЮНЕСКО визначило, що пере-
вага має надатись міжнародному менеджмент-
плану щодо наукових досліджень та моніторин-
гу, зважаючи на те, що обсяги існуючої бази да-
них та інформація, яка зібрана на об’єктах, які 
увійшли до серійної українсько-словацько-ні-
мецької номінації букових пралісів та старові-
кових букових лісів Німеччини, можуть допо-
могти дослідити наслідки впливу глобальних 
кліматичних змін. 

Окрім запровадження інтегрованої сис-
теми менеджменту, включно з науково-до-
слідними програмами та моніторингом, ство-
рюється європейська мережа інформаційних 
та навчально-дослідних центрів, у тому числі 
Міжнародний навчально-дослідний центр бу-
кових пралісів та сталого розвитку Карпат, на 
базі Карпатського біосферного заповідника, на 
українському гірському курорті Кваси, діяль-
ність яких має фокусуватись на вивченні та по-
пуляризації букових пралісів. 

Вони слугуватимуть базою для обміну 
досвідом на міжнародному рівні, організації 
спільних досліджень та поширення знань. Тре-
ба особливо підкреслити, що включення буко-
вих пралісів Карпат до переліку Всесвітньої 
спадщини, загалом започаткувало європей-
ський процес збереження букових старовіко-
вих лісів. 

У рамках цього процесу, відповідно до 
рішення Комітету Всесвітньої спадщини  
ЮНЕСКО, за фінансової підтримки уряду Ні-
меччини та активної участі українських експер-
тів, проведено широкомасштабну інвентариза-
цію та вивчення стану збереження старовіко-
вих букових лісів в усіх європейських країнах, 
де поширений ареал цього колись домінуючого 
на континенті деревного виду. 

Виявлено понад 100 малопорушених його 
ділянок, достатньо великих розмірів у 12 бу-
кових лісових регіонів Європи в 23 країнах 
(рис. 1). Пізніше, в результаті критичного ана-
лізу, в рамках міжнародної конференції «Буко-
ві праліси та давні букові ліси Європи: пробле-
ми збереження та сталого використання», що 
проходила 16-22 вересня 2013 року у м. Рахові, 
сформовано так званий короткий Рахівський 
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список поширення старовікових букових лісів 
Європи, які можуть розглядатися як потенційні 
об’єкти для розширення українсько-словацько-
німецького об’єкта. 

Цей перелік доопрацьовано на віден-
ському семінарі та погоджено на міжмініс-
терській нараді у травні 2014 р. у Бонні. До 
нього, в підсумку зараховано 47 претенден-
тів для включення до Всесвітньої спадщини 
із 20 країн. 

Серед них й українські ділянки букових 
пралісів та давніх букових лісів із природних 
заповідників «Горгани» та «Розточчя», націо-
нальних природних парків «Синевир», «Зача-
рований край» та «Подільські Товтри». Най-
більш визначні ділянки букових пралісів із 
10 країн Європи успішно пройшли експертну 
оцінку Міжнародного Союзу охорони природи 
(IUCN) і 7 липня 2017 року у польському міс-
ті Краків, на 41 засіданні Комітету Всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО включені до Всесвітньої 
спадщини як другий етап розширення україн-
сько-словацького об’єкта.

Краківським рішенням Комітету Всес-
вітньої спадщини ЮНЕСКО, об’єкт «Букові 
праліси Карпат та давні букові ліси Німеч-
чини» перейменовано на «Букові праліси і 
давні ліси Карпат та інших регіонів Євро-
пи (Ancient and Primeval Beech Forests of the  
Carpathians and Other Regions in Europe). 

Навколо усіх ділянок об’єкта утворено бу-
ферну зону загальною площею 294720,87 га. 
А на 44-й сесії Комітету Всесвітньої спадщи-
ни, яка відбулася 28 липня 2021 року, в онлайн 
режимі в китайському місті Фучжоу. Об’єкт в 
черговий раз розширено (табл. 1).

В результаті, він зараз розташований на те-
риторіях 18 європейських країн (Албанія, Ав-
стрія, Бельгія, Болгарія, Боснія та Герцеговина, 
Італія, Іспанія, Німеччина, Північна Македонія, 
Польща, Румунія, Словаччина, Словенія, Укра-
їна, Франціїя, Хорватія, Чехія та Швейцарія) 
(рис. 2). 

Загальна його площа складає 98125,14 га. 
серед яких 21,4% охороняється на території 
Карпатського біосферного заповідника. Завдя-
ки цьому, Україна займає перше місце за пло-
щею об’єкта (28985,97 га або 29,5% загальної 
площі), друге – належить Румунії (23982,77 га), 
а третє – Болгарії (10988,91 га). 

Цікаво і те, що найбільшою серед 94 ді-
лянок, що входять до цієї спадщин є суціль-
ний Угольсько-Широколужанський масив 
(11860 га). 

Зауважимо також, що за нашою пропози-
цією 2 лютого 2017 року в німецькому місті 
Еберсвальде (Гамор, 2017) представниками 
наукових та природоохоронних організацій 
Німеччини, Великобританії, Австрії та Сло-
ваччини, створено та зареєстровано Міжна-

Рис. 1. Картосхема букових лісових регіонів (Beech Forest Regions) (Kirchmeir, Kovarovics (eds.), 2020)*
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родну громадську організацію «Європейська 
мережа букових лісів», яка буде займатись 
проблемами збереження та вивчення буко-
вих пралісів й старовікових букових лісів 
Європи, здійснюватиме пошук джерел фі-
нансування та розроблятиме інші механізми 
для обміну досвідом роботи й інформацією 
щодо їх наукових та екологічних цінностей, 
розв’язання проблем їх охорони в зацікавле-
них країнах тощо.

Надзвичайно важливим є і те, що Комі-
тет Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО своїм 
рішенням (39 COM 7B.19) ще в 2015 році 
схвалив діяльність Німеччини, Словаччини 
та України щодо тісної співпраці в напрям-
ку збереження та менеджменту об’єкта Все- 
світньої спадщини «Букові праліси Карпат 
та давні букові ліси Німеччини», зокрема й 
підписання Спільної Декларації про наміри 
між Міністерством екології та природних 
ресурсів України, Федеральним міністер-
ством навколишнього середовища, охоро-
ни природи, будівництва та безпеки реак-
торів Федеративної Республіки Німеччини 
і Міністерством охорони навколишнього 
середовища Словацької Республіки щодо 
співпраці з охорони та управління спіль-

Рис. 2. Об’єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО  
«Букові праліси і давні ліси Карпат та інших регіонів Європи» на карті Європи*

* Картосхеми сформовані за участі Ю.Ю. Беркели.

ним об’єктом (Гамор, 2019) і рекомендує їм 
продовжувати докладати всіх зусиль в цьо-
му напрямку. 

Для збереження букових пралісів, як 
об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, ве-
лике значення мають також акти Президента та 
Уряду України, якими затверджено комплекс 
заходів, які спрямовані не тільки на охорону, 
але й на забезпечення сталого розвитку та бла-
гоустрою прилеглих до них гірських населених 
пунктів Закарпаття (Гамор, 2013, 2014, 2018).

Особлива роль для занесення букових 
пралісів до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО  
та їх вивчення відіграли реалізовані в Україні 
проєкти Швейцарського федерального інститу-
ту лісових снігових та ландшафтних досліджень 
(WSL), які базувались на успішній співпраці 
між українськими та швейцарськими вченими і 
спрямовувались, зокрема й на зміцнення потен-
ціалу Карпатського біосферного заповідника та 
поглиблення досліджень у пралісових екосис-
темах загалом (Гамор, 2013, 2016, 2017, 2018).

В цілому ж, отриманий досвід багатосто-
ронньої співпраці між науковцями та природо-
охоронцями, у рамках Всесвітньої спадщини, 
на думку експертів, служить взірцевим прикла-
дом міжнародної екологічної співпраці. 
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ЧИМ Є ДЛЯ НАС ПРАЛІСИ ЗАКАРПАТТЯ
Для Федерального науково-дослідного ін-

ституту лісових, снігових та ландшафтних до-
сліджень (WSL) праліси та культурні ландшаф-
ти біосферного резервату на Закарпатті (Укра-
їна) є ідеальною базою для порівняння з акту-
альними в Швейцарії темами ведення лісового 
господарства та охорони природи і ландшафтів.

WSL в Бірменсдорфі приймав недавно гос-
тей з України: Федора Д. Гамора, директора 
Карпатського біосферного заповідника в Рахо-
ві, Василя І. Парпана, директора Українського 
науково-дослідного інституту гірського лісів-
ництва в Івано-Франківську та перекладача біо-
сферного заповідника Інну М. Томашук.

Директор WSL Mapio Ф. Броджі, який (як 
експерт Ради Європи) давав резюме про на-
дання Карпатському біосферному заповіднику  
Європейського Диплома, прокоментував у своїй  
розмові взаємні інтереси співпраці у сфері нау-
кових досліджень.

Закарпаття – західний регіон України на 
південно-західному масиві Карпат є давнім, 
більш ніж на дві третини залісненим гірським 
культурним ландшафтом в географічному цен-
трі Європи, і є природним раєм, перш за все 
через букові праліси, унікальні в усій Західній 
Європі. В 1992 році заповідник включено до 
Біосферних резерватів ЮНЕСКО з відповідним 
правовим статусом, визначено шість частин 
резервату – площею 39000 га, з них 18000 га – 
праліси, які простягаються на всі висотні рівні 
від 180 до 2061 м н.р.м.; вони багаті на букові 
та листяно-мішані ліси та ялицевий пояс верх-
ньої межі лісу, що колись використовувався пас-
тухами (подібно до Huzele в архаїчній культурі 
«Альп»). Цінність природи регіону контрастує 
із зубожінням висококваліфікованого, але пере-
важною більшістю безробітного населення, яке 
проживає в долині і після розпаду Радянського 
Союзу втратило важку промисловість та туризм. 
У листопаді воно постраждало від катастрофіч-
ної повені, що, між іншим, знесла всі мости.

МАЙЖЕ ЯК У СІЛЬВАЛЬДІ
Для швейцарського лісознавця район є 

вже цікавим (з лісознавчої точки зору) для по-
рівняння природних лісів та площ суцільних 
рубок у межах району з лісами в Швейцарії, 
де практикується близьке до природного гос-
подарювання. Більше того, тривале ведення 
лісового господарства, сприяння природним 
ландшафтам, таких, як Сільвальд Цюріха, дис-
кусії щодо створення постійного біосферного 
резервату, збереження природи та культури, 
туризму в Альпах, особливо для сучасної кон-
цепції охорони, де закладено також динаміку та 
управління. З метою порівняння сприяти також 
виявленню схожості та контрастів. Швейцар-
ські лісознавці запевняють, що в букових лісах 
у Карпатах (на висоті 600 м) вони відчули себе 
ніби на найвищих місцях в лісах Сільвальду – 
таким він, можливо, виглядав 200 років тому. 
Хоча в лісах є багато ендеміків (види, які зу-

Маріо Броджі
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стрічаються тільки там), все ж було виявлено 
дуже подібний склад рослинності та фауни. 
Власне кажучи, до цих пір ніхто з нас не знав, 
як виглядає буковий праліс; загальноприйнята 
уява про розпад «Колонного залу», в усякому 
разі, не виправдалася; мова йде більше про сту-
пінчасті запаси з набагато більшою кількістю 
(за нашою уявою) мертвої та гнилої деревини.

Було відносно легко пояснити, чого не ви-
стачає природному ландшафту Сільвальд для 
того, щоб стати пралісом, і який завдяки доне-
давна запровадженій експлуатації відрізнявся 
від лісу, де «ніколи» або вже протягом останніх 
200 років не велося господарювання. Карпат-
ські ліси також розглядаються, як контраст для 
порівняння стосовно балансу дичини та віднов-
лення лісу, великих хижаків рисі, вовка і ведме-
дя в Швейцарії та їх впливу на диких копитних 
з тим, щоб проходив розвиток лісу. В цих лісах 
є, зокрема, козуля та олень, що в результаті бра-
коньєрства зустрічаються рідко, в той час, як 
рись, дикий кіт, видра, тхір, вовк та ведмідь, які 
є для нас рідкісними, зникаючими або вторин-
ними, для них є первинним фондом.

Суть інтересу співпраці, за словами Бро-
джі, є наступною: коли ми підняли тривале, 
близьке до природного використання ланд-
шафту на рівень програми – вираз «сталість» 
з’явився спочатку в лісовому господарстві – 
людина мусить спочатку один раз дізнатися, як 
«природа» без господарської діяльності люди-
ни і передусім без хижацької експлуатації вза-
галі функціонує. В Швейцарії, як відомо, існує 
закон про кількісне, тривале ведення лісового 
господарства, наявна велика кількість даних 
стосовно площ багаторічного спостереження за 
приростом деревини та доглядом за «хорошими 
деревами», згідно з господарським терміном, 
але «сталість» лісу із-за заготівлі деревини є 
надзвичайно бідною.

На Закарпатті становище зовсім інше: там 
є тільки повна охорона, негосподарські ліси 
та ліси з суцільними рубками, і WSL міг би в 
порядку обміну отримати екологічно збереже-
ну модель «пралісу» і мати в розпорядженні 
тривале використання лісу. Щодо наукового 
персоналу співпраця тут уже можлива. В біо-
сферному заповіднику є 20 оплачуваних осіб з 
вищою освітою (від 20 до 75 фр.) та 300 спів-
робітників; тут є гербарій, бібліотека та музей, 
знахідки з екологічних даних за період через 

кожні десять років, наприклад, дані на постій-
них пробних площах, розміром в один гектар, 
за шістдесят років є неймовірними. Правда, це 
все написано кирилицею і розкидано по різних 
галузевих журналах, і тому необхідно ці цінні 
дані освоювати в архівах та перекладати.

ПРИКЛАД ОДНОГО «МІНІ-ПРОЕКТУ»
Минулого року один співробітник WSL 

здійснив пізнавальну поїзду на Закарпаття для 
виявлення можливостей наукової співпраці з 
місцевим дослідним інститутом у Рахові та ін-
шими університетами регіону. «Міні-проект», 
складений Пітером Дуеллі, дає уяву про те, як 
така співпраця може бути започаткована: по-
чатковим пунктом для порівняння в букових 
пралісах Карпат біосферного заповідника та в 
буковому лісі Albishang визначають та підрахо-
вують кількість комах, що проживають на стов-
бурах дерев (Xylobionten). За десять тижнів від-
лову було підготовлено «Нормативний список 
видів» для Сільвальду та отримано посилання 
на вплив ведення господарства на біорізнома-
ніття. Визначена сума фінансових витрат скла-
дає без зарплати WSL – 65 800 франків; визна-
чення тварин доручено провести в Україні тіль-
ки за 16 000 франків.

СПІВПРАЦЯ ТА «М’ЯКИЙ» ТУРИЗМ
Така співпраця призводить одночасно до, 

так би мовити, дослідного туризму в районі. 
Регіон мусить якось отримувати прибутки та-
кож і від самого резервату. Цей же природний 
район, який одночасно є багатоетнічним та ба-
гатим на традиції, міг би стати корисним для 
«м’якого» природного і дослідного, навчально-
го та етнічного туризму. Тому Броджі спону-
кає до співпраці з ним компетентні держави і 
установи Швейцарії та Ліхтенштейну, а також 
цільові споріднені неурядові організації з охо-
рони природи (WWF Bird Life) тощо. Ще з ра-
дянських часів тут залишилися споруди – спо-
рожнілі будинки відпочинку та готелі, розрахо-
вані майже на 320 000 гостей, які можна част-
ково врятувати, якщо обновити їх мінімальним 
санітарним обладнанням. Не вистачає доходу 
через просте самообслуговування відсталого 
населення – майже кожна сім’я тримає одну 
корову. Вони можуть запропонувати декілька 
природних продуктів, перш за все молоко, мед, 
гриби, лікарські трави, розведення форелі, крім 
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ДЕСЯТЬ ТЕЗ НІМЕЦЬКОГО ПРОФЕСОРА ГАННЕСА Д. КНАППА 
Від Карпатського біосферного заповідника – до об’єкта Всесвітньої при-

родної спадщини та Європейської мережі букових лісів.

1. Локальні заходи щодо охорони залиш-
ків недоторканих (давніх лісів, пралісів) по-
чалися ще в 19 столітті в декількох країнах 
Європи (наприклад, Шведська Померанія, Ме-
кленбург, Франція, Богемія, Австрія, Італія, 
Словенія тощо) і були ініційовані художника-
ми та вченими, власниками лісів та лісівника-
ми з поваги до значного віку дерев та високої 
цілісності лісів. Ранні приклади цього проце-
су – порятунок старовікового лісу на острові 
Вільм від вирубування (1810 р.), рішення про 
захист букових лісів як «священних залів» в 
Мекленбурзі (1850), ініціативи художників з 
Барбізона зберегти давні дерева в лісі Фон-
тенбло під Парижем (близько 1850 р.) та за-
хист Ротвальда (1875 р.) як останнього залиш-
ку пралісу Альп в Австрії.

2. Карпатський біосферний заповідник 
(Україна) є «колискою» та рушійною силою 
процесу номінації об’єкта Всесвітньої спадщи-
ни «Букові праліси Карпат» та його двостадій-
ного розширення до серійного транснаціональ-
ного об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО 
«Букові праліси і давні ліси Карпат та інших 
регіонів Європи».

На міжнародній конференції «Природ-
ні ліси в помірній зоні Європи – цінності та 
використання», яка відбулася в м. Мукачеві 

(2003), організованій КБЗ та Швейцарським Ін-
ститутом WSL, були обговорені питання охо-
рони пралісів. У 2007 р. «Букові праліси Кар-
пат» включено як серійний транснаціональний 
об’єкт до Всесвітньої природної спадщини 
ЮНЕСКО (складався з чотирьох словацьких та 
шести українських складових частин).

Багаторічні директори Міжнародної академії 
охорони природи на острові Вільм (Німеччина) 

та Карпатського біосферного заповідника 
(Україна) професори  

Ганнес Д. Кнапп (зліва) та Федір Д. Гамор

цього, ще десятки невикористаних джерел мі-
неральних вод, а також мистецтво ручної робо-
ти. Топографічне становище в Карпатах робить 
легким розуміння та сприйняття швейцарської 
моделі ведення господарства. Це вияснилося 
при візиті з обміну, коли гості цікавилися, зо-
крема, нашим альпійським народним господар-
ством та формами кооперативів.

Західна модель природних резерватів, яка 
відрізняється від східної, також могла б при-
носити користь і населенню, і природі. Союз 
був, як відомо, для порівняння із Заходом, дуже 
щедрим на облаштування природних резер-
ватів, наприклад, підтримка в хорошому стані 
імператорсько-царської території для полюван-
ня, створеної ще за часів Дунайської монархії. 
Українська концепція біосферного резервату 

характеризується однією величезною (80% 
площі) ядровою зоною, де здійснюється охо-
рона і наукові дослідження, та з двох менших 
– буферної та зони розвитку. У західній моделі 
для проби тривалого використання було ство-
рено «зону табу», яка за площею є дуже малою, 
а буферна та зона розвитку для вибіркового 
використання є відповідно більшими. В таких 
зовнішніх зонах залишається без шкоди для ре-
зервату тривале використання гігантських бу-
ків та запровадження придатного тут туризму. 
Одночасно – це альтернатива для радянського 
лісового господарства, яке передусім відоме 
охороною та суцільними рубками.

Neue Zurcher Zeitung INLA ND Montag, 
20.09.1999 Nr. 218 11
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3. Карпатський біосферний заповідник 
(Україна) – це не тільки «колиска», а також і 
найбільша складова частина спільного об’єкта 
Всесвітньої природної спадщини. Складова 
частина, що знаходиться в Угольському ма-
сиві КБЗ, включає близько 12000 га компак-
тно розташованих букових пралісів, що ста-
новить понад 1/3 території першої номінації.  
У 2011 р. його було розширено за рахунок п’яти 
складових частин з Німеччини, які охоплюють 
в цілому 4391 га.

4. Швейцарський Інститут WSL підтримав 
КБЗ у проведенні наукових досліджень букових 
пралісів як важливої основи для обґрунтування 
видатної Всесвітньої цінності номінаційного 
процесу для включення до Переліку об’єктів 
Всесвітньої спадщини.

5. Урядові установи та експерти з Німеч-
чини (наприклад, BMU, BfN) ініціювали та 
підтримали розвиток Європейської мережі бу-
кових лісів (EBFN) у співпраці з КБЗ та екс-
пертами з кількох країн. Під час проведення 
серії експертних семінарів-зустрічей на тему 
«Букові ліси – спільна природна спадщина Єв-
ропи (1-8)» на острові Вільм (2010, 1011, 2012, 
Німеччина), в Соріано-нель-Чиміно (2012, Іта-
лія), КБЗ, Рахів (2013, Україна) та Відень (2014, 
двічі у 2015 р., Австрія) були зібрані та обго-
ворені дані для загальноєвропейського розши-
рення номінації.

6. Австрія завершила підготовку та пода-
ла до ЮНЕСКО номінаційне досьє про розши-
рення об’єкта у 2016 році. Комітет Всесвітньої 
спадщини в липні 2017 року на 41-му засіданні 
в Кракові (Польща) прийняв рішення схвалити 
пропозицію про розширення номінації євро-
пейських букових пралісів. Об’єкт Спадщини 
«Букові праліси і давні ліси Карпат та інших 
регіонів Європи» сьогодні складається з 78 
складових частин, розташованих у 12 країнах 
Європи (Албанія, Австрія, Бельгія, Болгарія, 
Хорватія, Німеччина, Італія, Румунія, Словач-
чина, Словенія, Іспанія, Україна). Вони охо-
плюють в цілому 92023 га, оточені буферною 
зоною площею 253815 га. Цей європейський 
проект розпочався з КБЗ, проте він сприяє за-
гальноєвропейській ідентифікації та інтеграції.

7. Включення європейських букових лісів 
до Переліку об’єктів Всесвітньої спадщини по-
кращує рівень обізнаності громадськості щодо 
цінності і значення пралісів та підтримує рух 
громадянського суспільства щодо захисту за-
лишків старовікових лісів у Європі.

8. Статус об’єкта Всесвітньої спадщини ви-
магає тісної співпраці держав-учасниць на рівні 
адміністрацій та експертів для збереження ціліс-
ності об’єкта Спадщини та збереження видатної 
Всесвітньої цінності. Нагальною є необхідність 
створення Інтегрованої системи менеджменту 
(управління) майном, спільними та транснаці-
ональними планами проведення досліджень та 
моніторингу, а також створення спільних між-
народних програм з нарощування потенціалу 
для обміну найкращими практиками.

9. Європейська мережа букових лісів 
(EBFN) стане основою для співпраці, спільних 
досліджень та обміну знаннями та досвідом, 
відкритою для експертів з усіх територій старо-
вікових букових лісів у Європі. З липня 2017 
року вона зареєстрована як юридична асоціа-
ція (e.V.) у Німеччині. Загальна мета полягає в 
роботі над створенням функціональної мережі 
обміну для експертів / практиків спеціалістів з 
європейських букових лісів з тих територій, які 
мають цінні старовікові букові ліси. Резолюції 
прийняті на о. Вільм у 2015 і 2017 роках дають 
рекомендації щодо політики управління та охо-
рони букових лісів. Сьогодні тут представлено 
близько 200 експертів з 24 країн світу.

10. Букові ліси можуть також стати важли-
вим внеском у мережу сертифікованих терито-
рій дикої природи в Європі (Вілдернесу). Кожне 
втручання в праліс/старовіковий ліс перериває 
безперервність тисячоліть еволюції. Якщо недо-
торканий праліс буде вирубаний, то це означа-
тиме його незворотне знищення. Він вже ніколи 
не буде «недоторканим» пралісом. Всі залишки 
старовікових лісів є дуже цінними як джере-
ла сировини для деревообробних підприємств. 
Вони повинні суворо охоронятися. Людство 
здатне злітати на Місяць, проте воно не в змозі 
створити праліс. Це ключове повідомлення, яке 
поширює Карпатський біосферний заповідник.

2018 р.
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ОХОРОНА І ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРАЛІСІВ  
ПОТРЕБУЮТЬ НАЛЕЖНОГО ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАХИСТУ*

У лютому 2016 року українське товариство 
охорони птахів проініціювало робочу зустріч 
науковців, природоохоронної громадськості та 
зацікавлених представників органів державної 
виконавчої влади із питань збереження вітчиз-
няних пралісів. На ній, зокрема, йшлося про те, 
що, за результатами інвентаризації, в Україні, 
головним чином в Карпатському регіоні, фраг-
ментарно збереглось близько 62 тисяч гектарів 
пралісів. Частина з них у межах Карпатського 
біосферного заповідника та Ужанського націо-
нального природного парку входять до  Всес-
вітньої спадщини ЮНЕСКО. Але останніми ро-
ками їм загрожує серйозна небезпека. Частина 
пралісів навіть на природоохоронних територі-
ях нещадно вирубується. Тож учасникам зустрі-
чі запропонували до обговорення проект змін 
до деяких законодавчих актів України про охо-
рону пралісів. Саму ідею законодавчого захис-
ту було підтримано, проте в ході гострої диску-
сії висловлено чимало зауважень і пропозицій.

Минув час і 20 квітня 2016 року у Верховній 
Раді України зареєстрували законопроект про 
охорону пралісів, підготовлений за участі Мініс-
терства екології та природних ресурсів України 
громадськими природоохоронними організаці-
ями – Київським еколого-культурним центром, 
Українським товариством охорони птахів та  
Всесвітнім фондом природи WWF в Україні. 
У «підписанти» законопроекту зголосилися 13 
народних депутатів.

Андрій Михайлик

* Андрій Михайлик 

– Деякі представники громадськості по-
спішають, ініціюючи через народних депутатів 
внесення змін до законодавства про охорону 
пралісів, – зазначив у розмові з нами заступник 
директора Карпатського біосферного заповід-
ника (КБЗ) професор Федір Гамор.

Свого часу саме Федір Дмитрович, будучи 
директором КБЗ, запропонував долучити укра-
їнські букові праліси до Світової спадщини 
ЮНЕСКО. Автор цих рядків пам’ятає, як май-
же два десятиліття тому деякі скептики підсмі-
ювалися: «Чули, що Гамор утнув? Що він про-
понує?!» А сьогодні збереження пралісів – чи 
не головний тренд природоохоронної діяльнос-
ті багатьох установ, організацій, об’єднань. І не 
лише в Україні.

– У зареєстрованому в парламенті законо-
проекті відсутні дві ключові речі, – зазначає 
Федір Дмитрович. – Найперше, не задіяно еко-
номічний механізм зацікавлення, стимулюван-
ня людей оберігати ліси. Бо діяти лише через 
заборони – це дурниця. Також необхідно під-
вищити міру відповідальності за рубки в пра-
лісах. Цей закон не вирішує абсолютно нічого. 
Галасу довкола нього багато, але його прийнят-
тя нічого не дасть для позитиву. Це, скоріш, – 
піар-акція.

– Але Ви самі зазначили: законодавчо за-
хистити праліси конче потрібно.

– Так, охорона і збереження пралісів по-
требують належного законодавчого захисту. 
Наприкінці березня Верховна Рада прийняла 
у першому читанні зміни до Закону України 
«Про охорону культурної спадщини» (щодо 
збереження пам’яток культурної спадщини, 
внесених до Списку Всесвітньої спадщини Ор-
ганізації Об’єднаних Націй з питань освіти, на-
уки і культури (ЮНЕСКО). Це дуже серйозний 
законопроект. Я пропонував нашому Мінпри-
роди долучитися до роботи над ним – поєднати 
в одному документі тему збереження не лише 
культурної, а й природної спадщини, до якої, 
зокрема, належить об’єкт «Букові праліси Кар-
пат та давні букові ліси Німеччини». Але ста-
лося так, як сталося. Тепер чекаємо, коли цей 
законопроект буде прийнято в цілому. А вже 



35

потому вийдемо з нашими пропозиціями, щоб 
поширити дію цього закону і на природну спад-
щину ЮНЕСКО.

– Але не всі українські праліси входять до 
Світової спадщини. Що з ними робити?

– Точкові законодавчі дії не усувають про-
блему загалом. «Не пущать» – цього сьогодні 
замало. В усьому світі проблемні питання ви-
рішують іншим шляхом: дати можливість міс-
цевим громадам зрозуміти і відчути, що збере-

жений ліс приносить їм певну користь. А зараз 
горяни поставлені у складні умови виживання. 
Люди не повинні думати про те, як і де зрубати 
чи вкрасти. Такі унікальні території мають бе-
регти й охороняти всі. А не лише інспектори, 
інші співробітники заповідника чи національ-
ного парку.

Інтернет-видання «Грінченко-інформ».  
м. Київ, 
2016 р.

Документальний фільм Андрія Михайлика (у трьох частинах)  
про Федора Гамора – доглядача храму лісового

(https://www.youtube.com/watch?v=n3mxfT0ba9Q&fbclid=IwAR36J54HSqIfWdwOBKBxZBscSUe
1XmXkcvrcaW8SwWWw4dB5q8ZQhql_bjg)
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ПРО РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ ФОРУМІВ  
У ПРОЦЕСІ НОМІНУВАННЯ БУКОВИХ ПРАЛІСІВ КАРПАТ  

ДО СКЛАДУ ВСЕСВІТНЬОЇ СПАДЩИНИ ЮНЕСКО

СХІД-ЗАХІД: ЦІННОСТІ ПРИРОДИ І ЛЮДИНИ

Коли наприкінці 80-х років минулого століття впала залізна завіса між Східною і Захід-
ною Європою, відкрились нові можливості для вивчення природи, ландшафтів, економіки 
та культури цих великих територій. У Східній Європі, зокрема, ще збереглись пралісові 
екосистеми, непорушені ландшафти та самобутня культура її народів. Як величезний сейф, 
який тривалий час був закритим для вчених Західної Європи, вони оберігають в собі най-
ціннішу інформацію з питань розвитку лісу і клімату, охорони природи та біорізноманіття. 

Це відноситься, наприклад, в першу чергу 
до букових пралісів Закарпаття та до величез-
них лісових масивів на Уралі. Саме тут захід-
ноєвропейські вчені спільно з українськими 
та російськими партнерами мають можливість 
проводити інтенсивні дослідження динаміки 
природних процесів, знайомитись з культу-
рою та побутом східноєвропейських народів. У 
свою чергу науковці східноєвропейських країн 
пізнають найновіші досягнення європейської 
науки і культури, вивчають літературу та най-
сучасніші методи досліджень, набувають до-
свіду практичної реалізації стратегії сталого 
розвитку в умовах ринку. 

Як результат, формуються нові знання для 
безперервного та екологічно оптимального 
земле- та лісокористування, охорони природи, 
ландшафтів та здійснення ринкових реформ, 
зростає відповідальність людей різних націй та 
народностей за збереження планети Земля.

Користь від спільних досліджень очевидна 
для всіх учасників цього процесу. Це підтвер-
джує, наприклад, багаторічна співпраця Швей-
царського федерального інституту лісових, сні-
гових та ландшафтних досліджень із Карпат-
ським біосферним заповідником (Україна) та 
Уральською лісотехнічною академією (Росія). 
В рамках цієї співпраці розроблено і реалізу-
ється чимало важливих спільних проектів. Так, 
науковці Карпатського біосферного заповідни-
ка та Швейцарського федерального інституту 
лісових, снігових та ландшафтних досліджень 
на базі даних, отриманих в Угольських пралі-

сах, опрацьовують модель оптимального від-
новлення швейцарських господарських лісів, 
аналізують динаміку в лісових екосистемах, 
організовують обмін екотуристами тощо.

Тому з метою поглиблення співпраці та 
порозуміння між науковцями та спеціалістами 
Західної та Східної Європи, привернення ува-
ги фінансових та ділових кіл Швейцарії до цих 
проблем, Швейцарський федеральний інститут 
лісових, снігових та ландшафтних досліджень 
при підтримці Швейцарського федерального 
відомства з оточуючого середовища, лісу та 
ландшафтів (BUWAL) та Дирекції Швейцарії із 
співпраці з країнами, що розвиваються (DEZA), 
провели 24-29 жовтня 2000 року у м. Бірмен-
сдорф (Швейцарія) міжнародну конференцію 
«Цінності природи на Сході і Заході. Вивчення 
для безперервного розвитку від Альп до Ура-
лу». На конференцію приїхали близько 200 на-
уковців, спеціалістів, представників урядових 
та ділових кіл із Швейцарії, Німеччини, Австрії, 
Швеції, Словаччини, України, Росії, Узбекиста-
ну, Таджикистану, Румунії та інших країн. Кон-
ференція вилилась у великий форум знань. На 
думку керівника конференції доктора Райнгар-
да Лессіга, у її роботі брала участь чи не най-
більша кількість вчених із Східної Європи.

Конференція відіграла велику роль в обміні 
науковою інформацією, дала великий поштовх 
для посилення між Сходом і Заходом спільних 
дій в науці, економіці, політиці та культурі. На 
засіданнях розроблено та обговорено конкретні 
проекти в галузі природокористування, охоро-
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ни природи, туризму, попередження та ліквіда-
ції наслідків стихійних явищ тощо. 

У роботі конференції взяла участь вели-
ка група науковців України: з Карпатського 
біосферного заповідника, Ужгородського на-
ціонального університету, Інституту екології 
Карпат НАНУ, Українського національного 
лісотехнічного університету та Українського 
науково-дослідного інституту гірського лісів-
ництва. Серед них були доктори біологічних 
наук С.М. Стойко, В.І. Парпан, В.І. Ніколайчук 
та автор цих рядків.

Першим на конференції із доповіддю 
«Євразія – погляд вченого» виступив Вернер  
Г. Шох (Швейцарія). Цей дослідник тривалий 
час вивчав природу Росії. Він представив серію 
вражаючих слайдів, що демонстрували вели-
чезні простори Сибіру та Уралу, неповторну 
красу природи, зокрема лісів, рік, унікальних 
видів рослин і тварин, особливості життя і по-
буту корінних народів. Коротко коментуючи ці 
вражаючі природні панорами, доктор Шох ска-
зав: «На Заході ми давно втратили первозданну 
природу, і тому наш святий обов’язок – зроби-
ти все можливе, щоб зберегти цінності природи 
хоча би на Сході». А директор Швейцарського 
федерального інституту лісових, снігових та 
ландшафтних досліджень Маріо Броджі у до-
повіді «Праліси та перспективи співпраці між 
Сходом і Заходом», продовжуючи цю думку, 
наголосив: «Сьогодні ці величезні скарби, які 
включають надзвичайно цінну інформацію із 
розвитку лісу та клімату, а також про види та 
охорону природи, стають об’єктами спільних 
досліджень для західно- та східноєвропейських 
науковців. Наш інститут майже 10 років успіш-
но співпрацює із східноєвропейськими науко-
вими установами. І всі учасники дослідницько-
го процесу мають величезну користь від спіль-
них проектів». Даючи оцінку співпраці із Кар-
патським біосферним заповідником та Ураль-
ським інститутом лісу, доктор Маріо Броджі 
підкреслив, що ця робота створює прекрасну 
платформу для дослідників Сходу і Заходу, дає 
можливість обмінюватись інформацією, ідеями 
та створює передумови для пан’європейської 
мережі екологічних досліджень.

З великою увагою була вислухала допо-
відь «Співпраця і точки зору України», з якою 
виступив директор Карпатського біосферного 
заповідника, доктор біологічних наук Федір 

Гамор. У ній окреслено ту велику роботу, що 
здійснюється в останні роки із збереження біо-
логічного різноманіття, створення нових запо-
відних територій в Україні. Це стало можливим 
завдяки прийняттю Верховною Радою України 
системи законодавчих актів у галузі охорони 
природного середовища, підтримки цієї спра-
ви з боку Президента та уряду України. Ува-
га присутніх була зосереджена на проблемах 
Карпатського регіону, зокрема на екологічних 
аспектах катастрофічних стихійних явищ, що 
формуються тут.

У доповіді подано аналіз роботи Карпат-
ського біосферного заповідника у розв’язанні 
названих проблем та запровадженні тут стра-
тегії сталого розвитку. Підсумовано також ре-
зультати співпраці між Швейцарським феде-
ральним інститутом лісових, снігових та ланд-
шафтних досліджень, висловлено міркування 
щодо активізації співробітництва між вчени-
ми Сходу та Заходу, запропоновано конкретні 
проекти та економічні механізми їх реалізації.

Суттєві доповнення щодо роботи з охоро-
ни природи в Україні зробив у своєму виступі 
також доктор біологічних наук, професор, го-
ловний науковий співробітник Інституту еко-
логії Карпат НАН України С.М. Стойко.

На конференції з доповідями виступили 
ряд високопосадових осіб уряду Швейцарії. 
Так, з доповідаю «Співпраця Сходу і Заходу 
з точки зору Швейцарії» виступив Генераль-
ний директор Дирекції Швейцарії із співпраці 
з країнами, що розвиваються (DEZA), посол 
Швейцарії Вальтер Фуст. Він детально зупи-
нився на політичних та економічних процесах, 
що відбуваються на Європейському континенті 
після розпаду Радянського Союзу, охарактери-
зував місце і роль Швейцарії у цих процесах. 
Швейцарський уряд став на бік Східної Європи 
та країн СНД з точки зору надання не тільки 
політичної підтримки, наголосив доктор Фуст, 
а й гуманітарної допомоги та фінансування на-
укових проектів. Лише в 2000 р. на ці цілі було 
спрямовано близько 80 млн. швейцарських 
франків. За пропозиціями DEZA готується но-
вий проект надання допомоги східноєвропей-
ським країнам на період до 2003 року в межах 
900 млн. швейцарських франків. Підтримува-
тись будуть спільні дослідні проекти, партнер-
ство установ, участь у наукових конференціях 
та інші програми.



38

Державний секретар у справах науково-до-
слідних робіт Швейцарії Чарльз Кляйбер у до-
повіді «Співпраця Сходу і Заходу з точки зору 
науки» проаналізував вплив розпаду Радян-
ського Союзу на стан і технології на теренах 
новоутворених держав. Він зауважив, що (по-
чинаючи з 1990 року) на Заході створено багато 
організацій, метою яких стало допомогти в ста-
білізації ситуації країнам СНД і в першу чергу 
в Росії та Україні. Одним із завдань було також 
підтримати науковців та запобігти небажаному 
поширенню військових технологій. Крім того, 
Захід прагнув отримати користь від величез-
ного наукового потенціалу та не допустити 
масового відтоку інтелектуалів зі Сходу на За-
хід. Допомога із Заходу спрямовується в першу 
чергу на вдосконалення менеджменту науки та 
технологій. На це в значній мірі спрямована і 
відповідна Швейцарська програма та діяль-
ність європейських проектів INTAS, TACIS та 
інших. Багато західних експертів сподіваються, 
що країни СНД стануть цінними партнерами в 
міжнародній співпраці в галузі науки і техно-
логій. Керівник Швейцарського національно-
го фонду сприяння науковій співпраці Евелін 
Глетті у доповіді «Дослідна співпраця із Схід-
ною Європою – цілі, досвід, перспективи» та-
кож детально зупинилась на багатьох аспектах 
підтримки наукових проектів в країнах СНД. 
При цьому було дуже справедливо акцентова-
но, що після першої ейфорії з приводу здобуття 
незалежності східноєвропейські науковці зараз 
переживають жорстоку реальність: заробітна 
плата стала мізерною, обладнання застаріле, не 
вистачає коштів для нових приладів та поїздок 
за кордон. Тому Східноєвропейська програма 
Швейцарського національного фонду сприян-
ня науковій співпраці робить значний вклад у 
підтримку наукових досліджень на Сході.

Багато цікавих ідей містилось у доповіді 
професора Гайфсвальдського університету (Ні-
меччина) Міхаеля Суккова «Цінності природи 
Євразії охороняти і використовувати» та Євге-
нія Шварца, керівника групи охорони природи 
російського бюро Світового фонду охорони 
природи «Роль природоохоронних територій 
для сталого розвитку Росії».

На конференції заслухано також цілий ряд 
наукових повідомлень, в яких підбито підсум-
ки досліджень, зокрема з вивчення впливу лю-
дини на зміни лісових екосистем та клімату, ре-

зультати обміну знаннями та технологіями на 
прикладах Швейцарії, України, Росії, Киргизії, 
Казахстану тощо. Серед цих повідомлень виді-
лимо лише одне: «Вивчення первозданних лісів 
на прикладі біосферного заповідника в Украї-
ні», з яким виступили Брігітта Коммармот – на-
уковий співробітник Швейцарського інституту 
лісових, снігових та ландшафтних досліджень 
та Василь Чумак – асистент Ужгородського на-
ціонального університету. Автори підбили під-
сумки співпраці між Карпатським біосферним 
заповідником і Швейцарським федеральним 
інститутом із вивчення пралісових екосистем, 
зупинились на перспективах цих досліджень.

У процесі дискусії, що розгорнулась, ви-
словлено багато ділових пропозицій щодо ак-
тивізації співпраці, проявлена велика зацікав-
леність учасників конференції у збереженні 
природних цінностей на Сході і Заході, кон-
структивно обговорювались питання фінансо-
вої підтримки та надання іншої допомоги схід-
ноєвропейським країнам у вивченні та збере-
женні природної та культурної спадщини.

А на секціях «Безперервне лісо- і землеко-
ристування» (керівник – доктор Ганц Каспер, 
президент Швейцарського товариства лісівни-
ків); «Розвиток лісу і клімат» (керівник – про-
фесор Георг Грабхерр, Віденський універси-
тет); «Біорізноманіття – первозданні ліси – при-
родоохоронні території» (керівник – професор 
Петер Ф. Шмідт, Дрезденський університет); 
«Туризм, що не завдає шкоди природі» (керів-
ник – професор Міхаель Сукков, Грайфсвальд-
ський університет); «Стихійні явища» (ке-
рівник – професор Ганс Кінхольц, Бернський 
університет) висловлено та обговорено багато 
нових ідей та проектів.

Учасники конференції здійснили екскур-
сію до Швейцарського біосферного резервату 
«Ентлебух» в кантоні Люцерн, який на практи-
ці чудово ілюструє гармонійний розвиток лю-
дини і природи в умовах гірських екосистем.

На конференції була присутня велика 
група журналістів. За результатами її робо-
ти у швейцарській пресі опубліковано чимало 
матеріалів. Наприклад, відома газета «Neue 
Zurcher Zeitung» у номері за 28 жовтня 2000 р. 
наголосила, що «...дослідження пралісів Закар-
паття створює ідеальну порівняльну базу для 
актуальних проблем лісового господарства та 
охорони природи в Швейцарії». Продовжуючи 
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цю думку, Бернська газета «Der Bund» у номері 
за 31 жовтня 2000 р. зауважує: «В проекті до-
слідження пралісів Брігітта Коммармот та її 
український партер Василь Чумак вивчають на 
прикладі біосферного резервату ЮНЕСКО на 
Закарпатті склад, життєві цикли та біологічне 
різноманіття природних лісів. Об’єктом для по-
рівняння служить Сільвальд у кантоні Цюрих. 
Досвід утворює ідеальну базу для порівняння 
актуальних проблем лісового господарства та 
охорони природи – також у Швейцарії. Він під-
казує, як раціонально доглядати за охоронними 
територіями, чи дає аргументи в дискусії про 
очистку швейцарських лісів, які постраждали 
від вітролому та шторму «Вівіан» та «Лотгар» 
1990 та 1999 років». «Економічно безнадійне 
становище та давно забруднене повітря, – пише 
газета «Zurcher oberlanden» у номері за 30 жов-
тня 2000 р. – складають для природи багатьох 
країн Східної Європи величезну небезпеку. 
Тому дослідження мають бути не заради дослі-
дження, – наголошували різні учасники конфе-
ренції».

Про можливість зробити економічно при-
датними природоохоронні регіони Сходу та 
створити тут робочі місця свідчать зміни, що 
відбуваються в біосферному резерваті, що зна-
ходиться на Закарпатті в Україні. Екотуризм 
може, на думку керівника цього резервату, 
сприяти надзвичайно необхідному доходу.

Коментуючи далі виступ на конференції 
директора Карпатського біосферного заповід-
ника Ф.Д. Гамора, газета «St. Caller Tagbatt» 
у номері за 31 жовтня 2000 р. зауважує: «Лі-
совий покрив займає 15 відсотків України. На 
Закарпатті, провінції на крайньому південному 
заході, що межує з Румунією, Угорщиною, Сло-
ваччиною та Польщею, сьогодні заліснено все 
ще більше половини території. Тут також мож-

на знайти останні наявні в Європі екземпляри 
лісової кішки, а також ведмедя, рисі та вовка. 
Біосферний резерват Закарпаття охоплює, крім 
гірських масивів та ботанічних резерватів, бу-
ковий праліс, величиною 9000 гектарів. Неве-
ликі залишки пралісів, які все ще можна дослі-
джувати в інших країнах Європи, мають най-
більшу територію від 50 до 100 гектарів, площі 
понад 1000 га є рідкісними. Тому праліси на 
Закарпатті є природним спадком світового зна-
чення». А газета «Tages-Anzeigen» у номері від 
3 листопада 2000 р. наголошує: «Федір Гамор, 
директор біосферного резервату Закарпаття, 
сподівається на спільну роботу та аргументи, 
щоб переконати український уряд, що обшир-
ні суцільні рубки з наступними лісопосадками 
смереки повинні бути заборонені. За межами 
резервату часта практика суцільних рубок при-
звела до проблем ерозії та посилення руйнівної 
сили повені, що трапилася на Закарпатті в 1998 
році. І, звичайно, Федір Гамор сподівається на 
більшу кількість програм із Заходу, які можуть 
принести роботу та заробіток ідилічним, але 
бідним селам лісових Карпат. Речей, вартих 
уваги, в біосферному резерваті вистачає».

І справді, не тільки в Карпатському біо-
сферному заповіднику, але і в Карпатському ре-
гіоні загалом є надзвичайно багато природних 
і культурних цінностей, які мають велике між-
народне значення і є цінним скарбом України. 
Охорона та розумне використання цього багат-
ства може подарувати не лише гідне життя го-
рянам, але й чималу вигоду Українській держа-
ві... Відрадно, що потужний науковий форум у 
Швейцарії ще раз привернув увагу до України.

За матеріалами конференції видано збір-
ник наукових праць, в якому опубліковано 13 
статей.

2001 р.
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ПРИРОДНІ ЛІСИ В ПОМІРНІЙ ЗОНІ ЄВРОПИ:  
ЦІННОСТІ ТА ВИКОРИСТАННЯ

Із 13 по 17 жовтня 2003 р. на базі Карпатського біосферного заповідника проходила 
міжнародна наукова конференція «Природні ліси в помірній зоні Європи: цінності та 
використання» (м. Мукачево). На це наукове зібрання з’їхались 250 представників еліти 
європейської лісознавчої науки з 26 країн Західної та Східної Європи. 

Серед них відомі вчені: Маріо Броджі і 
Петер Дуеллі (Швейцарія), Петер Шмідт (Ні-
меччина), Ярі Парвіайнен (Фінляндія), Білл 
Слі (Великобританія), Георг Франк і Елізабет 
Йоганн (Австрія), Еміл Клімо (Чехія), Андрій 
Яворські (Польща), Надіслав Пауле (Словаччи-
на), Степан Стойко, Ірина Дудка, Світлана Зи-
ман, Василь Комендар, Василь Парпан (Украї-
на) та ін.

Найбільш представницькими на конферен-
ції були делегації вчених України (76 осіб), Ні-
меччини (25 осіб), Швейцарії (24 особи), Австрії 
(7 осіб), Польщі (6 осіб), Чехії (6 осіб), Румунії 
(4 особи), Словаччини (4 особи) та інших країн.

Конференція проходила під патронатом 
Ради Європи, Всесвітнього фонду природи 
(WWF), Міжнародного союзу охорони приро-
ди (IUCN) та Міжнародної спілки лісівничих 
досліджень (IUFRO). Ініціаторами її проведен-
ня стали Швейцарський федеральний інститут 
лісових, снігових і ландшафтних досліджень 
(WSL) та Карпатський біосферний заповідник.

Вітання учасникам конференції надіслав 
Голова Верховної Ради України В.М. Литвин. У 
ньому, зокрема, наголошено, що «проведення у 
Закарпатті міжнародної конференції під патро-
натом Ради Європи за участю представників на-
укових кіл з 26 країн засвідчує значний інтер-
ес європейської спільноти до України і ще раз 
підтверджує високий авторитет її організаторів 
– Швейцарського федерального інституту лісо-
вих, снігових і ландшафтних досліджень (WSL) 
та Карпатського біосферного заповідника.

Україна – одна з найменш заліснених у Єв-
ропі територій, тому проблемі охорони та ра-
ціонального використання її лісових багатств 
Верховна Рада та Уряд України приділяють 
підвищену увагу. Останнім часом прийня-
то державну програму «Ліси України», Закон 
«Про мораторій на проведення суцільних ру-
бок в ялицево-букових лісах Карпатського ре-
гіону», підготовлено нову редакцію «Лісового 
кодексу» тощо. У цій справі велике значення 

надається використанню досягнень науки та єв-
ропейського досвіду сталого лісокористування.

Певен, що ваша конференція послугує 
справі міжнародного обміну інформацією, 
сприятиме розвитку лісознавчої науки та збли-
зить науковців Сходу і Заходу».

У привітанні на адресу конференції Віце-
прем’єр-міністр України Іван Кириленко на-
голосив: «У сучасних умовах глобалізації як 
ніколи зростає роль міжнародної співпраці, 
кооперації науковців і фахівців із різних країн. 
При цьому головними завданнями залишають-
ся сталий розвиток і збереження навколиш-
нього середовища, раціональне використання 
природних багатств, збереження історичної та 
культурної спадщини».

Відкриваючи пленарне засідання конфе-
ренції, директор Карпатського біосферного за-
повідника, доктор біологічних наук Ф.Д. Гамор 
зауважив, що ідея проведення на базі пралісів 
Закарпаття міжнародної наукової конференції 
виникла не випадково. Вона є результатом ба-
гаторічної співпраці українських та швейцар-
ських науковців у рамках проекту партнерства 
установ, що підтримуються швейцарською на-
уковою фундацією. Безсумнівно, науковий фо-
рум надасть новий імпульс поглибленню співп-
раці не лише між цими організаціями, а й від-
криє нові можливості для розробки наукових і 
бізнесових проектів, слугуватиме запроваджен-
ню ідей сталого лісокористування на Європей-
ському континенті, особливо в Україні.

До учасників конференції звернувся голо-
ва Державного комітету лісового господарства 
України М.В. Колісниченко. Він наголосив, що 
«Україна, незважаючи на невелику лісистість 
території (15,6%), має покриту лісом площу 9,4 
млн. га і займає десяте місце в Європі. Ліси в 
нашій державі виконують насамперед еколо-
гічні функції і мають обмежене експлуатаційне 
значення. На половині площі лісів промислові 
рубки заборонені, а 13% є заповідними. На зем-
лях Держлісфонду створено 2,8 тис. об’єктів 
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природно-заповідного фонду загальною пло-
щею близько 1 млн. га».

Українські Карпати – найунікальніший ре-
гіон України з високою різноманітністю рос-
линного і тваринного світу, рідкісними для 
Європи видами. Тут зосереджено близько 20% 
лісового фонду держави.

На цій території, за даними науковців, збере-
глось понад 60 тис. га унікальних пралісів. Це не-
оціненні природні об’єкти для розробки наукових 
основ реконструкцій трансформованих похідних 
деревостанів, поліпшення їхньої структури, біо-
логічної, екологічної стабільності та підвищен-
ня продуктивності. Природа дарує людству свій 
тисячолітній досвід створення оптимальних лі-
сових екосистем. Тому наше завдання – повною 
мірою використати цей золотий фонд.

Природні ліси і праліси у Карпатах збере-
жені в різних висотних поясах і слугують моде-
лями для опрацювання засад сталого розвитку 
регіону, раціонального ведення лісового госпо-
дарства, забезпечення реалізації державної по-
літики у справі сталого управлінні лісами.

З метою вивчення досвіду інших країн 
Держкомлісгосп України зміцнює та розши-
рює контакти з міжнародними організаціями. З 
1992 р. співпрацюємо з Комітетом з лісоматері-
алів Європейської комісії ООН та Об’єднаним 
комітетом з технологій, керування і підготовці 
працівників у лісовому господарстві.

Україна приєдналася до Пан’європейського 
процесу захисту лісів Європи, галузеві наукові 
інститути є членами Міжнародного союзу лісо-
вих наукових організацій (IUFRO).

Важливим завданням інтеграції є узго-
дження національних аспектів лісового госпо-
дарства з міжнародними. Корисними є спільні 
міжнародні проекти, в яких беруть участь укра-
їнські фахівці та зарубіжні експерти.

З привітанням до учасників конференції 
звернулися також перший заступник голови 
Закарпатської облдержадміністрації С.С. Ре-
вак га заступник голови Закарпатської облради 
І.В. Артьомов, директор Швейцарського феде-
рального інституту лісових, снігових і ланд-
шафтних досліджень (WSL) Маріо Броджі.

Резонансними на конференції були науко-
ві доповіді: «Праліси та природні ліси помірної 
зони Європи» доктора агрономії і лісівництва 
Фінляндського НДІ лісу, професора Ярі Пар-
віайнена; «Праліси та природні ліси в Украї-

ні: проблеми та стратегія охорони» директора 
Українського НДІ гірського лісівництва, про-
фесора В.І. Парпана; «Карпатський біосферний 
заповідник: збереження та стале використан-
ня» директора Карпатського біосферного запо-
відника, доктора біологічних наук Ф.Д. Гамора; 
«Старі ліси як джерело знань для лісівництва: 
реальність чи міф?» професора Пітера Бран-
га (Швейцарія); «Важливість природних лісів 
для біорізноманіття» професора Петера Дуеллі 
(Швейцарія); «Соціально-економічні цінності 
природних лісів» професора Біла Слі (Вели-
кобританія); «Вплив лісу на утворення стоку» 
професора Крістофа Хега (Швейцарія) тощо.

Потім учасники конференції працювали у 
12 секціях, зокрема: «Структура та динаміка 
природних та господарських ялицево-букових 
і смереково-ялицевих лісів», «Генетичне та ви-
дове різноманіття», «Структура та динаміка 
природних та господарських букових лісів», 
«Оцінка біорізноманітгя та цінності збережен-
ня», «Динаміка рослинності та моделювання 
екосистем», «Охорона природних лісів в мину-
лому і сьогодні день», «Управління природни-
ми лісами та буферними зонами», «Природні 
ліси та туризм», «Різноманітні соціально-еко-
номічні цінності природних лісів» та інших.

Усього за три дні роботи Конференції було 
заслухано понад 60 доповідей. Велика кількість 
різноманітних матеріалів представлена на сесії 
постерів.

На конференції прийнято Мукачівську за-
яву та Звернення. У заяві зафіксовано загальну 
картину стану природних лісів у помірній зоні 
Європи. При цьому зазначено, що центральни-
ми завданнями мають бути питання вивчення 
їхньої структури, динаміки розвитку, біоріз-
номанітності та суспільно-економічних цін-
ностей, а також проблеми їх захисту. У Заяві 
особливо наголошується, що природні ліси є 
рідкісними та вразливими екосистемами. Тому 
вони важливі для формування заповідної мере-
жі, використання їх як базових ареалів для апро-
бації наближених до природного методів гос-
подарювання, а також для збереження «in situ» 
лісового генофонду та створення депозитарію 
лісової природи. Конференція рекомендувала, 
щоб проблеми природних лісів були включені 
до Робочої програми щодо імплементації Ві-
денської декларації та Резолюцій конференції 
міністрів по захисту лісів у Європі (MCPFE),  
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Миттєвості  
міжнародної  

науково-практичної конференції 
«Природні ліси  

в помірній зоні Європи:  
цінності та використання»  

(м. Мукачево, 2003 р.),   
яка започаткувала  
процес включення  

букових пралісів Карпат  
до переліку об’єктів 

Всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО

2

1

3

4 5
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9

10

11

1. Емблема конференції 2. Реєстрація учасників 3. За трибуною Маріо Броджі – 
директор Швейцарського федерального інституту лісових, снігових та ландшафтних 

досліджень (WSL) 4. Виступають артисти Закарпатської обласної філармонії  
5. Виступає Федір Гамор – директор КБЗ 6, 9. У залі засідань 7. Другий зліва –  

Фелікс Нешер, представник уряду Ліхтенштейна 8. Урс Беат Брендлі (WSL) – редактор 
книги «Праліси в центрі Європи: путівник по лісах Карпатського біосферного 

заповідника» 10. Члени оргкомітету конференції Бригітта Коммормот та Бодмер Ганс-
Каспер (WSL) за роботою 11. Учасники конференції на екскурсії у високогір’ї Карпат
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з наголосом на Резолюції 4 (Збереження та зба-
гачення лісового біорозмаїття в Європі) та її 
розділів 9, 10, 16.

У Зверненні учасники конференції пропо-
нують: 1) провести інвентаризацію пралісів і 
природних лісів на основі уніфікованої методи-
ки; 2) Швейцарському федеральному інституту 
лісових, снігових і ландшафтних досліджень 
розробити юридичні основи територіальної 
охорони осередків пралісів та природних лісів; 
3) науково-дослідним установам та організа-
ціям країн, де збереглися праліси та природні 
ліси, проводити відповідні наукові досліджен-
ня та моніторинг з метою використання отри-
маних даних у практичному лісівництві та еко-
логічній освіті.

Уряду України окремо рекомендовано:  
1) передбачити у новій редакції Лісового ко-
дексу України розділ про охорону, збереження 
і використання природних лісів і пралісів на 
основі передового досвіду європейських країн 
і застосувати їх як екологічні моделі для лісів 
господарського призначення; 2) враховуючи 
транскордонне екологічне значення Карпат у 
Центрально-Східній Європі та особливе зна-
чення гірських лісів у підтриманні екологічного 
балансу, прискорити реалізацію законів Украї-

ни щодо розширення (!) мережі природно-запо-
відного фонду України; 3) для збереження гено-
фонду лісових порід посилити контроль за охо-
роною і збереженням генетичних резерватів; 
4) внести зміни для забезпечення переходу до 
вибіркової системи господарювання як основи 
вивчення лісового господарства; 5) порушити 
клопотання стосовно включення Карпатського 
біосферного заповідника до Всесвітньої мережі 
природного і культурного спадку ЮНЕСКО.

До конференції українською і англійською 
мовами видано тези 129 доповідей. Готуєть-
ся до друку збірник матеріалів, який вийде у 
Швейцарії.

Для учасників конференції була організо-
вана широка культурна програма. Перед гостя-
ми виступив Закарпатський народний хор, про-
ведено екскурсію до Мукачівського замку та 
Угольських і Чорногірських пралісів.

Відбулась також презентація виданої укра-
їнською та німецькою мовами книги «Праліси 
в центрі Європи. Путівник по лісах Карпат-
ського біосферного заповідника», який став ви-
значною подією в науковому та культурному 
житті України.

Український ботанічний журнал,  
2004, т. 61, № 4, с. 115-119.

ВМІЄМО ГОТУВАТИ – НАВЧИМОСЯ Й ПОДАВАТИ*

Післямова до міжнародного наукового семінару, присвяченого визначенню в Україні по-
тенційних об’єктів Всесвітньої природної спадщини, що відбувся нещодавно на Закарпатті

* Валентин Бабенко 

ОЧИМА ІНОЗЕМЦЯ
Власне, а що пересічний житель плане-

ти Земля, на рівні бармена з Буенос-Айреса, 
римського таксиста чи продавщиці токійського 
супермаркету, знає про Україну? З якими сло-
вами вона пов’язується, які асоціації викликає? 
Напевно, спершу згадають сумнозвісний Чор-
нобиль, а вже потім у плані позитивної репу-
тації назвуть братів Кличків, несамовито-екс-
центричну Руслану. Назвуть Андрія Шевченка 
(по-їхньому Шеві), не знаючи, не відаючи, що 
інший українець з таким же прізвищем, але на 
ім’я Тарас (не футболіст, а геніальний народний 
поет, чиї бунтівні рядки бентежать душі бага-
тьох поколінь!) став духовним батьком україн-
ської нації.

Що вони, просунуті й заможні, знають про 
одну з наймолодших, нелегкої долі державу, Валентин Бабенко
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тривалий час «запертої в льох», котра, повстав-
ши з колін, прагне гідно на весь світ репрезен-
тувати себе? Чи знайомі їм, аборигенам мегапо-
лісів урбанізованих країн, неповторної краси та 
неабиякої наукової цінності скарби українсько-
го довкілля? Образно кажучи, казкові діаманти, 
що не мають ціни, хоча й, на превеликий со-
ром наш, позбавлені достойного обрамлення? 
Американський художник Рокуел Кент, співець 
крижаних просторів Аляски, багато літ тому 
відвідавши мальовниче Закарпаття, зізнавався, 
що ніде він не бачив такого заходу сонця, як в 
обласному центрі над тихоплинним Ужем.

«Той» пересічний обиватель, звісно, чув 
про Ніагарський водоспад, Галапагоські остро-
ви у Тихому океані, чия унікальність не підда-
ється сумніву. Та, з іншого боку, чи відає він про 
таке українське природне диво, як незаймані  
впродовж багатьох століть букові карпатські 
праліси, серед безмежжя яких відчуваєш бен-
тежний повів чистоти, ледь не з часів Адама, 
природного, відтак цілющого, повітря? Чи 
уявляють умовні Джон та Мері можливість 
існування обширних територій дикого степу 
(маю на увазі біосферний заповідник «Асканія 
Нова») з його непорушною впродовж століть 
флорою та фауною – на відстані якихось двох-
сот кілометрів від задимлених доменних печей 
та коксових батарей українського Півдня? Хіба 
то не є природним дивом світового значення?

Такі от перші думки, «від загального до 
конкретного», матеріалізувались після закін-
чення названого у підзаголовку наукового се-
мінару, що відбувся у Мукачевому, де взяло 
участь 35 експертів з України, Словаччини, 
Польщі, Німеччини та представників від IUCN 
і ЮНЕСКО – Міжнародного Центру спадшини.

НЕ ВСІХ ПРИЙМАЄ «КЛУБ ОБРАНИХ»
Доцільне запитання, а що матиме наша дер-

жава, коли деякі осередки її довкілля (досі, на 
жаль, не маємо жодного!) набудуть статусу сві-
тового визнання? Власне, відповідь на поверх-
ні. Міжнародний – це міжнародний з його еліт-
ним рівнем та привілеями. Мовою ж офіційних 
документів це гарантує біосферним заповідни-
кам поліпшення загального рівня охорони при-
роди, фінансову допомогу, принагідно притік 
грошовитих туристів, нормальне фінансування 
(щорічний бюджет цієї міжнародної організації 
становить 300 млн. доларів США), підтримку з 

боку експертів тощо. А ще, коли зацікавити Ко-
мітет Світової спадщини, то можна розрахову-
вати на низку інших грантів. Отож, даруйте за 
меркантильний підхід, шкурка варта вичинки.

Проблема в тім, як переконати, зацікавити 
високоповажних міжнародних чиновників, що 
українські природні резервати загалом відпові-
дають усталеним світовим еталонам. Непроста 
то справа, позаяк прийнята тридцять з гаком 
літ тому Конвенція про Світову спадщину, яку 
підписало 44 країни, в тім числі й наша, чітко 
визначила умови вступу до «Клубу обраних». 
Сьогодні тих природних об’єктів, що занесені 
до Переліку Світової спадщини ЮНЕСКО, на 
планеті налічується лише 154, а найбільше – у 
небідній Європі та Північній Америці. Причо-
му лише третина (факт красномовний!) припа-
дає на східну частину нашого материка. Крісла 
для України у цьому елітному зібранні, як це не 
прикро констатувати, поки що не знайшлося. А 
потрапити туди ще й як хочеться.

І тут важко переоцінити роль Федора Га-
мора, доктора біологічних наук, професора, 
директора Карпатського біосферного заповід-
ника, серйозного вченого і достойного грома-
дянина, який впродовж багатьох років калатає в 
усі дзвони, аби пробитися туди, заодно рятуючи 
від агресивного наступу так званої цивілізації 
смарагдові перлини Карпат. Він збурює, актив-
но переконує представників світової наукової 
спільноти, що у плані охорони природних скар-
бів, принаймні на території зони очолюваного 
ним заповідника, Україна могла б слугувати 
прикладом для інших заможніших держав. Це 
не прояв місцевого патріотизму, а твереза оцін-
ка реального стану речей, це його принципова 
позиція. Ціною неймовірних зусиль Федір Га-
мор (до речі, давній читач і активний автор на-
шої газети) щороку запрошує до себе поважних 
колег з багатьох країн, аби показати їм таких 
представників рослинного і тваринного світу, 
про чиє існування «у живому вигляді» відомі 
натуралісти навряд здогадувалися.

Тож і цього разу покликав він «під свої зна-
мена» солідного рівня міжнародних чиновни-
ків, зокрема Голову Центру Всесвітньої спад-
щини ЮНЕСКО доктора Мехтільд Рослер, екс-
перта Міжнародного союзу охорони природи 
ЮНЕСКО доктора Герхарда Хайса, професора 
Дрезденського університету технології та лісів-
ництва Петера Шмідта давніх колег-однодумців 
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– директора Татранського національного парку 
(Словаччина) Івана Волощука, професорів Сте-
пана Стойка, Василя Комендаря, Володимира 
Стецюка, низку інших світил, аби з участю за-
ступника Голови Національної комісії України 
у справах ЮНЕСКО, посла з особливих дору-
чень МЗС України Наталі Зарудної, інших по-
садовців столичного та місцевого рівня пере-
конати повпредів ЮНЕСКО у тому, що букові 
праліси Угольсько-Широколужанського масиву 
Українських Карпат є перспективним об’єктом 
Всесвітньої природної спадщини. Як трохи піз-
ніше до цього списку можна долучити «Цілин-
ні степи Асканії Нової» на Херсонщині, «По-
ліську низовину» на Волині, «Дендрологічний 
національний парк «Софіївка» на Черкащині, 
«Культурно-ландшафтний каньйон у Кам’янці-
Подільському» Хмельницької області.

АРГУМЕНТИ І КОНТРАРГУМЕНТИ
Райдужні сподівання, на жаль, не ви-

правдалися. Незважаючи на ретельно підго-
товлені, з дотриманням усіх вимог подання-
характеристики об’єктів, приязну атмосферу 
зібрання згадані вже пані Рослер та пан Хайс, 
доброзичливо всміхаючись, повідомили, що 
попередні подання України щодо включення 
українських об’єктів до Переліку Світового 
природного спадку загалом відхилені. Щоб 
не уподібнюватись відомому птаху, який своє 
болото вихваляє, не маю наміру закидати гос-
тям стосовно об’єктивності їхнього вердикту 
чи запідозрювати у квапливості прийнято-
го рішення. Хоча й не можу не погодитись з 
вельми переконливими контраргументами на 
нашу користь з боку професора Київського 
національного університету ім. Т.Г. Шевчен-
ка Володимира Стецюка та інших учасників 
дискусії за «круглим столом» на тему «Уроки 
попереднього подання потенційних об’єктів 
Всесвітньої природної спадщини, в тому числі 
в Україні».

Кваліфіковані та неупереджені міжнародні 
експерти на відстані, ясна річ, оцінюють наше 
довкілля під більш широким кутом зору, по-
глядають на нього тверезо, холоднокровно й 
незворушно. Та попри усе це ніяк не збагну 
одного. Невже їх справді не зацікавлять дивом 
уцілілі в самісінькому центрі Європи унікальні, 
суцільної 10 000-ї (!) гектарної площі (тоді як 
у багатьох респектабельних, з високою культу-

рою лісівництва країнах вона становить щонай-
більше 200 га), заховані в глушині букові пралі-
си, де з роду-віку не проводилася господарська 
діяльність? Невже щось подібне можна відшу-
кати в Німеччині, країнах Скандинавії, гірської 
Швейцарії, де розвитку лісівництва, як і приро-
доохоронної справи в цілому, належить далеко 
не остання роль?

На території Карпатського біосферного за-
повідника ще залишилися останні, коли бажа-
єте еталонні, насадження гірських первинних 
букових (де у світі ви ще побачите таких релік-
тових велетнів?) лісів ледь не з часів останньо-
го льодовикового періоду, за якими можна від-
творювати порушені відповідні екосистеми. Бо 
тут, цитую висновки вчених, «збереглася цінна 
екологічна інформація про історичний розви-
ток лісових формацій, їх географічне поши-
рення, структуру, функціональну здатність до 
саморегуляції, самовідновлення, біологічного 
захисту». Ясніше не скажеш. Тому як нас не по-
чути?

Що ж, на милування нема силування. Тому 
наступного дня, як кажуть, на десерт, запросив 
Ф.Д. Гамор учасників семінару залишити на 
якийсь час фешенебельні покої мукачівського 
готелю «Зірка», де вони проживали, та навіда-
тись за сотню кілометрів до згаданих пралісів, 
аби зарубіжні експерти (шкода лиш, що не змо-
гла приєднатись до гурту згадувана вже пані 
Рослер), могли наочно, без гриму та рожевих 
окулярів, побачити їх у справжньому вигляді, 
помацати руками.

Цього разу результат перевершив усі спо-
дівання. Я й досі пам’ятаю вираз обличчя Пе-
тера Шмідта – спортивної статури юнака у 
потертих джинсах і з таким же бувалим у бу-
вальцях рюкзаком, як більшість захоплених в 
улюблену справу вчених трохи «не від світу 
сього», професора Дрезденського універси-
тету технології та лісівництва (напевно, так у 
його віці виглядав юний жюльвернівський Па-
ганель), коли той, ледь зійшовши з автобуса, 
миттєво угледів на території Угольського ліс-
ництва якусь давно не бачену на батьківщині 
чи то рослину, чи то комаху і, вражений, довго 
розглядав усе це. Як потім доволі пристойною 
англійською спілкувався з гостем старший на-
уковий співробітник заповідника, мій добрий 
знайомий Василь Покиньчереда, поза очі про-
званий мною видатним кажанистом, позаяк 
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вивченню цих ссавців присвятив принаймні 
десяток літ наукової діяльності – особистість 
яскрава, непересічна, високоосвічена та на-
вдивовиж контактна. Такими ж «навстіж роз-
чиненими очима» споглядали реліктові пралі-
си інші експерти. Отак то...

Не тішитиму себе ілюзіями, що вислов-
лять вони свою «окрему ухвалу» з приводу 
несприятливого для нас рішення керівництва 
Центру Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. На-
вряд. Тому не беруся судити, що світить най-
ближчим часом Україні в цьому стосунку. Не-
хай кожне діло спершу не йде, але перший крок 
(з урахуванням не надто приємних зауважень) 
все ж зроблено. Переконаний, рано чи пізно, 
через рік чи через три – все одно вмостимось 
на оббитому кумачевим оксамитом кріслі. Але 
процес, який розпочався, слід якомога активні-
ше пришвидшувати.

КОШТОВНОМУ ДІАМАНТУ –  
ТАКУ Ж ОПРАВУ

Передусім необхідно терміново створюва-
ти для вище названих об’єктів відповідну інф-
раструктуру. Простіше кажучи, прокладати до 
них сучасні європейського рівня автомагістралі 
для вибагливих іномарок, будувати комфорта-
бельні готелі, пансіонати та кемпінги, створю-
вати мережу торгівлі та харчування, готувати 
яскраві буклети, сувеніри та путівники. На 
жаль, у наявності неабиякі проблеми. Хіба то 
не є знущанням з автобуса та пасажирів, якщо 
комфортабельний «Мерседес» аж за 40 хвилин 
здолав 12 км (тут стільки вибоїн, що й печін-
ки недовго відбити!) потрощеного асфальту 
від Углі до Малої Угольки Тячівського району, 
де розкинулися праліси. Тільки б цим відріз-
ком шляху на Закарпатті справа обмежувала-
ся. Спробуйте на нормальному (не всюдиході!) 
авто дістатися до Чорногірських, не менш цін-
них ділянок буково-ялицевих пралісів біля під-
ніжжя Говерли у Рахівському районі чи разом з 
чехами на їхніх автобусах доїхати з Міжгір’я до 
Колочави, святого для них місця, де народив-
ся відомий літератор Іван Ольбрахт, проїхатись 

багатьма іншими районного значення шляхами. 
Задоволення буде не з приємних. Тому можна 
зрозуміти принаймні подив, у тім числі експер-
тів Центру Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, 
коли ми їх запрошуємо, даруйте за кучеряве по-
рівняння, до брудної хати, аби показати небаче-
ної краси діамант на неохайному столі. Прикро.

Скажуть, грошей на це діло у місцевому 
бюджеті катма. Може бути. Однак поглянь-
мо на розташовані серед неповторної краси 
білокам’яні фортеці, маєтки сучасних багатіїв 
(бачив їх на вчасні очі і в урочищі Драгобрат, 
і в інших мальовничих місцях), поцікавившись 
принагідно, за які «трудові доходи» та з чийо-
го дозволу вони вимурувані? Може ця публіка 
у відповідь «відстебне» від власних, геть «ху-
дих» гаманців якийсь мільйон півтора від сили 
не доларів – гривень. Такої суми з походом ви-
стачить, аби прокласти першокласну автомагі-
страль до Малої Угольки та з вітерцем на «Мер-
седесі» промчати по ній у товаристві експертів 
Центру Всесвітньої спадщини для підписання 
вкрай бажаних для нас документів.

Невже ж це така нездійсненна мрія? Невже 
не здатні сповна дати ладу подарованим Бо-
гом національним природним скарбам? Невже, 
окрім небайдужої людини Федора Гамора, який 
чесно робить справу державної ваги, не удосто-
єного, як і переважна більшість подвижників 
такого рівня, урядових нагород та інших почес-
них відзнак, це нікого не хвилює?

...А закінчу народною побрехенькою про 
голодного цигана, якого щедра господиня до-
схочу пригостила борщем та кашею. Коли ж 
на стіл виставила смажену картоплю, голубці, 
миску духмяних вареників та інші смачні стра-
ви, той, нагодований, лиш скрушно зауважив: 
«Вмієш, жінко, готувати, та не вмієш подава-
ти...»

Чи не в іншому контексті ця приповідка 
стосується й нас? Однак нічого, життя змусить 
опанувати й науку достойно репрезентувати са-
мих себе. 

Урядовий кур’єр. – 2004. – № 248,  
28 грудня. – С. 13
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ВКЛЮЧЕННЯ БУКОВИХ ПРАЛІСІВ КАРПАТ  
ДО ПЕРЕЛІКУ ОБ’ЄКТІВ ВСЕСВІТНЬОЇ СПАДЩИНИ ЮНЕСКО 

ЗІНІЦІЮВАЛО ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОЦЕС  
ВИВЧЕННЯ Й ЗБЕРЕЖЕННЯ СТАРОВІКОВИХ БУКОВИХ ЛІСІВ 
ТА ПОГЛИБЛЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ СПІВПРАЦІ

НОМІНАЦІЯ «БУКОВІ ПРАЛІСИ КАРПАТ» ПОДАНА НА РОЗГЛЯД  
ЦЕНТРУ ВСЕСВІТНЬОЇ ПРИРОДНОЇ СПАДЩИНИ ЮНЕСКО

Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, Національна 
комісія України у справах ЮНЕСКО, Міністерство охорони довкілля Словаччини та Націо- 
нальний комітет Словаччини у справах ЮНЕСКО направили на розгляд до центру Все- 
світньої природної спадщини ЮНЕСКО українсько-словацьку номінацію «Букові праліси 
Карпат», яка підготовлена науковими колективами Карпатського біосферного заповідни-
ка (Україна, керівник – професор Федір Гамор) та Зволенського технічного університету 
(Словаччина, керівники – професор Іван Волощук та доцент Вільям Піхлер).

Загальна площа українсько-словацької но-
мінації складає близько 60 тис. га. До словацької 
частини входять ділянки пралісів Гавешова, Ві-
горлат та Стужиця площею 1208 га (з них 986,2 
га – ядрова зона та 221,8 га – буферна зона). До 
складу української частини включено об’єкти 
Карпатського біосферного заповідника (пралі-
си Угольсько-Широколужанського масиву, Чор-
ногори, Свидовця, Марамороських гір та Ку-
зій-Трибушанські ділянки) площею 52111,8 га 
(в т.ч. 12625,8 га ядрової зони та 39486 га бу-
ферної зони) та Ужанського національного при-

родного парку (масив Стужиця площею 2532 га 
ядрової зони та 3615 га буферної зони).

На думку багатьох міжнародних експертів, 
українсько-словацька номінація «Букові пралі-
си Карпат» має великі можливості потрапити до 
переліку об’єктів Всесвітньої природної спад-
щини ЮНЕСКО. Більше того, праліси Карпат 
– чи не єдиний природний об’єкт України, що 
реально відповідає критеріям, визначених для 
претендентів Конвенцією «Про охорону Всес-
вітньої культурної та природної спадщини».

2005 р.

КАРПАТСЬКИЙ БІОСФЕРНИЙ ЗАПОВІДНИК  
У СТИСЛІ ТЕРМІНИ ПІДГОТУВАВ ТА ПОДАВ НА ПОГОДЖЕННЯ 

УРЯДІВ УКРАЇНИ ТА СЛОВАЧЧИНИ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВКЛЮЧЕННЯ 
БУКОВИХ ПРАЛІСІВ КАРПАТ ДО ВСЕСВІТНЬОЇ СПАДЩИНИ ЮНЕСКО* 

На міжнародній конференції «Природні ліси в помірній зоні Європи: цінності та викорис-
тання» (13-17 жовтня 2003 p., м. Мукачево) були висловлені пропозиції про необхідність підготов-
ки документів для включення пралісів Карпат до Всесвітнього природного спадку ЮНЕСКО.

У резолюції міжнародної конференції 
«Оптимізація та поліпшення функціонуван-
ня Карпатського біосферного заповідника»  
(10-12 травня 2004 p., м. Рахів) було відмічено, 
що учасники конференції рекомендують Мі-
ністерству охорони навколишнього природно-

го середовища України спільно з Національ-
ною комісією України у справах ЮНЕСКО 
сприяти адміністрації Карпатського біосфер-
ного заповідника у налагодженні співпраці зі 
Словацькою стороною у визначенні та пред-
ставленні спільного проекту «Букові праліси 

* Дмитро Сухарюк 
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Карпат» до Списків світової природної спад-
щини ЮНЕСКО.

У жовтні 2004 року, у м. Мукачево, на спе-
ціальному міжнародному семінарі «Визначен-
ня потенційних об’єктів Всесвітньої природної 
спадщини» було прийнято рішення розпочати 
підготовку матеріалів для висунення україн-
сько-словацької номінації.

На виконання цих пропозицій та рекомен-
дацій робоча група Карпатського біосферного 
заповідника у складі директора Карпатського 
біосферного заповідника Гамора Ф.Д., заступ-
ника директора КБЗ Сухарюка Д.Д., завідувача 
зоологічною лабораторією Довганича Я.О., за-
відувача ботанічною лабораторією Бедея М.І., 
старшого наукового співробітника Покиньче-

реди В.Ф., Столпнік В.М. та Беркели Ю.Ю., 
спільно з проф. Іваном Волошуком та доцен-
том Зволенського лісотехнічного університету 
др. Вільямом Піхлером (Словаччина) впродовж 
майже двох років вели інтенсивну роботу з під-
готовки українсько-словацької номінації.

Ці матеріали своєчасно направлені та по-
годжені урядами України і Словаччини й пода-
ні у штаб-квартиру Центру світової спадщини 
ЮНЕСКО в Парижі.

Виконана робота має важливе державне і 
політичне значення, адже Україна до цього часу 
не має жодного природного об’єкта, занесеного 
до Списку Всесвітньої природної спадщини. 

 2006 р.

НІМЕЦЬКІ ЕКОЛОГИ ПІДТРИМУЮТЬ УКРАЇНСЬКО-СЛОВАЦЬКУ  
НОМІНАЦІЮ «БУКОВІ ПРАЛІСИ КАРПАТ»

Із 3 по 6 серпня 2006 р. Карпатський біосферний заповідник відвідала група спеціалістів 
членів німецької урядової комісії з підготовки матеріалів для подачі природних об’єктів Німеч-
чини до Переліку Всесвітнього природного спадку ЮНЕСКО, на чолі з професором Петером 
Шмідтом (Дрезденський університет) та Гарольдом Плахтером (Марбурзький університет). 

Метою цього візиту стало вивчення досвіду 
роботи з підготовки українсько-словацької но-
мінації «Букові праліси Карпат» та з’ясування 
можливостей приєднання німецьких природ-
них букових пралісів до цієї номінації.

Петер Шмідт та Гарольд Плахтер мають 
безпосередній досвід роботи у комісії Міжна-
родного союзу охорони природи з питань но-
мінування природних об’єктів до Всесвітнього 
природного спадку. Під час зустрічі була зро-

блена спеціальна 
презентація ні-
мецьких проектів 
щодо номінації і 
гості висловили 
цілий ряд важли-
вих порад.

П о - п е р ш е , 
німецька сторона 
хотіла би приєд-
натися до україн-
сько-словацької 
номінації «Букові 
праліси Карпат» 
у разі включен-
ня її до Переліку 

об’єктів Всесвітньо-
го природного спад-
ку. По-друге, якщо 
наша номінація буде 
відхилена, то Німеч-
чина може зініцію-
вати нову номінацію 
«Центральноєвро-
пейські букові пралі-
си» з участю України 
і Словаччини. І по-
третє, пропонується, 
не залежно від того, 
чи будуть занесені 
букові праліси до Переліку об’єктів Всесвіт-
нього природного спадку, чи ні, організувати 
співпрацю між природоохоронними територія-
ми Європи, в межах яких охороняються букові 
праліси.

Німецькі колеги пропонують активізува-
ти дипломатичні зусилля України у питаннях 
включення українсько-словацької номінації 
до Переліку об’єктів Всесвітнього природного 
спадку. На рівні наукових експертів гості обі-
цяли підтримку з боку Німеччини.

2006 р.

Гарольд Плахтер

Петер Шмідт
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ПЕРШОДОСЛІДНИКИ  
БУКОВИХ  

ПРАЛІСІВ КАРПАТ

Алоїс Златнік

Степан Стойко

Штефан Корпель

Василь Комендар
Василь Парпан
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1. Експерт Міжнародного союзу охорони природи (IUCN) Девід Міхалик (зліва)  
та Федір Гамор оглядають букові праліси Свидовецького масиву КБЗ 

2. Федір Гамор із Девідом Міхаликом та доцентом Зволенського технічного університету 
(Словаччина) Вільямом Піхлером (в центрі) обговорюють цінності букових пралісів 

Угольсько-Широколужанського масиву КБЗ
3. Перший справа – професор Іван Волощук (Словаччина), Вільям Піхлер (третій зліва) 

під час засідання Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО  
у м. Крайстчерч (Нова Зеландія, 2007 р.)

1 2

3
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НОМІНАЦІЮ «БУКОВІ ПРАЛІСИ КАРПАТ» ВИСОКО ОЦІНИЛИ 
ЕКСПЕРТИ РАДИ ЄВРОПИ ТА ЮНЕСКО*

За визначні здобутки у збереженні природної, культурної та історичної спад-
щини Рада Європи вперше в Україні нагородила Карпатський біосферний запо-
відник Європейським дипломом (1997, 2002 рр.).

У липні 2006 р. заповідник відвідала екс-
перт Ради Європи з Польського інституту охо-
рони природи Міністерства охорони навколиш-
нього природного середовища Ядвіга Сінкевич. 
Вона провела оцінку виконання рекомендацій 
Комітету Міністрів Ради Європи, висловлених 
у зв’язку з нагородження цієї науково-дослід-
ної установи міжнародного значення Європей-
ським дипломом.

Експерт всесторонньо глибоко проаналі-
зувала діяльність КБЗ, зустрілася з його дирек-
тором доктором біологічних наук, професором 
Гамором Ф.Д., відвідала Чорногірське, Уголь-
ське, Кевелівське природоохоронні науково- 
дослідні відділення і дала високу оцінку роботі 

заповідника, констатувала, що його діяльність 
відповідає всім вимогам Ради Європи.

Наприкінці вересня 2006 р. Рахів, для оцінки 
пралісів Карпат, відвідав експерт ЮНЕСКО Девід  
Міхалик та професор Зволенського лісотехніч-
ного університету (Словаччина) Іван Волощук.  
Вони зустрілися з науковцями Карпатського біо-
сферного заповідника, керівниками райдержадмі-
ністрації та директором Рахівського держлісгос-
пу Володимиром Приступою. Експерт ЮНЕСКО 
відзначив велику роботу, виконану колективом 
заповідника щодо участі у проекті «Букові пралі-
си Карпат», яка має важливе державне і політич-
не значення для України і нашого краю.

2006 р.

НІМЕЦЬКІ СТУДЕНТИ І ПРОФЕСОРИ  
ПРОВЕЛИ ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ В УГОЛЬСЬКИХ ПРАЛІСАХ

До Карпатського біосферного заповідника з кожним роком зростає інтерес вітчиз-
няних і зарубіжних наукових установ та вищих навчальних закладів, у першу чергу як 
до природної лабораторії та учбово-методичної бази. 

Тут із успіхом проходять Всеукраїнські на-
уково-практичні семінари освітян та навчаль-
но-виробничі практики студентів із багатьох 
вузів України та інших Європейських країн.

Так, нещодавно в біосферному заповід-
нику студіювали природничі науки студен-
ти та аспіранти Клайпедського університету 
прибалтійської Литви, чеського лісогоспо-
дарського факультету із міста Брно, Варшав-
ського сільськогосподарського університету 
тощо. А найстаріший німецький університет 
прикладних наук із міста Еберсвальде визна-
чив Карпатський біосферний заповідник, як 
один з найважливіших наукових та навчальних 
об’єктів для підготовки німецьких фахівців у 
галузі лісівництва та охорони природи. Тому, 
щорічно великі групи студентів та викладачів 
цього вузу вивчають досвід роботи біосферно-
го заповідника у збереженні та сталому вико-
ристанні природних ресурсів, знайомляться з 
унікальною флорою і фауною, пізнають зако-

номірності функціонування пралісів та інших 
ділянок дикої природи. В кінці травня 2006 р. 
німецькі студенти і професори провели прак-
тичні заняття в музеї екології Карпат та Уголь-
ських пралісах, здійснили навчальні екскурсії 
по екологічних стежках в Кузійському та Ма-
рамороському масивах.

Важливим елементом навчально-вихов-
ного процесу став вечір українсько-німецької 
дружби, який організувала адміністрація біо-
сферного заповідника у місті Рахові. Виступи 
Рахівського міського голови Ярослава Думина, 
Костилівського сільського голови Ольги Сме-
танюк, заступника начальника відділу культу-
ри і туризму районної державної адміністрації 
Миколи Тафія, почесного громадянина міста 
Рахова Іллі Руснака, провідного інженера Ра-
хівського лісодослідного господарства Бориса 
Бойчука, автора цих рядків та самодіяльного 
гуцульського ансамблю Костилівського сіль-
ського будинку культури збагатили німецьких 

* Іван Волощук 
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студентів знаннями із життя, культури, та побу-
ту українських горян. А розповіді наших гостей 
– декана лісогосподарського факультету П’єра 
Ібіса та професора Томаша Завіла – Нієдзвескі, 

німецькі пісні і запальні гуцульські танці у ви-
конанні німецьких студентів, стали справжнім 
проявом народної дипломатії у Центрі Європи.

 2006 р.

ВКЛЮЧЕННЯ БУКОВИХ ПРАЛІСІВ КАРПАТ  
ДО СВІТОВОЇ ПРИРОДНОЇ СПАДЩИНИ  

СПРИЯТИМЕ ПІДВИЩЕННЮ МІЖНАРОДНОГО ІМІДЖУ УКРАЇНИ, 
ПОСЛУЖИТЬ ПІДСТАВОЮ ДЛЯ АКТИВІЗАЦІЇ  

ПРИРОДООХОРОННОГО РУХУ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 
РОЗВИТКУ В НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ, ЩО МЕЖУЮТЬ З НИМИ

Відповідно до Конвенції «Про захист Світової культурної та природної спадщини», на 
підставі визначених критеріїв та суворої міжнародної наукової експертизи формується спи-
сок об’єктів Світової спадщини, які мають виняткову загальнолюдську цінність. Нині та-
кого високого міжнародного статусу удостоєні 851 об’єкт з різних частин світу. 

Серед них 660 є надбанням культури, 166 
належать до феноменів природи і 25 представ-
ляють змішану природно-культурну унікаль-
ність. Софіївський собор, Києво-Печерська лав-
ра, історичний центр Львова та фрагменти гео-
дезичної дуги Струве репрезентують Україну у 
Списку культурної спадщини. Але з 1972 року, 
відколи започатковано формування Списку 
Світової спадщини, жодну українську чи сло-
вацьку вартість не вдалося включити до пере-
ліку об’єктів природної спадщини. 

28 червня 2007 року, після напруженої під-
готовчої роботи наукових колективів Карпат-
ського біосферного заповідника та Зволенського 
технічного університету із Словаччини, Комітет 
у справах Світової спадщини ЮНЕСКО – орган 
ООН у справах науки, освіти і культури – на 31 
сесії в місті Крайстчьорчі (Нова Зеландія), за 
участі майже півтора тисячі дипломатів, учених 
та правоохоронців з усіх частин світу, одного-
лосно, без жодних зауважень, прийняв рішення 
про включення українсько-словацької номінації 
«Букові праліси Карпат» до Списку об’єктів Сві-
тової природної спадщини. Це довгоочікувана, 
справді історична подія для України і Словаччи-
ни, міжнародне визнання їх природоохоронної 
та наукової діяльності. Це також вшанування 
народів, які зуміли за різних складних історич-
них та соціально-економічних обставин зберег-
ти у центрі Європи унікальні витвори природи.

Важливе значення для такої своєрідної пе-
ремоги мали активна природоохоронна позиція 
та фундаментальні дослідження багатьох укра-

їнських та зарубіжних науковців, представни-
ків різних епох, в першу чергу професорів Ало-
їса Златніка (Чехія) та Штефана Корпеля, Івана 
Волощука та Вільяма Піхлера (Словаччина), 
Василя Комендара, Степана Стойка та Василя 
Парпана (Україна), Маріо Броджі і Бригітти 
Коммармот (Швейцарія) та інших. 

Помітну роль у цьому непростому процесі 
відіграли організовані Карпатським біосферним 
заповідником міжнародні наукові конференції 
«Природні ліси помірної зони Європи – ціннос-
ті та використання» (2003 р.) та «Визначення 
потенційних об’єктів Всесвітньої природної 
спадщини» (2004 p.), українсько-голландський 
проект з інвентаризації пралісів Закарпаття (ке-
рівник Петер Фейн), підтримка німецьких уче-
них Петера Шмідта та Гаральда Плахтера.

Винятково важливою у цій справі була 
думка експерта Міжнародного Союзу охорони 
природи Девіда Міхалика (США).

До складу українсько-словацької номіна-
ції входить 77971 гектар букових пралісів, з 
яких 29278 гектарів складають заповідне ядро, 
а 48692 утворюють буферну зону. Це трансна-
ціональний серійний об’єкт, що складається 
з десятьох окремих ділянок, які розташовані 
вздовж осі довжиною 185 км, від Рахівських гір 
та Чорногірського хребта в Україні – на захід 
по Полонинському хребту до Букових верхів та 
гір Вігорлат у Словаччині. Понад 52 тис. га (з 
них 20980,5 га – заповідне ядро) або майже 70 
відсотків номінації належать до Карпатського 
біосферного заповідника. Частина входить до 



54

складу Ужанського національного природного 
парку, і тільки четверта її складова розташова-
на у межах Східної Словаччини.

На думку науковців, ця номінація на сві-
товому рівні є надзвичайно цінною як взірець 
недоторканих комплексів помірних лісів. Вона 
репрезентує найбільш завершені і повні еколо-
гічні моделі, де відображено процеси, що відбу-
ваються в чистих букових лісостанах за різно-
манітних природно-кліматичних умов. Це воіс-
тину безцінний генофонд бука лісового (Fagus 
sylvatica) та ряду інших видів, що приурочені до 
його ареалу. Номінація «Букові праліси Карпат» 
є надзвичайно важливим об’єктом для відтво-
рення повної картини історії та еволюції роду 
«бук» (Fagus), який завдяки своїй поширеності 
у північній півкулі є глобально важливим. Бук є 
однією з найбільш вагомих складових для біому 
помірних широколистяних лісів, його праліси 
колись займали 40 відсотків території Європи, 
а зараз їх фрагменти представляють приклад 
реколонозації та розвитку суходільних екосис-
тем і угруповань з часів льодовикового періоду 
– процесу, який триває і досі. Окремі компонен-
ти цієї номінації (особливо Угольсько-Широко-
лужанський, Чорногірський, Свидовецький та 
Марамороський масиви Карпатського біосфер-
ного заповідника) є достатньо великого розміру 
для проходження природних процесів, необхід-
них для довгострокової життєдіяльності ареалів 
багатьох видів та екосистем.

Важливо також, що ці праліси зростають 
на всіх ґрунтоутворюючих породах, що зустрі-
чаються в Карпатах (кристалічні породи, вапня-
ки, фліш, андезит), представляють 123 рослин-
ні асоціації та володіють значним біологічним 
різноманіттям. Порівняно з іншими лісовими 
об’єктами Світової спадщини ЮНЕСКО буко-
ві праліси Карпат вирізняються специфічною 
флорою та фауною (особливо троглобіонтних 
видів), які додають екологічної комплексності 
та завершеності цим екосистемам.

Надзвичайно цінним, відзначено у резолю-
ції Комітету Світового спадку, є і те, що отри-
мана на об’єктах номінації наукова інформація 
уже нині може допомогти дослідити потенцій-
ний вплив глобальних кліматичних змін, що 
відбуваються на планеті Земля.

Отже, українсько-словацька номінація 
«Букові праліси Карпат» як об’єкт Світової при-
родної спадщини ЮНЕСКО складає особливий 

природоохоронний, науковий та туристич-
но-рекреаційний інтерес. Тому інтегрований 
менеджмент-план виключає в заповідному ядрі 
будь-яку господарську діяльність, передбачає 
в першу чергу протипожежні заходи, охорону 
від самовільних рубок, збереження монумен-
тальних старих дерев, охорону та спеціальний 
менеджмент гірських лук, водних коридорів та 
прісноводних екосистем, наукові дослідження 
та моніторинг тощо.

Передбачається створення інфраструкту-
ри, регулювання туристичного навантаження та 
формування екологічної культури відвідувачів. 
Для знайомства екотуристів з будовою й цін-
ностями пралісів та екосистемами, що входять 
до буферної зони номінації, уже зараз облашто-
вано та ознаковано систему еколого-освітніх 
маршрутів. Виділені в натурі, детально описані 
та проілюстровані в книзі «Праліси в Центрі 
Європи. Путівник по лісах Карпатського біо-
сферного заповідника», екотуристичні марш-
рути «Мала Уголька» (близько 5 км), «Велика 
Уголька» (близько 5 км), «Чорногірськими пра-
лісами на Говерлу» (14 км), «Кевелів» (12 км), 
«На Соколине бердо» (4,1 км) в Кузій-Свидо-
вецькому масиві та інші дають можливість 
гостям отримати необхідну наукову інформа-
цію, ознайомитись з різними типами пралісів 
та ландшафтів, помилуватись різноманіттям 
рослин і тварин тощо. У системі екологічних 
маршрутів важливу роль відіграє також озна-
кована за підтримки швейцарського проекту 
FORZA на території Карпатського біосферного 
заповідника 36-кілометрова ділянка Закарпат-
ського туристичного шляху.

Велика увага приділяється формуванню 
екологічної культури та свідомості відвід-
увачів. Цьому підпорядковані робота Музею 
екології гір та історії природокористування в 
Українських Карпатах, видання журналу «Зе-
лені Карпати» та газети «Вісник Карпатського 
біосферного заповідника», система інформа-
ційних центрів та різноманітних природоохо-
ронних аншлагів, серія науково-популярних 
книг і буклетів, велика кількість публікацій у 
засобах масової інформації. Чимала роль в удо-
сконаленні цієї роботи, формуванні нових ідей 
та розробці необхідних рекомендацій належить 
науково-практичним конференціям та семіна-
рам, які регулярно проводяться адміністрацією 
Карпатського біосферного заповідника. До цієї 
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справи значний вклад вносять і багато міжна-
родних проектів, зокрема українсько-швейцар-
ський – із вивчення букових пралісів, україн-
сько-голландський – з інвентаризації пралісів 
Закарпаття, Дунайсько-Карпатський офіс Сві-
тового фонду природи (WWF) тощо.

Включення букових пралісів Карпат до пе-
реліку об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО  
відкриває з одного боку нові можливості для 
активізації екотуристичної діяльності. Але 
з іншого – ставить підвищені вимоги щодо 
охорони та проведення більш ефективної та 
масштабної освітньо-виховної роботи, розбу-
дови необхідної туристичної інфраструктури. 
В експертному висновку Міжнародного Союзу 
охорони природи (IUCN) акцентується увага 
ще й на тому, що серед місцевого населення  
(особливо в сільській місцевості) спостеріга-
ється високий рівень безробіття. Багато людей 
виїжджає на заробітки. В буферній зоні ведеть-
ся заготівля деревини для палива, яку зараз 
реально не можливо припинити. Місцеве насе-
лення, на жаль, не завжди усвідомлює різницю 
між пралісом та господарськими лісами. Тут 
можливі і надалі самовільні рубки та безвід-
повідальна поведінка туристів (вчинення під-
палів, засмічення, браконьєрство тощо). Тому 
у спеціальних рекомендаціях Комітету Світової 
спадщини передбачається включити до інте-
грованого менеджмент-плану заходи, що спря-
мовані на вирішення названих проблем. Також 
рекомендується здійснити для цього пошук  
додаткових джерел фінансування, залучити 
місцевих жителів, громадські організації та всі 
зацікавлені сторони.

У зв’язку з цим дуже важливо подбати про 
створення у прилеглих до пралісів населених 
пунктах нових робочих місць, в першу чергу за 

рахунок будівництва готелів, ресторанів та ін-
шої інфраструктури, запровадити альтернатив-
ні види опалення дворогосподарств (за рахунок 
газифікації або створення технічних та еконо-
мічних умов для використання електроенергії в 
Рахівському та Тячівському районах), асфаль-
тування доріг, що ведуть до пралісів (особливо 
у Малу Угольку) тощо. Для активізації наукової 
та еколого-освітньої роботи необхідно створи-
ти у місті Рахові Міжнародний еколого-освіт-
ній центр «Букові праліси Карпат». Потужні 
інформаційні об’єкти мають бути збудовані та-
кож в Малій Угольці, Великій Углі, Широкому 
Лузі та інших масивах. 

Вирішення цих та інших проблем можливе 
лише за умови прийняття спеціальної постанови 
Кабінету Міністрів України та фінансової під-
тримки міжнародних організацій.

Включення букових пралісів Карпат до 
Світової природної спадщини, безперечно, 
буде сприяти підвищенню міжнародного імі-
джу України, може послужити підставою для 
активізації природоохоронного руху та со-
ціально-економічного розвитку в населених 
пунктах, що межують з пралісами. Але для 
цього потрібно змінити ставлення українських 
урядових структур до пропозицій міжнародних 
організацій. Досвід показує, що для чиновників 
міжнародна природоохоронна думка, на жаль, 
часто нічого не означає, бо, до прикладу, трива-
лий час ігноруються рекомендації Ради Європи 
та МАБ ЮНЕСКО щодо розвитку Карпатсько-
го біосферного заповідника, не вирішуються 
проблеми розширення природно-заповідного 
фонду тощо. Дуже хотілось би, щоб така участь 
не спіткала і номінацію «Букові праліси Кар-
пат», яка отримала найвище світове визнання.

2007 р.
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Сертифікат ЮНЕСКО про включення букових пралісів Карпат  
до переліку об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО
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ДОСВІД СПІВПРАЦІ НІМЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПАРКУ 
«ГАЙНІХ» З ТЕРИТОРІАЛЬНИМИ ГРОМАДАМИ В ЗОНІ ЙОГО 

ДІЯЛЬНОСТІ ВИВЧАЛА ДЕЛЕГАЦІЯ КАРПАТСЬКОГО БІОСФЕРНОГО 
ЗАПОВІДНИКА ТА МІСТА РАХІВ

У рамках європейської територіальної програми співпраці Євросоюзу 
(INTERREG), за підтримки уряду німецької землі Тюрінгія, розробляється міжна-
родний проект «Моніторинг кліматичних змін в Національних парках з буковими 
лісами та включення цих проблем у навчальні програми». 

У зв’язку з цим адміністрація німецько-
го національного парку «Гайніх» організувала 
15-21 липня 2007 року у місті Бегрінген робо-
чу зустріч зацікавлених сторін з Німеччини, 
України, Словаччини та Польщі. У роботі цьо-
го форуму взяла участь делегація Карпатського 
біосферного заповідника та голова міста Рахів 
Ярослав Думин.

До програми зустрічі входило знайомство 
з досвідом роботи Національного парку «Гай-
ніх» та органів місцевого самоврядування на-
селених пунктів, що розташовані в зоні його 
діяльності, в галузі досліджень природи та 
екологічної освіти населення, розвитку терито-
ріальних громад, нарощення туристичного по-
тенціалу природоохоронних територій.

Десятирічний досвід умілої співпраці ад-
міністрації парку, керівників органів місцевого 
самоврядування та бізнесових структур допо-
міг докорінно поліпшити стан природних еко-
систем, створити на власних окраїнах потужну 
інфраструктуру з екоосвіти і туризму. Навколо  
НП «Гайніх» виросли готелі, ресторани та різно-
манітні атракційні об’єкти, які дають значні при-
бутки населенню та місцевим бюджетам. При-
клад такої співпраці – еколого-освітня стежка  
«У кронах дерев» (вартістю 2 млн. євро), її про-
ект адміністрація розробила у 2005 році. Бюджет 
сусіднього міста та один з німецьких фондів ви-
ділили на зведення грандіозної споруди необхід-
ні кошти. А в 2006 році стежкою пройшло понад 
250 тисяч екскурсантів, кожен з яких заплатив за 
неабияке задоволення по 6 євро. Немалі, отже, 
кошти потрапили (так буде й у майбутньому) до 
місцевого бюджету. Як результат, отримано ве-
личезний екоосвітній, у тому числі емоційний, 
ефект, практично, не порушено природу і забез-
печено суттєве соціально-економічне зростання 
місцевих громад. І таких проектів реалізовано 
багато. Про все це детально інформували учас-
ників зустрічі директор Національного парку 

«Гайніх» Вальтер Кемкес, бургомістр Бегрінге-
на Гергард Бішоф, представники уряду Тюрінгії. 
На влаштованому в Європейському інформацій-
ному центрі в Ерфурті (столиця Тюрінгії) при-
йомі детально обговорено можливості реалізації 
подібних проектів за рахунок коштів Євросоюзу 
в Україні, Словаччині та Польщі.

У процесі роботи семінару налагоджено 
двосторонні контакти між керівниками парків, 
біосферних резерватів та територіальних громад. 
Зокрема міський голова Рахова Я. Думин провів 
перемовини з бургомістром Бегрінгена, ознайо-
мився з туристичною та соціальною інфраструк-
турою цього та інших міст. Вирішено встанови-
ти дружні стосунки між Раховом та Бегрінгеном, 
започаткувати обмін молодіжними делегаціями, 
співпрацю у туристичній сфері та роботі з людь-
ми з обмеженими можливостями тощо.

Під час зустрічі обговорено майбутній про-
ект, висловлено ряд конструктивних ідей. Зо-
крема автор цих рядків запропонував, у зв’язку 
із включенням букових пралісів Карпат до пе-
реліку об’єктів Світового природного спадку, 
розробити уніфіковані програми і методики 
наукових досліджень у пралісах, спорудити 
в Угольських та Чорногірських масивах КБЗ 
стаціонарну базу для аналізу карбонатних про-
цесів. Запропоновано також створити у Рахові 
Міжнародний центр вивчення та пропаганди 
букових пралісів Карпат, створити на Україні 
відповідну туристичну інфраструктуру, дати 
можливість науковцям та працівникам турис-
тичної галузі поглиблювати знання з німецької 
мови безпосередньо у Німеччині тощо.

У вересні 2007 року німецькі колеги від-
відали адміністрацію Карпатського біосфер-
ного заповідника та мерію м. Рахова. Кінцево  
доопрацьовано проект для подачі до Європей-
ської комісії, підписано угоду про співпрацю 
між Раховом та Бегрінгеном.

2007 р.
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ВКЛЮЧЕННЯ УКРАЇНСЬКО-СЛОВАЦЬКОЇ НОМІНАЦІЇ  
«БУКОВІ ПРАЛІСИ КАРПАТ» ДО ПЕРЕЛІКУ ОБ’ЄКТІВ ВСЕСВІТНЬОЇ 

СПАДЩИНИ ЮНЕСКО СПРИЯЄ НАЛАГОДЖЕННЮ СПІВПРАЦІ  
МІЖ УКРАЇНСЬКИМ МІСТОМ РАХІВ ТА НІМЕЦЬКИМ БЕГРІНГЕН

В експертній оцінці Міжнародного Союзу охорони природи, присвяченій 
включенню українсько-словацької номінації «Букові праліси Карпат» до переліку 
об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО, особливо наголошується на важливості на-
укових досліджень та моніторингу у первісних лісах. 

На думку експертів, отримані тут резуль-
тати мають велику цінність у визначенні по-
тенційного впливу глобального потепління на 
зміни клімату. Тому Комітет Світової спадщини 
ЮНЕСКО рекомендує активізувати подібні до-
слідження. У цьому контексті відомий німець-
кий Інститут біогеохімії Макса Планка виявив 
зацікавлення до проведення спільних дослі-
джень в Карпатському біосферному заповідни-
ку. 9 вересня 2007 року директор інституту про-
фесор Ернст-Детлеф Шульц вивчав можливості 
створення в Угольському та Чорногірському 
масивах спеціальних стаціонарів для аналізу 
вуглекислотного обміну в пралісових екосис-
темах. Крім того, директор Національного пар-

ку «Гайніх» Вальтер Кемкес, бургомістр міста 
Бегрінгена Гергард Бішоф, координатор Цен-
тральноєвропейського проекту «INTERRJEG» 
Міхаель Фігль та інші німецькі фахівці озна-
йомились з природоохоронною, науковою та 
еколого-освітньою роботою адміністрації КБЗ, 
відвідали Музей екології Карпат, взяли участь у 
святкуванні 560-річчя міста Рахова. Під час за-
сідання круглого столу «Рахів скликає друзів» 
міський голова Рахова Ярослав Думин та бурго-
містр міста Бегрінгена Гергард Бішоф урочисто 
підписали угоду про співпрацю.

Гергарду Бішофу та Вальтеру Кемкесу 
вручено також почесні відзнаки міста Рахова.

2007 р.

ТРИСТОРОННЯ НАРАДА ДЕЛЕГАЦІЙ МІНІСТЕРСТВ  
ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ, 

СЛОВАЧЧИНИ ТА НІМЕЧЧИНИ, ПРИСВЯЧЕНА  
УКРАЇНСЬКО-СЛОВАЦЬКОМУ ОБ’ЄКТУ ВСЕСВІТНЬОЇ  

ПРИРОДНОЇ СПАДЩИНИ ЮНЕСКО «БУКОВІ ПРАЛІСИ КАРПАТ»*

З 28 листопада по 2 грудня 2008 року, в Міжнародній академії охорони природи на ост-
рові Вільм – підрозділі Федерального відомства Німеччини з охорони довкілля, проходила 
тристороння нарада делегацій Міністерств охорони навколишнього природного середови-
ща України, Словаччини та Німеччини, присвячена українсько-словацькому об’єкту Все-
світньої природної спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат».

Українську делегацію представляли заступ-
ник начальника Державної служби заповідної 
справи Мінприроди України І.Б. Іваненко, на-
чальник відділу рослинного світу Департаменту 
біотичних, водних, земельних ресурсів та екоме-
режі Мінприроди України В.О. Тарасенко, ди-
ректор Карпатського біосферного заповідника, 
професор Ф.Д. Гамор, заступник директора з на-
уково-дослідної роботи цієї ж установи В.Ф. По-
киньчереда та доцент Національного лісотехніч-
ного університету (м. Львів) М.В. Чернявський.

Основною метою наради було обговорення 
перспективи розширення транснаціонального 

об’єкта за рахунок включення п’яти осередків бу-
кових природних лісів із території Німеччини. На 
зустрічі також розглянуто стратегічні напрямки 
подальшого співробітництва у сфері збереження 
і вивчення букових пралісів Карпат та природних 
букових лісів Німеччини. За її результатами під-
готовлено проект Меморандуму, який містить 
підтримку ідеї розширення транснаціонально-
го серійного об’єкта «Букові праліси Карпат» та 
визначає базові засади українсько-словацько-ні-
мецької співпраці на десятирічний період. Мемо-
рандум набере чинності після підписання пред-
ставниками усіх трьох зацікавлених сторін.

* Василь Покиньчереда
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НА ТРИСТОРОННІЙ МІЖНАРОДНІЙ ЗУСТРІЧІ У РАХОВІ  
ОБГОВОРЕНО ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ НОМІНАЦІЇ  

ІЗ ВКЛЮЧЕННЯ ДО СКЛАДУ УКРАЇНСЬКО-СЛОВАЦЬКОГО ОБ’ЄКТА 
ВСЕСВІТНЬОЇ СПАДЩИНИ ЮНЕСКО «БУКОВІ ПРАЛІСИ КАРПАТ» 

НІМЕЦЬКИХ СТАРОВІКОВИХ БУКОВИХ ЛІСІВ*
8-12 травня 2009 р. у м. Рахові, на базі Карпатського біосферного заповідника, відбулася 

третя міжнародна зустріч делегацій вчених України, Німеччини та Словаччини, присвячена 
розширенню українсько-словацького об’єкта Всесвітньої природної спадщини ЮНЕСКО  
«Букові праліси Карпат». Основна мета зустрічі – обговорити сучасний стан справ щодо 
підготовки номінації для включення до складу існуючого об’єкта 5 кластерів природних 
букових лісів, що збереглися на території Федеративної республіки Німеччини.

Зустріч розпочалася з візиту до найбіль-
шого у світі осередку букових пралісів із бука 
лісового (Fagus sylvatica), що знаходиться на 
території Угольсько-Широколужанського ма-
сиву Карпатського біосферного заповідника. 
Екскурсія величними первісними лісами, від-
відання Долини нарцисів, Музею екології гір 
та еколого-освітнього центру «Музей нарцису» 
справила на німецьких і словацьких фахівців 
незабутнє враження.

Відкрив зібрання директор Карпатського 
біосферного заповідника проф. Федір Гамор, 
після чого відбувся обмін вітаннями від націо-

нальних делегацій. Першим і найважливішим 
питанням порядку денного було обговорення 
менеджмент-плану «Букових пралісів Карпат», 
допрацьованого німецькою стороною з метою 
інтеграції у склад об’єкта нових ділянок. Потім 
обговорено «унікальність Всесвітньої цінності» 
номінованих до приєднання німецьких класте-
рів. Наступне питання, запропоноване до обго-
ворення, стосувалось листів-погоджень від уря-
дів Словаччини та України, пов’язаних із при-
єднанням німецьких кластерів. Представниками 
Міністерств, що були присутні на зустрічі, пого-
джено процедуру їх підготовки та надсилання. 

По завершенні наради для її учасників ор-
ганізовано екскурсію до національних парків 
«Ясмунд» та «Мюріц». Обидва парки включа-
ють ділянки природних букових лісів, які бу-

дуть номіновані німецькою стороною до серій-
ного об’єкта «Букові праліси Карпат».

2008 р.

Під час зустрічі делегацій (на фото зліва). 
Експерти міжнародної наради професори (зліва направо):  

Ганс Кнапп (Міжнародна академія охорони природи, Німеччина),  
Федір Гамор (Карпатський біосферний заповідник, Україна),  

П’єр Ібіш (Університет прикладних наук, м. Еберсвальде, Німеччина),  
Гаральд Плахтер (Магдебурзький університет, Німеччина)  

та Петер Шмідт (Дрезденський університет, Німеччина)

* Василь Покиньчереда
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Також на зустрічі обговорювалася і процедура 
підписання Меморандуму про порозуміння між 
трьома країнами, який був підготовлений на 
другій тристорон-ній зустрічі, що відбулася в 
кінці минулого року на острові Вільм (ФРН). 

Учасники зустрічі підтримали пропозицію 
Ф. Гамора щодо будівництва на базі Карпат-
ського біосферного заповідника Міжнародного 

науково-освітнього центру «Букові праліси». 
Німецькі колеги пообіцяли віднайти кошти для 
фінансування цього об’єкта. 

Учасники зустрічі відвідали ділянки 
об’єкта Всесвітньої природної спадщини «Бу-
кові праліси Карпат» на території Словаччини.

2009 р.

ШЛЯХИ ПОГЛИБЛЕННЯ 
УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКОЇ 

СПІВПРАЦІ У СФЕРІ НАУКОВОЇ 
ТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ 

ОБГОВОРЮВАЛИ В НІМЕЦЬКОМУ 
УНІВЕРСИТЕТІ ПРИКЛАДНИХ НАУК  

У МІСТІ ЕБЕРСВАЛЬДЕ

Із 13 по 17 липня 2009 року директор Кар-
патського біосферного заповідника Федір Гамор 
та його заступник Василь Покиньчереда відвіда-
ли Німецький університет прикладних наук у 
місті Еберсвальде. 

Це один із найстаріших навчальних та науко-
вих закладів Німеччини, який готує фахівців у га-
лузі екології та використання природних ресурсів. 
Студенти і науковці університету протягом остан-
ніх років співпрацюють із заповідником, налагоди-
ли у нас наукову та навчальну роботу. І такі наші 
взаємини є обопільно вигідними. Про це, зокрема 
йдеться у публікації німецької газети «Меркіфхе 
Оберцайтунг» за 14 липня 2009 р.

2009 р.

Під час українсько-німецько-словацької зустрічі у Рахові обговорено міжнародний менеджмент- 
план збереження букових пралісів. Учасники зустрічі у Центрі Європи (9 травня 2009 р.)
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УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКА РОБОЧА ГРУПА  
«ПРИРОДООХОРОННІ ТЕРИТОРІЇ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ  
БІОЛОГІЧНОГО РІЗНОМАНІТТЯ» У БОННІ ТА РАХОВІ 

ОБГОВОРЮВАЛА ПИТАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ  
УКРАЇНСЬКО-СЛОВАЦЬКОГО ОБ’ЄКТА ВСЕСВІТНЬОЇ  

ПРИРОДНОЇ СПАДЩИНИ ЮНЕСКО «БУКОВІ ПРАЛІСИ КАРПАТ»  
ТА МОЖЛИВОСТІ ПРИЄДНАННЯ ДО ЦЬОГО ОБ’ЄКТА  
НІМЕЦЬКОЇ ЧАСТИНИ ПРИРОДНИХ БУКОВИХ ЛІСІВ

17-19 листопада 2009 року у Бонні, відповідно до Угоди між урядами України 
та Федеральної Республіки Німеччини про співробітництво в екологічній сфері, 
проведено засідання українсько-німецької Робочої групи «Природоохоронні те-
риторії для збереження біологічного різноманіття».

На зустрічі обговорено питання щодо 
створення та розширення мережі національних 
природних парків та інших природоохоронних 
територій в Україні, проведено дискусію від-
носно їх ролі у збереженні біологічного різно-
маніття, поглиблення міжнародної співпраці з 
цих питань тощо. Керівник української делега-
ції, заступник Міністра охорони навколишньо-
го природного середовища України М.М. Мов-
чан проінформував німецьких колег зокрема й 
про те, що в Україні прийнято нещодавно Указ 
Президента України «Про додаткові заходи 
щодо розвитку природно-заповідної справи в 
Україні», яким передбачено здійснити комп-
лекс заходів, спрямованих на вдосконалення 
управління територіями та об’єктами природ-
но-заповідного фонду, розширення його площі, 
вдосконалення природоохоронного законодав-
ства, підвищення ролі природоохоронних тери-
торій у розв’язанні проблем сталого розвитку 
і т.д. Наголошено, що завдяки зусиллям Мінп-
рироди України найближчим часом передбача-
ється прийняття Указу Президента України про 
створення та розширення територій ще 22 на-
ціональних природних парків та заповідників.

У рамках зустрічі, за участю делегації сло-
вацького природоохоронного відомства, обго-

ворено також питання функціонування укра-
їнсько-словацького об’єкта Всесвітньої при-
родної спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси 
Карпат» та можливості приєднання до цього 
об’єкта німецької частини природних букових 
лісів. Зазначено, що Президент України Віктор 
Ющенко своїм Указом доручив Кабінету Мі-
ністрів розробити та затвердити план заходів, 
спрямованих на збереження та розвиток укра-
їнської частини букових пралісів. Відповідний 
документ найближчим часом буде схвалено 
Кабінетом Міністрів України. А це дасть мож-
ливість не тільки поліпшити охорону букових 
пралісів, а й сприятиме розвитку прилеглих 
до них населених пунктів, розширить можли-
вості для поглиблення міжнародної співпра-
ці у цій сфері. Українська сторона підтримала 
зусилля уряду Німеччини щодо приєднання 
її ділянок природних букових лісів до україн-
сько-словацького об’єкта Всесвітньої спадщи-
ни ЮНЕСКО, опрацювала проект Меморанду-
му щодо співпраці між міністерствами охорони 
природи України, Словаччини та Німеччини.

Нагадаємо також, що 8-12 травня 2009 
року в Рахові на трьохсторонній українсько-
німецько-словацькій зустрічі обговорено між-
народний менеджмент-план збереження буко-
вих пралісів, узгоджено концепцію професора 
Ганса Кнаппа щодо цінностей пропонованих до 
прийняття німецьких кластерів.

У рамках візиту делегація відвідала націо-
нальний парк «Айфель» та біологічну станцію 
в окрузі Ахен.

У зв’язку з останнім, хочемо наголосити 
на необхідності додаткового вивчення досвіду 
щодо створення в Україні структур, подібних до 
біологічних станцій в Німеччині. Тут вони орга-
нізовані за кошти місцевих бюджетів для дослі-
джень, охорони та екологічної освіти на об’єктах 

Під час зустрічі у Бонні
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МІЖНАРОДНИЙ ПРОЕКТ «ПЛАНУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО 
МЕНЕДЖМЕНТУ КАРПАТСЬКОГО БІОСФЕРНОГО ЗАПОВІДНИКА  

І ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА»*

Карпатський біосферний заповідник є відомим центром та рушієм міжнародної 
співпраці в Карпатському регіоні й Україні загалом. Нещодавно завершено черго-
вий міжнародний проект за сприяння урядового фонду Німеччини DBU «Планування 
стратегічного менеджменту Карпатського біосферного заповідника і транскордонного 
співробітництва», який реалізовувався спеціалістами КБЗ спільно з колегами з Уні-
верситету сталого розвитку м. Еберсвальде (Німеччина), Інститутом екології «Е.С.О.» 
(Австрія) та Ужгородським національним університетом.

З цією метою (17-18 березня 2010 р.) у 
Рахові, у приміщенні Рахівського навчаль-
но-консультаційного центру Прикарпатсько-
го університету імені В. Стефаника, відбувся 
міжнародний семінар. У його роботі, крім ке-
рівників, фахівців заповідника, взяли участь 
німецька делегація на чолі з керівником між-
народного проекту, професором Університету 
сталого розвитку з м. Еберсвальде П’єром Ібі-
шем, спеціальним уповноваженим по Східній 
Європі Німецького федерального фонду охо-
рони природи Вільгельмом Кульке, експерт 
з Великобританії, професор Есекського уні-
верситету Петер Гобсон, директор Інституту 
екології «Е.С.О» з Австрії Ганс Кірхмаєр, пра-
цівники Державної служби заповідної справи 
Мінприроди України, науковці Львівського 
та Ужгородського національних університе-
тів, керівники національних природних парків 
Західного регіону України, громадських еко-
логічних організацій, представники районних 
рад та держадміністрацій, держлісгоспів, а та-
кож голови населених пунктів, території яких 
розташовані у зоні діяльності заповідника 
(усього до 80 осіб).

Доповіді на семінарі презентували: «Кар-
патський біосферний заповідник – правовий 
статус, територія, завдання і менеджмент-
план» – директор заповідника, професор Федір 
Гамор; «Проект, його мета, цілі та короткий 
зміст» – професор П. Ібіш; «Вступ до відкри-
тих стандартів практики збереження природи» 

* Вікторія Губко

«Natura-2000». Скажімо, в межах федеральної 
землі Верхній Рейн – північна Вестфалія – діє 
40 таких біологічних станцій. А станція із шта-
том в 12 чоловік, яку ми відвідали, опікується  
4 тисячами гектарів територій «Natura-2000», 
проводить тут вивчення та відновлення рідкіс-

них біотопів, залучає до цих справ громадськість 
тощо. В зв’язку з цим виникає питання: хто ре-
ально займається багатьма природоохоронними 
об’єктами (заказниками, пам’ятками природи, 
оселищами червонокнижних видів) в Україні?..

2009 р.

На семінарі зліва направо: начальник 
відділу Держслужби заповідної справи 

Мінприроди України Григорій Парчук, 
співробітник Університету сталого 
розвитку м. Еберсвальде професор  

П’єр Ібіш (Німеччина),  
в.о. начальника відділу рекреації, 

зв’язків з громадськістю та міжнародної 
співпраці КБЗ Вікторія Губко,  

директор Карпатського біосферного 
заповідника професор Федір Гамор. 

(Рахів, березень 2010 р.)

Основний результат проекту – створен-
ня концептуальної моделі управління КБЗ та 
використання передової практики плануван-
ня менеджменту природоохоронних терито-
рій за допомогою «Відкритих стандартів» та 
комп’ютерної програми Міраді. Подальшою 
метою буде поширення цієї практики серед ін-
ших природоохоронних територій України, зо-
крема карпатських.
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– науковець з Університету сталого розвитку м. 
Еберсвальде Ліна Стрікснер.

Відтак учасники семінару працювали у 
групах, де під керівництвом закордонних фа-
хівців аналізували стан та ландшафтне різнома-
ніття, клімат і водні ресурси, господарювання в 
лісі, збереження пралісів, полонин, природний 
антропогенний вплив на них, моделювали си-
туації тощо.

Підсумки семінару підбили Ф. Гамор, 
П. Ібіш та П. Гобсон.

Крім цього, в рамках семінару в КБЗ від-
булися українсько-німецько-британська робочі 
зустрічі щодо пошуків джерел фінансування 
будівництва на території заповідника (у с. Ква-
си) міжнародного навчально-дослідного центру 
для студентів, науковців згаданих та інших кра-
їн, які знаходяться в зоні букових пралісів, від-
несених до міжнародної спадщини ЮНЕСКО.  
Учасники трьохсторонньої зустрічі обговори-
ли питання підготовки українсько-німецько-
британського проекту для пом’якшення впливу 
кліматичних змін на екологічну та соціально-
економічну ситуації в Закарпатті.

Використовуючи пропозиції представників 
громад та органів влади, а також власний досвід, 
команда проекту на чолі з професором Федором 
Гамором підготувала концептуальну модель, 
яка разом з рядом інших досягнень була пред-
ставлена на підсумковому семінарі, що відбувся 
6 жовтня 2010 року на базі центральної садиби 
Карпатського біосферного заповідника. Праців-
ники КБЗ, експерти з німецького Університету 
сталого розвитку м. Еберсвальде, експерт з ав-
стрійського Інституту екології «Е.С.О.», науков-
ці Ужгородського національного університету 
та присутні зацікавлені сторони і представники 
громад висловили впевненість, що спільними 
зусиллями зможемо досягти збереження визна-
чених цілей та реалізувати задумані стратегії.

Плідна співпраця спеціалістів КБЗ з німець-
кими колегами не завершилася. Вона стала від-
правною точкою для обговорення нових планів 
та ідей, які, у випадку успішної реалізації, змо-
жуть гарантувати довгоочікуваний сталий роз-
виток регіону, зменшити залежність населення 
від деревних ресурсів та знизити виснажливе 
використання останніх. Саме тому 7 жовтня 
2010 року наступний інформаційний захід було 
організовано для представників державних лі-
согосподарських підприємств, громадських ор-

ганізацій та місцевих органів влади. На ньому 
було представлено перспективи реалізації про-
екту, запропонованого професором Федором 
Гамором, під робочою назвою «Закарпатська 
ініціатива Світової спадщини щодо зменшення 
негативних наслідків глобального потепління 
(ТрансКарБіо)» в рамках програми німецько-
го урядового фонду «Міжнародна кліматична 
ініціатива». Сама проектна заявка знаходиться 
лише на стадії підготовки, але адміністрація 
КБЗ разом з німецькими партнерами вважають 
за потрібне обговорити цю ідею з потенційни-
ми партнерами та зацікавленими сторонами 
вже на цьому етапі.

Кілька слів про перспективи, які відкрива-
ються для регіону за умови успішного затвер-
дження згаданого проекту. Сьогодні розвинені 
індустріальні країни, зокрема великі фірми і 
корпорації, готові сплачувати так звані «вугле-
цеві кредити» як компенсацію за викиди вугле-
кислого газу в атмосферу. У світі існує спеці-
альний вуглецевий ринок, на якому реалізову-
ються ці квоти. Але поки що, на жаль, це від-
бувається без участі нашого регіону, який, без 
сумніву, є надзвичайно важливим з точки зору 
зв’язування вуглецю. Адже пралісові екосисте-
ми здатні утримувати значну кількість диокси-
ду вуглецю, який завдає значної шкоди планеті 
та є основним рушієм такого вкрай негативного 
та руйнівного процесу, як зміни клімату. Саме 
на те, як залучити відшкодування в наш регі-
он та спрямувати ці кошти на сталий розвиток 
екологічно чистого, проте економічно неста-
більного краю, спрямовані зусилля професорів 
Федора Гамора та П’єра Ібіша з Університету 
сталого розвитку м. Еберсвальде (Німеччина).

Наші партнери з Німеччини запропонували 
вивести Закарпаття на ринок вуглецевих креди-
тів та залучити сюди кошти, які допомогли б 
стимулювати сталий розвиток краю і компенсу-
вати переведення лісгоспів на менш виснажли-
ве використання деревних ресурсів, закупівлю 
новітнього обладнання для ДЛГ-партнерів і 
впровадження наближених до природи практик 
лісокористування (наприклад, вибіркові рубки 
взамін суцільних). Крім того, подібні компен-
сації забезпечать реалізацію ряду соціальних 
проектів, а впровадження глибокої переробки 
деревини допоможе, по-перше, зменшити об-
сяги рубок, а також, по-друге, збільшити кіль-
кість робочих місць за рахунок організації ви-
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ПЕРЕКОНЛИВА АРГУМЕНТАЦІЯ ПРОФЕСОРА ФЕДОРА ГАМОРА 
СТАЛА НАДЗВИЧАЙНО ВАЖЛИВОЮ ДЛЯ ВКЛЮЧЕННЯ  

БУКОВИХ СТАРОВІКОВИХ ЛІСІВ НІМЕЧЧИНИ  
ДО ВСЕСВІТНЬОЇ СПАДЩИНИ ЮНЕСКО*

13-16 вересня 2010 р. делегація Міністерства охорони навколишнього природного середо-
вища України, на чолі з начальником Державної служби заповідної справи Віктором Канцура-
ком, взяла участь у робочій експертизі Проекту із приєднання німецьких давніх букових лісів 
до українсько-словацького об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат». 

Активна підтримка української сторони, 
зокрема переконлива аргументація професора, 
директора Карпатського біосферного заповід-
ника Федора Гамора з цього приводу, на дум-
ку експерта IUCN (МСОП) Девіда Міхалика 
(США) та директора Департаменту охорони 
природи Міністерства довкілля Німеччини 

Ельзи Нікель, є надзвичайно важливою для ре-
алізації цього транснаціонального екологічного 
проекту.

На зустрічі у Берліні обговорено також ряд 
інших питань українсько-німецької співпраці у 
природоохоронній сфері.

2010 р.

Експертна група з оцінки давніх букових лісів Європи  
в німецькому Національному природному парку «Ясмунд»

готовлення кінцевого продукту, а не просто ре-
алізації «кругляка» і т. п.

Цікаво було почути думки представників 
Рахівського, Ясінянського та Великобичків-
ського держлісгоспів, їх міркування з приводу 
можливого проекту, пропозиції та позитивне 
ставлення до таких процесів у регіоні. Учасни-
ки інформаційного семінару підтвердили: якщо 
проектна пропозиція буде підтримана, для За-
карпаття та Рахівщини зокрема відкриються не-
знані досі перспективи як щодо збереження при-
роди, так і стосовно сталого лісового господар-
ства та соціально-економічного розвитку краю.

Отже, будемо сподіватися на успіх цього 
важливого міжнародного проекту. Карпатський 

біосферний заповідник і надалі докладатиме 
зусиль, щоб відкрити нові перспективи та го-
ризонти для забезпечення збереження природи 
та впровадження сталого розвитку регіону че-
рез активну діяльність не лише на місцевому, 
але й міжнародному рівнях, привертаючи увагу 
світової громадськості до проблемних питань 
Рахівщини і Закарпаття.

Окремо хочемо наголосити, що важливим 
моментом співпраці КБЗ з німецьким Універси-
тетом сталого розвитку (м. Еберсвальде) стало 
видання фотоальбому українською та німець-
кою мовами «П’ять років українсько-німецької 
дружби, 2006-2010».

2010 р.

* Ігор Іваненко
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НА МІЖНАРОДНОМУ СЕМІНАРІ В НІМЕЧЧИНІ  
«ВПРОВАДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОГРАМИ  

ЩОДО ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДИ НА ПЕРІОД ДО 2020 РОКУ» 
ОБМІНЯЛИСЬ ДОСВІДОМ РОБОТИ КЕРІВНИКИ УКРАЇНСЬКИХ  

ТА НІМЕЦЬКИХ ПРИРОДООХОРОННИХ УСТАНОВ
Відповідно до міжурядової угоди Німеччини та України українська делегація взяла 

участь у семінарі «Впровадження української програми щодо збереження природи на пе-
ріод до 2020 року», який проходив з 30 листопада по 6 грудня 2010 року у Міжнародній 
академії збереження природи Федерального міністерства навколишнього середовища, 
охорони природи і ядерної безпеки Німеччини на острові Вільм. 

Керівник Департаменту біорізноманіт-
тя, охорони землі та екомережі Мінприроди 
України Микола Мовчан, головний спеціаліст 
Управління екологічної політики та техноген-
ної безпеки Секретаріату Кабінету Міністрів 
України Тетяна Грановська, фахівці Державної 
служби заповідної справи Мінприроди України 
Леся Карнаух, Анастасія Драпалюк та одинад-
цять директорів заповідників і національних 
природних парків із різних регіонів України 
вивчали досвід Німеччини з управління приро-
доохоронними територіями, обговорили шляхи 
розв’язання техногенних та природних ризиків 
для збереження біорізноманіття, пом’якшення 
впливу негативних кліматичних змін на навко-
лишнє природне середовище тощо. Детально 
опрацьовано Методику оцінки переваг приро-
доохоронних територій та шляхи їх розвитку. 
Велика увага приділена розробці у рамках Між-
народної конвенції із збереження біологічно-
го різноманіття Стратегічного плану розвитку 
системи природоохоронних територій, удоско-
налення екологічного законодавства та механіз-
мів фінансування заповідників і національних 

природних парків в Німеччині та Україні. У 
цьому контексті великий інтерес викликали, зо-
крема, доповіді керівників Міжнародної акаде-
мії охорони природи професора Ганса Кнаппа 
та Гізели Штольп щодо системи й менеджменту 
природоохоронних територій Німеччини, як і 
співробітника німецького Університету сталого 
розвитку (м. Еберсвальде) Ларса Шмідта «Про 
особливості планування та управління Карпат-
ським біосферним заповідником в Україні».

На семінарі заслухано презентації дирек-
торів Карпатського біосферного заповідника 
Федора Гамора, національних природних пар-
ків «Гуцульщина» Василя Пророчука та «Бузь-
кий Гард» Владислава Артамонова.

Учасники семінару вивчили також прак-
тику роботи біосферного резервату «Південно-
східний Рюген», відвідали національні парки 
«Мюріц» і «Ясмунд».

Для українських природоохоронців було 
влаштовано прийом у Федеральному міністер-
стві навколишнього середовища, охорони при-
роди і ядерної безпеки Німеччини в Берліні.

2010 р.

Під час семінару 
«Впровадження 

української програми 
щодо збереження 
природи на період 

до 2020 року». 
Німеччина,  

острів Вільм,  
30 листопада –  
6 грудня 2010 р.
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* Юрій Беркела 
** Вікторія Губко

19-29 червня 2011 р. у Парижі відбулася 35-та сесія Комітету Всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО. На її засіданнях до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО включено 25 но-
вих об’єктів, з них: три – природного, 21 – культурного та один – змішаного типів. На 
сьогодні цей список включає 936 об’єктів, з них 183 – природні.

КОМІТЕТ ВСЕСВІТНЬОЇ СПАДЩИНИ ЮНЕСКО СХВАЛИВ РІШЕННЯ 
ПРО РОЗШИРЕННЯ УКРАЇНСЬКО-СЛОВАЦЬКОГО ОБ’ЄКТА  

«БУКОВІ ПРАЛІСИ КАРПАТ» ЗА РАХУНОК П’ЯТИ  
НОВИХ КЛАСТЕРІВ ІЗ НІМЕЧЧИНИ*

На засіданні Комітету, зокрема, прийнято 
рішення про розширення українсько-словаць-
кого об’єкта «Букові праліси Карпат» за раху-
нок п’яти нових кластерів із Німеччини з пло-
щею ядрової зони 4 391 га. Формують німецьку 
частину території чотирьох національних пар-
ків («Ясмунд», «Мюріц», «Гайніх» та «Кел-
лервальд-Едерзеє») та біосферного резервату 
«Шорфгайде-Корін». Затверджено також нову 
назву об’єкта: «Букові праліси Карпат та давні 
букові ліси Німеччини» (Словаччина, Україна, 
Німеччина). Загальна площа ядрової зони тепер 
складає 33 669 га. Також до переліку унікаль-

них місць Всесвітнього значення було віднесе-
но резиденцію митрополитів Буковини і Далма-
ції XIX ст. у м. Чернівці. Тепер тут розташовані 
центральні корпуси Чернівецького національ-
ного університету імені Юрія Федьковича.

Нагадаємо, що до об’єкта Всесвітньої 
спадщини «Букові праліси Карпат та давні бу-
кові ліси Німеччини» (Словаччина, Україна, 
Німеччина) у 2007 році віднесено й букові пра-
ліси Карпатського біосферного заповідника з 
площею ядрової зони 20 980,5 га, що становить 
62 відсотки від загальної.

2011 р.

НА МІЖНАРОДНОМУ СЕМІНАРІ, НА БАЗІ КАРПАТСЬКОГО  
БІОСФЕРНОГО ЗАПОВІДНИКА, ПРОАНАЛІЗОВАНО СТАН ВИКОНАННЯ 
ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ СЕРІЙНОГО ОБ’ЄКТА  

«БУКОВІ ПРАЛІСИ КАРПАТ ТА ДАВНІ БУКОВІ ЛІСИ НІМЕЧЧИНИ»**

Завдяки активній позиції адміністрації Карпатського біосферного заповідника 
останній є постійним учасником важливих міжнародних проектів, які реалізовуються 
не лише задля власного розвитку, але й для блага регіону загалом.

Не був винятком і проект «Сталий ме-
неджмент територій, прилеглих до об’єкта 
Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Букові 
праліси Карпат» (Україна-Словаччина)», роз-
роблений за підтримки Федерального мініс-
терства довкілля, охорони природи та ядерної 
безпеки Німеччини. Проектом передбачено 
проведення серії семінарів, присвячених вдо-
сконаленню інтегрованого менеджменту цьо-
го надзвичайно важливого транснаціонально-
го об’єкта. Учасниками засідань є представ-
ники Карпатського біосферного заповідника 
та Ужанського національного природного 
парку (Україна), а також двох природоохо-
ронних територій Словаччини (національний 
природний парк «Полоніни» і ландшафтний 
парк «Вігорлат»), п’ятьох установ Німеччини 
(національні парки «Мюріц», «Гайніх», «Яс-

Під час семінару у рамках проекту 
«Сталий менеджмент територій, 
прилеглих до об’єкта Всесвітньої 

спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси 
Карпат» (Україна-Словаччина)», 

Солотвино, липень 2011 р.
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мунд», «Келлервальд-Едерзеє» та біосферний 
резерват «Шофгайде-Хорін»).

На базі Солотвинського «Спелеоцентру», 
5-7 липня 2011 року відбувся черговий, третій 
за рахунком, практичний семінар в рамках зга-
даного тристороннього проекту, де КБЗ висту-
пив не лише активним учасником, а й співор-
ганізатором.

Протягом трьох років тривала підготовка 
номінації до Комітету Всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО щодо розширення існуючого об’єкта 
Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Букові пра-
ліси Карпат» (Україна-Словаччина) за рахунок 
п’яти німецьких кластерів старовікових лісів, 
які охороняються згаданими природоохорон-
ними установами Німеччини. 25 червня 2011 р. 
цей процес отримав логічне завершення, коли 
на 35-му засіданні Комітету Всесвітньої спад-
щини у Парижі було проголошено, що «Давні 
ліси Німеччини» занесено до списків Всесвіт-
ньої спадщини ЮНЕСКО в рамках існуючого 
українсько-словацького об’єкта «Букові праліси 
Карпат». Своєму успіху німецькі колеги у зна-
чній мірі завдячують активній підтримці з боку 
колективу Карпатського біосферного заповід-
ника та особисто Ф. Гамора, який був учасни-
ком численних зустрічей, а також членом екс-
педиції під час оцінки німецьких кластерів.

Також під час номінування розроблено Ін-
тегровану систему менеджменту, яка б забез-
печила ефективне управління цим надзвичай-
но цінним тристороннім транснаціональним 
об’єктом.

Основними спільними завданнями є: за-
безпечення найбільш ефективного збережен-
ня об’єкта з усіма біотичними та абіотичними 

компонентами, гео- і біорізноманіттям та еко-
логічними процесами; підтримання самовіднов-
лення у відповідних екосистемах та організація 
охорони від антропогенних процесів і факторів; 
підтримання та розширення існуючого еколо-
гічно з’єднаного комплексу пралісів та при-
родних букових лісів, які сполучають словацькі 
та українські кластери; використання серійних 
об’єктів для наукових досліджень з метою отри-
мання знань, які можна передати та використа-
ти для сталого, наближеного до природи лісоко-
ристування; використання природної спадщини 
для посилення екоосвіти, екологічних знань та 
поінформованості громадськості про праліси 
та їх цінності на місцевому, національному та 
міжнародному рівнях; забезпечення сталого ви-
користання природних ресурсів на територіях, 
прилеглих до об’єкта (традиційні ремесла, еко-
туризм, продукти харчування та ін.).

Саме досягненню цих цілей і було присвя-
чено серію з п’яти семінарів, що реалізовують-
ся в рамках згаданого українсько-словацько-
німецького проекту. Проведений в Закарпатті 
міжнародний семінар мав на меті розробку 
проектних ідей і був безпосередньо пов’язаний 
із завданнями Інтегрованої системи менедж-
менту серійного об’єкта «Букові праліси Кар-
пат та давні ліси Німеччини».

Міжнародна делегація також здійснила 
екскурсію до Угольсько-Широколужанського 
масиву Карпатського біосферного заповідника.

7 липня учасники семінару взяли участь у 
святкуванні Дня працівника природоохоронної 
справи та відкритті інформаційно-туристично-
го центру «Високогір’я Карпат».

2011 р.

МІЖНАРОДНИЙ СЕМІНАР «БУКОВІ ПРАЛІСИ – СПІЛЬНА  
ПРИРОДНА СПАДЩИНА ЄВРОПИ: ПОТЕНЦІАЛ  

ЩОДО СТВОРЕННЯ СПІЛЬНОЇ СЕРІЙНОЇ НОМІНАЦІЇ  
БУКОВИХ ПРАЛІСІВ ТА ДАВНІХ ЛІСІВ ЄВРОПИ»*

Комітет Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО під час 35 засідання в Парижі ухвалив рішен-
ня щодо розширення існуючого українсько-словацького об’єкта «Букові праліси Карпат» 
за рахунок п’яти кластерів давніх букових лісів Німеччини, що зіграло роль потужного ка-
талізатора в процесі об’єднання зусиль природоохоронців Європи для збереження спільної 
природної спадщини на континенті – старовікових букових лісів, які також є важливим 
фактором зменшення негативних наслідків глобальних змін клімату.

Згадане рішення містить рекомендації, 
розроблені експертами МСОП на основі ре-
зультатів польової місії та вивчення матеріа-

лів номінаційного досьє. В тому числі щодо 
розширення транснаціонального українсько-
словацько-німецького об’єкта «Букові праліси  

* Вікторія Губко
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Карпат та давні букові ліси Німеччини» за ра-
хунок інших європейських ділянок букових 
пралісів, які б відповідали настановам МСОП: 
допомагали розгадати історію та еволюцію 
роду Fagus, який є глобально важливим, буду-
чи широко поширеним в Північній півкулі. Ці 
непорушені, комплексні помірні ліси повинні 
відображати найбільш повні та завершені еко-
логічні процеси, характерні для чистих лісоста-
нів бука лісового за різних екологічних умов в 
усіх біогеографічних регіонах.

З метою виконання цієї рекомендації на 
базі Міжнародної академії охорони природи 
(о. Вільм, Німеччина) спільно з представника-
ми транснаціонального українсько-словацько-
німецького об’єкта «Букові праліси Карпат та 
давні букові ліси Німеччини» було організовано 
та проведено міжнародний семінар «Букові пра-
ліси – спільна природна спадщина Європи: по-
тенціал щодо створення спільної серійної номі-
нації букових пралісів та давніх лісів Європи». 
Участь у зібранні, яке проходило 10-14 жовтня 
2011 року, взяли провідні науковці України, 
Словаччини, Німеччини, Австрії, Словенії, Бол-
гарії, Румунії, Франції, Італії, Іспанії, Греції, Ве-
ликобританії. Йшлося про букові ліси Європи, 
еволюцію та історію, екогеографічне розташу-
вання останніх, а також обговорювалася їх роль 
для лісівництва та природоохоронної справи.

Ключовим став виступ професора Федора 
Гамора, директора Карпатського біосферного 
заповідника, який було присвячено конферен-
ції «Природні ліси помірної зони Європи – цін-
ності та використання», що відбулася у 2003 
році в м. Мукачеві за участі 250 науковців з 26 
країн світу. Це зібрання мало потужний резо-
нанс і неабиякі наслідки для європейської лі-
сової науки та природоохоронної справи. Крім 
того, Ф. Гамор згадав основоположників нау-
кових досліджень та піонерів процесу вивчення 
пралісових екосистем, а також тих відданих на-
уковців, які доклали чималі зусилля, щоб при-
вернути увагу світової громадськості до про-
блеми збереження цієї унікальної та винятково 
цінної природної спадщини.

Упродовж другого дня семінару учасники 
заслухали звіт технічної оцінки IUCN німець-
кої номінації (др. Ерве Летьєр, експерт МСОП), 
після чого перейшли до вивчення екогеогра-
фічних регіонів та обговорення можливих за-
лишків букових пралісів і давніх лісів в Європі, 
а саме: атлантичний буковий лісовий регіон – 
Західна Європа, альпійський буковий лісовий 
регіон, ілірійсько-балканський регіон, півден-
но-європейський гірський регіон букових лісів, 
додатковий потенціал Карпат (Румунія, Поль-
ща) та потенціал Центральної Європи.

2011 р.

НА П’ЯТІЙ УКРАЇНСЬКО-СЛОВАЦЬКО-НІМЕЦЬКІЙ  
РОБОЧІЙ ЗУСТРІЧІ ОПРАЦЬОВАНО ПРОЕКТ МЕМОРАНДУМУ  

ПРО УПРАВЛІННЯ СПІЛЬНИМ ОБ’ЄКТОМ СПАДЩИНИ*

14-15 жовтня 2011 року на базі Міжнародної академії охорони природи (о. Вільм, 
Німеччина) пройшла п’ята тристороння українсько-словацько-німецька зустріч. Це зі-
брання, яке є щорічним заходом, що проводиться в рамках міжурядової угоди про співп-
рацю, цього разу набуло нового звучання та додаткового змісту завдяки розширенню 
існуючого українсько-словацького об’єкта «Букові праліси Карпат» за рахунок п’яти 
кластерів давніх букових лісів Німеччини, створенню транснаціонального українсько-
словацько-німецького об’єкта «Букові праліси Карпат та давні букові ліси Німеччини» 
(згідно рішення Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО від 25.06.2011).

У зустрічі за «круглим столом» взяли участь 
представники Словаччини, Німеччини, а також 
делегати з України: Ігор Іваненко, заступник на-
чальника Департаменту заповідної справи Мінп-
рироди України, Ігор Маркелов, радник Міністра 
екології та природних ресурсів України, а також 
делегація з Карпатського біосферного заповід-
ника на чолі з директором Федором Гамором.

Основне питання робочої зустрічі – Ме-
морандум про співпрацю та спільний робочий 
план дій на 2012 рік. Вирішено, що він пропи-
суватиме основні напрямки співпраці на основі 
новоствореного тристороннього об’єкта Всес-
вітньої спадщини, а також регламентуватиме 
інші аспекти тристороннього співробітництва в 
напрямку охорони природи на рівні міністерств 

* Вікторія Губко



69

ГОЛОВА КОМІТЕТУ ВСЕСВІТНЬОЇ СПАДЩИНИ ЮНЕСКО  
КІШОРА РАО ВРУЧИВ ПРЕДСТАВНИКАМ УРЯДІВ  

НІМЕЧЧИНИ, СЛОВАЧЧИНИ ТА УКРАЇНИ  
СЕРТИФІКАТ ПРО ВКЛЮЧЕННЯ  

УКРАЇНСЬКО-СЛОВАЦЬКО-НІМЕЦЬКОГО ОБ’ЄКТА  
«БУКОВІ ПРАЛІСИ КАРПАТ ТА ДАВНІ БУКОВІ ЛІСИ НІМЕЧЧИНИ»  

ДО ПЕРЕЛІКУ ОБ’ЄКТІВ ВСЕСВІТНЬОЇ СПАДЩИНИ ЮНЕСКО*

Делегації Карпатського біосферного заповідника на чолі з професором Федором Гамо-
ром випала честь бути запрошеними на офіційну церемонію вручення сертифікату ЮНЕСКО  
п’ятьом німецьким кластерам давніх букових лісів, які разом з українськими та словацьки-
ми ділянками тепер утворюють єдиний серійний транснаціональний українсько-словацько-
німецький об’єкт «Букові праліси Карпат та давні букові ліси Німеччини».

Визначна подія відбулася 15 жовтня 
2011 р. проходила в приміщенні Федерально-
го Міністерства охорони довкілля та ядерної 
безпеки Німеччини за участі близько 120 за-
прошених – всіх, хто так чи інакше був дотич-
ний до тривалого та клопіткого номінаційного 
процесу.

З вітальним словом виступив Міністр охо-
рони довкілля та ядерної безпеки Німеччини 
др. Норберт Рьотген. Він подякував експертам, 
які готували досьє, а також представникам ад-
міністрацій п’яти природоохоронних терито-
рій, що увійшли до складу об’єкта. Теплі слова 
вдячності прозвучали й на адресу українських 
та словацьких колег, які надали величезну під-
тримку німецькій номінації в процесі оцінки.

Після міністра виступив пан Кішора 
Рао, директор Центру Всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО, який акцентував визначну глобаль-
ну цінність букових пралісів та старовікових 
лісів і вручив сертифікати Всесвітньої спадщи-

ни ЮНЕСКО п’ятьом кластерам давніх лісів 
Німеччини. Виступили також міністри охоро-
ни природи федеральних земель Мекленбург 
– Західна Померанія, Тюрінгія, Бранденбург та 
Гессен, на території яких розташовані ці цінні 
ділянки.

З вітальним словом від імені офіційної 
української делегації виступив Ігор Іваненко, 
заступник начальника Департаменту заповід-
ної справи Мінприроди України. Він привітав 
німецьких колег з цим високим визнанням, до-
повів про пріоритети і досягнення екологічної 
політики України, наголосив на особливій ролі 
Карпатського біосферного заповідника як про-
відної установи ПЗФ. Висловлена ідея щодо 
створення Міжнародного навчально-дослідно-
го центру букових пралісів та сталого розвитку 
на базі Карпатського біосферного заповідника 
була підтримана бурхливими оплесками при-
сутніх, особливо – представниками ЮНЕСКО.

2011 р.

* Вікторія Губко

– такі, як створення робочих груп, регулярність 
засідань та інше.

Також слід відзначити, що найважливішим 
пунктом роботи тристоронньої робочої групи 
на наступний рік стане пошук фінансування 
для спорудження Міжнародного навчально-
дослідного центру букових пралісів та стало-
го розвитку на базі Карпатського біосферного 
заповідника в бальнеологічному курорті – селі 

Кваси Рахівського району Закарпатської облас-
ті. Відрадно, що ця ідея схвалена на всіх рів-
нях не лише в Україні, але й знайшла неабияку 
підтримку і заслужену увагу серед іноземних 
колег. Прийнято рішення щодо створення спе-
ціальної тристоронньої експертної робочої гру-
пи, завданням якої буде розробка концепції екс-
позиційного наповнення майбутнього центру.

2011 р.
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НА СЕМІНАРІ В ІСПАНІЇ ОБГОВОРИЛИ ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ  
МЕНЕДЖМЕНТУ ОБ’ЄКТІВ ВСЕСВІТНЬОЇ СПАДЩИНИ ЮНЕСКО

21-25 листопада 2011 р. в іспанському місті Делтебре Міжнародним консорціумом «Природоохо-
ронне партнерство (CCNet)» проведено семінар із впровадження адаптивного менеджменту у рамках 
Програми відкритих стандартів для практики збереження природоохоронних територій. 

У його роботі взяли участь представники Іс-
панії, Німеччини, Греції, Філіппін, Гвінеї Бісау, 
Франції, Болгарії, Швеції, Нідерландів, Швей-
царії, Великобританії, Бельгії, Танзанії, Мек-
сики та України. Розглянуто практичні аспекти 
впровадження програми відкритих стандартів 
щодо збереження та сталого використання уні-
кальних природних об’єктів світового значення. 
Зокрема, розроблялись конкретні проекти щодо 
зменшення негативних наслідків кліматичних 
змін на планеті, збереження оселищ популяцій 
горил і шимпанзе в Центральній Африці, риби-
пили в акваторії Гвінеї Бісау, сталого розвитку 
окремих регіонів в Іспанії та Франції.

Окремо опрацьовано питання охорони 
букових пралісів Карпат як єдиного в Україні  
об’єкта Всесвітньої природної спадщини 
ЮНЕСКО. Фахівці Карпатського біосферно-
го заповідника та Ужанського національного 
природного парку, разом з експертами із Греції 
та Франції, проаналізували найбільші загрози 
для пралісів, розробили концептуальні модель 

та стратегічне бачення щодо їх збереження та 
сталого розвитку на прилеглих територіях. 
Детально опрацьовано розв’язання проблеми 
збереження та організації сталих випасів на ви-
сокогірних луках, які розташовані у буферній 
зоні Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Зокрема 
визнано за необхідне провести розробку спеці-
альних нормативно-правових документів, які 
би регламентували питання охорони та вико-
ристання високогірних лук у Карпатах, запро-
вадження тут загінної системи випасів, недопу-
щення процесів їх деградації тощо.

З урахуванням отриманих на семінарі на-
працювань передбачається подати проектну 
заявку на тему «Збереження та стале викорис-
тання високогірних лук на природоохоронних 
територіях Марамороського українсько-ру-
мунського прикордонного регіону (із застосу-
ванням відкритих стандартів)» за програмою 
в рамках транскордонного співробітництва ЄС 
Україна-Румунія-Словаччина-Угорщина.

2011 р.

Див. стор. 66-67
1-2. Урочисто оформлений зал для вручення сертифіката ЮНЕСКО
3-5. Голова комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Кішора Рао  

виступає з промовою і вручає Міністрам охорони довкілля Німеччини  
та федеральних земель й представникам Урядів України і Словаччини  

сертифікат ЮНЕСКО. В залі урочистостей з нагоди вручення сертифіката
6. Зустрілись фундатори номінації. Зліва направо:  

професор Іван Волощук (Словаччина), Девід Міхалик (США) – експерт IUCN, 
професор Федір Гамор (Україна) та Ганс Кнапп (Німеччина)

7. Кішора Рао і Федір Гамор обмінюються думками щодо менеджменту номінації
8. Зустріч у кулуарах. Зліва направо: Девід Міхалик,  

професор німецького Університету сталого розвитку П’єр Ібіш, Федір Гамор  
та начальник відділу Карпатського біосферного заповідника Вікторія Губко

9. Міністр федерального Міністерства охорони довкілля Німеччини  
доктор Норберт Рютген веде розмову із Кішора Рао та Федором Гамором

10. За трибуною представник Уряду України – Ігор Іваненко
11. Фото на згадку членів української делегації з Кішора Рао та представницею 

федерального Агентства з охорони природи Німеччини Барбарою Енгельс
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Сертифікат ЮНЕСКО про розширення українсько-словацького об’єкта  
Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО за рахунок німецьких кластерів
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Церемонія вручення 
сертифіката ЮНЕСКО  

із включення  
українсько-словацько-німецького 

об’єкта Всесвітньої  
спадщини ЮНЕСКО  

«Букові праліси Карпат  
та давні букові ліси Німеччини»  

представникам урядів 
Німеччини, України  

та Словаччини (Берлін, 2011 р.)
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1. На міжнародному семінарі у міжнародній Академії охорони природи  
на острові Вільм (Німеччина) доповідає директор  

Карпатського біосферного заповідника професор Федір Гамор  
(перекладає Вікторія Губко). 

2. У дискусії виступають Барбара Енгельс (федеральне Агентство із питань 
охорони природи (BfN)) та директор цієї Академії професор Ганс Кнапп.  

3. Фото на згадку учасників семінару.  
(Листопад 2011 р.)
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У лісовій аудиторії Національного парку «Мунті Чіміно»  
обговорюється питання щодо включення давніх букових лісів Італії  

до переліку об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (Червень 2012 р.)

 СТАН ПІДГОТОВКИ ПРОЕКТУ РОЗШИРЕННЯ ОБ’ЄКТА  
«БУКОВІ ПРАЛІСИ КАРПАТ ТА ДАВНІ БУКОВІ ЛІСИ НІМЕЧЧИНИ» 

РОЗГЛЯНУТО НА МІЖНАРОДНОМУ СЕМІНАРІ В ІТАЛІЇ

Ліси із бука лісового (Fagus sylvatica) поширені на Земній кулі виключно у Європі. І якби 
не діяльність людини, вони були б домінуючими серед ландшафтів її центральної частини. 
Важливо і те, що бук лісовий як біологічний вид вижив у льодовиковий період лише у не-
великих рефугіумах на півдні та південному сході нашого континенту, а вже потім почав 
колонізувати великі території, і за останні чотири тисячі років захопив майже половину євро-
пейського суходолу. Тому і зараз букові ліси представлені в широкому спектрі лісорослинних 
умов і поширені від морського узбережжя північного заходу до основних гірських систем. 
Вони є природними оселищами для більш ніж десяти тисяч видів тварин, рослин та грибів.

Післяльодовикова колонізація ландшафтів 
буком відбувалася паралельно із заселенням 
Європи людиною та формуванням розвинутого 
суспільства. Тому бук став важливим елемен-
том європейської економіки та культури. Неві-
домо як розвивалась би цивілізація в цій части-
ні світу, якби не було букової деревини та ву-
гілля, продуктів її хімічної перегонки та інших 
виробів з неї. Важливість цього виду у житті 
народів відображена навіть у назвах регіонів, 
міст, предметів у багатьох європейських мовах. 
Наприклад, українська та румунська Буковина, 
німецький Бухенвальд, український буквар теж 
пов’язані із назвою цього дерева.

У той же час зростання народонаселення, 
інтенсивне господарювання, зокрема розви-
ток промисловості та сільського господарства, 

призвели до масового вирубування букових лі-
сів, що в свою чергу спровокувало загострення 
на континенті екологічної ситуації та сприяло 
глобальним кліматичним змінам. До речі, в 
Українських Карпатах заміна букових лісів на 
сотнях, тисячах гектарів монокультурами сме-
реки особливо зараз завдає не тільки великих 
екологічних, але й економічних збитків.

У результаті господарської діяльності ко-
лись домінуючі на значних територіях старові-
кові букові ліси стали сьогодні великою рідкіс-
тю в Європі.

З урахуванням цих обставин, завдяки на-
шій, українській ініціативі, найбільші залишки 
букових пралісів Карпат із словацькими їх осе-
редками визнані ЮНЕСКО визначною глобаль-
ною цінністю та занесені до переліку об’єктів 
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Всесвітньої природної спадщини. А наступне 
розширення цієї номінації, за рахунок давніх 
букових лісів Німеччини, започаткувало загаль-
ноєвропейський процес збереження старовіко-
вих букових лісових екосистем. В цьому кон-
тексті, з наукової точки зору, стає очевидним, 
що південно-європейський, атлантично-захід-
ний, ілірійсько-балканський та альпійський 
біогеографічні регіони поширення бука лісово-
го, як і Карпатський і центральноєвропейський 
його ареали, можуть теж мати певну додаткову 
визначну глобальну цінність для збереження 
природних екологічних процесів.

Саме тому рішенням Комітету Всесвіт-
ньої спадщини ЮНЕСКО (документ 35 СОМ 
8В. 13) Україну, Словаччину та Німеччину 
зобов’язано забезпечити відповідний менедж-
мент для збереження пралісів та давніх буко-
вих лісів Європи. Крім того, доручено провести 
вивчення ситуації щодо потенційного розши-
рення українсько-словацько-німецької номіна-
ції «Букові праліси Карпат та давні букові ліси 
Німеччини» за рахунок старовікових букових 
лісів інших біогеографічних регіонів Європи, 
з метою створення повної серійної транснаці-
ональної номінації та забезпечення збереження 
цих унікальних лісових екосистем.

У зв’язку з цим Федеральне агентство з 
охорони природи Німеччини, німецький Уні-
верситет сталого розвитку (м. Еберсвальде) та 
Центр економіки та менеджменту екосистем 
(Великобританія) впроваджують за фінансової 
підтримки Федерального міністерства охорони 
довкілля та ядерної безпеки Німеччини спеці-
альний проект дослідження та розвитку «Євро-
пейська Всесвітня спадщина букових лісів».

Передбачається, що протягом двох з по-
ловиною років група експертів з України, Сло-
ваччини та Німеччини, спільно із спеціаліста-
ми інших європейських країн, проведе оцінку 
стану збереження старовікових букових лісів 
на європейському континенті, здійснить аналіз 
ситуації з точки зору їх додаткової глобальної 
цінності, підготує пропозиції урядам відповід-
них країн щодо подання номінаційних досьє до 
Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

З метою продовження роботи, здійсненої 
у рамках українсько-словацько-німецької зу-
стрічі та рекомендацій міжнародного семінару 
на німецькому острові Вільм (жовтень 2011 р.),  
16-20 червня 2012 року в Італії на базі націо-

нальних природних парків Абруццо, Лаціо і 
Молізе проведено Європейський семінар та 
польові обстеження старовікових лісів в Апе-
нінських горах, які представляють рефугіум 
бука лісового в південно-європейському біоге-
орегіоні. Організували цю зустріч Федеральне 
агентство з охорони природи Німеччини та іта-
лійський університет Тусчія.

У роботі семінару взяли участь відпові-
дальні працівники центральних німецьких при-
родоохоронних відомств, керівники місцевих 
органів влади італійських міст Соріано-нель-
Чіміно та Вілла-Валле-Лонґа, науковці, приро-
доохоронці та громадські діячі із 16 європей-
ських країн. Україну представляла делегація 
Карпатського біосферного заповідника.

У ході семінару обговорено організаційні 
та методологічні засади відбору нових об’єктів 
старовікових букових лісів із різних біогеогра-
фічних регіонів Європи для розширення існую-
чого українсько-словацько-німецького об’єкта. 
Особлива увага приділена презентаціям на-
уковців та природоохоронців Італії, які аргу-
ментували необхідність надання статусу Всес-
вітньої спадщини буковим лісам у районі Мун-
ті Чіміно (1035 м н.р.м) національних парків 
Абруццо, Лаціо, Молізе та Полліно. Заслухано 
також пропозиції з цього приводу представни-
ків Франції, Іспанії, Греції, Болгарії, Румунії, 
Австрії, Швейцарії, Словенії, Сербії, Хорватії 
та інших країн. У спеціальній доповіді керівник 
відділу Федерального міністерства охорони до-
вкілля та ядерної безпеки Німеччини Хайке 
Бріц повідомила, що німецький уряд на одній 
із нарад країн – членів Європейського Союзу 
проінформував про реалізацію міжнародного 
проекту із збереження давніх букових лісів Єв-
ропи і отримав з цього приводу необхідну під-
тримку від партнерів по Євросоюзу. Крім того, 
Німеччина виділяє фінансування на реалізацію 
цього проекту. Відповідальним виконавцем ро-
біт визначено німецький Університет сталого 
розвитку (м. Еберсвальде).

На семінарі наголошено на особливій ролі 
України в цьому процесі. Тому у виступі на 
семінарі автор цих рядків поділився досвідом 
роботи із збереження найбільших у Європі бу-
кових пралісів. Зокрема, привернуто увагу до 
реалізації плану заходів із збереження та роз-
витку української частини природного об’єкта 
«Букові праліси Карпат», який затверджено Ка-
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бінетом Міністрів України в 2009 році, проін-
формовано про спорудження в Україні Міжна-
родного навчально-дослідного центру букових 
пралісів та сталого розвитку тощо. Було запро-
поновано створити об’єднання природоохорон-
них територій, на яких оберігається Всесвітня 
спадщина букових старовікових лісів та асоціа-
цію міст-побратимів, які розташовані в зоні цих 
унікальних природних об’єктів. Крім того, по-
рушено питання щодо прискорення підписання 
українсько-словацько-німецького меморанду-
му із співпраці у збереженні пралісів Карпат та 
давніх букових лісів Німеччини, проведення в 
2013 році в Україні двох міжнародних конфе-
ренцій з питань збереження, вивчення та ста-
лого використання букових лісових екосистем, 
співорганізаторами яких виступають Швейцар-
ська наукова фундація та міністерства охорони 
довкілля Німеччини і Словаччини.

Проведення семінару в Італії дало можли-
вість не тільки обмінятись думками та ознайо-
митись з досвідом природоохоронної діяльнос-
ті в цьому єврорегіоні, але й на власні очі по-
бачити ті негативні наслідки, до яких призвела 
багатовікова господарська діяльність в букових 
лісах. Найбільше вразили величезні пустелі в 
Апеннінах, які утворилися в результаті вирубу-
вання лісів та надмірного випасання худоби у 
горах. Голі скелі, річки без води та спорожнілі 
містечка нагадують про це. Але уряд та місцева 

влада Італії останнім часом багато роблять для 
відновлення понівеченої природи. На значних 
площах створено великі національні парки. 
Уже п’ятдесят років тут зупинено вирубування 
букових лісів. За рахунок державного бюджету 
адміністрації національних парків відшкодову-
ють місцевим громадам за заборону лісокорис-
тування у муніципальних лісах. Так, національ-
ні парки Абруццо, Лаціо і Молізе щорічно за 
оренду лісів, які належать громадам, виплачує 
майже 500 тис. євро (в середньому від 30 до 45 
євро за один гектар лісу, на який запроваджено 
природоохоронний сервітут), а місцеві муні-
ципалітети ведуть активну роз’яснювальну та 
екоосвітню роботу, створюють інформаційні 
центри, екологічні стежки та школи природи у 
лісі. Показовим у цьому плані є приклад діяль-
ності керівництва міста Соріано-нель-Чіміно, 
яке розташоване неподалік Риму. Цей досвід 
співпраці природоохоронних територій з міс-
цевою владою варто б впровадити і в Україні.

Підсумовуючи роботу Європейського се-
мінару, один з його організаторів – директор 
Міжнародної академії охорони природи Німеч-
чини професор Ганс Кнапп влучно зауважив, 
що букові праліси стають зараз не тільки гло-
бально важливими, але й виступають одним 
із символів єднання Європи. Із цим, звичайно, 
важко не погодитись.

2012 р.

ПРО КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ ТА МЕТОДОЛОГІЮ ВИВЧЕННЯ  
СТАНУ ПОШИРЕННЯ ОСОБЛИВО ЦІННИХ ДІЛЯНОК  

БУКОВИХ ЛІСІВ У ЄВРОПІ ДИСКУТУВАЛИ  
НА НІМЕЦЬКОМУ ОСТРОВІ ВІЛЬМ*

Номінування об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат», яке ініцію-
валося силами команди фахівців Карпатського біосферного заповідника під керівництвом дирек-
тора установи професора Федора Гамора спільно зі словацькими колегами, вже стало історією.

З того часу відбулося чимало знаменних 
подій, зокрема розширення об’єкта за рахунок 
п’яти кластерів німецьких старовікових при-
родних лісів та трансформація цього унікаль-
ного природного спадку ЮНЕСКО у «Букові 
праліси Карпат та давні ліси Німеччини». Але 
процес розвитку даного об’єкта Спадщини ще 
далеко не завершено. Букові праліси набувають 
дедалі вагомішого значення.

Згідно рекомендацій Комітету у справах 
Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО країни-учас-

ниці «Букових пралісів Карпат та давніх лісів 
Німеччини», а саме Україна, Словаччина та 
Німеччина, повинні й надалі працювати в на-
прямку залучення інших цінних ділянок буко-
вих лісів у різних частинах континенту, які б 
відповідали критерію IX, за яким номінувався 
об’єкт («унікальні природні процеси, які три-
вають») та доповнювали «визначну глобальну 
цінність» «Букових пралісів Карпат та давніх 
букових лісів Німеччини». Станом на осінь 
2012 року вже було проведено три семінари 

* Вікторія Губко
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експертів з цього питання та започатковано 
спеціальний проект «Букові ліси як загально-
європейський об’єкт Всесвітньої спадщини», 
який реалізується за підтримки Федеральної 
служби природоохоронної справи Німеччини.

Черговий семінар відбувся на острові Вільм 
(Німеччина) на базі Міжнародної академії охо-
рони природи 3-6 жовтня 2012 року. Делегація 
Карпатського біосферного заповідника під ке-
рівництвом заступника директора КБЗ з науко-
во-дослідної роботи Василя Покиньчереди взя-
ла активну участь в роботі заходу. Програма се-
мінару передбачала презентації потенційних ді-
лянок, які можуть бути використані для розши-
рення об’єкта, обговорення критеріїв відбору та 
презентацію методології визначення поширення 
цінних ділянок букових лісів з Fagus sylvatica на 
континенті. За три дні роботи заслухано більше 
десятка доповідей про значну кількість об’єктів 

площею від 50 до кількох тисяч гектарів. Варто 
зауважити, що, незважаючи на великі площі цін-
них букових лісів і пралісів на Балканах (Болга-
рія) та в інших країнах Карпат (Румунія), пралі-
си КБЗ залишаються найбільшими за площею та 
найціннішими на континенті.

Аналіз запропонованих ділянок показав, 
що частина з них не підпадають під висунуті 
вимоги. Щодо решти, то вони мають бути до-
датково обстежені, слід зібрати глибшу науко-
ву інформацію та обговорити можливості но-
мінування визначених кластерів букових лісів 
на рівні урядів відповідних країн. Ці завдання 
стоять перед експертами, а результати будуть 
представлені вже на іншому семінарі, який від-
будеться наступного року. На цей раз – у Кар-
патському біосферному заповіднику.

2012 р.

БУДІВНИЦТВО МІЖНАРОДНОГО ЦЕНТРУ БУКОВИХ ПРАЛІСІВ 
ЗАПОЧАТКУЄ СТВОРЕННЯ НА ЗАКАРПАТТІ «ЕКОЛОГІЧНОГО ДАВОСУ» 

«На Закарпатті може бути створено «екологічний Давос», якщо ми усі разом до 
цього долучимося» – пише у своїй сторінці в соціальній мережі Facebook Міністр 
надзвичайних ситуацій України Віктор БАЛОГА.

«Дякуючи ентузіазму директора Карпат-
ського біосферного заповідника, професо-
ра Федора Дмитровича Гамора, – зауважує  
В. Балога, – в селі Кваси Рахівського району 
вже створюється Міжнародний навчально-до-
слідницький центр букових пралісів та сталого 
розвитку Карпат.

Федір Дмитрович «заразив» цією ідеєю не 
лише мене та інших закарпатців, але й урядов-
ців України, Німеччини та Словаччини.

Для цього було прийняте розпорядження 
Уряду «Про затвердження плану заходів щодо 
збереження та розвитку української частини 
природного об’єкта «Букові праліси Карпат». 
Кошти на створення центру виділили Держав-
ний фонд охорони навколишнього природного 
середовища України та Федеральне міністер-
ство охорони довкілля Німеччини.

Центр стане координатором мережі на-
вчальних центрів, що паралельно створю-
ються в Україні, Словаччині та Німеччині 
у рамках українсько-словацько-німецького 
об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО 

«Букові праліси Карпат та давні букові ліси 
Німеччини»...

«Варто додати, що Міжнародний центр 
відіграватиме координуючу роль у мережі на-
вчальних центрів, які паралельно створюються 
в Україні, Словаччині та Німеччині. Зокрема, в 
Німеччині діятиме п’ять таких об’єктів, один – 
у Словаччині і три – в Україні.

Буде створено інформаційно-туристичний 
об’єкт з польовим табором у селі Мала Уголька 
Тячівського району та еколого-освітній центр в 
Ужанському національному природному парку 
в селищі Великий Березний.

Все це дасть змогу не лише зберегти запо-
відні ліси, але й розширити можливості людей 
побачити їх у первозданному вигляді.

І це ще один приклад, як лише одна люди-
на, Федір Дмитрович Гамор, який любить свій 
край і свою справу, змогла підняти людей на 
те, щоб ми всі разом робили наше Закарпаття 
і нашу Україну чистішими і кращими», – під-
сумовує Віктор Балога.

19 серпня 2012 р.
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НА МІЖНАРОДНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ У РАХОВІ ОБГОВОРИЛИ 
ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА СТАЛОГО ВИКОРИСТАННЯ  
БУКОВИХ ПРАЛІСІВ ТА ДАВНІХ БУКОВИХ ЛІСІВ ЄВРОПИ 

16-22 вересня 2013 р. у місті Рахові Закарпатської області адміністрація Карпатського 
біосферного заповідника за підтримки ЮНЕСКО провела Міжнародну науково-практичну 
конференцію «Букові праліси та давні букові ліси Європи: проблеми збереження та сталого 
використання». Конференція присвячена 45-річчю заснування Карпатського державного 
заповідника й 20-річчю організації на його базі Карпатського біосферного заповідника.

Захід проведено в контексті Рекоменда-
цій Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО 
(35СОМ 8В.13) у зв’язку з утворенням об’єкта 
Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Букові пра-
ліси Карпат та давні букові ліси Німеччини», 
Доручення Президента України з питань стало-
го розвитку та благоустрою гірських населених 
пунктів, які розташовані у зоні букових пралі-
сів, Розпорядження Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження плану заходів щодо збере-
ження та розвитку української частини природ-
ного об’єкта «Букові праліси Карпат».

У рамках конференції відбувся Європей-
ський семінар «Букові праліси – спільна природ-
на спадщина Європи», засідали українсько-сло-
вацько-німецький менеджмент-комітет з питань 
комплексного управління об’єктом Всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат та 
давні букові ліси Німеччини» та українсько-ні-
мецька робоча група з питань природоохорон-
них територій, проведено вечір інтернаціональ-
ної дружби «Букові праліси єднають народи 
Європи» та екскурсію до Угольських пралісів 
Карпатського біосферного заповідника.

У роботі конференції взяли участь на-
уковці, представники органів влади, природо-
охоронних установ та громадськості з України, 
Німеччини, Словаччини, Польщі, Угорщини, 
Швейцарії, Румунії, Австрії, Італії, Іспанії, Ве-
ликобританії та інших країн, загалом близько 
150 чоловік.

З вітанням до учасників конференції звер-
нулись Міністр екології та природних ресурсів 
України Олег Проскуряков та голова Закарпат-
ської обласної державної адміністрації Олек-
сандр Ледида.

Учасників конференції також вітали заступ-
ник директора Департаменту заповідної справи 
Мінприроди України Ігор Іваненко, директор 
департаменту екології та природних ресурсів 
Закарпатської обласної державної адміністрації 

Юрій Шпонтак, голова Рахівської районної дер-
жавної адміністрації Дмитро Андріюк, заступ-
ник голови Рахівської районної ради Михайло 
Фірка та голова міста Рахів Ярослав Думин.

На пленарних засіданнях, у ході роботи 
секцій «Сучасний стан інвентаризації та дослі-
джень букових пралісів і давніх букових лісів», 
«Роль букових пралісів і давніх букових лісів у 
збереженні біологічного різноманіття», «Зна-
чення букових пралісів та давніх букових лісів 
для пом’якшення впливу глобальних кліматич-
них змін та впровадження екологічних моделей 
сталого лісокористування» та «Використання 
букових пралісів і давніх букових лісів у науко-
вих, освітніх та екотуристичних цілях», а також 
на стендовій сесії презентовано і обговорено 73 
доповіді та повідомлення. Окремим збірником 
опубліковано матеріали конференції.

З доповіддю «Щодо українського внеску 
у справу збереження та вивчення букових лісів 
Європи» виступив автор цих рядків. Про буко-
ві ліси як спільну природну спадщину Європи 
та процес підготовки кінцевої європейської но-
мінації для включення до Списку Всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО доповідав директор Між-
народної академії охорони природи професор 
Ганс Кнап (Німеччина), про стан збереження 
визначної глобальної цінності в словацькій 
частині серійного об’єкта Всесвітньої спадщи-
ни «Букові праліси Карпат та давні букові ліси 
Німеччини», у світлі спеціального рішення з 
цього приводу Комітету Всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО, інформував радник Міністра охо-
рони навколишнього середовища Словацької 
Республіки Ладислав Амброш. Великий інтер-
ес викликали доповіді, проголошені на захо-
дах у рамках конференції, професорів Петера 
Гобсона (Великобританія) та П’єра Ібіша (Ні-
меччина) щодо особливостей ведення лісового 
господарства в умовах глобальних кліматичних 
змін, про дослідження екологічних процесів в 
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лісових екосистемах професора Івана Волощу-
ка (Словаччина), про додаткову цінність буко-
вих пралісів та давніх букових лісів на Апен-
нінах доктора Альфредо Ді Філіпо (Італія), про 
стан збереження старовікових букових лісів на 
Піренеях (доктор Оскар Швендтнер, Іспанія), 
про перспективи українсько-німецької співпра-
ці – керівника відділу із міжнародних зв’язків 
Федерального міністерства довкілля, охорони 
навколишнього природного середовища та без-
пеки ядерних реакторів Федеративної Респу-
бліки Німеччини Ніколі Браєр тощо.

У прийнятій резолюції конференція відзна-
чила значну роль України у збереженні букових 
пралісів та давніх букових лісів Європи, висло-
вила вдячність колективу Карпатського біосфер-
ного заповідника та особисто професору Федо-
ру Гамору за багаторічну наполегливу працю із 
збереження та вивчення унікальних природних 
цінностей Карпат, за особливий внесок у процес 
організації українсько-словацько-німецького 
об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Бу-
кові праліси Карпат та давні букові ліси Німеч-
чини» та за сприяння в активізації екологічної 
співпраці на Європейському континенті.

Високо оцінено інноваційні проекти адмі-
ністрації Карпатського біосферного заповідни-
ка щодо прийняття спеціальних рішень Прези-
дента та Уряду України із питань сталого розви-
тку та благоустрою гірських населених пунктів, 

що розташовані в зоні українсько-словацько-ні-
мецького об’єкта «Букові праліси Карпат та дав-
ні букові ліси Європи». Рекомендовано викорис-
тати цей досвід в інших зацікавлених країнах.

Конференція звернулась також до урядів 
України, Словаччини та Німеччини з прохан-
ням прискорити роботу із підписання Меморан-
думу між Міністерством екології і природних 
ресурсів України, Федеральним міністерством 
навколишнього середовища, охорони приро-
ди та безпеки ядерних реакторів Федеративної 
республіки Німеччини і Міністерством охорони 
навколишнього середовища Словацької Респу-
бліки з питань охорони та управління спільним 
об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Бу-
кові праліси Карпат та давні букові ліси Німеч-
чини», забезпечити фінансування будівництва 
Міжнародного навчально-дослідного центру 
букових пралісів та сталого розвитку Карпат 
та створення мережі еколого-освітніх центрів в 
усіх складових частинах цього глобально важ-
ливого природного об’єкта. Рекомендовано, для 
обміну досвідом роботи, нарощення інтелекту-
ального потенціалу, підвищення кваліфікації 
наукових та господарських кадрів, активістів 
органів місцевого самоврядування, створити 
Асоціацію міст побратимів та природоохорон-
них установ, які охороняють і вивчають букові 
праліси та давні букові ліси Європи.

2013 р.

Див. стор. 76-77
1. Працює робоча президія.

2. Професор Університету сталого розвитку П’єр Ібіш (Німеччина, м. Еберсвальде) 
вручає керівництву Карпатського біосферного заповідника букет прапорців країн, 

студенти яких проходили виробничу практику на його базі.
3. Директор Міжнародної академії охорони природи (Німеччина, острів Вільм) професор 
Ганнес Д. Кнапп – цікавий співрозмовник для журналістів телеканалу «Тиса» (Ужгород).

4. Гостей звеселяють гуцульські музики.
5. Про український внесок у збереження букових пралісів Європи  

доповідає професор Федір Гамор.
6.9. У залі засідань – уважні слухачі.

7. У кулуарах теж ідуть дискусії.
8. За трибуною професор Петер Гобсон (Великобританія).

10. Засідає українсько-словацько-німецький менеджмент-комітет  
з питань комплексного управління об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО  

«Букові праліси Карпат та давні букові ліси Німеччини».
11. На вечорі інтернаціональної дружби «Букові праліси єднають народи Європи» 

виступають професор Іван Волощук (Словаччина)  
та радник Міністра охорони довкілля Словаччини Ладислав Амброш.

12. Учасники Європейського семінару «Букові ліси – спільна природна спадщина Європи».



81

ПІДСУМКИ ВИВЧЕННЯ БУКОВИХ ПРАЛІСІВ  
РОЗГЛЯНУЛИ НА МІЖНАРОДНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ У ЛЬВОВІ

Ліси із бука лісового (Fagus sylvatica) поширені виключно у Європі і колись вкривали 
майже половину її території. Але зростання народонаселення, інтенсивне господарюван-
ня, зокрема розвиток промисловості та сільського господарства, призвели до масового 
вирубування букових лісів, що в свою чергу спровокувало загострення на континенті 
екологічної ситуації та сприяло глобальним кліматичним змінам.

У результаті господарської діяльності до-
мінуючі колись на значних територіях старо-
вікові букові ліси стали сьогодні великою рід-
кістю в Європі.

З врахуванням цих обставин, завдяки на-
шій українській ініціативі, найбільші залиш-
ки букових пралісів Карпат із словацькими 
їх осередками визнані ЮНЕСКО у 2007 році 
глобальною цінністю та занесені до переліку 
Всесвітньої спадщини. А наступне розширен-
ня у 2011 році цієї номінації за рахунок давніх 
букових лісів Німеччини започаткувало євро-
пейський процес збереження старовікових бу-
кових лісових екосистем.

В Україні, яка володіє найбільшими в Євро-
пі осередками букових пралісів та з ініціативи 
якої створено українсько-словацько-німецький 
об’єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Буко-
ві праліси Карпат та давні букові ліси Німеччи-
ни», приділяється значна увага їх вивченню та 
збереженню. Так, у 2009 році Кабінетом Міні-
стрів України затверджено план заходів щодо 
збереження та розвитку української частини 
природного об’єкта «Букові праліси Карпат», 
а 2 квітня 2013 р. Президент України Віктор 
Янукович видав спеціальне Доручення про за-
безпечення сталого розвитку та благоустрою 
гірських населених пунктів, які розташовані у 
зоні цієї унікальної природної цінності.

На виконання зазначеного рішення Уряду 
України, з 2 по 9 червня 2013 р., в історичному 
центрі Львова (який, до речі, як і букові пралі-
си Карпат входить до Списку Всесвітньої спад-
щини ЮНЕСКО) адміністрація Карпатського 
біосферного заповідника спільно із Швейцар-
ським федеральним інститутом лісових, сні-
гових та ландшафтних досліджень (WSL) і 
Національним лісотехнічним університетом 
України провели міжнародну наукову конфе-
ренцію «Букові праліси: модельні системи для 
менеджменту та збереження біорізноманіття, 
лісових ресурсів і екосистемних послуг». В ро-

боті конференції взяли участь близько 170 на-
уковців із 27 країн світу.

До учасників конференції з вітанням звер-
нувся Міністр екології та природних ресурсів 
України Олег Проскуряков. Дослідників при-
вітали також ректор Національного лісотех-
нічного університету України академік НАН 
України Юрій Туниця та голова міжнародного 
організаційного комітету із проведення конфе-
ренції Бригітта Коммармот (Швейцарія).

На пленарному засіданні заслухано допові-
ді: «Всесвітня спадщина букових пралісів Кар-
пат як символ екологічного єднання Європи» 
(проф. Федір Гамор, Україна), «Пралісові запо-
відники в Українських Карпатах: історія ство-
рення» (проф. Степан Стойко, Україна), «Євро-
пейські регіони букових лісів та потенціал для 
розширення транснаціональної номінації Всес-
вітньої спадщини» (проф. Ганнес Д. Кнапп, Ні-
меччина), «Глобальна перспектива відновлен-
ня старовікових лісів та запровадження сталого 
лісівництва: вивчення через обмін досвідом» 
(проф. Вільям Кітон, США) та «Популяційна 
динаміка у сильно фрагментованих ландшаф-
тах» (проф. Отсо Оваскайнен, Фінляндія).

На конференції також представлено та об-
говорено близько 120 секційних та стендових 
доповідей із проблем збереження біорізнома-
ніття букових пралісів, аналізу їх структури та 
динаміки, запровадження сталого управління 
лісами та майбутнього європейських лісових 
екосистем. Найбільше доповідей презентували 
швейцарські, німецькі, італійські та українські 
науковці. Чимало нових підходів запропонува-
ли дослідники Японії, Канади, Ірану та скан-
динавських країн. Приємно вразив високий 
рівень професіоналізму та знання англійської 
мови українських молодих науковців, зокрема 
з Ужгорода, Львова та Києва.

На організованих у рамках конференції се-
мінарах та під час наукових екскурсій до най-
більшого у світі Угольсько-Широколужанського  
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Фоторепортаж  
із міжнародної  

науково-практичної конференції 
«Букові праліси  

та давні букові ліси Європи: 
проблеми збереження  

та сталого використання»
(м. Рахів, 16-22 вересня 2013 р.)
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МІЖНАРОДНИЙ СЕМІНАР «УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ 
УСТАНОВАМИ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ  

КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ: ДОСВІД УКРАЇНИ ТА НІМЕЧЧИНИ»

Відповідно до угоди між урядами Федеративної Республіки Німеччини та України у 
сфері охорони навколишнього природного середовища та співпраці із реалізації Національ-
ної програми розвитку національних природних парків в Україні на період 2012-2014 рр. 
на базі НПП «Яворівський», «Карпатський», «Гуцульщина» та Карпатського біосферного 
заповідника проведено міжнародний семінар «Удосконалення управління установами при-
родно-заповідного фонду Карпатського регіону: досвід України та Німеччини».

У рамках цього семінару 29-30 серпня 
2013 р. німецька делегація ознайомилась із до-
свідом роботи Карпатського біосферного за-
повідника як об’єкта Всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО. У доповідях автора цих рядків та го-
лови села – гірського курорту Кваси В. Дімича 
розглянуто основні напрямки його діяльності, 
стан співпраці з територіальними громадами, 
перспективи будівництва Міжнародного на-
вчально-дослідного центру букових пралісів та 
сталого розвитку Карпат, порушено цілий ряд 
питань із поглиблення українсько-німецької 
співпраці. А на зустрічі за «круглим столом» із 
учасниками семінару перший заступник голови 
Закарпатської обласної ради В. Закурений де-
тально проінформував про роботу органів міс-
цевого самоврядування та виконавчої влади по 
організації виконання розробленого нами Дору-
чення Президента України щодо збереження бу-
кових пралісів, сталого розвитку та благоустрою 
гірських населених пунктів, що розташовані 
в зоні української частини українсько-німець-
ко-словацького об’єкта Всесвітньої спадщини 

ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат та давні бу-
кові ліси Німеччини». Було наголошено, що цей 
документ є доленосним для Закарпатського ре-
гіону, тому місцева влада зробить все необхід-
не, щоб забезпечити виконання завдань, постав-
лених Президентом України, у повному обсязі. 
На це спрямовано також проект підготовленого 
плану заходів, який до 1 жовтня 2013 р. має бути 
затверджений Кабінетом Міністрів України.

Великий інтерес в українських учасників 
семінару викликали повідомлення керівників 
німецьких національних парків «Ясмунд» Ін-
гольфа Штодіана та «Гартц» – Сабіни Моне, 
директора біосферного резервату «Шпревальд» 
Євгена Новака про досвід роботи із громадами, 
використання бренду природоохоронних тери-
торій для сталого розвитку прилеглих населе-
них пунктів, розбудови на їх базі туристично-
рекреаційної інфраструктури тощо. Директор 
середньоазіатських програм Союзу охорони 
природи і біорізноманіття Німеччини (NABU) 
Борис Тихомиров дуже емоційно поділився 
враженнями від побачених під час поїздки до 

осередку букових пралісів обговорено дослід-
ницькі платформи, перспективні міжнародні 
та міждисциплінарні програми з дослідження 
букових пралісів, вивчено досвід роботи Кар-
патського біосферного заповідника з організа-
ції наукових досліджень та збереження об’єкта 
Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО тощо.

Учасники конференції взяли участь в уро-
чистому відкритті інформаційно-туристично-
го центру Карпатського біосферного заповід-
ника «Букові праліси – Всесвітня спадщина  
ЮНЕСКО» у Малій Угольці.

Під мелодію гуцульської трембіти та 
оплески численних гостей учасників урочис-
тостей вітали та перерізали символічну стрічку 
новоствореного центру голова Тячівської ра-

йонної ради Михайло Данилюк, заступник го-
лови Тячівської районної державної адміністра-
ції Федір Стан, голова оргкомітету конференції 
Бригітта Коммармот, представники Углянської 
територіальної громади та автор цих рядків.

До початку конференції побачила світ ан-
гломовна монографія про підсумки українсько-
швейцарського проекту зі статистичної інвен-
таризації угольсько-широколужанських пралі-
сів та анотовані матеріали доповідей учасників 
конференції.

Конференція засвідчила надзвичайно ве-
ликий міжнародний інтерес до вивчення і збе-
реження букових пралісів та досвіду роботи 
України у цій сфері.

2013 р.
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масивів біосферного заповідника автомобіль-
них доріг. Звертаючись до представників місце-
вої влади, він наголосив, що для розвитку цього 
регіону відновлення доріг є основною пробле-
мою. У зв’язку з цим ним запропоновано при-
ступити до підготовки проекту із запроваджен-
ня розроблених у Німеччині новітніх техноло-
гій будівництва автомобільних доріг, гаранто-
ваний термін експлуатації яких без ремонтів не 
менше як 50 років, а вартість будівельних робіт 
на 30 відсотків є меншою, ніж по застарілих 
технологіях та із використанням традиційних 
для українських будівельників матеріалів.

Підсумував дискусію керівник німецької 
делегації Генріх Шмаудер, який є відповідаль-
ним у Федеральному міністерстві довкілля, 
охорони навколишнього природного середови-
ща та безпеки ядерних реакторів Федеративної 
Республіки Німеччина за співпрацю із країнами 
Центральної та Східної Європи. Він насампе-
ред зауважив, що Німеччина вдячна Україні та 
особисто професору Федору Гамору за ті вели-
кі зусилля, яких докладала українська сторо-
на для включення старовікових букових лісів 
Німеччини до складу Всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО. Ця подія для Німеччини є надзви-

чайно важливою, тому саме букові праліси та 
розвиток прилеглих територій в Україні є клю-
човою темою для майбутніх проектів, які міг би 
фінансувати німецький уряд.

Генріх Шмаудер та Борис Тихомиров ви-
явили готовність допомогти, уже найближчим 
часом, у пошуках джерел фінансування для ре-
алізації запропонованого нами проекту із збе-
реження та сталого використання високогірних 
лук у буферній зоні букових пралісів Україн-
ських Карпат та для підготовки проектів із за-
лучення релігійних громад до формування у 
цьому регіоні екологічної культури населення, 
підвищення дієздатності українських установ 
природно-заповідного фонду та впровадження 
в Україні досвіду роботи німецьких природо-
охоронних інституцій тощо.

Гості відвідали Чорногірські праліси, озна-
йомились із українсько-швейцарським науково-
дослідним стаціонаром із переформування мо-
нокультур смереки на природні за складом ліси, 
роботою демонстраційного форелевого господар-
ства, Музею екології гір та історії природокорис-
тування Карпат, інформаційно-туристичних цен-
трів «Високогір’я Карпат» та «Центр Європи».

2013 р.

БУДІВНИЦТВО МІЖНАРОДНОГО НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНОГО ЦЕНТРУ  
З ВИВЧЕННЯ БУКОВИХ ПРАЛІСІВ БУДЕ ЗАБЕЗПЕЧЕНО

11 жовтня 2013р. Питання щодо створення названого центру обговорювалося на 
спільному засіданні колегій Міністерства екології та природних ресурсів України й 
Закарпатської облдержадміністрації, яке відбулося в Ужгороді.

Директор Департаменту заповідної справи 
Мінприроди України Віктор Канцурак зауважив, 
що на виконання відповідного Доручення Пре-
зидента України забезпечено розроблення та по-
годження проектно-кошторисної документації 
будівництва Міжнародного навчально-дослід-
ного центру з вивчення букових пралісів на базі 
Карпатського біосферного заповідника. Кошто-
рисна вартість проекту будівництва складає 22,5 
мільйона гривень. Будівництво має здійснюва-
тись протягом 2-х років, починаючи з 2014 року, 
за кошти Державного бюджету згідно з Планом 
природоохоронних заходів Мінприроди.

Директор департаменту екології та природ-
них ресурсів Закарпатської облдержадміністра-
ції Юрій Шпонтак у своїй доповіді додав, що 
відповідно до проекту на базі КБЗ у с. Кваси пе-
редбачено будівництво цього Центру площею 

близько трьох тисяч квадратних метрів з інтер-
активною експозицією букових пралісів тощо.

Міжнародний навчально-дослідний центр 
створюється з метою системного дослідження 
букових та інших лісових екосистем, зокрема 
недоторканих лісів Європейського континенту. 
Одним з важливих напрямків діяльності центру 
буде забезпечення практичної підготовки студен-
тів – майбутніх природоохоронців з усієї Європи. 
Центр слугуватиме поширенню еколого-освітніх 
знань щодо пралісів, їх наукової, природоохо-
ронної та культурно історичної цінності. Також 
Міжнародний навчально-дослідний центр мати-
ме спеціальну тематику, присвячену реалізації 
концепції сталого розвитку в контексті викорис-
тання сучасних альтернативних джерел енергії та 
інших природозберігаючих технологій.

2013 р.
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УКРАЇНСЬКИЙ ВНЕСОК У СПРАВУ ЗБЕРЕЖЕННЯ  
ТА ВИВЧЕННЯ БУКОВИХ ПРАЛІСІВ ЄВРОПИ

Лісистість в Україні у два рази менша, ніж середньосвітовий та середньоєвропейський 
рівень, і становить лише трохи більше 15 відсотків її території. В три рази нижчим за серед-
ньоєвропейський рівень залишається тут і процент природоохоронних територій.

Але, займаючи менше 6% площі Європи, в 
цьому регіоні зосереджується майже 35% євро-
пейського біорізноманіття, розміщено значний 
потенціал щодо його збереження та відновлен-
ня, тому Україна може розглядатись як один з 
потужних резерватів для відновлення флорис-
тичного та фауністичного різноманіття Європи.

У зв’язку з цим урядові та наукові інсти-
туції докладають чимало зусиль для розвитку 
природоохоронної справи, збереження в цій 
частині континенту унікальних природних цін-
ностей. Для цього, зокрема, законами України 
схвалено Основні засади (стратегію) державної 
екологічної політики України на період до 2020 
року, ініційовано ще у 1998 році прийняття Рам-
кової Конвенції про охорону та сталий розвиток 
Карпат, розроблено та ратифіковано Протоколи 
до цієї Конвенції про збереження і стале вико-
ристання біологічного і ландшафтного різнома-
ніття та про стале лісове господарство тощо.

У цьому контексті в Україні, яка володіє 
найбільшими в Європі осередками букових пра-
лісів та з ініціативи якої створено українсько-сло-
вацько-німецький об’єкт Всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат та давні буко-
ві ліси Німеччини», приділяється значна увага їх 
вивченню та збереженню. Вагомий внесок у цю 
справу внесли багато українських природодос-
лідників, насамперед професори С. Стойко, В. 
Комендар, В. Парпан та інші. Для цієї мети у 1968 
році Постановою уряду України створено Кар-
патський заповідник, а у 2009 році затверджено 
план заходів щодо збереження та розвитку укра-
їнської частини природного об’єкта «Букові пра-
ліси Карпат». Винятково важливим є прийняте 
Президентом України спеціальне Доручення про 
забезпечення сталого розвитку та благоустрою 
гірських населених пунктів, які розташовані у 
зоні цієї унікальної природної цінності.

Для визнання букових пралісів Карпат на 
високому українському державному та між-
народному рівнях у значній мірі сприяла сис-
темна, багаторічна робота адміністрації Кар-
патського біосферного заповідника, якому у ці 
дні виповнюється 20 років із часу його затвер-
дження Указом Президента України та 45-річ-

чя організації першого в Українських Карпатах 
державного заповідника, на базі якого створено 
Карпатський біосферний резерват.

Чималий внесок у справу вивчення та по-
пуляризації букових пралісів зробили численні 
міжнародні науково-практичні конференції, які 
організовувались в Україні, зокрема з ініціати-
ви адміністрації Карпатського біосферного за-
повідника. Особливу роль у цьому процесі мала 
конференція «Природні ліси в помірній зоні Єв-
ропи: цінності та використання», яка відбулася 
десять років тому і заклала підвалини європей-
ського процесу збереження букових лісів.

Принагідно нагадаємо, що ця справді істо-
рична конференція проходила із 13 по 17 жовтня 
2003 року у місті Мукачеві, під патронатом Ради 
Європи, Всесвітнього фонду природи (WWF), 
Міжнародного Союзу охорони природи (IUCN) 
та Міжнародної спілки лісівничих досліджень 
(IUFRO). В її роботі взяли участь близько 250 
представників лісознавчої науки із 26 країн сві-
ту. Ініціатором конференції виступив автор цих 
рядків, а безпосередніми організаторами – Кар-
патський біосферний заповідник та Швейцар-
ський федеральний інститут лісових, снігових і 
ландшафтних досліджень (WSL).

Про важливість цього міжнародного на-
укового форуму говорить і той факт, що вітан-
ня його учасникам надіслав Голова Верховної 
Ради України Володимир Литвин, а спеціальну 
доповідь на ній проголосив Голова Державного 
комітету лісового господарства України Мико-
ла Колісниченко.

На конференції прийнято Мукачівську заяву 
та Звернення. У заяві зафіксовано загальну карти-
ну стану природних лісів у помірній зоні Європи. 
При цьому зазначено, що центральним завдан-
ням для науковців та природоохоронців мають 
бути питання вивчення їхньої структури, динамі-
ки росту, біорізноманіття та суспільно-економіч-
них цінностей, а також проблем їх захисту. У за-
яві особливо наголошувалось, що природні ліси 
є рідкісними та вразливими екосистемами. Тому 
вони важливі для формування пан’європейської 
екологічної мережі, використання їх як базових 
ареалів для апробації наближених до природного 
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методів господарювання, а також для збереження 
«in situ» лісового генофонду та створення депо-
зитарію лісової природи.

Конференція звернулась до всіх зацікавле-
них сторін із проханням провести інвентаризацію 
пралісів і природних лісів на основі уніфікованих 
методик, активізувати наукові дослідження та мо-
ніторинг з метою використання отриманих даних 
у практичному лісівництві та екологічній освіті 
тощо. Уряду України окремо рекомендовано пе-
редбачити у Лісовому кодексі України правові 
механізми збереження пралісів, вжити заходів 
щодо розширення мережі природно-заповідного 
фонду, забезпечити перехід до вибіркової систе-
ми ведення лісового господарства та порушити 
клопотання стосовно включення Карпатського 
біосферного заповідника, в межах якого збері-
гаються значні ділянки пралісів, до Всесвітньої 
мережі природної спадщини ЮНЕСКО.

Десять років – це невеликий проміжок 
часу, але зараз можна стверджувати, що рішен-
ня цього міжнародного наукового форуму зро-
били величезний вплив не тільки на вивчення 
та збереження букових пралісів та давніх буко-
вих лісів Європи, але й започаткували актив-
ні процеси міжнародної наукової та природо-
охоронної співпраці, стали, без перебільшення, 
справжнім каталізатором екологічного співро-
бітництва на європейському континенті, спри-
яли реалізації в Україні багатьох наукових та 
соціально-економічних проектів.

В Україні чимало зроблено для створен-
ня транснаціонального українсько-словаць-
ко-німецького об’єкта Всесвітньої спадщини  
ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат та давні буко-
ві ліси Німеччини». В складі цього унікального 
міжнародного об’єднання природоохоронних 
територій світового значення, загальною пло-
щею 96072,4 гектарів (ядрова зона 33670,1 га), 
яке охоплює природний ареал поширення лісів 
із бука лісового від передгір’я Українських Кар-
пат до побережжя Балтійського моря на німець-
кому архіпелазі Рюген, Україна займає майже 70 
відсотків його площі. А нині, за рішенням Комі-
тету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, ведеться 
активна робота щодо розширення цієї номінації 
за рахунок залишків старовікових букових лісів 
інших біогеографічних регіонів Європи.

Важливим результатом багаторічної на-
укової роботи та природоохоронних ініціатив 
в Україні слід вважати включення до статті 85 
Лісового кодексу України положення, яке га-
рантує збереження пралісів та лісового біоріз-

номаніття, прийняття Указів Президента Укра-
їни «Про розширення території Карпатського 
біосферного заповідника» та створення інших 
природоохоронних територій в Україні.

У результаті реалізації українсько-голланд-
ського проекту за програмою BBI-Matra (2007-
2008 роки) проведено інвентаризацію пралісів 
Закарпаття (Гамор та ін., 2008). Встановлено, 
що в Україні абсолютна їх більшість зосеред-
жена в цьому регіоні, і складає близько десяти 
відсотків від його лісовкритої площі (61190 га). 
99,9 відсотків – це природні насадження з учас-
тю бука лісового.

Найбільші ділянки букових пралісів в 
Україні зосереджені в межах Тячівського райо-
ну (22582,9 га), який є справжнім європейським 
ядром їх розташування. Але, на жаль, значна 
частина із них все ще належить до категорії 
експлуатаційних лісів і їм загрожує вирубуван-
ня. Наприклад, це стосується Мокрянського 
державного лісомисливського господарства, 
на території якого зосереджено значні площі 
(8829 га) букових пралісів. Нещодавно Мініс-
терство екології та природних ресурсів України 
підтримало клопотання науково-технічної ради 
Карпатського біосферного заповідника щодо 
передачі цих унікальних ділянок до його скла-
ду. Є велика надія, що місцеві органи влади та 
місцевого самоврядування Тячівського району 
та Закарпатське обласне управління лісового та 
мисливського господарства теж виступлять за 
збереження цього унікального пралісу.

Завдяки активній роботі Швейцарського 
федерального інституту лісових, снігових та 
ландшафтних досліджень (WSL) здійснено ши-
рокомасштабні проекти спеціальних наукових 
досліджень в букових пралісах Карпатського 
біосферного заповідника. Зокрема, на закла-
деній десятигектарній пробній площі в Уголь-
ському масиві детально вивчено структуру та 
особливості функціонування букового пралісу, 
встановлено ряд закономірностей його розви-
тку, сформовано геоінформаційну систему «Бу-
ковий праліс», розроблено рекомендації щодо 
імплементації отриманих знань до практики 
сталого лісового менеджменту тощо. Проведе-
но ґрунтовні дослідження біологічного різно-
маніття, зокрема ентомофауни, мікоти бріофло-
ри. Цікавими виявились результати досліджень 
Угольсько-Широколужанських пралісів, де за-
фіксовано найстаріші у Європі дерева бука, вік 
яких може сягати 550 років. А реалізація про-
екту із статистичної інвентаризації найбільшого 
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букового пралісу Європи та презентація його ре-
зультатів на міжнародній науковій конференції 
«Букові праліси: модельні системи для менедж-
менту та збереження біорізноманіття, лісових 
ресурсів і екосистемних послуг» засвідчили не 
тільки великий міжнародний інтерес до вивчен-
ня та збереження букових пралісів, але й виявили 
нові дослідницькі платформи та міждисциплі-
нарні програми з їх вивчення та впровадження 
виявлених закономірностей у природоохоронну 
практику та методи сталого лісокористування.

Важливим внеском у збереження букових 
пралісів може бути досвід України щодо нетра-
диційних підходів до вирішення соціально-еконо-
мічних проблем розвитку прилеглих до них тери-
торій. У цьому контексті інноваційними є україн-
сько-німецький проект «Природоохоронний ме-
неджмент Карпатського біосферного заповідника 
і розв’язання сучасних викликів на Закарпатті 
(Україна)» та Доручення Президента України з 
питань сталого розвитку та благоустрою гірських 
населених пунктів, які розташовані у зоні буко-
вих пралісів, від 2 квітня 2013 р., № 1-1/749.

Чимало зроблено для використання бу-
кових пралісів України як природної наукової 
лабораторії та для розвитку екотуризму, прове-
дення на їх базі численних навчальних практик 
студентів та наукових екскурсій іноземних спе-
ціалістів. Особливе значення для цього процесу 
має активна робота професорсько-викладаць-
кого складу німецького Університету сталого 
розвитку на чолі із професором П’єром Ібішем  
(м. Еберсвальде). Для сотень студентів із бага-
тьох країн світу, які навчаються в цьому універ-
ситеті, щорічні відвідування Карпатського біо-
сферного заповідника вже стали невід’ємною 
частиною програми не тільки їхньої фахової 
підготовки, вивчення ними у пралісах законо-
мірностей розвитку дикої природи та соціаль-
но-економічних процесів на прилеглих тери-
торіях, але й є яскравим прикладом народної 
дипломатії, реальним вкладом у поглиблення 
міжнародної співпраці та інтеграції України у 
світове співтовариство.

Слід окремо наголосити, що Україна зіні-
ціювала обговорення та прийняття на міжна-
родному семінарі в Міжнародній академії охо-
рони природи (Німеччина, острів Вільм) у 2011 
році стратегії розбудови мережі інформацій-
них центрів букових пралісів в Україні, Німеч-
чині та Словаччині. Визначено, що ця мережа 
створюється для поширення наукових знань та 
підвищення поінформованості європейського 

суспільства щодо збереження букових пралі-
сів – унікальних природних цінностей Всесвіт-
нього значення. Саме тому в Україні вже нині 
в Угольському масиві відкрито інформаційно-
туристичний центр «Букові праліси – Всесвітня 
спадщина ЮНЕСКО», розпочинається будів-
ництво Міжнародного навчально-дослідного 
центру букових пралісів та сталого розвитку 
Карпат у гірському курорті Кваси.

До першочергових завдань цього центру 
має належати розробка та впровадження комп-
лексного моніторингу пралісових екосистем, 
вивчення динаміки їх складу та структури, 
фаз і стадій розвитку та процесів природного 
поновлення, підготовка рекомендацій щодо 
збереження пралісів та ведення лісового гос-
подарства на природних засадах, організація 
використання пралісів як полігону з вивчення 
процесів змін клімату тощо. Його діяльність 
спрямовуватиметься також на підвищення рів-
ня екологічної освіченості управлінських та 
господарських кадрів, проведення досліджень 
та навчальних практик в галузі лісової екології 
та сталого розвитку студентами та науковцями. 
Тут лобіюватимуться природоохоронні ініціа-
тиви та проекти для сталого розвитку гірських 
територій, розроблятимуться заходи щодо за-
провадження альтернативних джерел енергії та 
використання енергозберігаючих технологій, 
організовуватиметься обмін між спеціалістами, 
проводитимуться навчальні семінари та міжна-
родні науково-практичні конференції, впрова-
джуватимуться інші заходи щодо поглиблення 
міжнародної співпраці у сфері збереження єв-
ропейської природної та культурної спадщини.

Дуже важливим є внесок України і в про-
цес розробки, за Дорученням Президента Укра-
їни, проекту Меморандуму між Міністерством 
екології та природних ресурсів України, Мі-
ністерством довкілля Словацької Республіки 
і Федеральним Міністерством довкілля, охо-
рони навколишнього природного середовища 
та безпеки ядерних реакторів Федеративної 
Республіки Німеччина, спрямованого на за-
безпечення збереження українсько-словаць-
ко-німецького природного об’єкта Всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат та 
давні букові ліси Німеччини». Прийняття цьо-
го документа має створити юридичну переду-
мову для поглиблення європейського процесу 
збереження букових лісів.

2013 р.



89

НОВИЙ УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКИЙ ПРИРОДООХОРОННИЙ ПРОЕКТ

У рамках угоди між урядами України та Федеративної Республіки Німеччини про співро-
бітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища німецьким Банком рекон-
струкції та розвитку (KfW), на підставі матеріалів міжнародного консультанта, який у минуло-
му році вивчав роботу заповідників та національних природних парків в Україні, підготовлено 
і представлено до Мінприроди України техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) для україн-
сько-німецького проекту «Посилення системи природоохоронних територій України». Затвер-
джено установу, яка буде забезпечувати виконання цього ТЕО. Нею став німецький консор-
ціум «Osterreichssche Bundesforte AG (OBf)». А зараз завершується підготовка документів для 
реалізації проекту на конкретних територіях та об’єктах природно-заповідного фонду України.

Важливим моментом у цьому процесі стало 
визначення природоохоронних установ (таких 
в Україні зараз створено 70), які візьмуть без-
посередню участь у його впровадженні, тобто 
стануть суб’єктами отримання фінансової допо-
моги. Попередньо, для експертної оцінки, віді-

брано шість природоохоронних установ, в тому 
числі і Карпатський біосферний заповідник.

З 24 червня по 2 липня 2013 р. оціночна 
місія KfW провела в Україні остаточну експер-
тизу цього проекту. В рамках програми робо-
ти місії 27-28 червня делегація KfW відвідала 

ВІДКРИТО ІНФОРМАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНИЙ ЦЕНТР  
«БУКОВІ ПРАЛІСИ – ОБ’ЄКТ ВСЕСВІТНЬОЇ СПАДЩИНИ ЮНЕСКО»*

7 червня 2013 р. у селі Мала Уголька Тячівського району Закарпатської 
області відбулося урочисте відкриття інформаційно-туристичного центру 
«Букові праліси – об’єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО».

Із включенням букових пралісів до переліку 
природного спадку людства гостро постала по-
треба посилення їх еколого-освітньої та екови-
ховної ролі. В останні роки букові праліси Кар-
патського біосферного заповідника виступають 
природною лабораторією для досліджень євро-
пейських лісівників, студентів українських та 
закордонних навчальних закладів тощо. Та осо-
бливої просвітницької ролі інформаційно-ту-
ристичний центр повинен набути для школярів  
і місцевого населення. На цьому наголошував 
у вітальному слові при відкритті голова Тячів-
ської районної ради М. Данилюк. Він також 
проінформував присутніх про екологічні проек-
ти, які зараз реалізуються на території району і 
спрямовані на поліпшення екологічного серед-
овища для проживання населення.

Інформаційно-туристичний центр «Бу-
кові праліси – об’єкт Всесвітньої спадщини  
ЮНЕСКО» створено за ініціативи та під безпо-
середнім керівництвом професора Федора Га-
мора, який разом із групою фахівців заповідни-
ка розробив його тематико-експозиційний план, 
дизайн та інформаційне наповнення. Художні 
роботи на високиму мистецькому рівні здійснив 
Михайло Понцір, якому допомагали працівни-

ки ремонтно-будівельної дільниці Карпатсько-
го біосферного заповідника. Для оформлення 
інтер’єру використані природні матеріали у 
всьому їх розмаїтті – деревина, камінь. В цю ху-
дожню канву чудово вписано інформаційні ма-
теріали, акцентом яких стали, звичайно, букові 
праліси, їх приналежність до спадщини усього 
людства, історія створення українсько-словаць-
ко-німецького об’єкта Всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО. Особливою родзинкою виступає 
експозиційний зал, який створює ілюзію при-
сутності в буковому пралісі. Банерні шпалери 
відображають віковічні буки, увиті гірляндами 
плюща, старезний ліс прорізає стрічка гірського 
потоку, з-поза дерев допитливо визирають тва-
рини, що зустрічаються у карпатських пралісах. 
Знаменитий карстовий міст Угольки ніби нави-
сає над відвідувачами у всій своїй величі, а по-
під стелею, задекорованою під блакитне небо, 
ширяють птахи. Тут, у тиші імітованого буко-
вого пралісу, відвідувачі можуть переглянути 
відеофільми про прадавні букові ліси Карпат. 
З цього залу відвідувачі виходять причаровані 
таємничістю і величчю букового лісу, вражені і 
впевнені у необхідності його збереження.

2013 р.

* Вікторія Бундзяк
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 Інформаційно-туристичний центр  
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БУКОВІ ПРАЛІСИ ПРЕЗЕНТУВАЛИ НА НІМЕЦЬКІЙ ПОШТОВІЙ МАРЦІ

Міністр сільського господарства, навколишнього середовища та захисту прав 
споживачів Федеральної землі Мекленбург (Передня Померанія, Німеччина) доктор 
Тіль Бакхаус у листі на адресу Карпатського біосферного заповідника повідомив, що 
в національному парку «Мюріц», який входить до складу українсько-словацько-ні-
мецького об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат та давні 
букові ліси Німеччини», презентовано нову спеціальну поштову марку «Давні букові 
ліси Німеччини – Всесвітня природна спадщина ЮНЕСКО».

При цьому Міністр слушно зауважує, що 
«...маємо і надалі усвідомлювати нашу спіль-
ну відповідальність за Всесвітню природну 
спадщину ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат 
та давні букові ліси Німеччини», аби ми та 
майбутні покоління могли милуватися недо-
торканими буковими лісами в усій їх красі та 
унікальності».

Безумовно, випуск цієї поштової мар-
ки не тільки поповнить колекції філателістів, 
але й буде сприяти популяризації Всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО. А це одне із основних 
завдань, визначених для урядів держав Кон-
венцією про охорону Всесвітньої культурної і 
природної спадщини.

Слід зауважити, що в Україні в цьому 
напрямку теж робиться чимало. Так, торік в 
найбільшому Угольсько-Широколужансько-
му масиві букових пралісів відкрито інфор-

маційно-туристичний центр «Букові праліси 
– об’єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО»; 
за підтримки ЮНЕСКО на базі Карпатського 
біосферного заповідника проведено міжна-
родну конференцію «Букові праліси та дав-
ні букові ліси Європи: проблеми збереження 
та сталого використання». А в січні 2014 р. 
Кабінет Міністрів України схвалив план за-
ходів щодо забезпечення сталого розвитку 
та благоустрою гірських населених пунктів 
української частини українсько-словацько-
німецького природного об’єкта Всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат 
та давні букові ліси Німеччини». Згідно рі-
шення уряду України в 2014 р. у селі Кваси 
має розпочатись будівництво Міжнародного 
навчально-дослідного центру букових пралі-
сів та сталого розвитку.

2014 р.

Карпатський біосферний заповідник. Мене-
джери проектів департаменту з енергетики та 
природних ресурсів KfW Франк Мьюрішель, 
Андреас Вайтцель та Сергій Горбачов, за учас-
ті заступника директора Департаменту заповід-
ної справи Мінприроди України Ігоря Іванен-
ка, проаналізували досвід природоохоронної, 
науково-дослідної, еколого-освітньої та рекре-
аційної діяльності біосферного заповідника, 
наявні тут проблеми. Обговорено із керівни-
цтвом установи, а також головами міста Рахів 
Ярославом Думином та села Кваси Василем Ді-
мичем, директором Рахівського лісодослідного 
господарства Володимиром Приступою, пред-
ставниками громадськості та трудового колек-
тиву заповідника найбільш актуальні аспекти 
використання очікуваної фінансової допомоги. 
Зокрема, йшла мова про будівництво Міжна-
родного навчально-дослідного центру букових 
пралісів та сталого розвитку Карпат у Квасах, 
відновлення гірських лісових доріг, придбання 

для заповідника спеціальної техніки, наукового 
обладнання та спорядження тощо. Окремо об-
говорено участь проекту у розв’язанні соціаль-
но-економічних проблем населених пунктів, 
що розташовані у зоні діяльності біосферного 
заповідника, активізації співпраці із територі-
альними громадами.

Критично проаналізовано також потреби 
фінансового і матеріально-технічного забез-
печення біосферного заповідника та зроблено 
загальний позитивний висновок про спромож-
ність його адміністрації забезпечити впрова-
дження заходів, передбачених цим проектом.

Експерти в цілому високо оцінили діяль-
ність адміністрації Карпатського біосферного 
заповідника і висловили впевненість, що фі-
нансування у рамках цього проекту допоможе 
розв’язанню наявних проблем, збереженню 
унікальних природних цінностей Карпатського 
регіону, що мають Всесвітнє значення.

2013 р.
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НІМЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПАРК «ГАЙНІХ»  
ВИПУСТИВ АУДІОДИСК «ЗВУКИ ВСЕСВІТНЬОЇ СПАДЩИНИ»  

ІЗ ЗАПИСАМИ ПТАШИНИХ МЕЛОДІЙ В СТАРОВІКОВИХ БУКОВИХ ЛІСАХ

21 березня 2014 р. Міхаїл Фігель із німецького національного парку «Гайніх» випус-
тив аудіодиск «Звуки Всесвітньої спадщини» із записами пташиних мелодій в старовікових  
букових лісах, які входять до складу українсько-словацько-німецького об’єкта Всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат та давні букові ліси Німеччини».

Виявляється, в одного і того ж виду птахів у 
різних регіонах відмічаються специфічні «мовні» 
діалекти. І це добре помітно у звуках, скажімо, 
солов’їних пісень у букових лісах національного 
парку «Гайніх», що розташовані на землях Тю-
рінгії в центральній Німеччині та на балтійському 
острові Рюген в національному парку «Ясмунд».

Загалом аудіоальбом включає майже одно-
годинний пташиний концерт із всіх 5-ти скла-
дових німецьких частин (Гайніх, Келервальд, 
Серан, Грумзін та Ясмунд) цієї Всесвітньої 
спадщини. І цікаво, що він супроводжується ще 
й мінібуклетом з їх характеристикою.

Букові праліси Карпат та давні букові ліси 
Німеччини не тільки відображають унікальні, 
світового значення екологічні процеси, які є 
глобально важливими для історії та еволюції 
природних планетарних явищ, репрезентують 
ключові аспекти в процесах, життєво важливих 

для забезпечення довгострокового збереження 
природних екосистем, але й є важливими осе-
редками охорони європейського біорізноманіт-
тя та генофонду багатьох рідкісних та зникаю-
чих видів рослин і тварин. Зокрема, вони вва-
жаються раєм для птахів. За даними орнітоло-
гів, тут зустрічається майже 150 їх видів. Наші 
пернаті друзі служать важливим елементом для 
кругообігу речовин у природі, дуже чутливо і 
швидко реагують на зміни навколишнього при-
родного середовища.

Безперечно, ці природні екосистеми і осо-
бливо пташине царство, що їх населяє, крім 
усього іншого, відіграють ще й важливе есте-
тичне та виховне значення. Тому наші німецькі 
партнери так багато уваги приділяють їх попу-
ляризації (випуск фотоальбомів, буклетів, віде-
офільмів, поштових марок та ін.).

2014 р.

14 травня 2014 року у Бонні, в Федеральному агентстві Німеччини з охорони приро-
ди (BfN), повноважні представники Міністерства екології та природних ресурсів України, 
Федерального міністерства навколишнього середовища, охорони природи, будівництва та 
ядерної безпеки Федеративної Республіки Німеччина і Міністерства навколишнього серед-
овища Словацької Республіки, за участі адміністрації Карпатського біосферного заповід-
ника, підписали Спільну Декларацію про наміри щодо охорони та управління Спільним 
об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат (Словаччина та Украї-
на) і давні букові ліси Німеччини (Німеччина)».

У БОННІ, ЗА УЧАСТІ АДМІНІСТРАЦІЇ  
КАРПАТСЬКОГО БІОСФЕРНОГО ЗАПОВІДНИКА,  

ПІДПИСАНО СПІЛЬНУ ДЕКЛАРАЦІЮ  
МІЖ ПРИРОДООХОРОННИМИ МІНІСТЕРСТВАМИ  

УКРАЇНИ, НІМЕЧЧИНИ ТА СЛОВАЧЧИНИ  
ЩОДО ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА УПРАВЛІННЯ БУКОВИМИ ПРАЛІСАМИ

Сторони, які підписали Декларацію, відмі-
тили, що букові ліси, які занесені до переліку 
Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, служать у 
якості ключового елемента лісових екосистем 
Європи, відіграють значну роль для збережен-

ня біорізноманіття та пом’якшення наслідків 
кліматичних змін.

Посилаючись на міжнародні Конвенції та 
міжурядові угоди природоохоронні міністер-
ства України, Німеччини та Словаччини під-
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твердили свою готовність зробити свій внесок 
у їх реалізацію, забезпечити збереження ціліс-
ності цього об’єкта Видатної глобальної цін-
ності.

Декларація має стати основою для трьох-
стороннього співробітництва у сфері охорони 
та управління Об’єктом. В ній визначаються 
організаційні аспекти цієї роботи, створюється 
Спільний комітет з управління (менеджмент-
комітет), визначається порядок його діяльнос-
ті, детально прописуються сфери співпраці. 
Зокрема, до найважливіших напрямків відне-
сено: створення і здійснення спільних транс-
національних дослідницьких програм і проек-
тів (у тому числі інвентаризація, дослідження 
природних лісових екосистем, оцінка антропо-
генного впливу, реагування на зміни клімату і 
т.д.), навчання та підвищення кваліфікації, об-
мін фахівцями тощо. Окремо зафіксовано пи-
тання організації діяльності запланованого до 
створення «Міжнародного навчально-дослід-
ного центру букових пралісів та сталого розви-
тку» у Карпатському біосферному заповіднику, 
пошуку джерел фінансування та забезпечення 
адекватних ресурсів, розвитку комунікаційних 
процесів, просвітництва, інформування гро-
мадськості, залучення до управління місцевого 
населення, забезпечення сталого розвитку в ра-
йонах прилеглих до букових пралісів, у першу 
чергу впровадження сталого туризму.

Загалом Декларація, на основі визначеної 
Видатної глобальної цінності спільного об’єкта 
спадщини, запроваджує єдині принципи і цілі 
в діяльності з охорони та управління, створю-
ються механізми реалізації інтегрованої систе-
ми менеджменту та забезпечення транснаціо-
нального моніторингу його стану. 

Крім того, під час робочої зустрічі у Бонні, 
делегації України, Німеччини та Словаччини 
обговорили й інші поточні та перспективні пи-
тання співпраці, зокрема із підготовки періодич-
ного звіту до Комітету Всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО щодо стану збереження Об’єкта, про 
плани роботи на наступний рік тощо. Директор 
департаменту заповідної справи Мінприроди 
України Віктор Канцурак проінформував колег 
про те, що уряд України приділяє значну увагу 
проблемам збереження букових пралісів та ста-
лого розвитку регіону їх розташування, а будів-
ництво Міжнародного навчально-дослідного 
центру букових пралісів та сталого розвитку на 

базі Карпатського біосферного заповідника на-
лежить до пріоритетних завдань міністерства. 
Україна ж, як ініціатор європейського процесу 
збереження букових лісів Європи, підтримує 
розширення українсько-словацько-німецького 
об’єкта за рахунок ділянок давніх букових лісів 
інших країн. 

Німецькі та словацькі партнери високо 
оцінили роботу України в цьому напрямку. 
Так, директор німецької міжнародної академії 
охорони природи, професор Ганнес Кнапп із 
захопленням говорив про створений в Уголь-
ці інформаційно-туристичний центр «Букові 
праліси Карпат та давні букові ліси Німеччи-
ни – об’єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО», 
радник міністра навколишнього середовища 
Словаччини Ладислав Амброш зацікавився до-
свідом укладення меморандумів між терито-
ріальними громадами та місцевими органами 
влади з адміністрацією Карпатського біосфер-
ного заповідника щодо збереження та сталого 
використання об’єкта Всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО на Закарпатті. А керівник підроз-
ділу з міжнародної діяльності Федерального 
міністерства навколишнього середовища, охо-
рони природи, будівництва та ядерної безпеки 
Федеративної Республіки Німеччина Ніколя  
Брайєр загалом високо оцінила роботу керівниц- 
тва Карпатського біосферного заповідника. 

Показовим є також і той факт, що до про-
екту рішення Комітету Всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО із питань збереження букових пра-
лісів Карпат, яке знову буде розглядатись через 
проблеми у Словаччині у червні 2014 року, як 
позитивний приклад, наводиться проведення в 
Рахові, за підтримки ЮНЕСКО, у вересні 2013 
року міжнародної наукової конференції «Буко-
ві праліси та давні букові ліси Європи: пробле-
ми збереження та сталого використання».

Важливо наголосити, що на передодні, 13 
травня 2014 року, в Федеральному міністерстві 
навколишнього середовища, охорони приро-
ди, будівництва та ядерної безпеки Німеччини, 
пройшла також міжнародна нарада керівників 
державних служб з питань охорони природи 
та збереження біорізноманіття країн, які ма-
ють ділянки давніх букових лісів, що можуть 
бути запропоновані для розширення україн-
сько-словацько-німецького об’єкта Всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат та 
давні букові ліси Німеччини». 
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НА МІЖНАРОДНОМУ СЕМІНАРІ У ВІДНІ  
ОБГОВОРИЛИ «РАХІВСЬКИЙ СПИСОК» РОЗШИРЕННЯ  

ОБ’ЄКТА ВСЕСВІТНЬОЇ СПАДЩИНИ ЮНЕСКО  
«БУКОВІ ПРАЛІСИ КАРПАТ ТА ДАВНІ БУКОВІ ЛІСИ НІМЕЧЧИНИ» 

Як відомо, рішенням Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО від 19 червня 2011 року 
(35СОМ 8В. 13) щодо утворення українсько-словацько-німецького об’єкта Всесвітньої спадщи-
ни ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат та давні букові ліси Німеччини» зобов’язано Словаччи-
ну, Україну та Німеччину забезпечити вивчення ситуації щодо потенційного розширення цього 
об’єкта за рахунок глобально важливих територій букових лісів інших європейських країн. 

З цією метою, за фінансової підтримки 
уряду Німеччини, німецький Університет ста-
лого розвитку (м. Еберсвальде) і Центр еконіки 
та екосистемного менеджменту (Великобрита-

нія) реалізовують проект «Букові ліси – спільна 
природна спадщина Європи».

За результатами трьохрічної роботи у його 
рамках, на міжнародній конференції «Букові 

З доповідями та інформаціями про підсум-
ки роботи експертів із вивчення стану букових 
лісів в усіх біогеографічних регіонах Європи, 
щодо стану підготовки номінаційних матеріа-
лів, процедури та термінів подачі їх до Коміте-
ту Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО виступили 
Ніколя Брайєр, Барбара Енгельс (Федеральне 
агентство Німеччини з охорони природи), про-
фесори Ганнес Кнапп, П’єр Ібіш (Університет 
сталого розвитку, м. Еберсвальде, Німеччина), 
доктор Ганс Кірхмайєр (Інститут екології, Ав-
стрія) та інші. А професор Ф.Д. Гамор (Карпат-
ський біосферний заповідник) привернув увагу 
до історії та проблемних питань у підготовці 
українсько-словацько-німецької номінації, на-
гадав про значну роль у цьому процесі міжна-

родних конференцій та семінарів, які проводи-
лись в українському місті Мукачево в 2003 та 
2004 роках. 

У підсумку нарада дала позитивну оцінку 
45 кластерам старовікових букових лісів, що 
представляють 11 біогеорегіонів в 20 країнах 
Європи, а представники Іспанії, Італії, Румунії, 
Словенії, Австрії, Швейцарії, Чорногорії, Рес-
публіки Косово, Боснії та Герцеговини й інших 
країн заявили про бажання їхніх урядів забезпе-
чити подачу на розгляд необхідних номінацій-
них досьє. Австрія підтвердила готовність та 
знайшла необхідні кошти для узагальнення цих 
матеріалів та представлення їх до 2017 року в 
Комітет Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 

2014 р.

Церемонія підписання Спільної Декларації про наміри  
між природоохоронними відомствами України, Німеччини та Словаччини  

щодо cпівпраці з охорони та управління Спільним об’єктом Всесвітньої спадщини 
«Букові праліси Карпат та давні букові ліси Німеччини».  

За дорученням Урядів декларацію підписали (зліва направо) Віктор Канцурак 
(Україна), Ніколя Брайєр (Німеччина) та Ладіслав Амброш (Словаччина).

(м. Бонн, Німеччина, 14 травня 2014 р.)
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праліси та давні букові ліси Європи: проблеми 
збереження та сталого використання», що про-
ходила 16-22 вересня 2013 року у м. Рахові, 
сформовано так званий короткий «Рахівський 
список» поширення старовікових букових лісів 
Європи, які можуть розглядатися як потенційні 
об’єкти для розширення українсько-словаць-
ко-німецької номінації Всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат та давні бу-
кові ліси Німеччини». До нього увійшли близь-
ко сорока претендентів із дванадцяти біогеогра-
фічних регіонів букових лісів Європи, що роз-
ташовані в двадцяти країнах. А «довгий» список 
важливих первісних та древніх букових дерево-
станів, що мають високу цінність для збережен-
ня біорізноманіття на регіональному і місцевому 
рівнях, і які, на думку експертів, можуть створи-
ти міжнародне формування «Європейська мере-
жа букових лісів», нараховує загалом 94 класте-
ри. До цієї мережі можуть увійти всі ті об’єкти, 
що не потраплять до Всесвітньої спадщини.

З метою обговорення «Рахівського списку» 
та визначення додаткової видатної Всесвітньої 
цінності заявлених претендентів на включення 
до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО 3-4 квітня 
2014 р. у Відні, у Міністерстві сільського гос-
подарства, лісівництва, навколишнього серед-
овища та водопостачання Австрії, 
відбувся заключний міжнародний 
семінар.

У його роботі взяли участь 
експерти із двадцяти трьох країн 
Європи та уповноважені представ-
ники Комітету Всесвітньої спад-
щини ЮНЕСКО й Міжнародного 
Союзу охорони природи (IUSN). 
Визначено процедуру відбору кан-
дидатів, ще раз принципово наго-
лошено на необхідності доведен-
ня додаткової глобальної цінності 
пропонованих нових об’єктів для 
розширення номінації. Наголоше-
но, що найбільш імовірними пре-
тендентами можуть бути території 

Балканських, Піренейських та Центрально-се-
редземноморських рефугіумів бука лісового 
та ділянки, які розташовані на крайніх межах 
поширення його ареалу. Дуже важливими при 
цьому є презентовані професором П’єром Ібі-
шем із Університету сталого розвитку Німеч-
чини результати генетичних досліджень цього 
виду.

Привернуто увагу до питань управління та 
моніторингу об’єктів Всесвітньої спадщини. З 
цього приводу про реалізацію інтегрованого 
менеджменту українсько-словацько-німецько-
го об’єкта доповідали Барбара Енгельс (Феде-
ральне агентство охорони природи Німеччини) 
та професор Федір Гамор (Карпатський біо-
сферний заповідник, Україна).

З метою подачі матеріалів до Комітету 
Всесвітньої спадщини Австрія взяла на себе 
роль координатора із підготовки відповідної 
документації, яка за погодженим планом має 
бути направлена до Парижа у 2017 році.

За нашою пропозицією обговорено та 
схвалено також проект нової назви розширено-
го об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у 
такій редакції: «Букові праліси Карпат та давні 
букові ліси Європи».

2014 р.

Учасники  
Віденського семінару  

із вивчення та збереження 
букових пралісів Європи,  

4 квітня 2014 р.
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НА ЗАСІДАННІ «КРУГЛОГО СТОЛУ» В КИЄВІ  
ОБГОВОРЕНО ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ  

УКРАЇНСЬКИМИ ОБ’ЄКТАМИ ВСЕСВІТНЬОЇ СПАДЩИНИ ЮНЕСКО
Насамперед треба нагадати, що з України до переліку об’єктів Всесвітньої культурної 

спадщини ЮНЕСКО занесено собор Святої Софії та Києво-Печерську лавру з прилеглими 
монастирськими спорудами (1990 р.), ансамбль історичного центру Львова (1998 р.), геоде-
зичну дугу Струве (2005 р.), резиденції митрополитів Буковини і Далмації (2011 р.), стародав-
нє місто Херсонес Таврійський і його хору (2013 р.) та дерев’яні церкви Карпатського регіону 
в Польщі та Україні (2013 р.). А до переліку Всесвітньої природної спадщини ЮНЕСКО з 
України включено лише один об’єкт – букові праліси Карпат та давні букові ліси Німеччини. 

Поряд з цим ще 15 об’єктів увійшли до 
Попереднього списку, які претендують на 
включення до цього надзвичайно престижно-
го Всесвітнього «клубу обраних». Серед них 
такі відомі історико-культурні та природні 
пам’ятки, як «Могила Тараса Шевченка» та 
Канівський історико-природничий музей-за-
повідник (1989 р.), біосферний заповідник  
«Асканія-Нова» (1989 р.), Бахчисарайський 
палац кримських ханів (2003 р.), історичний 
центр портового міста Одеса (2009 р.), дендро-
логічний парк «Софївка» (2000 р.) тощо.

Важливо знати, що відповідно до Кон-
венції про охорону Всесвітньої культурної і 
природної спадщини Україна взяла на себе 
зобов’язання забезпечити їхнє збереження. А в 
нинішніх реаліях, як відомо, це дуже непросто. 
Тому на «круглому столі», який відбувся 18 
вересня 2014 р. на базі Національного заповід-
ника «Софія Київська» за участі Національної 
Комісії України у справах ЮНЕСКО, Мініс-
терства культури України та представників ін-
ших зацікавлених сторін, обговорено загальну 
проблематику управління об’єктами Всесвіт-
ньої спадщини ЮНЕСКО в Україні та досвід й 
проблемні аспекти з підготовки номінаційних 
досьє, розроблення планів управління та завер-
шення другого циклу періодичних звітів до Ко-
мітету Всесвітньої спадщини.

Генеральний директор Національного за-
повідника «Софія Київська» Олена Сердюк, 
національний координатор з питань підготовки 
періодичних звітів з виконання положень Кон-
венції про охорону Всесвітньої культурної та 
природної спадщини Марія Буюклі, начальник 
профільного управління Міністерства культу-
ри України Лідія Карпенко, представник Львів-
ської обласної державної адміністрації Володи-
мир Геревич, проректор Чернівецького націо-

нального університету професор Тамара Мару-
сик та інші говорили про досвід та проблеми в 
охороні, організації досліджень та популяриза-
ції цих унікальних українських цінностей гло-
бального значення. Окремо обговорено питан-
ня вдосконалення нормативно-правової бази у 
сфері охорони об’єктів Всесвітньої спадщини, 
зокрема презентовані Міністерством культури 
України законопроекти щодо збереження куль-
турної спадщини.

Виступаючи на «круглому столі», автор цих 
рядків поділився досвідом роботи із збережен-
ня українсько-словацько-німецького природ-
ного об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО  
«Букові праліси Карпат та давні букові ліси 
Німеччини». Акцентовано, що для виконання 
рекомендацій Комітету Всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО та інтегрованого менеджмент-плану 
реалізовано цілий ряд міжнародних проектів. 
Президенти України видавали в 2009 та 2013 
роках окремі Доручення, а Кабінет Міністрів 
у 2009 та 2014 роках затвердив плани заходів 
щодо збереження української частини букових 
пралісів та сталого розвитку прилеглих до них 
гірських населених пунктів у Закарпатській об-
ласті. Між Міністерствами охорони довкілля 
України, Німеччини та Словаччини підписано 
Спільну Декларацію щодо охорони та управ-
ління цим об’єктом. Розроблено проект будів-
ництва на базі Карпатського біосферного запо-
відника Міжнародного навчально-дослідного 
центру букових пралісів та сталого розвитку. 
В селі Мала Уголька Тячівського району від-
крито інформаційно-туристичний центр «Бу-
кові праліси – Всесвітня спадщина ЮНЕСКО», 
а по периметру об’єкта розгорнуто мережу ін-
формаційних пунктів та межових знаків. Крім 
того, підписано меморандуми між адміністра-
цією Карпатського біосферного заповідника та 
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* Марія Шетеля

ГОТУЮТЬСЯ НОМІНАЦІЙНІ ДОСЬЄ ДЛЯ РОЗШИРЕННЯ  
ОБ’ЄКТА ВСЕСВІТНЬОЇ СПАДЩИНИ ЮНЕСКО  

«БУКОВІ ПРАЛІСИ КАРПАТ ТА ДАВНІ БУКОВІ ЛІСИ НІМЕЧЧИНИ»* 
П’ять природно-заповідних територій на теренах України можуть стати кандидата-

ми до включення в перелік об’єктів Всесвітньої природної спадщини ЮНЕСКО. Час-
тина територій НПП «Синевир», «Подільські Товтри» і «Зачарований край», а також 
заповідників «Ґорґани» і «Розточчя» нещодавно була відібрана до обговорення та мож-
ливого включення у мережу «Букові ліси – спільна природна спадщина Європи» під 
егідою ЮНЕСКО зі статусом Світової природної спадщини.

Сьогодні в Україні статус Світової спад-
щини ЮНЕСКО має лише один природний 
об’єкт, а саме «Букові праліси Карпат», який 
знаходиться на території Карпатського біо-
сферного заповідника. Майбутнє включення 
інших природоохоронних територій в Україні 
до групи об’єктів Світової природної спадщи-
ни ЮНЕСКО має надати цим територіям та 
установам низку позитивних ознак, адже вони 
отримають гарантії збереження їх цілісності і 
заповідного режиму, у тому числі пріоритет в 
отриманні матеріальної підтримки і створенні 
привабливого інвестиційного клімату.

18 листопада 2014 р. у Карпатському біо-
сферному заповіднику (м. Рахів) відбувся на-
уково-практичний семінар, присвячений під-
готовці аплікаційних форм для включення 
природно-заповідних територій в Україні до 
переліку об’єктів Світової природної спадщи-
ни ЮНЕСКО.

Робота семінару пройшла під керівни-
цтвом заступника директора КБЗ професора 
Федора Гамора і координатора проектів Сві-
тового фонду «Дика природа» (WWF) Бог-
дана Проця та з активною участю директора 
департаменту екології та природних ресурсів 
Закарпатської ОДА Юрія Шпонтака. Були 

розглянуті історія створення і сучасний стан 
українсько-словацько-німецького серійного 
транснаціонального об’єкта «Букові праліси 
Карпат та давні букові ліси Німеччини», до 
складу якого входить п’ять кластерів буко-
вих лісів КБЗ і букові ліси Ужанського при-
родного парку (Ф. Гамор), проект «Букові ліси 
– спільна природна спадщина Європи» (В. 
Губко, В. Покиньчереда), результати урядової 
зустрічі з обговорення цього проекту в Бонні 
(Німеччина) і аплікаційні форми на включен-
ня природоохоронних територій України до 
попереднього списку об’єктів Світової спад-
щини ЮНЕСКО (В. Губко, В. Покиньчереда, 
Б. Проць).

Федір Гамор у своїй доповіді звернув увагу 
на основні критерії включення до спільної мере-
жі букових лісів Європи під егідою ЮНЕСКО.  
Тим часом Б. Проць, В. Покиньчереда і В. Губ-
ко проаналізували так звану дорожню карту, 
тобто основні етапи проходження підготовки 
п’яти запропонованих об’єктів букових лісів до 
вкрай бажаної номінації.

Наукові доповіді по п’яти вищезазначених 
об’єктах у вигляді виконаних на сучасному рів-
ні презентацій від імені відповідних колективів 
зробили С. Зиман, М. Дербак (НПП «Синевир»), 

Тячівською і Рахівською районними державни-
ми адміністраціями й головами місцевих рад 
зацікавлених територіальних громад з питань 
взаємодії в організації охорони букових пралі-
сів як об’єкта Всесвітньої спадщини та сталого 
розвитку прилеглих населених пунктів тощо.

Велику зацікавленість викликала й пре-
зентована нами робота із розширення україн-
сько-словацько-німецького об’єкта за рахунок 
давніх букових лісів інших європейських країн. 
Національний координатор з підготовки звіту 
до ЮНЕСКО висловила вдячність начальни-

ку відділу розвитку Департаменту заповідної 
справи Мінприроди України Григорію Парчуку 
за своєчасну та якісну подачу матеріалів щодо 
збереження в Україні природної спадщини.

В учасників «круглого столу» знайшло та-
кож підтримку запропоноване мною доповне-
ння до проектів законів, які розроблені Мініс-
терством культури щодо законодавчого врегу-
лювання комплексу проблем збереження й охо-
рони об’єктів Всесвітньої природної спадщини 
в Україні.

 2014 р.
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СПЕЦІАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДИКОЇ ПРИРОДИ  
В ПРАЛІСАХ КАРПАТСЬКОГО БІОСФЕРНОГО ЗАПОВІДНИКА 

ПРОВОДЯТЬ ШВЕДСЬКІ НАУКОВЦІ 

Шведський Університет сільськогосподарських наук, починаючи з 2007 року, реалізує  
в північних та гірських лісах (з різними системами управління) на території Швеції, 
Росії, Польщі, Білорусії та України міжнародний проект «Вивчення сталого лісокорис-
тування: Схід та Захід Європи як ландшафтна лабораторія».

Дослідження проводяться з метою розроб-
ки ландшафтного управління і формування ці-
лісного розуміння економічних, екологічних та 
соціально-культурних наслідків отримання лі-
сової продукції, послуг та інших цінностей, що 
використовуються та виробляються в лісових 
екосистемах. З метою вироблення правильних 
управлінських рішень на європейському кон-
тиненті проводиться збір та аналіз широкого 
спектру даних із різних ландшафтних та соці-
ально-екологічних систем.

У цьому контексті букові праліси та загалом 
дика природа Карпатського біосферного заповід-
ника представляють значний науковий інтерес,  
оскільки у більшості країн Європи природні 
екосистеми зазнали значної трансформації.

26 травня 2015 року керівник цього проек-
ту шведський професор П’єр Ангельстам відві-
дав Карпатський біосферний заповідник. Його 
цікавила можливість проведення спеціальних 
досліджень на ділянках дикої природи, які є 
ідеальними модельними зразками для лісового 

менеджменту та збереження біологічного різно-
маніття в порушених екосистемах. На зустрічі із 
науковцями біосферного заповідника відзначено 
важливість таких досліджень, зокрема і в рамках 
заходів, пов’язаних із збереженням та популяри-
зацією букових пралісів Карпат як об’єкта Всес-
вітньої спадщини ЮНЕСКО. Підкреслено також 
значну роль, яку відіграють у цьому процесі на-
уковці із Швейцарії, Нідерландів, Словаччини, 
Чехії, Німеччини та інших країн.

Досягнуто домовленості щодо перших прак-
тичних кроків з організації, за окремою угодою, 
спільних досліджень, підготовки відповідних на-
укових публікацій, пошуку додаткових джерел фі-
нансування та обміну досвідом роботи між укра-
їнськими та шведськими природодослідниками.

Експедиція шведських дослідників, разом 
із науковцями біосферного заповідника, розпо-
чне за спеціальною програмою дослідження в 
Угольсько-Широколужанських пралісах уже в 
найближчі дні.

2015 р.

О. Слободян, М. Чернявський (Природний за-
повідник «Ґорґани», В. Мочан (НПП «Зачаро-
ваний край»), Л. Любінська (НПП «Подільські 
Товтри»), Г. Стрямець (заповідник «Розточчя»). 
Стосовно НПП «Синевир» було звернуто увагу 
на великі масиви природних букових лісів (по-
над 7000 га), з яких майже половина відносить-
ся до заповідних територій. Автори доповіді по 
НПП «Синевир» розглянули фіторізноманіття 
букових лісів, які бажано охороняти на найви-
щому рівні, у тому числі зазначили наявність 
в їх складі рідкісних асоціацій чистих бучин, 
занесених до сучасної Зеленої книги України 
(2009), також рідкісних видів судинних рослин 
(33 види з них наявні у Червоній книзі України, 
2009). Автори доповіді задекларували відповід-
ність букових лісів на більшій частині території 
НПП «Синевир» міжнародним критеріям при-
родних лісових екосистем.

Директор НПП «Синевир» Микола Дербак 
у додатковому виступі наголосив на надзвичай-
ній важливості поставленого перед колективом 
урядового завдання і необхідності спільного 
руху до мети, яка полягає у підготовці текстів 
номінації.

За підсумками рахівського семінару пре-
тенденти на включення розглянутих букових 
лісів до об’єктів Світової природної спадщини 
ЮНЕСКО мають до 1 грудня 2014 р. підтверди-
ти свої наміри, а до 28 січня 2015 р. надіслати у 
Францію аплікаційну форму на включення ви-
щезазначених територій до попереднього спис-
ку об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 
Наступні стадії деталізації й вдосконалення 
текстів номінації займуть близько півтора року 
й будуть остаточно розглянуті експертним ко-
мітетом ЮНЕСКО у липні 2017 р.

2014 р.
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РЕЗУЛЬТАТИ 15-РІЧНИХ УКРАЇНСЬКО-ШВЕЙЦАРСЬКИХ 
ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ БУКОВИХ ПРАЛІСІВ 

ПРОАНАЛІЗУВАЛИ В КАРПАТСЬКОМУ БІОСФЕРНОМУ ЗАПОВІДНИКУ 

У рішенні Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, у зв’язку із включенням букових 
пралісів Карпат та давніх букових лісів Європи до переліку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, 
особлива увага привертається до необхідності проведення в них наукових досліджень з метою 
отримання знань для сталого, наближеного до природи лісокористування, використання при-
родної спадщини для посилення екоосвіти, поширення екологічних знань та поінформованості 
громадськості про праліси та їх цінності на місцевому, національному та міжнародному рівнях.

Для цього 4 червня 2015 року в Угольських 
букових пралісах Карпатського біосферного за-
повідника група науковців із Швейцарського 
федерального інституту лісових, снігових та 
ландшафтних досліджень (WSL), Карпатсько-
го біосферного заповідника, Національного 
лісотехнічного університету України та Україн-
ського науково-дослідного інституту гірського 
лісівництва імені П.С. Пастернака провела ви-
їзний польовий науковий семінар.

Захід присвячено результатам аналізу 
15-річних фундаментальних досліджень струк-
тури та динаміки природних процесів на 10-гек-
тарній пробній площі в Угольських букових пра-
лісах. Результати досліджень порівнювались із 
даними такої ж за розміром пробної площі, одно-
часно закладеної в 1999-2000 роках в господар-
ських букових лісах поблизу Цюриха у Швейца-
рії, та із результатами масштабної статистичної 
інвентаризації на 353 кругових пробних площах, 
які проводились в 2010-2013 роках в Угольсько-
Широколужанському масиві КБЗ.

В інформаціях керівника швейцарських 
проектів із досліджень букових пралісів Бри-
гітти Коммармотт, керівника відділу лісознав-
чих досліджень Швейцарського федерального 
інституту лісових, снігових та ландшафтних 
досліджень Петера Бланка, наукової співробіт-
ниці цього ж інституту Андреа Плюс, доктора 
сільськогосподарських наук, завідувача лабора-
торії Українського науково-дослідного інститу-
ту гірського лісівництва імені П.С. Пастернака 
Юрія Шпарика, доктора біологічних наук, про-
фесора, заступника директора Карпатського 
біосферного заповідника Федора Гамора та ін-
ших детально йшлося про сукцесійні процеси 
у букових пралісах, особливості структури та 
будови їх деревостанів тощо.

Під час дискусії наголошено, що подібних 
масштабних досліджень у Європі ще не прово-

дилось. А отримані результати вивчення струк-
тури та особливостей функціонування пралісів 
– природних різновікових лісів – є дуже важ-
ливими не тільки для сучасного лісівництва, 
особливо для ведення лісового господарства на 
принципах сталого лісокористування, яке пе-
редбачає уникнення суцільних рубок та збере-
ження завжди лісовкритих територій.

Виняткове значення результати цих дослі-
джень, наголосив Петер Бланк, мають для ме-
неджменту в національних парках, які у біль-
шості випадків утворені на базі трансформова-
них лісових екосистем. Адже лише в пралісах 
можна побачити, як виглядають справжні при-
родні ліси, що поступово мають формуватись 
природним шляхом на природоохоронних те-
риторіях, які у Європі займають в середньому 
майже 15 відсотків її території, а в деяких кра-
їнах заповідні ліси сягають й 30-40 відсотків.

Завдяки цим дослідженням можна також 
спрогнозувати, скільки часу потрібно для від-
новлення дикої природи і якою структура гос-
подарських лісів має бути для того, щоби за-
безпечити не тільки високий вихід деревини, 
але й забезпечити збереження їхнього біологіч-
ного різноманіття. Практикам важливо знати: 
скільки на гектарі лісу, до прикладу, має бути 
дерев-біотопів, щоб підтримувати екологічний 
баланс у лісі тощо. А відповіді на ці та інші 
питання, переконані науковці, можна знайти 
лише у пралісах.

На семінарі мовилось також про продо-
вження дослідницьких проектів. Так, вже восе-
ни 2015 року буде проведено (вчетверте) чергову 
п’ятирічну інвентаризацію цієї пробної площі. 
Швейцарська дослідниця Андреа Плюс запо-
чатковує тут поглиблені генетичні дослідження 
бука, а науковці шведського Університету сіль-
ськогосподарських наук під керівництвом про-
фесора П’єра Ангельстама, серед яких ми, до 
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речі, зустріли аспірантів навіть із Австралії та 
далекого російського Архангельська, розгорта-
ють вивчення економічних цінностей букових 
пралісів тощо.

Учасники семінару дійшли до висновку, 
що дослідження у пралісах треба не тільки 
продовжувати, але й поглиблювати. І тут вели-

ка роль належить молодим дослідникам, яких 
серед учасників семінару була більшість. Це 
засвідчує, що вивчення, збереження та віднов-
лення дикої природи й запровадження принци-
пів сталого лісокористування у Європі має ве-
лику перспективу.

2015 р.

НІМЕЦЬКІ ФАХІВЦІ З ОХОРОНИ ПРИРОДИ, ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА 
ТА ІНШИХ СФЕР, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ДІЯЛЬНІСТЮ НАЦІОНАЛЬНОГО 

ПАРКУ «ГАЙНІХ», ВИВЧАЛИ УГОЛЬСЬКІ БУКОВІ ПРАЛІСИ

1-4 вересня 2015 року група німецьких фахівців з охорони природи, лісового господар-
ства та інших сфер, пов’язаних із діяльністю Національного парку «Гайніх» (земля Тюрін-
гія), на чолі з директором Манфредом Гросманом, відвідала Угольські букові праліси.

Гості, подолавши із Німеччини до Закар-
паття не одну тисячу кілометрів, проявили 
великий інтерес до українських природних та 
культурних цінностей, із захопленням вивчали 
закономірності функціонування найбільших у 
світі ділянок букових пралісів. Особливі вра-
ження у них викликали п’ятисотрічні монумен-
тальні дерева бука лісового, карстовий міст та 
дикий, непорушений стан басейну річки Ве-
лика Уголька, яким вони здійснили двадцяти-
трьохгодинний безперервний перехід до вер-
шини гори Менчул та назад.

На «круглому столі», який проведено по 
завершенні експедиції за участі керівництва 
Карпатського біосферного заповідника, відпо-
відно до рішень Комітету Всесвітньої спадщи-
ни ЮНЕСКО та Спільної Декларації про на-
міри між Міністерством екології та природних 
ресурсів України, Федеральним міністерством 
навколишнього середовища, охорони природи, 
будівництва та безпеки реакторів Федеративної 
Республіки Німеччини і Міністерством охорони 
навколишнього середовища Словацької Респу-
бліки щодо співпраці з охорони та управління 
спільним об’єктом Всесвітньої спадщини «Бу-
кові праліси Карпат (Словаччина та Україна) 
та давні букові ліси (Німеччина)», обговорено 
актуальні питання поглиблення співпраці між 
Національним природним парком «Гайніх» та 
Карпатським біосферним заповідником, зокрема 
щодо пошуків джерел фінансування для реаліза-
ції проектів із обміну досвідом роботи, активіза-
ції вивчення та популяризації букових пралісів.

Національний парк «Гайніх», із яким Кар-
патський біосферний заповідник підтримує ба-
гато років дружні стосунки, розташований в цен-

тральній частині Німеччини, неподалік Берліна, 
і є однією із п’яти німецьких складових частин 
українсько-словацько-німецького об’єкта Всес-
вітньої спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси 
Карпат та давні букові ліси Німеччини».

Створений у 1997 році, займає площу 7500 
гектарів. Тут розташований найбільший (близь-
ко п’яти тисяч гектарів) непорушений масив 
широколистяних лісів Німеччини.

Це низькогірний (225-490 м над рівнем 
моря) старовіковий буковий ліс із значним ви-
довим різноманіттям. Зростає на вапнякових 
підстилаючих породах та характеризується вра-
жаючим багатством деревних видів та ранньок-
вітучих рослин. Більша частина національного 
парку є складовою частиною Всесвітньої спад-
щини ЮНЕСКО (1573 гектари входять до її 
ядрової зони, а 4085 гектарів формують буфер-
ну зону цього кластера).

Цікаво, що в Національному парку «Гай-
ніх» режим охорони та використання природних 
комплексів дуже схожий із заповідним режи-
мом в українських природних заповідниках, де 
практично забороняється будь-яка господарська 
діяльність. Тут працює 63 фахівці, в тому числі 
25 рейнджерів, накопичено значний досвід збе-
реження природних екосистем. Налагоджено на-
укові дослідження та системний моніторинг за 
природними процесами. За кошти територіальної 
громади тут створено унікальну інформаційно-
туристичну інфраструктуру, зокрема знамениту 
не тільки в Німеччині екологічну стежку у кро-
нах дерев, яку щорічно відвідують сотні тисяч 
гостей. За десять років її використання до місце-
вого бюджету внесено не один мільйон євро. 

2015 р.
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ПРО ЕКОСИСТЕМНІ ПОСЛУГИ ТА ПЕРЕВАГИ,  
ЩО НАДАЮТЬСЯ ПРИРОДНИМИ ОБ’ЄКТАМИ  

ВСЕСВІТНЬОЇ СПАДЩИНИ, ГОВОРИЛИ НА СЕМІНАРІ ЕКСПЕРТІВ  
У МІЖНАРОДНІЙ АКАДЕМІЇ ОХОРОНИ ПРИРОДИ У НІМЕЧЧИНІ*

Представники Карпатського біосферного заповідника Ю. Беркела та В. Покиньчереда 
взяли участь у Міжнародному семінарі експертів «Екосистемні послуги та переваги, що 
надаються природними об’єктами Всесвітньої спадщини». Захід пройшов на базі Міжна-
родної академії збереження природи на острові Вільм (Німеччина).

До роботи семінару були залучені представ-
ники центру Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО,  
Міжнародного союзу охорони природи (IUCN),  
Федеральної агенції збереження природи Ні-
меччини (BfN), установ та організацій, які 
управляють та здійснюють дослідження на 
територіях об’єктів Всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО у Європі, Азії, Північній і Південній 
Америці та Австралії.

У процесі семінару представлено методо-
логію та проміжні підсумки досліджень IUCN 
щодо екосистемних послуг та переваг, що на-
даються природними об’єктами Всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО, особливості та приклади 
роботи таких об’єктів. Великий резонанс ви-
кликали презентації працівників Карпатського 
біосферного заповідника, присвячені екосис-
темним послугам та вигодам установи від стату-

су Всесвітньої природної спадщини ЮНЕСКО.  
Було рекомендовано звернути особливу ува-
гу на досвід української установи щодо вико-
ристання потенціалу об’єкта спадщини. Також 
результатом обговорення стали рекомендації 
щодо включення до звіту дослідження IUCN 
нових даних та розширення переліку параме-
трів, за якими здійснюється оцінка.

У рамках роботи семінару відбулася екс-
курсія до Зеррана в національному парку Мю-
риц – однієї зі складових частин об’єкта Всес-
вітньої спадщини «Букові праліси Карпат та 
давні букові ліси Німеччини». Цікаво зауважи-
ти, що інформаційна мережа парку, присвячена 
власне об’єкта спадщини, створювалася за тіс-
ної співпраці з Карпатським біосферним запо-
відником.

2014 р.

СПІЛЬНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ-КОМІТЕТ З УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄКТОМ 
ВСЕСВІТНЬОЇ СПАДЩИНИ ЮНЕСКО «БУКОВІ ПРАЛІСИ КАРПАТ 
ТА ДАВНІ БУКОВІ ЛІСИ НІМЕЧЧИНИ» ОБГОВОРИВ ПРОБЛЕМИ 

ЗБЕРЕЖЕННЯ СЛОВАЦЬКОЇ ЧАСТИНИ СПАДЩИНИ

25-28 жовтня 2015 р. відповідно до Спільної Декларації про наміри між Міністерством еко-
логії та природних ресурсів України, Федеральним міністерством навколишнього середови-
ща, охорони природи, будівництва та безпеки реакторів Федеративної Республіки Німеччини 
і Міністерством охорони навколишнього середовища Словацької Республіки щодо співпраці з 
охорони та управління спільним об’єктом Всесвітньої спадщини «Букові праліси Карпат (Сло-
ваччина та Україна) та давні букові ліси Німеччини (Німеччина)», яка схвалена рішенням Ко-
мітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО 39 СОМ 7В. 19 (Доха, 2014), у м. Сніна (Словаччина) 
відбулося засідання спільного менеджмент-комітету з управління цим об’єктом.

В інтегрованій системі менеджменту Спіль-
ного об’єкта Всесвітньої спадщини «Букові пра-
ліси Карпат (Словаччина та Україна) та давні 
букові ліси Німеччини (Німеччина)» менедж-
мент-комітет повинен здійснювати координацію 
управління складовими частинами об’єкта, спри-
яти та спрямовувати діяльність національних ке-
рівних комітетів та груп. У першу чергу йдеться 

про розробку і реалізацію спільних транснаці-
ональних планів моніторингу, дослідницьких 
програм і проектів, навчання та підвищення ква-
ліфікації фахівців, які забезпечують збереження 
та дослідження складових частин об’єкта.

Важливим завданням менеджмент-коміте-
ту є також контроль за станом збереження та 
підготовка звітності перед Комітетом Всесвіт-

* Юрій Беркела, Василь Покиньчереда
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ньої спадщини ЮНЕСКО про стан транснаціо-
нальної серійної спадщини загалом.

До складу Спільного менеджмент-коміте-
ту входять представники міністерств охорони 
довкілля країн-учасниць (а з Німеччини – і мі-
ністерств федеральних земель), відповідних 
природоохоронних установ та експерти.

Його засідання проходять раз у рік, почер-
гово в алфавітному порядку на території однієї 
з країн-учасниць.

Нагадаємо, що об’єкт Всесвітньої спадщи-
ни ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат та давні 
букові ліси Німеччини» утворений рішенням 
Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО  
25 червня 2011 року шляхом розширення укра-
їнсько-словацького об’єкта «Букові праліси 
Карпат» (утворений 28 червня 2007 року).

До його складу входять 15 складових час-
тин букових пралісів та давніх букових лісів, 
які репрезентують різні природно-кліматичні 
зони Європи, від Карпат до побережжя Балтій-
ського моря, на територіях України, Словаччи-
ни та Німеччини. Площа ядрової зони об’єкта 
складає 33 669 гектарів (4 391 гектар в Німеччи-
ні та 29 278 гектарів в Словаччині та Україні).

Навколо кожної частини об’єкта утворена 
буферна зона загальною площею 62 402 гектари.

На засіданні менеджмент-комітету об-
говорено найактуальніші питання діяльності 
об’єкта, зокрема хід виконання рішень Коміте-
ту Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО щодо при-
пинення суцільних рубок в пралісах словацької 
його частини. Детально проаналізовано ре-
зультати експертного висновку моніторингової 
місії Міжнародного Союзу охорони природи 
(IUSN) з цього приводу.

У доповідях радника Міністра охорони на-
вколишнього середовища Словацької Респу-
бліки Яна Юлені, заступника директора Служ-
би охорони природи Словацької Республіки 
Міхаїла Адамця та співробітника Національ-
ного парку «Полоніни» Мар’яна Гіча презенто-
вано шляхи вирішення проблем, пов’язаних із 
збереженням словацьких кластерів Спадщини. 
Зокрема, проінформовано, що між міністер-
ствами охорони природи та лісового господар-
ства Словаччини з цього приводу підписано 
відповідний меморандум, проводяться роботи 
із землевласниками та громадами щодо уточ-
нення меж ядрової та буферної зон, ведеться 
активна роз’яснювальна робота тощо. Готуєть-

ся документ на державному рівні щодо підви-
щення природоохоронного статусу окремих 
частин об’єкта, які знаходяться за межами На-
ціонального природного парку «Полоніни» та 
охоронної ландшафтної області «Вігорлат». 
Все це дасть, на думку членів менеджмент-ко-
мітету, гарантію для збереження цілісності та 
недоторканості цього об’єкта.

У ході засідання менеджмент-комітету го-
строю була дискусія щодо позиції Словаччини, 
Німеччини та України із розширення спадщи-
ни, наступного порядку формування, функцій 
та фінансування Спільного менеджмент-комі-
тету, порядку підготовки угоди про розширення 
об’єкта Всесвітньої спадщини, сучасний стан 
процесу номінації, зміна назви Спадщини тощо.

Презентаційну доповідь з цього питання 
зробили керівник підрозділу австрійського Фе-
дерального міністерства сільського і лісового 
господарства, довкілля та водного менеджмен-
ту Вікторія Гаслер та директор Австрійського 
екологічного інституту Ганс Кірхмаєр.

Для управління розширеним об’єктом, до 
складу якого уже підготовлено номінаційні 
досьє ще із одинадцяти країн, Австрія як кра-
їна, яка зараз є координатором із розширення 
об’єкта, запропонувала утворити Секретаріат, 
який має фінансуватись за рахунок країн-учас-
ниць, та змінити його назву із «Букові пралі-
си Карпат та давні букові ліси Німеччини» на 
«Праліси та давні букові ліси Європи».

Виступаючи з цього питання, заступник 
директора Карпатського біосферного запо-
відника професор Федір Гамор зауважив, що 
Україна категорично не може погодитись із 
формулюванням назви об’єкта без слова «Кар-
пати», і що через відсутність на Україні меха-
нізмів виділення коштів на подібні цілі, ство-
рення координуючого Секретаріату на таких 
засадах буде проблематичним. 

Така постановка питання підтримана пред-
ставниками Федерального міністерства навко-
лишнього середовища, охорони природи, будів-
ництва та безпеки реакторів Федеративної Рес-
публіки Німеччини Ганнесом Кнаппом та Анною 
Оксенбург й словацькою стороною. В результаті 
погоджено назву розширеного об’єкта в такому 
формулюванні: «Букові праліси Карпат та давні 
букові ліси інших регіонів Європи». Таким чи-
ном, бренд Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО для 
букових пралісів Карпат буде збережено.
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Дуже важливо, що Бельгія та Австрія за-
пропонували (упродовж п’яти років кожна) за-
безпечити фінансування координатора об’єкта, 
а кожна країна-учасниця буде почергово забез-
печувати проведення на її території засідання 
менеджмент-комітету.

У рамках засідання менеджмент-комітету 
проведено також консультації із керівництвом 
Служби охорони природи Словацької Респу-
бліки та координатором німецької керівної гру-
пи об’єкта, керівником підрозділу Міністерства 
охорони довкілля федеральної землі Гессен Ка-
рін Кайзер щодо укладення двосторонніх угод 

про співпрацю між Карпатським біосферним 
заповідником та німецькими і словацькими 
природоохоронними установами.

Учасники засідання ознайомились із ста-
ном збереження букових пралісів на території 
Національного парку «Полоніни», охоронної 
ландшафтної області «Вігорлат» та східносло-
вацького військового лісництва.

Наступне чергове засідання менеджмент-
комітету відбудеться в 2016 році на території 
України.

2015 р.

 НА ЗАСІДАННІ «КРУГЛОГО СТОЛУ» З НАГОДИ ВІДЗНАЧЕННЯ  
В УКРАЇНІ ДНІВ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СПАДЩИНИ ПРИВЕРНУТО УВАГУ 

ГРОМАДСЬКОСТІ, ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ ДО ПРОБЛЕМ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ 

ОБ’ЄКТА ПРИРОДНОЇ СПАДЩИНИ В КАРПАТСЬКОМУ РЕГІОНІ 
25 вересня 2015 року в Географічному центрі Європи, в інформаційно-туристичному 

центрі Карпатського біосферного заповідника, за участі науковців, творчої інтелігенції, 
представників органів місцевого самоврядування, підприємців та громадськості пройшов 
«круглий стіл» з нагоди відзначення в Україні Днів європейської спадщини.

Варто нагадати, що ідея святкування Днів 
європейської спадщини належить колишньому 
Міністру культури Франції Джеку Лангу, який 
ще у 1984 році організував Дні відкритих две-
рей у Франції під гаслом «Культурній спадщи-
ні – нове життя».

За цією ініціативою з 1991 року Рада Єв-
ропи, а з 1999 року і Європейська Комісія ре-
комендують урядам європейських країн прово-
дити Дні європейської спадщини. В Україні, за 
Дорученнями Кабінету Міністрів України, від-
значення цих Днів організовується з 2008 року.

З цією метою (впродовж вересня) в країнах 
Європи під незмінним гаслом «Європа: спільне 
надбання», яке спрямовує до єднання народів 
посередництвом культури, проходять численні 
події та заходи, присвячені різним тематичним 
напрямкам. їхній загальний принцип – не лише 
розкрити багатство та розмаїття спільної спад-
щини в контексті міжнародного культурного 
діалогу, але й пропагувати численні національ-
ні та регіональні особливості.

Відкриваючи цьогорічний «круглий стіл» 
в Географічному центрі Європи, доктор біо-
логічних наук, професор, заслужений приро-
доохоронець України, заступник директора 

Карпатського біосферного заповідника Федір 
Гамор привернув увагу громадськості, органів 
державної влади та місцевого самоврядуван-
ня до проблем збереження та популяризації 
природної та культурної спадщини в Карпат-
ському регіоні. Особливий акцент промовець 
зробив на проблемах формування екологічної 
культури населення.

Адже, як засвідчують результати дослі-
джень Фонду глобальних проблем, із 10 най-
більших загроз для людства на першому міс-
ці – екологічний крах цивілізації. Тому про ці 
речі, треба не просто говорити, а волати на усіх 
рівнях, особливо в гірських регіонах, які є най-
більш екологічно вразливими.

Ми повинні не просто закликати до збере-
ження природи нашого краю, але й наполегли-
во домагатись переорієнтації економіки, дбаю-
чи про екологічно безпечні методи господарю-
вання, не на словах, а на ділі відмовитись від 
масового вирубування лісів у горах, створюва-
ти умови для збереження природних екосистем 
та розвитку туризму й рекреації.

Це важливо ще й тому, що в центрі Євро-
пи розташований єдиний в Україні природний 
об’єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Буко-
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На засіданні 
інтегрованого 

менеджмент-комітету 
розглядаються 

актуальні питання 
збереження словацької 

частини Об’єкта 
та розширення 

українсько-словацько-
німецької номінації  

(м. Сніна, Словаччина) 
(Жовтень 2015 р.)
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ві праліси Карпат та давні букові ліси Німеч-
чини».Тут знаходиться також Струківська та 
Ужоцька дерев’яні церкви українсько-поль-
ської номінації Всесвітньої культурної спадщи-
ни ЮНЕСКО «Дерев’яні церкви Карпатського 
регіону України та Польщі». 15 серпня 2015 р. 
виповнилось рівно 120 років із часу введення 
в експлуатацію Марамороської ділянки Тран-
скарпатської залізниці, рахівська частина якої 
зараз потребує відновлення як одного із визна-
чних об’єктів європейської спадщини.

Без сумніву, і гуцульська етнічна культура, 
художні та літературні твори наших земляків, 
зокрема Йосипа Бокшая, Адальберта Ерделі, 
Федора Манайла, Юрія Герца, Юрія Павло-
вича, Юрія Гав’юка, Марка Бараболі, Петра 
Скунця, Василя Герасим’юка, Василя Портяка, 
Василя Кухти та багатьох інших наших діячів 
культури, які оспівують унікальні природні та 
культурні цінності Карпатського краю, теж на-
лежать до важливих елементів європейської 
спадщини.

Саме тому під час «круглого столу» Василь 
Кухта, перший заступник головного редактора 
всеукраїнського екологічного науково-попу-
лярного журналу «Зелені Карпати», презенту-
вав нову книгу віршів «Deus ex machina» (в пе-
рекладі з латини означає «Бог із машини»), яка 
побачила світ на початку цього року у львів-
ському видавництві «Ліга-Прес».

Василь Кухта – відомий український пись-
менник, автор чотирнадцяти книг поезії і пу-
бліцистики, лауреат всеукраїнських літератур-
них премій імені Павла Тичини; імені Бориса 
Нечерди; «Князь Роси» імені Тараса Мельни-
чука; закарпатської обласної премії імені Федо-
ра Потушняка (двічі); румунської літпремії III 
тисячоліття «Лицар слова».

Нова книга Василя Кухти вже отримала 
широкий розголос в читацькому середовищі, 
з’явилося чимало рецензій у друкованих та 
електронних засобах масової комунікації, роз-
логу добірку з неї (газетний розворот) нещо-
давно опублікувала київська «Українська літе-
ратурна газета».

Ця книга, наголосив у своєму виступі ла-
уреат Шевченківської премії, редактор НТРК 
«Культура» Василь Герасим’юк (м. Київ), не 
може не хвилювати, адже вона, як гласить ви-
давнича преамбула, пронизана історико-філо-
софськими роздумами про долю України, її су-
часні духовно-цивілізаційні пошуки тощо.

Крім того, Василь Герасим’юк особливо 
наголосив, що розв’язання проблем екології та 
культури треба зараз розглядати як ключові на 
шляху України до європейської спільноти.

У цьому контексті він високо оцінив роль 
журналу «Зелені Карпати», який понад двад-
цять років веде подвижницьку еколого-про-
світницьку роботу.

Про різноманітні аспекти збереження єв-
ропейської спадщини та про роль художньо-
го слова Василя Кухти під час «круглого сто-
лу» говорили голова Рахівської районної ради 
Михайло Фірка, Рахівський міський голова 
Ярослав Думин, начальник відділу культури 
та туризму Рахівської районної державної ад-
міністрації Володимир Шепета, голова Рахів-
ського районного товариства Всеукраїнського 
об’єднання «Гуцульщина» Іван Беркела, засно-
вник музею гуцульської різьби Юрій Павлович 
та історик-краєзнавець Микола Ткач. А у вико-
нанні композитора Михайла Томашука та му-
зичного квартету «Кучеряві хлопці» Рахівської 
музичної школи (керівник Володимир Шепета) 
прозвучали пісні на слова Василя Кухти.

На зібранні зініційовано та обговорено та-
кож питання щодо заснування щорічної міжна-
родної премії для літераторів та митців за попу-
ляризацію європейської природної та культур-
ної спадщини «Карпатська корона» («Corona 
Carpatica»).

Учасники «круглого столу» ознайоми-
лись із роботою інформаційно-туристичного 
центру «Центр Європи» та Музею екології гір 
та історії природокористування Карпатського 
біосферного заповідника й Музею гуцульської 
різьби Юрія Павловича. 

2015 р.
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Одним із найважливіших завдань, постав-
лених Конвенцією про збереження Всесвіт-
ньої культурної та природної спадщини перед 
країнами, які володіють об’єктами Всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО, є їх популяризація.

У цьому контексті Державна служба охо-
рони природи Словаччини, у рамках проекту 
швейцарського фінансового механізму «Розви-
ток охорони природи та природоохоронних те-
риторій у Словацьких Карпатах», в 2015 році 
підготувала відеофільм словацькою та англій-
ською мовами «Карпатські букові праліси у 
Словаччині» (які входять до складу трансна-

ВІДЕОФІЛЬМ «КАРПАТСЬКІ БУКОВІ ПРАЛІСИ У СЛОВАЧЧИНІ»

ціонального українсько-словацько-німецького 
об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Бу-
кові праліси Карпат та давні букові ліси Німеч-
чини»).

Науково-популярний відеофільм розкриває 
закономірності будови та функціонування ди-
кої природи, доступно демонструє екологічні 
процеси, що відбуваються в букових пралісах, 
розкриває їх природоохоронну та соціально-
економічну значимість.

Автори відеофільму Ян Кадлечік, Іван Коу-
бек, В’ячеслав Кибічка та Здено Влах.

2015 р.

Скульптурна композиція букових пралісів Карпат як об’єкта  
Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО на території Словаччини 
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В УКРАЇНІ ПОТРІБЕН ЗАКОН ПРО ЗБЕРЕЖЕННЯ  
ПРИРОДНОЇ ТА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

10 лютого 2016 року в приміщенні інформаційно-просвітницького Орхуського центру 
Міністерства екології та природних ресурсів України, за ініціативою громадської організа-
ції «Українське товариство охорони птахів», у рамках проекту «Збереження Карпатських 
пралісів», який фінансується Франкфуртським зоологічним товариством (Німеччина), про-
ведено робочу зустріч науковців, природоохоронної громадськості та зацікавлених пред-
ставників органів державної виконавчої влади із питань збереження пралісів в Україні.

Виступаючи перед учасниками зібрання, 
в.о. Міністра екології та природних ресурсів 
України Ганна Вронська, зокрема, наголосила, 
що для Мінприроди проблема збереження пра-
лісів належить до пріоритетних, тому будуть 
всіляко підтримуватись ініціативи громад-
ськості щодо вдосконалення в цьому напрямку 
природоохоронного законодавства.

І в цьому, справді, є велика необхідність, 
адже, як наголосили у своїх презентаціях доктор 
сільськогосподарських наук, заступник директо-
ра Інституту природничих наук Прикарпатсько-
го національного університету імені Василя Сте-
фаника Юрій Шпарик та заступник начальника 
відділу науково-дослідної роботи та сталого 
розвитку Карпатського біосферного заповідника 
Василь Покиньчереда, за результатами інвента-
ризації в Україні фрагментарно збереглось ще 
близько 62 тисяч гектарів пралісів, головним чи-
ном в Карпатському регіоні. А частина букових 
пралісів Карпатського біосферного заповідника 
та Ужанського національного природного парку 
входять у складі українсько-словацько-німецької 
номінації «Букові праліси Карпат та давні букові 
ліси Німеччини» до переліку об’єктів Всесвіт-
ньої спадщини ЮНЕСКО, до розширення якої 
уже доєдналось 11 європейських країн.

Але в останні роки цим унікальним при-
родним об’єктам загрожує серйозна небезпека. 
Частина з них, навіть на природоохоронних те-
риторіях, безпощадно вирубується. Для підтвер-
дження сказаного директор Київського еколого-
культурного центру Володимир Борейко навів 
вагомі аргументи. Так, на території Ужанського 
національного природного парку за останні 10 
років проведено рубки на 121,6 га пралісів, а на 
2016 рік тут передбачається провести рубки ще 
на 160,6 гектара пралісів. За цей період у Націо-
нальному природному парку «Сколівські Бески-
ди» вирубано десять гектарів пралісів, а в заказ-
никах «Грофа» та «Брадульський» зрубано по 

10 відсотків площі їхніх пралісів, в заповідному 
урочищі «Тусули» – 20 відсотків пралісів тощо. 
А загалом за останні роки вирубано близько пів-
тора тисячі гектарів пралісів.

У зв’язку з цим Володимир Борейко запро-
понував для обговорення законопроект «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів 
України» (щодо охорони пралісів Світової спад-
щини ЮНЕСКО та інших заповідних об’єктів).

Передбачається внести доповнення до За-
конів України «Про рослинний світ», «Про 
охорону навколишнього природного серед-
овища», «Про природно-заповідний фонд» та 
«Кодексу України про адміністративні право-
порушення».

Пропоновані зміни спрямовані на законо-
давче закріплення терміну «праліс», посилення 
законодавчих вимог щодо охорони пралісів та 
встановлення відповідальності за порушення 
правил охорони пралісів та використання ре-
сурсів спілої деревини.

На думку більшості учасників зустрічі, 
сама ідея прийняття Закону щодо збереження 
пралісів є зараз справді актуальною. І з при-
йняттям його не варто зволікати. Але водночас 
до запропонованого законопроекту було ви-
словлено багато зауважень і пропозицій. Навко-
ло його тексту розгорнулась гостра дискусія.

Зокрема, доктор біологічних наук, профе-
сор, заслужений природоохоронець України, 
заступник директора Карпатського біосфер-
ного заповідника Федір Гамор запропонував 
питання збереження пралісів, як єдиного в 
Україні природного об’єкта Всесвітньої спад-
щини ЮНЕСКО, розглядати у контексті Кон-
венції про збереження культурної та природної 
спадщини, закріпити в окремому Законі Укра-
їни «Про збереження природної та культурної 
спадщини в Україні».

По-друге, нагадав він, рекомендації щодо 
необхідності внесення до законодавства Украї-
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ни норм із охорони та збереження пралісів давно 
прийняті на організованій адміністрацією Кар-
патського біосферного заповідника та Швей-
царським федеральним інститутом лісових сні-
гових і ландшафтних досліджень міжнародній 
конференції «Природні ліси в помірній зоні Єв-
ропи: цінності та використання» (Мукачево, 13-
17 жовня 2003 р.). Як результат, у новій редакції 
Лісового кодексу, у статті 85, уже зафіксована 
норма щодо забезпечення охорони пралісів.

По-третє, визначення терміну «праліс» 
чітко сформульовано у Протоколі «Про стале 
управління лісами до Рамкової конвенції про 
охорону та сталий розвиток Карпат», який ра-
тифіковано Законом України 16 жовтня 2012 
року. Відповідно до глави ІІ цього законодав-
чого акту термін «праліси» означає «природні 
ліси, які не зазнали діяльності людини в ході 
свого розвитку», а отже, не має потреби шукати 
та закріплювати у Законі якесь інше визначення.

По-четверте, у новому законопроекті вкрай 
важливо передбачити економічні механізми 
збереження пралісів, особливо підтримки міс-
цевого населення, яке проживає у зоні їх роз-
ташування. На це, до речі, спрямовано цілий 
ряд актів Президента та Уряду України щодо 
збереження букових пралісів Карпат та сталого 
розвитку регіону їх розташування, які зараз, на 
жаль, не виконуються.

По-п’яте, треба переглянути запропонова-
ну у цьому законопроекті норму щодо накла-
дення за порушення правил охорони пралісів 
штрафів від «десяти до п’ятнадцяти неоподат-
ковуваних мінімальних доходів громадян». До 
прикладу, у нещодавно прийнятому в Албанії 
законі про заборону вирубування лісів за само-
вільні рубки передбачається ув’язнення до де-
сяти років.

І нарешті, нами спільно із департаментом 
екології та природних ресурсів Закарпатської 
обласної державної адміністрації запропонова-
но Мінприроди невідкладно внести на розгляд 
Кабінету Міністрів України проект Постанови 
Кабміну щодо заборони застосування на тери-
торії пралісів та інших об’єктів природно-за-
повідного фонду Постанов Кабінету Міністрів 
України від 27 липня 1995 року № 555 «Про 
затвердження санітарних правил у лісах Укра-
їни» та від 12 травня 2007 року № 724 «Про 
затвердження Правил поліпшення якісного 
складу лісів».

Чимало критичних зауважень та кон-
структивних пропозицій до законопроекту 
Володимира Борейка висловили також доктор 
біологічних наук, професор, директор Україн-
ського науково-дослідного інституту гірського 
лісівництва Василь Парпан, начальник відділу 
Укрліспроекту Микола Рековець, заступник 
начальника Івано-Франківського обласного 
управління лісового та мисливського госпо-
дарства Роман Олійник, помічник народного 
депутата України Остапа Єднака, кореспондент 
газети «Урядовий кур’єр» Олег Листопад, ди-
ректор Департаменту охорони природних ре-
сурсів Мінприроди України Михайло Томахін, 
заступник директора Департаменту заповідної 
справи Мінприроди Сергій Матвеєв, начальник 
відділу розвитку та провідний фахівець цього 
департаменту Григорій Парчук та науковець 
Лариса Демиденко й інші виступаючі.

Вирішено протягом тижня внести конкрет-
ні пропозиції до цього законопроекту та з ура-
хуванням висловлених міркувань під час дис-
кусії доопрацювати його й направити на роз-
гляд Верховної ради України.

2016 р.
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П’ЯТУ РІЧНИЦЮ ВКЛЮЧЕННЯ СТАРОВІКОВИХ  
БУКОВИХ ЛІСІВ НІМЕЧЧИНИ ДО ПЕРЕЛІКУ ОБ’ЄКТІВ  

ВСЕСВІТНЬОЇ СПАДЩИНИ ЮНЕСКО ВІДЗНАЧЕНО У БЕРЛІНІ
25 червня 2016 року в державному представництві федеральної землі Гессен у 

Берліні, за участі делегації Карпатського біосферного заповідника, пройшло свят-
кування п’ятої річниці включення старовікових букових лісів Німеччини до пере-
ліку об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Бранденбург доктора Тілли Бакхауза і докто-
ра Каролін Шілде, директора Національного 
парку «Гайніх» (Федеральна земля Тюрінгія) 
доктора Манфреда Гросмана та інших ораторів 
детально проаналізовано стан збереження, до-
слідження та популяризацію об’єкта, його еко-
логічну і соціально-економічну значущість та 
престижність для Німеччини.

Наголошено, що об’єкт Всесвітньої спад-
щини ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат та дав-
ні букові ліси Німеччини», утворений рішенням 
Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО 25 
червня 2011 року шляхом розширення україн-
сько-словацького об’єкта «Букові праліси Кар-
пат» (утворений 28 червня 2007 року). До нього 
входять 15 складових частин букових пралісів 
та давніх букових лісів, які репрезентують різні 
природно-кліматичні зони Європи, від Карпат 
до побережжя Балтійського моря, на територі-
ях України, Словаччини та Німеччини. Площа 
ядрової зони об’єкта складає 33 669 га (4 391 га 
в Німеччині та 29 278 га в Словаччині та Укра-
їні). Навколо кожної частини об’єкта утворена 
буферна зона загальною площею 62 402 гектара.

На міжнародному форумі у Берліні: заступник директора КБЗ професор Федір Гамор 
(справа) та заступник начальника відділу науково-дослідної роботи та сталого 

розвитку Василь Покиньчереда (25 червня 2016 р.)

Організаторами урочистостей виступили 
Федеральне міністерство навколишнього се-
редовища, охорони природи, будівництва та 
безпеки реакторів Федеративної Республіки 
Німеччини, Міністерство землі Гессен з питань 
навколишнього середовища, охорони клімату, 
сільського господарства і захисту прав спожи-
вачів, Федеральне агентство Німеччини з охо-
рони природи (BfN) та Національна комісія Ні-
меччини у справах ЮНЕСКО.

У доповідях та виступах учасників цього 
поважного зібрання, зокрема президента Націо-
нальної комісії Німеччини у справах ЮНЕСКО 
професора, доктора Верени Метце-Мангольд, 
Міністра землі Гессен з питань навколишнього 
середовища, охорони клімату, сільського гос-
подарства і захисту прав споживачів Прішка 
Хінца, директора Департаменту Федерально-
го міністерства навколишнього середовища, 
охорони природи, будівництва та безпеки ре-
акторів Федеративної Республіки Німеччини 
доктора Ельзи Нікель, профільного Міністра 
та державного секретаря урядів федеральних 
земель Мекленбург – Передня Померанія та 
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Йшлося також і про те, що відповідно 
до рішення Комітету Всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО на завершальній стадії знаходиться 
проект розширення цього об’єкта Спадщини за 
рахунок 48 ділянок букових пралісів та старові-
кових букових лісів Іспанії, Італії, Болгарії, Ав-
стрії, Румунії, Польщі, Болгарії та інших країн 
Європи.

У своєму виступі на урочистостях за-
ступник директора Карпатського біосферного  
заповідника, доктор біологічних наук, профе-
сор, член Національної комісії України у спра-
вах ЮНЕСКО Федір Гамор як людина, яка мала 
честь безпосередньо ініціювати та обґрунтову-
вати ідею занесення букових пралісів Карпат 
до складу Всесвітної спадщини ЮНЕСКО, а в 
2007 році, разом із науковцями Карпатського 
біосферного заповідника та словацьким про-
фесором Іваном Волощуком й доцентом Ві-
льямом Піхлером, забезпечила підготовку та 
включення українсько-словацької номінації 
«Букові праліси Карпат» до переліку об’єктів 
Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, насамперед 
подякував за значну наукову та дипломатичну 
підтримку німецьким колегам, зокрема профе-
сорам Петеру Шмідту із Дрезденського універ-
ситету та Гаральду Плахтеру із Марбурзького 
університету, за участь у розробці та прохо-
дженні українсько-словацької номінації в Ко-
мітеті Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

По-друге, нагадав і про ті труднощі, які ви-
никали під час підготовки німецької номінації і 
як вдалось їх подолати. В цьому складному про-
цесі неймовірних зусиль докладали професор 
Ганнес Кнапп та урядовці доктор Ельза Нікель, 
Хайке Бріц, Барбара Енгельс та багато інших.

Наголошено і на тому, що в Україні, яка 
володіє найбільшими в Європі буковим пралі-
сами та з ініціативи якої створено об’єкт Всес-
вітньої спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси 
Карпат та давні букові ліси Німеччини», приді-
ляється значна увага їх вивченню та збережен-
ню. Президентом та Урядом України прийнято 
з цього приводу спеціальні доручення та розпо-
рядження.

А відповідно до Спільної декларації про на-
міри між Міністерством екології та природних 
ресурсів України, Федеральним міністерством 
навколишнього середовища, охорони приро-
ди, будівництва та безпеки реакторів Федера-

тивної Республіки Німеччини і Міністерством 
охорони навколишнього середовища Сло-
вацької Республіки щодо співпраці з охорони 
та управління спільним об’єктом Всесвітньої 
спадщини «Букові праліси Карпат (Словаччина 
та Україна) та давні букові ліси Німеччини (Ні-
меччина)», яка підписана 14 травня 2014 року 
в м. Бонн (Німеччина), у рамках Спільного ме-
неджменту здійснюється розробка і реалізація 
спільних транснаціональних планів моніторин-
гу, дослідницьких програм і проектів, навчання 
та підвищення кваліфікації фахівців, які забез-
печують збереження та дослідження складових 
частин об’єкта.

Ведуться роботи щодо створення на базі 
Карпатського біосферного заповідника Міжна-
родного навчально-дослідного центру букових 
пралісів та сталого розвитку Карпат тощо.

Дуже важливо, що завдяки активній роботі 
німецьких колег та участі українських фахів-
ців, відповідно до рішення Комітету Всесвіт-
ньої спадщини ЮНЕСКО, завершується про-
цес розширення цього об’єкта Спадщини за ра-
хунок ділянок букових пралісів та старовікових 
букових лісів ще одинадцяти країн Європи.

У 2017 р. виповниться десять років з дня 
створення українсько-словацького об’єкта 
«Букові праліси Карпат», очікується прийнят-
тя рішення Комітету Всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО щодо розширення нашого спільного 
об’єкта.

У зв’язку із цим запропоновано провести 
в Україні, на базі Карпатського біосферного 
заповідника, міжнародну науково-практичну 
конференцію «Десять років створення україн-
сько-словацько-німецького природного об’єкта 
Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Букові пра-
ліси Карпат та давні букові ліси Німеччини»: 
історія, стан та проблеми впровадження інте-
грованої Системи менеджменту».

Перед учасниками зібрання також висту-
пили відомі німецькі артисти естради та ори-
гінального жанру. А молода продюсерська 
команда FairFilm Productions представила вра-
жаючий, емоційно насичений науково-попу-
лярний фільм «Давні букові ліси Німеччини: 
природна спадщина ЮНЕСКО», який мож-
на переглянути за посиланням: https://vimeo.
com/171927490.

2016 р.
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ІЗ ШВЕЙЦАРСЬКИМИ ПАРТНЕРАМИ ОБГОВОРИЛИ  
ШЛЯХИ РОЗШИРЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ В БУКОВИХ ПРАЛІСАХ  

КАРПАТСЬКОГО БІОСФЕРНОГО ЗАПОВІДНИКА
19 вересня 2016 року, в адміністрації Карпатського біосферного заповідника (КБЗ), об-

говорили шляхи поглиблення наукової співпраці між партнерами із Швейцарського феде-
рального інституту лісових, снігових та ландшафтних досліджень (WSL) (м. Бірменсдорф).

На зустрічі із науковим колективом біо-
сферного заповідника, за участі науковців 
Національного лісотехнічного університету 
(м. Львів), насамперед висловлено щиру вдяч-
ність науковій співробітниці WSL Бригітті 
Коммармот, яка протягом 16 років була коор-
динатором українсько-швейцарських проектів, 
а зараз передає цю функцію молодим колегам.

У ході дискусії відзначено, що за період 
багаторічної співпраці, яку започаткували в 
1996 році тодішні директори КБЗ та WSL про-
фесор Федір Гамор і доктор Маріо Броджі, ре-
алізовано чимало важливих наукових проектів, 
зокрема проведено міжнародну наукову конфе-
ренцію «Природні ліси помірної зони Європи: 
цінності та використання» (м. Мукачево, 2003), 
яка започаткувала процес включення букових 
пралісів Карпат до переліку об’єктів Всесвіт-
ньої спадщини ЮНЕСКО.

Розгорнуто актуальні лісознавчі дослід-
ження в Угольсько-Широколужанських буко-

вих пралісах та похідних деревостанах у Чор-
ногорі, зініційовано реалізацію масштабного 
проекту впровадження сталого лісокористу-
вання на Закарпатті (FORZA), випущено у світ 
фундаментальну монографію українською та 
німецькою мовами «Праліси в Центрі Європи: 
путівник по лісах Карпатського біосферного 
заповідника» та багато наукових статей в між-
народних наукових виданнях тощо.

Наукові співробітники WSL Петер Бранг та 
Йонас Штільгард, які координуватимуть май-
бутні проекти, й науковці КБЗ висловили чима-
ло ідей, які ляжуть в основу нових проектних 
розробок до Державного Секретаріату з пи-
тань освіти, наукових досліджень та інновацій 
Швейцарії (SERI), який виявляє зацікавленість 
в продовженні фінансування українсько-швей-
царських екологічних проектів в Українських 
Карпатах.

2016 р.

Зустріч партнерів із КБЗ та Швейцарського федерального 
інституту лісових, снігових та ландшафтних досліджень (WSL) 

(м. Рахів, 19 вересня 2016 р.)
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МІЖНАРОДНИЙ СЕМІНАР «ЄВРОПЕЙСЬКА МЕРЕЖА  
БУКОВИХ ЛІСІВ» НА НІМЕЦЬКОМУ ОСТРОВІ ВІЛЬМ*

1-5 грудня 2016 р. у Міжнародній академії збереження природи (о. Вільм, Німеччина) 
відбувся черговий, другий за рахунком, міжнародний семінар «Європейська мережа буко-
вих лісів», організований у рамках реалізації однойменного міжнародного проекту, який 
фінансується Міністерством навколишнього середовища, охорони природи, будівництва 
та ядерної безпеки ФРН (BMUB). Виконавцем проекту є Центр еконіки та екосистемного 
менеджменту Університету сталого розвитку м. Еберсвальде (ФРН), за підтримки Феде-
рального агентства з охорони природи Німеччини (BfN).

У заході взяли участь представники на-
укових установ, університетів, адміністрацій 
природоохоронних територій, неурядових ор-
ганізацій із 14 країн Європи – загалом понад 
30 осіб. Карпатський біосферний заповідник 
представляли Вікторія Губко, Василь Покинь-
череда та автор цих рядків.

Під час семінару було заслухано 25 допо-
відей з тематики екології та збереження буко-
вих лісів, а також загроз, ризиків та управління 
цими деревостанами. Представники заповід-
ника презентували менеджмент старовікових 
лісів установи. Робочі сесії семінару сприяли 
обміну досвідом, проведенню аналізу проблем 
і обговоренню конкретних заходів і кроків, які 
необхідно зробити.

Ганс Кірхмайєр (Австрія) розгорнуто про-
інформував про стан справ у процесі розши-
рення серійного об’єкта Всесвітньої природної 
спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат та 

давні букові ліси Німеччини». Висловлено спо-
дівання, що уряд Польщі перегляне своє рішен-
ня щодо відмови брати участь в номінації.

Учасники зібрання висловили серйозну за-
клопотаність триваючим знищенням букових 
лісів в Румунських Карпатах та підтримали 
меморандум науковців щодо захисту пралісів 
Румунії.

Вирішено також ініціювати створення та 
юридичну реєстрацію Асоціації «Європейська 
мережа букових лісів», завданнями якої ста-
нуть сприяння та підтримка збереження ста-
ровікових букових лісів, сталого управління 
ними; підвищення обізнаності громадськості 
про важливість букових лісових екосистем; 
підтримка об’єкта Всесвітньої природної спад-
щини ЮНЕСКО. Також у її рамках буде роз-
роблено Відкриті стандарти якості збереження 
букових лісів та їх сталого використання.

2016 р.

 НА МІЖНАРОДНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ ЮНЕСКО У БЕРЛІНІ  
АКТИВНО ОБГОВОРИЛИ ПИТАННЯ ТРАНСКОРДОННОЇ СПІВПРАЦІ  

У РАМКАХ ОБ’ЄКТА СПАДЩИНИ «БУКОВІ ПРАЛІСИ КАРПАТ  
ТА ДАВНІ БУКОВІ ЛІСИ НІМЕЧЧИНИ»

Науковці Карпатського біосферного заповідника взяли участь у роботі міжнародної кон-
ференції «Перспективи транскордонної співпраці у рамках Всесвітньої спадщини: досвід Ні-
меччини та за її межами», яка пройшла під егідою німецької комісії ЮНЕСКО 12-13 грудня 
2016 року у Берліні, в офісі Постійного представництва німецької Федеральної землі Гессен. 

Організаторами форуму, у роботі яко-
го взяли участь близько ста представників 
національних комісій у справах ЮНЕСКО, 
органів державної влади, наукових кіл та 
громадськості із Німеччини, Польщі, Сло-
ваччини, України та інших країн, виступи-
ли: Комісія Німеччини у справах ЮНЕСКО,  
Федеральна служба Німеччини із питань за-
кордонних справ, уряд німецької Федеральної 
землі Гессен та Секретаріат транскордонно-
го об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО  
«Ваттове море» (Німеччина, Данія та Норвегія).

З вітаннями на відкритті конференції 
виступили Державний міністр федеральної 
служби Німеччини із питань закордонних 
справ професор Марія Бомер, Генеральний се-
кретар Комісії Німеччини у справах ЮНЕСКО 
доктор Рональд Бернекер. керівник Департа-
менту Міністерства навколишнього середови-
ща, охорони клімату, сільського господарства 
та захисту прав споживачів Федеральної землі 
Гессен доктор Каріна Кайзер та голова Ради 
з питань об’єкта Спадщини «Ваттове море»  
Ко Ведаас.

* Юрій Беркела
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До учасників конференції, із спеціальною 
відео-промовою «Проблеми транскордон-
ної співпраці в рамках Всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО та Європейський план дій» зверну-
лася директор Центру Всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО Мехтільд Рослер.

На конференції, з метою вдосконалення 
механізмів співпраці, правового захисту, фінан-
сування, представлено презентації транскор-
донних та транснаціональних об’єктів Всесвіт-
ньої спадщини, до складу яких входять німець-
кі компоненти.

У презентаціях детально йшлося про діяль-
ність об’єктів Спадщини: німецько-польського 
«Мускавер-парк/парк-Музаковський» (допо-
відачі Фредерік Гансель та Барбара Фурманік 
із Польщі), німецько-італійського «Кордони 
Римської імперії» (доктор Маркус Геншвід та 
доктор Хрістоф Флюгель), німецько-датсько-
норвезького «Ваттове море» (Рюдігер Штрем-
пель), німецько-словенського «Доісторичні 
пальові поселення в Альпах» (Сабіна Хагман 
та Діана Вераніч із Словенії), німецько-бель-
гійського «Архітектурний витвір Ле Корбюзьє» 
(Фрідман Гесшвінд та Пієт Гелейнс із Бельгії» 
та українсько-словацько-німецького «Букові 
праліси Карпат та давні букові ліси Німеччи-
ни» (доктор Каріна Кайзер, Манфред Гросман 
та доктор Яна Дуркозова із Словаччини).

Виступаючи на конференції, член Націо-
нальної комісії України у справах ЮНЕСКО, 
доктор біологічних наук, професор, заступник 
директора Карпатського біосферного заповідни-
ка Федір Гамор привернув увагу її учасників до 
питань поглиблення транскордонної співпраці у 
рамках українсько-словацько-німецького об’єкта 
Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси 
Карпат та давні букові ліси Німеччини».

Зокрема, наголошено, що з метою реалі-
зації завдань, передбачених статтею 5 Кон-
венції про збереження Всесвітньої спадщини, 
Спільною Декларацією про наміри між Мі-
ністерством екології та природних ресурсів 
України, Міністерством довкілля Словацької 
Республіки і Федеральним Міністерством до-
вкілля, охорони навколишнього природного 
середовища, будівництва та безпеки ядерних 
реакторів Федеративної Республіки Німеччина 
щодо співпраці з охорони та управління спіль-
ним об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО 
«Букові праліси Карпат (Словаччина та Укра-
їна) та давні букові ліси Німеччини (Німеччи-
на)» й відповідних актів Президента та Уряду 
України, розроблено проект будівництва на 

базі Карпатського біосферного заповідника 
Міжнародного навчально-дослідного центру 
букових пралісів та сталого розвитку Карпат, 
який повинен забезпечувати координацію ді-
яльності у рамках цього міжнародного транс-
національного об’єкта Спадщини. 

Але у зв’язку з економічною кризою в 
Україні будівництво цього об’єкта не фінансу-
ється. Тому із трибуни поважного міжнарод-
ного зібрання ми звернулись до Федерального 
Міністерства довкілля, охорони навколиш-
нього природного середовища, будівництва та 
безпеки ядерних реакторів Федеративної Рес-
публіки Німеччина з проханням направити до 
Уряду України та керівництва німецького про-
екту (Міхаель Бромбахер) листа з пропозицією 
із фінансової підтримки розвитку природоохо-
ронних територій України (на який німецький 
банк розвитку (KfW) виділив 14 млн. євро) 
спрямувати в першочерговому порядку, в 2017 
році, кошти на спорудження цього надзвичай-
но важливого міжнародного центру. 

Звернуто увагу і на те, що в 2017 році  
виповнюється десять років із дня включення 
українсько-словацького об’єкта «Букові пралі-
си Карпат» до переліку Всесвітньої спадщини. 

З цієї нагоди в Україні, у другій половині 
вересня 2017 року, на базі Карпатського біо-
сферного заповідника, за підтримки програми 
участі ЮНЕСКО на 2016-2017 роки, передбача-
ється проведення міжнародної науково-практич-
ної конференції «Десятиріччя створення об’єкта 
Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси 
Карпат та давні букові ліси Німеччини»: історія, 

Міжнародна конференція ЮНЕСКО  
у Берліні. У першому ряду  

(справа наліво) Василь Покиньчереда, 
Федір Гамор, Ганнес Кнапп  

та Манфред Гросман  
(12-13 грудня 2016 р.)
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У НІМЕЧЧИНІ ЗАРЕЄСТРОВАНО МІЖНАРОДНУ ГРОМАДСЬКУ 
ОРГАНІЗАЦІЮ «ЄВРОПЕЙСЬКА МЕРЕЖА БУКОВИХ ЛІСІВ»

Цими днями, за нашою пропозицією, у німецькому місті Еберсвальде представ-
никами наукових та природоохоронних організацій Німеччини, Великобританії, 
Австрії та Словаччини, створено та зареєстровано Міжнародну громадську органі-
зацію «Європейська мережа букових лісів». 

Виступаючи 29 жовтня 2014 року у Бонні, 
на заключній нараді, на рівні директорів Де-
партаментів охорони природи та біорізноманіт-
тя Міністерств довкілля країн Європи із питань 
розширення українсько-словацько-німецького 
об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Бу-
кові праліси Карпат та давні букові ліси Ні-
меччини», за участі представників 14 країн, в 
тому числі Іспанії, Італії, Німеччини, Австрії, 
Бельгії, Болгарії, Словенії, Румунії України та 
інших, автором цих рядків запропоновано для 
тих об’єктів, які не зможуть потрапити до Всес-
вітньої спадщини, сформувати, на зразок Євро-
пейської екомережі, «Європейську мережу пра-
лісів та старовікових букових лісів» з наданням 
їм через Міжнародний Союз охорони природи 
(IUCN), певних гарантій щодо їх збереження, 
передбачити створення спеціального Фонду та 
інших механізмів для обміну досвідом роботи 
й інформацією щодо їх наукових та екологіч-
них цінностей, розв’язання проблем їх охорони 
в зацікавлених країнах тощо.

Як поінформував професор німецького 
Університету сталого розвитку П’єр Ібіш, на 
установчих зборах, які пройшли 2 лютого 2017 
року в місті Еберсвальде, представниками на-
укових та природоохоронних кіл Німеччини, 
Великобританії, Австрії та Словаччини засно-
вано та зареєстровано Міжнародну громадську 
організацію «Європейська мережа букових лі-
сів». Її президентом обрано відомого німецько-
го науковця та природозахисника, професора, 
доктора Ганнеса Кнаппа, а почесним її членом 
– доктора біологічних наук, професора Федора 
Гамора (Україна).

Треба нагадати, що в результаті прове-
деної, за фінансової підтримки уряду Німеч-
чини, широкомасштабної інвентаризації та 

вивчення стану збереження старовікових бу-
кових лісів в усіх європейських країнах, де по-
ширений ареал цього колись домінуючого на 
континенті деревного виду, виявлено понад 
сто мало порушених його ділянок, достатньо 
великих розмірів в 12 біогеорегіонах Європи 
у 23 країнах. 

У результаті критичного аналізу, в рамках 
Міжнародної конференції «Букові праліси та 
давні букові ліси Європи», що проходила 16-22 
вересня 2013 року в українському місті Рахів, 
сформовано так званий короткий «Рахівський 
список» поширення старовікових букових лісів 
Європи, які можуть розглядатись як потенційні 
об’єкти для розширення українсько-словацько-
німецького об’єкта. 

Цей перелік доопрацьовано на віденсько-
му семінарі та погоджено на міжміністерській 
нараді у травні 2014 р. у Бонні. До нього в під-
сумку зараховано 47 претендентів для вклю-
чення до Всесвітньої спадщини із 11 біогео-
регіонів 20 країн. Серед них й українські ді-
лянки букових пралісів та давніх букових лісів 
із природних заповідників «Горгани» та «Роз-
точчя», національних природних парків «Си-
невир», «Зачарований край» та «Подільські 
Товтри».

Нині найбільш визначні ділянки букових 
пралісів із 10 країн Європи успішно пройшли 
експертну оцінку Міжнародного Союзу охо-
рони природи (IUCN), і очікується, що в липні 
цього року на засіданні Комітету Всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО у польському місті Кра-
ків вони будуть включені до переліку об’єктів 
Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у номіна-
ції «Букові праліси Карпат та інших регіонів  
Європи».

2017 р.

стан та впровадження інтегрованої системи ме-
неджменту», яка теж має стати важливим етапом 
у поглибленні транскордонної співпраці об’єктів 
Всесвітньої природної спадщини ЮНЕСКО.

У рамках конференції працювали три пара-
лельні семінари, на яких ґрунтовно обговорено 
шляхи поглиблення співпраці у рамках Всес-
вітньої спадщини шляхом: «Фінансування крізь 
кордони»; «Правової охорони крізь кордони» та 
«Навчання крізь кордони». 

Крім того, відбулося спеціальне пленарне за-
сідання щодо обміну досвідом міжнародної співп-
раці. Презентовано діяльність німецького фонду 
фінансування Вссвітньої спадщини, організа-
ції спеціальних «ViTour» у мережі Єропейської 
Всесвітньої спадщини виноградних ландшафтів, 
менеджменту культурної спадщини в централь-
но-європейській частині та організації сталого ту-
ризму в об’єкті Спадщини «Ваттове море».

2016 р.
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СКАЙП-КОНФЕРЕНЦІЯ  
У МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ РЕЙНДЖЕРА

31 липня 2017 р. Вперше за десятирічну історію співпраці Карпатського біосфер-
ного заповідника та німецького Національного парку «Гайніх», у рамках транснаціо-
нального українсько-словацько-німецького об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО 
«Букові праліси Карпат та давні букові ліси Німеччини», проведено (з нагоди відзна-
чення Міжнародного дня рейнджера) спільну скайп-конференцію.

В скайп-конференції 
беруть участь  
(справа-наліво  

у першому ряду) 
директор українського 

Карпатського 
біосферного 
заповідника  

Микола РИБАК  
й професор  

Федір ГАМОР...

... та директор німецького 
Національного парку  
Манфред ГРОСМАН  

(перший зліва)

Відкриваючи її, заступник директора Кар-
патського біосферного заповідника, професор 
Федір Гамор подякував німецьким колегам за 
ініціативу та підготовку скайп-конференції, 
висловив впевненість, що цей нетрадиційний 
метод спілкування буде сприяти поглибленню 
співпраці та зближенню двох природоохорон-
них установ.

Директори Національного парку «Гайніх» 
(Манфред Гросман), Карпатського біосферно-
го заповідника (Микола Рибак) та окремі рейн-

джери детально зупинились на особливостях 
роботи рейнджерської служби українських та 
німецьких природоохоронних територій, про-
блемних питаннях, які кожен день вирішують 
рейнджери на місцях.

Манфред Гросман повідомив також, що 
адміністрація Національного парку «Гайніх», 
за підтримки німецьких фондів, підготовила 
спеціальну програму обміну фахівцями та шко-
лярами, які працюють у названих установах та 
навчаються в зоні їх розташування. Вже у най-
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ближчий час делегація міста Рахів відвідає На-
ціональний парк «Гайніх» та місто Бегрінген.

Порушено також питання підготовки Між-
народної конференції з нагоди відзначення 
десятиріччя утворення українсько-словацько-
го об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО  
«Букові праліси Карпат».

Нагадаємо, що кожного року, 31 липня, 
природоохоронна громадськість відзначає Всес-
вітній день рейнджерів – людей, які професійно 
займаються захистом і збереженням природоо-
хоронних територій. Це свято засноване Міжна-
родною федерацією рейнджерів (IRF) для того, 
щоб привернути увагу спільноти до їхнього вне-
ску у справу збереження природи та вшанувати 
пам’ять колег, які загинули, або були травмова-
ні під час виконання службових обов’язків.

Варто також знати, що IRF заснували шот-
ландські екологи спільно із співробітниками 
провідних світових природоохоронних терито-

рій у 1992 році. А приводом для цього стали 
трагічні події, пов’зані із загибеллю рейндже-
рів в африканських національних парках, де 
браконьєри ідуть на злочин задля добування 
так званого «Великого шолому», який симво-
лізує відстріл п’ятьох великих рідкісних звірів 
– слона, носорога, буйвола, лева і леопарда. 

Всесвітній день рейнджера започатковано 
в 2007 році на честь 15-річчя від дня заснуван-
ня Федерації. Свято активно популяризують 
понад 60 організацій-членів Федерації з 46 кра-
їн світу.

З нагоди Всесвітнього дня рейнджера  
проводяться різноманітні заходи, основним  
завданням яких є: донесення до громадськості 
інформації про труднощі роботи рейнджерів, 
привернення уваги до гострих проблем охоро-
ни навколишнього природного середовища та 
збереження біологічного різноманіття.

2017 р.

НА БАЗІ КАРПАТСЬКОГО БІОСФЕРНОГО ЗАПОВІДНИКА ПРОВЕДЕНО 
ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ СПІЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТ-КОМІТЕТУ 

УКРАЇНСЬКО-СЛОВАЦЬКО-НІМЕЦЬКОГО ОБ’ЄКТА ВСЕСВІТНЬОЇ 
СПАДЩИНИ ЮНЕСКО «БУКОВІ ПРАЛІСИ КАРПАТ  

ТА ДАВНІ БУКОВІ ЛІСИ НІМЕЧЧИНИ»

27 вересня 2017 року, у м. Рахів, на базі Карпатського біосферного заповідника, у рам-
ках Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди десятиріччя включення буко-
вих пралісів України та Словаччини до переліку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, прове-
дено засідання Спільного менеджмент-комітету українсько-словацько-німецького об’єкта 
Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат та давні букові ліси Німеччини».

Насамперед треба нагадати, що відповідно 
до Спільної Декларації про наміри між Феде-
ральним міністерством навколишнього серед-
овища, охорони природи, будівництва та безпе-
ки реакторів Федеративної Республіки Німеч-
чини, Міністерством охорони навколишнього 
середовища Словацької Республіки та Мініс-
терством екології та природних ресурсів Укра-
їни щодо співпраці з охорони та управління 
спільним об’єктом Всесвітньої спадщини «Бу-
кові праліси Карпат (Словаччина та Україна) та 
давні букові ліси Німеччини (Німеччина)», яка 
схвалена рішенням Комітету Всесвітньої спад-
щини ЮНЕСКО 39 СОМ 7В.19 (2015 р.), утво-
рено Спільний менеджмент-комітет.

В інтегрованій Системі менеджменту 
Спільного об’єкта Всесвітньої спадщини «Бу-

кові праліси Карпат (Словаччина та Україна) 
та давні букові ліси Німеччини (Німеччина)», 
менеджмент-комітет повинен здійснювати ко-
ординацію управління складовими частинами 
об’єкта, сприяти та спрямовувати діяльність 
національних керівних комітетів та груп.

У першу чергу йдеться про розробку і реа-
лізацію спільних транснаціональних планів мо-
ніторингу, дослідницьких програм і проектів, 
навчання та підвищення кваліфікації фахівців, 
які забезпечують збереження та дослідження 
складових частин об’єкта. Важливим завдан-
ням менеджмент-комітету є також контроль 
за станом збереження та підготовка звітнос-
ті перед Комітетом Всесвітньої спадщини  
ЮНЕСКО про стан транснаціональної серійної 
спадщини загалом.
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До складу Спільного менеджмент-коміте-
ту входять представники міністерств охорони 
довкілля країн-учасниць (а з Німеччини і мі-
ністерств федеральних земель), відповідних 
природоохоронних установ та експерти. Його 
засідання проходять раз у рік, почергово в ал-
фавітному порядку на території однієї з країн-
учасниць.

Останнє засідання Спільного менеджмент-
комітету пройшло в Словаччині (м. Сніна, 
25 – 28 жовтня 2015 року). Тут обговорено най-
актуальніші питання діяльності об’єкта, зокре-
ма хід виконання рішень Комітету Всесвітньої  
спадщини ЮНЕСКО щодо припинення суціль-
них рубок в пралісах словацької його частини. 
Детально проаналізовано результати експерт-
ного висновку моніторингової місії Міжнарод-
ного Союзу охорони природи (IUCN) з цього 
приводу.

Чергове засідання Менеджмент-комітету, 
яке за планом мало пройти в 2016 році в Украї-
ні, на прохання словацької сторони перенесено 
на 2017 рік.

Цьогорічне, завершальне засідання Спіль-
ного менеджмент-комітету спадщини, у форма-
ті «Букові праліси Карпат (Словаччина та Укра-
їна) та давні букові ліси Німеччини (Німеччи-
на)», пройшло під головуванням заступника 
Голови національної керівної групи Спільного 
менеджмент-комітету, заступника директора 
Карпатського біосферного заповідника, докто-
ра біологічних наук, професора Федора Гамора.

В його роботі взяли участь делегації: Ні-
меччини у складі Гаґена Клуттіґа (Федераль-
на агенція з охорони природи ФРН), Ганнеса 
Кнаппа (Міжнародний фонд Міхаеля Зуккова) 
та Катріни Бервальд й Марка Елерса (Націо-
нальний парк «Ясмунд»); Словаччини у скла-
ді Івана Коубека (Державна служба охорони 
природи Словацької республіки), Мар’яна 
Гіча (Національний парк «Полонини») та Лю-
бослава Міка (Державне підприємство «Ліси 
Словацької республіки») та України у складі 
членів української керівної групи й представ-
ників новоприєднаних частин об’єкта «Букові 
праліси і давні ліси Карпат та інших регіонів 
Європи» (природні заповідники «Горгани» та 
«Розточчя» й національних природних парків: 
«Синевир», «Зачарований край» та «Подільські 
Товтри»). В засіданні менеджмент- комітету за-
галом брало участь біля двадцяти чоловік.

Про реалізацію рішень (рекомендацій), що 
були розроблені під час останнього засідання 
Спільного менеджмент-комітету в Словаччині, 
доповідав директор Державної служби охорони 
природи Словацької республіки Іван Коубек, 
про підсумки розширення українсько-словаць-
ко-німецького об’єкта Всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат та давні бу-
кові ліси Німеччини» та особливості інтегро-
ваного менеджменту новоутвореного об’єкта 
спадщини «Букові праліси і давні букові ліси 
Карпат та інших регіонів Європи», інформували 
співробітниця австрійського інституту екології 
(Е.С.О.), доктор Анна Коварович та старший 
науковий співробітник Державного природо-
знавчого музею НАН України, керівник в Укра-
їні Дунайсько-Карпатської програми Світового 
фонду природи (WWF) Богдан Проць, про за-
ходи адміністрації Карпатського біосферного 
заповідника, щодо збереження букових пралі-
сів заповідника як найбільшої частини об’єкта 
Всесвітньої спадщини “Букові праліси і давні 
букові ліси Карпат та інших регіонів Європи», 
говорив директор Карпатського біосферного за-
повідника Микола Рибак, а про хід реалізації рі-
шень Комітету Всесвітньої спадщини із питань 
збереження словацької частини Всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат та 
давні букові ліси Німеччини», звітував науко-
вий співробітник словацького національного 
парку «Полонини» інженер Мар’ян Гич.

Виступаючи на засіданні менеджмент-
комітету з доповіддю «Про уточнення змісту 
нової редакції Спільної Декларації про наміри 
між Міністерством екології та природних ре-
сурсів України, Федеральним Міністерством 
навколишнього середовища, охорони природи, 
будівництва та безпеки реакторів Федеративної 
республіки Німеччини і Міністерством охорони 
навколишнього середовища Словацької респу-
бліки щодо співпраці з охорони та управління 
спільним об’єктом Всесвітньої спадщини «Бу-
кові праліси Карпат (Словаччина та Україна) 
та давні букові ліси Німеччини (Німеччина)» 
у зв’язку із його розширенням», професор Фе-
дір Гамор, привернув увагу до того факту, що 
із нової редакції тексту Спільної декларації про 
наміри у зв’язку із розширенням об’єкта Всес-
вітньої спадщини ЮНЕСКО, без відома укра-
їнської сторони, австрійські колеги вилучили 
пункт «3.6. Діяльність запланованого Міжна-
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родного навчального науково-дослідного цен-
тру букових пралісів і сталого розвитку на базі 
Карпатського біосферного заповідника».

Ми не можемо погодитись із цим, оскільки 
це питання є надзвичайно важливим для збе-
реження та популяризації об’єкта Спадщини. 
Проект створення Міжнародного навчального 
науково-дослідного центру букових пралісів і 
сталого розвитку (МНДЦ), на наше прохання, 
спеціально розроблявся, відповідно до статті 5 
Конвенції про охорону Всесвітньої культурної 
і природної спадщини, в міжнародній академії 
охорони природи на о. Вільм в 2011 р., як клю-
човий елемент мережі навчальних центрів (ві-
зит-центрів) цього транснаціонального об’єкта 
Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Його будів-
ництво повністю підтримано зі сторони Ні-
меччини та Словаччини. А Президент та Уряд 
України прийняли відповідне рішення про його 
будівництво. Департамент екомережі та при-
родно-заповідного фонду Мінприроди України 
і я звернулись до австрійської сторони з про-
ханням повернути цей пункт, але поки що по-
яснень з цього приводу не отримали.

Обговорюючи це питання Іван Коубек на-
гадав, що на попередньому засіданні менедж-

мент-комітету у Словаччині, прийнято рішен-
ня про те, що зміни до тексту Декларації, не 
можуть бути прийняті без згоди трьох країн-
засновниць об’єкта. А Ганнес Кнапп, запропо-
нував підтримати пропозицію щодо відновлен-
ня пункту 3.6. в тексті нової редакції Спільної 
Декларації. Вирішено, запропонувати Австрії, 
як країні, що здійснює координацію підготов-
ки та узгодження нової редакції Спільної де-
кларації про наміри, відновити у тексті пункт 
наступного змісту: «3.6. Діяльність заплано-
ваного Міжнародного навчального науково-
дослідного центру букових пралісів і сталого 
розвитку на базі Карпатського біосферного за-
повідника».

Федір Гамор проінформував також про до-
свід реалізації в Україні інтегрованого менедж-
мент плану з управління об’єкта та будівництва 
цього міжнародного центру.

Наступне засідання спільного менедж-
мент-комітету відбудеться в новому форматі за 
участі 12 країн, на основі оновленої Спільної 
декларації про наміри. Дата та місце його про-
ведення будуть узгоджені пізніше.

2017 р.

Засідає менеджмент-комітет (Україна, м. Рахів, 27 вересня 2017 р.)
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МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ У РАХОВІ З НАГОДИ ДЕСЯТИРІЧЧЯ 
ВКЛЮЧЕННЯ БУКОВИХ ПРАЛІСІВ КАРПАТ ДО ПЕРЕЛІКУ ОБ’ЄКТІВ  

ВСЕСВІТНЬОЇ СПАДЩИНИ ЮНЕСКО

У червні 2017 р. виповнилось 10 років з часу занесення букових пралісів Карпат, у межах 
Закарпаття та Східної Словаччини, до переліку об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Ця важлива для України та Словаччини по-
дія стала можливою завдяки напруженій підго-
товчій роботі наукових колективів Карпатсько-
го біосферного заповідника та Зволенського 
технічного університету, особисто професорів 
Федора Гамора та його колеги зі Словаччини 
Івана Волощука.

Це воістину епохальна подія для науковців 
та захисників природи України і Словаччини, 
міжнародне визнання їх природоохоронної та 
наукової діяльності. 

Це також вшанування народів, які зуміли 
за різних складних історичних та соціально-
економічних обставин зберегти у самому цен-
трі Європи ці унікальні природні цінності.

Надзвичайно важливим етапом в історії 
світового визнання букових пралісів, завдяки 
активній діяльності німецьких науковців та 
природоохоронців, стало розширення в 2011 
році українсько-словацької номінації «Букові 
праліси Карпат» за рахунок п’ятьох ділянок 
давніх букових лісів Німеччини.

У результаті сформовано серійний транс-
національний об’єкт Всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат та давні бу-

кові ліси Німеччини». Цей розширений об’єкт 
– унікальна транснаціональна природоохорон-
на територія кластерного типу, яка охоплює 
природний ареал поширення лісів із бука лісо-
вого, від високогір’я Українських Карпат – до 
побережжя Балтійського моря на німецькому 
архіпелазі Рюген.

Треба особливо відзначити, що включення 
букових пралісів Карпат до переліку Всесвіт-
ньої спадщини загалом започаткувало європей-
ський процес збереження букових старовікових 
лісів, який призвів до включення до Всесвіт-
ньої спадщини ділянки букових старовікових 
лісів ще із десятьох країн Європи. 

В Україні, яка виступила ініціатором утво-
рення українсько-словацько-німецького Спіль-
ного транснаціонального об’єкта Всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО, розцінюють цей процес 
як вагомий крок для збереження унікальних 
глобальних природних цінностей наших країн 
та відзначають особливу роль Німеччини у єв-
ропейському процесі збереження букових лісів 
Європи.

Включення букових пралісів Карпат 
до переліку об’єктів Всесвітньої спадщини 
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ЮНЕСКО, разом із прийнятими з цього при-
воду актами Президента та Уряду України, 
ухваленням Верховною радою України За-
кону «Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України щодо охорони пралісів 
згідно з Рамковою конвенцією про охорону  
та сталий розвиток Карпат», відкриває нові 
можливості не тільки для посилення охорони 
букових лісів, але й створює передумови для 
сталого розвитку в населених пунктах, які при-
лягають до цього об’єкта, розбудови тут необ-
хідної інфраструктури. 

Це створює також можливості для погли-
блення українсько-словацько-німецької співп-
раці в екологічній сфері, налагодження ділово-
го партнерства між територіальними громада-
ми та підприємницькими структурами в регіоні 
розташування Спільного об’єкта, залучення 
іноземних інвестицій в реалізацію екологічних 
проектів, запровадження альтернативних дже-
рел енергії, стимулює туристично-рекреаційну 
галузь тощо.

З нагоди відзначення десятиріччя вклю-
чення букових пралісів Карпат до Всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО 26-29 вересня 2017 року 
в місті Рахові Закарпатської області проведено 
Міжнародну науково-практичну конференцію 
«Десятиріччя створення об’єкта Всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат та 
давні букові ліси Німеччини»: історія, стан та 
проблеми впровадження інтегрованої системи 
менеджменту».

Конференція організована Карпатським 
біосферним заповідником за сприяння Мініс-
терства екології та природних ресурсів Украї-

За трибуною:
Юрій ШПОНТАК – заступник директора 

департаменту екології та природних ресурсів 
Закарпатської ОДА;

Антон БЮРГІ – науковий співробітник 
швейцарського Федерального інституту лісових, 

снігових та ландшафтних досліджень (WSL),  
м. Бірменсдорф;

Василь КАГАНЕЦЬ –  
голова Тячівської районної ради;

Іван КОУБЕК – директор  
Служби охорони природи Словацької республіки
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ни й Закарпатської обласної державної адміні-
страції і пройшла під патронатом Національної 
комісії України у справах ЮНЕСКО.

Заходи із її проведення профінансовано 
українсько-німецьким проектом «Підтримка 
природно-заповідних територій в Україні», 
Закарпатською обласною радою та Закарпат-
ською обласною державною адміністрацією.

У роботі конференції взяли участь нау-
ковці, представники органів влади, природоо-
хоронних установ та громадськості з України, 
Німеччини, Словаччини, Угорщини, Швей-
царії, Румунії та Австрії, загалом близько 120 
чоловік.

Відкрив конференцію директор Карпат-
ського біосферного заповідника, заслужений 
природоохоронець України Микола Рибак.

З вітанням до учасників конференції 
звернулися Павло Басараба – голова Рахів-
ської районної державної адміністрації, Юрій 
Шпонтак – заступник директора департаменту 
екології та природних ресурсів Закарпатської 
обласної державної адміністрації, Василь Ка-
ганець – голова Тячівської районної ради, Іван 
Коубек (Служба охорони природи Словацької 
республіки), Гаген Клуттіг (Федеральне агент-
ство з охорони природи Німеччини (BfN)), 
Борнобаш Кьормьонді (угорський національ-
ний приодний парк «Дуна Іпполі»), Горія Гро-
су (румунський природний парк «Гори Мара-
муреш»), Бригітта Коммармот (Швейцарський 
федеральний інститут лісових, снігових та 
ландшафтних досліджень (WSL), Владо Ван-
чура (Європейське товариство дикої природи 
(Австрія).

Голова Рахівської районної державної ад-
міністрації Павло Басараба та голова Всеукра-
їнського об’єднання товариства «Гуцульщина» 
Дмитро Стефлюк вручили професору Федору 
Гамору медаль «За особливі заслуги перед Гу-
цульщиною». 

А Владо Ванчура вручив почесні дипломи 
Європейського товариства дикої природи Кар-
патському біосферному заповіднику та групі 
українських природоохоронців, серед яких й 
директор Карпатського біосферного заповід-
ника Микола Рибак та професор Федір Гамор. 

На пленарному засіданні заслухано допо-
віді: Федора Гамора «Про деякі історичні ас-
пекти створення та розширення об’єкта Всес-
вітньої спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси 
Карпат» (Карпатський біосферний заповід-
ник, м. Рахів, Україна); Ганнеса Кнаппа «Від 
Карпатського біосферного заповідника – до 
об’єкта Всевітньої спадщини та Європейської 
мережі букових лісів» (Міжнародний фонд 
Міхаела Зуккова, Німеччина); Миколи Ри-
бака та Василя Покиньчереди «Співпраця з 
місцевими громадами як запорука збережен-
ня об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО  
«Букові праліси Карпат та давні букові ліси 
Німеччини»» (Карпатський біосферний запо-
відник, м. Рахів, Україна); Анни Коваровіч 
«Про підсумки реалізації міжнародного про-
екту із розширення українсько-словацько-ні-
мецького об’єкта «Букові праліси Карпат та 
давні букові ліси Німеччини» й презентація 
новоутвореної номінації «Букові праліси і 
давні ліси Карпат та інших регіонів Європи» 
(Інститут екології Е.С.О., м. Клагенфурт, Ав-
стрія); Антона Бюргі із співавторами «Україн-
сько-швейцарська співпраця у лісівничих до-
слідженнях» (Швейцарський федеральний ін-
ститут снігових, лісових та ландшафтних дос- 
ліджень (WSL), м. Бірменсдорф, Швейца-
рія); Світлани Зиман із співавторами «Порів-
няльний аналіз флори судинних трав’янистих 
рослин у букових лісах Українських Карпат» 
(Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН 
України, м. Київ, Україна); Міхаела Юнгмейе-
ра та Богдана Проця «Інтегровані плани управ-
ління для природно-заповідних територій – від 
теорії до практики» (Інститут екології E.C.O., 
м. Клагенфурт, Австрія, Дунайсько-Карпат-
ська програма Всесвітнього фонду природи 
(WWF) та Державний природознавчий му-
зей НАН України, м. Львів, Україна); Романа 
Ковбаснюка із співавторами «Проблеми імп-
лементації міжнародно-правового механізму 
захисту Всесвітньої природної спадщини в за-
конодавство України» (Карпатський біосфер-
ний заповідник, м. Рахів, Україна); Михайла 
Лендєла «Окремі засади становлення і розви-
тку сільського аграрного туризму в Закарпат-



123

Див. стор. 118-119
1. У залі засідань Рахівської районної ради.

2. Німецька делегація передає КБЗ символи Всесвітньої спадщини.
3. У залі засідань – робоча атмосфера.

4. Виступає ансамбль скрипалів Рахівської дитячої музичної школи  
(керівник – Тетяна ШТОДЛЕР).

5. За трибуною − директор КБЗ Микола РИБАК.
6. Голова Рахівської РДА Павло БАСАРАБА вручає професору Федору ГАМОРУ 

медаль «За особливі заслуги перед Гуцульщиною».
7. На першому плані – співробітники румунського природного парку  

«Гори Марамуреш» (зліва направо) Горіа Гросу та Габріель КОВАЗА.
8. Доповідає співробітник угорського Національного парку «Дуна Іполі»  

Борнобаш КЬОРМОНДІ.
9-10. За трибуною – професор Ганнес КНАПП (Німеччина)  

та доктор Бригітта КОММАРМОТ (Швейцарія).
11. Представник Європейського товариства дикої природи (Австрія) Влад ВАНЧУРА 

(зліва) вручає українським природоохоронцям (зліва направо) Федору ГАМОР, 
Миколі РИБАКУ, Дмитру ТОМЕНЧУКУ, Василю ПОКИНЬЧЕРЕДІ  

та Юрію БЕРКЕЛІ почесні міжнародні відзнаки.
12-13. Фото учасників конференції на згадку

ті» (Ужгородський торговельно-економічний 
інституту КНТЕУ, м.Ужгород, Україна); Вла-
да Ванчура «Ділянки дикої природи та Євро-
пейської мережі пралісів й старовікових лісів, 
або як поєднати ділянки дикої природи з Єв-
ропейською мережею пралісів та старовікових 
лісів» (Європейська асоціація дикої природи, 
Австрія) та інших.

Загалом на пленарних засіданнях та у ході 
роботи секцій «Стан та перспективи погли-
блення наукових досліджень, еколого-освітньої 
роботи та впровадження сталого розвитку на 
об’єктах Всесвітньої спадщини»; «Досліджен-
ня та моніторинг фіторізноманіття на об’єктах 
Спадщини й на інших природоохоронних те-
риторіях – важлива передумова збереження 
унікальних природних цінностей»; «Значення 
об’єктів Спадщини та інших природоохорон-
них територій для збереження фауністичних 
комплексів» й «Антропогенні загрози та ризи-
ки катастроф на об’єктах Всесвітньої спадщи-
ни» презентовано й обговорено близько сімде-
сяти доповідей та повідомлень. 

Учасники конференції ухвалили резолю-
цію й побували на екскурсії в Угольських бу-
кових пралісах.

У рамках конференції проведено також за-
ключне засідання Спільного менеджмент-комі-
тету українсько-словацько-німецького об’єкта 
Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Букові пра-
ліси Карпат та давні букові ліси Німеччини», 
на якому розглянуто актуальні питання збе-
реження цього об’єкта та деякі пропозиції до 
нової редакції Спільної декларації щодо управ-
ління розширеною номінацією «Букові праліси 
і давні букові ліси Карпат та інших регіонів Єв-
ропи». 

До початку конференції опубліковано її 
матеріали. 

Презентовано також книгу Федора Гамора 
«Всесвітнє визнання букових пралісів Карпат: 
історія та менеджмент. Матеріали з нагоди де-
сятиріччя створення об’єкта Всесвітньої спад-
щини ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат та 
давні букові ліси Німеччини».

2017 р.
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СЛАВНИЙ ЮВІЛЕЙ
Миттєвості Міжнародної науково-практичної 
конференції «Десятиріччя створення об’єкта 

Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО  
«Букові праліси Карпат  

та давні букові ліси Німеччини»:  
історія, стан та проблеми впровадження 

інтегрованої системи менеджменту».  
Рахів, 26-29 вересня 2017 р.

Фотознімки Богдана ГОДОВАНЦЯ
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РЕЗОЛЮЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 
«ДЕСЯТИРІЧЧЯ СТВОРЕННЯ ОБ’ЄКТА ВСЕСВІТНЬОЇ СПАДЩИНИ ЮНЕСКО 

«БУКОВІ ПРАЛІСИ КАРПАТ ТА ДАВНІ БУКОВІ ЛІСИ НІМЕЧЧИНИ»:  
ІСТОРІЯ, СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ

ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ»  
(м. Рахів, 26-29 вересня 2017 р.)

На підставі заслуханих доповідей та проведених дискусій учасники конференції: 

1. Відзначають, що десятирічний досвід 
тристоронньої співпраці між Україною, Сло-
ваччиною та Німеччиною, у рамках об’єкта 
Всесвітньої природної спадщини ЮНЕСКО 
«Букові праліси Карпат та давні букові ліси Ні-
меччини», служить взірцевим прикладом між-
народної екологічної співпраці.

2. З приємністю констатують, що об’єкт 
Всесвітньої природної спадщини ЮНЕСКО  
«Букові праліси Карпат та давні букові ліси 
Німеччини» започаткував європейський про-
цес збереження букових старовікових лісів 
континенту й вітають успішне завершення 
цього процесу розширенням об’єкта Всес-
вітньої природної спадщини ЮНЕСКО «Бу-
кові праліси Карпат та давні букові ліси Ні-
меччини» й реорганізацію його в об’єкт 
Всесвітньої природної спадщини ЮНЕСКО  
«Букові праліси і давні ліси Карпат та інших 
регіонів Європи».

3. Відзначають, що об’єкт Всесвітньої при-
родної спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси і 
давні ліси Карпат та інших регіонів Європи» 
має надзвичайну цінність як взірець недоторка-
них комплексів широколистяних лісів помірної 
кліматичної зони, який репрезентує найбільш 
повні екологічні моделі природних лісових еко-
систем з домінуванням букових деревостанів за 
різноманітних природно-кліматичних умов.

4. Висловлюють вдячність Україні за зна-
чну роль у збереженні букових пралісів і давніх 
букових лісів Європи і, першочергово, колек-
тиву Карпатського біосферного заповідника та 
особисто професору Федору Гамору за багато-
річну наполегливу працю зі збереження та ви-
вчення унікальних природних цінностей Кар-
пат, за особливий внесок у процес організації 
та розширення об’єкта Всесвітньої природної 
спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси і давні 
ліси Карпат та інших регіонів Європи», спри-
яння активізації екологічної співпраці на Євро-
пейському континенті.

5. Відзначають інноваційне значення актів 
Президента, Уряду та рішень Верховної Ради 
України щодо затвердження заходів зі збере-
ження букових пралісів Карпат та розвитку на-
селених пунктів у зоні їх розташування й ухва-
лення Закону України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо охо-
рони пралісів згідно з Рамковою конвенцією 
про охорону та сталий розвиток Карпат».

6. Виражають глибоке занепокоєння ситу-
ацією, що склалася стосовно збереження сло-
вацької частини об’єкта Всесвітньої природної 
спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат та 
давні букові ліси Німеччини», та сподівають-
ся, що уряд Словацької Республіки виконає у 
повному обсязі Пномпеньське та Краківське рі-
шення Комітету Всесвітньої спадщини з цього 
приводу. 

7. Констатують, що глобальні кліматичні 
зміни негативно впливають на букові ліси, осо-
бливо на північній межі ареалу бука. Збільшен-
ня кількості й тривалості посушливих періодів 
погіршують умови існування вологолюбних 
компонентів букових пралісів. 

8. Звертають увагу на потребу підвищен-
ня ефективності заходів щодо охорони й збе-
реження біоти букових пралісів і давніх лісів з 
урахуванням того, що в останні роки у Карпат-
ському регіоні, з одного боку, спостерігається 
збільшення туристичних потоків як позитив-
ний процес переорієнтації економіки регіону, 
а з іншого, має місце значне вирубування лісів 
і поява загрози для збереження букових пралі-
сів, зокрема на території української частини 
міжнародного резервату біосфери «Східні Кар-
пати».

9. З метою реалізації вимог Конвенції про 
охорону Всесвітньої культурної і природної 
спадщини пропонують прийняти в Україні За-
кон «Про збереження культурних та природних 
об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО», а 
також відповідні зміни до Закону «Про природ-
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но-заповідний фонд України» та, відповідно до 
статті 5 Конвенції, спеціальних актів Прези-
дента і уряду України, забезпечити створення 
на базі Карпатського біосферного заповідника 
Міжнародного навчально-дослідного центру 
букових пралісів та сталого розвитку Карпат.

10. Вважають доцільним звернути ува-
гу Мінприроди України на необхідність при-
швидшення процесів імплементації принципів 
і положень європейського природоохоронно-
го законодавства до законодавства України 
шляхом підготовки й прийняття нових редак-
цій Законів «Про Червону книгу України» та 
«Про природно-заповідний фонд України», 
що сприятиме забезпеченню правових засад 
збереження природоохоронних територій та 
об’єктів, створених згідно з міжнародними 
зобов’язаннями України.

11. Рекомендують Мінприроди України,  
на виконання прийнятого недавно Закону 
№4480, у найстисліші терміни погодити крите-
рії та індикатори й затвердити методику визна-
чення пралісів і старовікових лісів (квазі-пра-
лісів), розроблені Всесвітнім фондом природи 
WWF як нормативний документ.

12. Рекомендують Мінприроди України, за 
потреби – спільно з Держлісагентством Украї-
ни та іншими розпорядниками лісів, терміново 
прийняти рішення про тимчасове (до прийняття 
належного рішення про їхній природоохорон-
ний статус) виключення ділянок пралісів і ста-
ровікових лісів, виявлених за методикою, вка-
заною вище, із планів господарських заходів. 
Рекомендують Мінприроди України ініціювати 
та координувати процес надання відповідного 
природоохоронного статусу цим ділянкам пра-
лісів і старовікових лісів, а також ініціювати 
розробку й нормативне забезпечення відповід-
них інструментів моніторингу збереження пра-
лісів і старовікових лісів (квазі-пралісів).

13. Пропонують Мінприроди України, 
спільно із Всесвітнім фондом природи WWF та 
іншими зацікавленими науковими, освітніми та 
громадськими організаціями, розробити програ-
му й методику еколого-освітньої та просвітниць-
кої діяльності для працівників природоохорон-
них установ, органів місцевого самоврядування 

і населення територій, де розташовані об’єкти 
Всесвітньої природної спадщини ЮНЕСКО  
«Букові праліси і давні ліси Карпат та інших 
регіонів Європи».

14. Рекомендувати застосування підходів 
Європейської системи аудиту стандарту якос-
ті дикої природи, розробленого Європейським 
товариством дикої природи, до проектів орга-
нізації територій установ природно-заповідно-
го фонду України та інших природоохоронних 
територій країн Карпатського регіону.

15. Пропонують урядам країн, на терито-
рії яких розташовані частини об’єкта Всесвіт-
ньої природної спадщини ЮНЕСКО «Букові 
праліси і давні ліси Карпат та інших регіонів 
Європи», реалізувати додаткові заходи щодо 
пошуку джерел фінансування для збереження 
букових пралісів і давніх лісів Європи, підго-
товки спільних транснаціональних проектів, 
поглиблення наукових досліджень і моніторин-
гу, запровадження отриманих наукових знань у 
практику ведення лісового господарства та ме-
неджменту сталого туризму. 

16. Висловлюють вдячність адміністрації 
Карпатського біосферного заповідника за чу-
дову організацію цього важливого міжнарод-
ного наукового форуму.

Обмін думками у кулуарах конференції: 
Антон БЮРГІ, Бригітта КОММАРМОТ 
(Швейцарський федеральний інститут 

лісових, снігових та ландшафтних 
досліджень (WSL)) та Василь ЛАВНИЙ 

(Національний лісотехнічний 
університет України)
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НА МІЖНАРОДНОМУ СЕМІНАРІ ОБГОВОРЕНО СТРАТЕГІЮ ЗБЕРЕЖЕННЯ  
ТА СТАЛОГО ВИКОРИСТАННЯ БУКОВИХ ЛІСІВ ЄВРОПИ

12-16 жовтня 2017 р. німецький Університет сталого розвитку (м. Еберсвальде) 
та Міжнародний центр еконіки і менеджменту екосистем, за підтримки Федерального 
агентства з охорони природи Німеччини (BFN), на кошти Федерального міністерства на-
вколишнього середовища, охорони природи, будівництва та безпеки реакторів Федера-
тивної республіки Німеччини, організували у Міжнародній академії охорони природи на 
німецькому острові Вільм міжнародний робочий семінар, на якому обговорено стратегію 
збереження та сталого використання букових лісів Європи.

У його роботі взяли участь 33 експерти 
із тринадцяти країн Європи, серед яких були 
представники природоохоронних міністерств 
та відомств, науковці та громадські діячі із 
Німеччини, Великобританії, Австрії, Італії, Іс-
панії, Болгарії, Румунії тощо. Україну пред-
ставляла група спеціалістів із Карпатського 
біосферного заповідника, Карпатського націо-
нального природного парку та представництва 
WWF в Україні.

Відкрили засідання робочого семінару ко-
ординатор Міжнародного проекту «Мережа 
букових лісів Європи (вересень 2015 – листо-
пад 2017)», який реалізується за фінансової під-
тримки уряду Німеччини, професор німецького 
Університету сталого розвитку (м. Еберсвальде) 
П’єр Ібіш та директор Міжнародної академії 
охорони природи Федерального агентства з охо-
рони природи Німеччини (BfN) Торстен Гардер.

В аналітичних доповідях професора, док-
тора Ганнеса Кнаппа (Міжнародна асоціація 
«Європейська мережа букових лісів»), профе-
сора, доктора П’єра Ібіша (Університет ста-
лого розвитку (м. Еберсвальде), доктора Ган-
са Кірхмаєра (австрійський Інститут екології 
«Е.С.О.»), Маркуса Вальдгерра (Міжнародний 
центр еконіки і менеджменту екосистем) гли-
боко проаналізовано стан вивчення та збере-
ження букових лісів Європи та проблеми їх 
сталого використання. 

Оратори детально зупинилися на підсум-
ках роботи із створення об’єкта Всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси і давні 
ліси Карпат та інших регіонів Європи» (Ал-
банія, Австрія, Бельгія, Болгарія, Німеччина, 
Хорватія, Італія, Іспанія, Румунія, Словенія, 
Словаччина, Україна) й Асоціації європейської 
мережі букових лісів. 

Запропоновано для обговорення страте-
гію охорони та сталого використання букових 

лісів Європи, перспективні напрямки міжна-
родної координації зусиль із їх вивчення, по-
пуляризації та збереження, організацію роботи 
нещодавно зареєстрованої в Німеччині Міжна-
родної асоціації «Європейська мережа букових 
лісів» тощо.

Професор Ганнес Кнапп відзначив, зокре-
ма, особливу роль у цьому процесі Карпатсько-
го біосферного заповідника, а професор П’єр 
Ібіш назвав професора Федора Гамора батьком 
об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Бу-
кові праліси і давні ліси Карпат та інших регіо-
нів Європи» і європейського процесу збережен-
ня букових лісів. «Без ініціативи та величезних 
зусиль професора Федора Гамора, – заявив він, 
– цього об’єкта та наших проектів взагалі про-
сто би не було».

Виступаючи з доповіддю на семінарі, за-
ступник директора Карпатського біосферного 
заповідника, доктор біологічних наук, про-
фесор Федір Гамор насамперед щиро подя-
кував колегам за високу оцінку українського 
внеску. Далі привернув увагу до деяких кри-
тичних моментів в історії створення об’єкта 
Спадщини «Букові праліси Карпат та давні бу-
кові ліси Німеччини», детально зупинився на 
українському досвіді реалізації інтегрованого 
менеджмент-плану, розробки та прийняття ін-
новаційних актів Президента та Уряду Украї-
ни щодо збереження букових пралісів Карпат 
та сталого розвитку населених пунктів в зоні 
їх розташування, про підсумки Міжнародної 
конференції із нагоди включення букових пра-
лісів Карпат до переліку об’єктів Всесвітньої 
спадщини тощо. 

Презентовано також книгу Федора Га-
мора «Всесвітнє визнання букових пралісів 
Карпат: історія та менеджмент», яку учасники 
семінару запропонували перевидати англій-
ською мовою.
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Загалом, на семінарі заслухано та продис-
кутовано близько десятка доповідей, повідо-
млень та проектних пропозицій. Серед них 
окремо хочеться відзначити доповіді представ-
ника Фонду «Дика Європа» (Великобританія) 
щодо стратегії збереження лісів Європи, Маті-
аса Шікгофера – представника «Євро Натури» 
(Австрія) про масові вирубки букових пралісів 
в Румунії, Даніели Ашгенбреннер (Університет 
сталого розвитку, (м. Еберсвальде) щодо під-
готовки проекту до Єропейської кліматичної 
ініціативи тощо.

Під час обговорення доповідей та в ході 
засідань робочих груп автором цих рядків за-
пропоновано: 1) провести пошук стабільних 
джерел фінансування для менеджменту об’єкта 
Спадщини та європейської мережі букових лі-
сів, створити для цієї мети трастовий фонд, під-
готувати відповідні проекти до Фонду охорони 
Всесвітньої культурної і природної спадщини; 
2) урядам країн (а їх нагадаємо – 12), які во-
лодіють частинами цього об’єкта Спадщини, 
здійснити імплементацію положень Конвенції 
про охорону Всесвітньої культурної і природ-
ної спадщини до національних законодавств; 
3) створити відповідно до статті 5 цієї Конвенції 
національні та регіональні центри підготовки 
кадрів в галузі охорони, збереження і популя-
ризації цього об’єкта Спадщини й заохочувати 

Учасники міжнародного форуму під час екскурсії в Національному парку «Ясмунд»  
на березі Балтійського моря (Німеччина, жовтень 2017 р.)

Робота у залі засідань

проведення тут наукових досліджень; 4) розро-
бити в рамках Асоціації «Європейська мережа 
букових лісів» механізми реальної співпраці та 
обміну досвідом роботи між установами, що 
входять до неї тощо.

З урахуванням наших пропозицій на семі-
нарі ухвалено відповідну резолюцію.

Учасники семінару здійснили екскурсію 
до Національного парку «Ясмунд», з великою 
зацікавленістю ознайомились із роботою нещо-
давно відкритого за участі канцлера Німеччини 
Ангели Меркель візит-центру букових пралісів 
як об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

У зв’язку із цим, професор Ганнес Кнапп, 
який проводив екскурсію, привернув увагу гос-
тей до деяких цікавих деталей. Насамперед він 
зауважив, що піонером у створенні візит-центрів 
букових пралісів як об’єкта Спадщини є Карпат-
ський біосферний заповідник, де за його слова-
ми, в Малій Угольці професор Федір Гамор де-
кілька років тому назад уже створив унікальний 
інформаційний центр. По-друге, на реконструк-
цію старого приватного лісового будинку та 
облаштування в ньому візит-центру витрачено 
один мільйон євро – за рахунок місцевого муні-
ципалітету, приватної компанії та Всесвітнього 
фонду дикої природи (WWF). По-третє, за три 
місяці, з часу відкриття візит-центру, його від-
відали уже дванадцять тисяч гостей.
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Додамо, що експозиції візит-центру розмі-
щено всього на п’ятнадцятьох квадратних ме-
трах першого поверху реконструйованої будів-
лі. Решту приміщення займає кафе та кухня. На 
другому поверсі планується відкрити готель.

Отже, це був завершальний семінар у рам-
ках Міжнародного проекту «Мережа букових 
лісів Європи (вересень 2015 – листопад 2017)», 
який підсумував черговий етап створення та 

розширення об’єкта Всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО «Букові праліси і давні букові ліси 
Карпат та інших регіонів Європи» та визначив 
основні напрямки діяльності Міжнародної асо-
ціації «Європейська мережа букових лісів». 

І насамкінець, треба особливо наголосити, 
що Німеччина у цьому процесі відіграла надзви-
чайно важливу організаційну та фінансову роль.

2017 р.

Див. стор. 131
На урочистій церемонії з нагоди вручення сертифікатів ЮНЕСКО (м. Рахів, 27 січня 2018 р.):

1. У залі засідань;
2. Директор департаменту Мінприроди України Віктор Клід вручає сертифікати;

3. Перед учасниками урочистостей виступає ініціатор занесення букових пралісів до переліку 
Всесвітньої спадщини професор Федір Гамор;

4. Керівники установ ПЗФ України із сертифікатами ЮНЕСКО. 

КЕРІВНИКАМ УСТАНОВ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ 
УРОЧИСТО ВРУЧЕНО СЕРТИФІКАТ ПРО ЗАНЕСЕННЯ БУКОВИХ 

ПРАЛІСІВ ДО ПЕРЕЛІКУ ВСЕСВІТНЬОЇ СПАДЩИНИ ЮНЕСКО*

* Віктор КЛІД

Сьогодні, 27 січня 2018 р. у м. Рахів За-
карпатської області, мав приємність вручити 
сертифікати об’єкта Всесвітньоі спадщини 
ЮНЕСКО «Букові праліси і давні ліси Карпат 
та інших регіонів Європи» керівникам 7-ми 
природоохоронних установ, які стали його но-
мінантами у липні 2017 року у Кракові. Від-
верто кажучи, була велика спокуса залишити ці 
унікальні документи в стінах Мінприроди, про-
те вони по праву знайшли своіх «власників». З 
іншого боку, це той випадок, коли документ є 
не стільки символом закінчення певного про-
цесу, скільки певним зобов’язанням. І справді, 

попереду тривалий процес наповнення Об’єкта 
реальним змістом, який відбуватиметься в рам-
ках спільного менеджменту 78 пралісових ді-
лянок на територіі 12 європейських держав. 
Велика подяка Богдану Процю і Василю По-
киньчереді за те, що розширена номінація ста-
ла можливою, невтомному Федору Гамору – за 
велику ідеологічну та практичну роботу з охо-
рони букових пралісів, Миколі Рибаку, Григо-
рію Парчуку та Анастасії Драпалюк – за чудову 
організацію, учасникам заходу – за емоційні, 
але конструктивні дискусіі.

2017 р.
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Сертифікат про включенння номінації  
«Букові праліси і давні ліси Карпат та інших регіонів Європи»   

до переліку об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО
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БУКОВІ ПРАЛІСИ КАРПАТ ЯК ОБ’ЄКТ  
ВСЕСВІТНЬОЇ СПАДЩИНИ ЮНЕСКО СПРИЯЮТЬ СТАЛОМУ 
РОЗВИТКУ ГІРСЬКИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ЗАКАРПАТТЯ

ПРИРОДООХОРОННИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У КАРПАТАХ

На охорону та сталий розвиток Карпат спрямована ціла система законодавчих актів 
України, які, зокрема, передбачають розширення мережі об’єктів природно-заповідного фон-
ду, вдосконалення ведення лісового господарства, впровадження природозберігаючих тех-
нологій тощо. Важливе значення в цьому контексті має Рамкова конвенція про охорону та 
сталий розвиток Карпат. А в Законі України «Про Основні засади (стратегію) державної еко-
логічної політики України на період до 2020 року» особливо підкреслюється, що «з метою 
припинення процесів погіршення стану навколишнього природного середовища необхідно 
збільшувати площі земель екомережі, що є стратегічним завданням у досягненні екологіч-
ної збалансованості території України», причому «збільшення площі національної екомережі 
має насамперед відбуватися в результаті розширення наявних та створення нових об’єктів 
природно-заповідного фонду». У цьому ж Законі передбачено розширення площі природно-
заповідного фонду до 10 відсотків у 2015 році та до 15 відсотків загальної території України 
у 2020 році. Крім того, Законом України «Про мораторій на проведення суцільних рубок на 
гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону» передбачено довести рівень 
заповідності в Карпатах до 20 відсотків. Довідково зауважимо, що зараз ці показники в Укра-
їні є найгіршими в Європі і складають лише близько 5 відсотків, а в Карпатах – близько 10.

ЗОНА ПРИМИРЕННЯ ПРИРОДИ  
З МІСЦЕВИМИ ГРОМАДАМИ

До найважливіших стратегічних цілей 
належить також удосконалення регіональної 
екологічної політики. Тому в цьому напрямі 
передбачається законодавче забезпечення пе-
реходу до 2015 року від соціально-економіч-
ного до еколого-соціально-економічного пла-
нування розвитку регіонів і міст, розроблення 
до 2020 року нормативно-правової бази щодо 
еколого-економічних макрорегіонів, та, що 
дуже важливо для гірських територій, реаліза-
ція до 2015 року пілотного проекту щодо поєд-
нання системи територіального планування із 
процедурами довгострокового прогнозування, 
еколого-соціально-економічного планування 
та проведення стратегічної екологічної оцінки 
на прикладі Карпатського макрорегіону. Без-
умовно, така постановка питання є обнадійли-
вою і вкрай необхідною, бо, незважаючи на рі-
шення конференцій глав держав світу в Ріо-де-
Жанейро (1992 р.) та Йоганнесбурзі (2002 p.), 
в Україні до цього часу не прийнято навіть за-

гальнодержавної концепції сталого розвитку. 
Залишилася, на жаль, без реагування і Поста-
нова Верховної Ради України з питань збере-
ження в Україні об’єктів природно-заповідного 
фонду та культурної спадщини від 12 вересня 
2002 року №140-IV, якою рекомендувалося Ка-
бінету Міністрів України розробити «до 1 лип-
ня 2003 року Державну комплексну програму 
сталого розвитку гірських регіонів України».

Суть поняття сталого розвитку, а тим 
паче механізми керування цими надзвичайно 
складними процесами, функціонального поєд-
нання в них екологічних, економічних та со-
ціальних компонентів, тобто збалансованого, 
узгодженого, передбачуваного розвитку всіх 
сфер розумової і виробничої діяльності люди-
ни, потребують, насамперед, розробки теоре-
тичних моделей та їх апробації на практиці. У 
цьому зв’язку хочемо звернути увагу на те, що 
відповідно до рішень Севільської Генеральної 
конференції ЮНЕСКО в листопаді 1995 року 
та Мадридського плану дій для біосферних ре-
зерватів модельними територіями та навчаль-
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ними полігонами саме для впровадження ідей 
сталого розвитку в різних умовах має виступа-
ти Міжнародна мережа біосферних резерватів. 
Біосферний резерват (в українській інтерпре-
тації – біосферний заповідник) – це не просто 
природоохоронна територія, а зона примирен-
ня природи з місцевими громадами та суспіль-
ством загалом. У цьому контексті, на думку 
фахівців ЮНЕСКО, «біосферні резервати зро-
били основний внесок у виникнення ідеї ста-
лого розвитку та екосистемного підходу, вони 
допомагають перевірити результати застосу-
вання цих ідей на практиці». Їх менеджмент, 
або визначений Законом України «Про при-
родно-заповідний фонд України» Проект ор-
ганізації території біосферних заповідників та 
охорони їх природних комплексів, передбачає 
поряд із збереженням природних та культур-
них цінностей розвиток науки й моніторингу, 
реалізацію заходів для забезпечення сталого 
розвитку території. Тобто збалансоване веден-
ня сільського, лісового господарства і промис-
ловості, відновлення традиційних видів при-
родокористування, органічного землеробства, 
виробництва екологічно чистих продуктів 
харчування, розвиток рекреаційної діяльності 
та використання лікувально-оздоровчого по-
тенціалу, іншої екологічно безпечної госпо-
дарської діяльності, створення в такий спосіб 
нових робочих місць. Виконання цих завдань 
біосферними заповідниками та іншими приро-
доохоронними територіями закріплено також 
в Указах Президента України «Про додатко-
ві заходи щодо розвитку природно-заповідної 
справи в Україні» та «Про розширення тери-
торії Карпатського біосферного заповідника». 
Отже, планування управління природоохо-
ронними територіями, які в окремих гірських 
районах Українських Карпат (наприклад, в 
Косівському, Міжгірському, Великоберезнян-
ському, Рахівському, місті Яремче) займають 
значний відсоток їх територій, має важливе 
не лише екологічне, а й соціально-економічне 
значення. Досвід цієї роботи міг би бути ви-
користаний і під час реалізації вже цитованого 
пілотного проекту «щодо поєднання системи 
територіального планування із процедурами 
довгострокового прогнозування, еколого-со-
ціально-економічного планування та прове-
дення стратегічної оцінки» в Карпатському 
регіоні.

ВІД ВИСОКОГІР’Я УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ  
ДО ПОБЕРЕЖЖЯ БАЛТІЙСЬКОГО МОРЯ

У цьому аспекті варто би використати отри-
мані напрацювання і в рамках співпраці щодо 
збереження українсько-словацько-німецького 
транснаціонального серійного об’єкта Всесвіт-
ньої спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси Кар-
пат та давні букові ліси Німеччини».

Нагадаємо, що 28 червня 2007 року Комі-
тет Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО на 31-й 
сесії ЮНЕСКО в місті Крайстчерч (Нова Зе-
ландія) прийняв рішення про внесення укра-
їно-словацької номінації «Букові праліси 
Карпат» загальною площею 77971,6 гектара 
(ядрова зона 29278,9 га) до Списку Всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО, а 25 червня 2011 року на  
35-му засіданні Комітету Всесвітньої спадщи-
ни в Парижі було проголошено, що «Давні бу-
кові ліси Німеччини» теж занесено до Списку 
Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО як розши-
рення наявного україно-словацького об’єкта 
«Букові праліси Карпат». Таким чином, на Єв-
ропейському континенті створено унікальну 
міжнародну природоохоронну територію клас-
терного типу загальною площею 96072,4 гекта-
ра (ядрова зона 33670,1 га), яка охоплює при-
родний ареал поширення лісів із бука лісового 
(Fagus sylvatica) від високогір’я Українських 
Карпат до побережжя Балтійського моря на ні-
мецькому архіпелазі Рюген. До складу об’єкта 
входять ділянки давніх букових лісів на тери-
торії Німеччини із складу біосферного резер-
вату Шорфгайде-Хорін (земля Бранденбург), 
національних парків Гайніх (земля Тюрінгія), 
Келлервальд-Едерзеє (земля Гессен), Мюріц 
та Ясмунд (земля Мекленбург – Передня По-
меранія) загальною площею 18100,8 гектара 
(ядрова зона 4391,2 га). У Словаччині до скла-
ду об’єкта внесено ділянки букових пралісів із 
територій національного парку «Полонини» та 
охоронної області «Вігорлат» (Пряшівський 
край) площею 19584,8 гектара (ядрова зона 
5766,4 га). А в Україні до цього об’єкта входять 
масиви Карпатського біосферного заповідника 
та Ужанського національного природного пар-
ку загальною площею 58386,8 гектара (ядрова 
зона 23512,5 га). Наголосимо, що в загальному 
складі території всього об’єкта «Букові праліси 
Карпат та давні букові ліси Німеччини» Кар-
патський біосферний заповідник займає 54,37 
відсотка.
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Безумовно, досягнення домовленостей 
між зацікавленими державними відомствами 
України, Словаччини та Німеччини у рамках 
Конвенції про охорону Всесвітньої культурної 
і природної спадщини відкриває великі можли-
вості для активізації міжнародної співпраці в 
природоохоронній та науковій сферах, впрова-
дження досвіду, зокрема Німеччини, в реаліза-
цію концепції сталого розвитку. В українських 
природоохоронних територій з’явились багато 
нових зацікавлених партнерів та доступ до пе-
редового європейського досвіду.

Інтегрована система менеджменту, яку 
розроблено для ефективного управління цим 
надзвичайно цінним тристороннім транснаці-
ональним об’єктом, передбачає передусім най-
більш ефективні заходи із збереження об’єкта 
з усіма біотичними та абіотичними компонен-
тами, гео- і біорізноманіттям та екологічними 
процесами. Мають забезпечуватися підтри-
мання самовідновних процесів у відповідних 
екосистемах та організація охорони від впли-
ву антропогенних чинників, підтримання та 
розширення наявного екологічно з’єднаного 
комплексу пралісів та природних букових лісів, 
які об’єднують українські та словацькі класте-
ри. Будуть активізовані наукові дослідження, 
з метою отримання знань, які можна переда-
ти та використати для сталого, наближеного 
до природи лісокористування, використання 
природної спадщини для посилення екоосвіти, 
формування екологічної свідомості, розширен-
ня поінформованості громадськості про роль і 
цінності пралісів на місцевому, національному 
та міжнародному рівнях, забезпечення сталого 
використання природних ресурсів на територі-
ях, що прилягають до цього об’єкта.

На виконання Інтегрованого менеджмен-
ту нині, за фінансової підтримки Федераль-
ного міністерства охорони довкілля та ядер-
ної безпеки Німеччини, реалізується проект 
«Сталий менеджмент територій, прилеглих до 
об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Бу-
кові праліси Карпат» (Україна-Словаччина)», 
а німецький університет сталого розвитку (м. 
Еберсвальде) за кошти німецького фонду охо-
рони природи (DBU) завершив розробку про-
екту «Природоохоронний менеджмент Карпат-
ського біосферного заповідника і розв’язання 
сучасних викликів на Закарпатті (Україна)». 
Крім того, розпорядженням Кабінету Міністрів 

України затверджено план заходів щодо збере-
ження та розвитку української частини природ-
ного об’єкта «Букові праліси Карпат».

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР  
У ГІРСЬКИХ КВАСАХ

У процесі реалізації цих проектів, за учас-
тю зацікавлених партнерів (Міністерство еко-
логії та природних ресурсів України, районні 
державні адміністрації, сільські ради, місцеве 
населення, державні лісогосподарські підпри-
ємства, приватні лісозаготівельні організації, 
заклади туристичного сектору, навчальні й на-
уково-дослідні установи та інші зацікавлені 
групи), проведено аналіз ситуації в зоні діяль-
ності Карпатського біосферного заповідника та 
визначено основні природоохоронні цілі для 
східної частини Закарпаття. До найважливіших 
із них віднесено збереження пралісів та лісових 
екосистем загалом, збереження та відродження 
високогірних луків-полонин, відновлення чи-
сельності великих ссавців, охорона водних та 
заплавних екосистем, печер, карстових утво-
рень та Долини нарцисів. Сформовано вісім 
стратегічних напрямів щодо їх реалізації. На-
самперед запропоновано надати природоохо-
ронний статус залишкам пралісів та взяти під 
особливий контроль дотримання лісового за-
конодавства, розробити проекти із залучення 
міжнародного «вуглецевого» фінансування за-
ходів із збереження лісів, зокрема використан-
ня для цього добровільних карбонових креди-
тів у рамках німецької кліматичної ініціативи.

Оскільки більшість населених пунктів, 
розташованих на прилеглих до біосферного за-
повідника територіях не газифіковано і осно-
вним джерелом тепла виступає деревина, про-
понується здійснити підготовку проектних за-
явок для впровадження альтернативних джерел 
енергії і зменшення в такий спосіб попиту на 
дрова в зоні розташування букових пралісів. Як 
важливий напрямок діяльності розглядається 
розвиток екотуризму, відродження традиційно-
го полонинського господарства тощо.

Інтегрованим менеджментом та відповід-
ним рішенням Кабінету Міністрів України стра-
тегічним напрямом роботи визначено також 
створення на базі Карпатського біосферного за-
повідника на гірському курорті Кваси Рахівсько-
го району Міжнародного навчально-дослідного 
центру букових пралісів та сталого розвитку.
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Центр лобіюватиме природоохоронні ініці-
ативи та проекти для сталого розвитку гірських 
територій, організовуватиме обмін досвідом 
між спеціалістами та поглиблення міжнарод-
ної співпраці. Його діяльність буде спрямована 
на підвищення рівня екологічної освіченості 
управлінських та господарських кадрів, про-
ведення досліджень та навчальних практик у 

галузі лісової екології та сталого розвитку сту-
дентами й науковцями з України, Німеччини, 
Словаччини, Швейцарії, Чехії та інших країн. 
Центр стане місцем проведення щорічних між-
народних науково-практичних конференцій, на 
його базі реалізовуватиметься ідея створення 
«Екологічного Давосу» у центрі Європи.

2011 р.

ВСЕСВІТНЯ СПАДЩИНА ЮНЕСКО МОЖЕ ДОПОМОГТИ  
СТАЛОМУ РОЗВИТКУ ЗАКАРПАТТЯ

16 листопада 2012 р. виповнилося сорок років з часу прийняття Конвенції про охорону 
Всесвітньої культурної і природної спадщини ЮНЕСКО, сторонами якої виступають 185 
країн світу. В Україні Конвенція набрала чинності 12 січня 1989 року.

УНІКАЛЬНА ПРИРОДНА МІСЦИНА  
НАШОГО КОНТИНЕНТУ

Конвенція передбачає охорону, збережен-
ня і популяризацію культурної та природної 
спадщини. А комітет Всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО, окрім законодавчого захисту того 
чи іншого об’єкта, вимагає ще й їх інтеграцію 
до регіонального або місцевого територіально-
го планування, забезпечення доступу до них 
туристів.

Саме тому в країнах, які володіють таки-
ми унікальними природними та культурними 
цінностями, як правило, активно розвиваєть-
ся туристично-рекреаційна індустрія. Названі 
чинники використовуються для створення при-
вабливого іміджу територій та підвищення до-
бробуту місцевого населення.

У регіонах, де розміщені природні об’єкти 
Всесвітньої спадщини, здебільшого почина-
ється розвиток екологічного туризму, розбудо-
вується туристична інфраструктура, активізу-
ється соціально-економічне життя прилеглих 
територій. Наприклад, такі процеси спостері-
гаються біля Ніагарського водоспаду в Канаді, 
Єллоустонського національного парку в США, 
Плітвицьких озер у Хорватії тощо. Саме тому, 
за нашою ініціативою, нещодавно Міністер-
ство екології та природних ресурсів України 
надіслало до адміністрації Президента України 
клопотання щодо прийняття спеціального до-
ручення Президента України з питань сталого 
розвитку та благоустрою населених пунктів 
гірської частини Закарпаття, які розташовані в 

зоні об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО 
«Букові праліси Карпат та давні букові ліси Ні-
меччини».

У зв’язку з цим треба нагадати, що комі-
тет Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО ще в 2007 
році прийняв рішення про внесення україн-
сько-словацької номінації «Букові праліси Кар-
пат» до переліку об’єктів Всесвітньої спадщи-
ни ЮНЕСКО, а в 2011 році завдяки підтримці 
України давні букові ліси Німеччини теж зане-
сено до списку Всесвітньої спадщини як роз-
ширення існуючого українсько-словацького 
об’єкта «Букові праліси Карпат». Таким чином, 
на європейському континенті створено унікаль-
не міжнародне об’єднання природоохоронних 
територій світового значення, загальною пло-
щею 96072,4 гектара (ядрова зона 33670,1 га), 
яке охоплює природний ареал поширення лісів 
із бука лісового (Fagus sylvatica) від високогір’я 
Українських Карпат до побережжя Балтійсько-
го моря на німецькому архіпелазі Рюген.

Безумовно, внесення букових пралісів 
Українських Карпат до переліку об’єктів Все-
світньої спадщини ЮНЕСКО – довгоочікувана, 
історична подія для України, є високим визна-
нням її природоохоронної та наукової діяль-
ності. Але особливого престижу Україні до-
дає також той факт, що букові праліси Карпат 
збережені у густонаселеному географічному 
центрі Європи, який володіє ще й унікальними 
історичними та культурними цінностями. До 
речі, іноземні експерти відносять Карпатський 
біосферний заповідник до найкрасивіших та 
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найвідоміших місць на земній кулі, і нарівні із 
Швейцарськими Альпами, Норвезькими фіор-
дами та Плітвицькими озерами він входить у 
п’ятірку найкрасивіших місць Європи. А місто 
Рахів за природними та культурними цінностя-
ми ще у 30-х роках минулого століття називали 
«Гуцульським Парижем».

Відповідно до указу імператриці Австрії 
Марії Терезії у чеських Карлових Варах, сло-
вацькому Попраді та наших Трускавці та Рахові, 
проектувалась розбудова чотирьох карпатських 
найважливіших гірських курортів. Сюди пря-
мували потяги із Будапешта та Праги. Збудова-
на ж у XIX столітті транскарпатська залізнич-
на колія на перехресті у географічному центрі 
Європи дотепер з’єднує Україну із Бухарестом, 
Будапештом, Віднем та Прагою. Але, на жаль, 
ця залізниця чомусь зараз не використовуєть-
ся. Крім того, інфраструктура та благоустрій 
населених пунктів, що прилягають до об’єкта 
Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, не відпові-
дають зростаючим потребам великої кількості 
вітчизняних та зарубіжних туристів. Наявний 
тут туристично-рекреаційний потенціал уна-
слідок відсутності інвестицій використовуєть-
ся недостатньо, а через це високим залишаєть-
ся рівень безробіття горян, соціальної бідності 
та необлаштованості. У зв’язку з цим, комітет 
Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО до основних 
проблем з управління цим унікальним природ-
ним об’єктом зараховує також вдосконалення 
туристичного менеджменту та рекомендує уря-
ду України залучати для цього місцевих жите-
лів, громадські організації та інші зацікавлені 
групи.

ЩО МАЄ СТАТИ ПРІОРИТЕТОМ 
ДЛЯ ВЛАДИ?

Виходячи з цих обставин та керуючись 
чинним законодавством, зокрема Законом 
України «Про статус гірських населених пунк-
тів в Україні», Рамковою конвенцією «Про 
охорону та сталий розвиток Карпат», з метою 
збереження унікальних природних цінностей, 
сталого розвитку та благоустрою гірських на-
селених пунктів Закарпаття, внесено пропо-
зицію Президенту України доручити урядові 
та Закарпатській облдержадміністрації вжити 

необхідних заходів для посилення їх туристич-
ної привабливості й відповідного економічного 
зростання в зоні розташування української час-
тини українсько-словацько-німецького об’єкта 
Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Букові пра-
ліси Карпат та давні букові ліси Німеччини».

Проектом документа, який за сприяння 
урядового куратора Закарпатської області Ві-
ктора Балоги опрацьований у десятьох мініс-
терствах та відомствах, у Кабінеті Міністрів, 
підрозділах адміністрації Президента України, 
і наскільки нам відомо, поданому на підпис 
Главі держави, передбачено забезпечити, по-
перше, розроблення плану заходів щодо стало-
го розвитку і благоустрою гірських населених 
пунктів, передбачивши при цьому освоєння ту-
ристично-рекреаційного потенціалу всього За-
карпаття. По-друге, здійснити реконструкцію 
та капітальні ремонти під’їзних шляхів (доріг 
загальнодержавного та місцевого значення), 
високогірних доріг та іншої туристично-рекре-
аційної інфраструктури в зоні розташування 
цього об’єкта. По-третє, розв’язати проблему 
збору, складування та утилізації побутових від-
ходів на прилеглих територіях. По-четверте, 
розробити та впровадити пілотні проекти із пе-
реоснащення систем опалення гірських населе-
них пунктів Закарпатської області на системи 
із використанням альтернативних видів пали-
ва. По-п’яте, вирішити питання відновлення 
зруйнованого автомобільного переходу через 
річку Тиса та створення необхідної прикордон-
ної інфраструктури на українсько-румунсько-
му кордоні у селі Ділове. По-шосте, забезпечи-
ти належне фінансування будівництва на базі 
Карпатського біосферного заповідника Міжна-
родного навчально-дослідного центру букових 
пралісів та сталого розвитку Карпат. І, насамкі-
нець, опрацювати питання щодо встановлення 
залізничного сполучення між містами Київ та 
Рахів. Передбачені заходи мали б бути здійсне-
ні до кінця 2015 року.

Додамо також, що учасники круглого сто-
лу «Екологічний Давос – у центрі Європи», 
який проведено у червні 2011 року редакцією 
газети «Голос України» та адміністрацією Кар-
патського біосферного заповідника, також од-
ностайно заявили, «що край у центрі Європи  
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будучи унікальною місциною не лише на карті 
України, може вже в нинішніх умовах, за відпо-
відної підтримки центральних та регіональних 
органів влади, міжнародної спільноти, стати од-
ним із найцивілізованіших і найпривабливіших 
туристичних куточків нашої країни і всієї Єв-
ропи». На це орієнтує і ухвалена ще 1998 року 
Постанова Кабінету Міністрів України «Про 
заходи щодо державної підтримки реалізації 
комплексної програми еколого-економічного 
та соціального розвитку гірської Рахівщини на 
період 1998-2005 років», в якій чітко зазначено:  
«збереження унікальних природних екосистем, 
освоєння потужного рекреаційного потенціалу, 
створення на цій основі зони екологічно зорієн-
тованого туристично-оздоровчого комплексу, 
що має загальнодержавне значення», має стати 
в цьому краї пріоритетом.

ЯК ЗРОБИТИ ЧЕРГОВИЙ КРОК 
В ЄВРОПУ

Але цього, на жаль, не сталося, більше 
того, залишились нереалізованими і наступні 
ініційовані нами доручення Адміністрації Пре-
зидента України та Кабінету Міністрів України 
щодо розвитку Рахова як міста у географічному 
центрі Європи та з питань ймовірного прове-
дення в цьому регіоні зимової Олімпіади. Тому 
звертаємось до Національної комісії України 
у справах ЮНЕСКО, Закарпатської обласної 
державної адміністрації, новообраного народ-
ного депутата України Василя Петьовки та 
зацікавлених місцевих громад долучитися до 
процесу прискорення прийняття Президентом 
України цього важливого документа для ста-
лого розвитку та благоустрою гірських посе-
лень Закарпатської області, які розташовані у 
зоні українсько-словацько-німецького об’єкта 
Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Букові пра-
ліси Карпат та давні букові ліси Німеччини». 
Віримо, що схвалення цього рішення на рівні 
Президента та уряду України може стати не 
тільки черговим кроком України в Європу, а й 
реально допоможе збереженню єдиного в Укра-
їні природного об’єкта Всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО, зменшенню суцільних вирубок лі-
сів, переорієнтації економіки цього унікально-

го краю на екологічно безпечні види діяльності,  
підвищить добробут горян.

Крім того, на наше переконання, реаліза-
ція запропонованих заходів може сприяти й 
виконанню Закону України «Про основні заса-
ди (стратегію) державної екологічної політики 
в Україні на період до 2020 року», зокрема, у 
частині впровадження пілотного проекту із пи-
тань еколого-соціально-економічного плану-
вання та проведення стратегічної екологічної 
оцінки в Карпатському макрорегіоні. Такий 
підхід важливий також і в контексті підсумко-
вих документів Конференції ООН зі сталого 
розвитку «Ріо+20: Майбутнє, якого ми хочемо»  
(20-22 червня 2012 року), у якому глави держав 
та урядів світу з новою силою закликають на-
роди жити у гармонії з природою, вживати не-
відкладних заходів для боротьби із кліматични-
ми змінами, впроваджувати принципи зеленої 
економіки, вести стале лісокористування, роз-
вивати екологічний туризм, докладати більших 
зусиль для збереження біологічного різнома-
ніття, охорони гірських екосистем та подолан-
ня бідності населення, що живе у горах.

ДОВІДКОВО
До переліку Всесвітньої спадщини внесено 

962 об’єкти (742 культурні, 191 природний та 
29 змішаних) у 157 країнах. В Україні до цьо-
го списку входять Софійський собор з архітек-
турним ансамблем та Києво-Печерська лавра в 
Києві, історичний центр Львова, пункти геоде-
зичної дуги Струве, резиденція буковинських 
митрополитів у Чернівцях та єдиний природ-
ний об’єкт – букові праліси Карпат.

ФАКТ
Українська частина об’єкта, у складі най-

більших в Європі ділянок букових пралісів 
Карпатського біосферного заповідника та 
Уманського національного природного парку 
в межах Рахівського, Тячівського та Велико-
березнянського районів, становить майже 70 
відсотків його загальної площі і є єдиним при-
родним об’єктом в Україні, який внесений до 
списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

2012 р.
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КАРПАТИ НА ШЛЯХУ ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ

У підсумковому документі Конференції ООН зі сталого розвитку «Ріо+20: Майбут-
нє, якого ми хочемо» (Ріо-де-Жанейро, Бразилія, 20-22 червня 2012 року) з новою си-
лою акцентована необхідність досягнення гармонії людини і природи. Висловлюється 
думка, що без цього виживання планети Земля та її екосистем забезпечення необхід-
ного балансу між економічними, соціальними та екологічними потребами нинішніх і 
майбутніх поколінь залишається проблематичними.

ВИНЯТКОВЕ ЗНАЧЕННЯ ГІРСЬКИХ  
ЕКОСИСТЕМ – ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ВОДИ

Наголошується, що в деяких країнах уже 
зараз права її величності Природи ставляться 
на перший план порівняно до прав людини, а 
серед інституційних рамок сталого розвитку 
екологічна складова виділяється в окремий 
розділ. Більше того, у схваленій Рамковій про-
грамі дій та здійснення наступних кроків щодо 
впровадження стратегії сталого розвитку в різ-
них тематичних областях та в міжсекторальних 
сферах розв’язанню екологічних проблем від-
водиться ключова роль. Це, в першу чергу сто-
сується водозабезпечення та санітарії, енерге-
тики, сталого туризму, кліматичних змін, лісів, 
біологічного різноманіття тощо.

Окремо на Конференції привертається ува-
га до проблем гірських територій, визнаються 
великі вигоди, які отримуються світовою спіль-
нотою від них. Зокрема підкреслено виняткове 
значення гірських екосистем як основних поста-
чальників водних ресурсів для великої частини 
континентів. Відзначено і той факт, що гірські 
екосистеми особливо вразливі перед згубними 
наслідками кліматичних змін, знелісненням та 
деградацією лісів. Великої шкоди їм завдають 
зміни методів землекористування, деградації 
земель та стихійні лиха. У зв’язку з цим глави 
держав та урядів світу закликають активізувати 
зусилля з охорони гірських екосистем, у тому 
числі збереження їх біологічного різноманіття. 
Пролунали заклики щодо прийняття довгостро-
кових концепцій із застосуванням всеохоплю-
ючих підходів, які базувалися б на програмах 
розвитку гірських регіонів.

НАША КРАЇНА ВЧЕРГОВЕ ПОРУШИЛА 
ПРОБЛЕМУ ЕКОЛОГІЧНОЇ  

КОНСТИТУЦІЇ ЗЕМЛІ
Показово, що на цій Конференції в чер-

говий раз заявлено про те, що для досягнен-
ня цілей сталого розвитку Україна вважає за 

доцільне започаткування процесу підготовки 
проекту концепції Екологічної Конституції 
Землі та його публічного обговорення, засну-
вання на базі ЮНЕП Світової Екологічної Ор-
ганізації.

Але, на жаль, незважаючи на рішення між-
народних форумів та велику кількість міжна-
родних нормативно-правових документів, досі 
в Україні не прийнято навіть концепції сталого 
розвитку. Надзвичайно складною залишається 
екологічна та соціально-економічна ситуація і 
в Карпатському регіоні.

Так, за висновками Конгресу місцевих і 
регіональних влад Ради Європи (Резолюція 
315 (2010 р.) «Сталий розвиток гірських регіо-
нів та досвід Карпатських гір») для цього краю 
характерним є значне зменшення, порівняно з 
недавнім минулим, рівня лісистості. Завдяки 
порушеній тут екологічній рівновазі надзви-
чайно високою залишається паводкова небез-
пека, серйозною загрозою виступають ерозія 
земель, скиди у водойми забруднених стоків, 
неорганізоване нагромадження побутових і 
промислових відходів. Тому, розв’язання цих 
назрілих екологічних та соціально-економіч-
них проблем можливе лише шляхом прийняття 
Державної програми сталого розвитку Україн-
ських Карпат та інтеграції України до програми 
Європейського Союзу «Карпатський простір».

А загалом, на думку експертів, антропо-
генне та техногенне навантаження в Україні, в 
тому числі і в Карпатах, у декілька разів пере-
вищує відповідні показники в розвинутих краї-
нах світу. Тому тут середня тривалість життя в 
2010 році досягала лише 69,8 року, а показники 
ВВП в 2011-му становили близько 60 відсотків 
середньосвітового рівня. Майже втричі вища 
енергоємність виробництва, спостерігається 
тенденція до збільшення обсягів лісозаготівель 
тощо.

Масштабна та хаотична експлуатація при-
родних ресурсів призводить до загострення 
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екологічної ситуації і не приносить еконо-
мічного зростання, в першу чергу – місцевим 
громадам. А за регіоном Українських Карпат 
твердо закріпилася слава лісосировинного при-
датку. Сотні тисяч кубічних метрів деревини, 
які заготовляють тут щорічно із застосуванням 
екологічно небезпечних технологій, вивозять 
за кордон кругляком або у вигляді пиломатері-
алів. Такі методи лісокористування не прино-
сять соціально-економічних вигод, а, навпаки, 
загострюють паводкову ситуацію, активізують 
ерозійні процеси, руйнують ландшафти та до-
рожню інфраструктуру, створюють негативний 
імідж для розвитку туризму тощо.

Дуже показовим у цьому контексті може 
служити стан лісокористування в надзвичайно 
паводково-небезпечному верхів’ї басейну Тиси, 
на території депресивного Рахівського району 
Закарпатської області. Саме тут, незважаючи 
на прийняття Закону України «Про мораторій 
на проведення суцільних рубок у лісах на гір-
ських схилах», спостерігається чітка тенденція 
до збільшення обсягів лісозаготівель, причому 
основна маса деревини заготовлюється шляхом 
суцільних рубок, різко знижуються показники 
посадок лісу. Лише на папері залишаються де-
кларації щодо сталого лісокористування та про 
міжнародну лісову сертифікацію.

ХТО ПО ДРОВА, А ХТО ПО ГРОШІ...
Надзвичайно тривожною виглядає тут, по-

при 70-відсоткову лісистість, й проблема за-
безпечення місцевого населення звичайними 
паливними дровами. Наприклад, за розрахун-
ками потреби в них для людей, підприємств та 
організацій цього віддаленого та негазифіко-
ваного району щорічно (не рахуючи потреби в 
будівельних лісоматеріалах) складають близько 
250 тисяч кубічних метрів (27 тисяч дворогос-
подарств по вісім кубічних метрів кожному в 
середньому на рік плюс соціально-культурні та 
туристично-рекреаційні заклади, установи, під-
приємства торгівлі тощо). А насправді, за дани-
ми офіційної статистики, їх реалізовано у 2012 
році лише третину до необхідної кількості, а в 
2011 році продано населенню лише 36,1 тисячі 
куб. м. Звідки ж береться решта дров? Відпо-
відь тут проста. Це самовільні рубки, або не-
легальна торгівля лісоматеріалами. Але так чи 
інакше, реальні лісозаготівлі є значно більши-
ми від статистичних даних. Отже, і екологічна 

шкода є насправді набагато вищою, ніж про це 
офіційно говорять. А яких збитків від цих обо-
рудок зазнає державна казна, теж чомусь за-
мовчується.

На цьому фоні дуже тривожною виглядає 
ситуація із виконанням у Карпатському регіоні 
Державної програми формування національної 
екологічної мережі, організація справжнього 
саботажу місцевими органами влади реалізації 
указів Президента України щодо створення та 
розширення природоохоронних територій, зо-
крема Карпатського біосферного заповідника, 
Національного природного парку «Гуцульщи-
на» та інших. Залишилися лише добрими по-
бажаннями вимоги статті 10 Закону України 
«Про мораторій на проведення суцільних ру-
бок на гірських схилах в ялицево-букових лі-
сах Карпатського регіону», якою передбачало-
ся довести до 2005 року рівень заповідності в 
Карпатах до 20 відсотків.

Вимагає значної активізації робота щодо 
виконання вимог Закону України «Про ратифі-
кацію Протоколу про збереження і стале вико-
ристання біологічного та ландшафтного різно-
маніття до Рамкової конвенції про охорону та 
сталий розвиток Карпат», підписаної у Києві 
22 травня 2003 року. Адже, як показує аналіз, тут 
теж складається непроста ситуація. За останні 
десятиріччя спостерігається значне збільшення 
кількості видів рослин і тварин, яких занесено 
до Червоної книги України, причому чимала 
частина цих зникаючих видів якраз припадає на 
регіон Українських Карпат. У цьому контексті 
видається цікавим і той факт, що більшість із 
них, а також видів, які занесено до європейських 
і міжнародних червоних списків, охороняється 
в межах Карпатського біосферного заповідника 
та інших природоохоронних територій. З огля-
ду на це слід підвищувати роль заповідників та 
національних природних парків, які зараз як ні-
коли потребують підтримки з боку органів дер-
жавної влади та місцевого самоврядування.

Особливої уваги, відповідно до цілей Се-
вільської стратегії (1995 р.) та Мадридського 
плану дій (2008 р.) ЮНЕСКО, в гірських регі-
онах потребують проблеми розвитку біосфер-
них заповідників (резерватів) та вдосконалення 
українського природоохоронного законодав-
ства, що регламентує їх діяльність.

Біосферні резервати, які працюють з 1971 
року в рамках програми «Людина і біосфера», 
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– це природоохоронні території абсолютно но-
вого типу, ключовою метою яких є забезпечен-
ня гармонійного розвитку людини і природи. 
Сама ідея біосферних резерватів, закладена в 
основу принципів сталого розвитку, зустрінута 
в усьому світі з великим ентузіазмом, і за мину-
лі чотири десятиліття набула значних успіхів. 
А сьогодні біосферні резервати формують гло-
бальну мережу модельних регіонів, де можуть 
бути апробовані різні способи сталого приро-
докористування і можливості адаптуватися до 
мінливих екологічних, економічних та соціаль-
них умов за участі всіх зацікавлених сторін.

Як підкреслено у Дрезденській декларації 
про біосферні резервати та зміни клімату, нині 
Всесвітня мережа включає понад 560 біосфер-
них резерватів у більш як 100 країнах світу. Тут 
нагромаджено безцінний досвід, який є важли-
вим внеском у сталий розвиток, зокрема у на-
прямі мінімізації кліматичних змін та адаптації 
до них, а також для збереження біологічного 
різноманіття.

З часу створення програми ЮНЕСКО «Лю-
дина і біосфера» та мережі біосферних резерва-
тів впроваджувались інноваційні підходи у на-
укових дослідженнях, організації моніторингу, 
екологічній освіті, створювався для цього не-
обхідний потенціал, здійснювалось вдоскона-
лення менеджменту, реалізовувались модельні 
проекти, які виходили далеко за рамки тільки 
збереження природи і є добрими моделями для 
екологічно сталого способу життя.

ДОРОЖНЯ КАРТА,  
ЯКУ ТРЕБА ПІДТРИМАТИ

В Україні створені й успішно функціо-
нують у різних природно-кліматичних зонах, 
чотири біосферні заповідники (Карпатський, 
Чорноморський, Дунайський та Асканія-Но-
ва). Всі вони роблять свій посильний вклад для 
впровадження в Україні стратегії сталого роз-
витку, служать ефективними інструментами за-
провадження принципів «зеленої економіки», 
надання екосистемних послуг, раціонального 
природокористування, мінімізації кліматич-
них змін тощо. Так, до прикладу, букові пра-
ліси Угольсько-Широколужанського масиву 
Карпатського біосферного заповідника, за да-
ними досліджень університету штату Вермонт 
(CLUA), займають друге місце у світі серед 
лісів помірної зони (після дощових лісів Тихо- 

океанського узбережжя США) з акумуляції 
парникових газів. Крім того, за висновками 
авторів українсько-німецького проекту «При-
родоохоронний менеджмент Карпатського біо-
сферного заповідника і розв’язання сучасних 
викликів на Закарпатті (Україна)», природні 
екосистеми східної частини Закарпаття ста-
новлять сьогодні європейський епіцентр дикої 
природи, недоторканності та функціональних 
лісів. Їх унікальна особливість постійно вабить 
дослідників, студентів, лісівників та природо-
охоронців з усього світу. А праліси Карпат-
ського біосферного заповідника, які входять 
до складу українсько-словацько-німецького 
об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Бу-
кові праліси Карпат та давні букові ліси Німеч-
чини», служать зараз еталоном в європейській 
лісовій екології та природоохоронній справі.

Не менш важливим є і той факт, що за іні-
ціативи адміністрації Карпатського біосферно-
го заповідника на Міжнародній науково-прак-
тичній конференції «Карпатський регіон і про-
блеми сталого розвитку» з нагоди його 30-річ-
чя (Рахів, 13–15 жовтня 1998 року), прийнято 
справді історичне рішення: «З метою створен-
ня міжнародного правового поля в галузі збе-
реження природи та соціально-економічного 
розвитку країн Карпатського регіону урядам 
цих країн розробити і прийняти Карпатську 
конвенцію сталого розвитку». А у 2003 році на 
Київській конференції міністрів охорони до-
вкілля Європи «Довкілля для Європи» ця ідея 
була реалізована шляхом підписання «Рамко-
вої конвенції про охорону та сталий розвиток 
Карпат», яка в 2004 році ратифікована відпо-
відним Законом України.

Окрім того, за нашою ініціативою включе-
но до Постанови Верховної Ради України від 12 
вересня 2002 року «Про інформацію Кабінету 
Міністрів України про здійснення державної по-
літики щодо виконання законів України «Про 
природно-заповідний фонд України» і «Про 
охорону культурної спадщини» та про дотри-
мання посадовими особами вимог чинного зако-
нодавства стосовно Національного заповідника 
«Хортиця» й інших історико-культурних запо-
відників і об’єктів природно-заповідного фон-
ду» пункт щодо розробки «...до 1 липня 2003 
року Державної комплексної програми сталого 
розвитку гірських районів України». А дещо 
раніше за активної участі адміністрації Карпат-
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ського біосферного заповідника, прийнято За-
кони України «Про статус гірських населених 
пунктів в Україні» (1995 р.) та «Про мораторій 
на проведення суцільних рубок на гірських схи-
лах в ялицево-букових лісах Карпатського ре-
гіону» (2000 p.), Постанову Кабінету Міністрів 
України «Про заходи щодо державної підтрим-
ки реалізації Комплексної програми еколого-
економічного та соціального розвитку гірської 
Рахівщини на період 1998–2005 pp.». Крім того, 
в 2002 році Закарпатська обласна рада прийняла 
єдину в Україні «Концепцію сталого розвитку 
Закарпаття», а в 2012-му ухвалила спеціальне 
звернення до Президента України щодо стало-
го розвитку та благоустрою гірських населених 
пунктів Закарпаття, розташованих у зоні об’єкта 
Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Букові пралі-
си Карпат та давні букові ліси Німеччини» тощо.

На розробку, пропаганду та впровадження 
конкретних проектів зі сталого розвитку спря-
мована робота наукових підрозділів, великої ме-
режі еколого-освітніх та інформаційно-турис-
тичних центрів, які створені на базі біосферного 
заповідника (Музей екології гір та історії при-
родокористування Карпат, «Музей нарцису», 
«Центр Європи», «Високогір’я Карпат» тощо), 
екологічного науково-популярного журналу 
«Зелені Карпати», газети «Вісник Карпатського 
біосферного заповідника». Цій темі присвячено 
майже два десятки організованих адміністраці-

єю біосферного заповідника міжнародних на-
уково-практичних конференцій та велика кіль-
кість реалізованих міжнародних проектів тощо.

Значного суспільного резонансу отримали 
сформовані нами та оприлюднені на сторінках 
газети «Голос України» ідеї щодо проведення в 
Карпатах зимової Олімпіади, створення на За-
карпатті у географічному центрі Європи «Еко-
логічного Давосу», впровадження принципів 
сталого лісокористування та інші.

Отже, майбутнє розвитку Карпатського ре-
гіону буде в значній мірі залежати і від впрова-
дження тих розробок, які створені та апробо-
вуються в Карпатському біосферному заповід-
нику. А сформовані, за нашою пропозицією, 
в Постанові Уряду України з питань розвитку 
гірської Рахівщини (ще у 1998 році) концепту-
альні положення про необхідність «стабілізації 
соціально-економічного становища в регіоні, 
збереження унікальних природних екосистем, 
освоєння потужного рекреаційного потенці-
алу, створення на цій основі зони екологічно 
зорієнтованого туристично-оздоровчого комп-
лексу загальнодержавного значення» і сьогод-
ні можуть служити дорожньою картою, дуже 
співзвучною із рішеннями Конференції ООН 
«Ріо+20: Майбутнє, якого ми хочемо», для роз-
робки і прийняття Державної програми сталого 
розвитку Карпатського регіону.

2013 р.

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА ПРИЙНЯЛА ЗВЕРНЕННЯ  
ДО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ІЗ ПИТАНЬ ЗБЕРЕЖЕННЯ БУКОВИХ ПРАЛІСІВ

Відповідно до частини 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні», Рамкової 
конвенції «Про охорону та сталий розвиток Карпат», враховуючи інформацію директора 
Карпатського біосферного заповідника Ф.Д. Гамора та зважаючи на численні звернення 
громадян, обласна рада на другому пленарному засіданні 11-ї сесії шостого скликання 21 
грудня 2012 року (рішення № 648), звернулася до Президента України В.Ф. Януковича 
щодо вирішення питань сталого розвитку та благоустрою населених пунктів гірської 
частини Закарпаття, які розташовані в зоні об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО 
«Букові праліси Карпат та давні букові ліси Німеччини».

У зверненні наголошено, що ще у 2007 
році Комітет Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, 
прийняв рішення про включення українсько-
словацького об’єкта «Букові праліси Карпат» 
до переліку об’єктів Всесвітньої спадщини. А 
в 2011 році, за підтримки уряду України, до 
нього долучено також природні букові ліси 

Німеччини. В результаті – на Європейському 
континенті утворена унікальна транскордонна 
українсько-словацько-німецька природоохо-
ронна територія світового значення. 

Українська частина цього об’єкта знахо-
диться у складі найбільших у Європі букових 
пралісів Карпатського біосферного заповідни-
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ка та Ужанського національного природного 
парку в межах Рахівського, Тячівського та Ве-
ликоберезнянського районів Закарпатської об-
ласті, що становить майже 70 відсотків його за-
гальної площі та є єдиним природним об’єктом 
в Україні, який внесено до списку Всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО.

Комітет Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО 
вимагає від країн-учасниць Конвенції про охо-
рону Всесвітньої культурної і природної спад-
щини не тільки законодавчого захисту того чи 
іншого об’єкта, але й інтеграції їх до регіональ-
ного або місцевого територіального плануван-
ня, забезпечення доступу до них туристів. І 
тому в усіх країнах світу, які володіють таки-
ми унікальними природними та культурними 
цінностями, як правило, активно розвивається 
туристично-рекреаційна індустрія, ці чинники 
використовуються для створення привабливо-
го іміджу територій та підвищення добробуту 
населення. 

Букові праліси Карпат розташовані в гео-
графічному центрі Європи, який володіє ще й 
унікальними історичними та культурними цін-
ностями. Цей край іноземні експерти зарахо-
вують до найкрасивіших місць у світі. Але, на 
жаль, населені пункти, що розташовані побли-
зу об’єкта Всесвітньої спадщини, знаходяться 
у депресивних гірських територіях із слабо-
розвинутою дорожньою та туристично-рекре-
аційною інфраструктурами і високим рівнем 
безробіття. 

У зв’язку з цим, запропоновано Президен-
ту України, доручити центральним органам ви-
конавчої влади вжити додаткових заходів для 
збереження букових пралісів та забезпечення 
сталого розвитку й благоустрою населених 
пунктів гірської частини Закарпаття, які роз-
ташовані в зоні об’єкта Всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат та давні бу-
кові ліси Німеччини». 

2012 р.

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ ДОРУЧИВ ЗАБЕЗПЕЧИТИ  
СТАЛИЙ РОЗВИТОК ТА БЛАГОУСТРІЙ  

СІЛ ЗАКАРПАТТЯ В ЗОНІ БУКОВИХ ПРАЛІСІВ 

На підставі розроблених нами наукових обґрунтувань, завдяки зусиллям Міністерства 
екології та природних ресурсів України, Закарпатської обласної ради, особисто її голови Іва-
на Балоги, Національної комісії України у справах ЮНЕСКО, редакції газети «Голос Укра-
їни», народних депутатів України Віктора Балоги та Василя Петьовки 2 квітня 2013 року 
Президент України Віктор Янукович видав Доручення № 1-1/749 щодо збереження унікаль-
них природних комплексів, забезпечення сталого розвитку української частини українсько-
словацько-німецького природного об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси 
Карпат та давні букові ліси Німеччини», благоустрою гірських населених пунктів Закарпат-
ської області, які розташовані у зоні української частини цього природного об’єкта.

Глава держави доручив Прем’єр-міністру 
України Миколі Азарову в термін до 2 грудня 
2013 р. забезпечити розроблення проекту Мемо-
рандуму між Міністерством екології та природ-
них ресурсів України, Міністерством довкілля 
Словацької Республіки і Федеральним міністер-
ством довкілля, охорони навколишнього при-
родного середовища та безпеки ядерних реакто-
рів Федеративної Республіки Німеччини, спря-
мованого на забезпечення збереження україн-
сько-словацько-німецького природного об’єкта 
Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Букові пралі-
си Карпат та давні букові ліси Німеччини».

Президент України зажадав також від 
Прем’єр-міністра України Миколи Азарова та 

голови Закарпатської обласної державної адмі-
ністрації Олександра Ледиди забезпечити: по-
перше, у термін до 3 червня 2013 року опрацю-
вання питання щодо відновлення залізничного 
сполучення між містами Києвом та Раховом 
(Закарпатська область), по-друге, розроблення 
протягом квітня-вересня 2013 р. плану заходів 
щодо забезпечення сталого розвитку і благо-
устрою гірських населених пунктів Закарпат-
ської області в зоні української частини україн-
сько-словацько-німецького природного об’єкта 
Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Букові пра-
ліси Карпат та давні букові ліси Німеччини», 
передбачивши при цьому розвиток туристично-
рекреаційного потенціалу всієї Закарпатської 
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області, по-третє, вирішення до кінця 2013 р. 
питання щодо збирання, складування та утилі-
зації побутових відходів на територіях, приле-
глих до території української частини україн-
сько-словацько-німецького природного об’єкта 
Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Букові пралі-
си Карпат та давні букові ліси Німеччини», по-
четверте, до 31 грудня 2015 року забезпечити 
фінансування будівництва Міжнародного на-
вчально-дослідного центру з вивчення букових 
пралісів та сталого розвитку Карпат на базі Кар-
патського біосферного заповідника, по-п’яте, 
проведення ремонту автомобільних доріг та 
об’єктів туристично-рекреаційної інфраструк-
тури в зоні українсько-словацько-німецько-
го природного об’єкта Всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат та давні бу-
кові ліси Німеччини», по-шосте, розроблення 
та впровадження пілотних проектів із переосна-
щення систем опалення в гірських населених 
пунктах Закарпатської області на системи з ви-
користанням альтернативних видів палива.

Крім того, Віктор Янукович доручив керів-
никам Уряду України та Закарпатської ОДА за-
безпечити у ці ж терміни здійснення заходів із 
відновлення зруйнованого автомобільного пере-
ходу через річку Тиса та створення необхідної 
прикордонної інфраструктури на українсько-
румунському державному кордоні у селі Ділове 
Рахівського району Закарпатської області.

Слід особливо наголосити, що прийняття 
Президентом України цього Доручення є над-
звичайно важливим, на найвищому державно-
му рівні кроком щодо збереження єдиного в 
Україні природного об’єкта Всесвітньої спад-
щини ЮНЕСКО. А реалізація в повному обсязі 
його положень може не тільки суттєво вплину-
ти на реальне впровадження концепції сталого 

розвитку (яка, до речі, передбачає і подолання 
безробіття та бідності) в депресивних гірських 
населених пунктах Закарпаття, розв’язання тут 
назрілих соціально-економічних проблем, але 
й, безперечно, сприятиме зростанню міжнарод-
ного позитивного іміджу нашої держави. Але 
мусимо також зауважити, що без належної ор-
ганізаторської роботи на рівні керівників мініс-
терств і відомств, органів місцевої виконавчої 
влади та самоврядування, в першу чергу, Рахів-
ського, Тячівського, Велико-Березнянського 
та Хустського районів Закарпатської області, 
в межах яких розташований цей унікальний 
об’єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, та 
необхідної фінансової підтримки з боку Кабі-
нету Міністрів України ця чудова ініціатива 
може залишитись лише на папері. А так було, 
на жаль, уже не раз. Тому дуже хотілось би, 
щоб ця можливість не була втрачена, тим паче, 
що саме шлях еколого-соціально-економічно-
го розвитку Карпатського регіону визначений 
у законі України про основні засади (страте-
гію) державної екологічної політики України 
на період до 2020 року. До цього зобов’язують 
також Рамкова конвенція «Про охорону та ста-
лий розвиток Карпат», Конвенція про охорону 
Всесвітньої культурної і природної спадщини 
ЮНЕСКО та Закон України «Про статус гір-
ських населених пунктів в Україні».

Нині дуже важливо опрацювати деталь-
ний план виконання Доручення Президента 
України, визначити джерела фінансування, ви-
конавців та терміни виконання передбачених 
заходів. Особливо ретельно та виважено треба 
підійти до розробки Плану заходів, який до 1 
жовтня 2013 року має бути затверджений Кабі-
нетом Міністрів України.

2013 р.

 КОЛИ ЧЕРЕЗ КАРПАТИ ЗАГУРКОЧЕ ПОТЯГ ДО СТОЛИЦІ?

Міністерству інфраструктури запропоновано новий, оригінальний проект  
пасажирського сполучення за маршрутом Київ–Рахів

ПРИНАДИ «ГУЦУЛЬСЬКОГО ПАРИЖА»
Регіон Українських Карпат належить до еко-

логічно найбільш екологічно вразливих терито-
рій. Крім того, тут завжди панувало безробіття 
та бідність, тому і нині для сотень тисяч гірських 
жителів відомий афоризм «у горах легко дихаєть-
ся, але важко живеться» набуває особливої ваги.

Надмірна лісоексплуатація, яка бездумно 
проводилася протягом століть, не принесла 
процвітання гірському краю. Навпаки, вона 
призвела до активізації катастрофічних, сти-
хійних природних явищ. Паводки, буреломи та 
вітровали, інвазії короїдів завдають в останні 
десятиріччя великих збитків народному госпо-
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дарству. Тому не випадково зараз гостро стоїть 
питання щодо зменшення суцільних вирубок 
лісів, переорієнтації економіки краю на еколо-
гічно безпечні методи господарювання, пріо-
ритетними напрямами його розвитку визнано 
збереження унікальних природних цінностей 
та розбудову туристично-рекреаційної галузі.

На вирішення цих завдань спрямована й 
діяльність Карпатського біосферного заповід-
ника та мережі національних природних пар-
ків. Важливим кроком у цьому напрямку стало 
включення букових пралісів Карпат, у складі 
транснаціонального українсько-словацько-
німецького об’єкта, до переліку Всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО, адже у спеціальному 
Дорученні Президента України, прийнятому у 
зв’язку з цим, зобов’язано Уряд України та За-
карпатську обласну державну адміністрацію 
створити належні умови для розвитку туризму, 
зокрема відремонтувати автомобільні дороги, 
провести благоустрій гірських населених пунк-
тів, забезпечити відкриття руху пасажирського 
потяга за маршрутом Київ–Рахів тощо.

КРАСИВУ МРІЮ ЗАБЛОКУВАЛА 
УКРЗАЛІЗНИЦЯ

У 2002 році, у зв’язку із Міжнародним 
роком гір, який відзначався за рішенням Гене-
ральної Асамблеї ООН, автор цих рядків у стат-
ті «Красива мрія про гірський потяг» («Голос 
України», 2 березня 2002 р.) обґрунтував та 
порушив питання перед тодішнім Мінтрансом 
України про необхідність відкриття руху паса-
жирського потяга «Гуцульщина» за маршрутом 
Київ–Рахів». І треба віддати належне керівни-
цтву цього Міністерства за те, що ця ініціатива 
не залишилась без уваги. Було прийнято рішен-
ня про відкриття в 2003 році руху причіпного 
вагона Київ–Рахів у складі потягу Київ–Труска-
вець. Цей безпересадковий вагон, після півдня 
простою у Львові, долучали до потяга Львів–
Рахів. Цілком зрозуміло, що за такого графіка 
руху бажаючих подорожувати на ньому вияви-
лось не так багато. І не дивно, що в 2005 році 
його скасували як нерентабельний.

Це помилкове рішення чиновників «Укрза-
лізниці» заблокувало на десятиріччя розгляд 
питання належного пасажирського обслугову-
вання населення великої частини Гуцульщини, 
а отже, і розвитку важливого гірського регіону 
України.

На численні звернення, в різні роки, ор-
ганів місцевої влади, неодноразові виступи 
газети «Голос України» (13 липня 2011 p., 16 
листопада 2012 p., 31 травня 2013 p., 18 люто-
го 2014 р.) і навіть на Доручення Президента 
України (№ 1-1/749 від 2 квітня 2013 року) з 
Мінінфраструктури надходили лише одно-
типні формальні відписки, суть яких зводи-
лась до того, що причіпний вагон Київ – Ра-
хів був збитковим, а, значить, не може бути й 
мови про відкриття тут руху пасажирського 
потяга.

ПЕРСПЕКТИВА
Проте нещодавно, в контексті згаданого 

вище Доручення Президента України із питань 
сталого розвитку гірських населених пунк-
тів Закарпаття, що розташовані в зоні україн-
сько-словацько-німецького об’єкта Всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат та 
давні букові ліси Німеччини», автор цих рядків, 
а також київський ентузіаст, підприємець та, як 
він себе називає, шанувальник колії Іван Шос-
так, за участі та потужної підтримки першого 
Міністра транспорту України (1992-1994 pp.), 
народного депутата України другого і четвер-
того скликань Ореста Климпуша, розробили 
та запропонували Міністерству інфраструкту-
ри новий, оригінальний проект встановлення 
руху пасажирського сполучення за маршрутом 
Київ–Рахів. На думку авторів проекту, така 
можливість появляється у зв’язку із ратифікаці-
єю 15 травня 2014 р. Верховною Радою Украї-
ни «Протоколу про внесення змін до Угоди між 
Урядом України і Урядом Республіки Молдова 
про діяльність залізничного транспорту».

Згідно цього документа передбачається  
перенесення пасажирського сполучення Київ– 
Чернівці» з існуючого маршруту через Тер-
нопіль на пришвидшений маршрут через 
Кам’янець-Подільський та Молдову. Це пови-
нно позитивно позначитися на транспортно-
му сполученні Буковини з Києвом. У зв’язку 
з цим пропонується призначити курсування 
потяга Київ–Рахів замість запланованого ска-
сування потяга Київ–Чернівці (через Терно-
піль), зберігши існуючий маршрут до станції 
Заліщики (станція Штефаништи) та спрямува-
ти його далі до Рахова через Городенку, Коло-
мию, Делятин та Ворохту.
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...І ВРЯТУЄ НОВИЙ МАРШРУТ  
ДО ВТАЄМНИЧОЇ ТРАНСІЛЬВАНІЇ!

За підрахунками ініціаторів, цей потяг  може 
обслуговувати майже півтора мільйона осіб. 
Якщо допустити, що ймовірність використан-
ня місцевим населенням становитиме лише 10-
15 відсотків, то з урахуванням частки туристів 
(близько 2,5-3 млн. чоловік щорічно), що від-
відують райони по цьому маршруту (особливо 
Яремчанщину, Рахівщину та прилеглі території 
Гуцульщини), то максимальне завантаження про-
ектованого потяга не викликає жодного сумніву.

Важливо також наголосити, що для відкрит-
тя руху цього потяга є ще ціла низка інших важ-
ливих обставин. По-перше, у 2013 році введено 
в експлуатацію реконструйований, комфорта-
бельний залізничний вокзал у Рахові. По-друге, 
за інформацією профільного міністерства, стан 
залізничної інфраструктури на пропонованому 
маршруті довжиною 835 км на сьогодні відпо-
відає вимогам пропуску пасажирських потягів 
зі встановленими на залізницях швидкостями. 
По-третє, є реальна можливість, яку із зацікав-
ленням сприймають румунські партнери, пере-
творити станцію Рахів на залізничні ворота до 
такої таємничої для українців Трансільванії, 
адже це найкоротший шлях до неї не тільки для 
Галичини чи України загалом, а й для Білорусі, 
Польщі, країн Балтії і Росії.

Щодо останньої обставини: для реалізації 
сполучення з румунським містом Клуж-Напока 
(розташовану всього за 200 км від Рахова, є сто-
лицею Трансільванії, другим за населенням міс-
том Румунії) достатньо до схеми існуючих двох 
потягів Клуж–Валя-Вишеулуй–Сіґетул-Марма-
цієй та Львів–Рахів (а в перспективі й до схем 
пропонованих потягів Київ–Рахів та Ужгород–
Рахів–Чернівці–Хмельницький ) долучити при-
чіпну групу вагонів міждержавного сполучен-
ня. Пізніше, аналогічним чином, можна органі-
зувати сполучення із містом Брашов – великим 
туристичним та промисловим центром Румунії.

Важливо, що для цього Постановою Каб-
міну України №1445 від 18.10.2006 р. затвер-
джено «Ділове–Валя-Вишеулуй» пунктом про-
пуску через українсько-румунський державний 
кордон. Іншою постановою Кабміну – №629 від 
12.05.2004 р. прикордонний перегін Берлибаш–
Валя-Вишеулуй визначено для перетинання 
державного українсько-румунського кордону 
залізничним транспортом, а також передбаче-

но, що рух українських транзитних поїздів на 
ділянці залізниць Румунії (державний кордон–
Валя-Вишеулуй–Сіґетул-Мармацієй–Кимпу-
лунг ла Тиса–державний кордон) визначається 
угодою між залізницями обох держав. Україн-
ську станцію Берлибаш та відповідно румун-
ську станцію Валя-Вишеулуй визнано прикор-
донними станціями. І на сам кінець, сумнозвіс-
ні кримські події вивільняють наявний рухомий 
залізничний склад і підвищують зацікавленість 
у Гуцульщині як прекрасному місці для оздо-
ровлення та відпочинку населення України.

На жаль, на думку чиновників Мінінф-
раструктури, перепоною для відкриття цього 
маршруту є невдалий досвід експлуатації не-
рентабельного безпересадкового причіпного 
вагона Київ–Рахів. Але цей аргумент, вважають 
Орест Климпуш та Іван Шостак, є помилковим, 
і не може служити причиною для відмови у від-
критті руху цього потяга.

Ми погоджуємося із таким висновком, і ще 
раз звертаємося зі сторінок шанованої газети 
«Голос України» до Мінінфраструктури Укра-
їни та місцевих органів влади Закарпатської, 
Івано-Франківської і Тернопільської областей 
підтримати цей справді доленосний проект не 
тільки для горян, а і для багатьох інших жите-
лів заходу України.

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА
Ще за часів Австро-Угорщини було збудова-

но транскарпатську залізницю. До речі, 15 серп-
ня 2015 року виповниться рівно 120 років з часу 
введення в експлуатацію її гілки за маршрутом 
Сігет Марамороський–Трибушани–Ясіня, яка 
з’єдналася з уже збудованою на той час ділян-
кою Воронєнка–Надвірна–Станіслав (нині Іва-
но-Франківськ). І по цій залізниці, крім масово-
го вивезення деревини, від Ясіня почали курсу-
вати пасажирські потяги до Будапешта, Праги, 
Відня, Львова, Чернівців та деяких інших міст. 
Саме завдяки цьому тут активно почав розвива-
тися туризм, а місто Рахів стало відомим у Євро-
пі, за словами знаного громадсько-політичного 
діяча Карпатської України Степана Клочурака, 
як «Гуцульський Париж». А в радянські часи 
сюди курсували спеціальні туристичні потяги з 
Москви, Ленінграда та Середньої Азії. З прого-
лошенням незалежності України все це стало, на 
жаль, забутою історією.

2014 р.
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УКРЗАЛІЗНИЦЯ ВІДКРИВАЄ НОВИЙ МАРШРУТ РАХІВ–КИЇВ

«Коли через Карпати загуркоче потяг до столиці?» – таку назву мала остання публікація 
у газеті «Голос України» від 11 червня. І ось після неї за моєї ініціативи 4 липня в Києві від-
булася зустріч Ореста Климпуша, Федора Гамора, Івана Шостака та представників громад-
ськості із гендиректором Державної адміністрації залізничного транспорту України Борисом 
Остап’юком.  

У результаті тривалої та непростої диску-
сії, зваживши на переконливі аргументи, які 
ми навели, та беручи до уваги велике значення 
потяга Рахів–Київ для соціально-економічного 
розвитку багатьох західних районів України, 
особливо Гуцульщини, Борис Остап’юк ухва-
лив рішення про відкриття нової гілки руху. Він 
доручив директору з організації пасажирських 
перевезень Державної адміністрації залізнич-
ного транспорту України Євгенію Дихне (який 
до речі, колись працював провідником потяга 
Львів–Рахів) забезпечити у найкоротші терміни 
виконання рішення.

РЕТРОСПЕКТИВА
Задля розвитку регіону і Карпатського біо-

сферного заповідника за активної участі та під-
тримки першого міністра транспорту України 
(1992–1994 pp.) народного депутата другого та 
четвертого скликань Ореста Климпуша, очіль-
ників центральних і місцевих органів влади 
мені пощастило обстоювати відкриття руху па-
сажирського потяга за маршрутом Київ–Рахів.

У Дорученні Президента України від 2 
квітня 2013 року №1-1/749 з питань сталого 
розвитку гірських населених пунктів Закар-
паття, що розташовані в зоні українсько-сло-
вацько-німецького об’єкта Всесвітньої спад-
щини ЮНЕСКО, окремим пунктом Кабінету 
Міністрів доручалося вирішити це питання. В 
останній період істотну допомогу у цій спра-
ві надав київський підприємець Іван Шостак, 
який розробив маршрут та орієнтовний графік 
руху з урахуванням інтересів населення пів-
денного Тернопілля та Покуття, які впродовж 
останніх років були позбавлені потягів далеко-
го сполучення і також потребували залізнично-
го сполучення з Києвом.

ПЕРСПЕКТИВА
Початок курсування потяга Київ–Рахів очі-

кується у першій декаді серпня – після завер-
шення підготовчих робіт. Цільовою територією 
обслуговування для нього є прилеглі території 
до станцій ділянки колії Тернопіль–Чортків–
Заліщики–Коломия–Делятин–Яремче–Ворох-
та–Ясіня–Рахів. На зазначеній ділянці це буде 
єдиний потяг далекого сполучення, яким зруч-
но користуватимуться ж туристи, студенти, так 
і наші заробітчани та інші категорії пасажирів 
для поїздок до Києва, Харкова чи Москви і у 
зворотному напрямку. Потяг складатиметься 
з дванадцяти вагонів – купейних та плацкарт-
них. Пропонований графік – доволі зручний, а 
під час переходу на зимовий розклад з’явиться 
додаткова можливість його поліпшення – пере-
несення відправлення з Києва на пізніший час 
– після 18.30.

Хочу окремо наголосити, що керівництво 
«Укрзалізниці» звернулося до ініціаторів із 
проханням забезпечити активну пропаганду та 
рекламу нового залізничного сполучення, за-
лучивши для цього, зокрема, туристичні аген-
ції, та докласти максимум зусиль, щоб потяг 
став рентабельним. Тому варто нагадати, що 
мандрувати залізницею не тільки зручно, а й 
найдешевше, а новий маршрут пасажирського 
потяга значною мірою допоможе розвитку ту-
ризму в Карпатах та поліпшить життя горянам.

На зустрічі принагідно обговорено також 
перспективи відкриття міжнародного залізнич-
ного пасажирського сполучення між Львовом, 
Києвом та румунським містом Клуж-Напока, 
перетворення міста Рахова на залізничні ворота 
до таємничої Трансільванії, у «вікно» до Євро-
пейського Союзу загалом.

2014 р.
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Урочиста зустріч потяга Київ–Рахів 
(м. Рахів, 4 серпня 2014 р.).
Міжнародна робоча нарада  
із відновлення руху потягів  

через Рахів до Клуж-Напоки, 
Будапешта та Праги  

(м. Рахів, 4 вересня 2014 р.)
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ЗАПРОПОНОВАНИЙ АДМІНІСТРАЦІЄЮ  
КАРПАТСЬКОГО БІОСФЕРНОГО ЗАПОВІДНИКА  
ПЛАН ЗАХОДІВ ЗАТВЕРДИВ КАБМІН УКРАЇНИ

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 819-р. затвердже-
но план заходів щодо забезпечення сталого розвитку і благоустрою гірських населених пунк-
тів української частини українсько-словацько-німецького природного об’єкта Всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат та давні букові ліси Німеччини». Зобов’язано 
міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та Закарпатську облдержадміні-
страцію подавати щороку до 25 січня Міністерству економічного розвитку і торгівлі ін-
формацію про стан виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, з метою 
узагальнення і представлення до 20 лютого до Кабінету Міністрів України.

Треба нагадати, що це надзвичайно важ-
ливе та довгоочікуване урядове рішення, при-
йняте на виконання ініційованого нами (за 
сприяння народного депутата України Віктора 
Балоги та подання Закарпатської обласної ради 
від 21 грудня 2012 року) Доручення Президен-
та України (№ 1 – 1/749 від 2 квітня 2013 року) 
з питань збереження букових пралісів Карпат, 
забезпечення сталого розвитку та благоустрою 
гірських населених пунктів Закарпатської об-
ласті, що знаходяться у зоні їх розташування.

Цим Розпорядження Кабміну доручено 
Мінінфраструктури, Мінрегіону, Мінприроди, 
Мінекономрозвитку, Мінагрополітики, Міне-
нерговугілля, Укравтодору, Держводагентству, 
Держтуризмкурорту та Закарпатській облдер-
жадміністрації протягом 2014 та наступних 
років здійснити комплекс заходів щодо збере-
ження букових пралісів та сталого розвитку і 
благоустрою гірських населених пунктів, осо-
бливо створення умов для розвитку туристич-
них ресурсів Закарпатської області.

На перше місце поставлено питання визна-
чення переліку автомобільних доріг місцевого 
значення в Закарпатській області, які ведуть 
до Карпатського біосферного заповідника та 
Ужанського національного природного парку 
– для затвердження їх Кабміном дорогами дер-
жавного значення. Має бути проведений також 
ремонт і забезпечення утримання дорожньої 
інфраструктури в межах Карпатського біо-
сферного заповідника й Ужанського національ-
ного природного парку т а забезпечено пере-
оснащення систем опалення адміністративних 
та житлових будинків державної і комунальної 
форм власності, які розміщені в зоні україн-
ської частини природного об’єкта «Букові пра-
ліси Карпат та давні букові ліси Німеччини».

Протягом 2014-2016 років Закарпатська 
ОДА, Мінрегіон, Мінприроди та Держвода-
гентство мають забезпечити проектування та 
виконання робіт з берегоукріплення річок і 
здійснення протизсувних заходів, реконструк-
цію очисних споруд та водозабору, будівни-
цтво каналізаційних мереж, мереж централі-
зованого і нецентралізованого питного водо-
постачання в м. Рахові, селищах міського типу 
Кобилецька Поляна та Ясіня Закарпатської об-
ласті.

Закарпатська ОДА, Мінрегіон та Мінпри-
роди в цьому та наступному році повинні орга-
нізувати розроблення схеми планування тери-
торій Великоберезнянського, Перечинського, 
Рахівського, Тячівського та Хустського райо-
нів, вирішити питання щодо збирання й вида-
лення побутових відходів.

Надзвичайно важливим є пункт 8 Заходів, 
яким доручається Закарпатській ОДА, Мінеко-
номрозвитку, Мінприроди та Мінагрополітики 
в 2015-2016 роках розглянути питання щодо 
залучення інвестицій для розміщення у Вели-
коберезнянському, Рахівському, Тячівському 
і Хустському районах Закарпатської області 
підприємств, що здійснюють глибоку перероб-
ку деревини, дикорослих плодів, ягід, грибів 
та інших природних ресурсів. У плані заходів 
великий блок питань присвячений розвитку 
туристично-рекреаційного потенціалу Закар-
паття.

По-перше, передбачається провести оцін-
ку стану туристичних ресурсів гірської частини 
Закарпаття. По-друге, розробити регіональну 
програму охорони і раціонального використан-
ня туристичних ресурсів. По-третє, забезпечи-
ти утворення туристично-інформаційних цен-
трів та сприяти розвитку сільського туризму.
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БУКОВІ ПРАЛІСИ КАРПАТ:
ЧОМУ НЕ ВИКОНУЮТЬСЯ ДОРУЧЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА?

Дуже дивними здаються трактування завдань Президента України, адже Доручення 
глави держави міністерськими і місцевими посадовцями щодо сталого розвитку та благо-
устрою гірських населених пунктів Закарпаття не виконуються.

Як осоромити Україну перед словаками, 
поляками, румунами і німцями? Минув май-
же рік відтоді, як було схвалено (2 квітня 2013 
року) підготовлене мною Доручення Прези-
дента України Віктора Януковича з питань 
сталого розвитку та благоустрою гірських на-
селених пунктів Закарпаття, які розташовані в 
зоні української частини українсько-словаць-
ко-німецького об’єкта Всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат та давні бу-
кові ліси Німеччини».

Цей документ група депутатів Закарпат-
ської обласної ради – Володимир Закурений, 
Михайло Попович та Михайло Цірик – у спеці-
альному зверненні до Прем’єр-міністра України, 
підтриманому восени Рахівською районною ра-
дою, назвала безпрецедентним для нашого краю. 
А міністр економічного розвитку і торгівлі Ігор 
Прасолов після схвалення 15 січня (замість ви-
значеного Президентом терміну – 1 жовтня 2013 
року) Урядом України плану заходів зазначив: 
«Реалізація плану заходів забезпечить збере-
ження української частини природного об’єкта 
(букових пралісів. – Авт.) та сприятиме соціаль-
но-економічному розвитку регіону, підвищенню 
іміджу України на міжнародній арені».

ЗДАВАЛОСЯ Б, ТРЕБА РАДІТИ
Адже нарешті, думалося, буде забезпечено, 

як це й передбачає доручення глави держави, 
прокладення до гірських поселень нормальних 
– у європейському розумінні – автомобільних 
доріг, організовано їх санітарну очистку, змен-
шиться використання деревини для опалення та 

буде зроблено багато іншого. Насамперед – для 
розвитку та благоустрою. І місцеве населення 
зможе реально відчути, як живеться в європей-
ських країнах, де розташовані об’єкти Всесвіт-
ньої спадщини ЮНЕСКО, отримати вигоду та 
підтримку держави за збережені унікальні при-
родні цінності світового значення.

А ходити далеко за прикладами не треба. 
Достатньо поглянути на бурхливий розвиток 
та благоустрій невеликих прикордонних місте-
чок – адміністративних центрів словацьких та 
польських природоохоронних територій Стак-
чина та Устшікі Дольні. А яке захоплення ви-
кликає активна розбудова дорожньої та кому-
нальної інфраструктури на території новоство-
реного румунського природного парку «Гори 
Мараморощини», зокрема в місті Вішеу де Сус, 
де розміщена його адміністрація!

На цьому тлі, не кажучи вже про наших парт-
нерів із Німеччини, українські Рахів, Великий Бе-
резний та інші населені пункти, що розташовані 
в зоні Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, мають не 
те що скромний, а просто жалюгідний вигляд.

ЧОМУ НЕ ВІДНОВЛЕНО ЗАЛІЗНИЧНЕ  
СПОЛУЧЕННЯ МІЖ КИЄВОМ І РАХОВОМ?

Дуже непокоїть той факт, що, маючи не 
тільки підтримку, а й доручення керівників 
держави та уряду України, окремі чиновники 
центральних органів виконавчої влади, місце-
ві керівники проявляють повне нерозуміння 
необхідності збереження унікальних природ-
них цінностей Закарпаття. Мало того, постійно 
декларуючи пріоритетність розвитку туризму і 

З метою популяризації природного об’єкта 
«Букові праліси Карпат та давні букові ліси 
Німеччини» доручено Держтуризмкурорту за-
безпечити поширення відповідної інформації 
на національному туристичному порталі «За-
вітайте в Україну». Закарпатська ОДА та Мі-
некономрозвитку повинні постійно сприяти 
транскордонному співробітництву в рамках 
Карпатського регіону.

Будемо сподіватись, що це справді доле-
носне рішення Кабінету Міністрів України за 
підтримки місцевих органів державної влади, 
місцевого самоврядування та громадськості по-
ліпшить життя горян та сприятиме збереженню 
унікальної природної та культурної спадщини 
Закарпаття.

2014 р.
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рекреації, вони реально стримують цей процес. 
Скажіть, будь ласка, а як інакше можна розці-
нювати необґрунтований зрив Міністерством 
інфраструктури України виконання доручен-
ня Президента щодо відновлення залізничного 
сполучення між Києвом та Раховом?

На жаль, позиція Закарпатської обласної та 
Рахівської районної державних адміністрацій 
звелася до підготовки звернень в Київ. Термін 
виконання цього завдання минув 3 червня 2013 р.

А ЩО ДАЛІ?
До 31 грудня 2013 року мало бути розв’язано 

надзвичайно важливу для розвитку туризму 
проблему збирання, складування та утилізації 
побутових відходів на територіях, прилеглих 
до української частини українсько-словацько- 
німецького природного об’єкта Всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси та давні 
букові ліси Німеччини». І знову – тиша.

...І ЖОДНОГО ПІЛОТНОГО ПРОЕКТУ!
Дуже дивним є трактування завдань Пре-

зидента України і щодо здійснення заходів з 
відновлення зруйнованого переходу через річ-
ку Тиса та створення необхідної прикордонної 
інфраструктури на українсько-румунському 
державному кордоні у селі Ділове – в геогра-
фічному центрі Європи. Дехто, мабуть, прагне 
(замість створення умов для розвитку депресив-
них гірських поселень і активізації екотурис-

тичної міжнародної співпраці) створити на кор-
доні «зелений» коридор для лісоперевезень...

Сподіватимемося, що цього року після 
поглибленого вивчення і перевірок стану ви-
конання центральними відомствами та місце-
вими адміністраціями актів і доручень глави 
держави, які проводяться відповідно до розпо-
рядження Президента від 31 грудня 2013 року, 
нарешті буде розв’язано проблеми збереження 
букових пралісів Карпат і благоустрою приле-
глих до них гірських населених пунктів.

ФАКТ
Крім затвердженого Закарпатською об-

лдержадміністрацією чергового плану заходів, 
нічого не робиться. Одними із ключових питань 
збереження букових пралісів, як і лісів загалом, 
є зменшення лісозаготівель, зокрема паливних 
дров, впровадження альтернативних видів па-
лива. Для цього глава держави доручив Кабмі-
ну і Закарпатській ОДА забезпечити розробку 
і впровадження відповідних пілотних проек-
тів. До прикладу, надзвичайно актуальним для 
Рахова через дефіцит паливних дров є переве-
дення його на електроопалення. Декілька років 
тому міська рада підготувала відповідний про-
ект. То чому б Рахівській РДА не подати його 
до Закарпатської ОДА та Міненерго? Тим паче, 
що жодного пілотного проекту з цього приводу 
поки що ніхто не запропонував.

2014 р.

ЧОМУ ДО ПРІОРИТЕТІВ РОЗВИТКУ ЗАКАРПАТТЯ НЕ ВІДНЕСЕНО...

... єдиний в Україні природний об’єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО – «Букові пра-
ліси Карпат та давні букові ліси Німеччини», Карпатський біосферний заповідник і три на-
ціональні природні парки, унікальні цінності яких (Долина нарцисів, гора Говерла, озеро 
Синевир, географічний центр Європи) є візитівкою нашої держави?

Урядовою Постановою від 6 серпня за-
тверджено Державну стратегію регіонального 
розвитку на період до 2020 року.

Цей надзвичайно важливий документ ви-
значає процес стратегічного планування регіо-
нального розвитку, мету й інструменти реаліза-
ції. Першочергові цілі – підвищення рівня кон-
курентоспроможності регіонів і територіальна 
соціально-економічна інтеграція та просторо-
вий розвиток України.

Для виконання цих цілей, з урахуванням 
особливостей конкретних регіонів, насампе-
ред передбачається раціональне використання 

природно-ресурсного потенціалу, збереження 
культурної спадщини та найцінніших природ-
них територій, розвиток транскордонного спів-
робітництва і прикордонних територій.

Утім, ознайомившись із цією постановою 
та порівнявши її з Державною стратегією ре-
гіонального розвитку на період до 2015 року, 
можна помітити істотні зміни пріоритетів для 
розвитку Закарпатської області.

Для нас дуже дивно, що згідно з цією Стра-
тегією до пріоритетів розвитку Закарпаття уже 
не відносяться (додаток 3) збереження біологіч-
ного та ландшафтного різноманіття, відтворен-
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ня природних комплексів, земельних та водних 
ресурсів, формування національної екомережі. 
Водночас ця проблематика є пріоритетною для 
сусідніх областей.

Дивно, але факт. Не віднесено до пріоритетів 
розвитку Закарпаття і раціональне використан-
ня рекреаційних ресурсів територій та об’єктів 
природно-заповідного фонду для формування 
економічного середовища і розвитку сфери за-
йнятості. І це при тому, що тут розташований 
єдиний в Україні природний об’єкт Всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО – «Букові праліси Карпат 
та давні букові ліси Німеччини», Карпатський 
біосферний заповідник і три національні при-
родні парки, унікальні природні цінності яких 
(Долина нарцисів, гора Говерла, озеро Синевир, 
географічний центр Європи та інші), є візитів-
кою не тільки Закарпаття, а й України загалом.

Та найбільше дивує те, що в переліку об-
ластей, для яких пріоритетним визначено 
«Об’єднання зусиль щодо розвитку транскор-
донного співробітництва, подальшого по-
глиблення співпраці в рамках єврорегіонів та 
активізації роботи з розширення сфер такого 
співробітництва, ліквідації інфраструктурних 
перешкод та сприяння провадженню спільної 
підприємницької діяльності прикордонних ре-
гіонів у сфері малого і середнього бізнесу», За-
карпаття теж відсутнє. Невже наш регіон – як 
жоден в Україні! – уже не межує аж із чотирма 
державами Євросоюзу?!

Непокоїть і те, що в розділі «Розвиток при-
кордонних територій» (Ціль 2. Територіальна 
соціально-економічна інтеграція і просторовий 
розвиток) не знаходимо Закарпатську область, 
як і в переліку тих адміністративно-територіаль-
них одиниць України, для яких важливими пріо-
ритетами визначено «Реалізацію проектів, спря-
мованих на підвищення рівня соціально-еконо-
мічного розвитку прикордонних територій, по-
ліпшення їх екологічного стану, розбудову при-
кордонної інфраструктури, розвиток туризму 
тощо», «Розвиток прикордонної інфраструктури 
та співпраці між місцевими і регіональними гро-
мадами сусідніх держав шляхом розроблення 
та реалізації спільних прикордонних проектів 
соціально-гуманітарного, економічного, куль-
турного, екологічного спрямування» та «Спри-
яння прискоренню процесів наближення рівня 
життя населення прикордонних регіонів до се-
редньоєвропейського та забезпечення вільно-
го переміщення людей, товарів і капіталу через 
кордон, а також сприяння об’єднанню зусиль 

суб’єктів транскордонного співробітництва для 
розв’язання спільних проблем прикордонних 
регіонів та здійсненню євроінтеграційних захо-
дів на регіональному рівні».

Смуток на мене, як і на будь-якого іншо-
го громадянина, наганяє важке усвідомлення 
того, чому на Закарпатті вирішено змінити прі-
оритети розвитку. Але очевидним є одне: якщо 
насправді так і станеться, то унікальні природні 
цінності цього куточка Європи зазнають непо-
правних втрат, а соціально-економічна ситуа-
ція тут, вочевидь, не поліпшуватиметься.

Така постановка питання видається акту-
альною і в контексті Угоди про Асоціацію між 
Україною та Європейським Союзом, у шостій 
главі якої підкреслено необхідність посилення 
охорони довкілля та реалізації довгостроко-
вих цілей сталого розвитку й запровадження 
принципів зеленої економіки. А в сьомій гла-
ві окремо акцентовано увагу на поглибленні 
транскордонного та регіонального співробіт-
ництва. І для кого, як не для Закарпаття, що 
межує, повторимо, аж із чотирма країнами і де 
надзвичайно актуальною є розробка та реаліза-
ція програм розвитку туристично-рекреаційної 
галузі як альтернативи суцільним вирубкам 
лісів, розв’язання наболілих екологічних про-
блем – зокрема, збору та утилізації побутових 
відходів, створення надійної системи поперед-
ження катастрофічних паводків, ці напрями ро-
боти мали б бути пріоритетними.

Обурює та особливо непокоїть проект рі-
шення Закарпатської обласної ради з питань по-
годження клопотання Державної служби геоло-
гії та надр України про продаж на аукціоні спе-
ціального дозволу на користування надрами з 
метою розробки нафти, газу та природного кон-
денсату у густозаселеній Тереблянській площі, 
яка безпосередньо прилягає до Угольсько- Ши-
роколужанського масиву – об’єкта Всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат та 
давні букові ліси Німеччини». На думку експер-
тів, розробка цих родовищ неминуче призведе 
до забруднення питних джерел води і зниження 
їх горизонтів та до надмірної урбанізації тери-
торії природно-заповідного фонду.

Тож можуть з’явитися реальні загрози пе-
ретворення Закарпаття на «шахтарський» край 
з усіма екологічними наслідками...

ГОСТРОТА ПРОБЛЕМ
обумовлюється ще й тим, що останнім ча-

сом спостерігається надмірне лобіювання окре-
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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ У СПРАВАХ ЮНЕСКО 
ОПІКУЄТЬСЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ РОЗТАШУВАННЯ 

БУКОВИХ ПРАЛІСІВ КАРПАТ
24 березня 2015 року, під головуванням заступника Міністра закордонних справ України 

Сергія Кислиці, відбулося XVI засідання Національної комісії України у справах ЮНЕСКО, 
до складу якої разом із заступниками міністрів культури, освіти і науки, молоді та спорту, 
екології та природних ресурсів, мерами міст Києва та Львова, керівниками Національної 
академії наук України, ректорами вищих навчальних закладів, відомими діячами науки та 
культури, входить і керівник Карпатського біосферного заповідника.

Нагадаємо, що ЮНЕСКО є унікальною 
міжнародною організацією, яка визначає стра-
тегію співробітництва держав у галузі освіти, 
науки, культури та комунікації, завдяки між-
народному авторитету впливає на формування 
державної політики країн-учасниць у відповід-
них галузях та здійснює масштабні культурні, 
освітянські, інформаційні та наукові програми.

З огляду на те, що одним із головних завдань 
ЮНЕСКО є ідентифікація, захист та передача 
майбутнім поколінням культурної та природної 
спадщини усього світу, активна діяльність в рам-
ках членства в організації сприяє довготривало-
му збільшенню міжнародного авторитету краї-
ни-учасниці, посилення її впливу у гуманітарних 
царинах суспільної діяльності людства.

Саме у цьому контексті заступник Міністра 
закордонних справ України, голова Національ-
ної комісії у справах ЮНЕСКО Сергій Кислиця 
та доповідачі, перший заступник Міністра куль-
тури України Ігор Ліховий, заступник Міністра 
молоді та спорту України Микола Мовчан, ди-
ректор Департаменту світового українства та 
культурно-гуманітарного співробітництва МЗС 
України Лариса Дір та інші говорили про пер-
спективи роботи комісії у 2015 році, підготовку 
делегації України до участі у роботі 196-ї сесії Ви-
конавчої Ради ЮНЕСКО, виконання резолюцій 
щодо моніторингу ЮНЕСКО ситуації у Криму 

та збереження тут об’єктів Всесвітньої культур-
ної спадщини, подання заявок до Міжнародного 
реєстру ЮНЕСКО «Пам’ять світу» та щодо за-
ходів із відзначення в Україні 70-річчя ЮНЕСКО  
тощо. Автор цих рядків порушив питання робо-
ти біосферних резерватів та збереження єдиного 
в Україні природного об’єкта Всесвітньої спад-
щини ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат та давні 
букові ліси Німеччини». На наше прохання, до 
плану роботи Комісії в 2015 році включені пи-
тання щодо реалізації в Україні Статутних ра-
мок та Севільської стратегії для біосферних ре-
зерватів ЮНЕСКО й імплементації програмних 
документів ЮНЕСКО до українського законо-
давства. Окремим пунктом передбачено також 
«Забезпечити виконання рекомендацій Коміте-
ту Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, актів Пре-
зидента України та Кабінету Міністрів України 
щодо збереження та сталого розвитку регіону 
розташування української частини українсько-
словацько-німецького природного об’єкта Всес-
вітньої спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси 
Карпат та давні букові ліси Німеччини».

Прийнято рішення про відновлення в елек-
тронному вигляді видання інформаційного бю-
летеня Національної комісії України у справах 
ЮНЕСКО та схвалено порядок надання патро-
нату Національної комісії.

2015 р.

мими бізнесовими формуваннями масштабного 
будівництва на Закарпатті, в тому числі навіть 
на природоохоронних територіях, – гідроелек-
тростанцій та розробки корисних копалин. Ці 
тенденції, всупереч екологічному законодав-
ству, закріплюються в схемах планування те-
риторії Закарпатської області та відповідних 
районів. А в Загальнодержавній програмі роз-
витку мінерально-сировинної бази України на 
період до 2030 року передбачається активна 
розвідка надр з подальшим видобутком навіть 

у зоні розташування Карпатського біосферного 
заповідника.

ПРОПОЗИЦІЯ
Якщо, не виключено, через поспішність 

або ще через щось допущено помилки, то, ма-
буть, органам державної влади та місцевого 
самоврядування Закарпаття варто внести від-
повідні пропозиції уряду щодо необхідних 
уточнень або доповнень до Державної стратегії 
регіонального розвитку на період до 2020 року.

2014 р.
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НАЦКОМІСІЯ УКРАЇНИ У СПРАВАХ ЮНЕСКО СТУРБОВАНА 
НЕЗАДОВІЛЬНИМ СТАНОМ ВИКОНАННЯ АКТІВ ПРЕЗИДЕНТА  

ТА УРЯДУ УКРАЇНИ ЗІ ЗБЕРЕЖЕННЯ БУКОВИХ ПРАЛІСІВ
Насамперед нагадаємо, що Національна комісія України у справах ЮНЕСКО, 

утворений Указом Президента України, постійно діючий міжвідомчий орган при Мі-
ністерстві закордонних справ України, координує та сприяє діяльності міністерств, 
інших центральних органів виконавчої влади, організацій і установ, спрямованої на 
участь у програмах ЮНЕСКО та вирішення актуальних проблем розвитку України в 
гуманітарній сфері, розширення багатостороннього та двостороннього міжнародного 
співробітництва України в галузі освіти і культури.

У цьому контексті на XVIII засіданні, яке 
відбулося 17 вересня 2015 року в Міністерстві 
закордонних справ України, проаналізовано хід 
виконання Плану роботи Нацкомісії у 2015 році 
та попередніх її рішень.

Заслухано інформацію Міністерства куль-
тури України про участь української делегації 
в роботі 39 сесії Комітету Всесвітньої спадщи-
ни ЮНЕСКО (28 червня – 8 липня 2015 року, 
м. Бонн, Німеччина), на якій, до речі, у спеці-
альному рішенні високо оцінено підписання 
Спільної Декларації про наміри між Міністер-
ством екології та природних ресурсів України, 
Федеральним міністерством навколишнього 
середовища, охорони природи, будівництва та 
безпеки реакторів Федеративної Республіки 
Німеччини і Міністерством охорони навколиш-
нього середовища Словацької Республіки щодо 
співпраці з охорони та управління спільним 
об’єктом Всесвітньої спадщини «Букові пралі-
си Карпат (Словаччина та Україна) та давні бу-
кові ліси Німеччини (Німеччина)».

На засіданні презентовано діяльність кафе-
дри ЮНЕСКО «Права людини, мир, демократія, 
толерантність і взаєморозуміння між народами» 
при Національному університеті «Києво-Моги-
лянська академія» (студенти-екологи та слухачі 
її бізнес-школи теж, до речі, протягом багатьох 
років проходять практику в Карпатському біо-
сферному заповіднику), хід виконання заходів у 
рамках відзначення на національному та міжна-
родному рівнях 70-річчя створення ЮНЕСКО 
та обговорено інші актуальні питання.

Виступаючи на засіданні, доктор біологіч-
них наук, професор, заслужений природоохоро-
нець України, заступник директора Карпатського 
біосферного заповідника Федір Гамор привернув 
увагу до незадовільного виконання Плану робо-
ти Нацкомісії у частині забезпечення реалізації в 

Україні Статутних рамок та Севільської страте-
гії для біосферних резерватів ЮНЕСКО та імп-
лементації програмних документів ЮНЕСКО до 
українського законодавства. Наголошено, що че-
рез прогалини в українському законодавстві рі-
шенням Міжнародної координаційної ради Про-
грами ЮНЕСКО «Людина і біосфера» майже всі 
біосферні заповідники України, в тому числі і 
Карпатський, визнано такими, що не відповіда-
ють критеріям Статутних рамок Всесвітньої ме-
режі біосферних резерватів.

Йшлося також про ігнорування центральни-
ми органами виконавчої влади та Закарпатською 
обласною державною адміністрацією рекомен-
дацій Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО,  
актів Президента України та Кабінету Міністрів 
України щодо збереження та сталого розвитку 
регіону розташування української частини укра-
їнсько-словацько-німецького об’єкта Всесвіт-
ньої спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси Кар-
пат та давні букові ліси Німеччини».

Під час дискусії з цього приводу заступник 
голови Міжнародної координаційної ради Про-
грами ЮНЕСКО «Людина і біосфера» й На-
ціонального комітету України з цієї програми 
Павло Чірінько відверто заявив, що Мінприро-
ди України не розуміє цих питань і нічого не 
хоче із цього приводу робити, і це при тому, що, 
наприклад, модельний закон щодо діяльності 
біосферних резерватів ЮНЕСКО направлений 
Міжнародною координаційною радою Програ-
ми ЮНЕСКО «Людина і біосфера» до України 
ще у 2010 році.

Підтримуючи стурбованість незадовільним 
станом виконання актів Президента та Уряду 
України із збереження букових пралісів та за-
безпечення сталого розвитку і благоустрою 
гірських населених пунктів Закарпаття, що 
розташовані в зоні української частини україн-
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сько-словацько-німецького об’єкта Всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат та 
давні букові ліси Німеччини», та імплементації 
програмних документів ЮНЕСКО до україн-
ського законодавства, заступник Міністра за-
кордонних справ України, Голова Національної 
комісії України у справах ЮНЕСКО Сергій Кис-
лиця доручив Секретаріату Нацкомісії вжити з 
цього приводу необхідних заходів реагування.

На завершення засідання Нацкомісії пре-
зентовано нові випуски електронного інформа-

ційного бюлетеня Національної комісії України 
у справах ЮНЕСКО, в другому номері якого за 
2015 рік поміщено дві статті автора цих рядків 
із досвіду міжнародної діяльності Карпатсько-
го біосферного заповідника.

Інформаційний бюлетень Національної ко-
місії України у справах ЮНЕСКО розміщений 
на сайті Міністерства закордонних справ Укра-
їни, у розділі «ЮНЕСКО».

2015 р.

НАЦКОМІСІЯ УКРАЇНИ У СПРАВАХ ЮНЕСКО НАПРАВИЛА  
ДО КАБМІНУ ЗВЕРНЕННЯ ІЗ ПИТАНЬ НЕЗАДОВІЛЬНОГО 

ВИКОНАННЯ АКТІВ ПРЕЗИДЕНТА ТА УРЯДУ УКРАЇНИ  
ІЗ ЗБЕРЕЖЕННЯ БУКОВИХ ПРАЛІСІВ КАРПАТ ТА СТАЛОГО 
РОЗВИТКУ ГІРСЬКИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ЗАКАРПАТТЯ

12 березня 2016 року, на наше прохання, Національна комісія України у справах 
ЮНЕСКО направила до Кабінету Міністрів України клопотання щодо незадовільного ви-
конання актів Президента та Уряду України із питань збереження букових пралісів Кар-
пат та сталого розвитку гірських населених пунктів Закарпаття.

Заступник Міністра закордонних справ 
України, голова Національної комісії України у 
справах ЮНЕСКО Сергій Кислиця у клопотан-
ні до Кабміну наголошує, що Комітет Всесвіт-
ньої спадщини ЮНЕСКО, рішенням № 31 СОМ 
8В.16, вніс букові праліси Карпат, як єдиний 
природний об’єкт України, до Списку Всесвіт-
ньої спадщини ЮНЕСКО, визнавши їх унікаль-
ним феноменом природної краси та природним 
об’єктом, що відіграє видатну роль у розвитку і 
збереженні біологічного різноманіття.

А в 2011 році, шляхом розширення цієї 
номінації, створено транснаціональний укра-
їнсько-словацько-німецький об’єкт Всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат та 
давні букові ліси Німеччини».

Відповідно до Конвенції про охорону Всес-
вітньої культурної і природної спадщини від 16 
листопада 1972 року, яка ратифікована Украї-
ною 4 жовтня 1988 року, кожна країна-учасни-
ця Конвенції зобов’язується забезпечувати охо-
рону, збереження, популяризацію й передачу 
майбутнім поколінням об’єктів культурної та 
природної спадщини.

На виконання цих зобов’язань Президент 
та Уряд України схвалили ряд заходів, спря-
мованих на збереження унікальних природних 

комплексів, забезпечення сталого розвитку та 
благоустрою гірських населених пунктів, роз-
ташованих у зоні української частини названо-
го об’єкта Всесвітньої спадщини.

Але, як показує аналіз, більшість із затвер-
джених заходів Закарпатська обласна державна 
адміністрація та відповідні центральні органи 
виконавчої влади не виконують.

У зв’язку із цим, на підставі пункту 5 По-
ложення про Національну комісію України 
у справах ЮНЕСКО, затвердженого Указом 
Президента України від 26 березня 1996 року 
№ 212/96, та з метою забезпечення виконання 
Доручень Президента України від 2 квітня 2013 
року № 1-1/749 і Прем’єр-міністра України від 
13 квітня 2013 року № 3626/1/1-13 з питань збе-
реження букових пралісів Карпат та Розпоря-
джень Кабінету Міністрів України № 1619-р від 
23 грудня 2009 року «Про затвердження плану 
заходів щодо збереження та розвитку україн-
ської частини природного об’єкта «Букові пра-
ліси Карпат» та № 819-р від 10 вересня 2014 
року «Про затвердження плану заходів щодо 
забезпечення сталого розвитку і благоустрою 
гірських населених пунктів української части-
ни українсько-словацько-німецького природ-
ного об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО  
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«Букові праліси Карпат та давні букові ліси Ні-
меччини», керівник Нацкомісії України у спра-
вах ЮНЕСКО просить скликати найближчим 
часом в Кабінеті Міністрів України відповідну 
міжвідомчу нараду.

У зв’язку із цим Віце-прем’єр-міністр – 
Міністр регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України 
Геннадій Зубко 21 березня 2016 року доручив 
Мінприроди (Г. Вронській), Мінрегіону (В. Не-
годі), Мінінфраструктури (А. Пивоварському), 
Міненерговугілля (В. Демчишину) та Закар-
патській облдержадміністрації (Г. Москалю) в 
п’ятиденний термін спільно розглянути це по-
дання та внести Кабміну відповідні пропозиції.

За дорученням Геннадія Москаля 31 берез-
ня 2016 року в Закарпатській ОДА відбудеться 
термінова нарада із керівниками відповідних 
департаментів та управлінь ОДА і представни-
ками Карпатського біосферного заповідника й 
Ужанського національного природного парку.

Відповідно до статей 107, 117 та 119 Кон-
ституції України, з метою забезпечення ви-
конання в повному обсязі заходів, передбаче-
них зазначеними актами Президента та Уряду 

України із збереження букових пралісів Карпат 
та сталого розвитку гірських населених пунк-
тів Закарпаття, ми запропонували прийняти 
окрему Постанову Кабінету Міністрів України, 
якою продовжити терміни виконання цих захо-
дів до 1 січня 2020 року. А також зобов’язати 
відповідні міністерства, відомства та Закар-
патську ОДА у Державному бюджеті України 
й бюджеті Закарпатської області на 2017 р., і 
на наступні роки, зарезервувати необхідні ко-
шти для фінансування заходів, передбачених 
Дорученням Президента України від 2 квітня 
2013 року № 1-1/749 та Розпоряджень Кабінету 
Міністрів України № 1619-р від 23 грудня 2009 
року «Про затвердження плану заходів щодо 
збереження та розвитку української частини 
природного об’єкта «Букові праліси Карпат» 
та № 819-р від 10 вересня 2014 року «Про за-
твердження плану заходів щодо забезпечення 
сталого розвитку і благоустрою гірських насе-
лених пунктів української частини українсько-
словацько-німецького природного об’єкта 
Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Букові пра-
ліси Карпат та давні букові ліси Німеччини».

2016 р.

МІЖВІДОМЧА НАРАДА З ПИТАНЬ ВИКОНАННЯ  
АКТІВ ПРЕЗИДЕНТА ТА УРЯДУ УКРАЇНИ ЩОДО ЗБЕРЕЖЕННЯ 

БУКОВИХ ПРАЛІСІВ КАРПАТ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ ЇХ РОЗТАШУВАННЯ

27 квітня 2016 р. у Міністерстві екології та природних ресурсів України, за дорученням Ка-
бінету Міністрів України та на прохання Національної комісії України у справах ЮНЕСКО,  
проведена міжвідомча нарада із питань аналізу стану виконання актів Президента та Уряду 
України щодо збереження букових пралісів Карпат та забезпечення сталого розвитку й бла-
гоустрою гірських населених пунктів Закарпаття, які знаходяться у зоні їх розташування.

Нагадаємо, що з метою реалізації вимог 
Конвенції про охорону Всесвітньої культурної та 
природної спадщини ЮНЕСКО, рішень Коміте-
ту Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, у зв’язку із 
занесенням букових пралісів Карпат до переліку 
об’єктів Всесвітньої спадщини, актами Прези-
дента та Уряду України зобов’язано Мінеконом-
розвитку, Мінінфраструктури, Мінрегіон, Міне-
нерговугілля, Мінприроди, Укравтодор, Закар-
патську облдержадміністрацію та інші централь-
ні органи виконавчої влади здійснити протягом 
2009-2015 років комплекс заходів, спрямованих 
на збереження цих унікальних природних комп-
лексів, забезпечення сталого розвитку та благо-

У Мінприроди розглядають стан виконання  
актів Президента та Уряду України  
щодо збереження букових пралісів  

(м. Київ, 27 квітня 2016 р.)
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устрою гірських населених пунктів Закарпаття, 
що знаходяться у зоні їх розташування. Але, як 
засвідчили інформації, подані відповідальними 
виконавцями за підсумками роботи за цей пері-
од, переважна більшість пунктів затверджених 
планів заходів залишились не виконаними.

Так, виступаючи на нараді, заступник ди-
ректора Карпатського біосферного заповідника 
Федір Гамор наголосив, що із восьми пунктів 
Доручення Президента України від 2 квітня 
2013 року № 1-1/769 п’ять не виконані взага-
лі. А із 11 пунктів плану заходів, затверджених 
Розпорядженням Кабінету Міністрів України 
10 вересня 2014 року № 819-р, по десятьох теж 
практично не зроблено нічого.

Наприклад, за Указом Президента України 
«Про додаткові заходи щодо розвитку природно-
заповідної справи в Україні» ще в 2009 році мали 
бути проведені капітальні ремонти і реконструк-
ція під’їзних доріг до територій заповідників і 
національних природних парків. Доручалось та-
кож внести автомобільні дороги, що ведуть до 
букових пралісів Карпатського біосферного за-
повідника та Ужанського національного парку, 
до переліку доріг державного значення.

За результатами дискусії, в якій взяли 
участь директор Департаменту заповідної 
справи Мінприроди України Ігор Іваненко, ке-
рівники структурних підрозділів Мінрегіону, 

Мінпаливенерго, Укравтодору та Мінприроди 
Оксана Шеремет, Олександр Сухоносов, Тетя-
на Карпенко, Людмила Власенко та Григорій 
Парчук, підтримано наше прохання та про-
позиція Закарпатської облдержадміністрації 
щодо необхідності продовження Урядом Укра-
їни термінів виконання передбачених заходів 
до 1 січня 2020 року та планування відповід-
ними міністерствами у Державному бюджеті 
України на 2017 рік і наступні роки коштів для 
фінансування заходів із збереження україн-
ської частини природного об’єкта Всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат 
та давні букові ліси Німеччини» й забезпечен-
ня сталого розвитку в регіоні їх розташування.

Крім того, у контексті висловлених на цій 
нараді думок, було б добре, якби Закарпатська 
ОДА, Мінрегіон та Мінприроди забезпечили 
підготовку та реалізацію в 2016-2020 роках, у 
рамках Державного фонду регіонального роз-
витку, пілотний проект «Розбудова природо-
охоронної та туристично-рекреаційної інфра-
структури в депресивних гірських населених 
пунктах Закарпатської області, які розташовані 
у зоні української частини українсько-словаць-
ко-німецького природного об’єкта Всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат та 
давні букові ліси Німеччини».

2016 р.

АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ ПРЕЗИДЕНТА ТА УРЯДУ УКРАЇНИ  
ЩОДО ЗБЕРЕЖЕННЯ ОБ’ЄКТА ВСЕСВІТНЬОЇ СПАДЩИНИ ЮНЕСКО  

«БУКОВІ ПРАЛІСИ КАРПАТ ТА ДАВНІ БУКОВІ ЛІСИ НІМЕЧЧИНИ»  
І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ Й БЛАГОУСТРОЮ  

ГІРСЬКИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ РЕГІОНУ ЇХНЬОГО РОЗТАШУВАННЯ

У Хустському, Тячівському та Рахівському районах Закарпатської області розміщені 
найбільші у світі ділянки букових пралісів як єдиний природний об’єкт України, що вхо-
дить, у складі українсько-словацько-німецької номінації «Букові праліси Карпат та давні 
букові ліси Німеччини», до переліку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Відповідно до Конвенції про охорону Всес-
вітньої культурної і природної спадщини країни, 
які володіють такими об’єктами, повинні забез-
печувати їхню охорону, збереження та популя-
ризацію культурної та природної спадщини. А 
Комітет Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, крім 
законодавчого захисту того чи іншого об’єкта, 
вимагає ще й їхньої інтеграції до регіонального 
або місцевого територіального планування, за-
безпечення доступу до них туристів.

І тому в усіх країнах, які володіють таки-
ми унікальними природними та культурними 
цінностями, як правило, активно розвивається 
туристично-рекреаційна індустрія, ці чинники 
використовуються для створення привабливо-
го іміджу територій та підвищення добробуту 
місцевого населення.

У регіонах, де розміщені природні об’єкти 
Всесвітньої спадщини, здебільшого починаєть-
ся розвиток екологічного туризму. Розбудо-
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вується туристична інфраструктура, активізу-
ється соціально-економічне життя прилеглих 
територій.

Наприклад, такі процеси спостерігаються 
біля Ніагарського водоспаду, Єллоустонського 
національного парку в США, Плітвіцьких озер 
у Хорватії тощо.

Саме тому, за нашої ініціативи, Указом 
Президента України «Про додаткові заходи 
щодо розвитку природно-заповідної справи в 
Україні» № 611/2009 від 14 серпня 2009 року 
та Дорученням Президента України № 1-1/749 
від 2 квітня 2013 року з питань збереження бу-
кових пралісів та забезпечення сталого розви-
тку та благоустрою гірських населених пунктів 
Закарпатської області в зоні їх розташування і 
Розпорядженнями Кабінету Міністрів України 
від 23.12.2009 № 1619-р «Про затвердження 
плану заходів щодо збереження та розвитку 
української частини природного об’єкта «Бу-
кові праліси Карпат», а також від 10.09.2014  
№ 819-р «Про затвердження плану заходів щодо 
забезпечення сталого розвитку і благоустрою 
гірських населених пунктів української части-
ни українсько-словацько-німецького природ-
ного об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО  
«Букові праліси Карпат та давні букові ліси 
Німеччини» затверджено комплекс заходів, 
спрямованих на збереження цих унікальних 
природних цінностей та забезпечення сталого 
розвитку й благоустрою гірських населених 
пунктів Закарпатської області, які знаходяться 
в зоні його розташування.

Однак з часу прийняття цих актів Прези-
дента та Уряду України зроблено дуже мало 
для їх виконання. І хоча в наступному році буде 
відзначатись десятиріччя включення україн-
ських карпатських букових пралісів до пере-
ліку об’єктів Всесвітньої спадщини як єдиного 
природного об’єкта на Україні, якихось пози-
тивних зрушень в плані розвитку прилеглих на-
селених пунктів не відбулось.

Дороги, що ведуть до угольських чи чорно-
гірських пралісів, і досі у незадовільному стані. 
А гірські населені пункти і далі потерпають від 
безробіття та невирішених проблем із побуто-
вим сміттям та опаленням дворогосподарств.

Тому в Міністерстві екології та природ-
них ресурсів України, на виконання доручення 
Віце-прем’єр-міністра України – Міністра ре-
гіонального розвитку, будівництва та житло-

во-комунального господарства України Г. Зуб-
ка, на ініційоване автором цих рядків (Гамор, 
2015) звернення Національної комісії України 
у справах ЮНЕСКО (лист Міністерства закор-
донних справ України від 12.03.2016 № 203/13-
187/094452) з питань збереження букових пра-
лісів Карпат, 27 та 29 квітня 2016 року проведе-
но робочі наради за участі представників Мін-
регіону, Мінінфраструктури, Міненерговугілля 
та Закарпатської облдержадміністрації.

На цих зібраннях детально розглянуто стан 
виконання Розпоряджень Кабінету Міністрів 
України від 23.12.2009 № 1619-р «Про затвер-
дження плану заходів щодо збереження та роз-
витку української частини природного об’єкта 
«Букові праліси Карпат» і від 10.09.2014 № 819-р  
«Про затвердження плану заходів щодо забез-
печення сталого розвитку і благоустрою гір-
ських населених пунктів української частини 
українсько-словацько-німецького природно-
го об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО  
«Букові праліси Карпат та давні букові ліси Ні-
меччини». З урахуванням напрацювань Закар-
патської облдержадміністрації, Карпатського 
біосферного заповідника та Ужанського наці-
онального природного парку підготовлено та 
направлено до Кабміну відповідні пропозиції.

У Кабінеті Міністрів України ці пропозиції 
схвалено. Їх реалізація має забезпечити вико-
нання затверджених Розпорядженнями Кабіне-
ту Міністрів України № 1619-р від 23.12.2009 
та № 819-р від 10.09.2014 комплексу заходів, 
спрямованих на збереження букових пралісів 
та на розбудову природоохоронної та туристич-
но-рекреаційної інфраструктури в депресивних 
гірських населених пунктах Закарпаття.

Зокрема, для збереження та розвитку Кар-
патського біосферного заповідника та Ужан-
ського національного природного парку Мінп-
рироди в 2016-2020 роках має спрямувати ко-
шти українсько-німецького проекту «Підтрим-
ка природно-заповідних територій в Україні». 
А Мінфін разом із Мінприроди повинен протя-
гом 2017-2018 років передбачити у державному 
бюджеті фінансування будівництва Міжнарод-
ного навчально-дослідного центру з вивчення 
букових пралісів Карпат та для завершення бу-
дівництва еколого-освітнього центру в Ужан-
ському національному природному парку.

Мають бути розроблені та затверджені 
додаткові заходи із поглиблення міжнародної 
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співпраці з питань проведення наукових до-
сліджень екосистем букових пралісів Карпат та 
виділено для цього необхідне фінансування.

Мінприроди, Мінкультури, Національна 
комісія України у справах ЮНЕСКО, Закар-
патська ОДА на постійній основі мають продо-
вжувати роботу із висвітлення у друкованих за-
собах масової інформації питань, пов’язаних із 
збереженням об’єктів природної та культурної 
спадщини Всесвітнього значення, зокрема бу-
кових пралісів Карпат, активізувати діяльність 
спрямовану на підвищення рівня громадської 
свідомості з питань охорони навколишнього 
природного середовища.

Значна робота повинна бути проведена у 
зв’язку з невиконанням за більшістю позицій за-
твердженого Кабміном (Розпорядження № 819-р 
від 10.09.2014 р.) «Плану заходів щодо забезпе-
чення сталого розвитку і благоустрою гірських 
населених пунктів української частини україн-
сько-словацько-німецького природного об’єкта 
Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Букові пралі-
си Карпат та давні букові ліси Німеччини».

По-перше, Закарпатська облдержадміні-
страція до кінця 2016 року має повторно звер-
нутися до Мінінфраструктури та Укравтодору 
з пропозиціями щодо включення до переліку 
доріг загального користування загальнодер-
жавного значення основних під’їзних шляхів 
до ділянок об’єкта Всесвітньої спадщини.

По-друге, Закарпатська облдержадміні-
страція та Укравтодор щорічно повинні вклю-
чати в плани ремонту під’їзні шляхи до Всесвіт-
ньої спадщини та ремонт й утримання дорож-
ньої інфраструктури в межах території Карпат-
ського біосферного заповідника та Ужанського 
національного природного парку.

По-третє, Закарпатській облдержадміні-
страції запропоновано заснувати агенцію регі-
онального розвитку як неприбуткову установу 
з метою ефективної реалізації державної регі-
ональної політики, Типове положення щодо 
якої затверджено постановою Кабінету Міні-
стрів України від 11.02.2016 № 258; провести 
нараду з питань переходу населених пунктів 
на альтернативні паливним дровам джерела 
енергозабезпечення (паливні насоси, сонячні 
батареї, електроопалення). Мають бути надані 
відповідні пропозиції щодо здійснення пілот-
них проектів на умовах співфінансування за 
кошти місцевих бюджетів, підготовлені і пода-

ні до Мінрегіону (Міжвідомча координаційна 
комісія з питань регіонального розвитку) про-
екти для отримання фінансування із Держав-
ного фонду регіонального розвитку та для по-
глиблення державно-приватного партнерства 
з проектно-кошторисною документацією та 
експертними висновками. Щорічно слід перед-
бачити в планах заходів пункти щодо розвитку 
депресивних територій, в якості пріоритетних 
при доопрацюванні Регіональної стратегії роз-
витку Закарпатської області; передбачити ви-
датки на 2017 рік, і на наступні роки, на пере-
оснащення систем опалення адміністративних 
та житлових будинків державної і комунальної 
форми власності, які розміщені на прилеглих 
до об’єкта Всесвітньої спадщини територіях.

По-четверте, Національна комісія, що 
здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг, має до кін-
ця 2016 року, з метою збереження лісових ма-
сивів об’єкта Всесвітньої природної спадщини 
ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат та давні бу-
кові ліси Німеччини», запровадити пільгові та-
рифи на електроенергію для жителів населених 
пунктів, які розташовані в зоні цього об’єкта.

По-п’яте, Закарпатська облдержадміні-
страція та Рахівська райдержадміністрація, у 
проектах місцевих бюджетів на 2017 рік і на 
наступні роки, мають передбачити на умовах 
співфінансування видатки на проектування 
та виконання робіт з берегоукріплення річок і 
здійснення протизсувних заходів, реконструк-
цію очисних споруд та водозабору, будівництво 
каналізаційних мереж, мереж централізованого 
і нецентралізованого питного водопостачання 
в м. Рахові, селищах міського типу Кобилецька 
Поляна та Ясіня Закарпатської області.

По-шосте, Закарпатська облдержадміні-
страція повинна постійно контролювати, щоб 
при розробленні схем планування територій 
Великоберезнянського, Перечинського, Рахів-
ського, Тячівського та Хустського районів За-
карпатської області в обов’язковому порядку 
враховувались екологічні складові і в жодному 
разі не передбачалась господарська діяльність, 
що може негативно вплинути на збереження 
об’єкта Всесвітньої спадщини.

По-сьоме, Закарпатська облдержадміні-
страція зобов’язана щорічно організовувати 
спеціальні наради, розробляти і реалізовувати 
окремі плани заходів для суттєвого поліпшен-
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ня вирішення питання щодо збирання та вида-
лення побутових відходів на територіях, при-
леглих до об’єкта Всесвітньої спадщини.

По-восьме, Закарпатська облдержадміні-
страція має:

а) постійно продовжувати роботу щодо 
залучення інвестицій для розміщення у Вели-
коберезнянському, Рахівському, Тячівському і 
Хустському районах Закарпатської області під-
приємств, що здійснюють глибоку переробку 
деревини, дикорослих плодів, ягід, грибів та 
інших природних ресурсів;

б) до кінця 2017 року провести оцінку 
стану туристичних ресурсів гірської частини 
Закарпаття, розробити регіональну програму 
охорони і раціонального використання турис-
тичних ресурсів, утворити нові туристично-ін-
формаційні центри. Розвиток туризму повинен 
бути віднесений до пріоритетів стратегії регіо-
нального розвитку Закарпатської області.

По-дев’яте, Закарпатська облдержадмі-
ністрація, Мінрегіон та Мінприроди повинні 
забезпечити підготовку та реалізацію в 2016-
2020 роках, у рамках Державного фонду регіо-
нального розвитку, пілотного проекту з розбу-
дови природоохоронної та туристично-рекреа-
ційної інфраструктури в депресивних гірських 
населених пунктах Закарпатської області, які 
розташовані у зоні української частини україн-
сько-словацько-німецького природного об’єкта 
Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Букові пра-
ліси Карпат та давні букові ліси Німеччини».

По-десяте, Мінекономрозвитку та Мінп-
рироди зобов’язані постійно забезпечувати по-
пуляризацію природного об’єкта Всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат 
та давні букові ліси Німеччини» на національ-
них порталах, включати відповідні заходи до 
планів роботи Ради туристичних міст і регіо-
нів, створеної наказом Мінекономрозвитку від 
09.02.2016 № 204.

І насамкінець, Закарпатська облдержадмі-
ністрація, Мінінфраструктури та Мінеконом-
розвитку мають подати пропозиції щодо орга-
нізації українсько-румунського пункту пропус-
ку через кордон с. Ділове (Україна) – с. Валя 
Вишеулуй (Румунія) із створенням протягом 
2016-2020 рр. прикордонної інфраструктури, 
відновлення мосту через р. Тиса у селі Ділове, 
автомобільного та залізничного сполучення че-
рез Рахів до Румунії, Будапешта та Праги, а та-

кож продовжити роботу з організації транскор-
донного пункту пропуску с. Улич (Словацька 
Республіка) – с. Забродь (Україна).

У цьому контексті дуже важливими є та-
кож роз’яснення Міністерства фінансів та Мі-
ністерства регіонального розвитку, будівни-
цтва та житлово-комунального розвитку Украї-
ни щодо порядку та джерел фінансування Пла-
ну заходів для забезпечення сталого розвитку і 
благоустрою гірських населених пунктів укра-
їнської частини українсько-словацько-німець-
кого природного об’єкта Всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат та давні бу-
кові ліси Німеччини», які направлені до Кабі-
нету Міністрів України та Мінприроди України  
15 липня 2016 року (лист № 31-06130-04-3/20474),  
2 серпня (лист № 7/31-9600).

Так, Мінфін роз’яснює, що згідно із статтею 
22 Бюджетного кодексу України для здійснення 
програм та заходів, які реалізуються за рахунок 
коштів бюджету, бюджетні асигнування нада-
ються розпорядникам бюджетних коштів.

Головний розпорядник бюджетних ко-
штів розробляє план своєї діяльності, здійснює 
управління бюджетними коштами у межах 
встановлених йому бюджетних повноважень, 
забезпечує ефективне, результативне і цільове 
використання бюджетних коштів.

Враховуючи зазначене, виконання заходів 
щодо збереження букових пралісів в Україні 
мають забезпечувати головні розпорядники 
бюджетних коштів, визначені відповідальними 
за їх виконання, у межах видатків, затвердже-
них Законом України «Про Державний бюджет 
України на 2016 рік».

Інформуючи Міністерство екології та при-
родних ресурсів України про виконання Дору-
чення Секретаріату Кабінету Міністрів щодо 
стану реалізації Плану заходів Кабінету Міні-
стрів України із забезпечення сталого розви-
тку і благоустрою гірських населених пунктів 
української частини українсько-словацько-
німецького природного об’єкта Всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат 
та давні букові ліси Німеччини», Міністер-
ство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України 
(Мінрегіон) теж дає свої пояснення з приводу 
фінансування цих заходів.

Відповідно до Закону України «Про заса-
ди державної регіональної політики», наголо-
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шує Мінрегіон, «одним із джерел фінансуван-
ня державної регіональної політики визначено 
кошти Державного фонду регіонального розви-
тку». Тому «пропозиції щодо реалізації за раху-
нок коштів цього Фонду проектів з розбудови 
природоохоронної та туристично-рекреаційної 
інфраструктури в населених пунктах, які розта-
шовані у зоні української частини українсько-
словацько-німецького природного об’єкта 
Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Букові пра-
ліси Карпат та давні букові ліси Німеччини», 
розглядатимуться в установленому законодав-
ством порядку, в разі їх надходження від Закар-
патської облдержадміністрації».

Крім того, Мінфін наголошує, що «Планом 
заходів щодо забезпечення сталого розвитку і 
благоустрою гірських населених пунктів укра-
їнської частини українсько-словацько-німець-
кого природного об’єкта Всесвітньої спадщи-
ни ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат та давні 
букові ліси Німеччини», затвердженим Роз-
порядженням Кабінету Міністрів України від 

10.09.2014 року № 819, визначено розпорядни-
ків бюджетних коштів, відповідальних за вико-
нання зазначених заходів».

Отже, зараз стає ще краще зрозумілим, 
що відповідальність за організацію та фінан-
сування планів-заходів, передбачених зазна-
ченими актами Президента та Уряду, з питань 
збереження букових пралісів та сталого роз-
витку зони їх розташування, несуть визначені 
міністерства та відомства, зокрема Укравто-
дор, Мінрегіон, Мінприроди, Міненергову-
гілля, Мінекономрозвитку, Мінагрополітики, 
Держтуризмкурорт, Мінінфраструктури й За-
карпатська облдержадміністрація. І тільки від 
них зараз залежить, чи будуть виконуватись ці 
життєво важливі заходи для збереження єди-
ного в Україні природного об’єкта Всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО та розвитку депресивних 
гірських населених пунктів Закарпаття, чи все 
залишиться по-старому, тобто і далі вони про-
сто будуть ігноруватись.

2016 р.

ЗА ПІДТРИМКИ УРЯДУ НІМЕЧЧИНИ РОЗПОЧАЛОСЬ  
ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ З РОЗВИТКУ ПЗФ УКРАЇНИ

10-11 жовтня 2016 року в Міністерстві екології та природних ресурсів України проведено 
семінар щодо звіту початкового етапу проекту «Підтримка природно-заповідних територій 
України», на якому детально обговорено стан та перспективи використання німецької фі-
нансової допомоги для розвитку заповідників та національних природних парків в Україні.

Насамперед треба нагадати, що Верховна 
рада України 3 лютого 2016 року ратифікува-
ла Законом України фінансову угоду між Ка-
бінетом Міністрів України та Урядом Федера-

тивної Республіки Німеччини про фінансове 
співробітництво, у рамках проекту «Підтримка 
природно-заповідних територій України» від 
10 квітня 2015 року. Отримувачем коштів у сумі 
14 млн. євро, які виділяє німецький Банк роз-
витку KfW, визначено Міністерство екології та 
природних ресурсів України (Мінприроди). 

Головною метою проекту є: поліпшення 
стану управління й успішності відібраних за-
повідників та національних природних парків, 
поглиблення їх співпраці із місцевими грома-
дами та підвищення рівня сприйняття необхід-
ності збереження природно-заповідного фонду 
у суспільній свідомості.

У рамках проекту передбачається спряму-
вати кошти, в першу чергу на фінансування за-
ходів із розвитку інфраструктури та зміцнення 
матеріально-технічної бази, на восьми об’єктах 
природно-заповідного фонду в Карпатському 
регіоні. 

Учасники семінару з реалізації проекту  
«Підтримка природно-заповідних 

територій України»  
(м. Київ, 10-11 жовтня 2016 р.) 
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Для підтримки територіальних громад, які 
розташовані в зоні їхньої діяльності, буде виді-
лено 1,2 млн. євро.

Офіційно реалізація проекту розпочалась 1 
травня 2016 року, а його тривалість складатиме 
шість років, до квітня 2022 року. 

Ключовими партнерами у впровадженні 
проекту є Мінприроди України, адміністрації 
природоохоронних територій, представники 
місцевих громад і громадські організації, про-
фільні державні інституції та обраний шляхом 
міжнародного конкурсу Консультант-консорці-
ум, до складу якого входять німецька компанія 
«АТН GROUP AG», Всесвітній фонд природи 
WWF, Франкфуртське зоологічне товариство, 
Українське товариство охорони птахів та парт-
нери-підрядники (постачальники послуг, това-
рів, будівельні компанії, неурядові громадські 
організації та аудитор).

Для впровадження проектних заходів на 
місцях використовуватиметься поетапний під-
хід. На першому етапі проект реалізовувати-
меться в Карпатському біосферному заповід-
нику та Природному заповіднику «Горгани», 
із поступовим залученням інших пріоритетних 
природоохоронних територій. 

Про все це, а також про основні результа-
ти та визначення подальших кроків із впрова-
дження проекту, за участі керівництва Мінп-
рироди, Банку розвитку KfW, Консультанта, 
зацікавлених центральних органів виконавчої 
влади, представників громадськості й установ 
природно-заповідного фонду, йшлося у Мінп-
рироди 10-11 жовтня 2016 р., на семінарі щодо 
звіту початкової фази проекту «Підтримка при-
родно-заповідних територій України».

З вітальним словом від імені Міністра еко-
логії та природних ресурсів України Остапа Се-
мерака семінар відкрив директор Департаменту 
із питань заповідної справи Мін-природи Ігор 
Іваненко, який наголосив на виключно важли-
вій ролі реалізації цього проекту для розвитку 
заповідної справи в Україні та висловив велику 
вдячність Уряду Німеччини й німецькому Бан-
ку розвитку KfW за життєво важливу для спра-
ви збереження української природи фінансову 
підтримку. 

А менеджер проектів Департаменту з енер-
гетики та природних ресурсів німецького Бан-
ку розвитку KfW Франк Мьоршель зауважив, 
що, на жаль, в Німеччині надання Україні фі-

нансової допомоги в галузі охорони природи 
не є пріоритетом. І тому надзвичайно важливо 
в ході реалізації цього проекту досягти відчут-
них позитивних результатів у розвитку та збе-
реженні природно-заповідного фонду з тим, 
щоб відкрити нові можливості для наступних 
німецьких екологічних інвестицій в Україну.

У ґрунтовних доповідях на семінарі голо-
вний консультант та експерт з питань фінан-
сового менеджменту компанії «АТН GROUP 
AG» Зіхні Еренчін й Клаус Міттманн презен-
тували структуру та основні глави початкового 
звіту, структуру та керівні принципи управлін-
ня проектом, річний план роботи (в тому числі 
план закупівель) тощо.

Технічний консультант проекту із Фран-
фурктського зоо-логічного товариства Міхаель 
Бромбахер інформував про фінансування пер-
шочергових заходів, які ще цього року будуть 
реалізуватись в Карпатському біосферному за-
повіднику та природному заповіднику «Горга-
ни». Він зупинився також на питаннях розроб-
ки проектів землеустрою установ природно-
заповідного фонду, запропонував концепцію 
фінансової підтримки соціально-економічно-
го розвитку територіальних громад та проект 
створення в Україні або в Карпатському регіоні 
трастового фонду для стабільного фінансуван-
ня у майбутньому потреб розвитку заповідни-
ків та національних природних парків.

Виступаючи в дискусії, заступник директо-
ра Карпатського біосферного заповідника, про-
фесор Федір Гамор підтримав запропоновану 
концепцію управління проектом та надзвичайно 
важливу ініціативу Міхаеля Бромбахера щодо 
створення екологічного трастового фонду. 
Привернув увагу й до найважливіших проблем 
біосферного заповідника та прилеглих терито-
ріальних громад, які невідкладно потребують 
фінансової підтримки. Необхідно завершити 
процес розробки проекту організації території 
та охорони природних комплексів біосферного 
заповідника, який, за пропозиціями учасників 
семінару, має стати модельною територією в 
реалізації цього проекту. Має бути профінансо-
вано будівництво, яке передбачене актами Пре-
зидента та Уряду України, Міжнародного на-
вчально-дослідного центру букових пралісів та 
сталого розвитку Карпат, розв’язання проблем 
побутових відходів (в першу чергу утилізацію 
сміттєзвалища на берегах Тиси у місті Рахів) й 
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У МІНПРИРОДИ УКРАЇНИ РОЗГЛЯНУТО ПРОБЛЕМИ 
ЗБЕРЕЖЕННЯ БУКОВИХ ПРАЛІСІВ КАРПАТ

Наказом Міністра екології та природних ресурсів України від 14 вересня 2015 
року № 334 створено робочу групу Сектора природничих наук та природної спад-
щини Національної комісії України у справах ЮНЕСКО.

На засіданні цієї робочої групи, яке відбу-
лось 28 січня 2016 року у приміщенні Мінпри-
роди України, обговорено питання щодо управ-
ління об’єктом Всесвітньої спадщини «Букові 
праліси Карпат та давні букові ліси Німеччини».

Директор Департаменту заповідної спра-
ви Мінприроди України Ігор Іваненко та за-
ступник начальника відділу науково-дослідної 
роботи Карпатського біосферного заповідника 
Василь Покиньчереда інформували про стан 
виконання рішень 35, 37 і 39 сесій Коміте-
ту Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у частині 
розширення українсько-словацько-німецького 
об’єкта «Букові праліси Карпат та давні буко-
ві ліси Німеччини» за рахунок ділянок букових 
пралісів та старовікових букових лісів 11 євро-
пейських країн.

Детально розглянуто та підтримано про-
позиції щодо включення до складу Всесвітньої 
спадщини ділянок букових пралісів національ-
них природних парків «Синевир», «Зачарова-

ний край», «Подільські Товтри» та природних 
заповідників «Горгани» і «Розточчя». Рекомен-
довано направити відповідні номінаційні досьє 
до Секретаріату Комітету Всесвітньої спадщи-
ни ЮНЕСКО.

Про результати роботи та реалізацію рі-
шень Спільного керівного комітету трьохсто-
роннього транскордонного об’єкта «Букові 
праліси Карпат (Словаччина та Україна) та дав-
ні букові ліси Німеччини (Німеччина)» (25-28 
жовтня 2015 року, м. Сніна, Словацька Респу-
бліка) та «Про стан виконання Розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 23.12.2009 року 
№ 1619-р, Доручення Президента України від 
02.04.2013 року № 1-1/749 та Розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 
року «Про затвердження плану заходів щодо 
забезпечення сталого розвитку і благоустрою 
гірських населених пунктів української части-
ни українсько-словацько-німецького природ-
ного об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО 

запровадження альтернативних дровам джерел 
енергії в населених пунктах, що прилягають до 
букових пралісів тощо. 

На семінарі обговорено й можливос-
ті фінансування, за рахунок коштів проекту, 
відновлення Музею лісу і сплаву та завер-
шення будівництва Реабілітаційного центру 
бурих ведмедів та інших інфраструктурних 
об’єктів в Національному природному парку 
«Синевир» й інших природоохоронних тери-
торіях, для яких уже виготовлена проектно- 
кошторисна документація.

У рамках семінару відбулась зустріч на ви-
сокому рівні щодо результатів звіту початкової 
фази проекту «Підтримка природно-заповід-
них територій України», в якій взяли участь і 
виступили директор Банку розвитку KfW у ре-
гіоні Східної Європи, Кавказу та Центральної 
Азії Єва Вітт, заступники Міністра екології та 
природних ресурсів України Віктор Канцурак 
та Микола Кузьо й інші німецькі та українські 
високопосадовці.

На зустрічі узгоджено питання щодо ство-
рення за наказом Міністра екології та природ-
них ресурсів України Дорадчого комітету та 
Групи управління проектом й запропоновано 
призначити кординатором проекту заступника 
Міністра з європейської інтеграції Мінприроди 
України Миколу Кузя.

А на завершення хочеться також нагада-
ти, що розробка цього проекту стала можли-
вою завдяки нашим зусиллям щодо занесення 
букових пралісів Карпат до переліку об’єктів 
Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та включення 
до його складу старовікових букових лісів Ні-
меччини. 

Вперше ця ідея офіційно обговорена, за на-
шої участі, 17-19 листопада 2009 року у Бонні, 
на засіданні українсько-німецької робочої гру-
пи «Природоохоронні території для збереження 
біологічного різноманіття» («Зелені Карпати», 
№ 1-2, 2009, с. 41).

2016 р.
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«Букові праліси Карпат та давні букові ліси Ні-
меччини» доповідав заступник директора Кар-
патського біосферного заповідника професор 
Федір Гамор.

У зв’язку із незадовільним виконанням цих 
актів Президента та Уряду України робоча гру-
па рекомендувала Національній комісії Украї-
ни у справах ЮНЕСКО та Мінприроди Укра-
їни направити звернення до Прем’єр-міністра 
України А.П. Яценюка щодо проведення між-
відомчої наради стосовно вирішення проблем 
збереження букових пралісів та забезпечення 
сталого розвитку і благоустрою гірських на-
селених пунктів української частини україн-
сько-словацько-німецького об’єкта Всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат та 
давні букові ліси Німеччини».

Відбулась гостра дискусія щодо проблем 
збереження ділянки Всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО «Стужиця-Ужок», що розташована 
на території Ужанського національного при-
родного парку.

З цього питання доповідали директор 
Ужанського НПП Віктор Биркович та керівник 

робочої групи, створеної з цього приводу Мінп-
рироди України, професор Федір Гамор.

Робоча група висловилась за негайне при-
пинення будь-яких господарських заходів на 
цій ділянці Всесвітньої спадщини. Адміністра-
ції Ужанського НПП разом із Карпатським біо-
сферним заповідником доручено забезпечити 
приведення у відповідність до номінаційного 
досьє межі ядрової зони ділянки «Стужиця-
Ужок» на площі 2592 гектари.

Робоча група схвалила пропозиції щодо 
затвердження наказом Мінприроди України 
персонального складу національного комітету 
з управління об’єктом Всесвітньої спадщини 
«Букові праліси Карпат та давні букові ліси Ні-
меччини» та визначення відповідальною уста-
новою за його роботу адміністрацію Карпат-
ського біосферного заповідника.

На засіданні робочої групи йшлося також 
і про науково-дослідницьку роботу Державної 
екологічної академії післядипломної освіти та 
управління Мінприроди, за тематикою дотич-
ною до проблем компетенції робочої групи.

2016 р.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОЗДОРОВЛЕННЯ  
ЕКОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ НА ЗАКАРПАТТІ

2 грудня 2016 р. Департамент екології та природних ресурсів Закарпатської обласної 
державної адміністрації провів у м. Виноградові науково-практичну конференцію «Еколо-
гічне врядування на Закарпатті: стан та перспективи розвитку». 

У її роботі взяли участь керівники Закар-
патської обласної та Виноградівської районної 
державних адміністрацій й Виноградівської 
міської ради, науковці, керівники й відпові-
дальні працівники департаменту екології та 
природних ресурсів ОДА та Державної еколо-
гічної інспекції в Закарпатській області, уста-
нов природно-заповідного фонду Закарпаття та 
державних лісогосподарських підприємств, за-
цікавлені представники громадськості.

Відкрив конференцію директор департа-
менту екології та природних ресурсів Закар-
патської ОДА Сергій Рішко. До її учасників 
звернулись доктор юридичних наук, професор, 
заступник голови Закарпатської ОДА Віктор 
Мікулін та голова Виноградівської райдержад-
міністрації Михайло Русанюк, які привернули 
увагу до основних екологічних проблем Закар-
паття та до роботи місцевих органів державної 
виконавчої влади щодо їх розв’язання.

Робоча президія конференції (зліва направо): 
голова Виноградівської райдержадміністрації 

Михайло Русанюк, заступник голови 
Закарпатської ОДА Віктор Мікулін та 

директор департаменту екології та природних 
ресурсів Закарпатської ОДА Сергій Рішко  

(м. Виноградово, 2 грудня 2016 р.) 
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Доктор біологічних наук, професор, заслу-
жений природоохоронець України, заступник 
директора Карпатського біосферного заповід-
ника Федір Гамор, доповідав про «Стан реалі-
зації актів Президента та Уряду України щодо 
збереження букових пралісів Карпат як об’єкта 
Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та сталого 
розвитку гірських населених пунктів Закар-
паття» й про «Проведення заходів з розробки 
проекту організації території Карпатського 
біосферного заповідника та використання його 
природних ресурсів з врахуванням інтересів 
місцевих громад».

Особливо наголосив, що в межах Рахів-
ського, Тячівського, Хустського та Велико-
Березнянського районів Закарпатської області 
розміщені найбільші у світі ділянки букових 
пралісів, які є єдиним природним об’єктом 
України, що входить у складі українсько-сло-
вацько-німецької номінації «Букові праліси 
Карпат та давні букові ліси Німеччини» до пе-
реліку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Відповідно до Конвенції про охорону Всес-
вітньої спадщини країни, які володіють такими 
об’єктами, повинні забезпечувати їхню охоро-
ну, збереження та популяризацію культурної 
та природної спадщини. А комітет Всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО, крім законодавчого за-
хисту того чи іншого об’єкта, вимагає ще й їх-
ньої інтеграції до регіонального та місцевого 
територіального планування, забезпечення до-
ступу до них туристів.

У зв’язку із цим Президент та Уряд Украї-
ни відповідним Указом та Дорученнями й Роз-
порядженнями затвердили комплекс заходів, 
спрямованих на збереження цих унікальних 
природних цінностей та забезпечення сталого 
розвитку й благоустрою гірських населених 
пунктів Закарпатської області, які знаходяться 
в зоні їх розташування.

Але, на жаль, наголосив Федір Гамор, з 
часу їх прийняття у 2009 та 2014 роках відпо-
відальні міністерства та відомства України й 
Закарпатська ОДА зробили дуже мало для їх 
виконання.

Він детально охарактеризував незадовіль-
не виконання кожного пункту зазначених актів 
Президента та Уряду України. До прикладу, і 
далі залишаються розбитими дороги, які ведуть 
до об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, не 
вирішеними залишаються проблеми із побуто-

вим сміттям, переведенням на альтернативні 
дровам методи опалення дворогосподарств, що 
розташовані в зоні букових пралісів тощо. 

Для усунення недоліків із виконання за-
значених актів Президента та Уряду Украї-
ни в Мінприроди України та Закарпатській 
ОДА розроблено відповідні пропозиції, які в 
черговий раз схвалені Дорученням Кабміну 
№203/13-187/ 094-452 від 12.03.2016 р.

Коментуючи цю ситуацію, Віктор Мікулін 
наголосив, що названі проблеми належать до 
пріоритетних у роботі Закарпатської ОДА, і що 
надалі будуть вживатись рішучі заходи щодо їх 
розв’язання.

Але у зв’язку із цим ним висловлено стур-
бованість з приводу відсутності у депутатів За-
карпатської обласної ради порозуміння щодо 
необхідності створення Агенції регіонального 
розвитку Закарпаття, яка відповідно до Типово-
го положення про Агенції регіонального розви-
тку (затверджена Постановою Кабміну № 258 
від 11.02.2016 р.) має розробляти програми та 
проекти для ефективної реалізації державної 
регіональної політики у цьому контексті. 

Віктор Мікулін критично охарактеризував 
стан дотримання екологічного законодавства 
в лісовому господарстві та при вирішенні про-
блем гірського курорту «Драгобрат», незадо-
вільну роботу із розширення природно-запо-
відного фонду, особливо Національного при-
родного парку «Зачарований край». Окремо 
наголошено на необхідності більш рішучих 
дій, у рамках чинного законодавства, стосовно 
питань виділення земельних ділянок для сус-
пільних потреб, розміщення сміттєпереробних 
підприємств тощо. 

На конференції із доповідями та повідо-
мленнями виступили також Остап Цапулич – 
заступник начальника відділу державної еко-
логічної експертизи та моніторингу довкілля 
департаменту екології та природних ресурсів 
ОДА, головний лісничий Національного при-
родного парку «Зачарований край» Іван Шиш-
канинець, заступник директора НПП «Сине-
вир» Юрій Тюх, директор державного підпри-
ємства «Виноградівське лісове господарство» 
Василь Агій та інші.

Конференція ухвалила відповідні реко-
мендації. Її матеріали передбачається опублі-
кувати.

2016 р.



166

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ БУКОВИХ ПРАЛІСІВ КАРПАТ 
ТА АКТИВІЗАЦІЇ ТРАНСКОРДОННОЇ СПІВПРАЦІЇ БІОСФЕРНИХ 
РЕЗЕРВАТІВ ЮНЕСКО РОЗГЛЯНУТО У МІНПРИРОДИ УКРАЇНИ
21 грудня 2016 року у Міністерстві екології та природних ресурсів України обговорено 

актуальні питання збереження єдиного в Україні природного об’єкта Всесвітньої природ-
ної спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат та давні букові ліси Німеччини» та акти-
візації транскордонної співпраці біосферних резерватів в Україні.

Нагадаємо, що для оптимізації діяльності 
Сектора природничих наук та природної спад-
щини Національної комісії України у справах 
ЮНЕСКО наказом Міністра екології та при-
родних ресурсів України Остапа Семерака 
створено робочу групу, до складу якої увійшли 
провідні українські вчені, керівники департа-
ментів Мінприроди, Національного комітету 
України з програми ЮНЕСКО «Людина і біо-
сфера», установ природно-заповідного фонду, 
представники місцевих органів виконавчої вла-
ди та громадськості.

На засіданні цієї робочої групи, 21 груд-
ня 2016 року, розглянуто комплекс питань, 
пов’язаних зі станом збереження єдиного в 
Україні природного об’єкта Всесвітньої спад-
щини ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат (Сло-
ваччина та Україна) та давні букові ліси Німеч-
чини (Німеччина)», міжнародні аспекти акти-
візації співпраці українських транскордонних 
біосферних резерватів ЮНЕСКО та перспек-
тивні плани роботи щодо реалізації в Україні 
схваленої нещодавно Генеральною конферен-
цією ЮНЕСКО Стратегії та Лімського плану 
дій Програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера» 
на 2016-2025 роки.

Відкриваючи зібрання, заступник Міні-
стра екології та природних ресурсів України з 
питань європейської інтеграції, заступник Го-
лови Національної комісії України у справах 
ЮНЕСКО Микола Кузьо насамперед привер-
нув особливу увагу присутніх до необхідності 
посилення відповідальності органів централь-
ної та місцевої виконавчої влади за виконання 
актів Президента та Уряду України із питань 
збереження букових пралісів Карпат й урядо-
вого Плану заходів щодо забезпечення стало-
го розвитку і благоустрою гірських населених 
пунктів української частини українсько-сло-
вацько-німецького природного об’єкта Всес-
вітньої спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси 
Карпат та давні букові ліси Німеччини». 

Він також високо оцінив результати роботи 
місії експертів Міжнародного Союзу охорони 
природи до десяти країн Європи, що проводи-
лася цього року з метою розгляду відповідності 
критеріям Всесвітньої спадщини ділянок ста-
ровікових букових лісів, які запропоновані для 
розширення об’єкта Всесвітньої спадщини за 
новою назвою «Букові праліси Карпат та інших 
регіонів Європи», в тому числі із природних 
заповідників «Горгани» та «Розточчя», Націо-
нальних природних парків «Синевир», «Зачаро-
ваний край» та «Подільські Товтри. 

У доповіді члена Національної Комісії 
України у справах ЮНЕСКО доктора біоло-
гічних наук, професора, заступника директора 
Карпатського біосферного заповідника Федора 
Гамора детально висвітлено результати роботи 
із реалізації рішень спільного Керівного Коміте-
ту трьохстороннього транскордонного об’єкта 
«Букові праліси Карпат та давні букові ліси Ні-
меччини», стан та пропозиції шодо виконання 
відповідних Актів Президента та Уряду Укра-
їни, перспективи створення транскордонного 
українсько-румунського біосферного резервату 
в Марамороських горах та проінформовано про 
хід розширення українсько-словацько-німець-
кого об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО 
«Букові праліси Карпат та давні букові ліси 
Німеччини» (у співдоповіді із заступником на-
чальника відділу науково-дослідної роботи та 
сталого розвитку Карпатського біосферного за-
повідника Василем Покиньчередою) тощо.

На пропозицію Ф. Гамора робоча група об-
говорила питання будівництва на базі Карпат-
ського біосферного заповідника, за рахунок ко-
штів українсько-німецького проекту «Підтрим-
ка природно-заповідних територій в Україні», 
Міжнародного навчально-дослідного центру 
букових пралісів та сталого розвитку Карпат.

Крім того, заслухано доповіді директо-
рів Департаменту із питань заповідної справи 
Мінприроди України Ігоря Іваненка, Ужансько-
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У МІНПРИРОДИ ОБГОВОРИЛИ ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ  
БУКОВИХ ПРАЛІСІВ ТА ПЛАН ЗАХОДІВ З РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ 

ЛІМСЬКОГО ПЛАНУ ДІЙ ПРОГРАМИ ЮНЕСКО «ЛЮДИНА І БІОСФЕРА»

6 червня 2017 року в Києві, в Міністерстві екології та природних ресурсів України, 
відбулося засідання робочої групи Сектора природничих наук та природної спадщини 
Національної комісії України у справах ЮНЕСКО, на якому розглянуто найакту-
альніші питання збереження природної спадщини в Україні та реалізації Лімського 
плану дій програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера».

На засіданні робочої групи виконуючий 
обов’язки директора Департаменту екомережі 
та природно-заповідного фонду Мінприроди 
України Григорій Парчук й радник Міністра 
екології та природних ресурсів України Ві-
ктор Клід насамперед проінформували про хід 
виконання в Україні вимог Конвенції та рі-
шень Національної комісії України у справах 
ЮНЕСКО щодо збереження Всесвітньої при-
родної спадщини, привернули увагу до першо-
чергових завдань органів влади у цьому кон-
тексті.

Детально обговорено хід виконання актів 
Президента та Уряду України з питань збере-
ження букових пралісів Карпат та уточнення 
конфігурації меж ділянки «Стужиця-Ужок» 
(Ужанський національний природний парк) 
об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Бу-
кові праліси Карпат та давні букові ліси Німеч-
чини».

Доповідаючи з цього приводу, член Наці-
ональної комісії України у справах ЮНЕСКО 
заступник директора Карпатського біосфер-
ного заповідника, доктор біологічних наук, 
професор Федір Гамор зазначив, що останнім 
часом вживаються додаткові заходи для акти-
візації цієї роботи. Так, 1 березня 2017 року в 
Закарпатській облдержадміністрації хід вико-
нання цих урядових рішень проаналізовано на 
спеціальній нараді.

У результаті, зокрема, доручено агентству 
регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва Закарпаття забезпечити підго-
товку та реалізацію в 2017-2020 роках, у рам-
ках Державного фонду регіонального розвитку, 
пілотного проекту з розбудови природоохорон-
ної та туристично-рекреаційної інфраструкту-
ри в депресивних гірських населених пунктах 
Закарпатської області, які розташовані у зоні 
української частини українсько-словацько-ні-
мецького природного об’єкта Всесвітньої спад-
щини ЮНЕСКО. Розпочались роботи з ремонту 
дороги до Угольських пралісів (Мала Уголька). 
За рахунок перевиконання митних платежів 
спрямовуються кошти на ремонти й інших до-
ріг, що ведуть до чорногірських (Рахів-Богдан-
Луги) та свидовецьких (Луг-Косівська Поляна) 
масивів Спадщини. 

Знову гостро порушено питання фінансу-
вання будівництва Міжнародного навчально-
дослідного центру з вивчення букових пралісів 
та сталого розвитку Карпат у Квасах та щодо 
організації українсько-румунського пропуску 
через кордон на ділянці с. Ділове (Україна) – 
с. Валя Вишеулуй (Румунія) та створення від-
повідної прикордонної інфраструктури тощо. 
Проінформовано також, що розпорядженням 
голови Закарпатської ОДА підтримано про-
позицію Карпатського біосферного заповід-
ника щодо проведення міжнародної науково-

го та Шацького національних природних пар-
ків Віктора Бирковича й Володимира Захарка, 
начальника відділу формування мережі приро-
доохоронних територій Мінприроди Григорія 
Парчука щодо участі українських делегацій в 
засіданнях координаційних рад транскордон-
них біосферних резерватів «Східні Карпати» 
(Україна, Польща, Словаччина), «Західне По-
лісся» (Україна, Білорусь, Польща) та «Дельта 
Дунаю» (Україна, Румунія), підготовку пропо-

зицій для реалізації в Україні Стратегії та Лім-
ського плану дій Програми ЮНЕСКО «Людини 
і біосфера» на 2016-2025 роки та затвердження 
плану роботи робочої групи на 2017 рік.

Розглянуто й інші актуальні питання ак-
тивізації транскордонної співпраці у рамках 
Всесвітньої спадщини та Програми ЮНЕСКО 
«Людини і біосфера», прийнято відповідні рі-
шення.

2016 р.
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практичної конференції на тему «Десятиріч-
чя створення об’єкта Всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат та давні 
букові ліси Німеччини»: історія, стан та про-
блеми впровадження інтегрованої системи 
менеджменту» у м. Рахів 26-29 вересня 2017 
року, а також про те, що під керівництвом за-
ступника голови облдержадміністрації Вікто-
ра Мікуліна створено відповідний оргкомітет. 
Крім того, проведення цієї конференції бере 
під свій патронат і Національна комісії України 
у справах ЮНЕСКО.

На зібранні розглянуто також питання реа-
лізації заходів із впровадження в Україні Стра-
тегії та Лімського плану дій програми ЮНЕСКО  
«Людина і біосфера» на період до 2025 року, 
стан підготовки до проведення в Україні за-
сідання Спільного керівного комітету об’єкта 
Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Букові пра-
ліси Карпат та давні букові ліси Німеччини», 
ходу розширення українсько-словацько-німець-
кого об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО 
«Букові праліси та давні букові ліси Німеччи-
ни» та перспективи збереження в цьому кон-

тексті старовікового букового лісу в Національ-
ному природному парку «Подільські Товтри», 
підготовки національного періодичного огляду 
Ужанським національним природним парком 
стосовно участі у транскордонному біосферно-
му резерваті «Східні Карпати», про створення 
українсько-польського біосферного резервату 
«Розточчя», підготовки до п’ятого засідання 
Координаційної ради білорусько-польсько-
українського біосферного резервату «Західне 
Полісся» тощо.

З інформаціями та в їх обговоренні висту-
пили заступник голови Міжнародної коорди-
наційної ради програми ЮНЕСКО «Людина і 
біосфера» Павло Черінько, член- кореспондент 
НАН України Яків Дідух, директор Ужансько-
го національного природного парку Віктор 
Биркович, заступник начальника відділу на-
уково-дослідної роботи та сталого розвитку 
Карпатського біосферного заповідника Василь 
Покиньчереда та інші.

Робоча група ухвалила відповідні рішенні 
та рекомендації.

2017 р.

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЯ ВЗЯЛА ПІД КОНТРОЛЬ 
РОЗШИРЕННЯ ТЕРИТОРІЇ КАРПАТСЬКОГО БІОСФЕРНОГО 

ЗАПОВІДНИКА ТА ВИКОНАННЯ АКТІВ ПРЕЗИДЕНТА Й УРЯДУ 
УКРАЇНИ З ПИТАНЬ СТАЛОГО РОЗВИТКУ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ, 

ПРИЛЕГЛИХ ДО ЙОГО БУКОВИХ ПРАЛІСІВ
У Закарпатській обласній державній адміністрації проведено аналіз та заслухано пи-

тання розширення території Карпатського біосферного заповідника та стан виконання 
актів Президента та Уряду України із забезпечення сталого розвитку гірських населених 
пунктів у зоні розташування його букових пралісів.

22 березня 2017 року в Закарпатській обл- 
держадміністрації, під головуванням заступ-
ника голови адміністрації Віктора Мікуліна, на 
засіданні спеціальної робочої групи, створеної 
розпорядженням голови ОДА Геннадія Моска-
ля, розглянуто питання розширення, за рахунок 
пралісів Тячівського району, території Карпат-
ського біосферного заповідника.

Доповідаючи з цього приводу, заступник 
директора Карпатського біосферного заповід-
ника професор Федір Гамор, по-перше, наголо-
сив, що реалізація цього важливого природо-
охоронного проекту проводиться на виконан-
ня вимог Закону України «Про основні засади 
(стратегію) екологічної політики України на 

період до 2020 року», Державної стратегії ре-
гіонального розвитку на період до 2020 року 
(затвердженої Розпорядженням Кабінету Міні-
стрів України від 06.08.2012 року № 385), роз-
порядження голови Закарпатської облдержад-
міністрації від 22 листопада 2012 року «Про ре-
гіональний план дій з охорони навколишнього 
природного середовища Закарпатської облас-
ті» та відповідних доручень Міністра екології 
та природних ресурсів України Остапа Семера-
ка від 22 серпня 2016 року.

По-друге, проінформовано, що в результа-
ті інвентаризації найцінніших природних лісів 
(пралісів) Закарпатської області у 2006-2007 
роках, за підтримки Міністерства охорони на-
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вколишнього природного середовища України 
та Державного комітету лісового господарства 
України, в рамках українсько-голландського 
проекту «Праліси Закарпаття як ядрові зони 
пан’європейської екологічної мережі», вста-
новлено, що праліси на Закарпатті складають 
близько 10% від його лісовкритої площі. Вияв-
лено, що найбільші ділянки пралісів, не тільки 
на Закарпатті, але й в Україні, зосереджені в 
Тячівському районі (22 582 гектари). Але по-
над 12 тисяч гектарів, безпосередньо на межі із 
Карпатським біосферним заповідником, нале-
жать до господарських лісів і не мають загаль-
нодержавного природоохоронного статусу.

Така ситуація призводить до їх вирубуван-
ня. До речі, як показують проведені досліджен-
ня, лише із 1997 по 2007 роки в Рахівському, 
Тячівському та Хустського районах площі пра-
лісів скоротились майже на 10 відсотків. Тому 
включення ділянок пралісів та природних ста-
ровікових лісів масиву Красна, які проектують-
ся під розширення території Карпатського біо-
сферного заповідника, гарантуватиме їм довго-
строкове збереження. 

Загалом робоча група підтримала проектну 
пропозицію адміністрації Карпатського біо-
сферного заповідника щодо розширення його 
території, за рахунок пралісів Мокрянського 
лісомисливського господарства у Тячівському 
районі, орієнтовною площею близько 9 тисяч 
гектарів. Доручено доопрацювати ці матеріали 
із врахуванням зауважень зацікавлених сто-
рін та направити Закарпатському обласному 
управлінню лісового та мисливського госпо-
дарства й дирекції державного підприємства 
«Мокрянське лісомисливське господарство» 
для отримання попереднього погодження.

Дуже важливими також є рішення наради 
із представниками департаментів житлово-ко-
мунального господарства, будівництва та інф-
раструктури; економічного розвитку та торгівлі; 
управлінь зовнішньоекономічних зв’язків, інвес-
тицій та транскордонного співробітництва; міс-
тобудування та архітектури; туризму та курортів 

ОДА; Басейнового управління водних ресурсів 
річки Тиса; керівників Рахівської районної дер-
жавної адміністрації, Карпатського біосферного 
заповідника й Ужанського національного при-
родного парку, яка відбулася 1 березня 2017 року 
в Закарпатській облдержадміністрації. 

На нараді заступник голови ОДА Віктор 
Мікулін та директор департаменту екології та 
природних ресурсів Сергій Рішко критично 
проаналізували стан виконання Актів Прези-
дента та Уряду України із питань забезпечення 
сталого розвитку та благоустрою гірських на-
селених пунктів української частини україн-
сько-словацько-німецького природного об’єкта 
Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Букові пра-
ліси Карпат та давні букові ліси Німеччини».

У зв’язку з фінансовими труднощами на-
рада підтримала ініціативу автора цих рядків 
щодо підготовки та реалізації комунальним 
підприємством «Агентство регіонального роз-
витку та транскордонного співробітництва За-
карпаття» в 2017-2020 роках, у рамках Держав-
ного фонду регіонального розвитку, пілотного 
проекту із розбудови природоохоронної та ту-
ристично-рекреаційної інфраструктури в де-
пресивних гірських населених пунктах Закар-
патської області, які розташовані у зоні укра-
їнської частини українсько-словацько-німець-
кого природного об’єкта Всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат та давні бу-
кові ліси Німеччини».

Схвалено й наші пропозиції щодо вирішен-
ня питань фінансового забезпечення будівництва 
Міжнародного навчально-дослідного центру бу-
кових пралісів та сталого розвитку Карпат на гір-
ському курорті Кваси, проведення міжнародної 
науково-практичної конференції з нагоди 10-річ-
чя включення букових пралісів Карпат до пере-
ліку об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО 
та організації українсько-румунського пункту 
пропуску через державний кордон в селі Ділове 
(Україна) – Валя Вишулуй (Румунія) із створен-
ням прикордонної інфраструктури тощо.

2017 р.
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НА ЗАСІДАННІ НАЦКОМІСІЇ УКРАЇНИ У СПРАВАХ ЮНЕСКО  
ПІДТРИМАНО НЕОБХІДНІСТЬ БУДІВНИЦТВА  

МІЖНАРОДНОГО ЦЕНТРУ БУКОВИХ ПРАЛІСІВ НА ЗАКАРПАТТІ
7 лютого 2017 року в Києві, в Міністерстві закордонних справ України, під голо-

вуванням заступника Міністра закордонних справ України, голови Національної 
комісії України у справах ЮНЕСКО С.О. Кислиці, відбулося ХХІ засідання Націо-
нальної комісії України у справах ЮНЕСКО, на якій обговорено широкий спектр 
питань міжнародної співпраці України у рамках ЮНЕСКО.

Зокрема, заслухано звіти про діяльність 
секторів Нацкомісії в 2016 році, пріоритети її 
роботи в 2017 році, хід виконання попередніх 
рішень, питання приєднання України до дру-
гого Протоколу Гаазької конвенції про захист 
культурних цінностей у разі збройного кон-
флікту (1954 р.) тощо.

З доповідями із цих питань виступили, ке-
рівники секторів Нацкомісії: культури та куль-
турної спадщини – перший заступник Міністра 
культури України Світлана Фоменко, освіти 
– перший заступник Міністра освіти та науки 
України Влодимир Ковтунець, науки – віце-пре-
зидент Національної академії наук України ака-
демік Анатолій Загородній, молодіжної політи-
ки – заступник Міністра молоді і спорту України 
Микола Мовчан, заступник керівника сектора 
природничих наук та природної спадщини, ди-
ректор Департаменту із питань заповідної спра-
ви Мінприроди України Ігор Іваненко тощо.

На наше прохання заслухано також питан-
ня будівництва на базі Карпатського біосфер-
ного заповідника Міжнародного навчально-до-
слідного центру букових пралісів та сталого 
розвитку Карпат та відзначення 10-річчя вклю-
чення букових пралісів Карпат до переліку 
об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Інформуючи із цього приводу учасників зі-
брання, заступник директора Карпатського біо-
сферного заповідника доктор біологічних наук, 
професор Федір Гамор наголосив, що незважа-
ючи на вимоги статті 5 Конвенції про збере-
ження Всесвітньої спадщини, Доручення Пре-
зидента України від 02.04.2013 р. № 1-1/749 із 
питань збереження букових пралісів Карпат 
як об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, 
Плану заходів, затверджених Розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 23.12.2009 р. 
№ 1619-р та доручення Кабінету Міністрів від 
21 березня 2016 року № 9026/1/1-16, не забез-
печується виділення необхідного фінансування 

для будівництва на базі Карпатського біосфер-
ного заповідника, на гірському курорті Кваси, 
Міжнародного навчально-дослідного центру 
букових пралісів та сталого розвитку Карпат.

А цей об’єкт, відповідно до Спільної Де-
кларації про наміри між Міністерством екології 
та природних ресурсів України, Міністерством 
довкілля Словацької Республіки і Федеральним 
Міністерством довкілля, охорони навколиш-
нього природного середовища, будівництва та 
безпеки ядерних реакторів Федеративної Рес-
публіки Німеччини щодо співпраці з охорони 
та управління спільним об’єктом Всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат 
(Словаччина та Україна) та давні букові ліси 
Німеччини (Німеччина)» та Стратегії розвитку 
мережі навчальних центрів букових пралісів, 
яка спеціально розроблена німецькими екс-
пертами у рамках реалізації українсько-німець-
ко-словацького проекту «Сталий менеджмент 
територій, прилеглих до об’єкта Всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат», 
повинен виконувати координуючу роль у мере-
жі навчальних центрів усіх країн, букові пралі-
си яких входять до Всесвітньої спадщини. 

Актуальність будівництва цього центру 
зростає й у зв’язку із розширенням об’єкта 
спадщини «Букові праліси Карпат та давні бу-
кові ліси Німеччини» за рахунок пралісів ще 
11 європейських країн (Іспанія, Італія, Австрія, 
Бельгія, Словенія, Болгарія, Румунія та інші) та 
реорганізацією його в новий об’єкт Всесвітньої 
спадщини «Букові праліси Карпат та інших ре-
гіонів Європи». 

У зв’язку з цим ми звернулись із прохан-
ням, щоби будівництво цього важливого цен-
тру було здійснено за рахунок коштів україн-
сько-німецького проекту «Підтримка природ-
но-заповідних територій в Україні». 

Ми звернулись також із пропозицією, щоби 
міжнародна науково-практична конференція 
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У КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНТЕГРОВАНОГО МЕНЕДЖМЕНТ-ПЛАНУ 
ОБ’ЄКТА ВСЕСВІТНЬОЇ СПАДЩИНИ ЮНЕСКО «БУКОВІ ПРАЛІСИ КАРПАТ 

ТА ДАВНІ БУКОВІ ЛІСИ НІМЕЧЧИНИ» РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ РЕАЛІЗАЦІЯ 
НОВОГО УКРАЇНСЬКО-ШВЕЙЦАРСЬКОГО НАУКОВОГО ПРОЕКТУ

У зв’язку із цим 4 квітня 2017 року в адміністрації Карпатського біосферного заповід-
ника, за участі науковців Швейцарського федерального науково-дослідного інституту лісо-
вих, снігових та ландшафтних досліджень (WSL), Карпатського біосферного заповідника 
та Національного лісотехнічного університету, відбулася виробнича нарада.

А 5 квітня 2017 року науково-організаційні 
аспекти реалізації цього проекту обговорено на 
засіданні науково-технічної ради Карпатського 
біосферного заповідника.

Доповідаючи на нараді, керівник відділу 
та науковий співробітник WSL Петер Бранг і 
Йонас Штільгард проінформували, що проект 
«Українсько-швейцарська співпраця в лісових 
дослідженнях» базується на багаторічній та 
успішній співпраці між українськими та швей-
царськими вченими і спрямований на зміцнен-
ня потенціалу Карпатського біосферного запо-
відника та поглиблення досліджень в пралісо-
вих екосистемах. 

Проект розроблений відповідно до страте-
гічних тем WSL та Швейцарського федерально-
го відомства з охорони навколишнього серед-
овища (FOEN).

Провідною установою з його реалізації 
виступає WSL. Партнерами будуть Швейцар-
ська школа сільськогосподарських, лісових 
наук та наук про продукти харчування (HAFL, 
Zollikofen) і Центр з розвитку та навколиш-
нього середовища (CDE, Берн), а з української 
сторони – Карпатський біосферний заповідник, 
Національний лісотехнічний університет та 
Агентство з питань сталого розвитку Карпат-
ського регіону (FORZA).

Запланована науково-дослідна робота в 
Україні доповнюватиметься аналогічними до-
слідницькими заходами у Швейцарії, що до-
зволить отримати значний ефект синергії. 

Проектом передбачається опрацювати питання 
використання пралісів Угольсько-Широколу-
жанського масиву як «гарячої точки» для на-
уки та обміну знань в галузі освіти та науко-
вих досліджень, просування молодих вчених та 
створення ефекту синергії у всіх проектах з цієї 
тематики.

Протягом 2017-2020 років буде проведено 
повторні інвентаризації постійних лісознавчих 
пробних площ, вивчатиметься роль пралісів 
як еталонів для лісового біорізноманіття, при-
чини домінування бука лісового, за допомогою 
спеціальних аеродистанційних досліджень (із 
застосуванням технології LiDAR) розробляти-
меться модель рослинності та рельєфу в Уголь-
сько-Широколужанських пралісах. Окремо 
досліджуватиметься структура ялиново-ялице-
во-букових пралісів та монокультур смереки у 
Чорногорському масиві Карпатського біосфер-
ного заповідника тощо. 

У рамках проекту українськими та швей-
царськими науковцями буде підготовлено де-
кілька дисертаційних робіт, група українських 
науковців пройде стажування у Швейцарії, від-
будеться літня школа для студентів, облашту-
ється інфраструктура Карпатського біосфер-
ного заповідника, пройде міжнародна наукова 
конференція тощо.

Виступаючи перед учасниками цих зі-
брань, заступник директора Карпатського біо-
сферного заповідника, доктор біологічних наук, 
професор Федір Гамор наголосив, що реаліза-

«Десятиріччя створення об’єкта Всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат 
та давні букові ліси Німеччини»: історія, стан 
та проблеми впровадження інтегрованої сис-
теми менеджменту» (м. Рахів, 26-29 вересня 
2017 року), в роботі якої передбачається участь 
близько 200 представників Комітету Всесвіт-
ньої спадщини ЮНЕСКО, Міжнародного Со-

юзу охорони природи (IUCIN), наукових кіл, 
органів влади та громадськості із 22 європей-
ських країн, пройшла під егідою Національної 
комісії України у справах ЮНЕСКО.

З обговорюваних питань Нацкомісія при-
йняла відповідні рішення.

2017 р.
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ція нового українсько-швейцарського проекту 
із поглиблення лісових досліджень є особливо 
актуальною і в контексті розв’язання завдань, 
поставлених Комітетом Всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО (у рішеннях 31 СОМ 8В.16 від 28 
червня 2007 року та 35 СОМ 8B.13 від 26 черв-
ня 2011 року з нагоди включення букових пра-
лісів Карпат та давніх букових лісів Німеччи-
ни до переліку об’єктів Всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО) перед урядами України, Німеччини 
та Словаччини, які передбачають, по-перше, 
забезпечення найбільш ефективного збережен-
ня об’єкта, з усіма біотичними та абіотичними 
компонентами. По-друге, проведення наукових 
досліджень, спрямованих на отримання знань, 
які можна передати та використати для стало-
го, наближеного до природи лісокористування. 
По-третє, використання природної спадщини 
для активізації еколого-освітньої роботи, фор-
мування екологічної культури та підвищення 
поінформованості громадськості про праліси 
та їх цінності на місцевому, національному та 
міжнародному рівнях. І по-четверте, впрова-
дження принципів сталого використання при-
родних ресурсів на територіях, прилеглих до 

об’єкта Всесвітньої спадщини (зокрема віднов-
лювати традиційні ремесла, розвивати екоту-
ризм, виробництво екологічно чистих продук-
тів харчування тощо).

При цьому ЮНЕСКО визначає, що пере-
вага має надаватись міжнародному менедж-
мент-плану щодо наукових досліджень та 
моніторингу, зважаючи на те, що обсяги існу-
ючої бази даних та інформація, яка зібрана на 
об’єктах, що увійшли до серійної українсько-
словацько-німецької номінації букових пралі-
сів та старовікових букових лісів Німеччини, 
можуть допомогти дослідити наслідки впливу 
глобальних кліматичних змін.

А директор Карпатського біосферного за-
повідника Микола Рибак та доктор сільсько-гос-
подарських наук, завідуючий кафедрою Націо-
нального лісотехнічного університету Василь 
Лавний висловили вдячність за підготовлений 
проект та запевнили, що українська сторона 
буде всіляко сприяти його успішній реалізації.

Науково-технічна рада прийняла з приводу 
реалізації українсько-швейцарського проекту 
відповідне рішення.

2017 р.
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ВСЕСВІТНЯ ПРИРОДНА СПАДЩИНА ЮНЕСКО  
ЗБЛИЖУЄ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ УКРАЇНИ ТА НІМЕЧЧИНИ

17-23 вересня 2018 р. делегація з Рахова, із метою вивчення досвіду роботи, відвідала 
об’єднану територіальну громаду Гьорзельберг-Гайніх, яка розташована в окрузі Вартбург 
Федеральної землі Тюрінгія, яку називають зеленим серцем Німеччини.

До цієї громади входить 17 населених 
пунктів, де мешкає понад 6,3 тисячі жителів. 
Розташована на висоті 285 метрів над рівнем 
моря й займає площу 14195 гектарів. Густота 
населення складає 44,9 чоловік на квадратний 
кілометр.

Тут функціонує Національний парк «Гай-
ніх», давні букові ліси якого, разом із буковими 
пралісами Карпатського біосферного заповід-
ника, входять до переліку об’єкта Всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси та давні 
ліси Карпат й інших регіонів Європи».

Муніципалітет громади розташований в 
містечку Берінген, із яким в період підготов-
ки номінації щодо включенню давніх букових 
лісів Німеччини, до переліку об’єктів Всесвіт-
ньої спадщини ЮНЕСКО, за ініціативою про-
фесора Федора Гамора, українське місто Рахів 
уклало угоду (підписана головами територіаль-
них громад Бергардом Бішофом та Ярославом 
Думином, 9 вересня 2007 року у м. Рахів, під 
час відзначення його 560 річчя) про співпрацю 
між громадами, які розташовані у зоні Всесвіт-
ньої спадщини ЮНЕСКО.

У рамках цієї угоди, 17-23 вересня 2018 
року, делегація міста Рахів, у складі міського 
голови Віктора Медвідя, члена виконавчого 
комітету міської ради, заступника директора 
Карпатського біосферного заповідника Федора 
Гамора, депутата міської ради, лікарки Рахів-
ської центральної районної лікарні Олесі Гудз, 
директора міського комунального підприєм-
ства «Рахів-тепло» Василя Веклюка, директора 
Велико-Бичківського лісомисливського госпо-
дарства Юрія Сойми, редактора міської газети 
«Вісті Рахова», вчительки Рахівської середньої 
школи №1 Наталії Дреботи та провідного фа-
хівця міської ради Вікторії Губко, на запрошен-
ня бургомістра об’єднаної територіальної гро-
мади Гьорзельбург-Гайніх Бергарда Бішофа, 
вивчала німецький досвід роботи щодо збере-
ження об’єкта Всесвітньої спадщини та сталого 
соціально-економічного розвитку громад, що 
прилягають до нього.

Поїздка відбулась завдяки зусиллям спів-
робітниць муніципалітету цієї громади й ви-

конкому Рахівської міської ради Анке Траупман 
та Вікторії Губко, завдяки проекту «Партнер-
ство з містами України», який реалізується за 
дорученням Федерального міністерства еко-
номічної співпраці та розвитку Німеччини в 
рамках тристороннього співробітництва таких 
німецьких інституцій, як Сервісний центр му-
ніципального розвитку Єдиного світу (SKEW) 
організації «Engagement Global» у партнерстві 
з Німецьким товариством міжнародної співп-
раці (GIZ) і Фондом Конрада Аденауера. 

Насамперед треба підкреслити, що із часу 
останнього візиту (в 2007 році) представників 
Рахівської громади до цього регіону Німеччи-
ни, який став можливим, за кошти програми 
Євросоюзу INTERREG, тут пройшли вража-
ючі переміни на краще. Цьому у значній мірі, 
як підкреслювали наші партнери, посприяло 
включення в 2011 році, за активної підтримки 
адміністрації Карпатського біосферного запо-
відника, давніх букових лісів Національного 
парку «Гайніх», до складу українсько-словаць-
ко-німецького об’єкта Всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат та давні бу-
кові ліси Німеччини».

Тому не випадково, перший день візиту 
Рахівської делегації, присвячений вивченню 
досвіду роботи Національного парку «Гайніх» 
(у супроводі його директора Манфреда Грос-
мана), щодо збереження Всесвітньої спадщи-
ни та його ролі в реалізації проектів зі сталого 
розвитку населених пунктів, що розташовані в 
зоні його діяльності.

Національний природний парк «Гайніх» є 
одним із 16 в Німеччині, займає площу 7500 
гектарів. На цих землях, до утворення парку, 
діяв великий військовий полігон та танко-
дром Радянських військ у Німеччині, після 
виведення яких, на ділянках де ще збереглись 
давні букові ліси, у 1998 році утворено Націо-
нальний парк. А в 2011 році 1573.4 гектарів (з 
охоронною зоною 4085,4 гектари) його тери-
торії, включено до складу українсько-словаць-
ко-німецького об’єкта Всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат та давні бу-
кові ліси Німеччини».
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За 50 кілометрів від парку розташована 
столиця Тюрингії із 200 тисячним населенням 
– місто Ерфурт, а в межах 10-15 кілометрів зна-
ходяться також міста Бад Лангельзальц (із насе-
ленням 18 тисяч чоловік) та Айзенах (50 тисяч 
населення), в якому знаходиться знаменитий 
німецький королівський замок – об’єкт Всес-
вітньої культурної спадщини ЮНЕСКО «Варт-
бург», народився Всесвітньо відомий компози-
тор Йоган Себастьян Бах та проживав і творив 
свої революційні праці з реформації католициз-
му Мартін Лютер.

Відповідно до німецького законодавства, 
вся територія національних парків повністю 
вилучається із господарського використання. 
Тут заборонено будь які рубки лісу, випасан-
ня худоби, полювання та використання інших 
природних ресурсів. Їх режим є аналогічним до 
режиму абсолютної заповідності в українських 
природних заповідниках. У німецьких націо-
нальних парках суворо дотримуються принци-
пу: «природа повинна залишатись природною».

Тому національні парки служать, насампе-
ред, для охорони природи, працюють над ство-
рення умов для відпочинку, екологічної освіти 
й виховання населення та туристів. Для цього 
облаштовується мережа еколого-освітніх марш-
рутів та стежок, місця відпочинку, стоянки для 
автомобілів, оглядові вежі, потужна інформа-
ційна інфраструктура, візит-центри тощо. 

Відвідування парків, за спеціально об-
лаштованими маршрутами, є безкоштовним. 
Але плата встановлюється за екскурсії до ін-
формаційних центрів, за автомобільні стоянки 
й за роботу екскурсоводів, яких до прикладу в 
національному парку «Гайніх», приватно пра-
цює біля 30 чоловік.

Цей національний парк підпорядковуєть-
ся Міністерству охорони довкілля Федераль-
ної землі Тюрингія. В його штаті знаходиться 
42 працівники (в т.ч. 24 рейнджери), які є дер-
жавними службовцями. На його утримання що-
річно із бюджету Федеральної землі виділяєть-
ся біля 2-х мільйонів євро. Середня заробітна 
плата працівників парку складає в межах двох 
тисяч євро.

Символом та туристичним брендом наці-
онального парку й регіону його розташування 
обрано дикого кота, популяція якого в лісах 
парку складає біля 30 особин.

Враховуючи те, що дикий кіт користуєть-
ся великою популярністю серед місцевого на-

селення та численних туристів, тут в одному із 
населених пунктів, за кошти інвесторів створе-
но візит-центр «Село дикого кота» та вольєр ди-
ких котів, оснащено спеціальну «котячу» еко-
лого-освітню стежку, які щорічно відвідують до 
тридцяти тисяч туристів. За їх відвідування до-
рослі сплачують по 5.5 євро, а сім’ї по 14.5 євро.

Великою популярністю в Німеччині ко-
ристується й споруджена тут унікальна турис-
тична атракція – вежа із екологічною стежкою 
у кронах дерев, висотою від 10 до 24 метрів. На 
її будівництво із бюджету сусіднього із парком 
міста Бад Лангельзальц та німецького екологіч-
ного фонду витрачено біля 6 мільйонів євро. 

Щороку її відвідує біля 200 тисяч туристів. 
Ціна квитка – 11 євро для дорослих і 5 євро для 
дітей. Отримані кошти ідуть до бюджету міста, 
яке профінансувало будівництво цього об’єкта.

А нещодавно, поруч із стежкою у кронах 
дерев, за кошти цього ж міста споруджено, 
на площі в декілька тисяч квадратних метрів, 
величезний візит-центр про букові праліси як 
об’єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та до-
бротний ресторан.

Ті хто відвідує ці об’єкти, мають можли-
вість полюбуватись не тільки унікальними па-
норамами й краєвидами дикої природи парку, 
не завдаючи їй ніякої шкоди, але й детально 
познайомитись за допомогою інформаційних 
стендів, відеофільмів, інтерактивних експо-
натів та атракцій, популярних листівок та бу-
клетів із флорою та фауною давнього букового 
лісу, його структурою й будовою, екологіч-
ними особливостями, науковими та господар-
ськими їх цінностями тощо.

Крім цього, в околицях та безпосередньо 
на території парку за кошти інвесторів створено 
регіональний молодіжний екологічний табір, на-
вчальний центр для школярів (в якому щорічно 
під керівництвом рейнджерів проходять тренін-
ги біля трьох тисяч дітей), вражаючу оглядову 
вежу (на її спорудження уряд Тюрингії спряму-
вав 140 тисяч євро), велику базу відпочинку із 
26 котеджів, мережу готелів та ресторанів тощо. 

У кожному населеному пункті, громадами 
за кошти уряду Тюрингії розміщено інформа-
ційні матеріали про національний парк та Все-
світню спадщину ЮНЕСКО. Подібна інформа-
ція, в одному дизайнерському стилі, розміщена 
в школах, садках, підприємствах, ресторанах 
(25 із яких є офіційними партнерами парку) та 
в інших туристичних об’єктах.



175

Важливо і те, що для облаштування ін-
формаційно-туристичної інфраструктури в на-
ціональному парку, теж за спеціально виділені 
кошти, збудовано та оснащено сучасним об-
ладнанням велику деревообробну майстерню. 

Тож, завдяки спільним та злагодженим діям 
адміністрації парку, уряду Тюрингії та терито-
ріальних громад, в останні роки тут вдалось 
створити біля 250 робочих місць. А парк за 20 
років його існування, відвідало біля 5 мільйо-
нів туристів.

Про високий рівень суспільного розумін-
ня та державної підтримки ролі природоохо-
ронних територій та Всесвітньої спадщини, 
говорить і той факт, що в урочистих заходах 
з нагоди 20-річчя, яке відзначає в цьому році 
Національний парк «Гайніх», приймав участь 
особисто прем’єр-міністр уряду Тюрингії. 
Для реклами та популяризації його діяльнос-
ті, додатково із бюджету Землі спрямовано 40 
тисяч євро, а на столичній сільськогосподар-
ській виставці «Зелені дні в Ерфурті», розмі-
щено розгорнуту експозицію з нагоди цього 
ювілею. 

За словами директора парку Манфреда 
Гросмана, всі громади та адміністрація парку 
працюють злагоджено і спільно із туристами 
«тягнуть за один канат», тобто оберігають при-
роду і пишаються своїм регіоном. 

Але, попри все це, найважливішим завдан-
ням парку залишається охорона Світової спад-
щини, природних екосистем та великої кіль-
кості видів рослин і тварин, які приваблюють 
сюди не тільки дослідників але й відвідувачів.

Парк та громади виважено працюють і з 
питань розв’язання конфліктних ситуацій. До 
прикладу, за підрахунками фахівців в його лі-
сах поголів’я диких свиней зросло до 600 осо-
бин. А це уже призводить до шкоди навколиш-
нім селам та сільськогосподарським угіддям. 
Тому, на прохання громад, за рішенням адміні-
страції парку його рейнджери щорічно відстрі-
люють на зовнішніх межах заповідних масивів 
біля 200 кабанів, м’ясо яких за символічними 
цінами реалізується в торгову мережу при-
леглих населених пунктів, що теж позитивно 
впливає на їх розвиток.

Заслуговує на особливу увагу й унікальний 
досвід роботи владних інституцій та громад-
ськості із популяризації об’єктів Всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО та використання їх, як 
бренду для сталого розвитку цього регіону.

Так, у межах територіальної громади пра-
цює Спілка «Світова спадщина» та Товариство 
сприяння розвитку національного парку «Гай-
ніх», до яких входять всі населені пункти, чи-
мало активістів й меценатів. За внески своїх 
членів та коштів від уряду Тюрингії, ведеться 
активна просвітницька робота з питань їх збе-
реження та розвитку, серед населення та турис-
тів, організовуються різноманітні масові захо-
ди, дітей залучають до акції «Стань дослідни-
ком природного лісу» тощо.

Крім того, Спілка «Світова спадщина 
«Гайніх», разом із туристичним товариством, 
яке працює над популяризацією Всесвітньо-
го об’єкта культурної спадщини «Замок Варт-
бург», розробили та впроваджують із 2012 року, 
Проект «Регіон Світової спадщини «Вартбург-
Гайніх» – рушійна сила для сталого розвитку». 

Найважливішим завданням Проекту є 
реклама рідкісного у світі регіону, де поряд 
розташовані об’єкти Всесвітньої природної і 
культурної спадщини ЮНЕСКО. На ці цілі із 
бюджету Тюрингії вже спрямовано біля одно-
го мільйона євро. Випускаються спеціальні ре-
кламні журнали, буклети, відеофільми, білбор-
ди, сторінки в соціальних мережах, на вокзалах 
та автобусах розміщаються рекламні банери 
Всесвітньої спадщини, під цим брендом орга-
нізовуються конференції та туристичні вистав-
ки – ярмарки у різних містах Німеччини тощо. 
Як результат, помітно зростають туристичні 
потоки, збільшуються інвестиції для розбудо-
ви туристичної інфраструктури. До прикладу, 
тут майже на 10 відсотків уже зросла кількість 
місць у готелях та збільшуються надходження 
до бюджетів регіону.

У зв’язку із цим, варто нагадати, що Закар-
паття теж належить до тих рідкісних регіонів у 
світі, де поряд розташовані об’єкти Всесвітньої 
природної і культурної спадщини ЮНЕСКО. 
Так, в Ясінях та Ужку знаходяться унікальні 
дерев’яні церкви, які входять до українсько-
польського об’єкта Всесвітньої культурної 
спадщини «Дерев’яні церкви Карпатського ре-
гіону».

А між ними, на територіях національних 
природних парків «Ужанський», «Зачарований 
край», «Синевір» та Карпатського біосферно-
го заповідника, простягаються великі маси-
ви природного об’єкта Всесвітньої спадщини  
ЮНЕСКО «Букові праліси та давні ліси Карпат 
й інших регіонів Європи».
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Так чому би зацікавленим сторонам не 
об’єднатись та використати досвід наших ні-
мецьких партнерів й розпочати роботу над під-
готовкою та впровадженням проекту «Закарпат-
тя – регіон Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО»?  
Такий Проект міг би стати достатньо привабли-
вим брендом для сталого розвитку в нашому 
краї, залучення інвестицій в розбудову, насам-
перед туристично-рекреаційної інфраструкту-
ри тощо.

Багато цікавих та корисних для області ре-
чей закарпатці побачили і в інших сферах ді-
яльності дружньої німецької об’єднаної тери-
торіальної громади. Так, бургомістр громади 
Бергард Бішоф детально розповів про адміні-
стративну структуру муніципалітету, джере-
лах надходження та пріоритетах формування 
видаткової частину бюджету, про взаємодію 
із адміністрацією парку, який, на його думку, є 
гордістю громади, громадськими формування-
ми, установами та підприємствами у питаннях 
соціально-економічного розвитку тощо.

Зведений бюджет громади – близько 13 
мільйонів євро, переважну частину з яких скла-
дають промисловий та аграрний податок. 72,5 
відсотків бюджетний витрат спрямовується на 
будівельні роботи, пов’язані із утриманням до-
ріг, зелених насаджень та благоустроєм терито-
рій населених пунктів. 

У бюджеті передбачаються витрати на під-
тримку розгалуженої мережі громадських орга-
нізацій, які проводять багатогранну діяльність, 
формують здорову,творчу, робочу обстановку 
у громаді, та формують основу громадянського 
суспільства.

У межах об’єднаної територіальної грома-
ди великою є податкова база, адже тут розташо-
вано чотири промислові зони, де зосереджено 
біля чотирьох тисяч робочих місць та працює 
ще біля 300 малих підприємств. Тому тут низь-
ким є рівень безробіття (біля 0,7 процента).

На території громади розташовано 6 дитя-
чих садків (на 300 місць), дві початкові та одна 
загальна середня школа.

Для організації відпочинку людей, пра-
цює біля 60 товариств та об’єднань громадян 
за інтересами, активно використовується наці-
ональний парк та об’єкти Світової спадщини.

А до проблем громади належать, зокрема, 
зменшення його населення через виїзд молоді у 
великі міста, поява іноземних мігрантів та не-
стача лікарів. 

Багато цікавого, вартого наслідування, ми 
побачили також під час візиту до добровільної 
пожежної дружини, комунального будівельного 
підприємства, дитячого садка, загальної серед-
ньої школи, асоціації з водопостачання та водо-
відведення, в сусідньому місті Айзенах (яке об-
слуговує біля 70 тисяч чоловік). Нас особливо 
вразило те, що на території громади за кошти її 
бюджету створена та утримується потужна по-
жежна команда, для якої збудовано необхідні 
ангари та приміщення, кабінети для навчань та 
тренувань персоналу, придбано найсучасніші 
пожежні машини та обладнання для гасіння не 
тільки пожеж, але й ліквідації інших надзви-
чайних ситуацій.

Але найцікавішим є те, що тут, як і в Ні-
меччині загалом (за винятком великих міст), 
пожежні дружини працюють виключно на до-
бровільних засадах, у вільний від основної ро-
боти час. При цьому протягом десяти хвилин, 
чергова команда має прибути на місце пожежі 
чи іншої надзвичайної ситуації.

За цю громадську роботу, із бюджету гро-
мади, кожному члену добровільної пожеж-
ної дружини, до пенсійного фонду щомісячно 
сплачується по 5 євро. А за сорок років вико-
нання такого громадського доручення члени 
добровільної пожежної дружини можуть за-
робити додаткову пенсію у розмірі 300 євро на 
місяць. Тож добровольців не бракує, їх готують 
уже із шкільної парти.

Менталітет та майбутнє німецької нації 
формується вже одразу із дитсадків. Насампе-
ред, для діток і батьків тут створено ідеальні 
комфортні побутові умови та морально-пси-
хологічну атмосферу, максимально наближену 
до домашніх умов. Дітки, залежно від віку, по-
чувають себе тут вільно. Більшу частину часу 
проводять на свіжому повітрі, знайомляться з 
природою та навколишнім середовищем. Са-
мотужки, разом із вихователями, на маленьких 
діляночках обробляють ґрунт, висаджують і 
доглядають за помідорами, огірками та гарбу-
зами тощо.

Вихователі невимушено, здебільшого в 
ігрових формах, проводять з ними й інші на-
вчально-виховні заходи. Виявляють, розвива-
ють здібності та нахили індивідуально кожної 
дитини, готують особистості до майбутнього 
самостійного, цивілізованого життя. Ці ж прин-
ципи закладені в основу програм та системи на-
вчання й виховання у школі.
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Чимало цікавого ми побачили в аграрній 
компанії «BEAG», яка зараз продовжує працюва-
ти як правонаступник одного із колишніх коопе-
ративів (у нашому розумінні-колгоспів) у Схід-
ній Німеччині. Господарство об’єднує землі 75 
власників та орендує біля однієї тисячі приват-
них ділянок. Із застосування потужної сільсько-
господарської техніки та новітніх технологій, 
обробляється 4020 гектарів ріллі та 650 га лук, 
утримується 2000 овець, 800 свиней, вирощуєть-
ся й реалізується десятки тисяч поросят. Урожай-
ність пшениці складає 80 центнерів з гектара.

А для зменшення забруднення навколиш-
нього середовища, в господарстві із гною від 
свиноферми та кукурудзяної силосної маси, 

виробляють біогаз, який тут же, переробляють 
на власній тепловій електростанції на електро-
енергію, якої щорічно реалізується в обсязі 3.5 
мільйона кіловат/годин.

Не менш цікавим було й знайомство із еко-
логічним виробництвом на заводі із перероб-
ки пластикових вікон «VEKA-Умвельтехнік» 
та будівельному комунальному підприємств 
об’єднаної територіальної громади.

Але найважливіше, що на завершення 
візиту досягнуто домовленості щодо продо-
вження активної співпраці між нашими тери-
торіальними громадами й природоохоронни-
ми територіями.

2018 р.

Національний парк «Гайніх» на карті Німеччини
Див. стор. 178:

1-2. Делегація міста Рахів зустрічається з бургомістром м. Берінген Бергардом Бішофом 
та знайомиться із роботою національного парку «Гайніх»;

3. Федір Гамор на екологічній стежці «У кронах дерев»;
4. Директор національного парку «Гайніх» Манфред Гросман інформує про співпрацю 

адміністрації парку із територіальними громадами;
5. Фото на згадку (зліва направо): Віктор Медвідь – голова міста Рахів, Бергард Бішоф – 

бургомістр міста Берінгер, Федір Гамор – заступник директора Карпатського  
біосферного заповідника та Манфред Гросман – директор національного парку «Гайніх». 
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Затверджений План заходів, який, за моєї 
ініціативи та безпосередньої участі, розробле-
но Міністерством екології та природних ресур-
сів України, включає два великі розділи.

Перший з них передбачає реалізацію комп-
лексу заходів, спрямованих на збереження 
та охорону української частини природного 
об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Бу-
кові праліси і давні ліси Карпат та інших регі-
онів Європи», а в другому прописуються най-
важливіші дії урядових структур та місцевих 
органів влади, які спрямовані на забезпечення 
сталого розвитку прилеглих до об’єкта Всесвіт-
ньої спадщини територій.

Урядовим Розпорядженням, у першу чер-
гу, вимагається від Мінприроди, Міністерства 
освіта та науки й Держлісагенства забезпечи-
ти координацію роботи із збереження україн-
ської частини природного об’єкта Всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси і давні 
ліси Карпат та інших регіонів Європи» (далі  
–  об’єкт Всесвітньої спадщини), зокрема, шля-
хом участі у засіданнях Спільного комітету з 
управління об’єктом Всесвітньої спадщини; 
створенні і впровадженні інтегрованої систе-
ми управління об’єктом Всесвітньої спадщи-
ни; забезпечення співпраці з установами інших 
країн Європи, що оберігають букові праліси та 
давні ліси, насамперед з румунськими та сло-
вацькими установами, розташованими вздовж 
українсько-румунського та українсько-словаць-
кого кордону; забезпечення провадження ді-
яльності Національної керівної групи об’єкта 
Всесвітньої спадщини щодо виконання рішень, 
прийнятих на засіданнях Спільного комітету з 
управління об’єктом Всесвітньої спадщини.

По-друге, протягом 2018-2023 років мають 
бути створенні умови для розвитку Карпатсько-
го біосферного заповідника, Ужанського націо-

 УРЯД УКРАЇНИ ЗАТВЕРДИВ НОВИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ  
ЗІ ЗБЕРЕЖЕННЯ БУКОВИХ ПРАЛІСІВ  

ЯК ОБ’ЄКТА ВСЕСВІТНЬОЇ СПАДЩИНИ ЮНЕСКО  
ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПРИЛЕГЛИХ ДО НЬОГО ТЕРИТОРІЙ
На виконання Указу Президента України від 21 листопада 2017 року «Про додаткові 

заходи щодо розвитку лісового господарства, раціонального природокористування та збе-
реження об’єктів природно-заповідного фонду», Кабінет Міністрів України, 21 листопа-
да 2018 р. прийняв Розпорядження № 892-р про «Деякі питання збереження україн-
ської частини природного об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси і давні 
ліси Карпат та інших регіонів Європи» та сталого розвитку прилеглих до нього територій».

нального природного парку, національних при-
родних парків «Зачарований край», «Синевир» 
і «Подільські Товтри», природних заповідників 
«Горгани» і «Розточчя», ділянки яких увійшли 
до складу об’єкта Всесвітньої спадщини. Для 
цього необхідно: 

- затвердити методичні рекомендації щодо 
управління ділянками об’єкта Всесвітньої 
спадщини та його буферною зоною, співпраці з 
місцевими органами виконавчої влади і органа-
ми місцевого самоврядування; 

- забезпечити належний режим охоро-
ни об’єкта Всесвітньої спадщини та створити 
систему моніторингу його ділянок та буферної 
зони; проведення наукових досліджень біо-
тичного та ландшафтного різноманіття об’єкта 
Всесвітньої спадщини; 

- оснастити установи природно-заповід-
ного фонду транспортними засобами, засобами 
зв’язку і спостереження, форменим одягом;

- облаштувати еколого-освітні, туристично-
інформаційні центри, рекреаційно-туристичні 
пункти, музейні кімнати в зоні розташування 
ділянок об’єкта Всесвітньої спадщини, вжити 
заходів до будівництва музею природи з адмі-
ністративно-лабораторними приміщеннями в 
Ужанському національному природному парку;

- організувати та облаштувати екологічні 
стежки і туристичні маршрути на всіх ділянках 
об’єкта Всесвітньої спадщини;

- встановити інформаційні та межові знаки 
в місцях масового відвідування, прилеглих до 
об’єкта Всесвітньої спадщини населених пунк-
тах, поблизу основних доріг;

- опрацювати питання щодо можливості 
організації в Карпатському біосферному запо-
віднику міжнародного навчально-дослідного 
центру збереження букових пралісів, еколого-
освітньої роботи та сталого розвитку;
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- забезпечити розроблення проектів органі-
зації територій та ефективне управління ділян-
ками об’єкта Всесвітньої спадщини.

По-третє, Закарпатська, Івано-Франківська, 
Львівська та Хмельницька облдержадміністра-
ції, Мінприроди, Мінрегіон, Мінкультури, уста-
нови природно-заповідного фонду, протягом 
2018-2023 років, мають забезпечити популяри-
зацію об’єкта Всесвітньої спадщини шляхом:

- висвітлення питань, пов’язаних із збере-
женням об’єкта Всесвітньої спадщини та його 
цінністю, в рамках відзначення днів добросу-
сідства з використанням партнерських зв’язків 
у засобах масової інформації, на офіційних веб-
сайтах Мінприроди, облдержадміністрацій, 
установ природно-заповідного фонду;

- використання і популяризації логотипів 
ЮНЕСКО, Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, 
об’єкта Всесвітньої спадщини, таких природ-
но-заповідних установ, що входять до його 
складу, як Карпатський біосферний заповідник, 
Ужанський національний природний парк, на-
ціональні природні парки «Зачарований край», 
«Синевир» і «Подільські Товтри», природні за-
повідники «Горгани» і «Розточчя»;

- видання буклетів, листівок та путівників, 
присвячених цінностям об’єкта Всесвітньої 
спадщини.

А для впровадження сталого розвитку 
прилеглих до об’єкта Всесвітньої спадщини 
територій, Мінрегіон, Мінекономрозвитку, Мі-
нінфраструктури, Державна фіскальна служба, 
Адміністрація Держприкордонслужби, Мініс-
терсво закордонних справ, Закарпатська, Івано-
Франківська та Львівська облдержадміністрації 
в 2018-2023 роках, мають забезпечити розвиток 
транскордонного співробітництва в Карпат-
ському регіоні шляхом:

- підготовки та подання проектних про-
позицій щодо розвитку туризму, природоохо-
ронної і рекреаційної інфраструктури у межах 
об’єкта Всесвітньої спадщини та прилеглих до 
нього територій в рамках виконання спільних 
операційних програм прикордонного співробіт-
ництва «Угорщина  –  Словаччина  –  Румунія  
–  Україна», «Румунія  –  Україна», «Польща  
–  Україна  –  Білорусь», що фінансуються че-
рез Європейський інструмент сусідства ЄС на 
2014-2020 роки, а також реалізації Стратегії ви-
конання Рамкової конвенції про охорону та ста-
лий розвиток Карпат;

- продовження консультацій із Словаць-
кою Стороною щодо можливості відкриття 
міжнародного пункту пропуску через дер-
жавний кордон для автомобільного та пі-
шохідного сполучення Забродь (Україна)  –  
Уліч (Словацька Республіка);

- проведення консультацій з Румунською 
Стороною щодо можливості будівництва (від-
новлення) мосту через р. Тиса та відкриття 
міжнародного пункту пропуску через держав-
ний кордон для автомобільного, залізничного 
та пішохідного сполучення Ділове (Україна)  –  
Валя Вишеулуй (Румунія).

Крім того, Мінінфраструктури, Укравтодо-
ру, Закарпатській, Івано-Франківській, Львів-
ській та Хмельницькій облдержадміністраці-
ям, доручається в 2019-2023 роках забезпечити 
проведення ремонту і утримання інфраструк-
тури доріг, що ведуть до ділянок об’єкта Всес-
вітньої спадщини на території Карпатського 
біосферного заповідника, Ужанського націо-
нального природного парку, національних при-
родних парків «Зачарований край», «Синевир» 
і «Подільські Товтри», природних заповідників 
«Горгани» і «Розточчя», а також опрацювати 
питання щодо включення до переліку автомо-
більних доріг загального користування держав-
ного значення автомобільні дороги місцевого 
значення в Закарпатській, Івано-Франківській, 
Львівській та Хмельницькій областях, що ве-
дуть до ділянок об’єкта Всесвітньої спадщини.

Закарпатська, Івано-Франківська, Львів-
ська та Хмельницька облдержадміністрації 
за участю органів місцевого самоврядування, 
Мінрегіон, Мінприроди, Держводагентство в 
2019-2023 роках мають забезпечити:

– переоснащення систем опалення будин-
ків комунальної власності, реконструкції очис-
них споруд та водозаборів, будівництва кана-
лізаційних мереж, мереж централізованого і 
нецентралізованого питного водопостачання, 
збирання та видалення побутових відходів на 
прилеглих до об’єкта Всесвітньої спадщини те-
риторій, заохочення населення до переходу на 
альтернативні джерела енергозабезпечення (те-
плові насоси, сонячні батареї, електроопален-
ня, вітроенергетичні установки);

– розвиток та впровадження інструментів 
державно-приватного партнерства щодо стало-
го розвитку прилеглих до об’єкта Всесвітньої 
спадщини територій.
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І нарешті, Мінрегіон, Мінагрополітики, 
Держлісагентство, Закарпатська, Івано-Фран-
ківська, Львівська та Хмельницька облдер-
жадміністрації в 2019-2020 роках, мають за-
безпечити створення на прилеглих до об’єкта 
Всесвітньої спадщини територіях додаткових 
робочих місць, зокрема опрацювати питання 
щодо залучення інвестицій для утворення під-
приємств, що здійснюють глибоку переробку 
деревини, переробку дикорослих плодів, ягід, 
грибів та інших природних ресурсів.

Говорячи про всі ці речі, буде незайвим на-
гадати, що це Розпорядження Кабміну, є уже 
четвертим за рахунком актом, та дорученням, 
які приймались Президентом та Урядом Укра-
їни, для збереження букових пралісів Карпат як 
об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 

Не зважаючи на наші прохання та виступи на 
різних нарадах в Мінприроди України, Закарпат-
ській обласній держадміністрації, засіданнях На-
ціональної комісії України у справах ЮНЕСКО,  
«круглих столах», семінарах, конференціях та й у 
засобах масової інформації (детальльніше за по-
силаннями: http://cbr.nature.org.ua/doc/BFC.pdf  
– ст.126-130; 165-184 та 224-240), виконувались 
вони лише частково. Тому є великі побоювання, 
що і зараз ці рішення Уряду України, можуть не 
виконуватись у повному обсязі. 

У цьому контексті важливими є роз’яснення 
з цього приводу Мінфіну та Мінрегіону (листи 
до Кабміну та Мінприроди від 15 липня 2016 
року, № 31-06130-04-3/20474 та від 2 серпня 
2016 року (№ 7/31-9600).

Так, Мінфін роз’яснює що, «згідно із стат-
тею 22 Бюджетного кодексу України для здій-
снення програм та заходів, які реалізуються за 
рахунок коштів бюджету, бюджетні асигнування 
надаються розпорядникам бюджетних коштів.  
Головний розпорядник бюджетних коштів роз-
робляє план своєї діяльності, здійснює управ-
ління бюджетними коштами у межах встанов-
лених йому бюджетних повноважень, забезпе-
чує ефективне, результативне і цільове вико-
ристання бюджетних коштів.

Враховуючи зазначене, виконання заходів 
щодо збереження букових пралісів в Україні 
мають забезпечувати головні розпорядники 
бюджетних коштів, визначені відповідальними 
за їх виконання, у межах видатків затвердже-
них Законом України «Про державний бюджет 
України»».

Інформуючи Міністерство екології та при-
родних ресурсів України про виконання дору-
чення Секретаріату Кабінету Міністрів щодо 
стану реалізації Плану заходів Кабінету Міні-
стрів України із забезпечення сталого розвитку 
і благоустрою гірських населених пунктів укра-
їнської частини українсько-словацько-німець-
кого природного об’єкта Всесвітньої спадщи-
ни ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат та давні 
букові ліси Німеччини», Міністерство регіо-
нального розвитку, будівництва та житлово-ко-
мунального господарства України (Мінрегіон) 
теж дає свої пояснення, з приводу фінансуван-
ня цих заходів. 

Так, відповідно до Закону України «Про 
засади державної регіональної політики», на-
голошує Мінрегіон, «одним із джерел фінансу-
вання державної регіональної політики визна-
чено кошти державного фонду регіонального 
розвитку». Тому «пропозиції щодо реалізації за 
рахунок коштів цього Фонду проектів з розбу-
дови природоохоронної та туристично-рекреа-
ційної інфраструктури в населених пунктах, які 
розташовані у зоні української частини україн-
сько-словацько-німецького природного об’єкта 
Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Букові пра-
ліси Карпат та давні букові ліси Німеччини» 
розглядатимуться в установленому законодав-
ством порядку, в разі їх надходження від Закар-
патської облдержадміністрації».

Крім того, Мінфін наголошує, що «Планом 
заходів щодо забезпечення сталого розвитку і 
благоустрою гірських населених пунктів укра-
їнської частини українсько-словацько-німець-
кого природного об’єкта Всесвітньої спадщи-
ни ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат та давні 
букові ліси Німеччини», затвердженим Роз-
порядженням Кабінету Міністрів України від 
10.09.2014 року № 819, визначено розпорядни-
ків бюджетних коштів, відповідальних за вико-
нання зазначених заходів».

А загалом, прийняття цього Розпоряджен-
ня Кабміну, попри можливі труднощі з їх вико-
нанням, створює позитивний імідж природоо-
хоронній справі та, безумовно, сприятиме ста-
лому розвитку регіонам розташування об’єкта 
Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Букові пра-
ліси і давні ліси Карпат та інших регіонів Єв-
ропи».

2018 р.
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ОСНОВНІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ,  
ЩО РЕГЛАМЕНТУЮТЬ ЗБЕРЕЖЕННЯ БУКОВИХ ПРАЛІСІВ  

ЯК ОБ’ЄКТА ВСЕСВІТНЬОЇ СПАДЩИНИ ЮНЕСКО

 КОНВЕНЦІЯ ПРО ОХОРОНУ  
ВСЕСВІТНЬОЇ КУЛЬТУРНОЇ І ПРИРОДНОЇ СПАДЩИНИ  

{Конвенцію ратифіковано Указом Президії Верховної Ради  
N 6673-XI від 04.10.88}

Генеральна конференція Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури, що 
зібралася в Парижі з 17 жовтня по 21 листопада 1972 року на свою сімнадцяту сесію, констатую-
чи, що культурній і природній спадщині дедалі більше загрожує руйнування, що викликається не 
лише традиційними причинами пошкодження, а й еволюцією соціального й економічного життя, 
яка погіршує їх ще більш небезпечними шкідливими й руйнівними явищами,

беручи до уваги, що пошкодження або зникнення будь-яких зразків культурної цінності чи 
природного середовища є згубним збідненням надбання всіх народів світу,

беручи до уваги, що охорона цієї спадщини на національному рівні часто буває недостат-
ньою у зв’язку з обсягом засобів, яких вона вимагає, і недостатністю економічних, наукових та 
технічних ресурсів країни, на території якої перебуває цінність, що підлягає захисту,

нагадуючи, що в Статуті Організації передбачено, що вона допомагає збереженню прогресу 
і поширенню знань, виявляючи турботу про збереження й охорону загальної спадщини людства 
та рекомендуючи заінтересованим народам укладення відповідних міжнародних конвенцій,

вважаючи, що існуючі міжнародні конвенції, рекомендації та резолюції щодо культурних і 
природних цінностей свідчать про важливість, якою є для всіх народів світу збереження унікаль-
них і незамінних цінностей, незалежно від того, якому народу вони належать,

беручи до уваги, що деякі цінності культурної і природної спадщини становлять значний 
інтерес, що вимагає їх збереження як частини Всесвітньої спадщини всього людства,

беручи до уваги, що у зв’язку з масштабами й серйозністю нових небезпек, які їм загрожу-
ють, все міжнародне співтовариство має брати участь в охороні природної і культурної спадщи-
ни, надаючи колективного сприяння, яке, не замінюючи діяльності заінтересованої держави, на 
території якої перебуває цінність, ефективно доповнить її,

беручи до уваги, що з цією метою необхідно прийняти нові договірні положення, що 
встановлюють ефективну систему колективної охорони пам’яток видатного універсально-
го культурного й природного значення, засновану на постійній основі відповідно до сучасних  
наукових методів,

вирішивши на своїй шістнадцятій сесії, що це питання є предметом міжнародної конвенції,
прийняла шістнадцятого листопада 1972 року цю Конвенцію. 

I. Визначення культурної і природної спадщини  

Стаття 1  
У цій Конвенції під «культурною спадщиною» розуміються:

пам’ятки: твори архітектури, монументальної скульптури й живопису, елементи та структу-
ри археологічного характеру, написи, печери та групи елементів, які мають видатну універсальну 
цінність з точки зору історії, мистецтва чи науки;
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ансамблі: групи ізольованих чи об’єднаних будівель, архітектура, єдність чи зв’язок з пейза-
жем яких є видатною універсальною цінністю з точки зору історії, мистецтва чи науки;

визначні місця: твори людини або спільні витвори людини й природи, а також зони, вклю-
чаючи археологічні визначні місця, що є універсальною цінністю з точки зору історії, естетики, 
етнології чи антропології. 

Стаття 2  
У цій Конвенції під «природною спадщиною» розуміються:

природні пам’ятки, створені фізичними й біологічними утвореннями або групами таких 
утворень, що мають видатну універсальну цінність з точки зору естетики чи науки;

геологічні й фізіографічні утворення й суворо обмежені зони, що є ареалом видів тварин і 
рослин, які зазнають загрози й мають видатну універсальну цінність з точки зору науки чи збе-
реження;

природні визначні місця чи суворо обмежені природні зони, що мають видатну універсальну 
цінність з точки зору науки, збереження чи природної краси. 

Стаття 3
Кожній державі – стороні цієї Конвенції належить визначити й розмежувати різні цінності, 

що перебувають на її території і передбачаються зазначеними вище статтями 1 і 2. 

II. Національна охорона та міжнародна охорона культурної і природної спадщини  

Стаття 4
Кожна держава – сторона цієї Конвенції визнає, що зобов’язання забезпечувати виявлення, 

охорону, збереження, популяризацію й передачу майбутнім поколінням культурної і природної 
спадщини, що зазначена у статтях 1 і 2, яка перебуває на її території, покладається насамперед 
на неї. З цією метою вона прагне діяти як власними зусиллями, максимально використовуючи  
наявні ресурси, так і, за необхідності, використовувати міжнародну допомогу і співробітництво, 
якими вона може користуватися, зокрема, у фінансовому, художньому, науковому й технічному  
відношеннях. 

Стаття 5
Держави – сторони цієї Конвенції з тим, щоб забезпечити якомога ефективнішу охорону і 

збереження та якомога активнішу популяризацію культурної і природної спадщини, розміщеної 
на її території, прагнуть в умовах, властивих кожній країні:

а) проводити загальну політику, спрямовану на надання культурній і природній спадщині 
певних функцій у громадському житті та на включення охорони цієї спадщини до програм за-
гального планування;

b) створювати, якщо вони ще не створені, на своїй території одну чи кілька служб з охорони, 
збереження й популяризації культурної й природної спадщини, які мають у своєму розпорядженні  
відповідний персонал і засоби, що дають змогу виконувати покладені на них завдання;

с) розвивати наукові й технічні опрацювання і дослідження та вдосконалювати методи робо-
ти, які дають змогу державі усувати небезпеку, що загрожує її культурній та природній спадщині;

d) вживати відповідних правових, адміністративних і фінансових заходів щодо виявлення, 
охорони, збереження, популяризації й відновлення цієї спадщини;

е) сприяти створенню чи розвитку національних або регіональних центрів підготовки в галу-
зі охорони, збереження й популяризації культурної й природної спадщини, а також заохочувати  
наукові дослідження в цій галузі. 

Стаття 6 
1. Повністю поважаючи суверенітет держав, на території яких перебуває культурна і при-

родна спадщина, визначена в статтях 1 і 2, і не торкаючись прав, передбачених національним 
законодавством щодо зазначеної спадщини, держави – сторони цієї Конвенції визнають, що вона 
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є загальною спадщиною, для охорони якої все міжнародне співтовариство зобов’язане співробіт-
ничати.

2. Держави-сторони зобов’язуються згідно з положеннями цієї Конвенції сприяти визнанню, 
охороні, збереженню й популяризації культурної й природної спадщини, зазначеної в пунктах 2 і 
4 статті 11, якщо цього попросять держави, на території яких вона розміщена.

3. Кожна держава – сторона цієї Конвенції зобов’язується не вдаватися до будь-яких навмис-
них дій, що могли б завдати прямо чи посередньо шкоди культурній і природній спадщині, зазна-
ченій у статтях 1 і 2, яка розміщена на території інших держав – сторін цієї Конвенції. 

Стаття 7 
У цій Конвенції під міжнародною охороною Всесвітньої культурної і природної спадщини 

розуміється створення системи міжнародного співробітництва і допомоги для надання державам –  
сторонам Конвенції допомоги в зусиллях, спрямованих на збереження й виявлення цієї спадщини. 

 III. Міжурядовий комітет з охорони Всесвітньої культурної і природної спадщини  

 Стаття 8 
1. При Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури засновується Між-

урядовий комітет з охорони визначної культурної і природної спадщини загального значення, що 
називається “Комітет Всесвітньої спадщини”. Він складається з 15 держав – сторін Конвенції, які 
обираються державами – сторонами Конвенції, котрі збираються на Генеральну асамблею під 
час чергових сесій Генеральної конференції ЮНЕСКО. Кількість держав, що входять до складу 
Комітету, буде доведена до 21, починаючи з чергової сесії Генеральної конференції, яка буде 
проведена після набуття чинності цією Конвенцією не менш як для 40 держав.

2. Вибори членів Комітету мають забезпечувати справедливе представництво різних районів 
і культур світу.

3. На засіданнях Комітету можуть бути присутні з дорадчим голосом по одному пред-
ставникові від Міжнародного дослідного центру збереження і реставрації культурних цін-
ностей (Римський центр), Міжнародної ради з охорони природи і природних багатств  
(МРОП), до яких можуть приєднатися на прохання держав – сторін Конвенції представники ін-
ших міжурядових і неурядових організацій, що мають аналогічні цілі. 

Стаття 9 
1. Держави – члени Комітету Всесвітньої спадщини здійснюють свої повноваження, почина-

ючи з кінця чергової сесії Генеральної конференції, на якій вони були обрані, до кінця її третьої 
наступної чергової сесії.

2. Повноваження однієї третини членів, призначених під час перших виборів, закінчуються 
в кінці першої чергової сесії Генеральної конференції, що відбувається після тієї, на якій вони  
були обрані, а повноваження другої третини членів, призначених у той же час, закінчуються в 
кінці другої чергової сесії Генеральної конференції, що відбувається після тієї, на якій вони були 
обрані. Прізвища цих членів Комітету визначаються головою Генеральної конференції шляхом 
жеребкування після перших виборів.

3. Держави – члени Комітету добирають своїми представниками компетентних осіб у галузі 
культурної і природної спадщини. 

Стаття 10 
1. Комітет Всесвітньої спадщини приймає свої правила процедури.
2. Комітет може в будь-який час запрошувати на свої засідання громадські чи приватні орга-

нізації, а також приватних осіб для консультацій з окремих питань.
3. Комітет може створювати консультативні органи, які він вважає за необхідні для виконан-

ня своїх завдань. 
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Стаття 11 
1. Кожна держава – сторона цієї Конвенції подає, за можливості, Комітету Всесвітньої 

спадщини перелік цінностей культурної і природної спадщини, що розміщені на її території і  
можуть бути включені у список, передбачений у пункті 2 цієї статті. Цей перелік, який не можна 
вважати вичерпним, має містити документацію щодо місцеперебування даних цінностей та ін-
тересу, що вони собою являють.

2. На підставі переліків, що подаються державами згідно з пунктом 1, Комітет складає, по-
новлює і публікує список цінностей культурної і природної спадщини (під назвою “Список Всес-
вітньої спадщини”), як вони визначені у статтях 1 і 2 цієї Конвенції, які, на його думку, мають 
видатну універсальну цінність відповідно до встановлених критеріїв. Оновлений список розси-
лається не рідше ніж один раз на два роки.

3. Внесення цінностей до списку Всесвітньої спадщини не може бути проведене без згоди за-
інтересованої держави. Включення цінності, розміщеної на території, суверенітет чи юрисдикція 
якої оспорюється кількома державами, жодним чином не впливає на права сторін, що спорять.

4. Комітет складає, оновлює й публікує, коли цього вимагають обставини, список цінностей, 
що фігурують у списку Всесвітньої спадщини, для врятування яких вимагаються значні роботи і 
щодо яких у рамках цієї Конвенції держава просила допомоги (під назвою “Список Всесвітньої 
спадщини, що перебуває під загрозою”). У цьому списку зазначається приблизна вартість опе-
рацій. До цього списку можуть бути внесені тільки цінності культурної і природної спадщини, 
яким загрожують серйозні й конкретні небезпеки, як, наприклад, загроза зникнення внаслідок 
прогресуючого руйнування, проекти проведення великих громадських чи приватних робіт, швид-
кий розвиток міст і туризму, руйнування у зв’язку зі змінами призначення або права власності на 
землю, серйозні пошкодження внаслідок невстановленої причини, занедбаність з яких-небудь 
причин, стихійне лихо і катаклізми, небезпека збройних конфліктів, великі пожежі, землетруси, 
зсуви, вулканічні вибухи, зміни рівня води, повені, припливи. У разі надзвичайних обставин Ко-
мітет може в будь-який час внести до списку Всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою, 
нову цінність і негайно повідомити про це.

5. Комітет визначає критерії, на підставі яких цінність культурної чи природної спадщини 
може бути включена до обох списків, передбачених у пунктах 2 і 4 цієї статті.

6. До того як прийняти остаточне рішення про невключення цінності до одного із двох спис-
ків, згаданих у пунктах 2 і 4 цієї статті, Комітет консультується з державами-сторонами, на тери-
торії яких розміщена вищезгадана цінність культурної чи природної спадщини.

7. Комітет, за домоленістю із заінтересованими державами, координує й заохочує прове-
дення вивчення й досліджень, необхідних для складання списків, зазначених у пунктах 2 і 4 цієї 
статті. 

Стаття 12 
Той факт, що якась цінність культурної чи природної спадщини не була включена до одного 

з двох списків, зазначених у пунктах 2 і 4 статті 11, жодною мірою не означає, що вона не має 
видатної універсальної цінності чи інших цілей, крім тих, які є наслідком включення їх до цих 
списків. 

Стаття 13 
1. Комітет Всесвітньої спадщини отримує та вивчає заявки про надання міжнародної допо-

моги, подані державами – сторонами Конвенції щодо культурної і природної спадщини, розмі-
щеної на їхній території, які включені або можуть бути включені до списків, згаданих у пунктах 
2 і 4 статті 11. Предметом заявок може бути охорона, збереження, популяризація чи відновлення 
цих цінностей.

2. Заявки про міжнародну допомогу відповідно до пункту 1 цієї статті можуть стосуватися 
виявлення культурної і природної спадщини, визначеної у статтях 1 і 2 в тому разі, коли попередні  
дослідження показали, що це буде виправданим.
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3. Комітет приймає рішення щодо цих заявок, визначає, за необхідності, характер і об-
сяг своєї допомоги та дозволяє укладання від свого імені необхідних угод із заінтересованим  
урядом.

4. Комітет встановлює порядок черговості для своїх операцій. Він робить це, беручи до уваги 
важливість для Всесвітньої культурної і природної спадщини, що підлягає захисту, необхідності  
забезпечити міжнародну охорону найбільш представницьких цінностей природи, генія й історії 
народів світу на терміновість робіт, які необхідно провести, резерв ресурсів держав, на території 
яких розміщені ці цінності, і, зокрема, ступінь, в якому вони могли б забезпечити схоронність 
цих цінностей своїми засобами.

5. Комітет складає, оновлює й розповсюджує список цінностей для надання міжнародної 
допомоги.

6. Комітет приймає рішення про використання засобів фонду, створеного згідно зі статтею 
15 цієї Конвенції. Він вишукує способи для поповнення цих засобів і вживає у зв’язку з цим усіх  
необхідних заходів.

7. Комітет співробітничає з міжнародними й національними, урядовими й неурядовими 
організаціями, що додержуються цілей, аналогічних цілям цієї Конвенції. З метою виконання 
своїх програм і проектів, Комітет може, зокрема, вдаватися до допомоги Міжнародного дослід-
ного Центру збереження і реставрації культурних цінностей (Римський центр), Міжнародної 
ради з охорони природи і природних багатств (МРОП), а також державних і приватних органів і  
приватних осіб.

8. Рішення Комітету приймаються більшістю у дві третини присутніх і голосуючих членів. 
Кворум становить більшість членів Комітету. 

Стаття 14 
1. Комітету Всесвітньої спадщини допомагає Секретаріат, що його призначає Генеральний 

директор ЮНЕСКО.
2. Генеральний директор, користуючись послугами Міжнародного дослідного центру збе-

реження і реставрації культурних цінностей (Римський центр), Міжнародної ради з охорони 
пам’яток та історичних місць (ІКОМОС), Міжнародної ради з охорони природи і природних ба-
гатств (МРОП) у галузях їхньої компетенції та їхніх відповідних можливостей, готує документа-
цію Комітету, порядок денний його засідань та забезпечує виконання його рішень. 

IV. Фонд охорони Всесвітньої культурної і природної спадщини  

 Стаття 15 
1. Цим засновується Фонд охорони Всесвітньої культурної і природної спадщини, що має 

видатну універсальну цінність і називається Фондом Всесвітньої спадщини.
2. Цей Фонд згідно з відповідними статтями Положення про фінанси ЮНЕСКО є цільовим 

фондом.
3. Засоби Фонду становлять:
а) добровільні й обов’язкові внески держав – сторін цієї Конвенції;
b) вклади, дари й заповідальні суми, що можуть бути зроблені:
і) іншими державами;
іі) ЮНЕСКО та іншими організаціями системи Організації Об’єднаних Націй, зокрема Про-

грамою розвитку ООН та іншими міжурядовими організаціями;
ііі) державними й приватними органами та фізичними особами;
с) проценти з сум, позичених Фондом;
d) сума зборів і надходжень від заходів, організованих на користь Міжнародного фонду, а 

також
е) будь-які інші ресурси, затверджені відповідно до положення про Фонд, розробленого Ко-

мітетом Всесвітньої спадщини.
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4. Внески у Фонд та інші форми допомоги, що надається Комітетові, можуть використовува-
тися тільки в цілях, визначених Комітетом. Комітет може приймати внески, призначені лише для 
певної програми чи конкретного проекту, за умови, що Комітет ухвалить рішення про виконання 
цієї програми чи проекту. Внески у Фонд не супроводжуються жодними політичними умовами. 

Стаття 16 
1. Без шкоди будь-якому добровільному додатковому внеску держави-сторони цієї Конвенції 

зобов’язуються сплачувати регулярно раз на два роки у Фонд Всесвітньої спадщини внески, сума 
яких, що становить однаковий відсоток для всіх держав, буде визначатися Генеральною асамбле-
єю держав – сторін Конвенції, що збираються на сесію Генеральної конференції ЮНЕСКО. При-
йняття цього рішення вимагає більшості голосів присутніх і голосуючих держав-сторін, які не 
зробили заяви, передбаченої у пункті 2 цієї статті. Внесок держав – сторін Конвенції у жодному 
разі не може перевищувати одного відсотка їхнього внеску до звичайного бюджету ЮНЕСКО.

2. Однак, як це передбачено у статті 31 чи 32 цієї Конвенції, кожна держава може в момент 
здачі своїх ратифікаційних грамот, актів про прийняття або приєднання заявити, що вона не буде  
зв’язана положеннями пункту 1 цієї статті.

3. Держава – сторона Конвенції, що зробила заяву, передбачену в пункті 2 цієї статті, може в 
будь-який час зняти згадану вище заяву шляхом повідомлення Генерального директора ЮНЕСКО.  
Однак зняття заяви буде мати вплив на обов’язковий внесок цієї держави тільки з дня чергової 
Генеральної асамблеї держав-сторін.

4. Щоб Комітет зміг ефективно планувати свою діяльність, внески держав – сторін цієї Кон-
венції, що зробили заяви, передбачені в пункті 2 цієї статті, повинні надходити на регулярній 
основі принаймні раз на два роки й не повинні бути меншим за суми внесків, що мають вносити-
ся в тому разі, якби вони були зв’язані положеннями пункту 1 цієї статті.

5. Будь-яка держава – сторона Конвенції, що має заборгованість по своїх обов’язкових чи до-
бровільних внесках за поточний рік і календарний рік, що безпосередньо передує йому, не може 
бути обрана до комітету Фонду Всесвітньої спадщини; дане положення не застосовується в ході 
перших виборів. Повноваження такої держави, що є членом Комітету, закінчуються в момент  
виборів, передбачених у пункті 1 статті 8 цієї Конвенції. 

Стаття 17 
Держави – сторони цієї Конвенції сприяють створенню державних чи приватних фондів або 

асоціацій, що мають на меті заохочення пожертвувань для охорони культурної і природної спад-
щини відповідно до положень статей 1 і 2 Конвенції. 

Стаття 18 
Держави – сторони цієї Конвенції надають допомогу організованим під егідою ЮНЕСКО 

міжнародним компаніям збирання коштів для Фонду Всесвітньої спадщини. Вони сприяють зби-
ранню коштів для цих заходів, що проводяться організаціями, зазначеними в пункті 3 статті 15. 

V. Умови і форми надання міжнародної допомоги  

Стаття 19 
Будь-яка держава – сторона цієї Конвенції може звертатися з проханням про надання між-

народної допомоги на користь цінностей культурної чи природної спадщини, що мають видатну 
універсальну цінність і розміщені на її території. Вона повинна подавати разом зі своєю заявкою 
інформацію й документацію, передбачені у статті 21, які вона має у своєму розпорядженні і які 
необхідні Комітету для прийняття рішень. 

Стаття 20 
Міжнародна допомога згідно з цією Конвенцією може надаватися лише для ціннос-

тей культурної і природної спадщини, які Комітет Всесвітньої спадщини вирішив чи ви-
рішує включити в один із списків, зазначених у пунктах 2 і 4 статті 11, згідно з пунктом 2  
статті 13, пунктом “с” статті 22 та статтею 23. 
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Стаття 21 
1. Комітет Всесвітньої спадщини визначає процедуру розгляду заявок про надання Фондом 

міжнародної допомоги, яку він покликаний надавати, та зазначає, зокрема, елементи, які мають 
міститися в заявці: опис передбачуваної діяльності, необхідних робіт, їх приблизна вартість та 
виклад причин, через які ресурси держави, що звертається із заявкою, не дають їй змоги повністю 
зробити необхідні витрати. Заявки мають щоразу, коли це можливо, підкріплюватися висновком 
експертів.

2. Заявки про допомогу, подані у зв’язку з катастрофами і стихійними лихами, через терміно-
вість робіт, які, можливо, необхідно буде провести, Комітет повинен розглядати в першу чергу; у 
розпорядженні Комітету має бути резервний фонд, призначений для подібних випадків.

3. Перед прийняттям рішення Комітет може провести дослідження чи консультації, які він 
вважатиме за необхідне. 

Стаття 22 
Допомога, що надається Комітетом Всесвітньої спадщини, може мати такі форми:
а) дослідження художніх, наукових і технічних проблем, що їх ставить охорона, збереження, 

відновлення й популяризація культурної і природної спадщини так, як її визначено в пунктах 2 і  
4 статті 11 цієї Конвенції;

b) направлення експертів, техніків і кваліфікованих робітників для забезпечення задовільно-
го виконання затвердженого проекту;

с) підготовка спеціалістів усіх рівнів у галузі виявлення, охорони, збереження, відновлення 
й популяризації культурної і природної спадщини;

d) надання обладнання, якого заінтересована держава не має і позбавлена змоги його при-
дбати;

е) надання позик з низьким відсотком або без відсотка, що можуть сплачуватися на довго-
строковій основі;

f) надання у надзвичайних і спеціально мотивованих випадках безплатних субсидій. 

Стаття 23 
Комітет Всесвітньої спадщини може також надавати міжнародну допомогу національним і ре-

гіональним центрам підготовки спеціалістів усіх рівнів у галузі виявлення, охорони, збереження,  
відновлення й популяризації культурної і природної спадщини. 

Стаття 24 
Наданню звичайної допомоги мають передувати ретельні наукові, економічні й технічні до-

слідження. В цих дослідженнях необхідно використовувати найпередовіші методи охорони, збе-
реження, відновлення і популяризації культурної і природної спадщини. В дослідженнях мають 
також визначатися шляхи, що дають змогу раціонально використовувати наявні ресурси заінтер-
есованої держави. 

Стаття 25 
У принципі фінансування необхідних робіт має лише частково покладатися на міжнародне 

співтовариство. Держава, що користується міжнародною допомогою, надає значну частину ко-
штів, які виділяються для кожної програми чи проекту, за винятком тих випадків, коли її фінан-
совий стан не дозволяє цього. 

Стаття 26 
Комітет Всесвітньої спадщини і держава, що одержує допомогу, визначають в укладених 

ними угодах умови, на яких мають здійснюватися програми чи проекти, що є предметом міжна-
родної допомоги згідно з цією Конвенцією. Державі, що користується цією міжнародною допо-
могою, належить на умовах, визначених в угоді, продовжувати охороняти, зберігати й популяри-
зувати цінності, що підлягають збереженню. 
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VI. Просвітні програми  

Стаття 27 
1. Держави-сторони цієї Конвенції прагнуть, застосовуючи всі відповідні засоби, і зокрема 

просвітні й інформаційні програми, зміцнювати повагу і прихильність своїх народів до культур-
ної та природної спадщини, визначеної у статтях 1 і 2 Конвенції.

2. Вони зобов’язуються широко інформувати громадськість про небезпеку, що загрожує цій 
спадщині, а також про заходи, що вживаються на виконання цієї Конвенції. 

Стаття 28 
Держави – сторони цієї Конвенції, що одержують міжнародну допомогу згідно з цією Кон-

венцією, вживають відповідних заходів з метою ознайомлення з важливістю й роллю спадщини. 

VII. Доповіді  

Стаття 29 
1. Держави – сторони цієї Конвенції повідомляють у доповідях, які вони подають Гене-

ральній конференції ЮНЕСКО за установленими нею строками і формою, про законодавчі 
й регламентуючі положення та інші заходи, вжиті ними з метою виконання цієї Конвенції, а  
також подають відомості про досвід, накопичений ними в цій галузі.

2. Ці доповіді доводяться до відома Комітету Всесвітньої спадщини.
3. Комітет подає кожній черговій сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО доповідь про 

свою діяльність. 

VIII. Заключні положення  

Стаття 30 
Ця Конвенція укладена англійською, арабською, іспанською, російською і французькою мо-

вами, причому всі п’ять текстів є автентичними. 

Стаття 31 
1. Ця Конвенція підлягає ратифікації або прийняттю державами – членами Організації 

Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури в порядку, передбаченому їх конституціями.
2. Ратифікаційні грамоти або акти про прийняття здаються на зберігання Генеральному ди-

ректорові ЮНЕСКО. 

Стаття 32 
1. До цієї Конвенції може приєднатися будь-яка держава, що не є членом ЮНЕСКО, яка 

отримає від Генеральної конференції ЮНЕСКО запрошення приєднатися до неї.
2. Приєднання здійснюється шляхом здачі акта про приєднання на зберігання Генеральному 

директорові ЮНЕСКО. 

Стаття 33 
Ця Конвенція набуває чинності через три місяці з дня здачі на зберігання двадцятої ра-

тифікаційної грамоти або акта про прийняття чи приєднання, але лише щодо тих держав, 
які здали на зберігання свої акти про ратифікацію, прийняття або приєднання в зазначений  
день чи раніше.

Щодо будь-якої іншої держави Конвенція набуває чинності через три місяці після того, як 
вона здала на зберігання свій акт про ратифікацію, прийняття або приєднання. 
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Стаття 34 
Держав – сторін цієї Конвенції, що мають федеративний устрій, стосується таке:
а) відносно положень цієї Конвенції, виконання яких є предметом законодавчої діяльнос-

ті центральної чи федеральної законодавчої влади, зобов’язання федерального чи центрального 
уряду будуть такими самими, що й зобов’язання держав-сторін, які не є федеративними ержава-
ми;

b) відносно положень цієї Конвенції, виконання яких є предметом законодавчої діяльності 
кожного із штатів, країн, провінцій, кантонів, котрі згідно з системою федерації не зобов’язані 
вживати законодавчих заходів, належить доводити зазначені положення до відома компетентних 
властей штатів, країн, провінцій і кантонів з метою їх прийняття. 

Стаття 35 
1. Кожна держава – сторона цієї Конвенції може денонсувати дану Конвенцію.
2. Денонсація нотифікується письмовим актом, який здається Генеральному директорові 

ЮНЕСКО.
3. Денонсація стає чинною через дванадцять місяців після отримання акта про денонсацію. 

Вона жодним чином не змінює фінансових зобов’язань, узятих на себе денонсуючою державою, до  
дати набуття чинності денонсацією. 

Стаття 36 
Генеральний директор ЮНЕСКО повідомляє держави – члени Організації, держави, що не 

є членами Організації, зазначені у статті 32, а також Організацію Об’єднаних Націй про здачу на 
зберігання всіх актів про ратифікації, прийняття або приєднання, зазначених у статтях 31 і 32, а 
також про денонсації, зазначені у статті 35. 

Стаття 37 
1. Ця Конвенція може бути переглянута Генеральною конференцією ЮНЕСКО. Однак її 

переглянутий текст буде зобов’язувати лише ті держави, які стануть сторонами переглянутої  
Конвенції.

2. У разі, якщо Генеральна конференція прийме нову Конвенцію в результаті повного або 
часткового перегляду цієї Конвенції і якщо в новій Конвенції не буде інших вказівок, ця Кон-
венція буде закрита для ратифікації, прийняття або приєднання з дня набуття чинності новою 
Конвенцією. 

Стаття 38 
Згідно зі статтею 102 Статуту Організації Об’єднаних Націй ця Конвенція буде зареєстрована 

в Секретаріаті Організації Об’єднаних Націй на прохання Генерального директора ЮНЕСКО. 



191

 (Витяг)

НАСТАНОВИ КОМІТЕТУ ВСЕСВІТНЬОЇ СПАДЩИНИ ЮНЕСКО  
З ВИКОНАННЯ КОНВЕНЦІЇ ПРО ОХОРОНУ  

ВСЕСВІТНЬОЇ КУЛЬТУРНОЇ І ПРИРОДНОЇ СПАДЩИНИ

WHC.99/2          2 лютого 2005 г.

Законодавчі, регулятивні і договірні охоронні заходи
98. Законодавчі та регулятивні заходи на національному та місцевому рівнях повинні забез-

печити життєздатність об’єкта і його захист від наслідків будівельної та господарської діяльності 
і змін, які могли б негативно впливати на визначну світову цінність, стан цілісності і / або автен-
тичності об’єкта. Держави – сторони Конвенції повинні також забезпечити повне та ефективне 
виконання таких заходів.

Межі для ефективної охорони
99. Демаркація меж – необхідна вимога для створення ефективної охорони номінованих 

об’єктів. Межі мають бути встановлені так, щоб гарантувати повне вираження визначної світової 
цінності, цілісності та / або автентичності об’єкта.

100. Для об’єктів, номінованих відповідно до критеріїв з (i) по (vi), межі повинні бути вста-
новлені так, щоб включати всі території і атрибути, які визначають світову цінність об’єкта, а 
також ті території, які після майбутніх досліджень мають потенціал стати його частиною.

101. Для об’єктів, номінованих відповідно до критеріїв з (vii) по (x), межі об’єкта повинні 
відповідати просторовим потребам ареалів, видів, процесів і явищ, які обумовлюють його ви-
сунення на включення до Списку Всесвітньої спадщини. Межі об’єкта повинні охоплювати про-
стір, що включає ділянки, що безпосередньо примикають до території, що представляє світову 
цінність, для того, щоб захистити цю територію від прямого проникнення і від згубного впливу 
на неї ресурсовидобувної діяльності людини за її межами.

102. Межі об’єкта, що номінується для включення до Списку, можуть збігатися з межами 
однієї або більше існуючих або майбутніх природоохоронних територій (ПОТ), таких як націо-
нальні парки або природні заповідники, біосферні заповідники або історико-культурні пам’ятки. 
Існуюча або майбутня ПОТ може включати кілька зон охорони (management zones), однак лише 
деякі з них можуть відповідати критеріям для включення до Списку.

Буферні зони
103. Скрізь, де це необхідно для належного збереження об’єкта, повинна бути передбачена 

відповідна буферна зона.
104. З метою ефективного захисту номінованого об’єкта, буферна зона – це територія, що 

оточує номінований об’єкт, яка має додаткові юридичні та / або інші обмеження на її використан-
ня і розвиток, дає додатковий рівень захисту об’єкта. Буферна зона повинна безпосередньо ото-
чувати номінований об’єкт, включати важливі види (пейзажі) та інші території або атрибути, які 
є функціонально важливими для об’єкта і його охорони. Територія, яка становить буферну зону, 
повинна бути визначена в кожному випадку через відповідні механізми. У номінації необхідно 
представити детальну інформацію щодо розміру, характеристик і дозволеного використання бу-
ферної зони, а також карту, що вказує точні межі об’єкта і його буферної зони.

105. Також необхідно надати чіткий опис того, яким чином буферна зона захищає об’єкт.
106. В разі, коли буферна зона не пропонується, номінація повинна містити пояснення того, 

чому буферна зона не потрібна.
107. Хоча зазвичай буферні зони не є частиною номінованого об’єкта, будь-які модифікації 

буферної зони після внесення об’єкта до Списку Всесвітньої спадщини повинні бути схвалені 
Комітетом Всесвітньої спадщини.

Системи управління
108. Кожен об’єкт що номінується повинен мати відповідний план управління (management 

plan) або іншу підтверджену документами систему менеджменту, яка повинна визначати, яким 
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чином має зберігатися визначна світова цінність об’єкта, переважно через активну участь різних 
сторін.

109. Мета системи менеджменту полягає в тому, щоб забезпечити ефективний захист номіно-
ваного об’єкта для теперішніх та майбутніх поколінь.

110. Ефективна система менеджменту залежить від типу, характеристик і потреб номінова-
ного об’єкта і його культурного і природного контексту. Системи менеджменту можуть відрізня-
тися в залежності від різної культурної перспективи, наявних ресурсів та інших факторів. Вони 
можуть включати методи, засновані на традиціях, існуючі містобудівні норми або регіональні 
інструменти планування, інші механізми контролю планування, як офіційні, так і неофіційні.

111. Визнаючи вищезазначену різноманітність, загальні елементи ефективної системи ме-
неджменту можуть включати:

a) повне й однакове визнання об’єкта усіма зацікавленими сторонами;
b) цикл планування, виконання, моніторингу, оцінки та зворотного зв’язку;
c) залучення партнерів і зацікавлених сторін;
d) асигнування необхідних коштів;
e) посилення потенціалу; 
f) конкретний, детальний і чіткий опис того, як система управління функціонує.
112. Ефективний менеджмент включає цикли довгострокових заходів і щоденних дій для за-

хисту, збереження і презентації номінованого об’єкта.
113. Крім того, в контексті реалізації Конвенції, Комітет Всесвітньої спадщини встановив 

процедури Реагуючого моніторингу (див. Розділ IV) і Періодичної звітності (див. Розділ V).
114. У випадку серійних об’єктів, система менеджменту або механізми забезпечення скоор-

динованого управління окремими компонентами суттєво важливі і повинні бути відображені в 
номінації (див. Параграфи 137-139).

115. При деяких обставинах, менеджмент-план або інша система менеджменту можуть не 
існувати на момент, коли об’єкт номінується на розгляд Комітету Всесвітньої спадщини. У тако-
му випадку відповідна держава – сторона Конвенції має вказати, коли цей план або система буде 
задіяна і якими ресурсами вона має намір скористатися при підготовці і реалізації нового плану 
або системи менеджменту. Держава повинна також представити документ (документи) – напри-
клад, оперативний план дій, який буде настановою для менеджменту об’єкта на той період, поки 
не буде затверджений менеджмент-план.

116. Коли важливі якості номінованого об’єкта знаходяться в небезпеці через дії людини, але 
все ж задовольняють критерії цінності і умови автентичності або цілісності, викладених в пара-
графах 78-95, в досьє номінації повинен бути представлений план дій, який передбачає необхідні 
коригувальні заходи. Якщо коригувальні заходи, заявлені державою, яка подала цю номінацію, не 
будуть прийняті в межах часу, запропонованого цією державою, Комітет буде розглядати питання 
про виключення об’єкта зі Списку відповідно до процедури, прийнятої Комітетом (див. Главу 
IV.C).

117. Держави – сторони Конвенції відповідальні за реалізацію дій щодо ефективного ме-
неджменту об’єкта Всесвітньої спадщини. Держави – сторони Конвенції повинні діяти в тісній 
співпраці з менеджерами об’єктів спадщини, з уповноваженими органами, з іншими партнерами 
і зацікавленими сторонами в здійсненні менеджменту об’єктів Всесвітньої спадщини.

118. Комітет рекомендує державам – учасникам включити підготовку до надзвичайних ситу-
ацій як складову частину в свої плани по менеджменту об’єктів Всесвітньої спадщини і стратегії 
навчання.

Стале використання
119. Об’єкти Всесвітньої спадщини можна продовжувати використовувати і пропонувати різ-

ні види використання, які є сталими з точки зору екології і культури. Держави – сторони і партне-
ри повинні гарантувати, що таке використання не матиме негативного впливу на визначну світову 
цінність, цілісність і / або автентичність об’єкта. Крім того, будь-яке використання повинно бути 
обґрунтовано з точки зору екології і культури. Деякі об’єкти не призначені для використання лю-
диною.
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СПІЛЬНА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО НАМІРИ  
МІЖ МІНІСТЕРСТВОМ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ,  
ФЕДЕРАЛЬНИМ МІНІСТЕРСТВОМ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, 

ОХОРОНИ ПРИРОДИ, БУДІВНИЦТВА ТА БЕЗПЕКИ РЕАКТОРІВ 
ФЕДЕРАТИВНОЇ РЕСПУБЛІКИ НІМЕЧЧИНИ І МІНІСТЕРСТВОМ 

ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА СЛОВАЦЬКОЇ 
РЕСПУБЛІКИ ЩОДО СПІВПРАЦІ З ОХОРОНИ ТА УПРАВЛІННЯ  

СПІЛЬНИМ ОБ’ЄКТОМ ВСЕСВІТНЬОЇ СПАДЩИНИ  
«БУКОВІ ПРАЛІСИ КАРПАТ (СЛОВАЧЧИНА ТА УКРАЇНА)  

ТА ДАВНІ БУКОВІ ЛІСИ НІМЕЧЧИНИ (НІМЕЧЧИНА)»

Міністерство екології та природних ресурсів України, Федеральне міністерство навколишнього 
середовища, охорони природи, будівництва та безпеки реакторів Федеративної Республіки Німеч-
чина і Міністерство охорони навколишнього середовища Словацької Республіки (далі Учасники) 

беруть до уваги роль природних букових лісів з видатною глобальною цінністю як ключових 
елементів лісових екосистем Європи;

визнають важливість збереження цілісності об’єкта Всесвітньої спадщини «Букові праліси 
Карпат (Словаччина та Україна) та давні букові ліси Німеччини (Німеччина)» та

звертають увагу на значну роль природних букових лісів, в першу чергу тих, що складають 
об’єкт Всесвітньої спадщини «Букові праліси Карпат (Словаччина та Україна) та давні букові ліси 
Німеччини (Німеччина)», в підтримці біорізноманіття та пом’якшення наслідків кліматичних змін.

Учасники керуються положеннями, які прописані в:
• Конвенції про охорону Всесвітньої культурної і природної спадщини (1972 р.);
• Конвенції про збереження європейської дикої природи і природних оселищ (1979 р.);
• Конвенції про біологічне різноманіття (1992 р.);
• Рамковій конвенції з охорони та сталого розвитку Карпат (2003 р.);
• Угоді між Урядом Федеративної Республіки Німеччина та Урядом України про співробіт-

ництво в охороні навколишнього середовища (1993 р.);
• Угоді між Міністерством охорони довкілля Словацької Республіки та Міністерством охоро-

ни навколишнього природного середовища та природних ресурсів України про співробітництво в 
галузі охорони навколишнього середовища (1994 р.);

• Угоді між Урядом Федеративної Республіки Німеччина та Урядом Словацької Республіки 
про співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища (1997 р.).

Учасники вважають також важливими напрацювання тристоронніх зустрічей, які проходили в 
період між 2007 і 2012 роками щодо букових лісів як Всесвітньої природної спадщини;

беруть до уваги Рішення 31 WHC 8B.16 та Рішення 3 5 WHC 8B.13 Комітету Всесвітньої спад-
щини ЮНЕСКО та підтверджують готовність зробити свій внесок у їх реалізацію.

Учасники поділяють думку, що ця Спільна декларація про наміри ляже в основу тристорон-
нього співробітництва з охорони та управління Спільним об’єктом Всесвітньої спадщини «Букові 
праліси Карпат (Словаччина та Україна) та давні букові ліси Німеччини (Німеччина)».

1. МЕТА СПІВПРАЦІ
Учасники висловлюють свій намір щодо взаємної підтримки і співпраці стосовно охорони, 

збереження, представлення та передачі майбутнім поколінням Спільного об’єкта Всесвітньої спад-
щини «Букові праліси Карпат (Словацька Республіка та Україна) та давні букові ліси Німеччини 
(Німеччина)».

2. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ
2.1. Учасники прийняли рішення створити Інтегровану Систему менеджменту для Спільного 

об’єкта Всесвітньої спадщини «Букові праліси Карпат (Словаччина та Україна) та давні букові ліси 
Німеччини (Німеччина)», щоб забезпечити його збереження та ефективне управління.

Для координації загального менеджменту Спільного об’єкта учасники вирішили створити 
Спільний менеджмент-комітет.

Учасники поділяють думку про те, що:
• Кожна сторона повинна зробити внесок у співробітництво в рамках даної Спільної деклара-

ції про наміри в міру своїх можливостей, якщо учасниками не буде прийнято іншого рішення;
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• Координація менеджменту на національному рівні лежить на Національних керівних комі-
тетах / Національних керівних групах.

2.2. Завдання Спільного комітету управління повинні включати:
• сприяти, спрямовувати і керувати реалізацією даної Спільної декларації про наміри, осо-

бливо в напрямках співробітництва, що зазначені в пункті № 3;
• спільно створити і в подальшому розвивати програму роботи та наглядати за її здійсненням.
2.3. Учасники поділяють думку про те, що:
• Спільний менеджмент-комітет може створити тристоронні робочі групи за взаємною зго-

дою для розгляду, зокрема, тем в рамках різних напрямків співробітництва, які зазначено в п. № 3;
• Адміністрації природоохоронних територій, що відповідають за окремі складові частини, 

можуть також створювати робочі групи.
2.4. Постійними учасниками Спільного менеджмент-комітету повинні бути представники Мі-

ністерств охорони довкілля та / або охорони природи на національному рівні, а в Німеччині – на 
рівні федеральних земель та / або відповідних природоохоронних територій та / або на рівні екс-
пертів. Незалежно від кількості представників будь-який учасник має тільки один голос в прийнят-
ті рішень або рекомендацій. За взаємною згодою учасників даної Спільної декларації про наміри 
представники інших установ / організацій можуть бути запрошені на засідання.

2.5. Засідання Спільного комітету з управління:
• Періодичність засідань: одна чергова нарада на рік (і додаткові позачергові засідання у ви-

падку необхідності та за попередньою згодою всіх учасників).
• Місце проведення засідань: почергово в алфавітному порядку на території однієї з країн-

учасниць.
• Головує країна-учасниця, що організовує засідання.
• Засідання повинні проходити англійською мовою, якщо немає домовленості про інше.
• Рішення повинні бути прийняті на основі консенсусу.
• Документи засідань розсилаються за шість тижнів до початку зустрічі.
На своєму черговому засіданні Спільний менеджмент-комітет повинен розглянути питання 

про необхідність додаткових процедурних правил (регламенту) і може затвердити дані процедурні 
правила (регламент).

3. НАПРЯМКИ СПІВРОБІТНИЦТВА
Учасники мають намір співпрацювати, зокрема, за наступними темами:
3.1. Впровадження єдиних принципів і цілей на основі визначеної видатної глобальної цінності 

Спільного об’єкта;
3.2. Створення та ефективна реалізація інтегрованої системи управління Спільним об’єктом 

спадщини;
3.3. Розробка і реалізація спільних транснаціональних планів моніторингу з метою контролю 

та звітності про транснаціональну серійну спадщину в цілому;
3.4. Створення і здійснення спільних транснаціональних дослідницьких програм і проектів (у 

тому числі інвентаризація, дослідження в галузі природних лісових екосистем, оцінка антропоген-
ного впливу, реагування на зміни клімату і т.д.);

3.5. Навчання та підвищення кваліфікації (в тому числі на базі тренінгових закладів, обмін 
фахівцями тощо);

3.6. Діяльність запланованого Міжнародного навчального науково-дослідного центру букових 
пралісів і сталого розвитку на базі Карпатського біосферного заповідника;

3.7. Пошук і, за можливості, забезпечення необхідними ресурсами;
3.8. Налагодження зв’язків, екоосвіта, інформування громадськості та залучення місцевих гро-

мад;
3.9. Сталий туризм;
3.10. Сталий розвиток територій, прилеглих до Об’єкта Всесвітньої спадщини.

4. ТРИВАЛІСТЬ
Учасники поділяють думку про те, що співпраця в рамках даної Спільної декларації про намі-

ри розпочнеться, коли буде підписана кожним Учасником. Учасники мають намір співпрацювати 
на основі Спільної декларації про наміри, поки не буде одностайно вирішено вчинити інакше.

Підписано в Бонні 14 травня 2014 року  
у трьох примірниках англійською мовою.
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Ми, органи, відповідальні за втілення Конвенції про охорону Всесвітньої культурної та при-
родної спадщини, надалі іменовані Сторони, беремо до уваги важливість природних букових лі-
сів з видатною глобальною цінністю як ключового елемента лісових екосистем Європи;

визнаємо важливість охорони цілісності об’єкта Всесвітньої спадщини «Букові праліси і дав-
ні ліси Карпат та інших регіонів Європи» та

звертаємо увагу на значну роль природних букових лісів, насамперед тих, що становлять 
об’єкт Всесвітньої спадщини «Букові праліси і давні ліси Карпат та інших регіонів Європи», в 
підтримці біорізноманіття та пом’якшенні наслідків кліматичних змін.

Сторони керуються відповідними положеннями, які прописані в:
• Конвенції ЮНЕСКО про охорону Всесвітньої культурної та природної спадщини (1972 р.);
• Конвенції про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі (1979 р.);
• Конвенції про охорону біологічного різноманіття (1992 р.);
• Рамковій конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат (2003 р.);
• Конвенції про охорону Альп (Альпійська конвенція) (1991 р.);
• Директиві ЄС 92/43/ЕЕС про охорону природних середовищ існування та дикої флори і 

фауни.
Сторони вважають також важливими напрацювання три- та багатосторонніх зустрічей, що 

проходили в період між 2007 та 2017 роками, щодо букових лісів як об’єкта Всесвітньої природ-
ної спадщини; 

беруть до уваги Рішення 31 CОМ 8B.16 (про включення «Букових пралісів Карпат»), Рішен-
ня 35 СОМ 8B.13 (про включення «Букових пралісів Карпат і давніх букових лісів Німеччини») та 
Рішення 41 CОМ 8B.7 (про включення «Букових пралісів і давніх лісів Карпат та інших регіонів 
Європи») Комітету Всесвітньої спадщини (WHC) ЮНЕСКО та підтверджують готовність зроби-
ти свій внесок у їх реалізацію.

Сторони поділяють думку, що ця Спільна декларація про наміри стане основою для спільного 
підходу на багатосторонньому рівні до охорони та управління (менеджменту) спільним об’єктом 
Всесвітньої спадщини «Букові праліси і давні ліси Карпат та інших регіонів Європи», та виріши-
ли таке:

СПІЛЬНА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО НАМІРИ МІЖ МІНІСТЕРСТВОМ 
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА РЕСПУБЛІКИ АЛБАНІЯ, ФЕДЕРАЛЬНИМ 

МІНІСТЕРСТВОМ СТАЛОСТІ ТА ТУРИЗМУ РЕСПУБЛІКИ АВСТРІЯ, 
УРЯДОМ НИЖНЬОЇ АВСТРІЇ, УРЯДОМ ВЕРХНЬОЇ АВСТРІЇ, УРЯДОМ 

ФЛАНДРІЇ, УРЯДОМ ВАЛЛОНІЇ, УРЯДОМ СТОЛИЧНОГО МІСТА БРЮССЕЛЬ, 
МІНІСТЕРСТВОМ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА І ВОД РЕСПУБЛІКИ 

БОЛГАРІЯ, МІНІСТЕРСТВОМ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА 
ЕНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛІКИ ХОРВАТІЯ, ФЕДЕРАЛЬНИМ МІНІСТЕРСТВОМ 
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДИ ТА ЯДЕРНОЇ 
БЕЗПЕКИ ФЕДЕРАТИВНОЇ РЕСПУБЛІКИ НІМЕЧЧИНА, МІНІСТЕРСТВОМ 

НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, ОХОРОНИ СУШІ ТА МОРЯ 
ІТАЛІЙСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ, МІНІСТЕРСТВОМ ВОДНИХ РЕСУРСІВ ТА ЛІСІВ 

РУМУНІЇ, МІНІСТЕРСТВОМ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА РУМУНІЇ, 
МІНІСТЕРСТВОМ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА СЛОВАЦЬКОЇ 
РЕСПУБЛІКИ, МІНІСТЕРСТВОМ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

ТА ПРОСТОРОВОГО ПЛАНУВАННЯ РЕСПУБЛІКИ СЛОВЕНІЯ, 
МІНІСТЕРСТВОМ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ КОРОЛІВСТВА ІСПАНІЇ 

ТА МІНІСТЕРСТВОМ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ ЩОДО 
СПІВРОБІТНИЦТВА У СФЕРІ ОХОРОНИ ТА УПРАВЛІННЯ СПІЛЬНИМ 

ОБ’ЄКТОМ ВСЕСВІТНЬОЇ СПАДЩИНИ «БУКОВІ ПРАЛІСИ І ДАВНІ ЛІСИ 
КАРПАТ ТА ІНШИХ РЕГІОНІВ ЄВРОПИ»
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1. МЕТА СПІВРОБІТНИЦТВА 
Сторони висловлюють свій намір щодо взаємної підтримки і співробітництва стосовно охо-

рони, збереження, представлення та передачі майбутнім поколінням спільного об’єкта Всесвіт-
ньої спадщини «Букові праліси і давні ліси Карпат та інших регіонів Європи».

2. НАПРЯМИ СПІВРОБІТНИЦТВА
Сторони співпрацюватимуть, зокрема, за такими темами:
2.1. Впровадження єдиних принципів і цілей на основі визнаної видатної глобальної цінності 

спільного об’єкта Всесвітньої спадщини.
2.2. Створення та ефективна реалізація Інтегрованої системи управління (менеджменту) 

спільним об’єктом Всесвітньої спадщини.
2.3. Розробка і реалізація спільних транснаціональних планів моніторингу з метою контролю 

та звітності про транснаціональну серійну спадщину загалом.
2.4. Створення і здійснення спільних транснаціональних дослідницьких програм і проектів 

(у тому числі інвентаризації, дослідження природних лісових екосистем, оцінка антропогенного 
впливу, реагування на зміни клімату тощо).

2.5. Навчання та підвищення кваліфікації (в тому числі на базі тренінгових закладів, обмін 
фахівцями тощо).

2.6. Створення загальної інформаційної веб-платформи для інформування громадськості та 
для обміну даними між адміністраціями складових частин. 

2.7. Пошук і, за можливості, забезпечення необхідними ресурсами.
2.8. Налагодження зв’язків, освіта, інформування громадськості щодо об’єкта Всесвітньої 

спадщини та залучення місцевих громад.
2.9. Сталий розвиток, наприклад, туризм.

3. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ
3.1. Сторони сприятимуть співпраці в рамках цієї Спільної декларації про наміри відповідно 

до своїх можливостей.
3.2. Для координації загального управління об’єктом Всесвітньої спадщини Сторони вирі-

шили створити Спільний менеджмент комітет (далі – СМК).
3.3. Інтегрована система менеджменту (управління)
Сторони прийняли рішення створити Інтегровану систему управління, як зазначено в номі-

наційному досьє, для спільного об’єкта Всесвітньої спадщини «Букові праліси і давні ліси Карпат 
та інших регіонів Європи», щоб забезпечити його збереження та ефективне управління ним.

3.4. Координатор
Для досягнення поставлених завдань, визначених у п. 3.6 далі за текстом, призначатиметься 

Координатор для надання підтримки СМК щодо координації діяльності, яка розроблятиметься в 
межах Спільної системи менеджменту. 

Облаштування організаційної інфраструктури та організація фінансування роботи координа-
тора будуть зроблені якомога швидше.

3.5. Координація менеджменту на національному рівні
Координація менеджменту на національному рівні, як описано в номінаційному досьє, забез-

печується національними керівними комітетами/ національними керівними групами.
3.6. Завдання СМК 
Завдання СМК включатимуть таке:
сприяти, спрямовувати та управляти реалізацією цієї Спільної декларації про наміри, осо-

бливо за вказаними напрямами співробітництва, що зазначені в розділі 2;
спільно розробити і в подальшому розвивати програму робіт та контролювати її втілення;
створити за взаємною згодою багатосторонні робочі групи для розгляду, зокрема, тем в рам-

ках різних напрямів співробітництва, які зазначено в розділі 2.
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3.7. Учасники СМК
Постійними учасниками Комітету зі спільного управління будуть представники відповідаль-

них міністерств та/або відповідних органів влади на рівні федеративних держав та/або представ-
ники відповідних природоохоронних територій/складових частин та/або експерти. Незалежно від 
кількості представників будь-яка Сторона має тільки один голос. За спільним рішенням Сторін 
цієї Спільної декларації про наміри представники інших установ/організацій можуть бути запро-
шені на засідання.

3.8. Засідання СМК
Періодичність засідань: одне чергове засідання на рік (і додаткові позачергові засідання у ви-

падку необхідності та за попередньою згодою всіх Сторін).
Рішення приймаються на основі консенсусу.
СМК прийме Процедурні правила (регламент) для управління проведенням своїх засідань. 

4. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС
Ця Спільна декларація про наміри не створюватиме жодних юридичних чи фінансових 

зобов’язань для Сторін за національним чи міжнародним правом.

5. ТРИВАЛІСТЬ
Ця Спільна декларація про наміри набирає чинності після її підписання всіма Сторонами. 

6. ПІДПИСИ СТОРІН
Підписано в 13 примірниках (по одному для кожної із держав-учасниць та один для  

ЮНЕСКО).

 Міністр екології та природних ресурсів України
 Остап Семерак підписав 28 листопада 2018 року
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РІШЕННЯ КОМІТЕТУ ВСЕСВІТНЬОЇ СПАДЩИНИ  
З ПИТАНЬ ЗБЕРЕЖЕННЯ БУКОВИХ ПРАЛІСІВ

Рішення: 31 COM 8B.16   28 червня 2007 року

Номінування природних, змішаних та культурних об’єктів до Списку Всесвітньої спадщини 
– «Букові праліси Карпат»

Комітет Всесвітньої спадщини, 
1.  Перевіривши документи WHC-07/31.COM/8B та WHC-07/31.COM/INF.8B.2, 
2.  Заносить «Букові праліси Карпат» (Словаччина та Україна) до Списку об’єктів Всесвітньої 

спадщини на основі критерію (ix): 
3.  Приймає наступне формулювання визначної глобальної цінності: 
«Букові праліси Карпат» є серійним об’єктом, який складається з десяти складових частин. 

Вони являють собою визначний приклад недоторканих комплексних лісів помірної зони і 
демонструють найбільш повні та довершені екологічні закономірності і процеси, що характерні 
для чистих лісостанів бука лісового в різних умовах навколишнього середовища. Вони містять 
безцінний генофонд бука та багатьох інших видів, які пов’язані та залежать від даних лісових 
оселищ.

Критерій (ix): «Букові праліси Карпат» є життєво важливими для розуміння історії та 
еволюції роду Fagus, який, завдяки своїй поширеності у північній півкулі, є глобально важливим. 
Ці недоторкані комплексні ліси помірної зони демонструють найбільш повні та довершені 
екологічні закономірності і процеси, що характерні для чистих лісостанів бука лісового в 
різних умовах навколишнього середовища. Бук – один з найважливіших елементів лісу для 
біому широколистяних лісів помірної зони, та представляє винятковий приклад реколонізації 
та розвитку суходільних екосистем та угрупувань після останнього льодовикового періоду – 
процесу, який все ще триває.

Складові даного серійного об’єкта мають достатню площу для підтримання природних 
процесів, які є необхідними для забезпечення довгострокової екологічної життєздатності оселищ та 
екосистем в межах об’єкта. Ефективна реалізація інтегрованого менеджмент-плану є необхідною 
для здійснення процесів планування і управління цим серійним об’єктом. Ключовими питаннями 
управління є контроль лісових пожеж та збереження монументальних старих дерев, збереження та 
менеджмент гірських лук, річкових коридорів та прісноводних екосистем, менеджмент туризму, 
наукові дослідження та моніторинг.

4.  Схвалює виконання країнами-учасницями, Україною та Словаччиною, попередніх 
рекомендацій IUCN щодо співпраці у висуненні спільної транскордонної номінації «Букові 
праліси Карпат»; 

5.  Рекомендує країнам-учасницям, Україні та Словаччині: 
a)  забезпечити реалізацію існуючого Інтегрованого менеджмент-плану та створити діючий 

комітет з управління об’єктом, як і було запропоновано самими країнами; 
b)  включити до Інтегрованого менеджмент-плану пункти щодо залучення місцевих жителів, 

громадських організацій та інших зацікавлених сторін; 
c)  надати перевагу в Інтегрованому менеджмент-плані науковим дослідженням та 

моніторингу, зважаючи на те, що обсяги існуючої бази даних та інформація, яка зібрана по 
складовим, які ввійшли до серійної номінації, може допомогти вивчити потенційний вплив 
глобальних кліматичних змін; 

d)  розглянути можливі варіанти для залучення додаткових джерел фінансування з метою 
ефективної реалізації Інтегрованого менеджмент-плану та роботи Менеджмент-комітету об’єкта; 

e)  чітко позначити в натурі межі всіх складових, які увійшли до цієї серійної номінації. 
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Рішення: 35 COM 8B.13   25 червня 2011 року

Природні об’єкти – Давні букові ліси Німеччини (Німеччина) 

Комітет Всесвітньої спадщини,
1.  Розглянувши документи WHC-11/35.COM/8B та WHC-11/35.COM/INF.8B2,
2.  Схвалює розширення «Букових пралісів Карпат» (Словаччина та Україна), через включення 

«Давніх букових лісів Німеччини» (Німеччина), утворивши об’єкт «Букові праліси Карпат та давні 
букові ліси Німеччини» (Німеччина, Словаччина, Україна), на основі критерію (ix);

3.  Приймає до уваги наступне формулювання Визначної Всесвітньої цінності:
Стислий виклад
«Букові праліси Карпат та давні букові ліси Німеччини» є серійним об’єктом, який складається 

з п’ятнадцяти складових частин. Вони являють собою визначний приклад недоторканих 
комплексних лісів помірної зони і демонструють найбільш повні та довершені екологічні 
закономірності і процеси, що характерні для чистих лісостанів бука лісового в різних умовах 
навколишнього середовища. Вони містять безцінний генофонд бука та багатьох інших видів, які 
пов’язані та залежать від даних лісових оселищ.

Критерій (ix): «Букові праліси Карпат та давні букові ліси Німеччини» є життєво важливими 
для розуміння історії та еволюції роду Fagus, який, завдяки своїй поширеності у північній півкулі, 
є глобально важливим. Ці недоторкані комплексні ліси помірної зони демонструють найбільш 
повні та довершені екологічні закономірності і процеси, що характерні для чистих лісостанів бука 
лісового в різних умовах навколишнього середовища, а також представляють всі висотні пояси від 
морського узбережжя аж до верхньої межі лісу в горах. Бук – один з найважливіших елементів для 
біому широколистяних лісів помірної зони, та представляє винятковий приклад реколонізації та 
розвитку суходільних екосистем та угрупувань після останнього льодовикового періоду – процесу, 
який все ще триває. Вони репрезентують ключові аспекти в процесах, які є життєво важливими 
для забезпечення довгострокового збереження природних букових лісів та ілюструють, як лише 
один вид став абсолютно домінуючим за умов різних параметрів навколишнього середовища. 

Цілісність 
Складові даного серійного об’єкта мають достатню площу для підтримання природних 

процесів, які є необхідними для забезпечення довгострокової екологічної життєздатності оселищ 
та екосистем в межах об’єкта. Буферні зони, які включають суміжні природоохоронні території 
(природні парки, біосферні резервати), будуть знаходитися під управлінням, яке забезпечить 
надійну охорону об’єкта та його цілісність.

Вимоги до охорони та менеджменту
Довгострокове збереження та менеджмент забезпечуються через офіційний охоронний статус 

на національному рівні, як національних парків або ядрових зон біосферних резерватів. Ефективна 
реалізація інтегрованого менеджмент-плану та тристоронньої інтегрованої системи менеджменту є 
необхідною для здійснення процесів планування і управління цим серійним об’єктом. Ключовими 
питаннями управління є контроль лісових пожеж та збереження монументальних старих дерев, 
збереження та менеджмент гірських лук, річкових коридорів та прісноводних екосистем, 
менеджмент туризму, наукові дослідження та моніторинг. Угоди про співпрацю в питаннях 
управління з місцевими групами та туристичними агенціями можуть сприяти досягненню цілей 
управління і забезпеченню участі місцевих громад в менеджменті складових частин.

4.  Рекомендує країнам-учасницям Словаччині, Україні та Німеччині працювати над 
наступними питаннями:

a)  Створення Інтегрованої системи менеджменту для тристороннього об’єкта, яка б 
забезпечила збереження функціональних зв’язків між складовими,

b)  Створення спільних транснаціональних планів наукових досліджень та моніторингу з 
метою вивчення та підготовки звітів по транснаціональному серійному об’єкту в цілому,

c)  Розробка спільних міжнародних програм з нарощення потенціалу та підвищення кваліфікації 
з метою обміну досвідом та вивчення передової практики в країнах, які входять до об’єкта, а також 
з іншими країнами, де знаходяться великі ділянки пралісів або давніх букових лісів;
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5.  Доручає країнам-учасницям Словаччині, Україні та Німеччині забезпечити відповідний 
підхід у збереженні пралісів та давніх букових лісів Європи, а також спільно вивчити потенціал 
Конвенції про Всесвітню спадщину щодо можливостей подальшого розширення даного об’єкта 
за підтримки IUCN та Центру Всесвітньої спадщини за рахунок ділянок з інших зацікавлених 
сторін-учасниць з метою створення повної серійної транснаціональної номінації та забезпечення 
збереження цієї унікальної лісової екосистеми.

Рішення: 36 COM 8B.65   24 червня – 6 липня 2012 року

Формулювання Визначної глобальної цінності для 12 об’єктів, які були внесені до Списку 
під час 35-го засідання Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (UNESCO, 2011) 

Комітет Всесвітньої спадщини,
1.  Розглянувши документ WHC-12/36.COM/8B.Add,
2.  Приймає наступне формулювання Визначної глобальної цінності для наступних об’єктів 

ВС, які були віднесені до Списку на 35-му засіданні Комітету ВС (UNESCO, 2011):
…
- Німеччина / Словаччина / Україна: Букові праліси Карпат та давні букові ліси Німеччини;
…
Стислий виклад 
«Букові праліси Карпат та давні букові ліси Німеччини» є серійним об’єктом, який складається 

з п’ятнадцяти складових частин. Вони являють собою визначний приклад недоторканих 
комплексних лісів помірної зони і демонструють найбільш повні та довершені екологічні 
закономірності і процеси, що характерні для чистих лісостанів бука лісового в різних умовах 
навколишнього середовища. Вони містять безцінний генофонд бука та багатьох інших видів, які 
пов’язані та залежать від даних лісових оселищ.

Критерій (ix): «Букові праліси Карпат та давні букові ліси Німеччини» є життєво важливими 
для розуміння історії та еволюції роду Fagus, який, завдяки своїй поширеності у північній півкулі, 
є глобально важливим. Ці недоторкані комплексні ліси помірної зони демонструють найбільш 
повні та довершені екологічні закономірності і процеси, характерні для чистих лісостанів буку 
лісового за різних екологічних умов, а також представляють всі висотні пояси від морського 
узбережжя аж до верхньої межі лісу в горах. Бук – один з найважливіших елементів лісу для 
біому широколистяних лісів помірної зони, та представляє винятковий приклад реколонізації та 
розвитку суходільних екосистем та угрупувань після останнього льодовикового періоду – процесу, 
який все ще триває. Вони репрезентують ключові аспекти в процесах, які є життєво важливими 
для забезпечення довгострокового збереження природних букових лісів та ілюструють, як лише 
один вид став абсолютно домінуючим за умов різних параметрів навколишнього середовища. 

Цілісність 
Складові даного серійного об’єкта мають достатню площу для підтримання природних 

процесів, які є необхідними для забезпечення довгострокової екологічної життєздатності оселищ 
та екосистем в межах об’єкта. Буферні зони, які включають суміжні природоохоронні території 
(національні парки, природні парки, охоронні ландшафтні області, біосферні резервати), будуть 
знаходитися під управлінням, яке забезпечить надійну охорону об’єкта та його цілісність.

Вимоги до охорони та менеджменту
Довгострокове збереження та менеджмент забезпечуються через офіційний природоохоронний 

статус на національному рівні, оскільки ділянки належать до національних парків або біосферних 
резерватів. Ефективна реалізація тристоронньої інтегрованої системи менеджменту є необхідною 
для здійснення процесів планування і управління цим серійним об’єктом. Чітке дотримання 
принципів невтручання при управлінні стосується всіх складових частин серійного об’єкта. 
В рамках загальних завдань менеджменту, ключовими завданнями практичного управління 
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є сприяння координації та комунікації між складовими частинами, управління ризиками, 
збереження і раціональне використання гірських лук, річкових коридорів та прісноводних 
екосистем, менеджмент туристичної діяльності, наукові дослідження і моніторинг. Складові 
частини залучаються до міжнародних заходів з нарощення потенціалу для обміну передовим 
досвідом з країнами, що входять до серійного об’єкта, та з іншими країнами зі значними 
площами недоторканих і давніх букових лісів. Для того, щоб забезпечити підтримку на місцях 
в довгостроковій перспективі, необхідно налагодити відповідні відносини з громадськістю та 
проводити освітні заходи, що є важливими аспектами управління. Угоди про співпрацю в питаннях 
управління з місцевими групами та туристичними агенціями повинні сприяти досягненню цілей 
управління і забезпеченню участі місцевих громад в менеджменті складових частин.

Рішення: 37 COM 7B.26    16-27 червня 2013 року

Букові праліси Карпат та давні букові ліси Німеччини (Словаччина / Німеччина / Україна) 
(N 1133bis) 

Комітет Всесвітньої спадщини,
1.  Розглянувши документ WHC-13/37.COM/7B.Add,
2.  Посилаючись на рішення 35 COM 8B.13, що було прийняте на його 35-му засіданні 

(UNESCO, 2011),
3. Висловлює стурбованість щодо рівня загроз, які можуть негативно позначитись на 

Визначній глобальній цінності та цілісності Об’єкта, а також висловлює занепокоєння щодо 
відсутності адекватної реакції на дані загрози;

4. Просить країну-учасницю Словаччину забезпечити цілісне бачення щодо розвитку подій 
навколо словацьких складових частин Об’єкта та організувати практичне керівництво з метою 
досягнення ефективного рівня збереження його Визначної глобальної цінності, а особливо 
цілісності, через включення відповідний пунктів в менеджмент-план, який вимагає Рада Європи, 
для того, щоб забезпечити виконання вимог як Конвенції, так і Ради Європи, які мають бути 
поєднані в одному менеджмент-плані;

5. Також звертається до країни-учасниці Словаччини з проханням зміцнити співпрацю між 
різними міністерствами і відомствами з метою забезпечення відповідного менеджменту Об’єкта 
та для забезпечення визнання статусу Об’єкта Всесвітньої спадщини та включення його в стратегії 
та плани;

6.  Спонукає країну-учасницю Словаччину припинити руйнівні рубки в межах складових 
частин Об’єкта ВС ЮНЕСКО;

7.  Посилаючись на те, що слід було провести оцінку впливу на навколишнє середовище 
та повідомити Центр Всесвітньої спадщини про всі господарські заходи в межах Спадщини і 
прилеглих територіях, які можуть мати негативний вплив на Глобальну визначну цінність, як 
це визначено пунктом 172 Практичних настанов, звертається з проханням до країни-учасниці 
Словаччини з проханням негайно припинити всі інфраструктурні проекти в межах чи на межі 
з Об’єктом, які можуть мати негативний вплив на Глобальну визначну цінність до проведення 
оцінки впливу на навколишнє середовище;

8.  Спонукає країни-учасниці Німеччину, Словаччину та Україну посилити свою 
міжнаціональну співпрацю та реалізувати рекомендації, що були прийняті рішенням 35 COM 
8B.13, а зокрема – створення Інтегрованої системи менеджменту для тристороннього Об’єкта з 
метою забезпечення охорони функціональних зв’язуючих елементів між складовими частинами, 
планування наукових досліджень та моніторингу з метою вивчення об’єкта в цілому, розвиток 
потенціалу для обміну досвідом;

9.  Крім того, звертається до країни-учасниці з проханням подати до Центру Всесвітньої 
спадщини до 1 лютого 2014 року оновлений і доповнений звіт щодо стану збереженості Об’єкта 
та реалізації згаданих пунктів, який буде розглянуто на 38-му засідання у 2014 році. 
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Рішення: 38 COM 7B.75    15-25 червня 2014 року

Букові праліси Карпат та давні букові ліси Німеччини (Словаччина / Німеччина / Україна) 
(N 1133bis) 

Комітет Всесвітньої спадщини,
Розглянувши документ WHC-14/38.COM/7B,
Посилаючись на рішення 37 COM 7B.26, прийнятий на його 37-му засіданні (Пномпень, 2013),
Схвалює прогрес, досягнутий країнами-учасницями Німеччиною, Словаччиною та Україною 

щодо налагодження тіснішою міжнаціональної співпраці та створення інтегрованої системи 
менеджменту для їх тристороннього Об’єкта, а також в напрямку планування науково-дослідної 
діяльності та моніторингу, а також підвищення кваліфікації і обміну досвідом, та закликає країни-
учасниці продовжувати зміцнення їхньої технічної співпраці, зокрема в напрямку менеджменту;

Висловлює невдоволення, що країна-учасниця Словаччина не надала жодної інформації 
стосовно побоювань, що були висловлені в Рішенні 37 COM 7B.26 та черговий раз нагадує про 
свої побоювання щодо цілісності та менеджменту складових частин в Словаччині, а саме – НП 
«Полоніни»;

Черговий раз звертається з проханням до країни-учасниці Словаччини забезпечити 
включення цілісного бачення щодо розвитку та збереження Визначної глобальної цінності 
для словацьких складових частин до менеджмент-плану НП «Полоніни», який від них вимагає 
Рада Європи, з метою гарантії того, що вимоги Конвенції щодо координованого менеджменту 
серійного транскордонного Об’єкта та виконання вимог Ради Європи об’єднані в єдиній системі 
менеджменту;

Зобов’язує країну-учасницю Словаччину докладати більш інтенсивні зусилля до зміцнення 
співпраці між різними міністерствами та службами, які причетні до менеджменту Об’єкта, 
а також гарантувати, що статусу Об’єкта Всесвітньої спадщини буде визнано та передбачено 
при розробці стратегій та планів, а також терміново припинити рубки, які проводяться в межах 
складових частин Об’єкта ВС, а саме – в НП «Полоніни», відповідно до прохання, яке було 
прописане в Рішенні Комітету 37 COM 7B.26;

Черговий раз нагадує, що відповідно до пункту 172 Практичних рекомендацій для всіх 
господарських проектів, які можуть вплинути на Визначну глобальну цінність, в межах та 
довкола Об’єкта має бути проведена оцінка впливу на навколишнє середовище, а її результати 
повинні бути подані до Центру Всесвітньої спадщини відповідно до Рекомендацій IUCN щодо 
проведення оцінки впливу на навколишнє середовище в межах/довкола Об’єктів ВС, а також 
спонукає країну-учасницю Словаччину негайно припинити інфраструктурний розвиток, який 
може мати негативний вплив на Визначну глобальну цінність Об’єкта, поки згадана оцінка 
впливу на навколишнє середовище не буде проведена і не буде подано відповідний звіт;

Звертається з проханням до країни-учасниці Словаччини запросити представників Центру 
Всесвітньої спадщини / IUCN приїхати з візитом, який буде присвячено моніторингу виправлення 
зауважень, під час якого вони оглянуть складові частини, а саме – НП «Полоніни», щоб оцінити 
загрози для Об’єкта, зокрема питання, пов’язані з його цілісністю та менеджментом, а також з 
реалізацією відповідних рекомендацій, що були прописані в Рішенні 37 COM 7B.26;

Також просить країну-учасницю Словаччину після консультацій з країнами-учасницями 
Німеччиною та Україною представити до 1 лютого 2015 року звіт до Центру ВС, який має включати 
стислий опис ситуації (1 стор.) щодо стану збереженості Об’єкта, а також опис реалізації викладених 
вище зобов’язань. Даний звіт буде розглянуто на 39-му засіданні Комітету ВС ЮНЕСКО у 2015 році.
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Рішення: 39 COM 7B.19     28 червня – 8 липня 2015 року

Букові праліси Карпат та давні букові ліси Німеччини (Словаччина / Німеччина / Україна) 
(N 1133bis)

Комітет Всесвітньої спадщини,
Розглянувши документ WHC-15/39.COM/7B,
Посилаючись на Рішення 38 COM 7B.75, яке було прийняте на його 38-му засіданні (Доха, 2014),
Схвалює діяльність країн-учасниць Німеччини, Словаччини та України щодо тісної співпраці 

в напрямку збереження та менеджменту Об’єкта та підписання Спільної Декларації про наміри, а 
також спонукає країни-учасниці продовжувати докладати всіх зусиль в цьому напрямку;

Вітає прогрес, який був досягнутий країною-учасницею Словаччиною щодо зміцнення 
співпраці між відповідними міністерствами та відомствами, які відповідають за менеджмент 
словацьких складових частин, але із занепокоєнням відмічає, що засади інтегрованого 
менеджменту для словацьких складових частин досі відсутні, а плани лісозаготівель все ще 
включають деякі ділянки в межах Спадщини;

Підтримує висловлені раніше (у 2014 році) рекомендації щодо експедиції з метою 
моніторингової перевірки і просить країну-учасницю Словаччину реалізувати цю місію;

Також звертається з проханням до країни-учасниці Словаччини гарантувати, що жодні 
лісозаготівельні операції не будуть проводитися в межах спадщини до того моменту, як будуть 
розроблені засади інтегрованого менеджменту для словацьких складових частин спільно 
з країнами-учасницями Німеччиною та Україною. Дані засади мають бути зосереджені на 
природоохоронній діяльності, беручи до уваги міжнародні зобов’язання, такі як статус Всесвітньої 
спадщини і біосферного резервату та нагородження Європейським дипломом;

Звертає увагу на те, що сучасні межі словацьких складових частин Об’єкта не відповідають 
вимогам збереження його Визначної глобальної цінності, тому додатково звертається з проханням 
до країни-учасниці Словаччини розробити пропозиції щодо зміни меж даних складових частин, 
що має бути проведено в тісній співпраці з країнами-учасницями Німеччиною та Україною, а 
також з іншими країнами, які в даний час знаходяться у фазі підготовки номінаційного досьє для 
розширення Об’єкта;

Відмічає наміри країни-учасниці Словаччини запросити спільну дорадчу місію за участі 
представників Центру ВС / IUCN з метою розробки рекомендацій щодо менеджменту словацьких 
складових частин та змін в конфігурації меж складових частин;

Додатково звертається з проханням до країни-учасниці Словаччини подати до 1 грудня 2016 
року оновлений звіт до Центру ВС, який має включати стислий опис ситуації (1 стор.) щодо стану 
збереженості Об’єкта, а також опис реалізації викладених вище зобов’язань. Даний звіт буде 
розглянуто на 41-му засіданні Комітету ВС ЮНЕСКО у 2017 році.
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Рішення: 41 COM 7B.4  5 липня 2017 р.

СТАН ЗБЕРЕЖЕННЯ ОБ’ЄКТІВ,  
ВНЕСЕНИХ ДО СПИСКУ ВСЕСВІТНЬОЇ СПАДЩИНИ

Букові праліси Карпат та давні букові ліси Німеччини (Німеччина, Словаччина, Україна)  
(N 1133bis)

Комітет Всесвітньої спадщини, 
1. Розглянувши Документ WHC/17/41.COM/7B, 
2. Посилаючись на Рішення 39 COM 7B.19, прийняте на 39 засіданні (Бонн, 2015), 
3. Схвалює зусилля держави-учасниці Словаччина у вивченні питання щодо того, яким 

чином сталий туризм може сприяти сталому розвитку території, прилеглої до Об’єкта, а також 
щодо надання інформації стосовно створення нового природного резервату та «екологічно 
функціональної зони», до якої ввійшли ділянки Об’єкта, які розташовані в межах НП «Полоніни», 
та все ж із глибоким занепокоєнням зазначає, що, незважаючи на вищевказані заходи та 
добровільне зобов’язання окремих суб’єктів господарської діяльності припинити рубки, лише 
частина словацьких компонентів Об’єкта знаходяться під охороною на законодавчому рівні і 
юридично захищені від лісогосподарської діяльності станом на сьогодні; 

4. Також із глибоким занепокоєнням зазначає, що для словацьких складових частин Об’єкта 
не було розроблено Інтегрований менеджмент-план; повторює своє прохання до сторони-
учасниці Словаччини забезпечити припинення всіх лісозаготівельних робіт в межах Об’єкта, а 
також, на основі консультацій з іншими сторонам, розробити Інтегрований менеджмент-план для 
словацької частини з особливою увагою до природоохоронної складової, прийнявши до уваги 
міжнародні статуси, такі як Всесвітня спадщина, біосферний резерват, Європейський диплом та 
Natura 2000, а також закликає країну-учасницю Словаччину унеможливити проведення будь-якої 
лісогосподарської діяльності в межах Об’єкта після прийняття згаданого Плану; 

5. Приймає до відома, що перемовини стосовно можливих змін меж словацьких складових 
частин Об’єкта планується провести до кінця 2017 року, а також спонукає країну-учасницю 
Словаччину подати пропозиції щодо згаданих змін найближчим часом на основі консультацій з 
іншими сторонами Об’єкта; 

6. Також схвалює прогрес, досягнутий країною-учасницею Словаччиною щодо реалізації 
рекомендацій, які були розроблені в 2014 році під час польової експедиції робочої групи з 
моніторингу реагування на виклики, які склалися, а також просить країну-учасницю продовжувати 
докладати зусиль до реалізації всіх рекомендацій робочої групи; 

7. Вважає, що якщо не будуть прийняті необхідні міри щодо встановлення відповідного 
режиму охорони  для словацьких складових частин та не буде проведено точне винесення меж в 
натурі, захист згаданих компонентів від рубок стане неможливим в довгостроковій перспективі, що 
очевидно буде становити потенційну загрозу для Визначної глобальної цінності даного серійного 
транснаціонального Об’єкта в цілому відповідно до пунктів 137 та 180 Практичних настанов; 

8. Також просить країну-учасницю Словаччину, на основі консультацій з іншими сторонами  
Об’єкта, до 1 лютого 2018 року подати до Центру Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО доповнений 
звіт щодо стану збереження Об’єкта та реалізації викладений вище вимог; звіт буде розглянуто на 
42 засіданні Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у 2018 році.
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Рішення: 41 COM 8B.7  7 липня 2017 р.

Комітет Всесвітньої спадщини, 
1. Розглянувши документи WHC/17/41.COM/8B та WHC/17/41.COM/INF.8B2, 
2. Підтримує розширення Об’єкта «Букові праліси Карпат та давні букові ліси Німеччини» 

(Німеччина, Словаччина, Україна) та перетворення згаданого Об’єкта на «Букові праліси і давні 
ліси Карпат та інших регіонів Європи» (Албанія, Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Італія, 
Німеччина, Румунія, Словенія, Словаччина, Іспанія та Україна) в межах Списку Всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО на основі критерія (ix); 

3. Приймає до відома наступне попереднє формулювання Визначної глобальної цінності:
Стислий виклад 
«Букові праліси і давні ліси Карпат та інших регіонів Європи» є серійним об’єктом, який в 

цілому складається з 77 складових частин. Вони являють собою визначний приклад недоторканих 
комплексних лісів помірної зони і демонструють найбільш повні та довершені екологічні 
закономірності і процеси, що характерні для чистих лісостанів бука лісового в різних умовах 
навколишнього середовища. Вони містять безцінний генофонд бука та багатьох інших видів, які 
пов’язані та залежать від даних лісових оселищ.  

Критерій (ix): «Букові праліси і давні ліси Карпат та інших регіонів Європи» є життєво 
важливими для розуміння історії та еволюції роду Fagus, який, завдяки своїй поширеності 
у північній півкулі, є глобально важливим. Ці недоторкані комплексні ліси помірної зони 
демонструють найбільш повні та довершені екологічні закономірності і процеси, характерні 
для чистих лісостанів буку лісового за ряду різноманітних лісорослинних умов – кліматичних, 
геологічних та ін. – в межах всіх букових лісових регіонів Європи. Вони охоплюють всі висотні 
пояси від морського узбережжя до верхньої межі і, більше того, включають залишки лісових 
ділянок вздовж зовнішньої межі поширення буку лісового.  Бук – один з найважливіших елементів 
лісу в межах біому широколистяних лісів помірної зони, та представляє винятковий приклад 
реколонізації та розвитку суходільних екосистем та угрупувань з часів останнього льодовикового 
періоду. Поширення бука на північ та захід з його первісних льодовикових рефугіумів на схід 
та південь Європи, яке триває і сьогодні, можна прослідкувати за природними коридорами та 
віхами їх поширення, які охоплюють весь континент. Останні зміни в моделі поширення даного 
виду відбулись під дією прямого впливу діяльності людини, а до більш комплексного впливу 
антропогенного тиску входять і кліматичні зміни.  Як минулі, так і сучасні моделі поширення буку 
являють собою стратегію природної еволюції адаптації та виживання за умов змін навколишнього 
природного середовища. Домінування буку на значних за площею ділянках Європи є живим 
свідченням генетичної адаптивності виду. 

Цілісність 
Відібрані ділянки букових лісів не лише ілюструють повне різноманіття для Європи, а й 

мають достатню площу для підтримки природних процесів, що є необхідними для забезпечення 
довгострокової екологічної життєздатності екосистем. Буферні зони, включаючи природоохоронні 
території довкола (природні парки, біосферні резервати) мають сприятливий менеджмент, який 
сприяє довгостроковому збереженню особливих характеристик відібраних лісових ділянок 
разом з їх невід’ємними елементами. Поряд з такими критеріями, як площа лісової ділянки та 
наявність буферної зони, ключові характеристики, які використовувалися в процесі відбору 
ділянок, включали також середній вік лісостану та період, який минув з часу проведення останніх 
господарських заходів. Критерії оцінювання, які використовувалися в процесі відбору ділянок, 
допомогли описати ступінь природності лісу, але також надають деяке уявлення про властивий 
функціональний потенціал екосистеми. І також, у відповідних випадках, особливий акцент був 
зроблений на зв’язки між буковими лісами та навколишніми додатковими оселищами, як прийнятна 
передумова функціонування екосистем та адаптації до змін навколишнього середовища. 

Вимоги до охорони та менеджменту  
Довгострокова охорона та управління забезпечуються національним законодавством, що 

регулює природоохоронний режим національних парків, ядрових зон біосферних резерватів 
чи інших типів природоохоронних територій. Ефективне впровадження Інтегрованого 
менеджмент-плану та багатосторонньої Інтегрованої системи менеджменту необхідне для 
спрямовування процеси планування та управління даним серійним Об’єктом. Ключовими 
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питаннями менеджменту є контроль лісових пожеж та збереження монументальних старих 
дерев, збереження та менеджмент гірських лук, річкових коридорів та прісноводних екосистем, 
менеджмент туристичної діяльності, наукові дослідження та моніторинг. Угоди про співпрацю 
в менеджменті Об’єкта з групами місцевих стейкголдерів та туристичними агенціями можуть 
покращити досягнення цілей управління та забезпечити участь місцевих громад в управлінні 
складовими частинами Об’єкта. 

4. Приймає до відома результат огляду ситуації при підготовці номінаційної пропозиції 
для утворення довершеного серійного Об’єкта на основі чіткого наукового відбору. Визначене 
формулювання Визначної глобальної цінності та змінена назва нового Об’єкта повинні 
узгоджуватись Об’єктом, який на сьогодні вже віднесений до Списку, а також чітко окреслити 
формат для можливого подальшого розширення Об’єкта; 

5. Дякує країнам-учасницям за їх співпрацю в підготовці даного номінаційного досьє; 
6. Звертається з проханням до країн-учасниць розглянути можливість подальшого розширення 

складових частин на основі консультацій з експертами МСОП та Центром Всесвітньої спадщини 
з метою дотримання вимоги про мінімальну площу в 50 га та покращення природоохоронного 
режиму в межах буферних зон і підвищення екологічної зв’язаності (особливо між складовими 
частинами), а також надалі рекомендує зацікавленим країнам-учасницям проконтролювати, 
щоб складові частини, які братимуть участь в наступному ймовірному розширенні Об’єкта 
перевищували встановлений мінімум вимог для забезпечення цілісності, охорони та менеджменту; 

7. Також звертається з проханням до країн-учасниць гарантувати, що встановлені механізми 
фінансування будуть здатні забезпечити управління складовими частинами на місцевому рівні, 
а також сприяти узгодженому управлінню на території всього транснаціонального серійного 
Об’єкта; 

8. Також просить, щоб особлива увага приділялася належному управлінню буферними 
зонами з метою підтримки непорушених природних процесів з  особливою увагою до мертвої та 
гниючої деревини, включаючи постійний моніторинг загроз та ризиків, ефективне використання 
фахових знань та інституційного потенціалу у сфері управління Об’єктом; 

9. Також звертається з проханням до країн-учасниць подати до 1 грудня 2018 року до Центру 
Всесвітньої спадщини звіт щодо реалізації вищезгаданих рекомендацій на розгляд Комітету 
Всесвітньої спадщини на його 43 засіданні у 2019 році.

Момент тріумфу: пан’європейську спадщину створено!  
(7 липня 2017 р., м. Краків)
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Рішення: 44 COM 8B.32 Фучжоу, 28 липня 2021 р.

БУКОВІ ПРАЛІСИ І ДАВНІ ЛІСИ КАРПАТ  
ТА ІНШИХ РЕГІОНІВ ЄВРОПИ

Комітет всесвітньої спадщини,
1. Розглянувши документи WHC/21/44.COM/8B.Add та WHC/21/44.COM/INF.8B2.Add,
2. Посилаючись на рішення 31 COM 8B.16, 35 COM 8B.13, 41 COM 8B.7, 42 COM 7B.71 та 

43 COM 7B.13 прийняті на 31му (Крайстчерч, 2007), 35му (Штаб-квартира UNESCO, 2011), 41му 
(Краків, 2017), 42му (Манама, 2018) та 43му (Баку, 2019) засіданнях відповідно,

3. Погоджує суттєві зміни меж об’єкту «Букові праліси і давні ліси Карпат та інших регіонів 
Європи: Албанія, Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Німеччина, Італія, Румунія, Словаччина, 
Словенія, Іспанія та Україна», на основі критерію (ix), шляхом додавання або модифікації на-
ступних номінованих складових частин в Боснії і Герцеговині, Чехії, Франції, Італії, Північній 
Македонії, Польщі, Словаччині та Швейцарії

• Вігорлат (Словаччина) – зміна меж існуючої однойменної складової частини;
• Праліс Гавешова (Словаччина), зміна меж існуючої однойменної складової частини;
• Рожок (Словаччина), зміна меж існуючої однойменної складової частини;
• Удава (Словаччина) та Стужиця-Буковські Верхи (Словаччина), зміна меж існуючої одно-

йменної складової частини Стужиця-Буковські Верхи (Словаччина);
• Коццо Ферьєро (Італія), зміна меж існуючої однойменної складової частини;
• Фаласконе (Італія), зміна меж існуючої однойменної складової частини «Ліс Умбра»  

(Італія);
• Паварі-Сфілці (Італія) [нова складова частина];
• Поллінелло (Італія) [нова складова частина];
• Вале Інфернале (Італія) нова складова частина];
• Прашума Янж (Боснія і Герцеговина) [нова складова частина];
• Ліс Бетлашток (Швейцарія) [нова складова частина];
• Валлі ді Лодано, лісові резервати Бусай і Соладіно (Швейцарія) [нова складова частина];
• Гори Їзера (Чехія) [нова складова частина];
• Шапітре (Франція) [нова складова частина];
• Гран-Вентрон (Франція) [нова складова частина];
• Массан (Франція) [нова складова частина];
• Длабока Рєка (Північна Македонія) [нова складова частина];
• Полонина Ветлінська і Смерек (Польща) [нова складова частина];
• Прикордонний Хребет та долина річки Горна Солінка (Польща) [нова складова частина];
• Долина потоку Теребовець (Польща) [нова складова частина];
• Долина потоку Волосатка (Польща) [нова складова частина];
4. Приймає наступне формулювання визначної всесвітньої цінності об’єкта в цілому, вклю-

чаючи змінені та нещодавно додані компоненти, зазначені вище:
Стислий опис
«Букові праліси і давні ліси Карпат та інших регіонів Європи» є транснаціональним серійним 

об’єктом, який складається з 94 складових частин у 18 країнах. Вони являють собою унікальний 
приклад відносно непорушених, комплексних лісів помірного поясу та демонструють широкий 
спектр повноцінних екологічних моделей і процесів для чистих і мішаних лісостанів бука лісово-
го (європейського) в різноманітних екологічних умовах. Протягом всіх льодовикових фаз (льодо-
викових періодів) за останній мільйон років бук лісовий (Fagus sylvatica) пережив несприятливі 
кліматичні умови в рефугіумах у південних частинах Європейського континенту. Згадані рефугі-
уми були задокументовані вченими шляхом палеоекологічного аналізу з використанням новітніх 
методів генетичного кодування. Після останнього льодовикового періоду, приблизно 11 000 років 
тому, бук почав рухатись з рефугіумів та розширювати свій ареал, щоб зрештою охопити значні 
частини європейського континенту. Під час цієї експансії, яка все ще триває, бук утворив різні 
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типи рослинних угруповань за різних лісорослинних умов. Взаємодія між різноманіттям серед-
овища, кліматичними градієнтами та генофондами різних видів сформувала і продовжує форму-
вати це велике різноманіття лісових угруповань за участі буку лісового. Ці ліси містять безцінну 
популяцію старих дерев і генетичний резерв бука та багатьох інших видів, які пов’язані з цими 
старовіковими лісовими оселищами та залежать від них.

Критерій (ix): Об’єкт є необхідним для розуміння історії та еволюції роду Fagus, який, з 
огляду на його широке поширення в Північній півкулі та його екологічне значення, має глобальне 
значення. Ці в основному непорушені, складні ліси помірного клімату демонструють комплексні 
екологічні закономірності та процеси в чистих і змішаних лісостанах бука лісового за різноманіт-
них градієнтів лісорослинних умов, включаючи кліматичні та геологічні умови, що охоплюють 
майже всі букові лісові регіони Європи. Ділянки лісів, які входять до об’єкту, включені з усіх 
висотних зон від прибережних районів до верхньої межі лісу і включають найкращі зразки, що 
залишилися в межах зони поширення буку лісового. Присутність бука є однією з найважливі-
ших характерних рис для помірного широколистяного лісового біому і є визначним прикладом 
повторної колонізації та розвитку наземних екосистем і угрупувань з часів останнього льодови-
кового періоду. Експансію бука (процес, який все ще триває) на північ та на захід із його початко-
вих льодовикових рефугіумів у східній та південній частинах Європи можна відстежити вздовж 
природних коридорів, що охоплюють континент. Домінування бука на великих ділянках в межах 
Європи є живим свідченням генетичної адаптивності дерев – процесу, який все ще триває.

Цілісність
Вибрані складові частини представляють різноманіття букових пралісів та давніх букових 

лісів, що зустрічаються по всій Європі, з точки зору різних кліматичних і геологічних умов та 
висотних поясів. Об’єкт включає складові частини, які відображають його визначну всесвітню 
цінність (OUV) та ілюструють варіативність лісових екосистем буку лісового. Разом ці складові 
частини сприяють цілісності об’єкта в цілому. Крім того, кожна складова частина повинна від-
повідати вимозі цілісності на місцевому рівні, представляючи повний набір природних процесів 
розвитку лісу в його певних географічних та екологічних умовах в рамках серійного об’єкту. Біль-
шість складових частин мають достатній розмір, щоб підтримувати природні процеси, необхідні 
для їх довготривалої екологічної життєздатності.

Найбільш значними загрозами для об’єкта є вирубка лісу та фрагментація оселищ. Лісоза-
готівля поблизу складових частин може спричинити мікрокліматичні зміни та ефект мобілізації 
поживних речовин з негативним впливом на цілісність об’єкта. Зміна виду землекористування 
на прилеглих територіях може призвести до збільшення фрагментації оселищ, що є особливо 
загрозливим для менших за площею складових частин. Розвиток інфраструктури є потенційною 
загрозою лише для кількох складових частин.

Щодо змін клімату, то цей фактор вже сьогодні є ризиком для деяких компонентів, і можна 
передбачити подальший вплив, включаючи зміни видового складу та зміну лісорослинних умов. 
Однак слід зазначити, що однією з ознак Визначної всесвітньої цінності об’єкта є демонстрація 
здатності бука пристосовуватися до різних еколого-кліматичних режимів на всьому своєму ареа-
лі. Тому потенційні майбутні зміни необхідно відстежувати та документувати, щоб краще зрозу-
міти ці процеси.

Вищезгадані загрози можуть впливати на цілісність складових частин різною мірою та різ-
ними способами, наприклад, через зменшення структурного різноманіття, фрагментацію, втрату 
зв’язку, втрату біомаси та змінений мікроклімат, які знижують функціональність екосистеми та 
здатність до адаптації в цілому. Для подолання цих загроз створюються буферні зони, які знахо-
дяться в управлінні відповідальних органів та відповідних адміністрацій.

Вимоги до охорони та менеджменту
Суворий режим невтручання як засіб менеджменту є важливим для збереження визначної 

всесвітньої цінності цього серійного об’єкта в усіх його складових частинах. Більшість із 94 скла-
дових частин охороняються законом як лісові резервати з абсолютною заповідністю, території 
дикої природи, ядрові зони біосферних заповідників або національних парків (категорія I або II 
за класифікацією МСОП). Для деяких складових частин охорона та управління регламентуються 
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менеджмент-планами (з прописаними положеннями, які забезпечують заборону рубок у старо-
вікових лісах). Оскільки надзвичайно важливою вимогою є гарантія надійного збереження в дов-
гостроковій перспективі, за потреби режим охорони буде підвищено.

Для забезпечення життєздатності чотирьох складових частин, менших за встановлений міні-
мальний розмір 50 га, держави-учасниці розглянуть можливість розширення складових частин з 
подальшим застосуванням режиму невтручання. Крім того, першочергове значення має ефектив-
не управління буферними зонами для охорони об’єкта від зовнішніх загроз та збереження його 
цілісності.

Цілісність кожної складової частини є відповідальністю держави-учасниці та забезпечується 
відповідними місцевими органами управління та адміністраціями. З метою узгодженої охорони 
та управління об’єктом, а також для координації діяльності між органами управління та 18 держа-
вами-учасницями слід створити функціональну організаційну структуру. Для забезпечення цього 
аспекту в процесі номінації була розроблена Інтегрована система управління, яка буде підтриму-
ватися, щоб забезпечити ефективний та скоординований менеджмент та охорону об’єкта в ціло-
му. Спільний менеджмент комітет, до складу якого входять представники всіх держав-учасниць, 
сформулював Спільну декларацію про наміри. Ця Декларація регулює та структурує співробітни-
цтво між усіма державами-учасницями, чиї ділянки входять до об’єкта, і забезпечує зобов’язання 
захищати та зміцнювати визначну всесвітню цінність об’єкта. Для сприяння роботі Спільного 
менеджмент комітету та для допомоги державам-учасницям буде створено посаду координатора.

Інтегрована система управління та менеджмент-плани для складових частин забезпечать ре-
алізацію режиму невтручання в межах складових частин, тоді як в буферних зонах буде забезпе-
чено відповідний менеджмент, щоб уникнути негативного впливу на визначну всесвітню цінність 
об’єкта з особливим акцентом на забезпеченні цілісності та його недоторканості. Для гармонізації 
підходу до управління між 94 складовими частинами держави-учасниці розроблять спільні цілі та 
скоординовані заходи, які охоплюватимуть менеджмент об’єкта і буферних зон, моніторинг і до-
слідження, екоосвіту та підвищення обізнаності, менеджмент відвідування території та туризм, а 
також покращення фінансової спроможності та підвищення кваліфікації людського ресурсу. Для 
відстеження довгострокового розвитку пропонується створити узгоджену систему моніторингу 
на основі вибраних екологічних (проксі) показників цілісності в усіх складових частинах. Вкрай 
важливо, щоб кожна держава-учасниця забезпечувала чіткі гарантовані довгострокові механізми 
фінансування для підтримки послідовного управління об’єктом на національному рівні, а також 
скоординованого управління ним.

Необхідно приділяти особливу увагу конфігурації об’єкта, щоб гарантувати стійку життєз-
датність кожній складовій частині для безперешкодного розвитку екологічних та біологічних 
процесів без суттєвих втручань ззовні, а саме – інтеграція навколишніх лісових екосистем, щоб 
забезпечити достатнє збереження та сполученість, особливо для невеликих складових частин. Усі 
складові частини мають буферні зони різної конфігурації, включаючи навколишні заповідні те-
риторії (національні парки, природні парки, біосферні заповідники та ін.). В цих буферних зонах 
буде запроваджено регулярний моніторинг для забезпечення захисту в умовах змін навколишньо-
го середовища, таких як зміна клімату. Межі буферних зон, де це можливо, повинні співпадати з 
межами існуючих природоохоронних територій і мають бути розширені для з’єднання складових 
частин там, де вони знаходяться в безпосередній близькості. Нарешті, де це доцільно, особливу 
увагу слід приділяти забезпеченню ефективного екологічного зв’язку між буковими лісами та на-
вколишніми супутніми видами оселищ на постійній основі для того, щоб забезпечити природний 
розвиток та адаптацію лісу до змін навколишнього середовища.

5. Бере до уваги такі складові частини в цій номінації, які на разі не рекомендуються до 
включення до серійного об’єкта:

• Фрушка гора – Папратський-до (Сербія);
• Фрушка гора – Равне (Сербія);
• Капанік – Козьє стене (Сербія);
• Тара – Рача (Сербія);
• Тара – Звезда (Сербія);
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• Кийовський праліс (Словаччина);
• Егуаль (Франція);
• Сент-Бом (Франція);
• Сен-Пе-де-Бігорр (Франція);
• Біоградска гора – 1 (Чорногорія);
• Біоградска гора – 2 (Чорногорія).
6. Рекомендує перед розглядом можливого повторного подання цих складових частин у будь-

якій майбутній номінації:
1. Державі-учасниці Сербії: надати більш детальну інформацію про тип, масштаб, частоту та 

площі будь-яких лісозаготівель та лісогосподарських робіт, які можуть проводитись в буферних 
зонах номінованих складових частин у Сербії та їх потенційного впливу на Визначну всесвітню 
цінність разом із планом мінімізації рубок в усіх визначених буферних зонах;

2. Державі-учасниці Словаччині: розширити буферну зону номінованої складової частини 
Кийовський праліс та з’єднати буферну зону цієї частини з буферною зоною існуючої складової 
частини Вігорлат;

3. Державі-учасниці Франції: за підтримки Центру всесвітньої спадщини та при потребі ра-
зом зі МСОП суттєво переглянути номіновані складові частини Егуаль, Сент-Бом та Сен-Пе-де-
Біггор, щоб підвищити їх цілісність, переформатувати та розширити їх буферні зони;

4. Державі-учасниці Чорногорії: за підтримки Центру всесвітньої спадщини та при потребі 
разом зі МСОП об’єднати номіновані складові частини Біоградська Гора 1 та Біоградська Гора 2 
та узгодити зонування Національного парку «Біоградська Гора» у світлі номінації та переглянути 
діючі нормативні акти, особливо просторовий план спеціального призначення для національного 
парку «Біоградська гора», щоб привести їх у відповідність зі збереженням визначної всесвітньої 
цінності номінованого об’єкта. Далі рекомендується розробити відповідний менеджмент-план 
для туристичної діяльності в межах утвореної території;

Також бере до уваги наступні номіновані складові частини, які не рекомендються до вклю-
чення до серійного об’єкта:

• Складова частина 1 – Шізе Північно-Західний (Франція);
• Складова частина 2 – Шізе Південний (Франція);
• Фонтенбло (Франція).
Зазначає, що номінована складова частина Фонтенбло потенційно може розглядатися у 

зв’язку з можливим розширенням існуючого об’єкта всесвітньої спадщини – палацу і парку Фон-
тенбло, Франція;

7. Повторює свої прохання до всіх держав-учасниць, залучених до цієї транснаціональної се-
рійної номінації, гарантувати, щоб менеджмент буферної зони підтримував безперервні природні 
процеси з особливою увагою до мертвої та гниючої деревини, включаючи постійний моніторинг 
загроз і ризиків, відповідно до Рішення 41 COM 8B.7, з чітким, суворим і послідовним підходом 
до конфігурації та управління буферною зоною, відповідно до Рішення 42 COM 7B.71, як єдиного 
можливого способу збереження цілісності невеликих залишків лісових ділянок, включених до 
цього об’єкта відповідно до Рішення 43 COM 7B.13;

8. Також просить усі держави-учасниці, які беруть участь у цьому транснаціональному серій-
ному об’єкті, переглянути конфігурацію складових частин і конфігурацію буферних зон в усьому 
транснаціональному серійному об’єкті, що дозволить розширити непорушені природні процеси 
на навколишні території, щоб забезпечити природну еволюцію та подальше відновлення букових 
лісів у складових частинах та в прилеглих територіях, а також розглянути пропозиції щодо під-
силення об’єкту належним чином;

9. Далі просить держави-учасниці подати до 1 грудня 2023 року до Центру всесвітньої спад-
щини спільну доповідь про стан збереження об’єкта в цілому, а також висвітлити питання узго-
дженості меж і буферних зон для розгляду Комітетом всесвітньої спадщини на його 47-му засі-
данні;

10. Схвалює посилену співпрацю між великою кількістю європейських держав-учасниць за-
ради збереження букових пралісів та давніх і старовікових букових лісів по всьому континенту.
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АКТИ ПРЕЗИДЕНТА ТА УРЯДУ УКРАЇНИ  
ІЗ ПИТАНЬ ЗБЕРЕЖЕННЯ БУКОВИХ ПРАЛІСІВ КАРПАТ  

ЯК ОБ’ЄКТА ВСЕСВІТНЬЇ СПАДЩИНИ ЮНЕСКО  
ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ ЇХ РОЗТАШУВАННЯ

Указ 
Президента України 

«Про додаткові заходи щодо розвитку природно-заповідної справи в Україні» (витяг)

З метою поліпшення умов реалізації єдиної державної політики у сфері розвитку природно-
заповідної справи, вдосконалення управління територіями та об’єктами природно-заповідного 
фонду постановляю: 

1. Кабінету Міністрів України: 
…

5) у тримісячний строк: 
розробити та затвердити план заходів, спрямованих на збереження та розвиток української 

частини природного об’єкта «Букові праліси Карпат», внесеного до Списку Всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО; 

…

Президент України         В. Ющенко

м. Київ, 14 серпня 2009 року 
№ 611/2009
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Розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2009 р. № 1619-р  

 «Про затвердження плану заходів щодо збереження та розвитку  
української частини природного об’єкта «Букові праліси Карпат»  

1. Затвердити план заходів щодо збереження та розвитку української частини природного 
об’єкта «Букові праліси Карпат», внесеного до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, що 
додається. 

2. Мінприроди разом з іншими заінтересованими органами виконавчої влади забезпечити 
виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням. 

Прем’єр-міністр України   Ю. Тимошенко

ЗАТВЕРДЖЕНО  
розпорядженням Кабінету Міністрів України  
від 23 грудня 2009 р. № 1619-р

ПЛАН  
заходів щодо збереження та розвитку української частини природного об’єкта «Букові 

праліси Карпат»  

Найменування заходу Строк виконання
1. Забезпечення встановлення на території Карпатського біосферного 
заповідника та Ужанського національного природного парку щитів з 
інформацією про природний об’єкт «Букові праліси Карпат» (далі – букові 
праліси Карпат)

2010-2012 роки

2. Сприяння залученню фінансової допомоги, необхідної для збереження 
та розвитку Карпатського біосферного заповідника та Ужанського 
національного природного парку 

постійно

3. Забезпечення налагодження міжнародної співпраці з питань проведення 
наукових досліджень екосистем букових пралісів Карпат постійно

4. Організація висвітлення у друкованих засобах масової інформації 
питань, пов’язаних із збереженням об’єктів природної та культурної 
спадщини Всесвітнього значення, зокрема букових пралісів Карпат 

постійно

5. Створення на базі Карпатського біосферного заповідника міжнародного 
навчально-дослідного центру з вивчення букових пралісів Карпат 2010-2013 роки

6. Завершення будівництва еколого-освітнього центру в Ужанському 
національному природному парку 2010-2012 роки

7. Організація конференції з питань відновлення та поліпшення стану 
букових пралісів Карпат 2010 рік

8. Проведення роботи, спрямованої на підвищення рівня громадської 
свідомості з питань охорони навколишнього природного середовища постійно
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Розпорядження 
Кабінету Міністрів України  

«Про затвердження плану заходів щодо забезпечення сталого розвитку і благоустрою 
гірських населених пунктів української частини українсько-словацько-німецького 

природного об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО  
«Букові праліси Карпат та давні букові ліси Німеччини»

 від 10 вересня 2014 року № 819-р  
{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 499 від 17.07.2015}

1. Затвердити план заходів щодо забезпечення сталого розвитку і благоустрою гірських 
населених пунктів української частини українсько-словацько-німецького природного об’єкта 
Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат та давні букові ліси Німеччини», що 
додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади та Закарпатській 
облдержадміністрації подавати щороку до 25 січня Міністерству економічного розвитку і торгівлі 
інформацію про стан виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, для її 
узагальнення і подання щороку до 20 лютого Кабінетові Міністрів України.

Прем’єр-міністр України А.ЯЦЕНЮК
Інд. 33

 ЗАТВЕРДЖЕНО  
розпорядженням Кабінету Міністрів України  

від 10 вересня 2014 р. № 819-р

ПЛАН ЗАХОДІВ  
щодо забезпечення сталого розвитку і благоустрою гірських населених пунктів 

української частини українсько-словацько-німецького природного об’єкта Всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат та давні букові ліси Німеччини»

1. Опрацювати питання щодо визначення переліку автомобільних доріг місцевого значення 
в Закарпатській області, які ведуть до Карпатського біосферного заповідника та Ужанського 
національного природного парку як складових частин українсько-словацько-німецького 
природного об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат та давні букові ліси 
Німеччини» (далі – природний об’єкт «Букові праліси Карпат та давні букові ліси Німеччини»), 
та включення їх до переліку автомобільних доріг загального користування державного значення, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 р. № 301 (Офіційний 
вісник України, 2012 р., № 30, ст. 1110).

Мінінфраструктури, Укравтодор,  
Закарпатська облдержадміністрація.

2014-2015 роки.
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2. Провести ремонт і забезпечити утримання дорожньої інфраструктури в межах території 
Карпатського біосферного заповідника та Ужанського національного природного парку.

Мінінфраструктури, Укравтодор,  
Закарпатська облдержадміністрація.

2015 рік.

3. Організувати та провести зустріч за участю представників Мінприроди, Міністерства 
довкілля Словацької Республіки і Федерального міністерства довкілля, охорони навколишнього 
природного середовища та безпеки ядерних реакторів Федеративної Республіки Німеччина з 
метою підписання Меморандуму щодо збереження українсько-словацько-німецького природного 
об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат та давні букові ліси Німеччини».

Мінприроди,  
Закарпатська облдержадміністрація.

2014-2015 роки.

4. Забезпечити переоснащення систем опалення адміністративних та житлових будинків 
державної і комунальної форми власності, які розміщені на території української частини 
природного об’єкта «Букові праліси Карпат та давні букові ліси Німеччини».

Закарпатська облдержадміністрація,  
Мінрегіон, Міненерговугілля.

2014 рік.

5. Забезпечити проектування та виконання робіт з берегоукріплення річок і здійснення 
протизсувних заходів, реконструкцію очисних споруд та водозабору, будівництво каналізаційних 
мереж, мереж централізованого і нецентралізованого питного водопостачання в м. Рахові, 
селищах міського типу Кобилецька Поляна, Ясіня Закарпатської області, які розташовані на 
території української частини природного об’єкта «Букові праліси Карпат та давні букові ліси 
Німеччини».

Закарпатська облдержадміністрація,  
Мінрегіон, Мінприроди, Держводагентство.

2014-2016 роки.

6. Організувати розроблення схеми планування територій Великоберезнянського, 
Перечинського, Рахівського, Тячівського та Хустського районів Закарпатської області.

Закарпатська облдержадміністрація,  
Мінрегіон.

2014-2015 роки.

7. Вирішити питання щодо збирання та видалення побутових відходів на територіях, 
прилеглих до української частини природного об’єкта «Букові праліси Карпат та давні букові 
ліси Німеччини».

Закарпатська облдержадміністрація,  
Мінрегіон, Мінприроди.

2014-2015 роки.

8. Розглянути питання щодо залучення інвестицій для розміщення у Великоберезнянському, 
Рахівському, Тячівському і Хустському районах Закарпатської області підприємств, що здійснюють 
глибоку переробку деревини, дикорослих плодів, ягід, грибів та інших природних ресурсів.

Закарпатська облдержадміністрація,  
Мінекономрозвитку, Мінприроди, Мінагрополітики.

2015-2016 роки.
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9. Створити умови для розвитку туристичних ресурсів Закарпатської області, а саме:
провести оцінку стану туристичних ресурсів гірської частини Закарпаття.

Закарпатська облдержадміністрація,  
Мінприроди, Держтуризмкурорт.

Друге півріччя 2014 року;

розробити регіональну програму охорони і раціонального використання туристичних 
ресурсів.

Закарпатська облдержадміністрація,  
Мінприроди.

Друге півріччя 2014 року;

забезпечити утворення туристично-інформаційних центрів.
Закарпатська облдержадміністрація,  

Держтуризмкурорт.
2015-2016 роки;

сприяти розвиткові сільського туризму.
Мінагрополітики, Держтуризмкурорт,  

Закарпатська облдержадміністрація.
Постійно.

10. З метою популяризації природного об’єкта «Букові праліси Карпат та давні букові ліси 
Німеччини» забезпечити поширення відповідної інформації на національному туристичному 
порталі «Завітайте в Україну».

Держтуризмкурорт.
2014-2015 роки.

11. Сприяти розвиткові транскордонного співробітництва в рамках Карпатського регіону.
Закарпатська облдержадміністрація,  

Мінекономрозвитку, Мінрегіон.
Постійно.
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 Витяг

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 

Про додаткові заходи щодо розвитку лісового господарства,  
раціонального природокористування та збереження об’єктів природно-заповідного фонду

 З метою забезпечення сталого природокористування, розвитку лісів, удосконалення систе-
ми державного управління у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісових на-
саджень, ведення лісового господарства, а також збереження цінних природних комплексів та 
екосистем, розвитку заповідної справи постановляю:

1. Кабінету Міністрів України:
4) забезпечити здійснення комплексу заходів щодо охорони і збереження особливо цінних 

природних територій та об’єктів, розвитку заповідної справи, а саме:
розроблення та затвердження плану заходів, спрямованих на збереження і розвиток україн-

ської частини природного об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО "Букові праліси і давні ліси 
Карпат та інших регіонів Європи";

Президент України        П.ПОРОШЕНКО
21 листопада 2017 року
№381/2017 



232

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 21 листопада 2018 р. № 892-р
Київ

Деякі питання збереження української частини природного об’єкта Всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО «Букові праліси і давні ліси Карпат та інших регіонів Європи» та сталого розвитку 

прилеглих до нього територій

1. Затвердити план заходів щодо збереження української частини природного об’єкта Всес-
вітньої спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси і давні ліси Карпат та інших регіонів Європи» та 
сталого розвитку прилеглих до нього територій, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 
вересня 2014 р. № 819 «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення сталого розвитку і 
благоустрою гірських населених пунктів української частини українсько-словацько-німецького 
природного об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат та давні букові ліси 
Німеччини».

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Закарпатській, Івано-
Франківській, Львівській та Хмельницькій облдержадміністраціям подавати щороку до 25 січня 
Міністерству екології та природних ресурсів інформацію про стан виконання плану заходів, за-
твердженого цим розпорядженням, для її узагальнення і подання до 20 лютого Кабінетові Міні-
стрів України.

 Прем’єр-міністр України       В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням Кабінету Міністрів України  

від 21 листопада 2018 р. № 892-р

ПЛАН  
заходів щодо збереження української частини природного об’єкта  

Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси і давні ліси Карпат та інших регіонів Європи»  
та сталого розвитку прилеглих до нього територій 

Збереження української частини природного об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО  
«Букові праліси і давні ліси Карпат та інших регіонів Європи» 

1. Забезпечити координацію роботи із збереження української частини природного об’єкта 
Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси і давні ліси Карпат та інших регіонів Європи» 
(далі – об’єкт Всесвітньої спадщини), зокрема:

взяти участь у:
- засіданнях спільного комітету з управління об’єктом Всесвітньої спадщини;
- створенні і впровадженні інтегрованої системи управління об’єктом Всесвітньої спадщини;
забезпечити співпрацю з установами інших країн Європи, що оберігають букові праліси та 

давні ліси, насамперед з румунськими та словацькими установами, розташованими вздовж укра-
їнсько-румунського та українсько-словацького кордону;

забезпечити провадження діяльності національної керівної групи об’єкта Всесвітньої спад-
щини щодо виконання рішень, прийнятих на засіданнях спільного комітету з управління об’єктом 
Всесвітньої спадщини.

Мінприроди, МОН, Держлісагентство.
2018–2023 роки.
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2. Створити умови для розвитку Карпатського біосферного заповідника, Ужанського націо-
нального природного парку, національних природних парків «Зачарований край», «Синевир» і 
«Подільські Товтри», природних заповідників «Горгани» і «Розточчя», ділянки яких увійшли до 
складу об’єкта Всесвітньої спадщини, а саме:

затвердити методичні рекомендації щодо управління ділянками об’єкта Всесвітньої спад-
щини та його буферною зоною, співпраці з місцевими органами виконавчої влади і органами 
місцевого самоврядування;

забезпечити належний режим охорони об’єкта Всесвітньої спадщини та створити систему 
моніторингу його ділянок та буферної зони;

забезпечити проведення наукових досліджень біотичного та ландшафтного різноманіття 
об’єкта Всесвітньої спадщини;

забезпечити установи природно-заповідного фонду транспортними засобами, засобами 
зв’язку і спостереження, форменим одягом;

облаштувати еколого-освітні, туристично-інформаційні центри, рекреаційно-туристичні 
пункти, музейні кімнати в зоні розташування ділянок об’єкта Всесвітньої спадщини, вжити за-
ходів до будівництва музею природи з адміністративно-лабораторними приміщеннями в Ужан-
ському національному природному парку;

організувати та облаштувати екологічні стежки і туристичні маршрути на всіх ділянках 
об’єкта Всесвітньої спадщини;

встановити інформаційні та межові знаки в місцях масового відвідування, прилеглих до 
об’єкта Всесвітньої спадщини населених пунктах, поблизу основних доріг;

опрацювати питання щодо можливості організації в Карпатському біосферному заповіднику 
міжнародного навчально-дослідного центру збереження букових пралісів, еколого-освітньої ро-
боти та сталого розвитку;

забезпечити розроблення проектів організації територій та ефективне управління ділянками 
об’єкта Всесвітньої спадщини.

Мінприроди, МОН, Держлісагентство.
2018–2023 роки.

3. Забезпечити популяризацію об’єкта Всесвітньої спадщини шляхом:
висвітлення питань, пов’язаних із збереженням об’єкта Всесвітньої спадщини та його цінніс-

тю, в рамках відзначення днів добросусідства з використанням партнерських зв’язків у засобах 
масової інформації, на офіційних веб-сайтах Мінприроди, облдержадміністрацій, установ при-
родно-заповідного фонду;

використання і популяризації логотипів ЮНЕСКО, Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, об’єкта 
Всесвітньої спадщини, таких природно-заповідних установ, що входять до його складу, як Кар-
патський біосферний заповідник, Ужанський національний природний парк, національні природ-
ні парки «Зачарований край», «Синевир» і «Подільські Товтри», природні заповідники «Горгани» 
і «Розточчя»;

видання буклетів, листівок та путівників, присвячених цінностям об’єкта Всесвітньої спад-
щини.

Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська та Хмельницька облдержадміністрації, 
Мінприроди, Мінрегіон, Мінкультури, установи природно-заповідного фонду.

2018–2023 роки.

Забезпечення сталого розвитку прилеглих  
до об’єкта Всесвітньої спадщини територій

4. Забезпечити розвиток транскордонного співробітництва в Карпатському регіоні шляхом:
підготовки та подання проектних пропозицій щодо розвитку туризму, природоохоронної і 

рекреаційної інфраструктури у межах об’єкта Всесвітньої спадщини та прилеглих до нього тери-
торій в рамках виконання спільних операційних програм прикордонного співробітництва «Угор-
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щина – Словаччина – Румунія – Україна», «Румунія – Україна», «Польща – Україна – Білорусь», 
що фінансуються через Європейський інструмент сусідства ЄС на 2014–2020 роки, а також реа-
лізації Стратегії виконання Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат;

продовження консультацій із Словацькою Стороною щодо можливості відкриття міжнарод-
ного пункту пропуску через державний кордон для автомобільного та пішохідного сполучення 
Забродь (Україна) – Уліч (Словацька Республіка);

проведення консультацій з Румунською Стороною щодо можливості будівництва (віднов-
лення) мосту через р. Тиса та відкриття міжнародного пункту пропуску через державний кордон 
для автомобільного, залізничного та пішохідного сполучення Ділове (Україна) – Валя Вишеулуй 
(Румунія).

Мінрегіон, Мінекономрозвитку, Мінінфраструктури, ДФС,  
Адміністрація Держприкордонслужби, МЗС, 

Закарпатська, Івано-Франківська та Львівська облдержадміністрації.
2018–2023 роки.

5. Забезпечити проведення ремонту і утримання інфраструктури доріг, що ведуть до ділянок 
об’єкта Всесвітньої спадщини на території Карпатського біосферного заповідника, Ужанського 
національного природного парку, національних природних парків «Зачарований край», «Сине-
вир» і «Подільські Товтри», природних заповідників «Горгани» і «Розточчя», а також опрацювати 
питання щодо включення до переліку автомобільних доріг загального користування державного 
значення автомобільні дороги місцевого значення в Закарпатській, Івано-Франківській, Львів-
ській та Хмельницькій областях, що ведуть до ділянок об’єкта Всесвітньої спадщини.

Мінінфраструктури, Укравтодор, 
Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська та Хмельницька облдержадміністрації.

2019–2023 роки.

6. Забезпечити здійснення заходів з:
переоснащення систем опалення будинків комунальної власності, реконструкції очисних 

споруд та водозаборів, будівництва каналізаційних мереж, мереж централізованого і нецентра-
лізованого питного водопостачання, збирання та видалення побутових відходів на прилеглих до 
об’єкта Всесвітньої спадщини територій, заохочення населення до переходу на альтернативні 
джерела енергозабезпечення (теплові насоси, сонячні батареї, електроопалення, вітроенергетич-
ні установки);

забезпечення розвитку та впровадження інструментів державно-приватного партнерства 
щодо сталого розвитку прилеглих до об’єкта Всесвітньої спадщини територій.

Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська та Хмельницька облдержадміністрації  
за участю органів місцевого самоврядування, Мінрегіон, Мінприроди, Держводагентство.

2019–2023 роки.

7. Забезпечити створення на прилеглих до об’єкта Всесвітньої спадщини територіях додат-
кових робочих місць, зокрема опрацювати питання щодо залучення інвестицій для утворення 
підприємств, що здійснюють глибоку переробку деревини, переробку дикорослих плодів, ягід, 
грибів та інших природних ресурсів.

Мінрегіон, Мінагрополітики, Держлісагентство, Закарпатська,  
Івано-Франківська, Львівська та Хмельницька облдержадміністрації.

2019–2020 роки.
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 Стратегія 
розвитку мережі навчальних центрів (візит-центрів), 

розробленої в рамках проекту «Сталий менеджмент буферної зони об’єкта 
Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат» (Україна – Словаччина) 

та прилеглих до нього територій»

Занесення букових пралісів Словацьких та Українських Карпат як природного об’єкта 
до списку Всесвітньої спадщини (ВС) ЮНЕСКО у 2007 році, підтверджує визначну роль, яку 
відіграють ці екосистеми для всього світу. Саме тому Федеральна служба охорони довкілля 
Німеччини (UBA) та Федеральне міністерство довкілля, охорони природи та ядерної безпеки 
започаткували ініціативу щодо поглиблення транснаціональної співпраці між Німеччиною, 
Словаччиною та Україною. Таким чином, згаданими установами було профінансовано проект 
«Сталий менеджмент буферної зони об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси 
Карпат» (Україна – Словаччина) та прилеглих до нього територій». Проект реалізовувався 
протягом 2010-2011 років. Одним із важливих його компонентів було створення стратегії щодо 
розбудови еколого-освітньої інфраструктури в межах об’єкта, а головне – розроблення концепції 
Міжнародного навчально-дослідного центру букових пралісів та сталого розвитку на базі 
Карпатського біосферного заповідника. 

1. Бачення. 
Бачення для мережі: 
Розробити європейську мережу навчальних центрів (центрів підвищення кваліфікації) для 

всіх кластерів букових лісів об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО із узгодженими функціями 
різних підрозділів мережі, які б стосувалися існуючих та майбутніх кластерів об’єкта. 

Пропагувати особливу цінність пралісів та старовікових лісів по всій Європі на всіх рівнях 
стейкголдерів.

1.1. Загальна мета. 
Загальною метою мережі навчальних центрів є поширення наукових знань та підвищення 

поінформованості європейського суспільства щодо збереження пралісів та старовікових букових 
лісів у Європі. 

1.2. Основні цілі
	Пропаганда цінності букових лісів (екоосвіта серед місцевого населення);
	Інформування та пропаганда Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в цілому;
	Інформування (передача знань) щодо букових лісів, поширення екологічних знань, 

підвищення екосвідомості, стати частиною регіонального розвитку та ін.;
	Інформування та реалізація демонстраційних проектів щодо відновлюваних джерел 

енергії;
	Наукові дослідження;
	Екоосвіта та навчання (молоді вчені, студенти,…);
	Проведення семінарів, навчальних візитів;
	Координація заходів по підвищенню кваліфікації.
1.3. Цільові групи 
	Науковці, дослідники, експерти;
	Студенти, молоді спеціалісти;
	Природоохоронці як з державних установ, так і громадських організацій;
	Школярі;
	Широкий загал;
	Стейкголдери (лісівники, місцеве населення, місцеве самоврядування та ін.);
	Політики, донори, спонсори;
	Подорожуючі (туристи, метою яких є природа та/або культура краю).
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2. Вимоги до інфраструктури мережі навчальних центрів 
a) Інформація про:
	Особливу цінність букових пралісів та давніх природних букових лісів; 
	Про об’єкти спадщини в цілому.
Подібна інформація має бути доступна в кожній зі складових частин об’єкта. Тому 

інформаційні центри мають бути обладнані:
	Виставковими залами з внутрішньою експозицією;
	Експозицією на подвір’ї;
	Залами для перегляду фільмів;
	Навчальними кімнатами.
b) Передача знань, освіта, навчання
	З питань охорони природи та природоохоронного менеджменту пралісів та давніх 

букових лісів.
Потрібна наступна інфраструктура: 
	Конференційні зали;
	Приміщення для семінарів.
Якщо поблизу немає задовільних місць для проживання, то є необхідними:
	Кімнати для приїжджих;
	Засоби для транспортування.
Основними цільовими групами в цьому ракурсі є природоохоронці, науковці, студенти та 

ін., але також політики, посадовці та потенційні донори.
Крім того, мережа центрів має бути обладнана польовим табором, бажано ближче до 

букових пралісів.
В центрі для забезпечення цієї цілі повинні бути:
	Семінарські приміщення; 
	Лабораторії;
	Комп’ютерні зали;
	Бібліотека; 
	Засоби для проживання та транспортування.
c) Польові станції для наукових досліджень та моніторингу 
	Невеликі лабораторії; 
	Комп’ютерне обладнання; 
	Приміщення для наукового обладнання; 
	Невелике приміщення для проживання. 
d) Інфраструктура для місцевого та регіонального розвитку
	Зали для зборів громади; 
	Інформаційний пункти для туристів;
	Точка продажу сувенірів.
Додаткові функції:
e) Демонстраційні проекти та інформування щодо енергозберігаючих технологій та 

відновлюваних джерел енергії
	Споруди, збудовані відповідно до найновіших стандартів енергозберігання; 
	Споруди, обладнані засобами з використанням альтернативних джерел енергії;
	Експозиції та інформаційні стенди щодо відновних джерел енергії.

3. Вимоги щодо оптимальної навчально-дослідної інфраструктури
Не обов’язково відображати всі функції в кожному з центрів мережі. Має бути розроблена 

система навчально-дослідних підрозділів із різними завданнями та функціями як інфраструктурна 
основа для створення спільних міжнародних навчальних та науково-дослідних програм. 

У таблиці показано співвідношення між оптимальним рішенням та реальною ситуацією з 
навчальними центрами в межах об’єкта ВС ЮНЕСКО:
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Навчальна інфраструктура об’єкта
ВС ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат та давні ліси Німеччини»

Весь об’єкт 9 адміністрацій складових частин об’єкта 15 складових частин
Навчально-дослідний 

центр з питань 
букових лісів

Візит-центри 

Крім того:
Музеї природи, 
регіональні музеї культури 

Невеликі 
інформаційні 

елементи 
інфраструктури 

Інформаційні стенди, 
екомаршрути, 
інформаційні пункти

Оптимум:
Один для всієї Європи

Оптимум: 
Один візит-центр для кожної з установ, які 
входять до об’єкта 

Оптимум:
Для кожного з 
компонентів

Реальна ситуація: 
не існує!

Реальна ситуація:
1. НП «Ясмунд», Німеччина – візит-центр 

«Кьонігсштуль»
2. НП «Мюріц», Німеччина – не існує!
3. БР «Шорфгайде-Хорін», Німеччина – 

візит-центр «Блумбергер-Мьоле»
4. НП "Гайніх", Німеччина – візит-центр 

"Тімсбург"
5. НП «Келлервальд-Едерзеє», Німеччина – 

візит-центр «Келлервальд»
6. НП «Полоніни», Словаччина – не існує!
7. Охоронна ландшафтна область «Вігорлат», 

Словаччина – не існує!
8. Ужанський НПП, Україна – візит-центр 

«Стижиця» (дуже старий; потребує 
оновлення)

9. Карпатський біосферний заповідник, 
Україна – мережа візит-центрів, Музей 
екології гір. 

Реальна ситуація:
Окремі елементи 
існують і є більш-
менш прийнятними 

У результаті семінару в березні 2011 року визначено три потенційні центри мережі: КБЗ у с. 
Кваси, УНПП у Великому Березному, Полоніни НП в Стакчині.

Центральний координаційний Міжнародний навчально-дослідний центр має бути в 
Карпатському біосферному заповіднику, Україна (див. схему), неподалік найбільшого в Європі 
кластера об’єкта ВС ЮНЕСКО. 
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Дана схема ілюструє пропоновану структуру європейської мережі навчальних центрів 
(Україна, Словаччина, Німеччина) у складових частинах об’єкта ВС ЮНЕСКО, основною 
координаційною складовою якої стане міжнародний навчально-дослідний центр букових пралісів 
та сталого розвитку у с. Кваси (КБЗ, Україна). Нова споруда буде оснащена всім необхідним 
для виконання своїх функцій, які є наступними: координація, проведення тренінгів, виставки, 
проведення конференцій, дослідження та моніторинг, розміщення приїжджих, демонстрація 
альтернативних джерел енергії. 

Іншою навчальною інфраструктурою КБЗ є: Музей екології гір, еколого-освітні центри 
«Центр Європи» та «Музей нарцису», інформаційно-туристичний центр «Високогір’я Карпат» 
тощо.

4. Основні етапи реалізації
Всі запропоновані карпатські об’єкти знаходяться у власності адміністрацій 

природоохоронних установ. 
Для створення запропонованої інфраструктури необхідні наступні кроки:

  Політичне лобіювання та просування мережі навчально-дослідних центрів;
  Визначення джерел фінансування;
  Вивчення ситуації та можливостей для кожного з об’єктів; 
  Розробка екоосвітніх та екологічних концепцій; 
  Концепція інтеграції енергозберігаючих технологій в навчально-дослідні центри;
  Розробка детальної проектної документації; 
  Розробка маркетингової концепції; 
  Створення відповідної інфраструктури. 

Макет Міжнародного навчально-дослідного центру букових пралісів та сталого розвитку
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ДОВІДКОВО ПРО ІНШІ МАТЕРІАЛИ  
З ІСТОРІЇ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ  

ОБ’ЄКТА ВСЕСВІТНЬОЇ СПАДЩИНИ ЮНЕСКО  
«БУКОВІ ПРАЛІСИ КАРПАТ  

ТА ДАВНІ БУКОВІ ЛІСИ НІМЕЧЧИНИ»
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МОНОГРАФІЇ, КОНФЕРЕНЦІЇ ТА СЕМІНАРИ
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RESEARCHERS OF THE CARPATHIAN PRIMEVAL FORESTS 

• Alois Zlatnik (1902-1979) – Czech researcher, who had devoted his life to 
investigation and protection of the Carpathian primeval forests.  He was 
the first to establish sample plots in those primeval forests, which have 
preserved up to nowadays 

• Ivan Voloscuk – a Slovak scientist, who has continued A. 
Zlatnik’s work and renovated the sample plots in primeval 
forests. 

• Stepan Stoiko – a Ukrainian scientist famous for his primeval forest 
research in the Ukrainian Carpathians. He greatly contributed to the 
primeval forest sites conservation. 

• Vasyl Parpan – director of the Mountain Forestry Research Institute; the 
beech primeval forests of the Ukrainian Carpathians are in the center of 
the research.  

• 1930 – Swiss forest scientist Conrad Rott was the first to see and to describe the 
Transcarpathian primeval forests with great excitement. 

• 1995 – Slovak professor Stefan Corpel published a scientific 
work called “Der Urwalder Der Westkarpaten” in Stutgart 

• Visit of the head of the Department for Ecology and 
Self-Government of the European Council Mr. Jean-
Pierre Rebott and the European Council expert 
Mario Broggi; the aim of the visit was to identify the 
eligibility of the CBR’s territory to become the 
European Diploma for PAs territory (1996) 

ON THE WAY TO MUKACHEVO - 2003 

• Exchange visit of CBR staff members to WSL 
in order to establish a scientific cooperation 
in terms of the Carpathian primeval forests 
and the Swiss forest research (1997) 

1999  – signing a cooperation 
agreement between CBR and 
WSL 

ON THE WAY TO MUKACHEVO - 2003 

Brigitte Commarmot – 
scientific cooperation 

coordinator  
on behalf of WSL 

2000 – preparation and approval of the 
scientific project entitled “Institutional 

partnership” between WSL and КБЗ 

Dr. Mario Broggi – director of 
WSL, 1998-2004  

CONFERENCE “EAST-WEST: VALUES OF NATURE AND PEOPLE”,  
OCTOBER 25-26, 2000, ZURICH, SWITZERLAND 

In his report the expert of the European Council, director of the Swiss Federal 
Institute of Forest, Snow and Landscape Research WSL, Dr. Mario Broggi 

emphasized : “today these great treasures (e.g. Transcarpathian primeval 
forests), which contain an invaluable information about forest development 
and climate, and also about species and nature conservation, are becoming 

subjects of common researches held by West and East European researchers. 
This work makes up a wonderful platform for the eastern and western 

scientists for the information exchange, and also creates wonderful 
preconditions to develop the European network of ecological researches”.  

 

“The primeval forests research in Transcarpathia establishes a perfect comparative 
basis for current forest management and nature conservation problems in 

Switzerland” – article by M. Broggi «Natural values from the Alps edge up to the 
Ural», Neue Zurcher Zeitung, 28.10.2000  

Dear Brigitte! 
 

As we have arranged, I am sending you the proposals for the organization of international 
conference "Primeval  forests of Europe and their scientific and applied sigificance". 
 

Best regards,  
Fedir Hamor director of  
the Carpathian Biosphere Reserve 
 
13.11.2000 

EXTRACTS FROM LETTERS BETWEEN CBR AND WSL NATURAL FORESTS IN THE TEMPERATE ZONE OF EUROPE – VALUES AND UTILISATION 

• On October 13 – 17, 2003 an International Scientific Conferences was held 
based at the Carpathian Biosphere Reserve - “Natural forests in the 
temperate zone of Europe: values and utilization”.  

• This scientific forum gathered 250 representatives of forest science elite 
from 26 countries of West and East Europe, North America, and even from 
Iran. Among them there were such prominent scientists as: Mario Broggi 
and Peter Duelli (Switzerland), Peter Schmidt (Germany), Iari Parviajnen 
(Finland), Bill Slee (Great Britain), George Frank and Elizabeth Johann 
(Austria), Emil Klimo (Czech Republic), Andrij Javorskyi (Poland), Ladislav 
Paule (Slovakia), Stepan Stoiko, Iryna Dudka, Svitlana Zyman, Vasyl 
KOmendar, Vasyl Parpan (Ukraine), et al. 

• The most numerous scientific delegations 
were: Ukrainian – 76 persons, German – 
25 persons, Swiss – 24 persons, Austria – 
7 persons, Poland – 6 persons, Czech - 6 
persons, Romania – 4 persons, Slovakian 
– 4 persons. 

Dear Dr. Broggi,

Please find attached English and Ukrainian version of the 
Agreement on Co-operation between the WSL and the CBR.

If you have any comments, corrections etc.,  
please do not hesitate to insert them.

With best wishes and kind regards,

Yours sincerely,

Fedir D. Hamor,
director of the Carpathian Biosphere Reserve

13.09.1999

Dear Dr. Hamor

I got the information from the SNSF that our institutional 
partnership project will be accepted.

We would like to start this year with our joint research project 
«Comparison of the structure and regeneration dynamics...»

We are looking forward to our collaboration  
and thank you for your efforts.

With best regards,
Yours sincerely,
Brigitte Commarmot
Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research 

15.08.2000

Dear Mario,
During the visit of Brigitte Commarmot to the CBR 
we have discussed in details the results of our 
project’s fulfilment, considered the feasibilities of 
future joint projects. We agreed that our co-
operation is successful.
The possibility of organizing a conference on virgin 
forests was discussed too. The most convenient 
date to hold a conference is the second half of 
September 2003. At that time our reserve will 
also celebrate it’s 35th anniversary. And we could 
dedicate the conference to this event.
Yours sincerely,
Fedir Hamor, director of the Carpathian Biosphere 
Reserve
31.10.2001
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Prof. Dr. Fedir Hamor –  
Director of the Carpathian  

Biosphere Reserve 

“It is not in vain that we’ve had this idea to conduct an international scientific 
conference in the midst of Transcarpathian primeval forests. It is an outcome of 
the multi-year Ukrainian-Swiss cooperation within the Institutional Partnership 

Program supported by the Swiss Scientific Foundation. Undoubtedly, this 
scientific forum will produce an impulse to foster the cooperation not only 
between these two organizations, but also will open up new possibilities to 
elaborate cooperative scientific and business projects, and will promote the 

idea of sustainable forest management on the European continent in general 
and in Ukraine in particular.”  

NATURAL FORESTS IN THE TEMPERATE ZONE OF EUROPE – VALUES AND UTILISATION 

Dr. Mario Broggi, 
Director of WSL 

The participants were also greeted by Dr. Mario Broggi, Director of 
the Swiss Federal Institute of Forest, Snow and Landscape 
Research SL, and also by the First Deputy Head of the 
Transcarpathian Regional Administration Mr. S. Revak, and the 
Deputy Head of the Transcarpathian Regional Council Mr. I. 
Artyomov.  

 
The letter with official greetings to the participants were send by 

the Head of the Ukrainian Parliament (Verkhovna Rada) Mr. 
Volodymyr Lytvyn and the Vice Prime Minister of Ukraine – Mr. 
Ivan Kyrylenko 

NATURAL FORESTS IN THE TEMPERATE ZONE OF EUROPE – VALUES AND UTILISATION 

• Despite of an insignificant share of forests (15,6 %), Ukraine totally has 9,4 
million of hectares covered with forests and takes the tenth place in Europe 
according to this parameter. Forests in our country first of all fulfill important 
ecological functions and play a rather limited exploitation role.  

• The Ukraine Carpathians is a unique region of Ukraine with a great animal 
and plant diversity with representation of European rare species; around 20% 
of the country’s forest fund is concentrated here. 

• Here, according to scientists, over 60 000 ha of uunique primeval forests are 
preserved. These natural sites are extremely valuable for elaboration of 
scientific basis for monocultures transformation and improvement of their 
structure, biological and ecological stability, and raising their productivity.  

Mr. M. Kolisnychenko – 
Head of the State Forestry 

Committee of Ukraine 

NATURAL FORESTS IN THE TEMPERATE ZONE OF EUROPE – VALUES AND UTILISATION 

• The following presentations were really revolutionary: “Primeval and natural 
forests of the temperate zone of Europe” by Dr. of agronomy and forestry 
Prof. Iari Paraviajnen, Scientific Research Institute of Forest, Finland; 
“Primeval and natural forests of Ukraine: problems and conservation strategy” 
by Prof. Vasyl Parpan, Director of Research Institute of Mountain Forestry; 
“The Carpathian Biosphere Reserve: conservation and sustainable use” by 
Prof. Dr. Fedir Hamor, Director of CBR; “Oldgrowth forests as a source of 
knowledge for forest management: reality of myth?” by Prof. Peter Brang, 
Switzerland; “Importance of primeval forests for biodiversity” by Prof. Peter 
Duelli, Switzerland; “Socio-economic values of natural forests” by Prof. Bill 
Slee, Great Britain; “Influence of forest on catchment formation” by Prof. 
Christoph Hegg, Switzerland, etc. 

NATURAL FORESTS IN THE TEMPERATE ZONE OF EUROPE – VALUES AND UTILISATION 

• Totally in 3 days over 60 presentations were 
made. A great deal of interesting materials 
were presented via poster session. 

• Учасники конференції працювали у 12 секціях, зокрема: “Структура та 
динаміка природних та господарських ялицево-букових і смереково-
ялицевих лісів”, “Генетичне та видове різноманіття”, “Структура та 
динаміка природних та господарських букових лісів”, “Оцінка 
біорізноманіття та цінності збереження”, “Динаміка рослинності та 
моделювання екосистем”, “Охорона природних лісів в минулому та на 
сьогоднішній день”, “Управління природними лісами та буферними 
зонами”, “Природні ліси та туризм”, “Різноманітні соціально-
економічні цінності природних лісів” та інших.  

NATURAL FORESTS IN THE TEMPERATE ZONE OF EUROPE – VALUES AND UTILISATION 

• Для учасників конференції було 
проведено екскурсії до 
Угольських і Чорногірських 
пралісів. 

• The presentation of a joint 
publication “Primeval forests in 
the center of Europe. Guidebook 
of the Carpathian Biosphere 
Reserve’s prieval forests” was 
held within the conference. The 
book was published in German 
and Ukrainian and became a 
great even in scientific and 
cultural life of Ukraine. 

NATURAL FORESTS IN THE TEMPERATE ZONE OF EUROPE – VALUES AND UTILISATION 
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• The conference adopted the Mukachevo Resolution and 
Declaration.  

• The Declaration provides an overall picture  of the sate of 
natural forests in the temperate zone of Europe. It is 
emphasized that the basic tasks should be research of their 
dynamics, structure, biodiversity and social-economic values 
as well as the conservation issues.  

• The Declaration especially stresses on the fact that the natural 
forests represent especially rare and vulnerable ecosystems. 
That is why they are important for the ecological network 
formation, using them as basis for testing the close-to-nature 
forestry, and also for conservation of the “in situ” 
conservation of the forest gene pool.  

• The conference also recommended to include the issue of the 
natural forests into the Work Program  on Vienna Declaration 
implementation and realization of the resolution of the 
Conference of Ministers of Environment on European forests 
protection (MCPFE) with a special emphasis on Resolution 4 
(Conservation and enrichment of forest biodiversity in 
Europe) and its chapters 9, 10, 16. 

In the Resolution the participants proposed:
• to conduct primeval and natural forests inventory based on unified methodology;  
• for WSL Institute – to elaborate legal basis for a territorial protection of the 
primeval and natural forest sites;  
• For scientific research institutions and organizations of the countries where they 
still have remnants of primeval and natural forests – to conduct necessary research 
and monitoring and to use the data obtained in the practical forestry and 
ecological education. 

A separate recommendation for the Ukrainian Government:  
• To include a chapter about protection, conservation and use of natural forests 
and primeval forests into the renewed Forest Code of Ukraine based on the best 
European experience, and to use them as models for forest management;  
• Taking into account the transboundary importance of the Carpathians in the 
Central-East Europe and the peculiar role of montane forests in the ecological 
balance maintenance, it is necessary in ensure legal enforcement as for extension 
of the PA network in Ukraine;  
• For ensuring conservation of the forest species gene pool it is necessary to 
improve control on protection and conservation of these gene reserves;  
• To make changes necessary for implementation of selective forest management 
approach  as a basis further sylvicultural reasearc;  
• To start the process of the Carpathian Biosphere Reserve inscription into the 
UNESCO World Natural Heritage List. 

Within the Ukrainian-Dutch “Primeval forests of Transcarpathia (Ukraine” as core 
areas of the Pan-European ecological network”, implemented in 2006-2008, there 

were identified, described and mapped over 60 000 ha of primeval forests, for which 
an Action Plan for conservation and rational use was elaborated. Materials of the 

research are available in a publication “Primeval forests of Transcarpathia – 
Inventory and management”.  

IMPLEMENTATION OF THE CONFERENCE RESOLUTION 
 

• PRIMEVAL AND NATURAL FORESTS INVENTORY 

Петер Фейн – 
координатор 

проекту 

 

• ACTIVATIO OF SCIENTIFIC RESEARCH 
 

The following projects were implemented: 
• Ukrainian-Swiss “umbrella” project “The Institutional Partnership” (2005-2013): 
  - “Transformation of spruce monocultures into multi-aged close-to-natural forests” 
 - “Large scale inventory of the Uholka-Shyrokyi Luh primeval forest massif” 
 - “Spatial structure investigation of xylobiont Artropodea in beech primeval forest” 
•  DCP-WWF project funded by the Norwegian government – “Protection and sustainable 

use of natural resources in the Ukrainian carpathians» (2007-2008) 
• Ukrainian-Romanian project within EU neighborhood cooperation program 

“Improvement of anti-flood protection and ecological rehabilitation  уof the 
environment within the Ukrainian-Romanian border area along the Tysa River» (2008-
2010) 

• Ukrainian-German project funded by DBU “Strategic management planning for the 
Carpathian Biosphere Reserve” (2009-2011) 

• Ukrainian-Slovak-German project “Sustainable management of the territories adjacent 
to the UNESCO World Natural Heritage Property “Primeval forests of the Carpathians” 
(2010-2011) 
 Pierre Ibisch – 

coordinator of the 
UA-DE project 

•  “ЕEcological and socio-economic aspects of ethnic-cultural and historical heritage 
conservation in the Carpathians”, September 2–4, 2005.  

• “Problems of sustainable nature use in the Carpathian region (ecology, business, 
education), May 10-11, 2006 

• “Ecotourism and sustainable development in the Carpathians”, October 9-12, 
2007 

• “Protected Areas Network development in Ukraine and formation of the Pan-
European ecological network, dedicated to the 40th anniversary of CBR and 100th 
anniversary of first nature reserves in the Ukrainian Carpathians, November 11-
13, 2008. 

 

• ACTIVATION OF SCIENTIFIC RESEARCH 
 

International conferences held by CBR: 

 

• ACTIVATIO OF SCIENTIFIC RESEARCH 
 

The following projects were implemented: 
• Ukrainian-Swiss “umbrella” project “The Institutional Partnership” (2005-2013): 
  - “Transformation of spruce monocultures into multi-aged close-to-natural forests” 
 - “Large scale inventory of the Uholka-Shyrokyi Luh primeval forest massif” 
 - “Spatial structure investigation of xylobiont Artropodea in beech primeval forest” 
•  DCP-WWF project funded by the Norwegian government – “Protection and sustainable 

use of natural resources in the Ukrainian carpathians» (2007-2008) 
• Ukrainian-Romanian project within EU neighborhood cooperation program 

“Improvement of anti-flood protection and ecological rehabilitation  уof the 
environment within the Ukrainian-Romanian border area along the Tysa River» (2008-
2010) 

• Ukrainian-German project funded by DBU “Strategic management planning for the 
Carpathian Biosphere Reserve” (2009-2011) 

• Ukrainian-Slovak-German project “Sustainable management of the territories adjacent 
to the UNESCO World Natural Heritage Property “Primeval forests of the Carpathians” 
(2010-2011) 
 Pierre Ibisch – 

coordinator of the 
UA-DE project 



264

 2006 – a new version of the Forest Code of Ukraine is 
adopted; it represents a set of Laws, which regulate all 
aspects of forest use; the term “primeval forest” first 

appears here. 

 
Chapter 15 

IMPROVEMENT OF PRODUCTIVITY AND QUALITY COMPOSITION 
OF FORESTS; FOREST DIVERSITY CONSERVATION 

 
Article 85. Protection of biodiversity in forests 

  
       Protection of biodiversity is fulfilled by their owners and 
permanent users on the genetic, species and ecosystem levels 
through:  
… 
       5) ensuring conservation of rare and endangered species of 
flora and fauna, plan communities, primeval forests, and other 
valuable natural complexes according to the ecological legistation. 

• FOREST CODE OF UKRAINE 
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•  EXTENSION OF THE PA NETWORK IN UKRAINE 

Within 2003 – 2011 the overall 
protected territory of Ukraine was 

enlarged by 400 000 ha, and the total 
amount of PAs was doubled 

 
4,7% 

4,9% 

5,4% 

2010 – the territory of CBR is extended by 5 
000 ha according to the Decree of the 

President of Ukraine; most of this territory 
belong to primeval forests. 

INTERNATIONAL WORKSHOP: 
“IDENTIFICATION OF POTENTIAL UNESCO WORLD NATURAL HERITAGE SITES “ 

(OCTOBER 5-7, 2004) 

Organizers: UNESCO Secretariat, Paris, France), Ukrainian national 
UNESCO Commission, Ministry of Environment of Ukraine 

Venue: Mukacheve, Transcarpathia, Ukraine 

The workshop participants recommended to start the inscription prcudure only for 
the serial nomination “Primeval beech forests of the Carpathians” 

Program 
• Presentation of cultural and natural heritage sites of Ukraine in  the transboundary 
context 
• Natural Heritage 

– Primeval beech forests of the Carpathians 
– Virgin steppes of Askania-Nova 
– Polissia Lowland 

• Cultural and natural heritage 
– National arboretum “Sofiivka” 
– Smotrych-Dnister canyon in Podillia 
 

•  РОЗПОЧАТО РЕАЛЬНУ РОБОТУ З ВКЛЮЧЕННЯ ПРАЛІСІВ  
ДО ВСЕСВІТНЬОЇ СПАДЩИНИ ЮНЕСКО 

Ukrainian – Slovak – German intergovernmental meeting (May 
7-8, 2007, Vilm) adopted a decision on extemsion of the 
Beech Primeval Forests of the Carpathians by means of 
German oldgrowth forests 

2005-2006 – joint Ukrainian-Slovak working group was 
working on the dossier preparation to nominate “Beech 
Primeval Forests of the Carpathians” to the UNESCO WH 
List 

Expert mission conducted by Dr. Dave 
Michalek gave a green light for the 
nomination 

German experts – Prof. Haral Plachter of Marburg University, and Prof. 
Peter Schmidt of Dresden University – ensured international support of the 
transboundary serial UA-SK nomination and prepared recommendations 
for its extension  by means of German clusters 

• June 28, 2007- the UNESCO WH Committee inscribes the Primeval Beech 

Forests of the Carpathians into the World Natural Heritage List on its 31st session 

in Cristchurch, New Zealand; total area - 77971,6 ha (core area - 29278,9 ha) 

UKRAINIAN-SLOVAK PROPERTY “BEECH FORESTS OF THE CARPAHTIANS”  

72%

8%

20% Карпатський 
біосферний заповідник

Ужанський 
національний 
природний парк

CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE  
 

RESOLUTION 
December 23, 2009, № 1619-р  

Kyiv 
 

On the Action Plan for conservation and development of the 
Ukrainian part of the UNESCO WH Property “Primeval Beech 

Forests of the Carpathians"  
 

1. To adopt an action plan for protection and development of 
the Ukrainian part of the UNESCO WH Property “Primeval Beech 
Forests of the Carpathians” 

2. The Ministry of Environment jointly with other authorities 
should ensure Action Plan enforcement according to the given 
Resolution.  

  
Prime-Minister of Ukraine  

Yulia Tymoshenko 
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Action Plan for conservation and development  of the Ukrainian part of the UNESCO WH 
Property “Primeval Beech Forests of the Carpahtians"  

Action  Term 

1. To establish information boards at the Carpathian BR and the Uzhanskyi NP 
with information about the Property 

2010-2012  

2. To support fundraising, which is necessary for the development of CBR and 
UNNP 

Permanently 

3. To develop international cooperation in the sphere of scientific research of the 
beecj primeval forest ecosystems in the Carpathians 

Permanently   

 

4. To organize promotion and information campaign through mass-media as for 
the cultural and natural heritage of the global significance, and the beech 
primeval forests of the Carpathians in particular  

Permanently   

 

5. To establish an international research and training center for beech primeval 
forests investigation based at CBR 

2010-2012  

 

6. To finish construction of the information center at the Uzhanskyi NNP 2010-2012  

 

7. To organize a conference dedicated to the issues of resoration and 
maintenance of primeval forests of the Carpathians 

2010-2012 

 

8. To conduct activity directed onto awareness raising in terms of envoronmental 
protection 

Permanently  

 

• June 25, 2011 – on its 35th session in Paris, UNESCO WH Committee inscribes the 
Ancient Beech Forests of Germany into the WH List as an extenstion of the existing UA-SK 
Property “Primeval Beech Forests of the Carpathians”.  

• This is a unique transnational site of a cluster type with the total area of 96072,4 ha 
(core zone - 33670,1 ha), which covers the natural range of Fagus sylvatica distribution 
from the Ukrainian Carpathian upper montane belt down to the Baltic sea, and namely the 
German archipelago Ruegen.  

 

UKRAINIAN-SLOVAK-GERMAN UNESCO WORLD HERITAGE PROPERTY “BEECH 
PRIMEVAL FORESTS OF THE CARPATHIANS AND ANCIENT BEECH FORESTS OF 

GERMANY”  
 

Map of the clusters belonging to the Primeval Beech Forests of the Carpathians and the 
Ancient Beech Forests of Germany  

– an ecological and political unity in Europe   
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  3

Ministry for Ecology and Natural Resources of Ukraine 

Carpathian Biosphere Reserve  

 
 

PRIMEVAL AND ANCIENT  
BEECH FORESTS OF EUROPE: 
PROBLEMS OF PROTECTION  

AND SUSTAINABLE USE 
 
 

 
 
 

PROCEEDINGS 
of the International Conference 

Ukraine, Rakhiv, September 16–22, 2013 
 

 
 

Uzhhorod 
CE “Uzhhorod City Publishing House” 

2013 
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Ï’ßÒÍÈÖß, 16 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ 2012 

ÑÓÑÏ²ËÜÑÒÂÎÑÓÑÏ²ËÜÑÒÂÎ

Êîëè íàðåøò³ âèðóøèòü ïîòÿã ç Êèºâà äî Ðàõîâà?

10

Óí³êàëüíà 
ïðèðîäíà ì³ñöèíà
íàøîãî êîíòèíåíòó

Êîíâåíö³ÿ ïåðåäáà÷àº

îõîðîíó, çáåðåæåííÿ ³ ïî-

ïóëÿðèçàö³þ êóëüòóðíî¿ òà

ïðèðîäíî¿ ñïàäùèíè. À

êîì³òåò Âñåñâ³òíüî¿ ñïàä-

ùèíè ÞÍÅÑÊÎ, êð³ì çà-

êîíîäàâ÷îãî çàõèñòó òîãî

÷è ³íøîãî îá’ºêòà, âèìàãàº

ùå é ¿õíüî¿ ³íòåãðàö³¿ äî

ðåã³îíàëüíîãî àáî ì³ñöåâî-

ãî òåðèòîð³àëüíîãî ïëàíó-

âàííÿ, çàáåçïå÷åííÿ äîñòó-

ïó äî íèõ òóðèñò³â.
² òîìó â óñ³õ êðà¿íàõ, ÿê³

âîëîä³þòü òàêèìè óí³êàëü-

íèìè ïðèðîäíèìè òà êóëü-

òóðíèìè ö³ííîñòÿìè, ÿê

ïðàâèëî, àêòèâíî ðîçâèâà-

ºòüñÿ òóðèñòè÷íî-ðåêðåà-

ö³éíà ³íäóñòð³ÿ, ö³ ÷èííèêè

âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ

ñòâîðåííÿ ïðèâàáëèâîãî

³ì³äæó òåðèòîð³é òà ï³äâè-

ùåííÿ äîáðîáóòó ì³ñöåâîãî

íàñåëåííÿ.
Ó ðåã³îíàõ, äå ðîçì³ùåí³

ïðèðîäí³ îá’ºêòè Âñåñâ³ò-

íüî¿ ñïàäùèíè, çäåá³ëüøî-

ãî ïî÷èíàºòüñÿ ðîçâèòîê

åêîëîã³÷íîãî òóðèçìó, ðîç-

áóäîâóºòüñÿ òóðèñòè÷íà ³í-

ôðàñòðóêòóðà, àêòèâ³çóºòüñÿ

ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íå æèò-

òÿ ïðèëåãëèõ òåðèòîð³é.

Íàïðèêëàä, òàê³ ïðîöåñè

ñïîñòåð³ãàþòüñÿ á³ëÿ Í³à-

ãàðñüêîãî âîäîñïàäó â Êà-

íàä³, ªëëîóñòîíñüêîãî íàö³-

îíàëüíîãî ïàðêó â ÑØÀ,

Ïë³òâèöüêèõ îçåð ó Õîðâàò³¿

òîùî. Ñàìå òîìó çà íàøîþ

³í³ö³àòèâîþ íåùîäàâíî Ì³-

í³ñòåðñòâî åêîëîã³¿ òà ïðè-

ðîäíèõ ðåñóðñ³â Óêðà¿íè

íàä³ñëàëî äî àäì³í³ñòðàö³¿

Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè êëîïî-

òàííÿ ùîäî ïðèéíÿòòÿ ñïå-

ö³àëüíîãî äîðó÷åííÿ Ïðå-

çèäåíòà Óêðà¿íè ç ïèòàíü

ñòàëîãî ðîçâèòêó òà áëàãî-

óñòðîþ íàñåëåíèõ ïóíêò³â

ã³ðñüêî¿ ÷àñòèíè Çàêàðïàò-

òÿ, ÿê³ ðîçòàøîâàí³ â çîí³

îá’ºêòà Âñåñâ³òíüî¿ ñïàä-

ùèíè ÞÍÅÑÊÎ «Áóêîâ³

ïðàë³ñè Êàðïàò òà äàâí³ áó-

êîâ³ ë³ñè Í³ìå÷÷èíè».
Ó çâ’ÿçêó ç öèì òðåáà íà-

ãàäàòè, ùî êîì³òåò Âñåñâ³ò-

íüî¿ ñïàäùèíè ÞÍÅÑÊÎ

ùå â 2007 ðîö³ ïðèéíÿâ ð³-

øåííÿ ïðî âíåñåííÿ óêðà¿-

íî-ñëîâàöüêî¿ íîì³íàö³¿

«Áóêîâ³ ïðàë³ñè Êàðïàò» äî

ïåðåë³êó îá’ºêò³â Âñåñâ³ò-

íüî¿ ñïàäùèíè ÞÍÅÑÊÎ,

à â 2011 ðîö³ çàâäÿêè ï³ä-

òðèìö³ Óêðà¿íè äàâí³ áóêî-

â³ ë³ñè Í³ìå÷÷èíè òåæ çàíå-

ñåíî äî ñïèñêó Âñåñâ³òíüî¿

ñïàäùèíè ÿê ðîçøèðåííÿ

³ñíóþ÷îãî óêðà¿íî-ñëîâàöü-

êîãî îá’ºêòà «Áóêîâ³ ïðàë³-

ñè Êàðïàò». Òàê íà ºâðî-

ïåéñüêîìó êîíòèíåíò³ óòâî-

ðåíî óí³êàëüíå ì³æíàðîäíå

îá’ºäíàííÿ ïðèðîäîîõî-

ðîííèõ òåðèòîð³é ñâ³òîâîãî

çíà÷åííÿ, çàãàëüíîþ ïëî-

ùåþ 96072,4 ãåêòàðà (ÿäðî-

âà çîíà 33670,1 ãà), ÿêå

îõîïëþº ïðèðîäíèé àðåàë

ïîøèðåííÿ ë³ñ³â ³ç áóêà ë³-

ñîâîãî (Fagus sólvat³ca) â³ä

âèñîêîã³ð’ÿ Óêðà¿íñüêèõ

Êàðïàò äî ïîáåðåææÿ Áàë-

ò³éñüêîãî ìîðÿ íà í³ìåöü-

êîìó àðõ³ïåëàç³ Ðþãåí.

Áåçóìîâíî, âíåñåííÿ áó-

êîâèõ ïðàë³ñ³â Óêðà¿íñüêèõ

Êàðïàò äî ïåðåë³êó îá’ºêò³â

Âñåñâ³òíüî¿ ñïàäùèíè

ÞÍÅÑÊÎ — äîâãîî÷³êóâà-

íà, ³ñòîðè÷íà ïîä³ÿ äëÿ Óê-

ðà¿íè ³ º âèñîêèì âèçíàí-

íÿì ¿¿ ïðèðîäîîõîðîííî¿ òà

íàóêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³. Àëå

îñîáëèâîãî ïðåñòèæó Óêðà-

¿í³ äîäàº òàêîæ òîé ôàêò,

ùî áóêîâ³ ïðàë³ñè Êàðïàò

çáåðåæåí³ ó ãóñòîíàñåëåíî-

ìó ãåîãðàô³÷íîìó öåíòð³

ªâðîïè, ÿêèé âîëîä³º ùå é

óí³êàëüíèìè ³ñòîðè÷íèìè

òà êóëüòóðíèìè ö³ííîñòÿ-

ìè. Äî ðå÷³, ³íîçåìí³ åê-

ñïåðòè çàðàõîâóþòü Êàðïàò-

ñüêèé á³îñôåðíèé çàïîâ³ä-

íèê äî íàéêðàñèâ³øèõ òà

íàéâ³äîì³øèõ ì³ñöü íà çåì-

í³é êóë³, ³ íàð³âí³ ³ç Øâåé-

öàðñüêèìè Àëüïàìè, Íîð-

âåçüêèìè ô³îðäàìè òà Ïë³ò-

âèöüêèìè îçåðàìè â³í âõî-

äèòü ó ï’ÿò³ðêó íàéêðàñèâ³-

øèõ ì³ñöü ªâðîïè. À ì³ñòî

Ðàõ³â çà ïðèðîäíèìè òà

êóëüòóðíèìè ö³ííîñòÿìè

ùå ó 30-õ ðîêàõ ìèíóëîãî

ñòîë³òòÿ íàçèâàëè «Ãóöóëü-

ñüêèì Ïàðèæåì».
Â³äïîâ³äíî äî óêàçó ³ì-

ïåðàòðèö³ Àâñòð³¿ Ìàð³¿ Òå-

ðåç³¿ òóò, íàð³âí³ ç ÷åñüêèìè

Êàðëîâèìè Âàðàìè, ñëî-

âàöüêèì Ïîïðàäîì òà Òðóñ-

êàâöåì, ïðîåêòóâàëàñü ðîç-

áóäîâà ÷îòèðüîõ êàðïàò-

ñüêèõ íàéâàæëèâ³øèõ ã³ð-

ñüêèõ êóðîðò³â ó êîëèøí³é

Àâñòðî-Óãîðùèí³. Ñþäè

ïðÿìóâàëè ïîòÿãè ³ç Áóäà-

ïåøòà òà Ïðàãè. Çáóäîâàíà

ó X²X ñòîë³òò³ òðàíñêàðïàò-

ñüêà çàë³çíè÷íà êîë³ÿ íà ïå-

ðåõðåñò³ ó ãåîãðàô³÷íîìó

öåíòð³ ªâðîïè äîòåïåð ç’ºä-

íóº Óêðà¿íó ³ç Áóõàðåñòîì,

Áóäàïåøòîì, Â³äíåì òà

Ïðàãîþ. Àëå, íà æàëü, öþ

çàë³çíèöþ ÷îìóñü íå âèêî-

ðèñòîâóþòü. Êð³ì òîãî, ³í-

ôðàñòðóêòóðà òà áëàãîóñòð³é

íàñåëåíèõ ïóíêò³â, ùî ïðè-

ëÿãàþòü äî îá’ºêòà Âñåñâ³ò-

íüî¿ ñïàäùèíè ÞÍÅÑÊÎ,

íå â³äïîâ³äàþòü çðîñòàþ-

÷èì ïîòðåáàì âåëèêî¿ ê³ëü-

êîñò³ â³ò÷èçíÿíèõ òà çàðó-

á³æíèõ òóðèñò³â. Íàÿâíèé

òóò òóðèñòè÷íî-ðåêðåàö³é-

íèé ïîòåíö³àë óíàñë³äîê

â³äñóòíîñò³ ³íâåñòèö³é âèêî-

ðèñòîâóºòüñÿ íåäîñòàòíüî, à

÷åðåç öå âèñîêèì çàëèøà-

ºòüñÿ ð³âåíü áåçðîá³òòÿ ãî-

ðÿí, ñîö³àëüíî¿ á³äíîñò³ òà

íåîáëàøòîâàíîñò³. Ó çâ’ÿçêó

ç öèì êîì³òåò Âñåñâ³òíüî¿

ñïàäùèíè ÞÍÅÑÊÎ äî

îñíîâíèõ ïðîáëåì ç óïðàâ-

ë³ííÿ öèì óí³êàëüíèì ïðè-

ðîäíèì îá’ºêòîì çàðàõîâóº

òàêîæ âäîñêîíàëåííÿ òó-

ðèñòè÷íîãî ìåíåäæìåíòó òà

ðåêîìåíäóº óðÿäó Óêðà¿íè

çàëó÷àòè äëÿ öüîãî ì³ñöåâèõ

æèòåë³â, ãðîìàäñüê³ îðãàí³-

çàö³¿ òà ³íø³ çàö³êàâëåí³

ãðóïè.

Ùî ìàº ñòàòè 
ïð³îðèòåòîì 
äëÿ âëàäè?

Âèõîäÿ÷è ç öèõ îáñòàâèí

òà êåðóþ÷èñü ÷èííèì çàêî-

íîäàâñòâîì, çîêðåìà, Çàêî-

íîì Óêðà¿íè «Ïðî ñòàòóñ

ã³ðñüêèõ íàñåëåíèõ ïóíêò³â

â Óêðà¿í³», Ðàìêîâîþ êîí-

âåíö³ºþ «Ïðî îõîðîíó òà

ñòàëèé ðîçâèòîê Êàðïàò», ç

ìåòîþ çáåðåæåííÿ óí³êàëü-

íèõ ïðèðîäíèõ ö³ííîñòåé,

ñòàëîãî ðîçâèòêó òà áëàãî-

óñòðîþ ã³ðñüêèõ íàñåëåíèõ

ïóíêò³â Çàêàðïàòòÿ, âíåñå-

íî ïðîïîçèö³þ Ïðåçèäåíòó

Óêðà¿íè äîðó÷èòè óðÿäîâ³

òà Çàêàðïàòñüê³é îáë-

äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ âæèòè

íåîáõ³äíèõ çàõîä³â äëÿ ïî-

ñèëåííÿ ¿õ òóðèñòè÷íî¿

ïðèâàáëèâîñò³ é â³äïîâ³ä-

íîãî åêîíîì³÷íîãî çðîñòàí-

íÿ â çîí³ ðîçòàøóâàííÿ óê-

ðà¿íñüêî¿ ÷àñòèíè óêðà¿íî-

ñëîâàöüêî-í³ìåöüêîãî

îá’ºêòà Âñåñâ³òíüî¿ ñïàä-

ùèíè ÞÍÅÑÊÎ «Áóêîâ³

ïðàë³ñè Êàðïàò òà äàâí³ áó-

êîâ³ ë³ñè Í³ìå÷÷èíè».
Ïðîåêòîì äîêóìåíòà,

ÿêèé çà ñïðèÿííÿ óðÿäîâî-

ãî êóðàòîðà Çàêàðïàòñüêî¿

îáëàñò³ Â³êòîðà Áàëîãè îï-

ðàöüîâàíèé ó äåñÿòüîõ ì³-

í³ñòåðñòâàõ òà â³äîìñòâàõ, ó

Êàá³íåò³ Ì³í³ñòð³â, ï³äðîç-

ä³ëàõ àäì³í³ñòðàö³¿ Ïðåçè-

äåíòà Óêðà¿íè òà, ÿê íàì

â³äîìî, ïîäàíîìó íà ï³ä-

ïèñ ãëàâ³ äåðæàâè, ïåðåä-

áà÷åíî çàáåçïå÷èòè, ïî-

ïåðøå, ðîçðîáëåííÿ ïëàíó

çàõîä³â ùîäî ñòàëîãî ðîç-

âèòêó ³ áëàãîóñòðîþ ã³ð-

ñüêèõ íàñåëåíèõ ïóíêò³â,

ïåðåäáà÷èâøè ïðè öüîìó

îñâîºííÿ òóðèñòè÷íî-ðåê-

ðåàö³éíîãî ïîòåíö³àëó

âñüîãî Çàêàðïàòòÿ. Ïî-äðó-

ãå, çä³éñíèòè ðåêîíñòðóê-

ö³þ òà êàï³òàëüí³ ðåìîíòè

ï³ä’¿çíèõ øëÿõ³â (äîð³ã çà-

ãàëüíîäåðæàâíîãî òà ì³ñöå-

âîãî çíà÷åííÿ), âèñîêîã³ð-

íèõ äîð³ã òà ³íøî¿ òóðèñ-

òè÷íî-ðåêðåàö³éíî¿ ³í-

ôðàñòðóêòóðè â çîí³ ðîçòà-

øóâàííÿ öüîãî îá’ºêòà.

Ïî-òðåòº, ðîçâ’ÿçàòè ïðîá-

ëåìó çáîðó, ñêëàäóâàííÿ òà

óòèë³çàö³¿ ïîáóòîâèõ â³äõî-

ä³â íà ïðèëåãëèõ òåðèòîð³-

ÿõ. Ïî-÷åòâåðòå, ðîçðîáèòè

òà âïðîâàäèòè ï³ëîòí³ ïðî-

åêòè ³ç ïåðåîñíàùåííÿ

ñèñòåì îïàëåííÿ ã³ðñüêèõ

íàñåëåíèõ ïóíêò³â Çàêàð-

ïàòñüêî¿ îáëàñò³ íà ñèñòåìè

³ç âèêîðèñòàííÿì àëüòåð-

íàòèâíèõ âèä³â ïàëèâà. Ïî-

ï’ÿòå, âèð³øèòè ïèòàííÿ

â³äíîâëåííÿ çðóéíîâàíîãî

àâòîìîá³ëüíîãî ïåðåõîäó

÷åðåç ð³÷êó Òèñà òà ñòâî-

ðåííÿ íåîáõ³äíî¿ ïðèêîð-

äîííî¿ ³íôðàñòðóêòóðè íà

óêðà¿íñüêî-ðóìóíñüêîìó

êîðäîí³ ó ñåë³ Ä³ëîâå. Ïî-

øîñòå, çàáåçïå÷èòè íàëåæ-

íå ô³íàíñóâàííÿ áóä³âíèö-

òâà íà áàç³ Êàðïàòñüêîãî

á³îñôåðíîãî çàïîâ³äíèêà

Ì³æíàðîäíîãî íàâ÷àëüíî-

äîñë³äíîãî öåíòðó áóêîâèõ

ïðàë³ñ³â òà ñòàëîãî ðîçâèò-

êó Êàðïàò. ², íàðåøò³, îï-

ðàöþâàòè ïèòàííÿ ùîäî

âñòàíîâëåííÿ çàë³çíè÷íîãî

ñïîëó÷åííÿ ì³æ ì³ñòàìè

Êè¿â òà Ðàõ³â. Ïåðåäáà÷åí³

çàõîäè ìàëè á áóòè çä³é-

ñíåí³ äî ê³íöÿ 2015 ðîêó.

Äîäàìî òàêîæ, ùî ó÷àñ-

íèêè êðóãëîãî ñòîëó «Åêî-

ëîã³÷íèé Äàâîñ — ó öåíòð³

ªâðîïè», ÿêèé ïðîâåäåíî ó

÷åðâí³ 2011 ðîêó ðåäàêö³ºþ

ãàçåòè «Ãîëîñ Óêðà¿íè» òà

àäì³í³ñòðàö³ºþ Êàðïàòñüêî-

ãî á³îñôåðíîãî çàïîâ³äíèêà,

òàêîæ îäíîñòàéíî çàÿâèëè,

«ùî êðàé ó öåíòð³ ªâðîïè,

áóäó÷è óí³êàëüíîþ ì³ñöè-

íîþ íå ëèøå íà êàðò³ Óê-

ðà¿íè, ìîæå âæå â íèí³ø-

í³õ óìîâàõ, çà â³äïîâ³äíî¿

ï³äòðèìêè öåíòðàëüíèõ òà

ðåã³îíàëüíèõ îðãàí³â âëà-

äè, ì³æíàðîäíî¿ ñï³ëüíîòè,

ñòàòè îäíèì ³ç íàéöèâ³ë³-

çîâàí³øèõ ³ íàéïðèâàáëè-

â³øèõ òóðèñòè÷íèõ êóòî÷-

ê³â íàøî¿ êðà¿íè ³ âñ³º¿ ªâ-

ðîïè». Íà öå îð³ºíòóº ³ óõ-

âàëåíà ùå 1998 ðîêó ïîñòà-

íîâà Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â

Óêðà¿íè «Ïðî çàõîäè ùîäî

äåðæàâíî¿ ï³äòðèìêè ðåà-

ë³çàö³¿ êîìïëåêñíî¿ ïðîã-

ðàìè åêîëîãî-åêîíîì³÷íî-

ãî òà ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó

ã³ðñüêî¿ Ðàõ³âùèíè íà ïå-

ð³îä 1998—2005 ðîê³â», â

ÿê³é ÷³òêî çàçíà÷åíî, ùî

«çáåðåæåííÿ óí³êàëüíèõ

ïðèðîäíèõ åêîñèñòåì, îñ-

âîºííÿ ïîòóæíîãî ðåêðåà-

ö³éíîãî ïîòåíö³àëó, ñòâî-

ðåííÿ íà ö³é îñíîâ³ çîíè

åêîëîã³÷íî çîð³ºíòîâàíîãî

òóðèñòè÷íî-îçäîðîâ÷îãî

êîìïëåêñó, ùî ìàº çàãàëü-

íîäåðæàâíå çíà÷åííÿ»,

ìàº ñòàòè â öüîìó êðà¿ ïð³-

îðèòåòîì.

ßê çðîáèòè 
÷åðãîâèé êðîê 
â ªâðîïó

Àëå, íà æàëü, öüîãî äîñ³

íå ñòàëîñÿ. Á³ëüøå òîãî, çà-

ëèøèëèñü íåðåàë³çîâàíèìè ³

íàñòóïí³ ³í³ö³éîâàí³ íàìè

äîðó÷åííÿ àäì³í³ñòðàö³¿

Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè òà Êà-

á³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè

ùîäî ðîçâèòêó Ðàõîâà ÿê

ì³ñòà ó ãåîãðàô³÷íîìó öåíòð³

ªâðîïè òà ç ïèòàíü éìîâ³ð-

íîãî ïðîâåäåííÿ â öüîìó ðå-

ã³îí³ çèìîâî¿ Îë³ìï³àäè. Òî-

ìó çâåðòàºìîñü äî Íàö³î-

íàëüíî¿ êîì³ñ³¿ Óêðà¿íè ó

ñïðàâàõ ÞÍÅÑÊÎ, Çàêàð-

ïàòñüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿, íîâîîáðàíîãî

íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè

Âàñèëÿ Ïåòüîâêè òà çàö³êàâ-

ëåíèõ ì³ñöåâèõ ãðîìàä äîëó-

÷èòèñÿ äî ïðîöåñó ïðèñêî-

ðåííÿ ïðèéíÿòòÿ Ïðåçèäåí-

òîì Óêðà¿íè öüîãî âàæëèâî-

ãî äîêóìåíòà äëÿ ñòàëîãî

ðîçâèòêó òà áëàãîóñòðîþ ã³ð-

ñüêèõ ïîñåëåíü Çàêàðïàò-

ñüêî¿ îáëàñò³, ÿê³ ðîçòàøîâà-

í³ ó çîí³ óêðà¿íî-ñëîâàöüêî-

í³ìåöüêîãî îá’ºêòà Âñåñâ³ò-

íüî¿ ñïàäùèíè ÞÍÅÑÊÎ

«Áóêîâ³ ïðàë³ñè Êàðïàò òà

äàâí³ áóêîâ³ ë³ñè Í³ìå÷÷è-

íè». Â³ðèìî, ùî ñõâàëåííÿ

öüîãî ð³øåííÿ íà ð³âí³ Ïðå-

çèäåíòà òà óðÿäó Óêðà¿íè

ìîæå ñòàòè íå ò³ëüêè ÷åðãî-

âèì êðîêîì Óêðà¿íè â ªâ-

ðîïó, à é ðåàëüíî äîïîìîæå

çáåðåãòè ºäèíèé â Óêðà¿í³

ïðèðîäíèé îá’ºêò Âñåñâ³ò-

íüî¿ ñïàäùèíè ÞÍÅÑÊÎ,

çìåíøèòü ñóö³ëüí³ âèðóáêè

ë³ñ³â, ïåðåîð³ºíòóº åêîíîì³-

êó öüîãî óí³êàëüíîãî êðàþ

íà åêîëîã³÷íî áåçïå÷í³ âèäè

ä³ÿëüíîñò³ òà ï³äâèùèòü äîá-

ðîáóò ãîðÿí.
Îêð³ì òîãî, íà íàøå ïå-

ðåêîíàííÿ, ðåàë³çàö³ÿ çàï-

ðîïîíîâàíèõ çàõîä³â ìîæå

ñïðèÿòè é âèêîíàííþ çàêî-

íó Óêðà¿íè ïðî îñíîâí³ çà-

ñàäè (ñòðàòåã³þ) äåðæàâíî¿

åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè â Óê-

ðà¿í³ íà ïåð³îä äî 2020 ðîêó.

Çîêðåìà, ó ÷àñòèí³ âïðîâàä-

æåííÿ ï³ëîòíîãî ïðîåêòó ³ç

ïèòàíü åêîëîãî-ñîö³àëüíî-

åêîíîì³÷íîãî ïëàíóâàííÿ

òà ïðîâåäåííÿ ñòðàòåã³÷íî¿

åêîëîã³÷íî¿ îö³íêè â Êàð-

ïàòñüêîìó ìàêðîðåã³îí³. Òà-

êèé ï³äõ³ä âàæëèâèé òàêîæ ³

â êîíòåêñò³ ï³äñóìêîâèõ äî-

êóìåíò³â Êîíôåðåíö³¿ ÎÎÍ

ç³ ñòàëîãî ðîçâèòêó «Ð³î+20:

Ìàéáóòíº, ÿêîãî ìè õî÷å-

ìî» (20—22 ÷åðâíÿ 2012 ðî-

êó), äå ãëàâè äåðæàâ òà óðÿ-

ä³â ñâ³òó ç íîâîþ ñèëîþ

çàêëèêàþòü íàðîäè æèòè ó

ãàðìîí³¿ ç ïðèðîäîþ, âæè-

âàòè íåâ³äêëàäíèõ çàõîä³â

äëÿ áîðîòüáè ³ç êë³ìàòè÷íè-

ìè çì³íàìè, âïðîâàäæóâàòè

ïðèíöèïè çåëåíî¿ åêîíîì³-

êè, âåñòè ñòàëå ë³ñîêîðèñòó-

âàííÿ, ðîçâèâàòè åêîëîã³÷-

íèé òóðèçì, äîêëàäàòè á³ëü-

øèõ çóñèëü äëÿ çáåðåæåííÿ

á³îëîã³÷íîãî ð³çíîìàí³òòÿ,

îõîðîíè ã³ðñüêèõ åêîñèñòåì

òà ïîäîëàííÿ á³äíîñò³ íàñå-

ëåííÿ, ùî æèâå ó ãîðàõ.
Ôåä³ð ÃÀÌÎÐ,

äèðåêòîð Êàðïàòñüêîãî 

á³îñôåðíîãî çàïîâ³äíèêà,

äîêòîð á³îëîã³÷íèõ íàóê,
ïðîôåñîð, çàñëóæåíèé 

ïðèðîäîîõîðîíåöü Óêðà¿íè.

Ðàõ³âñüêèé ðàéîí
Çàêàðïàòñüêî¿ îáëàñò³.

Ôîòîåòþä Îëåêñàíäðà
ÊËÈÌÅÍÊÀ.

Âñåñâ³òíÿ ñïàäùèíà ÞÍÅÑÊÎ 

ìîæå äîïîìîãòè ñòàëîìó ðîçâèòêîâ³ Çàêàðïàòòÿ

ÄÎÂ²ÄÊÎÂÎ

Äî ïåðåë³êó Âñåñâ³òíüî¿ ñïàäùèíè âíåñåíî 962

îá’ºêòè (742 êóëüòóðí³, 191 ïðèðîäíèé òà 29

çì³øàíèõ) ó 157 êðà¿íàõ. Â Óêðà¿í³ äî öüîãî

ñïèñêó âõîäÿòü Ñîô³éñüêèé ñîáîð ç àðõ³òåêòóð-

íèì àíñàìáëåì òà Êèºâî-Ïå÷åðñüêà ëàâðà â

Êèºâ³, ³ñòîðè÷íèé öåíòð Ëüâîâà, ïóíêòè ãåîäå-

çè÷íî¿ äóãè Ñòðóâå, ðåçèäåíö³ÿ áóêîâèíñüêèõ

ìèòðîïîëèò³â ó ×åðí³âöÿõ òà ºäèíèé ïðèðîäíèé

îá’ºêò — áóêîâ³ ïðàë³ñè Êàðïàò.

ÔÀÊÒ

Óêðà¿íñüêà ÷àñòèíà îá’ºêòà, ó ñêëàä³ íàéá³ëü-

øèõ â ªâðîï³ ä³ëÿíîê áóêîâèõ ïðàë³ñ³â Êàðïàò-

ñüêîãî á³îñôåðíîãî çàïîâ³äíèêà òà Óæàíñüêî-

ãî íàö³îíàëüíîãî ïðèðîäíîãî ïàðêó â ìåæàõ

Ðàõ³âñüêîãî, Òÿ÷³âñüêîãî òà Âåëèêîáåðåçíÿí-

ñüêîãî ðàéîí³â, ñòàíîâèòü ìàéæå 70 â³äñîòê³â

éîãî çàãàëüíî¿ ïëîù³ ³ º ºäèíèì ïðèðîäíèì

îá’ºêòîì â Óêðà¿í³, ÿêèé âíåñåíèé äî ñïèñêó

Âñåñâ³òíüî¿ ñïàäùèíè ÞÍÅÑÊÎ. 

Ó Çàïîð³çüê³é îáëàñò³ ïðè çàêëàäàõ ïåí³òåíö³àðíî¿ ñèñòåìè

ä³þòü òðè õðàìè, äâ³ êàïëèö³, îäíà öåðêâà, à òàêîæ ìîëèòîâí³

ê³ìíàòè òîùî. Òàê òóò íàñòàâëÿþòü íà øëÿõ ïðàâåäíèé 

çàñóäæåíèõ, ³íôîðìóº íàø âëàñêîð Ëåîí³ä ÑÎÑÍÈÖÜÊÈÉÓ Ñóìñüêîìó äåðæàâíîìó óí³âåðñèòåò³ ðîçïî÷àâ ðîáîòó Öåíòð ï³äòðèìêè

ñ³ì’¿ «Ñòóäåíòñüêèé ëåëåêà». Ó íüîìó áàòüêè, ÿê³ ñóì³ùàþòü íàâ÷àííÿ

ç âèõîâàííÿì äèòèíè, ìîæóòü òèì÷àñîâî çàëèøàòè ¿¿ ï³ä îï³êîþ 

ñîö³àëüíîãî ïåäàãîãà, ïîâ³äîìëÿº íàø âëàñêîð Âëàäèñëàâ ÆÌÓÐÊÎÂ

Ñüîãîäí³ âèïîâíþºòüñÿ ñîðîê ðîê³â ç ÷àñó ïðèéíÿòòÿ

Êîíâåíö³¿ ïðî îõîðîíó Âñåñâ³òíüî¿ êóëüòóðíî¿ ³ ïðèðîä-

íî¿ ñïàäùèíè ÞÍÅÑÊÎ, ñòîðîíàìè ÿêî¿ âèñòóïàþòü

185 êðà¿í ñâ³òó. Â Óêðà¿í³ Êîíâåíö³ÿ íàáðàëà ÷èííîñò³

12 ñ³÷íÿ 1989 ðîêó.

ÏÐÎÄÎÂÆÅÍÍß ÒÅÌÈ

Öåíòð ªâðîïè íàáóâ ³íøîãî â³çóàëüíîãî âèãëÿäó ç ê³íöÿ ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ

Íà áåðåç³
øâèäêîïëèííî¿
Òèñè

Ùîïðàâäà, äîáð³

çíàâö³ ãåîãðàô³¿ ìîæóòü

ìåí³ çàïåðå÷èòè, ùî òà-

ê³ ãåîãðàô³÷í³ öåíòðè

íàøîãî êîíòèíåíòó º ³ â

Ëèòâ³, íåïîäàë³ê Â³ëü-

íþñà, ³ â öåíòðàëüí³é

Ñëîâà÷÷èí³, ³ â ñóñ³äí³é

Á³ëîðóñ³, çà 50 ê³ëîìåò-

ð³â â³ä Ïîëîöüêà, òà ùå

â äåê³ëüêîõ ì³ñöÿõ. ² âñå

öå ñïðàâä³ òàê. Òî ÷îìó

âèíèê òàêèé ð³çíîá³é ó

âèçíà÷åíí³ öåíòðàëüíî¿

òî÷êè íàøîãî êîíòè-

íåíòó. Ð³÷ ó òîìó, ùî

âñå çàëåæèòü â³ä òîãî,

ÿêó áåðåìî çà îñíîâó

ìåòîäèêó ï³äðàõóíêó. À

òî÷í³øå — ÿê âèçíà÷àº-

ìî êîðäîíè êîíòèíåíòó.

×è âíîñèìî äî ºâðîïåé-

ñüêî¿ òåðèòîð³¿ â³ääàëåí³

îñòðîâè, ÷è í³. ² âæå â³ä

òîãî çàëåæèòü, äå ìàòè-

ìåìî ãåîãðàô³÷íèé

öåíòð ªâðîïè. Ó Ïîëü-

ù³, Ëèòâ³ ÷è Óêðà¿í³.

Íèí³ öå ì³ñöå íà áå-

ðåç³ øâèäêîïëèííî¿ Òè-

ñè, ïîïðè äîðîãó, ÿêà

âåäå ç Ðàõîâà äî Õóñòà ³

äàë³ — äî Ìóêà÷åâîãî é

Óæãîðîäà, äåäàë³ á³ëüøå

ïðèâåðòàº óâàãó òóðèñò³â

òà ãîñòåé ã³ðñüêîãî

êðàþ. Ïðèíàéìí³ êîæåí

õî÷å çðîáèòè ôîòî íà

çãàäêó ïðî ïåðåáóâàííÿ

ó ö³é ìàëüîâíè÷³é ì³ñ-

öèí³ — ó öåíòð³ ªâðî-

ïè, ïðî ùî íàãàäóþòü

íàì äâà ïàì’ÿòí³ çíàêè:

ñòàðèé, àâñòð³éñüêèé,

ïðî ÿêèé ìè âæå çãàäó-

âàëè, ³ íîâèé, ìîäåð-

íèé, çðîáëåíèé âæå ó

ðàäÿíñüê³ ÷àñè ç ìåòàëó.

Îêð³ì òîãî, ïîðó÷ óæå

çðàíêó âèðóº íåâåëèêèé

áàçàð÷èê, äå ìîæíà

ïðèäáàòè íàéð³çíîìà-

í³òí³ø³ ñóâåí³ðè: âèðî-

áè ç äåðåâà ³ øê³ðè, ë³æ-

íèêè, âèøèâêè, êåðà-

ì³÷í³ ðå÷³ — îäíå ñëîâî,

âñå ìèñòåöüêî-óæèòêîâå

áàãàòñòâî, ùî íàðîäæó-

ºòüñÿ çàâäÿêè òàëàíòó ³

ïðàö³ íàðîäíèõ ìàé-

ñòð³â ã³ðñüêîãî êðàþ. À

â çàòèøíîìó ñèìïàòè÷-

íîìó êàôå «Òèñ», ùî

áóêâàëüíî ÷åðåç äîðîãó,

— ïîëàñóâàòè ñìà÷íèìè

ãóöóëüñüêèìè ñòðàâàìè,

ïîñëóõàòè íàðîäí³ ìå-

ëîä³¿ ³ íàâ³òü ïåðåíî÷ó-

âàòè â ì³í³-ãîòåë³ íà

äðóãîìó ïîâåðñ³.
Ó ñóñ³äí³é Êîñòèë³â-

ö³, â ÿêèõîñü ñòà ìåòðàõ

â³ä ãåîãðàô³÷íîãî öåí-

òðó ªâðîïè, íà ïîäâ³ð’¿

îðèã³íàëüíîãî äâîïî-

âåðõîâîãî ³íôîðìàö³é-

íî-îñâ³òíüîãî åêîëîã³÷-

íîãî öåíòðó, ñòî¿òü íå

ìåíø îðèã³íàëüíèé äî-

ðîæí³é ïîêàæ÷èê. Â³í

ïîâ³äîìëÿº ïðî â³äñòàí³

äî ºâðîïåéñüêèõ ñòî-

ëèöü. Òà îñü çâ³äñè íàé-

áëèæ÷å — äî Áóäàïåøòà

(390 êì), Êèºâà (535 êì)

³ Â³äíÿ (581 êì). Êà-

æóòü, ùî íà ïî÷àòêó

ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ ç Ðà-

õîâà ³ ßñ³í³ ïîñò³éíî

êóðñóâàëè ïî¿çäè äî

Ïðàãè, Áóäàïåøòà, Â³ä-

íÿ. À ñüîãîäí³ íàâ³òü ç

Êèºâà íå ìîæóòü ïóñòè-

òè ïðÿìèé ïîòÿã. Òðåáà

äîáèðàòèñÿ ÷åðåç Ëüâ³â

àáî ×åðí³âö³. Õî÷åòüñÿ

â³ðèòè, ùî öå — òèì÷à-

ñîâî. Ùî âæå íàéáëèæ-

÷èì ÷àñîì ³ ãîðÿíè, ³

ìàíäð³âíèêè, ÿêèõ âàá-

ëÿòü Êàðïàòè, òàêèì ïî-

¿çäîì çìîæóòü ñêîðèñòà-

òèñÿ.
À òàì, äèâèñü, ³ äî

Áóäàïåøòà ÷è Â³äíÿ

ìîæíà áóäå íà âèõ³äí³

ïîòÿãîì ç’¿çäèòè. Àäæå

êîë³ÿ çàëèøèëàñÿ.

Ùîïðàâäà, ÷àñòêîâî âî-

íà ïðîëÿãàº ïî ðóìóí-

ñüê³é òåðèòîð³¿. Àëå íå

äóìàºìî, ùî íàø³ ñóñ³-

äè çàïåðå÷óâàòèìóòü

ïðîòè ðåéñ³â ç Ðàõîâà

÷è ßñ³í³. Ïîòð³áíà ëèøå

³í³ö³àòèâà â³ò÷èçíÿíèõ

óðÿäîâö³â.

Êàçêè 
êàðïàòñüêîãî ë³ñó

Íàáóâ ³íøîãî â³çó-

àëüíîãî âèãëÿäó öåíòð

ªâðîïè ï³ä Ðàõîâîì ç

ê³íöÿ ìèíóëîãî ñòîë³ò-

òÿ. À òî÷í³øå — ï³ñëÿ

òîãî, ÿê 1997 ðîêó óêà-

çîì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿-

íè éîãî òåðèòîð³àëüíî

âíåñåíî äî ñêëàäó Êàð-

ïàòñüêîãî á³îñôåðíîãî

çàïîâ³äíèêà. ² âîäíî÷àñ

çíà÷íî çáàãàòèâñÿ ³í-

ôîðìàö³éíèì ìàòåð³à-

ëîì, ÿêèé òóò ìîæíà

â³äøóêàòè íà ð³çíèõ

ñòåíäàõ ³ ùèòàõ. Á³ëüøå

òîãî — áóêâàëüíî çà

ê³ëüêà äåñÿòê³â ìåòð³â

çâåäåíî ñèìïàòè÷íèé, ó

ãóöóëüñüêîìó ñòèë³,

åêîëîãî-îñâ³òí³é öåíòð,

äå êîæåí â³äâ³äóâà÷ ìî-

æå çíàéòè êîìïàêòíó

³íôîðìàö³þ ïðî ïðèðî-

äó, êóëüòóðó, ³ñòîð³þ,

ïîë³òè÷íèé óñòð³é ºâðî-

ïåéñüêèõ êðà¿í.
Îñê³ëüêè ã³ðñüêèé

Ðàõ³â âèáëèñêóº íà ë³ò-

íüîìó ñîíö³ ñâî¿ìè

âóçüêèìè âóëè÷êàìè ³

øâèäêîïëèííîþ Òèñîþ

ó ñìàðàãäîâ³é øàë³ êàð-

ïàòñüêîãî ë³ñó, òî â åêî-

ëîãî-îñâ³òíüîìó öåíòð³

º ÷èìàëî ö³êàâî¿ ³íôîð-

ìàö³¿ ³ ïðî ë³ñîâ³ ìàñèâè

ÿê óñüîãî êîíòèíåíòó,

òàê ³ íàøî¿ êðà¿íè.

ßê â³äîìî, ó 2002 ðî-

ö³ â Êèºâ³ â³äáóëèñÿ

ïàðëàìåíòñüê³ ñëóõàííÿ

ïðî õ³ä âèêîíàííÿ çàêî-

íó ïðî ïðèðîäîçàïîâ³ä-

íèé ôîíä òà ïðî çáåðå-

æåííÿ êóëüòóðíî¿ ñïàä-

ùèíè. Òàê-îò ó ïîñòà-

íîâ³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè â³ä

12 âåðåñíÿ 2002 ðîêó,

ïðèéíÿò³é   íà îñíîâ³

öèõ ñëóõàíü, ðåêîìåí-

äîâàíî Êàá³íåòó Ì³í³ñ-

òð³â ñòâîðèòè ïðîòÿãîì

2003—2004 ðîê³â íà òå-

ðèòîð³¿ Êàðïàòñüêîãî á³-

îñôåðíîãî çàïîâ³äíèêà

å ê î ë î ã î - î ñ â ³ ò í ³ é

«Öåíòð ªâðîïè». Çâ³ñ-

íî, ó Ðàõîâ³ ñïîä³âàëèñÿ

íà ÿêóñü ô³íàíñîâó ï³ä-

òðèìêó ç áîêó äåðæàâè,

àäæå çàïîâ³äíèê º äåð-

æàâíîþ ñòðóêòóðîþ ³

ô³íàíñóºòüñÿ ç áþäæåò-

íèõ êîøò³â. Òà, çà ñëî-

âàìè äèðåêòîðà çàïîâ³ä-

íèêà Ôåäîðà Ãàìîðà,

âñå äîâåëîñÿ ðîáèòè

âëàñíèìè ñèëàìè, çà ðà-

õóíîê çàðîáëåíèõ êîø-

ò³â.
— Äåõòî ìîæå íàì ³

çàêèíóòè: «À íàâ³ùî

âàì òîé êëîï³ò? Ó âàñ

ùî, ³íøèõ ïðîáëåì íå-

ìàº?» — êàæå Ôåä³ð

Äìèòðîâè÷. — Çâ³ñíî,

ùî º. Àëå ìè ïðàãíóëè

ìàêñèìàëüíî ïðèâåð-

íóòè óâàãó äî ãåîãðà-

ô³÷íîãî öåíòðó ªâðî-

ïè, äî óí³êàëüíèõ ïðè-

ðîäíèõ, êóëüòóðíèõ,

ðåêðåàö³éíèõ ³ òóðèñ-

òè÷íèõ ö³ííîñòåé íà-

øîãî íåïîâòîðíîãî

êðàþ. ² ïðîäîâæóºìî

öå ðîáèòè.
ßê óæå ïèñàëà íàøà

ãàçåòà («Ãîëîñ Óêðà¿íè»

â³ä 13 ëèïíÿ 2011 ðîêó),

êåð³âíèöòâî Êàðïàò-

ñüêîãî á³îñôåðíîãî çà-

ïîâ³äíèêà çà ï³äòðèìêè

ïðîâ³äíèõ íàóêîâö³â-

åêîëîã³â, ì³ñöåâèõ âëàñ-

òåé, ãðîìàäñüêîñò³ êðàþ

³í³ö³þº ïðîâåäåííÿ â

Ðàõ³âñüêîìó ðàéîí³

ïðåñòèæíîãî ì³æíàðîä-

íîãî ôîðóìó «Åêîëîã³÷-

íèé Äàâîñ — ó öåíòð³

ªâðîïè» ³ ñïîä³âàºòüñÿ

íà äåðæàâíó ï³äòðèìêó

ó ö³é ïîòð³áí³é ñïðàâ³.

Çíàþ÷è ïðîôåñ³éí³

ÿêîñò³, çîêðåìà, ³ ìå-

íåäæåðñüê³ çä³áíîñò³,

âèñîêèé àâòîðèòåò ó íà-

óêîâèõ êîëàõ, ïðàãíåí-

íÿ ïðèñëóæèòèñÿ äîá-

ðèìè ñïðàâàìè ð³äíîìó

êðàþ é Óêðà¿í³, ÿê³ íà-

ñàìïåðåä õàðàêòåðí³ äëÿ

äèðåêòîðà çàïîâ³äíèêà

Ôåäîðà Ãàìîðà òà é óñü-

îãî éîãî äðóæíüîãî êî-

ëåêòèâó, ìîæíà ç âåëè-

êîþ äîëåþ éìîâ³ðíîñò³

ïðîãíîçóâàòè, ùî òàêèé

ïðåñòèæíèé ôîðóì íåâ-

äîâç³ ìàòèìå ñâîþ ïîñ-

ò³éíó ïðîïèñêó â Óêðà-

¿íñüêèõ Êàðïàòàõ. À ÿê

çàêîíîì³ðíèé ðåçóëüòàò

òàêîãî àìá³ö³éíîãî êðî-

êó — ³ ì³ñöåâèé á³îñ-

ôåðíèé çàïîâ³äíèê, ³

ñàìå ì³ñòå÷êî Ðàõ³â, ÿêå

íà ïî÷àòêó Õ²Õ ñòîë³òòÿ

ñïðàâåäëèâî íàçèâàëè

«ãóöóëüñüêèì Ïàðè-

æåì», ³ Êàðïàòè, ³, çâ³ñ-

íî, ãåîãðàô³÷íèé öåíòð

ªâðîïè ó Ä³ëîâîìó ìà-

òèìóòü ì³öíó ³ì³äæåâó

ï³äòðèìêó, îòðèìàþòü

äðóãå äèõàííÿ.
Âëàñíå, ï³ä ÷àñ

«êðóãëîãî ñòîëó» íà öþ

òåìàòèêó, ÿêèé â³äáóâñÿ

âë³òêó öüîãî ðîêó â Êàð-

ïàòñüêîìó á³îñôåðíîìó

çàïîâ³äíèêó, Ôåä³ð Ãà-

ìîð ïðîäåìîíñòðóâàâ

éîãî ó÷àñíèêàì ïðîåêò

ñó÷àñíîãî êîìïëåêñó, äå

ïëàíóþòü ïðîâîäèòè

ìàéáóòí³ åêîëîã³÷í³ ôî-

ðóìè, íà ÿêèõ øóêàòè-

ìóòü øëÿõè ðîçâ’ÿçàííÿ

åêîëîã³÷íèõ ïðîáëåì,

ÿê³ º òåïåð ÷è íå íàé-

ñêëàäí³øèì âèêëèêîì

äëÿ öèâ³ë³çàö³¿.
² íàîñòàíîê ùå îäèí

ïðèºìíèé ðèòóàë, ùî

äîäàº øàðìó ïåðåáóâàí-

íþ â öåíòð³ ªâðîïè. Çà

ìàéæå ñèìâîë³÷íó ïëàòó

âàñ çàïèøóòü äî êíèãè

ïî÷åñíèõ ãîñòåé ãåîãðà-

ô³÷íîãî öåíòðó ªâðîïè.

À íà ï³äòâåðäæåííÿ

öüîãî ïðèºìíîãî ôàêòó

âèäàäóòü ñèìïàòè÷íå

ñâ³äîöòâî, ÿêå çàâæäè

íàãàäóâàòèìå âàì ïðî

íåïîâòîðíó ìàíäð³âêó â

Êàðïàòè.
...Òàì, ó Ä³ëîâîìó, íà

àâñòð³éñüêîìó ïàì’ÿò-

íîìó çíàêó º òàêà ìåòà-

ëåâà òî÷êà, äî ÿêî¿ êî-

æåí ïðàãíå ïðèêëàñòè

ñâ³é ïàëåöü. Êàæóòü, ùî

ï³ñëÿ òîãî òâîº ïîáà-

æàííÿ, ÿêå â òîé ìî-

ìåíò çàãàäóºø, íåîäì³í-

íî çáóäåòüñÿ. Ìè íà ïðî-

ùàííÿ ç öåíòðîì ªâðîïè

òàêîæ íå ïðîìèíóëè

ñêîðèñòàòèñÿ ñâî¿ì

øàíñîì.
Íåõàé íàì óñ³ì ïî-

ùàñòèòü! ² íå ëèøå â

öåíòð³ ºâðîïåéñüêîãî

êîíòèíåíòó.
Âîëîäèìèð

ÊÐÀÑÍÎÄÅÌÑÜÊÈÉ,
ïî÷åñíèé ã³ñòü

ãåîãðàô³÷íîãî öåíòðó
ªâðîïè.

Íà çí³ìêàõ: ãðóïà æóð-

íàë³ñò³â ç «Ãîëîñó Óê-

ðà¿íè» á³ëÿ àâñòð³é-

ñüêîãî ïàì’ÿòíîãî çíà-

êà ãåîãðàô³÷íîãî öåí-

òðó ªâðîïè â Ä³ëîâîìó.

Ïåðøèé ë³âîðó÷ — äè-

ðåêòîð Êàðïàòñüêîãî

á³îñôåðíîãî çàïîâ³äíè-

êà Ôåä³ð Ãàìîð; â åêî-

ëîãî-îñâ³òíüîìó öåíòð³,

ùî ïîðó÷ ç öåíòðîì

ªâðîïè, çàâæäè ðàä³

ãîñòÿì.
Ôîòî 

Àíäð³ÿ ÊÐÈÌÑÜÊÎÃÎ.
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ÄÎÂ²ÄÊÎÂÎ

Ë³ñè, ÿê³ â íåäàëåêîìó ìèíóëîìó çàéìàëè

á³ëüøó ÷àñòèíó ªâðîïè, òåïåð çíèùåí³ íà

çíà÷íèõ ïëîùàõ. Ç 52,7% íàïðèê³íö³ ÕV²²

ñòîë³òòÿ ë³ñèñò³ñòü íàøîãî êîíòèíåíòó

çìåíøèëàñÿ äî 35%.

Ïðîòÿãîì îñòàíí³õ äåñÿòèë³òü ó ìåæàõ

Ñõ³äíîºâðîïåéñüêî¿ ð³âíèíè òà Óðàëó ùî-

ð³÷íà âèðóáêà ë³ñó ñòàíîâèëà ìàéæå 1,3

ì³ëüéîíà ãåêòàð³â. Íàéá³ëüøà ë³ñèñò³ñòü

çáåðåæåíà ó Ô³íëÿíä³¿ (ìàéæå 70%). Íàé-

ìåíøå ë³ñ³â çàëèøèëîñÿ ó âíóòð³øí³õ òà

ïðèñåðåäçåìíîìîðñüêèõ ðàéîíàõ ²ñïàí³¿,

ñõîäó ³ ï³âäíÿ Àïåíí³íñüêîãî òà áàëêàí-

ñüêèõ ï³âîñòðîâ³â. Ëèøå 15% ñòàíîâèòü

ë³ñèñò³ñòü Óêðà¿íè. Ïåðâèíí³ ë³ñè àáî ïðà-

ë³ñè çîñòàëèñÿ íà íåçíà÷íèõ ïëîùàõ ó

Êàðïàòàõ, Àëüïàõ òà íà Áàëêàíàõ.

Ôåñòèâàëü 
íà Ïîòüîìê³íñüêèõ 

ñõîäàõ
Íå îô³ö³éí³ çàõîäè, à ñâÿòî,

âëàøòîâàíå ç íàðîäíî¿ ³í³ö³àòè-

âè, ñòàëî ãîëîâíîþ ö³êàâèíêîþ

ó ñâÿòêóâàíí³ Äíÿ íåçàëåæíîñò³

â Îäåñ³.
Íà Ïîòüîìê³íñüêèõ ñõîäàõ

â³äáóâñÿ 3-é ôåñòèâàëü âèøè-

âàíîê. ßêùî â ïåðøîìó âçÿëè

ó÷àñòü 70 îäåñèò³â ³ ãîñòåé ì³ñ-

òà, òî â íèí³øíüîìó òèõ, õòî õè-

çóâàâñÿ â ð³çíîáàðâíèõ âèøè-

âàíêàõ, áóëî äàëåêî çà 600

îñ³á. Âîíè âèøèêóâàëèñÿ íà

Ïîòüîìê³íñüêèõ ñõîäàõ ³, âçÿâ-

øèñü çà ðóêè, óòâîðèëè æèâèé

ëàíöþã, ùî ïðîñòÿãíóâñÿ â³ä

ïàì’ÿòíèêà ãåðöîãó äå Ðèøåëüº

äî ìîðñüêîãî âîêçàëó. Ãîëîâà

îðãêîì³òåòó ôåñòèâàëþ âèøèâà-

íîê Îëåêñ³é ×îðíèé ðîçïîâ³â,

ùî ïðåäñòàâíèêè óêðà¿íñüêî¿

Êíèãè ðåêîðä³â Ã³ííåññà çàô³ê-

ñóâàëè öüîãî äíÿ ðåêîðäíèé çà

ê³ëüê³ñòþ ëþäåé æèâèé ëàíöþã

ó íàö³îíàëüíîìó îäÿç³. Îäÿãíóâ

âèøèâàíêó ³ çàñòóïíèê ãîëîâè

Îäåñüêî¿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿

Äìèòðî Âîëîøåíêîâ. Îäåñèòè

áóëè ïðîñòî âðàæåí³ — óïåðøå

çà 20 ðîê³â êåð³âíèé ÷èíîâíèê

ðèçèêíóâ íà ïîêëàäàííÿ â³íê³â

äî ïàì’ÿòíèêà Òàðàñó Øåâ÷åíêó

ïðèáóòè íå â ñòðîãîìó îô³ö³é-

íîìó êîñòþì³, à ó âèøèâàíö³.

Íó à ñåíñàö³ºþ ñâÿòà íà

Ïðèìîðñüêîìó áóëüâàð³ ñòàâ

Âîëîäèìèð Ïóò³í, îäÿãíåíèé ó

âèøèâàíêó. Âîñêîâó ô³ãóðó ðî-

ñ³éñüêîãî ïðåì’ºðà áóëî ðîçì³-

ùåíî íà áàëêîí³ ãîòåëþ, ç ÿêî-

ãî äâ³éíèê Âîëîäèìèðà Ïóò³íà

â³òàâ îäåñèò³â ³ ãîñòåé ì³ñòà.

Íåçâàæàþ÷è íà ð³øåííÿ ñóäó

ïðî çàáîðîíó ïðîâåäåííÿ ð³ç-

íèìè ïîë³òè÷íèìè ñèëàìè çàõî-

ä³â, ïðèñâÿ÷åíèõ 20-é ð³÷íèö³

íåçàëåæíîñò³, ï³êåòè é ì³òèíãè

âñå-òàêè â³äáóëèñÿ. Êîíôë³êò³â

³ç ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè â

îïîçèö³éíèõ ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é

íå áóëî.
Â’ÿ÷åñëàâ ÂÎÐÎÍÊÎÂ.

Îäåñà.

Äàâíî âæå ëîñ³ 
ì³ñòîì íå ãóëÿëè

Îõîðîíö³ ÇÀÒ «Ðåìîíòíî-

ìîíòàæíèé êîìá³íàò», ðîçòà-

øîâàíîãî â Ëóöüêó, âèÿâèëè íà

òåðèòîð³¿ ï³äïðèºìñòâà íåñïî-

ä³âàíîãî ãîñòÿ — ñàìöÿ ëîñÿ.

Âåëè÷åçíà òâàðèíà áåçóñï³øíî

íàìàãàëàñÿ âèðâàòèñÿ íà âî-

ëþ. Òà äâîìåòðîâèé ïàðêàí

çàâàæàâ ¿é öå çðîáèòè. Ì³ë³ö³ÿ,

ÿêà ïðèáóëà íà ì³ñöå íàäçâè-

÷àéíî¿ ïîä³¿, äîäàëà çâ³ðó ùå

á³ëüøîãî ñòðàõó. Ñâ³òëî ë³õòà-

ðèê³â, êðèêè ëþäåé, à íàéá³ëü-

øå — ãàâê³ò ñîáàê, âèâåëè òâà-

ðèííó ç ð³âíîâàãè ³ âîíà ùî-

ðàç áåçóñï³øíî íàìàãàëàñÿ

ïîäîëàòè íåäîñÿæíèé äëÿ íå¿

áàð’ºð. Ëèøå êîëè íà êîìá³íàò

ïðèáóëè ñïåö³àë³ñòè îáëàñíîãî

óïðàâë³ííÿ ë³ñîâîãî òà ìèñ-

ëèâñüêîãî ãîñïîäàðñòâà, ó

öüîìó áåäëàì³ ïî÷àëè íàâîäè-

òè ÿêèéñü ëàä. Ñïî÷àòêó ïðèá-

ðàëè ñîáàê ³ çàãàñèëè ë³õòàðè-

êè. À âæå ï³ä ðàíîê, êîëè ëîñü

òðîõè çàñïîêî¿âñÿ, éîãî âèï-

ðîâàäèëè ÷åðåç â³äêðèò³ âîðî-

òà íà âîëþ. Ùîá ç íèì í³÷îãî

íå ñòàëîñü, ìèñëèâñòâîçíàâö³

ñóïðîâîäæóâàëè éîãî àæ äî

îá’¿çíî¿ äîðîãè. ² ëèøå êîëè

çâ³ð ïîïðÿìóâàâ äî íàéáëèæ-

÷îãî ë³ñîâîãî óðî÷èùà, ùî

ïîáëèçó ñåëà Áîðîõ³â, ç³òõíóëè

ç ïîëåãøåííÿì.
Ìèêîëà ßÊÈÌÅÍÊÎ.

Âîëèíñüêà îáëàñòü.

×åðãà ó äèòñàäêè

ïîìåíøàëà 
çà ðàõóíîê
ïåðøîêëàñíèê³â

Ó Êàì’ÿíö³-Ïîä³ëüñüêîìó

çá³ëüøèëàñÿ ê³ëüê³ñòü ì³ñöü ó

äèòñàäêàõ. ßê ìè âæå ïèñàëè,

íà ê³íåöü íàâ÷àëüíîãî ðîêó 77,8

â³äñîòêà äîøê³ëüíÿò ì³ñòà â³äâ³-

äóâàëî ÄÍÇ, ùå ìàéæå òèñÿ÷à

ñòîÿëè â ÷åðç³. Òîæ óïðàâë³ííÿ

îñâ³òè òà íàóêè ïîñòàðàëîñü âè-

âåñòè ïåðø³ êëàñè ç ïðèì³ùåíü

äèòñàäê³â äî çàãàëüíîîñâ³òí³õ

øê³ë, ùîá âèâ³ëüíèòè ì³ñöå äëÿ

íîâèõ ãðóï ìàëþêàì. Òîæ äîø-

ê³ëüíÿòà ïî÷óâàòèìóòüñÿ êîì-

ôîðòí³øå, à ó øêîëÿð³â çá³ëü-

øèòüñÿ êîìïàí³ÿ. «Íàðàç³ ïåð-

øîêëàñíèêè ëèøå îäí³º¿ øêîëè

¹14 çàëèøèëèñÿ â áóä³âë³ ñàä-

êà. ² ÷åðãà çìåíøèëàñÿ íà 150

îñ³á», — êîìåíòóº ñèòóàö³þ çàñ-

òóïíèê íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ

Ñåðã³é Ìåëüíèê.
Â³ðà ØÏÈËÜÎÂÀ.

Õìåëüíèöüêà 

îáëàñòü.

Ó ÍÎÌÅÐ
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Ó 1885—1887 ðîêàõ àâñòð³éñüê³ ãåîãðàôè ïðîâî-

äèëè ãåîäåçè÷í³ äîñë³äæåííÿ íà Çàêàðïàòò³, ÿêå

âõîäèëî òîä³ äî ñêëàäó Àâñòðî-Óãîðñüêî¿ ³ìïåð³¿,

ùî ïåðåäóâàëè ïðîêëàäàííþ çàë³çíè÷íî¿ êîë³¿ ç Ðà-

õîâà äî ðóìóíñüêîãî ì³ñòà Ñ³ãåò. Âîäíî÷àñ âîíè

ä³éøëè âèñíîâêó, ùî ó Âåðõíüîòèñÿíñüê³é óëîãîâèí³,

ÿêîþ ìàëà ïðîëÿãòè êîë³ÿ, ìîæå çíàõîäèòèñÿ

öåíòð ªâðîïè. Â÷åí³ ç â³äåíñüêîãî ²ìïåðàòîðñüêî-

Êîðîë³âñüêîãî â³éñüêîâî-ãåîãðàô³÷íîãî ³íñòèòóòó

ï³ñëÿ ðåòåëüíîãî âèâ÷åííÿ âèçíà÷èëè ì³ñöå ïåðåäáà-

÷óâàíîãî ãåîãðàô³÷íîãî öåíòðó ªâðîïè, ³ â ñåë³ Ä³-

ëîâå âñòàíîâèëè ³ñòîðè÷íèé çíàê ç êàìåíþ, ÿêèé

ìîæåìî ïîáà÷èòè é òåïåð. À íà íüîìó ëàòèíîþ

âèáèòî òàêå (ïîäàºìî â óêðà¿íñüêîìó ïåðåêëàä³):

«Ïîñò³éíå òî÷íå, â³÷íå ì³ñöå. Äóæå òî÷íî, ç³ ñïå-

ö³àëüíèì ïðèëàäîì, ÿêèé âèãîòîâëåíèé â Àâñòð³¿ é

Óãîðùèí³, ç³ øêàëîþ ìåðèä³àí³â ³ ïàðàëåëåé, âñòà-

íîâëåíèé òóò Öåíòð ªâðîïè... 1887».

ÒÎ×ÊÀ ÍÀ ÊÀÐÒ²  ÊÐÀ¯ÍÈ
Ï³ä Ðàõîâîì, ó öåíòð³ ªâðîïè

Â óêðà¿íñüêèõ ïðèðîäîîõîðîííèõ òåðèòîð³é ç’ÿâèëèñü áàãàòî íîâèõ çàö³êàâëåíèõ ïàðòíåð³â
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Çîíà ïðèìèðåííÿ
ïðèðîäè ç ì³ñöåâèìè
ãðîìàäàìè

Äî 
íàéâàæëèâ³øèõ

ñòðàòåã³÷íèõ ö³ëåé íàëå-æèòü òàêîæ óäîñêîíàëåí-íÿ ðåã³îíàëüíî¿ åêîëîã³÷-íî¿ ïîë³òèêè. Òîìó â öüî-ìó íàïðÿì³, çîêðåìà, ïå-ðåäáà÷àºòüñÿ çàêîíîäàâ÷å
çàáåçïå÷åííÿ ïåðåõîäó äî
2015 ðîêó â³ä ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî äî åêîëîãî-ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî
ïëàíóâàííÿ ðîçâèòêó ðåã³-îí³â ³ ì³ñò, ðîçðîáëåííÿ
äî 2020 ðîêó íîðìàòèâíî-ïðàâîâî¿ áàçè ùîäî åêî-ëîãî-åêîíîì³÷íèõ ìàêðî-ðåã³îí³â. Òà, ùî äóæå âàæ-ëèâî äëÿ ã³ðñüêèõ òåðèòî-ð³é — ðåàë³çàö³ÿ äî 2015

ðîêó ï³ëîòíîãî ïðîåêòó
ùîäî ïîºäíàííÿ ñèñòåìè
òåðèòîð³àëüíîãî ïëàíó-âàííÿ ³ç ïðîöåäóðàìè
äîâãîñòðîêîâîãî ïðîãíî-çóâàííÿ, åêîëîãî-ñîö³àëü-íî-åêîíîì³÷íîãî ïëàíó-âàííÿ òà ïðîâåäåííÿ ñòðà-òåã³÷íî¿ åêîëîã³÷íî¿ îö³í-êè íà ïðèêëàä³ Êàðïàò-

ñüêîãî ìàêðîðåã³îíó. Áå-çóìîâíî, òàêà ïîñòàíîâêà
ïèòàííÿ º îáíàä³éëèâîþ ³âêðàé íåîáõ³äíîþ.

Çàëèøèëàñÿ, íà æàëü,áåç ðåàãóâàííÿ ³ ïîñòàíîâà
Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè çïèòàíü çáåðåæåííÿ â Óê-ðà¿í³ îá’ºêò³â ïðèðîäíî-çàïîâ³äíîãî ôîíäó òà
êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä
12 âåðåñíÿ 2002 ðîêó
¹140-²V, ÿêîþ ðåêîìåí-äóâàëîñÿ Êàá³íåòó Ì³í³ñ-òð³â Óêðà¿íè ðîçðîáèòè
«äî 1 ëèïíÿ 2003 ðîêó
Äåðæàâíó 

êîìïëåêñíó
ïðîãðàìó ñòàëîãî ðîçâèòêó
ã³ðñüêèõ ðåã³îí³â Óêðà¿íè».

Ñóòü ïîíÿòòÿ ñòàëîãî
ðîçâèòêó, à òèì ïà÷å ìå-õàí³çìè êåðóâàííÿ öèìè
íàäçâè÷àéíî ñêëàäíèìè
ïðîöåñàìè, ôóíêö³îíàëü-

íîãî ïîºäíàííÿ â íèõ
åêîëîã³÷íèõ, åêîíîì³÷íèõ
òà ñîö³àëüíèõ êîìïîíåí-
ò³â, òîáòî çáàëàíñîâàíîãî,óçãîäæåíîãî, ïåðåäáà÷ó-âàíîãî ðîçâèòêó âñ³õ ñôåð
ðîçóìîâî¿ ³ âèðîáíè÷î¿ ä³-ÿëüíîñò³ ëþäèíè, ïîòðå-áóþòü íàñàìïåðåä ðîçðîá-êè òåîðåòè÷íèõ ìîäåëåé
òà ¿õ àïðîáàö³¿ íà ïðàêòè-ö³. Ó öüîìó çâ’ÿçêó õî÷åìî
çâåðíóòè óâàãó íà òå, ùî
â³äïîâ³äíî äî ð³øåíü Ñå-â³ëüñüêî¿ 

Ãåíåðàëüíî¿êîíôåðåíö³¿ ÞÍÅÑÊÎ â
ëèñòîïàä³ 1995 ðîêó òà
Ìàäðèäñüêîãî ïëàíó ä³é
äëÿ á³îñôåðíèõ ðåçåðâàò³â
ìîäåëüíèìè òåðèòîð³ÿìè
òà íàâ÷àëüíèìè ïîë³ãîíà-ìè ñàìå äëÿ âïðîâàäæåí-íÿ ³äåé ñòàëîãî ðîçâèòêó â
ð³çíèõ óìîâàõ ìàº âèñòó-ïàòè Ì³æíàðîäíà ìåðåæà
á³îñôåðíèõ ðåçåðâàò³â.Á³îñôåðíèé ðåçåðâàò (â
óêðà¿íñüê³é ³íòåðïðåòàö³¿— á³îñôåðíèé çàïîâ³ä-íèê) — öå íå ïðîñòî ïðè-ðîäîîõîðîííà òåðèòîð³ÿ, à
çîíà ïðèìèðåííÿ ïðèðî-äè ç ì³ñöåâèìè ãðîìàäàìè
òà ñóñï³ëüñòâîì çàãàëîì. Ó
öüîìó êîíòåêñò³, íà äóìêó
ôàõ³âö³â ÞÍÅÑÊÎ, «á³î-ñôåðí³ ðåçåðâàòè çðîáèëè
îñíîâíèé âíåñîê ó âèíèê-íåííÿ ³äå¿ ñòàëîãî ðîçâèò-êó òà åêîñèñòåìíîãî ï³ä-õîäó, âîíè äîïîìàãàþòü
ïåðåâ³ðèòè ðåçóëüòàòè
çàñòîñóâàííÿ öèõ ³äåé íà
ïðàêòèö³». ̄ õ ìåíåäæìåíò,àáî âèçíà÷åíèé Çàêîíîì
Óêðà¿íè «Ïðî ïðèðîäíî-çàïîâ³äíèé ôîíä Óêðà¿-íè» Ïðîåêò îðãàí³çàö³¿ òå-ðèòîð³¿ á³îñôåðíèõ çàïî-â³äíèê³â òà îõîðîíè ¿õí³õ
ïðèðîäíèõ êîìïëåêñ³â,ïåðåäáà÷àº ïîðÿä ³ç çáåðå-æåííÿì ïðèðîäíèõ òà
êóëüòóðíèõ 

ö³ííîñòåé
ðîçâèòîê íàóêè é ìîí³òî-ðèíãó, ðåàë³çàö³þ çàõîä³â
äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ñòàëîãî
ðîçâèòêó òåðèòîð³¿. Òîáòî
çáàëàíñîâàíå 

âåäåííÿ
ñ³ëüñüêîãî, ë³ñîâîãî ãîñ-ïîäàðñòâà ³ ïðîìèñëîâîñ-ò³, â³äíîâëåííÿ òðàäèö³é-íèõ âèä³â ïðèðîäîêîðèñ-òóâàííÿ, îðãàí³÷íîãî çåì-ëåðîáñòâà, âèðîáíèöòâà

åêîëîã³÷íî ÷èñòèõ ïðî-äóêò³â õàð÷óâàííÿ, ðîçâè-òîê ðåêðåàö³éíî¿ ä³ÿëü-íîñò³ òà âèêîðèñòàííÿ ë³-êóâàëüíî-îçäîðîâ÷îãî ïî-òåíö³àëó, ³íøî¿ åêîëîã³÷-íî áåçïå÷íî¿ ãîñïîäàð-ñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ñòâîðåí-

íÿ â òàêèé ñïîñ³á íîâèõ
ðîáî÷èõ ì³ñöü. Âèêîíàí-íÿ öèõ çàâäàíü á³îñôåð-íèìè çàïîâ³äíèêàìè òà
³íøèìè ïðèðîäîîõîðîí-íèìè òåðèòîð³ÿìè çàêð³ï-ëåíî òàêîæ â óêàçàõ Ïðå-çèäåíòà Óêðà¿íè «Ïðî äî-äàòêîâ³ çàõîäè ùîäî ðîç-âèòêó ïðèðîäíî-çàïîâ³ä-íî¿ ñïðàâè â Óêðà¿í³» òà

«Ïðî ðîçøèðåííÿ òåðèòî-ð³¿ Êàðïàòñüêîãî á³îñôåð-íîãî çàïîâ³äíèêà». Îòæå,ïëàíóâàííÿ óïðàâë³ííÿ
ïðèðîäîîõîðîííèìè òå-ðèòîð³ÿìè, ÿê³ â îêðåìèõ
ã³ðñüêèõ ðàéîíàõ Óêðà¿í-ñüêèõ Êàðïàò (íàïðèêëàä,â Êîñ³âñüêîìó, Ì³æã³ð-ñüêîìó, Âåëèêîáåðåçíÿí-ñüêîìó, Ðàõ³âñüêîìó, ì³ñò³ßðåì÷å) çàéìàþòü çíà÷-íèé â³äñîòîê ¿õ òåðèòîð³é,ìàº âàæëèâå íå ëèøå åêî-ëîã³÷íå, à é ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íå 

çíà÷åííÿ.Äîñâ³ä ö³º¿ ðîáîòè ì³ã áè
áóòè âèêîðèñòàíèé ³ ï³ä
÷àñ ðåàë³çàö³¿ âæå öèòîâà-íîãî ï³ëîòíîãî ïðîåêòó
«ùîäî ïîºäíàííÿ ñèñòåìè
òåðèòîð³àëüíîãî ïëàíó-âàííÿ ³ç ïðîöåäóðàìè
äîâãîñòðîêîâîãî ïðîãíî-çóâàííÿ, åêîëîãî-ñîö³àëü-íî-åêîíîì³÷íîãî ïëàíó-âàííÿ òà ïðîâåäåííÿ ñòðà-òåã³÷íî¿ îö³íêè» â Êàð-ïàòñüêîìó ðåã³îí³.

Â³ä âèñîêîã³ð’ÿ 
Óêðà¿íñüêèõ Êàðïàò
äî ïîáåðåææÿ 
Áàëò³éñüêîãî ìîðÿ

Ó öüîìó àñïåêò³ âàðòîá âèêîðèñòàòè îòðèìàí³íàïðàöþâàííÿ ³ â ðàìêàõñï³âïðàö³ ùîäî çáåðåæåí-íÿ óêðà¿íî-ñëîâàöüêî-í³-ìåöüêîãî òðàíñíàö³îíàëü-íîãî ñåð³éíîãî îá’ºêòàÂñåñâ³òíüî¿ ñïàäùèíè
ÞÍÅÑÊÎ «Áóêîâ³ ïðàë³-ñè Êàðïàò òà äàâí³ áóêîâ³ë³ñè Í³ìå÷÷èíè».

Íàãàäàºìî, ùî 28 ÷åð-âíÿ 2007 ðîêó Êîì³òåòÂñåñâ³òíüî¿ ñïàäùèíè
ÞÍÅÑÊÎ íà 31-é ñåñ³¿ÞÍÅÑÊÎ â ì³ñò³ Êðàé-ñò÷åð÷ (Íîâà Çåëàíä³ÿ)óõâàëèâ ð³øåííÿ ïðî âíå-ñåííÿ óêðà¿íî-ñëîâàöüêî¿íîì³íàö³¿ «Áóêîâ³ ïðàë³ñèÊàðïàò» çàãàëüíîþ ïëî-ùåþ 77971,6 ãåêòàðà (ÿä-ðîâà çîíà 29278,9 ãà) äîÑïèñêó Âñåñâ³òíüî¿ ñïàä-ùèíè ÞÍÅÑÊÎ. À 25÷åðâíÿ 2011 ðîêó íà 35-ìó

çàñ³äàíí³ Êîì³òåòó Âñå-ñâ³òíüî¿ ñïàäùèíè â Ïà-ðèæ³ ïðîãîëîøåíî, ùî«äàâí³ áóêîâ³ ë³ñè Í³ìå÷-÷èíè» òåæ çàíåñåíî äîÑïèñêó Âñåñâ³òíüî¿ ñïàä-ùèíè ÞÍÅÑÊÎ ÿê ðîç-øèðåííÿ íàÿâíîãî óêðà¿-íî-ñëîâàöüêîãî îá’ºêòà«Áóêîâ³ ïðàë³ñè Êàðïàò».Îòæå, íà ªâðîïåéñüêîìóêîíòèíåíò³ óòâîðåíî óí³-êàëüíó ì³æíàðîäíó ïðè-ðîäîîõîðîííó òåðèòîð³þ
êëàñòåðíîãî òèïó çàãàëü-íîþ ïëîùåþ 96072,4 ãåê-òàðà (ÿäðîâà çîíà 33670,1ãà), ÿêà îõîïëþº ïðèðîä-íèé àðåàë ïîøèðåííÿ ë³-ñ³â ³ç áóêà ë³ñîâîãî (Fagussylvat³ca) â³ä âèñîêîã³ð’ÿÓêðà¿íñüêèõ Êàðïàò äîïîáåðåææÿ Áàëò³éñüêîãîìîðÿ íà í³ìåöüêîìó àðõ³-ïåëàç³ Ðþãåí. Äî ñêëàäóîá’ºêòà âõîäÿòü ä³ëÿíêè

äàâí³õ áóêîâèõ ë³ñ³â íà òå-ðèòîð³¿ Í³ìå÷÷èíè ³çñêëàäó á³îñôåðíîãî ðåçåð-âàòó Øîðôãàéäå-Õîð³í
(çåìëÿ Áðàíäåíáóðã), íà-ö³îíàëüíèõ ïàðê³â Ãàéí³õ(çåìëÿ Òþð³íã³ÿ), Êåëëåð-âàëüä-Åäåðçåº (çåìëÿ Ãåñ-ñåí), Ìþð³ö òà ßñìóíä(çåìëÿ Ìåêëåíáóðã — Ïå-ðåäíÿ Ïîìåðàí³ÿ) çàãàëü-íîþ ïëîùåþ 18100,8 ãåê-òàðà (ÿäðîâà çîíà 4391,2ãà). Ó Ñëîâà÷÷èí³ äî ñêëà-äó îá’ºêòà âíåñåíî ä³ëÿí-êè áóêîâèõ ïðàë³ñ³â ³ç òå-ðèòîð³é íàö³îíàëüíîãîïàðêó «Ïîëîíèíè» òà îõî-ðîííî¿ îáëàñò³ «Â³ãîðëàò»(Ïðÿø³âñüêèé êðàé) ïëî-ùåþ 19584,8 ãåêòàðà (ÿä-ðîâà çîíà 5766,4 ãà). À âÓêðà¿í³ äî öüîãî îá’ºêòàâõîäÿòü ìàñèâè Êàðïàò-ñüêîãî á³îñôåðíîãî çàïî-â³äíèêà òà Óæàíñüêîãîíàö³îíàëüíîãî ïðèðîäíî-ãî ïàðêó çàãàëüíîþ ïëî-ùåþ 58386,8 ãåêòàðà (ÿä-ðîâà çîíà 23512,5 ãà).

Áåçóìîâíî, äîñÿãíåííÿäîìîâëåíîñòåé ì³æ çàö³-êàâëåíèìè äåðæàâíèìè
â³äîìñòâàìè 

Óêðà¿íè,Ñëîâà÷÷èíè òà Í³ìå÷÷èíè
â ðàìêàõ Êîíâåíö³¿ ïðîîõîðîíó âñåñâ³òíüî¿ êóëü-òóðíî¿ ³ ïðèðîäíî¿ ñïàä-ùèíè â³äêðèâàº âåëèê³ìîæëèâîñò³ äëÿ àêòèâ³çàö³¿ì³æíàðîäíî¿ ñï³âïðàö³ âïðèðîäîîõîðîíí³é òà íàó-êîâ³é ñôåðàõ, âïðîâàä-æåííÿ äîñâ³äó, çîêðåìàÍ³ìå÷÷èíè, â ðåàë³çàö³þ

êîíöåïö³¿ ñòàëîãî ðîçâèò-êó. Â óêðà¿íñüêèõ ïðèðî-äîîõîðîííèõ òåðèòîð³é
ç’ÿâèëèñü áàãàòî íîâèõ çà-ö³êàâëåíèõ ïàðòíåð³â òàäîñòóï äî ïåðåäîâîãî ºâ-ðîïåéñüêîãî äîñâ³äó.

²íòåãðîâàíà ñèñòåìàìåíåäæìåíòó, ÿêó ðîçðîá-

ëåíî äëÿ åôåêòèâíîãî óï-ðàâë³ííÿ öèì íàäçâè÷àé-íî ö³ííèì òðèñòîðîíí³ì
òðàíñíàö³îíàëüíèì îá’ºê-òîì, ïåðåäáà÷àº ïåðåäóñ³ì
íàéá³ëüø åôåêòèâí³ çàõî-äè ³ç çáåðåæåííÿ îá’ºêòà çóñ³ìà á³îòè÷íèìè òà àá³î-òè÷íèìè êîìïîíåíòàìè,ãåî- ³ á³îð³çíîìàí³òòÿì òàåêîëîã³÷íèìè ïðîöåñàìè.Ìàþòü çàáåçïå÷óâàòèñÿï³äòðèìàííÿ ñàìîâ³äíîâ-íèõ ïðîöåñ³â ó â³äïîâ³ä-íèõ åêîñèñòåìàõ òà îðãà-í³çàö³ÿ îõîðîíè â³ä âïëè-âó àíòðîïîãåííèõ ÷èííè-ê³â, ï³äòðèìàííÿ òà ðîç-øèðåííÿ íàÿâíîãî åêîëî-ã³÷íî ç’ºäíàíîãî êîìïëåê-ñó ïðàë³ñ³â òà ïðèðîäíèõáóêîâèõ ë³ñ³â, ÿê³ îá’ºäíó-þòü óêðà¿íñüê³ òà ñëîâàöü-ê³ êëàñòåðè. Áóäóòü àêòè-â³çîâàí³ íàóêîâ³ äîñë³ä-æåííÿ, ç ìåòîþ îòðèìàí-íÿ çíàíü, ÿê³ ìîæíà ïåðå-äàòè òà âèêîðèñòàòè äëÿñòàëîãî, íàáëèæåíîãî äîïðèðîäè ë³ñîêîðèñòóâàí-íÿ, âèêîðèñòàííÿ ïðèðîä-íî¿ ñïàäùèíè äëÿ ïîñè-ëåííÿ åêîîñâ³òè, ôîðìó-âàííÿ åêîëîã³÷íî¿ ñâ³äî-ìîñò³, ðîçøèðåííÿ ïî³í-ôîðìîâàíîñò³ ãðîìàä-ñüêîñò³ ïðî ðîëü ³ ö³ííîñ-ò³ ïðàë³ñ³â íà ì³ñöåâîìó,íàö³îíàëüíîìó òà ì³æíà-ðîäíîìó ð³âíÿõ, çàáåçïå-÷åííÿ ñòàëîãî âèêîðèñ-òàííÿ ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³âíà òåðèòîð³ÿõ, ùî ïðèëÿ-ãàþòü äî öüîãî îá’ºêòà.

Íà âèêîíàííÿ ²íòåãðî-âàíîãî ìåíåäæìåíòó íèí³,çà ô³íàíñîâî¿ ï³äòðèìêè
Ôåäåðàëüíîãî ì³í³ñòåð-ñòâà îõîðîíè äîâê³ëëÿ òàÿäåðíî¿ áåçïåêè Í³ìå÷÷è-íè, ðåàë³çóºòüñÿ ïðîåêò«Ñòàëèé ìåíåäæìåíò òå-ðèòîð³é, ïðèëåãëèõ äîîá’ºêòà Âñåñâ³òíüî¿ ñïàä-ùèíè ÞÍÅÑÊÎ «Áóêîâ³ïðàë³ñè Êàðïàò» (Óêðà¿-íà—Ñëîâà÷÷èíà)», à í³-ìåöüêèé óí³âåðñèòåò ñòà-ëîãî ðîçâèòêó (ì. Åáåð-ñâàëüäå) çà êîøòè í³ìåöü-êîãî ôîíäó îõîðîíè ïðè-ðîäè (DBU) çàâåðøèâðîçðîáêó ïðîåêòó «Ïðèðî-äîîõîðîííèé ìåíåäæìåíòÊàðïàòñüêîãî á³îñôåðíîãîçàïîâ³äíèêà ³ ðîçâ’ÿçàííÿñó÷àñíèõ âèêëèê³â íà Çà-êàðïàòò³ (Óêðà¿íà)». Êð³ì

òîãî, ðîçïîðÿäæåííÿì Êà-á³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè
çàòâåðäæåíî ïëàí çàõîä³âùîäî çáåðåæåííÿ òà ðîç-âèòêó óêðà¿íñüêî¿ ÷àñòèíè
ïðèðîäíîãî îá’ºêòà «Áó-êîâ³ ïðàë³ñè Êàðïàò».

Íàâ÷àëüíî-
äîñë³äíèé öåíòð 
ó ã³ðñüêèõ Êâàñàõ

Ï³ä ÷àñ ðåàë³çàö³¿ öèõ
ïðîåêò³â çà ó÷àñòþ çàö³-êàâëåíèõ ïàðòíåð³â (Ì³-í³ñòåðñòâî åêîëîã³¿ òà
ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â Óêðà-¿íè, ðàéîíí³ äåðæàâí³ àä-ì³í³ñòðàö³¿, ñ³ëüñüê³ ðàäè,ì³ñöåâå íàñåëåííÿ, äåð-æàâí³ ë³ñîãîñïîäàðñüê³ï³äïðèºìñòâà, ïðèâàòí³ë³ñîçàãîò³âåëüí³ îðãàí³çà-

ö³¿, çàêëàäè òóðèñòè÷íîãî
ñåêòîðó, íàâ÷àëüí³ é íàó-êîâî-äîñë³äí³ óñòàíîâè òà
³íø³ çàö³êàâëåí³ ãðóïè)ïðîâåäåíî àíàë³ç ñèòóàö³¿â çîí³ ä³ÿëüíîñò³ Êàðïàò-ñüêîãî á³îñôåðíîãî çàïî-â³äíèêà òà âèçíà÷åíî îñ-íîâí³ ïðèðîäîîõîðîíí³ö³ë³ äëÿ ñõ³äíî¿ ÷àñòèíè

Çàêàðïàòòÿ. Äî íàéâàæëè-â³øèõ ³ç íèõ â³äíåñåíî
çáåðåæåííÿ ïðàë³ñ³â òà ë³-ñîâèõ åêîñèñòåì çàãàëîì,çáåðåæåííÿ òà â³äðîäæåí-íÿ âèñîêîã³ðíèõ ëóê-ïî-ëîíèí, â³äíîâëåííÿ ÷è-ñåëüíîñò³ âåëèêèõ ññàâö³â,îõîðîíà âîäíèõ òà çàïëàâ-íèõ åêîñèñòåì, ïå÷åð,êàðñòîâèõ óòâîðåíü òà Äî-ëèíè íàðöèñ³â. Ñôîðìî-âàíî â³ñ³ì ñòðàòåã³÷íèõ

íàïðÿì³â ùîäî ¿õ ðåàë³çà-ö³¿. Íàñàìïåðåä çàïðîïî-íîâàíî íàäàòè ïðèðîäîî-õîðîííèé ñòàòóñ çàëèø-êàì ïðàë³ñ³â òà âçÿòè ï³ä
îñîáëèâèé êîíòðîëü äîò-ðèìàííÿ ë³ñîâîãî çàêîíî-äàâñòâà, ðîçðîáèòè ïðîåê-òè ³ç çàëó÷åííÿ ì³æíàðîä-íîãî «âóãëåöåâîãî» ô³íàí-ñóâàííÿ çàõîä³â ³ç çáåðå-æåííÿ ë³ñ³â, çîêðåìà âè-êîðèñòàííÿ äëÿ öüîãî

äîáðîâ³ëüíèõ êàðáîíîâèõ
êðåäèò³â ó ðàìêàõ í³ìåöü-êî¿ êë³ìàòè÷íî¿ ³í³ö³àòè-
âè.

Îñê³ëüêè á³ëüø³ñòü íà-ñåëåíèõ ïóíêò³â, ðîçòàøî-âàíèõ íà ïðèëåãëèõ äî á³-îñôåðíîãî çàïîâ³äíèêàòåðèòîð³ÿõ íå ãàçèô³êîâà-íî ³ îñíîâíèì äæåðåëîì
òåïëà âèñòóïàº äåðåâèíà,ïðîïîíóºòüñÿ çä³éñíèòè
ï³äãîòîâêó ïðîåêòíèõ çàÿ-âîê äëÿ âïðîâàäæåííÿàëüòåðíàòèâíèõ äæåðåëåíåðã³¿ ³ çìåíøåííÿ â òà-êèé ñïîñ³á ïîïèòó íà äðî-âà â çîí³ ðîçòàøóâàííÿáóêîâèõ ïðàë³ñ³â. ßê âàæ-ëèâèé íàïðÿì ä³ÿëüíîñò³ðîçãëÿäàºòüñÿ ðîçâèòîêåêîòóðèçìó, â³äðîäæåííÿòðàäèö³éíîãî ïîëîíèí-ñüêîãî ãîñïîäàðñòâà òîùî.

Öåíòð ëîá³þâàòèìåïðèðîäîîõîðîíí³ ³í³ö³à-òèâè òà ïðîåêòè äëÿ ñòà-ëîãî ðîçâèòêó ã³ðñüêèõ òå-ðèòîð³é, îðãàí³çîâóâàòèìåîáì³í äîñâ³äîì ì³æ ñïåö³-àë³ñòàìè òà ïîãëèáëåííÿì³æíàðîäíî¿ ñï³âïðàö³.Éîãî ä³ÿëüí³ñòü áóäåñïðÿìîâàíà íà ï³äâèùåí-íÿ ð³âíÿ åêîëîã³÷íî¿ îñâ³-÷åíîñò³ óïðàâë³íñüêèõ òàãîñïîäàðñüêèõ êàäð³â,ïðîâåäåííÿ äîñë³äæåíü òàíàâ÷àëüíèõ ïðàêòèê ó ãà-ëóç³ ë³ñîâî¿ åêîëîã³¿ òàñòàëîãî ðîçâèòêó ñòóäåí-òàìè é íàóêîâöÿìè ç Óê-ðà¿íè, Í³ìå÷÷èíè, Ñëî-âà÷÷èíè, Øâåéöàð³¿, ×å-õ³¿ òà ³íøèõ êðà¿í. Öåíòð
ñòàíå ì³ñöåì ïðîâåäåííÿ
ùîð³÷íèõ ì³æíàðîäíèõ íà-óêîâî-ïðàêòè÷íèõ êîíôå-ðåíö³é, íà éîãî áàç³ ðåàë³-çîâóâàòèìåòüñÿ ³äåÿ ñòâî-ðåííÿ «åêîëîã³÷íîãî Äàâî-ñó» â öåíòð³ ªâðîïè.

Ôåä³ð ÃÀÌÎÐ,

äîêòîð á³îëîã³÷íèõ íàóê,
ïðîôåñîð, çàñëóæåíèé ïðèðîäîîõîðîíåöü Óêðà¿íè,

äèðåêòîð Êàðïàòñüêîãî á³îñôåðíîãî çàïîâ³äíèêà.

Çàêàðïàòñüêà îáëàñòü.

Ôîòî íàäàíî ïðåñ-ñëóæáîþ Êàðïàòñüêîãî
á³îñôåðíîãî çàïîâ³äíèêà.

Íà îõîðîíó òà ñòàëèé ðîçâèòîê Êàðïàò ñïðÿìîâàíà ö³ëà ñèñòåìà çàêîíîäàâ÷èõ àê-

ò³â Óêðà¿íè, ÿê³, çîêðåìà, ïåðåäáà÷àþòü ðîçøèðåííÿ ìåðåæ³ îá’ºêò³â ïðèðîäíî-çàïî-

â³äíîãî ôîíäó, âäîñêîíàëåííÿ âåäåííÿ ë³ñîâîãî ãîñïîäàðñòâà, âïðîâàäæåííÿ ïðèðîäî-

çáåð³ãàþ÷èõ òåõíîëîã³é òîùî. Âàæëèâå çíà÷åííÿ â öüîìó êîíòåêñò³ ìàº Ðàìêîâà êîí-

âåíö³ÿ ïðî îõîðîíó òà ñòàëèé ðîçâèòîê Êàðïàò. À â Çàêîí³ Óêðà¿íè «Ïðî Îñíîâí³ çà-

ñàäè (ñòðàòåã³þ) äåðæàâíî¿ åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè Óêðà¿íè íà ïåð³îä äî 2020 ðîêó» íà-

ãîëîøåíî, ùî «ç ìåòîþ ïðèïèíåííÿ ïðîöåñ³â ïîã³ðøåííÿ ñòàíó íàâêîëèøíüîãî ïðèðîä-

íîãî ñåðåäîâèùà íåîáõ³äíî çá³ëüøóâàòè ïëîù³ çåìåëü åêîìåðåæ³, ùî º ñòðàòåã³÷íèì

çàâäàííÿì ó äîñÿãíåíí³ åêîëîã³÷íî¿ çáàëàíñîâàíîñò³ òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè». Äî òîãî æ

«çá³ëüøåííÿ ïëîù³ íàö³îíàëüíî¿ åêîìåðåæ³ ìàº íàñàìïåðåä â³äáóâàòèñÿ â ðåçóëüòàò³

ðîçøèðåííÿ íàÿâíèõ òà ñòâîðåííÿ íîâèõ îá’ºêò³â ïðèðîäíî-çàïîâ³äíîãî ôîíäó». Ó öüî-

ìó æ çàêîí³ ïåðåäáà÷åíî ðîçøèðåííÿ ïëîù³ ïðèðîäíî-çàïîâ³äíîãî ôîíäó äî 10 â³äñîò-

ê³â ó 2015 ðîö³ òà äî 15 â³äñîòê³â çàãàëüíî¿ òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè ó 2020-ìó. Êð³ì òîãî,

Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî ìîðàòîð³é íà ïðîâåäåííÿ ñóö³ëüíèõ ðóáîê íà ã³ðñüêèõ ñõèëàõ â

ÿëèöåâî-áóêîâèõ ë³ñàõ Êàðïàòñüêîãî ðåã³îíó» ïåðåäáà÷åíî äîâåñòè ð³âåíü çàïîâ³äíîñò³

â Êàðïàòàõ äî 20 â³äñîòê³â. Äîâ³äêîâî çàóâàæèìî, ùî íèí³ ö³ ïîêàçíèêè â Óêðà¿í³ íàé-

ã³ðø³ â ªâðîï³ ³ ñòàíîâëÿòü ëèøå áëèçüêî 5 â³äñîòê³â, à â Êàðïàòàõ — áëèçüêî 10.

ÅÊÎËÎÃ²×ÍÈÉ ÄÀÂÎÑ — Ó ÖÅÍÒÐ² ªÂÐÎÏÈ

Ïðèðîäîîõîðîííèé ìåíåäæìåíò ó Êàðïàòàõ

Áî, íåçâàæàþ÷èíà ð³øåííÿ êîíôå-ðåíö³é ãëàâ äåð-æàâ ñâ³òó â Ð³î-äå-Æàíåéðî (1992 ð.)òà Éîãàííåñáóðç³(2002 ð.), â Óêðà¿í³äîñ³ íå ïðèéíÿòîíàâ³òü çàãàëüíî-äåðæàâíî¿ êîíöåï-ö³¿ ñòàëîãî ðîç-âèòêó.

Ñë³ä ï³äêðåñëèòè,ùî â çàãàëüíîìóñêëàä³ òåðèòîð³¿âñüîãî îá’ºêòà«Áóêîâ³ ïðàë³ñèÊàðïàò òà äàâí³áóêîâ³ ë³ñè Í³ìå÷-÷èíè» Êàðïàòñüêèéá³îñôåðíèé çàïî-â³äíèê çàéìàº54,37 â³äñîòêà.

²íòåãðîâàíèì ìå-íåäæìåíòîì òàâ³äïîâ³äíèì ð³-øåííÿì Êàá³íåòóÌ³í³ñòð³â Óêðà¿íèñòðàòåã³÷íèì íàï-ðÿìîì ðîáîòè âèç-íà÷åíî òàêîæñòâîðåííÿ íà áàç³Êàðïàòñüêîãî á³î-ñôåðíîãî çàïîâ³ä-íèêà íà ã³ðñüêîìóêóðîðò³ Êâàñè Ðà-õ³âñüêîãî ðàéîíóÌ ³ æ í à ð î ä í î ã îíàâ÷àëüíî-äîñë³ä-íîãî öåíòðó áóêî-âèõ ïðàë³ñ³â òàñòàëîãî ðîçâèòêó.

Ôåä³ð Ãàìîð.

Ìàêåò Ì³æíàðîäíîãî íàâ÷àëü-íî-äîñë³äíîãî öåíòðó áóêîâèõïðàë³ñ³â òà ñòàëîãî ðîçâèòêó.

Ðîçâ’ÿçàòè åêîëîã³÷í³ ïðîáëåìè ìîæëèâî ëèøå øëÿõîì ïðèéíÿòòÿ Äåðæàâíî¿ ïðîãðàìè ñòàëîãî ðîçâèòêó Óêðà¿íñüêèõ Êàðïàò
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Ó Çàïîð³ææ³ â äîëèí³ ð³÷êè ×åðâîíî¿ ïðîòÿãîì ê³ëüêîõ ä³á ñòîÿâ ìîëî÷íîãî êîëüîðóòóìàí. Ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íà ñëóæáà îáëàñò³ çàÿâèëà ïðî ïåðåâèùåííÿ ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìèõ êîíöåíòðàö³é ôåíîëó, ñ³ðêîâîäíþ òà ñ³ðêîâóãëåöþ. Çà âèñíîâêàìè ñàíåï³äåìñëóæáè, íàéâ³ðîã³äí³øîþ ïðè÷èíîþ öüîãî ñòàëè íåñïðèÿòëèâ³ ïîãîäí³ óìîâè, ïîâ³äîìëÿº íàø âëàñêîð Ëåîí³ä Ñîñíèöüêèé
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ÅÊÎËÎÃ²ßÅÊÎËÎÃ²ß
Êàì’ÿíåöü-Ïîä³ëüñüêèé îòðèìàº åêîëîã³÷íèé ïàñïîðò. Âèãîòîâèòè éîãîâèð³øèëè, ïðîàíàë³çóâàâøè ðåçóëüòàòè äîêëàäíîãî îáñòåæåííÿ äîâê³ëëÿ.Íà æàëü, ó ïîâ³òð³ âèÿâëåíî çíà÷íå ïåðåâèùåííÿ ãðàíè÷íî äîïóñòèìèõíîðì øê³äëèâèõ ðå÷îâèí. Ñòàí âîäè â ð³÷ö³ Ñìîòðè÷ òàêîæ íåçàäîâ³ëüíèé, ³íôîðìóº íàø âëàñêîð Â³ðà Øïèëüîâà

Âèíÿòêîâå 
çíà÷åííÿ ã³ðñüêèõ 
åêîñèñòåì — 
ïîñòà÷àëüíèê³â âîäè

Çðîáëåíî íàãîëîñ ³ íàòîìó, ùî â äåÿêèõ êðà¿íàõóæå òåïåð ïðàâà ¿¿ âåëè÷-íîñò³ Ïðèðîäè ñòàâëÿòüñÿíà ïåðøèé ïëàí ïîð³âíÿíîç ïðàâàìè ëþäèíè, à ñå-ðåä ³íñòèòóö³éíèõ ðàìîêñòàëîãî ðîçâèòêó åêîëîã³÷-íó ñêëàäîâó âèíåñåíî îê-ðåìèì ðîçä³ëîì. Ìàëî òî-ãî, ó ñõâàëåí³é Ðàìêîâ³éïðîãðàì³ ä³é òà çä³éñíåííÿíàñòóïíèõ êðîê³â ùîäîâïðîâàäæåííÿ ñòðàòåã³¿ñòàëîãî ðîçâèòêó â ð³çíèõòåìàòè÷íèõ îáëàñòÿõ òà âì³æñåêòîðàëüíèõ ñôåðàõðîçâ’ÿçàííþ åêîëîã³÷íèõïðîáëåì â³äâîäèòüñÿ êëþ-÷îâà ðîëü. Öå íàñàìïåðåäñòîñóºòüñÿ âîäîçàáåçïå-÷åííÿ òà ñàí³òàð³¿, åíåðãå-òèêè, ñòàëîãî òóðèçìó, êë³-ìàòè÷íèõ çì³í, ë³ñ³â, á³îëî-ã³÷íîãî ð³çíîìàí³òòÿ òîùî.Îêðåìî íà Êîíôåðåíö³¿âèçíàíî âåëèê³ âèãîäè, ÿê³îòðèìóº ñâ³òîâà ñï³ëüíîòàäëÿ ñòàëîãî ðîçâèòêó â³äã³ðñüêèõ ðàéîí³â. Çîêðåìà,ï³äêðåñëåíî âèíÿòêîâåçíà÷åííÿ ã³ðñüêèõ åêîñèñ-òåì ÿê îñíîâíèõ ïîñòà-÷àëüíèê³â âîäíèõ ðåñóðñ³âäëÿ âåëèêî¿ ÷àñòèíè êîí-òèíåíò³â. Â³äçíà÷åíî ³ òîéôàêò, ùî ã³ðñüê³ åêîñèñòå-ìè îñîáëèâî âðàçëèâ³ ïå-ðåä ïàãóáíèìè íàñë³äêàìèêë³ìàòè÷íèõ çì³í, çíåë³ñ-íåííÿì òà äåãðàäàö³ºþ ë³-ñ³â. Âåëèêî¿ øêîäè ¿ì çàâ-äàþòü çì³íè ìåòîä³â çåì-ëåêîðèñòóâàííÿ, äåãðàäà-ö³¿ çåìåëü òà ñòèõ³éí³ ëèõà.Ó çâ’ÿçêó ç öèì ãëàâè äåð-æàâ òà óðÿä³â ñâ³òó çàêëè-êàþòü àêòèâ³çóâàòè çóñèë-ëÿ ç îõîðîíè ã³ðñüêèõ åêî-ñèñòåì, ó òîìó ÷èñë³ çáå-ðåæåííÿ ¿õ á³îëîã³÷íîãîð³çíîìàí³òòÿ. Ïðîëóíàëèçàêëèêè ùîäî ïðèéíÿòòÿäîâãîñòðîêîâèõ êîíöåïö³é³ç çàñòîñóâàííÿì âñåîõîï-ëþþ÷èõ ï³äõîä³â, ÿê³ áàçó-âàëèñÿ á íà ïðîãðàìàõðîçâèòêó ã³ðñüêèõ ðåã³îí³â. 

Íàøà êðà¿íà 
â÷åðãîâå ïîðóøèëà
ïðîáëåìó 
Åêîëîã³÷íî¿ 
Êîíñòèòóö³¿ Çåìë³

Ïîêàçîâî, ùî íà ö³éêîíôåðåíö³¿ Óêðà¿íà â÷åð-ãîâå ïîðóøèëà ïèòàííÿÅêîëîã³÷íî¿ Êîíñòèòóö³¿Çåìë³. Áóëî çàÿâëåíî, ùîäëÿ äîñÿãíåííÿ ö³ëåé ñòà-ëîãî ðîçâèòêó Óêðà¿íà ââà-æàº çà äîö³ëüíå çàïî÷àò-êóâàííÿ ïðîöåñó ï³äãîòîâ-êè ïðîåêòó êîíöåïö³¿ Åêî-ëîã³÷íî¿ Êîíñòèòóö³¿ Çåìë³òà éîãî ïóáë³÷íîãî îáãîâî-ðåííÿ, çàñíóâàííÿ íà áàç³ÞÍÅÏ Ñâ³òîâî¿ Åêîëîã³÷íî¿Îðãàí³çàö³¿.
Àëå, íà æàëü, íåçâà-æàþ÷è íà ð³øåííÿ ì³æ-íàðîäíèõ ôîðóì³â òà âå-ëèêó ê³ëüê³ñòü ì³æíàðîä-íèõ íîðìàòèâíî-ïðàâî-âèõ äîêóìåíò³â, äîñ³ âÓêðà¿í³ íå ïðèéíÿòî íà-â³òü êîíöåïö³¿ ñòàëîãîðîçâèòêó. Íàäçâè÷àéíîñêëàäíîþ çàëèøàºòüñÿåêîëîã³÷íà òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íà ñèòóàö³ÿ ³ âÊàðïàòñüêîìó ðåã³îí³.Çà âèñíîâêàìè Êîíãðå-ñó ì³ñöåâèõ ³ ðåã³îíàëüíèõâëàä Ðàäè ªâðîïè (Ðåçî-ëþö³ÿ 315 (2010 ð.) «Ñòà-ëèé ðîçâèòîê ã³ðñüêèõ ðå-ã³îí³â òà äîñâ³ä Êàðïàò-ñüêèõ ã³ð») äëÿ öüîãî êðàþõàðàêòåðíèì º çíà÷íåçìåíøåííÿ ïîð³âíÿíî çíåäàâí³ì ìèíóëèì ð³âíÿë³ñèñòîñò³. ×åðåç ïîðóøå-íó òóò åêîëîã³÷íó ð³âíîâà-

ãó íàäçâè÷àéíî âèñîêèìçàëèøàºòüñÿ ïàâîäêîâàíåáåçïåêà, ñåðéîçíó çàã-ðîçó ñòàíîâëÿòü åðîç³ÿçåìåëü, ñêèäè ó âîäîéìèçàáðóäíåíèõ ñòîê³â, íåîð-ãàí³çîâàíå íàãðîìàäæåí-íÿ ïîáóòîâèõ ³ ïðîìèñëî-âèõ â³äõîä³â. Îòîæ ðîç-â’ÿçàòè ö³ íàçð³ë³ åêîëî-ã³÷í³ òà ñîö³àëüíî-åêî-íîì³÷í³ ïðîáëåìè ìîæ-ëèâî ëèøå øëÿõîìïðèéíÿòòÿ Äåðæàâíî¿ïðîãðàìè ñòàëîãî ðîç-âèòêó Óêðà¿íñüêèõ Êàð-ïàò òà ³íòåãðàö³¿ Óêðà¿íèäî ïðîãðàìè ªâðîïåé-ñüêîãî Ñîþçó «Êàðïàò-ñüêèé ïðîñò³ð».

À çàãàëîì, íà äóìêó åê-ñïåðò³â, àíòðîïîãåííå òàòåõíîãåííå íàâàíòàæåííÿâ Óêðà¿í³, â òîìó ÷èñë³ ³ âÊàðïàòàõ, â äåê³ëüêà ðàç³âïåðåâèùóþòü â³äïîâ³äí³ïîêàçíèêè â ðîçâèíåíèõêðà¿íàõ. Òîìó òóò òðèâà-ë³ñòü æèòòÿ â 2010 ðîö³ áó-ëà íèæ÷à é äîñÿãàëà ëèøå69,8 ðîêó, à ïîêàçíèêèÂÂÏ â 2011-ìó ñòàíîâèëèáëèçüêî 60 â³äñîòê³â ñå-ðåäíüîñâ³òîâîãî ð³âíÿ.Ìàéæå âòðè÷³ âèùà åíåð-ãîºìí³ñòü âèðîáíèöòâà,ñïîñòåð³ãàºòüñÿ òåíäåíö³ÿäî çá³ëüøåííÿ îáñÿã³â ë³-ñîçàãîò³âåëü òîùî.
Ìàñøòàáíà òà õàîòè÷íàåêñïëóàòàö³ÿ ïðèðîäíèõðåñóðñ³â ïðèçâîäèòü äî çà-ãîñòðåííÿ åêîëîã³÷íî¿ ñèòó-àö³¿ ³ íå ïðèíîñèòü åêîíî-ì³÷íîãî çðîñòàííÿ, äî òîãîæ íàñàìïåðåä ì³ñöåâèìãðîìàäàì. À çà ðåã³îíîìÓêðà¿íñüêèõ Êàðïàò òâåðäîçàêð³ïèëàñÿ ñëàâà ë³ñîñè-ðîâèííîãî ïðèäàòêó. Ñîòí³òèñÿ÷ êóá³÷íèõ ìåòð³â äå-ðåâèíè, ÿê³ çàãîòîâëÿþòüòóò ùîð³÷íî ³ç çàñòîñó-âàííÿì åêîëîã³÷íî íå-áåçïå÷íèõ òåõíîëîã³é,âèâîçÿòü çà êîðäîí êðóã-ëÿêîì àáî ó âèãëÿä³ ïè-ëîìàòåð³àë³â. Òàê³ ìåòî-äè ë³ñîêîðèñòóâàííÿ íåïðèíîñÿòü ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ âèãîä, à,íàâïàêè, çàãîñòðþþòüïàâîäêîâó ñèòóàö³þ, àê-òèâ³çóþòü åðîç³éí³ ïðî-öåñè, ðóéíóþòü ëàí-äøàôòè òà äîðîæíþ ³í-ôðàñòðóêòóðó, ñòâîðþ-þòü íåãàòèâíèé ³ì³äæ äëÿðîçâèòêó òóðèçìó òîùî.Äóæå ïîêàçîâèì ó öüî-ìó êîíòåêñò³ ìîæå ñëóæèòèñòàí ë³ñîêîðèñòóâàííÿ âíàäçâè÷àéíî ïàâîäêîíå-áåçïå÷íîìó âåðõ³â’¿ áà-ñåéíó Òèñè, íà òåðèòîð³¿äåïðåñèâíîãî Ðàõ³âñüêîãîðàéîíó Çàêàðïàòñüêî¿ îá-ëàñò³. Ñàìå òóò, íåçâàæàþ-÷è íà ïðèéíÿòòÿ çàêîíó Óê-ðà¿íè ïðî ìîðàòîð³é íàïðîâåäåííÿ ñóö³ëüíèõ ðó-áîê ó ë³ñàõ íà ã³ðñüêèõ ñõè-

ëàõ, ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ÷³òêàòåíäåíö³ÿ äî çá³ëüøåííÿîáñÿã³â ë³ñîçàãîò³âåëü. Äîòîãî æ îñíîâíà ìàñà äåðå-âèíè çàãîòîâëþºòüñÿ øëÿ-õîì ñóö³ëüíèõ ðóáîê, ð³çêîçíèæóþòüñÿ ïîêàçíèêè ïî-ñàäîê ë³ñó. Ëèøå íà ïàïå-ð³ çàëèøàþòüñÿ äåêëàðàö³¿ùîäî ñòàëîãî ë³ñîêîðèñòó-âàííÿ òà ïðî ì³æíàðîäíóë³ñîâó ñåðòèô³êàö³þ.

Õòî ïî äðîâà, 
à õòî ïî ãðîø³...

Íàäçâè÷àéíî òðèâîæ-íîþ âèäàºòüñÿ òóò, ïîïðè70-â³äñîòêîâó ë³ñèñò³ñòü, éïðîáëåìà çàáåçïå÷åííÿì³ñöåâîãî íàñåëåííÿ çâè-÷àéíèìè ïàëèâíèìè äðî-âàìè. Íàïðèêëàä, çà ðîç-ðàõóíêàìè, ïîòðåáà â íèõäëÿ ëþäåé, ï³äïðèºìñòâ òàîðãàí³çàö³é öüîãî â³ääàëå-íîãî òà íåãàçèô³êîâàíîãîðàéîíó ùîð³÷íî (íå ðàõóþ-÷è ïîòðåáè â áóä³âåëüíèõë³ñîìàòåð³àëàõ) ñòàíîâèòüáëèçüêî 250 òèñÿ÷ êóá³÷-íèõ ìåòð³â (27 òèñÿ÷ äâî-

ðîãîñïîäàðñòâ ïî â³ñ³ì êó-á³÷íèõ ìåòð³â êîæíîìó âñåðåäíüîìó íà ð³ê ïëþññîö³àëüíî-êóëüòóðí³ òà òó-ðèñòè÷íî-ðåêðåàö³éí³ çàê-ëàäè, óñòàíîâè, ï³äïðèºì-ñòâà òîðã³âë³ òîùî). À íàñ-ïðàâä³, çà äàíèìè îô³ö³é-íî¿ ñòàòèñòèêè, ¿õ ðåàë³çî-âàíî òîð³ê ëèøå òðåòèíóäî ïîòð³áíî¿ ê³ëüêîñò³. À â2011 ðîö³ ïðîäàíî íàñå-ëåííþ ëèøå 36,1 òèñÿ÷³êóá. ì. Çâ³äêè æ áåðåòüñÿðåøòà äðîâ? Â³äïîâ³äüïðîñòà. Öå ñàìîâ³ëüí³ ðóá-êè àáî íåëåãàëüíà òîðã³âëÿë³ñîìàòåð³àëàìè. Àëå òàê÷è ³íàêøå, à ðåàëüí³ ë³ñî-çàãîò³âë³ º çíà÷íî á³ëüøè-ìè â³ä ñòàòèñòè÷íèõ äàíèõ.Îòæå, é åêîëîã³÷íà øêîäàíàñïðàâä³ íàáàãàòî âèùà,í³æ ïðî öå îô³ö³éíî êà-æóòü. À ÿêèõ çáèòê³â â³äöèõ îáîðóäîê çàçíàº äåð-æàâíà êàçíà, òåæ ÷îìóñüçàìîâ÷óºòüñÿ.
Íà öüîìó òë³ äîâîë³ òðè-âîæíèé âèãëÿä ìàº ñèòóà-ö³ÿ ³ç âèêîíàííÿì ó Êàðïàò-ñüêîìó ðåã³îí³ Äåðæàâíî¿ïðîãðàìè ôîðìóâàííÿ íà-ö³îíàëüíî¿ åêîëîã³÷íî¿ ìå-ðåæ³, îðãàí³çàö³ÿ ñïðàâ-æíüîãî ñàáîòàæó ì³ñöåâè-ìè îðãàíàìè âëàäè ðåàë³-çàö³¿ óêàç³â Ïðåçèäåíòà Óê-ðà¿íè ùîäî ñòâîðåííÿ òàðîçøèðåííÿ ïðèðîäîîõî-ðîííèõ òåðèòîð³é, çîêðåìàÊàðïàòñüêîãî á³îñôåðíîãîçàïîâ³äíèêà, íàö³îíàëüíî-ãî ïðèðîäíîãî ïàðêó «Ãó-öóëüùèíà» òà ³íøèõ. Çàëè-øèëèñÿ ëèøå äîáðèìèïîáàæàííÿìè âèìîãèñòàòò³ 10 Çàêîíó Óêðà¿íè«Ïðî ìîðàòîð³é íà ïðî-âåäåííÿ ñóö³ëüíèõ ðóáîêíà ã³ðñüêèõ ñõèëàõ â ÿëè-öåâî-áóêîâèõ ë³ñàõ Êàð-ïàòñüêîãî ðåã³îíó», ÿêîþïåðåäáà÷àëîñÿ äîâåñòèäî 2005 ðîêó ð³âåíü çà-ïîâ³äíîñò³ â Êàðïàòàõ äî20 â³äñîòê³â.

Âèìàãàº çíà÷íî¿ àêòèâ³-çàö³¿ ðîáîòà ùîäî âèêî-íàííÿ âèìîã Çàêîíó Óêðà¿-íè «Ïðî ðàòèô³êàö³þ Ïðî-òîêîëó ïðî çáåðåæåííÿ ³

ñòàëå âèêîðèñòàííÿ á³îëî-ã³÷íîãî òà ëàíäøàôòíîãîð³çíîìàí³òòÿ äî Ðàìêîâî¿êîíâåíö³¿ ïðî îõîðîíó òàñòàëèé ðîçâèòîê Êàðïàò»,ï³äïèñàíî¿ ó Êèºâ³ 22 òðàâ-íÿ 2003 ðîêó. Àäæå, ÿê ïî-êàçóº àíàë³ç, òóò òàêîæñêëàäàºòüñÿ íåïðîñòà ñè-òóàö³ÿ. Çà îñòàíí³ äåñÿòè-ð³÷÷ÿ ñïîñòåð³ãàºòüñÿçíà÷íå çá³ëüøåííÿ ê³ëü-êîñò³ âèä³â ðîñëèí ³ òâà-ðèí, ÿêèõ çàíåñåíî äî×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè, äîòîãî æ ÷èìàëà ÷àñòèíàçíèêàþ÷èõ âèä³â ÿêðàçïðèïàäàº íà ðåã³îí Óêðà¿í-ñüêèõ Êàðïàò. Ó öüîìó êîí-òåêñò³ âèäàºòüñÿ ö³êàâèì ³òîé ôàêò, ùî á³ëüø³ñòü ³çíèõ, à òàêîæ âèä³â, ÿê³ çà-íåñåíî äî ºâðîïåéñüêèõ ³ì³æíàðîäíèõ ÷åðâîíèõñïèñê³â, îõîðîíÿºòüñÿ âìåæàõ Êàðïàòñüêîãî á³îñ-ôåðíîãî çàïîâ³äíèêà òà ³í-øèõ ïðèðîäîîõîðîííèõòåðèòîð³é. Ç îãëÿäó íà öå,òðåáà ï³äâèùóâàòè ðîëüçàïîâ³äíèê³â òà íàö³îíàëü-íèõ ïðèðîäíèõ ïàðê³â, ÿê³íèí³ ÿê í³êîëè ïîòðåáóþòü

ï³äòðèìêè ç áîêó îðãàí³âäåðæàâíî¿ âëàäè òà ì³ñöå-âîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ.
Îñîáëèâî¿ óâàãè, â³ä-ïîâ³äíî äî ö³ëåé Ñåâ³ëü-ñüêî¿ ñòðàòåã³¿ (1995 ð.)òà Ìàäðèäñüêîãî ïëàíóä³é (2008 ð.) ÞÍÅÑÊÎ, âã³ðñüêèõ ðåã³îíàõ ïîòðå-áóþòü ïðîáëåìè ðîçâèò-êó á³îñôåðíèõ çàïîâ³äíè-ê³â (ðåçåðâàò³â) òà âäîñ-êîíàëåííÿ óêðà¿íñüêîãîïðèðîäîîõîðîííîãî çà-êîíîäàâñòâà, ùî ðåãëà-ìåíòóº ¿õ ä³ÿëüí³ñòü.

Á³îñôåðí³ ðåçåðâàòè, ÿê³ïðàöþþòü ç 1971 ðîêó âðàìêàõ ïðîãðàìè «Ëþäèíà³ á³îñôåðà», — öå ïðèðîäî-îõîðîíí³ òåðèòîð³¿ àáñî-ëþòíî íîâîãî òèïó, êëþ÷î-âîþ ìåòîþ ÿêèõ º çàáåçïå-÷åííÿ ãàðìîí³éíîãî ðîç-âèòêó ëþäèíè ³ ïðèðîäè.Ñàìà ³äåÿ á³îñôåðíèõ ðå-çåðâàò³â, çàêëàäåíà â îñ-íîâó ïðèíöèï³â ñòàëîãîðîçâèòêó, çóñòð³íóòà âóñüîìó ñâ³ò³ ç âåëèêèì åí-òóç³àçìîì, ³ çà ìèíóë³ ÷îòè-ðè äåñÿòèë³òòÿ íàáóëàçíà÷íèõ óñï³õ³â. À ñüîãîäí³á³îñôåðí³ ðåçåðâàòè ôîð-ìóþòü ãëîáàëüíó ìåðåæóìîäåëüíèõ ðåã³îí³â, äå ìî-æóòü áóòè àïðîáîâàí³ ð³çí³ñïîñîáè ñòàëîãî ïðèðîäî-êîðèñòóâàííÿ ³ ìîæëèâîñò³àäàïòóâàòèñÿ äî ì³íëèâèõåêîëîã³÷íèõ, åêîíîì³÷íèõòà ñîö³àëüíèõ óìîâ çà ó÷àñ-ò³ âñ³õ çàö³êàâëåíèõ ñòîð³í.ßê ï³äêðåñëåíî ó Äðåç-äåíñüê³é äåêëàðàö³¿ ïðîá³îñôåðí³ ðåçåðâàòè òàçì³íè êë³ìàòó, ñüîãîäí³ äîÂñåñâ³òíüî¿ ìåðåæ³ âíåñå-íî ïîíàä 560 á³îñôåðíèõðåçåðâàò³â ó á³ëüø ÿê 100êðà¿íàõ. Òóò íàãðîìàäæåíîáåçö³ííèé äîñâ³ä, ÿêèé ºâàæëèâèì âíåñêîì ó ñòà-ëèé ðîçâèòîê, çîêðåìà, óíàïðÿì³ ì³í³ì³çàö³¿ êë³ìà-òè÷íèõ çì³í òà àäàïòàö³¿ äîíèõ, à òàêîæ äëÿ çáåðå-æåííÿ á³îëîã³÷íîãî ð³çíî-ìàí³òòÿ.
²ç ÷àñó ñòâîðåííÿ ïðîã-ðàìè ÞÍÅÑÊÎ «Ëþäèíà ³á³îñôåðà» òà ìåðåæ³ á³î-ñôåðíèõ ðåçåðâàò³â âïðî-

âàäæóâàëèñü ³ííîâàö³éí³ï³äõîäè â íàóêîâèõ äîñë³ä-æåííÿõ, îðãàí³çàö³¿ ìîí³òî-ðèíãó, åêîëîã³÷í³é îñâ³ò³,ñòâîðþâàâñÿ äëÿ öüîãî íå-îáõ³äíèé ïîòåíö³àë, ïðî-õîäèëî âäîñêîíàëåííÿ ìå-íåäæìåíòó, ðåàë³çîâóâà-ëèñü ìîäåëüí³ ïðîåêòè, ÿê³âèõîäèëè äàëåêî çà ðàìêèò³ëüêè çáåðåæåííÿ ïðèðî-äè ³ º äîáðèìè ìîäåëÿìèäëÿ åêîëîã³÷íî ñòàëîãîñïîñîáó æèòòÿ.

Äîðîæíÿ êàðòà, 
ÿêó òðåáà 
ï³äòðèìàòè

Â Óêðà¿í³ ñòâîðåíî é óñ-ï³øíî ôóíêö³îíóþòü ó ð³ç-íèõ ïðèðîäíî-êë³ìàòè÷íèõçîíàõ ÷îòèðè á³îñôåðí³çàïîâ³äíèêè: Êàðïàòñüêèé,×îðíîìîðñüêèé, Äóíàé-ñüêèé òà Àñêàí³ÿ-Íîâà. Óñ³âîíè ðîáëÿòü ñâ³é ïîñèëü-íèé âíåñîê ó âïðîâàäæåí-íÿ â Óêðà¿í³ ñòðàòåã³¿ ñòà-ëîãî ðîçâèòêó, ñëóæàòüåôåêòèâíèìè ³íñòðóìåíòà-ìè çàïðîâàäæåííÿ ïðèí-öèï³â «çåëåíî¿ åêîíîì³êè»,íàäàííÿ åêîñèñòåìíèõïîñëóã, ðàö³îíàëüíîãîïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ, ì³-í³ì³çàö³¿ êë³ìàòè÷íèõ çì³íòîùî. Òàê, äî ïðèêëàäó,áóêîâ³ ïðàë³ñè Óãîëüñüêî-Øèðîêîëóæàíñüêîãî ìàñè-âó Êàðïàòñüêîãî á³îñôåð-íîãî çàïîâ³äíèêà, çà äàíè-ìè äîñë³äæåíü óí³âåðñèòå-òó øòàòó Âåðìîíò (ÑØÀ),ïîñ³äàþòü äðóãå ì³ñöå óñâ³ò³ ñåðåä ë³ñ³â ïîì³ðíî¿çîíè (ï³ñëÿ äîùîâèõ ë³ñ³âÒèõîîêåàíñüêîãî óçáåðåæ-æÿ ÑØÀ) ç àêóìóëÿö³¿ ïàð-íèêîâèõ ãàç³â. Êð³ì òîãî,çà âèñíîâêàìè àâòîð³â óê-ðà¿íî-í³ìåöüêîãî ïðîåêòó«Ïðèðîäîîõîðîííèé ìå-íåäæìåíò Êàðïàòñüêîãîá³îñôåðíîãî çàïîâ³äíèêà ³ðîçâ’ÿçàííÿ ñó÷àñíèõ âèê-ëèê³â íà Çàêàðïàòò³ (Óêðà¿-íà)» ïðèðîäí³ åêîñèñòåìèñõ³äíî¿ ÷àñòèíè Çàêàðïàò-òÿ ñòàíîâëÿòü ñüîãîäí³ ºâ-ðîïåéñüêèé åï³öåíòð äèêî¿ïðèðîäè, íåäîòîðêàííîñò³òà ôóíêö³îíàëüíèõ ë³ñ³â. ¯õóí³êàëüíà îñîáëèâ³ñòü ïîñ-ò³éíî âàáèòü äîñë³äíèê³â,ñòóäåíò³â, ë³ñ³âíèê³â òàïðèðîäîîõîðîíö³â ç óñüî-ãî ñâ³òó. À ïðàë³ñè Êàðïàò-ñüêîãî á³îñôåðíîãî çàïî-â³äíèêà, ÿê³ âõîäÿòü äîñêëàäó óêðà¿íî-ñëîâàöüêî-í³ìåöüêîãî îá’ºêòà Âñåñ-â³òíüî¿ ñïàäùèíè ÞÍÅÑÊÎ«Áóêîâ³ ïðàë³ñè Êàðïàò òàäàâí³ áóêîâ³ ë³ñè Í³ìå÷÷è-íè», ñëóæàòü òåïåð åòàëî-íîì â ºâðîïåéñüê³é ë³ñîâ³éåêîëîã³¿ òà ïðèðîäîîõî-ðîíí³é ñïðàâ³.
Íå ìåíø âàæëèâèì º ³òîé ôàêò, ùî çà ³í³ö³àòèâèàäì³í³ñòðàö³¿ Êàðïàòñüêîãîá³îñôåðíîãî çàïîâ³äíèêàíà Ì³æíàðîäí³é íàóêîâî-ïðàêòè÷í³é êîíôåðåíö³¿«Êàðïàòñüêèé ðåã³îí ³ïðîáëåìè ñòàëîãî ðîçâèò-êó» ç íàãîäè éîãî 30-ð³÷÷ÿ(Ðàõ³â, 13—15 æîâòíÿ 1998ðîêó), ïðèéíÿòî ñïðàâä³ ³ñ-òîðè÷íå ð³øåííÿ äîñë³âíîòàêîãî çì³ñòó: «Ç ìåòîþñòâîðåííÿ ì³æíàðîäíîãîïðàâîâîãî ïîëÿ â ãàëóç³çáåðåæåííÿ ïðèðîäè òàñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãîðîçâèòêó êðà¿í Êàðïàò-ñüêîãî ðåã³îíó óðÿäàìöèõ êðà¿í ðîçðîáèòè ³ïðèéíÿòè Êàðïàòñüêóêîíâåíö³þ ñòàëîãî ðîç-âèòêó». À â 2003 ðîö³ íàÊè¿âñüê³é êîíôåðåíö³¿ ì³-í³ñòð³â îõîðîíè äîâê³ëëÿªâðîïè «Äîâê³ëëÿ äëÿ ªâ-ðîïè» öÿ ³äåÿ áóëà ðåàë³çî-âàíà øëÿõîì ï³äïèñàííÿ«Ðàìêîâî¿ êîíâåíö³¿ ïðîîõîðîíó òà ñòàëèé ðîçâè-òîê Êàðïàò», ÿêà â 2004 ðî-ö³ ðàòèô³êîâàíà â³äïîâ³ä-íèì çàêîíîì Óêðà¿íè.

Îêð³ì òîãî, çà íàøîþ³í³ö³àòèâîþ âíåñåíî äîïîñòàíîâè Âåðõîâíî¿ ÐàäèÓêðà¿íè â³ä 12 âåðåñíÿ2002 ðîêó «Ïðî ³íôîðìà-ö³þ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óê-ðà¿íè ïðî çä³éñíåííÿ äåð-æàâíî¿ ïîë³òèêè ùîäî âè-êîíàííÿ çàêîí³â Óêðà¿íè«Ïðî ïðèðîäíî-çàïîâ³äíèéôîíä Óêðà¿íè» ³ «Ïðî îõî-ðîíó êóëüòóðíî¿ ñïàäùè-íè» òà ïðî äîòðèìàííÿ ïî-

ñàäîâèìè îñîáàìè âèìîã÷èííîãî çàêîíîäàâñòâàñòîñîâíî Íàö³îíàëüíîãîçàïîâ³äíèêà «Õîðòèöÿ» é³íøèõ ³ñòîðèêî-êóëüòóðíèõçàïîâ³äíèê³â ³ îá’ºêò³â ïðè-ðîäíî-çàïîâ³äíîãî ôîíäó»ïóíêò ùîäî ðîçðîáêè «äî 1ëèïíÿ 2003 ðîêó Äåðæàâ-íî¿ êîìïëåêñíî¿ ïðîãðàìèñòàëîãî ðîçâèòêó ã³ðñüêèõðàéîí³â Óêðà¿íè». À äåùîðàí³øå, çà àêòèâíî¿ ó÷àñò³àäì³í³ñòðàö³¿ Êàðïàòñüêîãîá³îñôåðíîãî çàïîâ³äíèêà,ïðèéíÿòî çàêîíè Óêðà¿íè«Ïðî ñòàòóñ ã³ðñüêèõ íàñå-ëåíèõ ïóíêò³â â Óêðà¿í³»(1995 ð.) òà «Ïðî ìîðàòî-ð³é íà ïðîâåäåííÿ ñóö³ëü-íèõ ðóáîê íà ã³ðñüêèõ ñõè-ëàõ â ÿëèöåâî-áóêîâèõ ë³-ñàõ Êàðïàòñüêîãî ðåã³îíó»(2000 ð.), ïîñòàíîâó Êàá³-íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè«Ïðî çàõîäè ùîäî äåðæàâ-íî¿ ï³äòðèìêè ðåàë³çàö³¿Êîìïëåêñíî¿ ïðîãðàìèåêîëîãî-åêîíîì³÷íîãî òàñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ã³ð-ñüêî¿ Ðàõ³âùèíè íà ïåð³îä1998—2005 ðð.». Êð³ì òîãî,â 2002 ðîö³ Çàêàðïàòñüêàîáëàñíà ðàäà ïðèéíÿëàºäèíó â Óêðà¿í³ «Êîíöåïö³þñòàëîãî ðîçâèòêó Çàêàð-ïàòòÿ», à â 2012-ìó óõâàëè-ëà ñïåö³àëüíå çâåðíåííÿäî Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íèùîäî ñòàëîãî ðîçâèòêó òàáëàãîóñòðîþ ã³ðñüêèõ íà-ñåëåíèõ ïóíêò³â Çàêàðïàò-òÿ, ðîçòàøîâàíèõ ó çîí³îá’ºêòà Âñåñâ³òíüî¿ ñïàä-ùèíè ÞÍÅÑÊÎ «Áóêîâ³ïðàë³ñè Êàðïàò òà äàâí³ áó-êîâ³ ë³ñè Í³ìå÷÷èíè» òîùî.Íà ðîçðîáêó, ïðîïàãàí-äó òà âïðîâàäæåííÿ êîí-êðåòíèõ ïðîåêò³â ç³ ñòàëîãîðîçâèòêó ñïðÿìîâàíà ðî-áîòà íàóêîâèõ ï³äðîçä³ë³â,ö³ëî¿ ìåðåæ³ åêîëîãî-îñ-â³òí³õ òà ³íôîðìàö³éíî-òó-ðèñòè÷íèõ öåíòð³â, ÿê³ñòâîðåíî íà áàç³ á³îñôåð-íîãî çàïîâ³äíèêà (Ìóçåéåêîëîã³¿ ã³ð òà ³ñòîð³¿ ïðè-ðîäîêîðèñòóâàííÿ Êàðïàò,«Ìóçåé íàðöèñó», «Öåíòðªâðîïè», «Âèñîêîã³ð’ÿ Êàð-ïàò» òîùî), åêîëîã³÷íîãîíàóêîâî-ïîïóëÿðíîãî æóð-íàëó «Çåëåí³ Êàðïàòè», ãà-çåòè «Â³ñíèê Êàðïàòñüêîãîá³îñôåðíîãî çàïîâ³äíèêà».Ö³é òåì³ ïðèñâÿ÷åíî ìàéæåäâà äåñÿòêè îðãàí³çîâàíèõàäì³í³ñòðàö³ºþ á³îñôåðíî-ãî çàïîâ³äíèêà ì³æíàðîä-íèõ íàóêîâî-ïðàêòè÷íèõêîíôåðåíö³é òà âåëèêàê³ëüê³ñòü ðåàë³çîâàíèõ ì³æ-íàðîäíèõ ïðîåêò³â òîùî.Çíà÷íèé ñóñï³ëüíèéðåçîíàíñ îòðèìàëèñôîðìîâàí³ íàìè òà îï-ðèëþäíåí³ íà ñòîð³íêàõãàçåòè «Ãîëîñ Óêðà¿íè»³äå¿ ùîäî ïðîâåäåííÿ âÊàðïàòàõ çèìîâî¿ Îë³ìï³-àäè, ñòâîðåííÿ íà Çàêàð-ïàòò³ ó ãåîãðàô³÷íîìóöåíòð³ ªâðîïè «Åêîëîã³÷-íîãî Äàâîñó», âïðîâàä-æåííÿ ïðèíöèï³â ñòàëîãîë³ñîêîðèñòóâàííÿ òà ³íø³.Îòîæ ìàéáóòíº ðîçâèò-êó Êàðïàòñüêîãî ðåã³îíóçíà÷íîþ ì³ðîþ çàëåæàòè-ìå ³ â³ä âïðîâàäæåííÿ òèõðîçðîáîê, ÿê³ ñòâîðåíî òààïðîáîâóþòüñÿ â Êàðïàò-ñüêîìó á³îñôåðíîìó çàïî-â³äíèêó. À ñôîðìîâàí³, çàíàøîþ ïðîïîçèö³ºþ, âïîñòàíîâ³ óðÿäó Óêðà¿íè çïèòàíü ðîçâèòêó ã³ðñüêî¿Ðàõ³âùèíè ùå ó 1998 ðîö³êîíöåïòóàëüí³ ïîëîæåííÿïðî íåîáõ³äí³ñòü «ñòàá³ë³-çàö³¿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷-íîãî ñòàíîâèùà â ðåã³îí³,çáåðåæåííÿ óí³êàëüíèõïðèðîäíèõ åêîñèñòåì, îñ-âîºííÿ ïîòóæíîãî ðåêðåà-ö³éíîãî ïîòåíö³àëó, ñòâî-ðåííÿ íà ö³é îñíîâ³ çîíèåêîëîã³÷íî çîð³ºíòîâàíîãîòóðèñòè÷íî-îçäîðîâ÷îãîêîìïëåêñó çàãàëüíîäåð-æàâíîãî çíà÷åííÿ» ³ ñüî-ãîäí³ ìîæóòü ñëóæèòè äî-ðîæíüîþ êàðòîþ, äóæåñï³âçâó÷íîþ ç ð³øåííÿìèÊîíôåðåíö³¿ ÎÎÍ «Ð³î+20:Ìàéáóòíº, ÿêîãî ìè õî÷å-ìî», äëÿ ðîçðîáêè ³ ïðèé-íÿòòÿ Äåðæàâíî¿ ïðîãðàìèñòàëîãî ðîçâèòêó Êàðïàò-ñüêîãî ðåã³îíó.
Ôåä³ð ÃÀÌÎÐ,äîêòîð á³îëîã³÷íèõ íàóê,

ïðîôåñîð, çàñëóæåíèé ïðèðîäîîõîðîíåöü Óêðà¿íè,äèðåêòîð Êàðïàòñüêîãî á³îñôåðíîãî çàïîâ³äíèêà.
Çàêàðïàòñüêà îáëàñòü.

Êàðïàòè íà øëÿõó äî ñòàëîãî ðîçâèòêó
Ó ï³äñóìêîâîìó äîêóìåíò³ Êîíôåðåíö³¿ ÎÎÍ ç³ñòàëîãî ðîçâèòêó «Ð³î+20: Ìàéáóòíº, ÿêîãî ìè õî÷å-ìî» (Ð³î-äå-Æàíåéðî, Áðàçèë³ÿ, 20—22 ÷åðâíÿ 2012ðîêó) ç íîâîþ ñèëîþ ï³äêðåñëåíî íåîáõ³äí³ñòü äî-ñÿãíåííÿ ãàðìîí³¿ ëþäèíè ³ ïðèðîäè. Âèñëîâëþºòü-ñÿ äóìêà, ùî áåç öüîãî âèæèâàííÿ ïëàíåòè Çåìëÿòà ¿¿ åêîñèñòåì, çàáåçïå÷åííÿ íåîáõ³äíîãî áàëàíñóì³æ åêîíîì³÷íèìè, ñîö³àëüíèìè òà åêîëîã³÷íèìèïîòðåáàìè íèí³øí³õ ³ ìàéáóòí³õ ïîêîë³íü çàëèøà-ºòüñÿ ïðîáëåìàòè÷íèì.

ÏÎÂÅÐÒÀÞ×ÈÑÜ ÄÎ ÍÀÄÐÓÊÎÂÀÍÎÃÎ

Тема збереження об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО  
«Букові праліси Карпат та давні букові ліси Німеччини»  

й сталого розвитку регіону його розташування широко висвітлюється  
на сорінках газети Верховної ради України «Голос України»
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Íèí³ ºâðîïåéñüê³ êðà¿íè òàê ñàìî øóêàþòü âàð³àíòè åíåðãåòè÷íî¿ íåçàëåæíîñò³ â³ä ðîñ³éñüêîãî ãàçó 13

Ó Ãîðîäèùåíñüê³é 
âèïðàâí³é êîëîí³¿ 
º ñîíÿ÷íèé êîëåêòîð

Ó Ãîðîäèùåíñüêî¿ âèïðàâí³é
êîëîí³¿ ¹96, ùî íà Ð³âíåíùè-
í³, íà ôàñàä³ ¿äàëüí³ âñòàíîâè-
ëè ñîíÿ÷íèé êîëåêòîð äëÿ íàã-
ð³âàííÿ âîäè (íà çí³ìêó). Äî-
ïîìîãëà ãðîìàäñüêà îðãàí³çà-
ö³ÿ «Åêîêëóá», ÿêà â ðàìêàõ
ïðîåêòó «Óâ³ìêíè ñîíöå — æèâè
êîìôîðòíî» âèä³ëèëà ï’ÿòü òè-
ñÿ÷ ãðèâåíü íà âèòðàòí³ ìàòåð³-
àëè, ðåøòà êîøò³â (à ñîíÿ÷íèé
êîëåêòîð êîøòóº 14 òèñÿ÷ ãðè-
âåíü) — êîëîí³¿.

Äîñ³ äëÿ íàãð³âàííÿ âîäè òóò
âèêîðèñòîâóâàëè äðîâà òà âó-
ã³ëëÿ. Â³äïîâ³äíî âèòðà÷àëèñÿ
÷àñ òà ðåñóðñè íà ¿õ ïîøóê, çà-
êóï³âëþ ³ òðàíñïîðòóâàííÿ. Íà-
ðàç³ óìîâè ñòàëè êîìôîðòí³ø³,
àäæå ñîíÿ÷íà åíåðã³ÿ — áåç-
ïëàòíà, åêîëîã³÷íî ÷èñòà. Óñòà-
íîâêà ïëîùåþ äåñÿòü êâàäðàò-
íèõ ìåòð³â (ç³áðàíà âëàñíîðó÷
ïðàö³âíèêàìè çàêëàäó), âñòà-
íîâëåíà íà ôàñàä³ ¿äàëüí³, íàã-
ð³âàº â³ñ³ìñîò ë³òð³â âîäè çà
ñîíÿ÷íèé äåíü — öüîãî ö³ëêîì
äîñòàòíüî äëÿ ìèòòÿ ïîñóäó.

— ²ç âñòàíîâëåííÿì ñîíÿ÷-
íîãî êîëåêòîðà çàîùàäæóºìî
ïîëîâèíó åíåðãîâèòðàò ¿äàëüí³,
— ðîçïîâ³äàº íà÷àëüíèê Ãîðî-
äèùåíñüêî¿ âèïðàâíî¿ êîëîí³¿
¹96 Þð³é Ëóöóê. — Ó ìàéáóò-
íüîìó ïëàíóºìî âñòàíîâèòè ùå
ê³ëüêà êîëåêòîð³â äëÿ ³íøèõ ïî-
áóòîâèõ ïîòðåá.

— Áàæàííÿ êåð³âíèöòâà êî-
ëîí³¿ çíàéòè àëüòåðíàòèâó äëÿ
çáåðåæåííÿ åíåðãîðåñóðñ³â òà
ïðàêòè÷íèé äîñâ³ä «Åêîêëóáó»
äàëè çìîãó çìåíøèòè åíåðãî-
ñïîæèâàííÿ. Öå õîðîøèé ïðèê-
ëàä òîãî, ÿê ìîæíà ïîºäíàòè
äåðæàâí³ ³íòåðåñè òà îõîðîíó
äîâê³ëëÿ, — ââàæàº ïðåäñòàâ-
íèê ð³âíåíñüêîãî «Åêîêëóáó»
Îêñàíà Ìàéáîðîäà. — Äî ðå÷³,
ïåðø³ ç íàøîþ äîïîìîãîþ òàê³
êîëåêòîðè âñòàíîâèëè òîð³ø-
íüîãî ë³òà â Ìàíåâèöüê³é âèï-
ðàâí³é êîëîí³¿, ùî ó Âîëèíñüê³é
îáëàñò³. Ó òîìó-òàêè Ìàíå-
âèöüêîìó ðàéîí³, çâ³äêè íàøà
ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ òðè ðî-
êè òîìó ðîçïî÷àëà ðåàë³çàö³þ
ïðîåêòó «Óâ³ìêíè ñîíöå — æèâè
êîìôîðòíî», âñòàíîâëåíî ùå é
ïîíàä äâàäöÿòü ñîíÿ÷íèõ óñòà-
íîâîê ó ïðèâàòíèõ äîìîãîñïî-
äàðñòâàõ.

Îëåêñàíäðà  ÞÐÊÎÂÀ.
Ð³âíåíñüêà îáëàñòü.

Ôîòî 
²ííè ÁÅËÀØ.

ÄÆÅÐÅËÎêîæ áðàëè â íüîìó
ó÷àñòü, íàïåðåä áóëè
ïðèðå÷åí³ íà ïðîãðàø ³
â³ä³ãðàâàëè ðîëü ôîð-
ìàëüíèõ ó÷àñíèê³â.

ßêùî ðîçãëÿäàòè
ïðîáëåìó ò³ëüêè ç òî÷-
êè çîðó òåõíîëîã³é, òî
ëîã³êà òàêîãî ðîçâèòêó
ïîä³é çðîçóì³ëà ³ ïðîã-
íîçîâàíà. Àäæå ò³ëüêè
Ðîñ³ÿ ìîãëà çàïðîïîíó-
âàòè òîé òèï ðåàêòî-
ðà, êîòðèé ïðàöþº íà
ÕÀÅÑ ³ ï³ä ÿêèé, óðåø-
ò³-ðåøò, áóëà ñïðîåêòî-
âàíà ñòàíö³ÿ.

Ñïî÷àòêó ïîâ³äîìëÿ-
ëîñÿ, ùî íå âàðòî âòðà-
÷àòè ò³ ôóíäàìåíòè,
êîòð³ áóëî çàêëàäåíî
ï³ä áëîêè ùå â ìèíóëî-
ìó ñòîë³òò³.

Òîæ îá³öÿíèõ 40
ì³ëüÿðä³â ãðè-
âåíü ³íâåñòèö³é
ìàëè ïðèñêîðè-
òè ïðîöåñ, ³ âæå
äî 2017 ðîêó
ïðèíàéìí³ ùå
îäèí áëîê ïîâè-
íåí áóâ ðîçïî÷à-
òè âèðîá³òîê
åëåêòðîåíåðã³¿.
Íàòõíåíí³ òàêîþ

ïåðñïåêòèâîþ, õìåëü-
íèöüê³ àòîìíèêè âçÿ-
ëèñÿ çà ðîáîòó, ïðîâ³â-
øè ãðîìàäñüê³ ñëóõàí-
íÿ, äîîïðàöþâàâøè
òåõí³êî-åêîíîì³÷íå îá-
´ðóíòóâàííÿ ïðîåêòó, à
ï³ñëÿ àâàð³¿ íà Ôóêóñ³ì³
âïðîâàäèëè ùå é äîäàò-
êîâ³ çàõîäè êîìïëåêñ-
íî¿ ïðîãðàìè ï³äâè-
ùåííÿ áåçïåêè.

Àëå îá³öÿíèõ ðîñ³é-
ñüêèõ ³íâåñòèö³é óñå íå
áóëî, òîæ ³ç ÷àñîì ç’ÿ-
âèëàñü íîâà êîíöåïö³ÿ.
Ìîâëÿâ, ñòàð³ êîíñ-
òðóêö³¿ íå âàðòî âèêî-
ðèñòîâóâàòè. Äîö³ëüí³-
øå ðîçïî÷àòè ç íîâèõ
áóä³âåëüíèõ ìàéäàí÷è-
ê³â. Çðîçóì³ëî, ùî âàð-
ò³ñòü áóä³âíèöòâà ïðè
öüîìó àâòîìàòè÷íî
çðîñòå. Îäíàê õòî â³çü-
ìå íà ñåáå äîäàòêîâ³
âèòðàòè? Âêëàäàòè ñâî¿

êàï³òàëè â óêðà¿íñüêó
áåçïåêó ðîñ³ÿíè íå ïîñ-
ï³øàëè. Òîæ ñèòóàö³ÿ
çíîâó çàãàëüìóâàëàñü. À
ç îãëÿäó íà îñòàíí³ ïî-
ë³òè÷í³ ïîä³¿, ìîæëèâî,
çóïèíèëàñü íàçàâæäè.
Àëå ÷è âàðòî ðîçö³íþ-
âàòè öå ÿê âòðàòó äëÿ
Óêðà¿íè? Ìîæëèâî, öå
ëèøå ïî÷àòîê íîâîãî
åòàïó.

×è ìîæíà 
âñå ïî÷àòè ç íóëÿ?

Ì³æäåðæàâíèé êîí-
ôë³êò âîäíî÷àñ çàãîñò-
ðèâ ³ ãàëóçåâ³ ïðîáëåìè:
÷è ïðîäîâæèòü Ðîñ³ÿ
ïîñòà÷àííÿ ÿäåðíîãî
ïàëüíîãî? À â³äòàê ÷è
íå âïëèíå öÿ çàëåæ-
í³ñòü íà ðîáîòó óêðà¿í-
ñüêî¿ àòîìíî¿ åíåðãåòè-
êè?

Íàðàç³ ïðîáëåì ³ç
ðîáîòîþ äâîõ áëîê³â
íåìàº. Ïàëüíå äëÿ ïåð-
øîãî ðåàêòîðà áóëî
ïîñòàâëåíî ùå òîð³ê. ª
çàïàñè êàñåò ³ äëÿ äðó-
ãîãî. Íàâ³òü ÿêùî â
íàñòóïí³ äâàíàäöÿòü ì³-
ñÿö³â ïîñòàâêè íå çä³é-
ñíþâàòèìóòüñÿ, ¿õ âèñ-
òà÷èòü íà ðîáîòó ïðîòÿ-
ãîì öüîãî ÷àñó.

Òà ãîëîâíå — âæå
íàëàãîäæóþòüñÿ çâ’ÿçêè
ç ³íøèìè ïîñòà÷àëüíè-
êàìè. Àìåðèêàíñüê³
êîìïàí³¿ ãîòîâ³ ñï³â-
ïðàöþâàòè ç óêðà¿í-
ñüêèìè åíåðãåòèêàìè.
Êîíòðîëüíà åêñïëóàòà-
ö³ÿ ¿õ ïàëüíîãî âæå
çä³éñíþºòüñÿ íà îäí³é
³ç â³ò÷èçíÿíèõ ÀÅÑ.

À îò ç ³íâåñòóâàí-
íÿì äîáóäîâè ñèòóàö³ÿ
ñêëàäí³øà. Íà ñòàíö³¿
âñåðéîç ñòðèâîæåí³
òèì, ùî ðîáîòà, ïðîâå-
äåíà çà äâà ïîïåðåäí³
ðîêè, ìîæå âèÿâèòèñÿ
ìàðíîþ.

Õî÷à ïàðîñòêè íàä³¿
âñå-òàêè ç’ÿâëÿþòüñÿ.
×åñüê³ ìàøèíîáóä³âíè-
êè ãîòîâ³ âèãîòîâèòè
÷àñòèíó îáëàäíàííÿ,
ÿêå á â³äïîâ³äàëî òèïó
ä³þ÷èõ íà ñòàíö³¿ ðåàê-
òîð³â. Òåîðåòè÷íî çàõ³ä-

íà ñòîðîíà ìîæå âèñòó-
ïèòè ³ ÿê ³íâåñòîð. Îä-
íàê ãîâîðèòè ïðî êîí-
êðåòí³ ïëàíè ïîêè ùî
ðàíóâàòî. ßê ³ ïðî òå,
÷è é íàäàë³ óêðà¿íñüêà
àòîìíà åíåðãåòèêà çà-
ëåæàòèìå ëèøå â³ä ðî-
ñ³éñüêèõ ïëàí³â ³ ñòàí-
äàðò³â. À ÷è çìîæå âèé-
òè íà ñâ³òîâèé åíåðãå-
òè÷íèé ðèíîê ÿê àêòèâ-
íèé ãðàâåöü, çàìîâëÿþ-
÷è òîâàðè ³ ïîñëóãè ³
ïðîäàþ÷è ñâîþ ïðîäóê-
ö³þ.

Àäæå íèí³ ºâðîïåé-
ñüê³ êðà¿íè òàê ñàìî
øóêàþòü âàð³àíòè åíåð-
ãåòè÷íî¿ íåçàëåæíîñò³
â³ä ðîñ³éñüêîãî ãàçó. ²
ÿêùî ï³ñëÿ àâàð³¿ íà
Ôóêóñ³ì³ ïåðñïåêòèâè
ºâðîïåéñüêî¿ ÿäåðíî¿
åíåðãåòèêè âèäàâàëèñÿ
äîâîë³ òóìàííèìè, çîê-
ðåìà Í³ìå÷÷èíà îãîëî-
ñèëà ïðî ïîñòóïîâå çàê-
ðèòòÿ ñâî¿õ àòîìíèõ
ñòàíö³é, òî òåïåð ïîã-
ëÿäè íà ãàëóçü çì³íþ-
þòüñÿ.

Íàðàç³ âàæêî
çíàéòè ð³âíîö³í-
íå çà ñâîºþ ïî-
òóæí³ñòþ äæåðå-
ëî åíåðã³¿. Òîæ,
âèñóâàþ÷è ñó-
÷àñí³ ï³äâèùåí³
âèìîãè äî áåç-
ïåêè åêñïëóàòà-
ö³¿ ÀÅÑ, ïîë³òèêè
òà äåðæàâí³ ä³ÿ÷³
âæå íå âèñëîâ-
ëþþòüñÿ òàê êà-
òåãîðè÷íî ïðî ¿õ
ïîâíå çàêðèòòÿ.
Ìîæëèâî, é Óêðà¿í³

âàðòî áóëî á ñêîðèñòà-
òèñÿ öèì ìîìåíòîì ³
çàäóìàòèñü íàä íîâèìè
ïåðñïåêòèâíèìè ïëà-
íàìè ñï³âïðàö³ â àòîì-
í³é åíåðãåòèö³ íå ò³ëüêè
ç³ ñõ³äíèì, à é ³ç çàõ³ä-
íèìè ïàðòíåðàìè. Çàâ-
äàííÿ íåïðîñòå. Íàñàì-
ïåðåä ³ç ô³íàíñîâî¿ òî÷-
êè çîðó. Àëå íå òàêå âæå
é íåçä³éñíåííå. Òèì
ïà÷å ùî îõî÷èõ ñï³â-

ïðàöþâàòè ç Óêðà¿íîþ
â ö³é ñôåð³ äîñòàòíüî.

— Ç îãëÿäó íà âñå öå,
÷è íå ãîòîâ³ âè ïîæåðò-
âóâàòè ³íòåðåñàìè ñâîãî
êîëåêòèâó, ÕÀÅÑ, Íåò³-
øèíà òà é Õìåëüíèöüêî¿
îáëàñò³, â³äìîâèâøèñü
â³ä äîáóäîâè áëîê³â íà
êîðèñòü áóä³âíèöòâà,
ïðèì³ðîì, ïðèíöèïîâî
íîâî¿ àòîìíî¿ ñòàíö³¿?
Àäæå öå ìîãëî á çàêëàñ-
òè îñíîâè ñòàá³ëüíî¿ ³
íàä³éíî¿ ðîáîòè ãàëóç³ â
íàñòóïí³ äåñÿòèë³òòÿ, à
çâ³äñè — ³ ãàðàíò³¿ åíåð-
ãåòè÷íî¿ áåçïåêè äåðæà-
âè, — ïîö³êàâèëàñÿ  ÿ â
äèðåêòîðà ñòàíö³¿.

Íàðàç³ ïèòàííÿ öå
á³ëüøå òåîðåòè÷íå,
àí³æ ïðàêòè÷íå. Òà é íå
âèð³øóºòüñÿ âîíî àí³ íà
ñàì³é ñòàíö³¿, àí³ êåð³â-
íèöòâîì îáëàñò³. Ïðîòå
ó â³äïîâ³äü äîâåëîñÿ
ïî÷óòè êàòåãîðè÷íå
«í³». «Ï³òè íà òå, ùîá
ïîæåðòâóâàòè ³íòåðåñà-
ìè êîëåêòèâó ³ ì³ñòà, ÿ
íå ìîæó, — ñêàçàâ äè-
ðåêòîð».

Ñâ³é áþäæåò 
äî ò³ëà áëèæ÷å?

Ñïðàâä³, ÕÀÅÑ íàä-
çâè÷àéíî âàæëèâèé
ïðîìèñëîâèé îá’ºêò
äëÿ îáëàñò³. Òîð³ê âîíà
âèðîáèëà ïðîäóêö³¿
á³ëüø ÿê íà òðè ì³ëüÿð-
äè ãðèâåíü, â³äðàõóâàâ-
øè â áþäæåòè ð³çíèõ
ð³âí³â ³ ôîíäè ìàéæå
338 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü.
Ó ïåðøîìó êâàðòàë³ âè-
ïóñê ïðîäóêö³¿ ñÿãíóâ
702 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü,
ïåðåâèùèâøè ìèíóëî-
ð³÷í³ ïîêàçíèêè íà 21
â³äñîòîê. Äî êàçíè
ñïëà÷åíî áëèçüêî 89
ì³ëüéîí³â ãðèâåíü.

Âîäíî÷àñ ñàìå ì³ñòî
åíåðãåòèê³â æèâå ³ æè-
âèòüñÿ ïåðåâàæíî òèìè
ðåñóðñàìè, ùî ¿õ íàäàº
ñòàíö³ÿ. Íà æàëü, ì³ñòî
òàê ³ íå íàâ÷èëîñü íå
ò³ëüêè ðîçâèâàòèñü, à é
ïðîñòî æèòè áåç íå¿. ²
öå ïîïðè òå, ùî òðèâà-

ëèé ÷àñ ïåðñïåêòèâà
äîáóäîâè áëîê³â áóëà
ï³ä çàãðîçîþ. À òåðì³í
åêñïëóàòàö³¿ ïåðøîãî
åíåðãîáëîêà ñòð³ìêî
äîá³ãàº ê³íöÿ. Íå âñòèã-
íåø îçèðíóòèñÿ — ç³ñ-
òàð³ºòüñÿ ³ äðóãèé. Ùî
òîä³? ßê ì³ñòî ìàº æèòè
äàë³?

Çàëåæí³ñòü ì³ñòà â³ä
ðîáîòè ÿäåðíèõ ðåàêòî-
ð³â òàêà ñàìî ì³öíà é
âîäíî÷àñ òàêà ñàìî
çãóáíà, ÿê ³ åíåðãåòè÷íà
çàëåæí³ñòü Óêðà¿íè â³ä
Ðîñ³¿. Ïîäîëàííÿ îñ-
òàííüî¿ âèÿâèëîñü íàä-
òî áîë³ñíèì ³ ïîêè ùå
íå çàâåðøåíèì äëÿ äåð-
æàâè ïðîöåñîì. Àëå
âæå ìàëî â êîãî º ñóì-
í³âè, ùî éîãî âàðòî ïî-
÷èíàòè, íåçàëåæíî â³ä
òîãî, ÿêèé òðèâàëèé ³
âàæêèé áóäå öåé øëÿõ.

Íàì óñ³ì íàñò³ëüêè
âàæêî ðîçñòàâàòèñÿ ³ç
çâè÷íèì ïîðÿäêîì ðå-
÷åé, ùî ³íêîëè çäàºòüñÿ:
³íàêøîãî âàð³àíòà ïðîñ-
òî íå ìîæå áóòè. Òà ïîã-
ëÿíüìî íà ñèòóàö³þ ³í-
øèìè î÷èìà. Äåñÿòêè
êðà¿í óñï³øíî æèâóòü
áåç ðîñ³éñüêèõ åíåðãå-
òè÷íèõ ïîñòàâîê. Ñîòí³
ðåã³îíàëüíèõ áþäæåò³â
âì³þòü çàðîáëÿòè ãðîø³,
íå ñïèðàþ÷èñü ëèøå íà
îäíå ï³äïðèºìñòâî. Òè-
ñÿ÷³ íåâåëè÷êèõ ì³ñò áó-
äóþòü ñâîþ åêîíîì³êó,
ñîö³àëüíå æèòòÿ, íå
ïîêëàäàþ÷è âñ³ íàä³¿
ëèøå íà ðîáîòó ñâîãî
ÿäåðíîãî ðåàêòîðà...

Ìîæëèâî, ³íêîëè
âàðòî â³äìîâëÿòèñÿ â³ä
ñòàðèõ çâè÷îê, â³äñóâà-
òè íà çàäí³é ïëàí ñâî¿
÷è òî ïðèâàòí³ á³çíåñî-
â³, ÷è òî ì³ñòå÷êîâ³ ³í-
òåðåñè, çàðàäè ðîçâèòêó
êðà¿íè. Ñèëüíî¿, ºäè-
íî¿, íåçàëåæíî¿. Äî ÷î-
ãî âñ³ çàêëèêàºìî îñ-
òàíí³ì ÷àñîì. ×è ãîòîâ³
ïåðåéòè â³ä ãàñåë äî
ïåâíèõ ïîñòóïîê ³ íà-
â³òü æåðòâ?

²ðèíà ÊÎÇÀÊ.
Õìåëüíèöüêèé.

Ôîòî àâòîðà.

Ó ðåçóëüòàò³ òðèâàëî¿
òà íåëåãêî¿ äèñêóñ³¿,
çâàæèâøè íà ïåðåêîí-
ëèâ³ àðãóìåíòè, ÿê³ ìè
íàâåëè, òà áåðó÷è äî
óâàãè âåëèêå çíà÷åííÿ
ïîòÿãà «Ðàõ³â—Êè¿â»
äëÿ ñîö³àëüíî-åêîíî-
ì³÷íîãî ðîçâèòêó áà-
ãàòüîõ çàõ³äíèõ ðàéîí³â
Óêðà¿íè, îñîáëèâî Ãó-
öóëüùèíè, Áîðèñ Îñ-
òàï’þê óõâàëèâ ð³øåí-
íÿ ïðî â³äêðèòòÿ ðóõó
öüîãî ïàñàæèðñüêîãî
ïîòÿãà. Ó íàø³é ïðè-
ñóòíîñò³ â³í äîðó÷èâ
äèðåêòîðó ç îðãàí³çàö³¿
ïàñàæèðñüêèõ ïåðåâå-
çåíü Äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿ çàë³çíè÷íîãî
òðàíñïîðòó Óêðà¿íè
ªâãåí³þ Äèõíå (â³í, äî
ðå÷³, â ìîëîä³ ðîêè ïðà-
öþâàâ ïðîâ³äíèêîì ïî-
òÿãà «Ëüâ³â—Ðàõ³â») çà-
áåçïå÷èòè ó íàéêîðîòø³
òåðì³íè âèêîíàííÿ
öüîãî ð³øåííÿ.

Ðåòðîñïåêòèâà
Çàäëÿ ðîçâèòêó ðåã³-

îíó ³ Êàðïàòñüêîãî á³î-
ñôåðíîãî çàïîâ³äíèêà
çà àêòèâíî¿ ó÷àñò³ òà
ï³äòðèìêè ïåðøîãî ì³-
í³ñòðà òðàíñïîðòó Óê-
ðà¿íè (1992—1994 ðð.)
íàðîäíîãî äåïóòàòà
äðóãîãî òà ÷åòâåðòîãî
ñêëèêàíü Îðåñòà Êëèì-
ïóøà, î÷³ëüíèê³â öåíò-
ðàëüíèõ ³ ì³ñöåâèõ îð-
ãàí³â âëàäè ìåí³ ïîùàñ-
òèëî îáñòîþâàòè â³ä-
êðèòòÿ ðóõó ïàñàæèð-
ñüêîãî ïîòÿãà çà ìàð-
øðóòîì Êè¿â—Ðàõ³».

Ó äîðó÷åíí³ Ïðåçè-
äåíòà Óêðà¿íè â³ä 2 êâ³ò-
íÿ 2013 ðîêó ¹1-1/749
ç ïèòàíü ñòàëîãî ðîç-
âèòêó ã³ðñüêèõ íàñåëå-
íèõ ïóíêò³â Çàêàðïàòòÿ,
ùî ðîçòàøîâàí³ â çî-
í³ óêðà¿íî-ñëîâàöüêî-
í³ìåöüêîãî îá’ºêòà 
Âñåñâ³òíüî¿ ñïàäùèíè
ÞÍÅÑÊÎ, îêðåìèì

ïóíêòîì Êàá³íåòó Ì³-
í³ñòð³â äîðó÷àëîñÿ âè-
ð³øèòè öå ïèòàííÿ. Â
îñòàíí³é ïåð³îä ³ñòîòíó
äîïîìîãó ó ö³é ñïðàâ³
íàäàâ êè¿âñüêèé ï³ä-
ïðèºìåöü ²âàí Øîñòàê,
ÿêèé ðîçðîáèâ ìàðøðóò
òà îð³ºíòîâíèé ãðàô³ê
ðóõó ç óðàõóâàííÿì ³í-
òåðåñ³â íàñåëåííÿ ï³â-
äåííîãî Òåðíîï³ëëÿ òà
Ïîêóòòÿ, ÿê³ âïðîäîâæ
îñòàíí³õ ðîê³â áóëè
ïîçáàâëåí³ ïîòÿã³â äà-
ëåêîãî ñïîëó÷åííÿ ³ òà-
êîæ ïîòðåáóâàëè çàë³ç-
íè÷íîãî ñïîëó÷åííÿ ç
Êèºâîì.

Ïåðñïåêòèâà
Ïî÷àòîê êóðñóâàííÿ

ïîòÿãà «Êè¿â—Ðàõ³â»
î÷³êóºòüñÿ ó ïåðø³é äåêà-
ä³ ñåðïíÿ — ï³ñëÿ çàâåð-
øåííÿ ï³äãîòîâ÷èõ ðîá³ò.
Ö³ëüîâîþ òåðèòîð³ºþ îá-
ñëóãîâóâàííÿ äëÿ íüîãî º
ïðèëåãë³ òåðèòîð³¿ äî
ñòàíö³é ä³ëÿíêè êîë³¿
Òåðíîï³ëü—×îðòê³â—Çà-
ë³ùèêè—Êîëîìèÿ—Äå-
ëÿòèí—ßðåì÷å—Âîðîõ-
òà—ßñ³íÿ—Ðàõ³â. Íà
çàçíà÷åí³é ä³ëÿíö³ öå áó-
äå ºäèíèé ïîòÿã äàëåêîãî
ñïîëó÷åííÿ, ÿêèì çðó÷íî
êîðèñòóâàòèìóòüñÿ ÿê òó-
ðèñòè, ñòóäåíòè, òàê ³ íà-
ø³ çàðîá³ò÷àíè òà ³íø³

êàòåãîð³¿ ïàñàæèð³â äëÿ
ïî¿çäîê äî Êèºâà, Õàðêî-
âà ÷è Ìîñêâè ³ ó çâîðîò-
íîìó íàïðÿìêó. Ïîòÿã
ñêëàäàòèìåòüñÿ ç äâàíàä-
öÿòè âàãîí³â — êóïåéíèõ
òà ïëàöêàðòíèõ. Ïðîïî-
íîâàíèé ãðàô³ê — äîâîë³
çðó÷íèé, à ï³ä ÷àñ ïåðå-
õîäó íà çèìîâèé ðîçêëàä
ç’ÿâèòüñÿ äîäàòêîâà
ìîæëèâ³ñòü éîãî ïîë³ï-
øåííÿ — ïåðåíåñåííÿ
â³äïðàâëåííÿ ç Êèºâà íà
ï³çí³øèé ÷àñ — ï³ñëÿ
18.30.

Õî÷ó îêðåìî íàãîëî-
ñèòè, ùî êåð³âíèöòâî
«Óêðçàë³çíèö³» çâåðíó-
ëîñÿ äî íàñ ³ç ïðîõàí-
íÿì: çàáåçïå÷èòè àêòèâ-
íó ïðîïàãàíäó òà ðåêëà-
ìó öüîãî íîâîãî çàë³ç-
íè÷íîãî ñïîëó÷åííÿ,
çàëó÷èâøè äëÿ öüîãî,
çîêðåìà, òóðèñòè÷í³
àãåíö³¿, òà äîêëàñòè
ìàêñèìóì çóñèëü, ùîá
ïîòÿã ñòàâ «çàñåëåíèì»,
à çíà÷èòü — ìàðøðóò
ðåíòàáåëüíèì. Òîìó
âàðòî íàãàäàòè, ùî ìàí-
äðóâàòè çàë³çíèöåþ íå
ò³ëüêè çðó÷íî, à é íàé-
äåøåâøå, à íîâèé ìàð-
øðóò ïàñàæèðñüêîãî
ïîòÿãà çíà÷íîþ ì³ðîþ
äîïîìîæå ðîçâèòêó òó-
ðèçìó â Êàðïàòàõ òà ïî-
ë³ïøèòü æèòòÿ ãîðÿíàì.

Íà çóñòð³÷³ ïðèíàã³ä-
íî îáãîâîðåíî òàêîæ
ïåðñïåêòèâè â³äêðèòòÿ
ì³æíàðîäíîãî çàë³çíè÷-
íîãî ïàñàæèðñüêîãî
ñïîëó÷åííÿ ì³æ Ëüâî-
âîì, Êèºâîì òà ðóìóí-
ñüêèì ì³ñòîì Êëóæ-
Íàïîêà, ïåðåòâîðåííÿ
ì³ñòà Ðàõîâà íà çàë³ç-
íè÷í³ âîðîòà äî âòàºì-
íè÷åíî¿ Òðàíñ³ëüâàí³¿
òà ùå îäíå «â³êíî» äî
ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó
çàãàëîì.

Ôåä³ð ÃÀÌÎÐ, 
ïðîôåñîð, 

çàñëóæåíèé 
ïðèðîäîîõîðîíåöü 

Óêðà¿íè.
Çàêàðïàòñüêà 
îáëàñòü.

Ôîòî 
ç àðõ³âó àâòîðà.

Óêðçàë³çíèöÿ â³äêðèâàº 
íîâèé ìàðøðóò Ðàõ³â—Êè¿â

«Êîëè ÷åðåç Êàðïàòè çàãóðêî÷å ïîòÿã äî ñòîëè-
ö³?» — òàêó íàçâó ìàëà îñòàííÿ ïóáë³êàö³ÿ ó âàø³é
àâòîðèòåòí³é ãàçåò³ â³ä 11 ÷åðâíÿ. ² îñü ï³ñëÿ íå¿
çà ìîº¿ ³í³ö³àòèâè 4 ëèïíÿ â Êèºâ³ â³äáóëàñÿ çóñòð³÷
Îðåñòà Êëèìïóøà, ²âàíà Øîñòàêà òà ïðåäñòàâ-
íèê³â ãðîìàäñüêîñò³ ³ç ãåíäèðåêòîðîì Äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ çàë³çíè÷íîãî òðàíñïîðòó Óêðà¿íè Áî-
ðèñîì Îñòàï’þêîì.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ: ÐÅÇÎÍÀÍÑ

Áîðèñ Îñòàï’þê, Ôåä³ð Ãàìîð òà Îðåñò Êëèìïóø 
(çë³âà íàïðàâî) ï³ä ÷àñ íàðàäè ó ñòîëèö³.

ÃÎËÎÑ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ¹ 133 (5883)  
ÑÅÐÅÄÀ, 16 ËÈÏÍß 2014 ÅÊÎÍÎÌ²ÊÀÅÊÎÍÎÌ²ÊÀ

Íèí³ ºâðîïåéñüê³ êðà¿íè òàê ñàìî øóêàþòü âàð³àíòè åíåðãåòè÷íî¿ íåçàëåæíîñò³ â³ä ðîñ³éñüêîãî ãàçó 13

Ó Ãîðîäèùåíñüê³é 
âèïðàâí³é êîëîí³¿ 
º ñîíÿ÷íèé êîëåêòîð

Ó Ãîðîäèùåíñüêî¿ âèïðàâí³é
êîëîí³¿ ¹96, ùî íà Ð³âíåíùè-
í³, íà ôàñàä³ ¿äàëüí³ âñòàíîâè-
ëè ñîíÿ÷íèé êîëåêòîð äëÿ íàã-
ð³âàííÿ âîäè (íà çí³ìêó). Äî-
ïîìîãëà ãðîìàäñüêà îðãàí³çà-
ö³ÿ «Åêîêëóá», ÿêà â ðàìêàõ
ïðîåêòó «Óâ³ìêíè ñîíöå — æèâè
êîìôîðòíî» âèä³ëèëà ï’ÿòü òè-
ñÿ÷ ãðèâåíü íà âèòðàòí³ ìàòåð³-
àëè, ðåøòà êîøò³â (à ñîíÿ÷íèé
êîëåêòîð êîøòóº 14 òèñÿ÷ ãðè-
âåíü) — êîëîí³¿.

Äîñ³ äëÿ íàãð³âàííÿ âîäè òóò
âèêîðèñòîâóâàëè äðîâà òà âó-
ã³ëëÿ. Â³äïîâ³äíî âèòðà÷àëèñÿ
÷àñ òà ðåñóðñè íà ¿õ ïîøóê, çà-
êóï³âëþ ³ òðàíñïîðòóâàííÿ. Íà-
ðàç³ óìîâè ñòàëè êîìôîðòí³ø³,
àäæå ñîíÿ÷íà åíåðã³ÿ — áåç-
ïëàòíà, åêîëîã³÷íî ÷èñòà. Óñòà-
íîâêà ïëîùåþ äåñÿòü êâàäðàò-
íèõ ìåòð³â (ç³áðàíà âëàñíîðó÷
ïðàö³âíèêàìè çàêëàäó), âñòà-
íîâëåíà íà ôàñàä³ ¿äàëüí³, íàã-
ð³âàº â³ñ³ìñîò ë³òð³â âîäè çà
ñîíÿ÷íèé äåíü — öüîãî ö³ëêîì
äîñòàòíüî äëÿ ìèòòÿ ïîñóäó.

— ²ç âñòàíîâëåííÿì ñîíÿ÷-
íîãî êîëåêòîðà çàîùàäæóºìî
ïîëîâèíó åíåðãîâèòðàò ¿äàëüí³,
— ðîçïîâ³äàº íà÷àëüíèê Ãîðî-
äèùåíñüêî¿ âèïðàâíî¿ êîëîí³¿
¹96 Þð³é Ëóöóê. — Ó ìàéáóò-
íüîìó ïëàíóºìî âñòàíîâèòè ùå
ê³ëüêà êîëåêòîð³â äëÿ ³íøèõ ïî-
áóòîâèõ ïîòðåá.

— Áàæàííÿ êåð³âíèöòâà êî-
ëîí³¿ çíàéòè àëüòåðíàòèâó äëÿ
çáåðåæåííÿ åíåðãîðåñóðñ³â òà
ïðàêòè÷íèé äîñâ³ä «Åêîêëóáó»
äàëè çìîãó çìåíøèòè åíåðãî-
ñïîæèâàííÿ. Öå õîðîøèé ïðèê-
ëàä òîãî, ÿê ìîæíà ïîºäíàòè
äåðæàâí³ ³íòåðåñè òà îõîðîíó
äîâê³ëëÿ, — ââàæàº ïðåäñòàâ-
íèê ð³âíåíñüêîãî «Åêîêëóáó»
Îêñàíà Ìàéáîðîäà. — Äî ðå÷³,
ïåðø³ ç íàøîþ äîïîìîãîþ òàê³
êîëåêòîðè âñòàíîâèëè òîð³ø-
íüîãî ë³òà â Ìàíåâèöüê³é âèï-
ðàâí³é êîëîí³¿, ùî ó Âîëèíñüê³é
îáëàñò³. Ó òîìó-òàêè Ìàíå-
âèöüêîìó ðàéîí³, çâ³äêè íàøà
ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ òðè ðî-
êè òîìó ðîçïî÷àëà ðåàë³çàö³þ
ïðîåêòó «Óâ³ìêíè ñîíöå — æèâè
êîìôîðòíî», âñòàíîâëåíî ùå é
ïîíàä äâàäöÿòü ñîíÿ÷íèõ óñòà-
íîâîê ó ïðèâàòíèõ äîìîãîñïî-
äàðñòâàõ.

Îëåêñàíäðà  ÞÐÊÎÂÀ.
Ð³âíåíñüêà îáëàñòü.

Ôîòî 
²ííè ÁÅËÀØ.

ÄÆÅÐÅËÎêîæ áðàëè â íüîìó
ó÷àñòü, íàïåðåä áóëè
ïðèðå÷åí³ íà ïðîãðàø ³
â³ä³ãðàâàëè ðîëü ôîð-
ìàëüíèõ ó÷àñíèê³â.

ßêùî ðîçãëÿäàòè
ïðîáëåìó ò³ëüêè ç òî÷-
êè çîðó òåõíîëîã³é, òî
ëîã³êà òàêîãî ðîçâèòêó
ïîä³é çðîçóì³ëà ³ ïðîã-
íîçîâàíà. Àäæå ò³ëüêè
Ðîñ³ÿ ìîãëà çàïðîïîíó-
âàòè òîé òèï ðåàêòî-
ðà, êîòðèé ïðàöþº íà
ÕÀÅÑ ³ ï³ä ÿêèé, óðåø-
ò³-ðåøò, áóëà ñïðîåêòî-
âàíà ñòàíö³ÿ.

Ñïî÷àòêó ïîâ³äîìëÿ-
ëîñÿ, ùî íå âàðòî âòðà-
÷àòè ò³ ôóíäàìåíòè,
êîòð³ áóëî çàêëàäåíî
ï³ä áëîêè ùå â ìèíóëî-
ìó ñòîë³òò³.

Òîæ îá³öÿíèõ 40
ì³ëüÿðä³â ãðè-
âåíü ³íâåñòèö³é
ìàëè ïðèñêîðè-
òè ïðîöåñ, ³ âæå
äî 2017 ðîêó
ïðèíàéìí³ ùå
îäèí áëîê ïîâè-
íåí áóâ ðîçïî÷à-
òè âèðîá³òîê
åëåêòðîåíåðã³¿.
Íàòõíåíí³ òàêîþ

ïåðñïåêòèâîþ, õìåëü-
íèöüê³ àòîìíèêè âçÿ-
ëèñÿ çà ðîáîòó, ïðîâ³â-
øè ãðîìàäñüê³ ñëóõàí-
íÿ, äîîïðàöþâàâøè
òåõí³êî-åêîíîì³÷íå îá-
´ðóíòóâàííÿ ïðîåêòó, à
ï³ñëÿ àâàð³¿ íà Ôóêóñ³ì³
âïðîâàäèëè ùå é äîäàò-
êîâ³ çàõîäè êîìïëåêñ-
íî¿ ïðîãðàìè ï³äâè-
ùåííÿ áåçïåêè.

Àëå îá³öÿíèõ ðîñ³é-
ñüêèõ ³íâåñòèö³é óñå íå
áóëî, òîæ ³ç ÷àñîì ç’ÿ-
âèëàñü íîâà êîíöåïö³ÿ.
Ìîâëÿâ, ñòàð³ êîíñ-
òðóêö³¿ íå âàðòî âèêî-
ðèñòîâóâàòè. Äîö³ëüí³-
øå ðîçïî÷àòè ç íîâèõ
áóä³âåëüíèõ ìàéäàí÷è-
ê³â. Çðîçóì³ëî, ùî âàð-
ò³ñòü áóä³âíèöòâà ïðè
öüîìó àâòîìàòè÷íî
çðîñòå. Îäíàê õòî â³çü-
ìå íà ñåáå äîäàòêîâ³
âèòðàòè? Âêëàäàòè ñâî¿

êàï³òàëè â óêðà¿íñüêó
áåçïåêó ðîñ³ÿíè íå ïîñ-
ï³øàëè. Òîæ ñèòóàö³ÿ
çíîâó çàãàëüìóâàëàñü. À
ç îãëÿäó íà îñòàíí³ ïî-
ë³òè÷í³ ïîä³¿, ìîæëèâî,
çóïèíèëàñü íàçàâæäè.
Àëå ÷è âàðòî ðîçö³íþ-
âàòè öå ÿê âòðàòó äëÿ
Óêðà¿íè? Ìîæëèâî, öå
ëèøå ïî÷àòîê íîâîãî
åòàïó.

×è ìîæíà 
âñå ïî÷àòè ç íóëÿ?

Ì³æäåðæàâíèé êîí-
ôë³êò âîäíî÷àñ çàãîñò-
ðèâ ³ ãàëóçåâ³ ïðîáëåìè:
÷è ïðîäîâæèòü Ðîñ³ÿ
ïîñòà÷àííÿ ÿäåðíîãî
ïàëüíîãî? À â³äòàê ÷è
íå âïëèíå öÿ çàëåæ-
í³ñòü íà ðîáîòó óêðà¿í-
ñüêî¿ àòîìíî¿ åíåðãåòè-
êè?

Íàðàç³ ïðîáëåì ³ç
ðîáîòîþ äâîõ áëîê³â
íåìàº. Ïàëüíå äëÿ ïåð-
øîãî ðåàêòîðà áóëî
ïîñòàâëåíî ùå òîð³ê. ª
çàïàñè êàñåò ³ äëÿ äðó-
ãîãî. Íàâ³òü ÿêùî â
íàñòóïí³ äâàíàäöÿòü ì³-
ñÿö³â ïîñòàâêè íå çä³é-
ñíþâàòèìóòüñÿ, ¿õ âèñ-
òà÷èòü íà ðîáîòó ïðîòÿ-
ãîì öüîãî ÷àñó.

Òà ãîëîâíå — âæå
íàëàãîäæóþòüñÿ çâ’ÿçêè
ç ³íøèìè ïîñòà÷àëüíè-
êàìè. Àìåðèêàíñüê³
êîìïàí³¿ ãîòîâ³ ñï³â-
ïðàöþâàòè ç óêðà¿í-
ñüêèìè åíåðãåòèêàìè.
Êîíòðîëüíà åêñïëóàòà-
ö³ÿ ¿õ ïàëüíîãî âæå
çä³éñíþºòüñÿ íà îäí³é
³ç â³ò÷èçíÿíèõ ÀÅÑ.

À îò ç ³íâåñòóâàí-
íÿì äîáóäîâè ñèòóàö³ÿ
ñêëàäí³øà. Íà ñòàíö³¿
âñåðéîç ñòðèâîæåí³
òèì, ùî ðîáîòà, ïðîâå-
äåíà çà äâà ïîïåðåäí³
ðîêè, ìîæå âèÿâèòèñÿ
ìàðíîþ.

Õî÷à ïàðîñòêè íàä³¿
âñå-òàêè ç’ÿâëÿþòüñÿ.
×åñüê³ ìàøèíîáóä³âíè-
êè ãîòîâ³ âèãîòîâèòè
÷àñòèíó îáëàäíàííÿ,
ÿêå á â³äïîâ³äàëî òèïó
ä³þ÷èõ íà ñòàíö³¿ ðåàê-
òîð³â. Òåîðåòè÷íî çàõ³ä-

íà ñòîðîíà ìîæå âèñòó-
ïèòè ³ ÿê ³íâåñòîð. Îä-
íàê ãîâîðèòè ïðî êîí-
êðåòí³ ïëàíè ïîêè ùî
ðàíóâàòî. ßê ³ ïðî òå,
÷è é íàäàë³ óêðà¿íñüêà
àòîìíà åíåðãåòèêà çà-
ëåæàòèìå ëèøå â³ä ðî-
ñ³éñüêèõ ïëàí³â ³ ñòàí-
äàðò³â. À ÷è çìîæå âèé-
òè íà ñâ³òîâèé åíåðãå-
òè÷íèé ðèíîê ÿê àêòèâ-
íèé ãðàâåöü, çàìîâëÿþ-
÷è òîâàðè ³ ïîñëóãè ³
ïðîäàþ÷è ñâîþ ïðîäóê-
ö³þ.

Àäæå íèí³ ºâðîïåé-
ñüê³ êðà¿íè òàê ñàìî
øóêàþòü âàð³àíòè åíåð-
ãåòè÷íî¿ íåçàëåæíîñò³
â³ä ðîñ³éñüêîãî ãàçó. ²
ÿêùî ï³ñëÿ àâàð³¿ íà
Ôóêóñ³ì³ ïåðñïåêòèâè
ºâðîïåéñüêî¿ ÿäåðíî¿
åíåðãåòèêè âèäàâàëèñÿ
äîâîë³ òóìàííèìè, çîê-
ðåìà Í³ìå÷÷èíà îãîëî-
ñèëà ïðî ïîñòóïîâå çàê-
ðèòòÿ ñâî¿õ àòîìíèõ
ñòàíö³é, òî òåïåð ïîã-
ëÿäè íà ãàëóçü çì³íþ-
þòüñÿ.

Íàðàç³ âàæêî
çíàéòè ð³âíîö³í-
íå çà ñâîºþ ïî-
òóæí³ñòþ äæåðå-
ëî åíåðã³¿. Òîæ,
âèñóâàþ÷è ñó-
÷àñí³ ï³äâèùåí³
âèìîãè äî áåç-
ïåêè åêñïëóàòà-
ö³¿ ÀÅÑ, ïîë³òèêè
òà äåðæàâí³ ä³ÿ÷³
âæå íå âèñëîâ-
ëþþòüñÿ òàê êà-
òåãîðè÷íî ïðî ¿õ
ïîâíå çàêðèòòÿ.
Ìîæëèâî, é Óêðà¿í³

âàðòî áóëî á ñêîðèñòà-
òèñÿ öèì ìîìåíòîì ³
çàäóìàòèñü íàä íîâèìè
ïåðñïåêòèâíèìè ïëà-
íàìè ñï³âïðàö³ â àòîì-
í³é åíåðãåòèö³ íå ò³ëüêè
ç³ ñõ³äíèì, à é ³ç çàõ³ä-
íèìè ïàðòíåðàìè. Çàâ-
äàííÿ íåïðîñòå. Íàñàì-
ïåðåä ³ç ô³íàíñîâî¿ òî÷-
êè çîðó. Àëå íå òàêå âæå
é íåçä³éñíåííå. Òèì
ïà÷å ùî îõî÷èõ ñï³â-

ïðàöþâàòè ç Óêðà¿íîþ
â ö³é ñôåð³ äîñòàòíüî.

— Ç îãëÿäó íà âñå öå,
÷è íå ãîòîâ³ âè ïîæåðò-
âóâàòè ³íòåðåñàìè ñâîãî
êîëåêòèâó, ÕÀÅÑ, Íåò³-
øèíà òà é Õìåëüíèöüêî¿
îáëàñò³, â³äìîâèâøèñü
â³ä äîáóäîâè áëîê³â íà
êîðèñòü áóä³âíèöòâà,
ïðèì³ðîì, ïðèíöèïîâî
íîâî¿ àòîìíî¿ ñòàíö³¿?
Àäæå öå ìîãëî á çàêëàñ-
òè îñíîâè ñòàá³ëüíî¿ ³
íàä³éíî¿ ðîáîòè ãàëóç³ â
íàñòóïí³ äåñÿòèë³òòÿ, à
çâ³äñè — ³ ãàðàíò³¿ åíåð-
ãåòè÷íî¿ áåçïåêè äåðæà-
âè, — ïîö³êàâèëàñÿ  ÿ â
äèðåêòîðà ñòàíö³¿.

Íàðàç³ ïèòàííÿ öå
á³ëüøå òåîðåòè÷íå,
àí³æ ïðàêòè÷íå. Òà é íå
âèð³øóºòüñÿ âîíî àí³ íà
ñàì³é ñòàíö³¿, àí³ êåð³â-
íèöòâîì îáëàñò³. Ïðîòå
ó â³äïîâ³äü äîâåëîñÿ
ïî÷óòè êàòåãîðè÷íå
«í³». «Ï³òè íà òå, ùîá
ïîæåðòâóâàòè ³íòåðåñà-
ìè êîëåêòèâó ³ ì³ñòà, ÿ
íå ìîæó, — ñêàçàâ äè-
ðåêòîð».

Ñâ³é áþäæåò 
äî ò³ëà áëèæ÷å?

Ñïðàâä³, ÕÀÅÑ íàä-
çâè÷àéíî âàæëèâèé
ïðîìèñëîâèé îá’ºêò
äëÿ îáëàñò³. Òîð³ê âîíà
âèðîáèëà ïðîäóêö³¿
á³ëüø ÿê íà òðè ì³ëüÿð-
äè ãðèâåíü, â³äðàõóâàâ-
øè â áþäæåòè ð³çíèõ
ð³âí³â ³ ôîíäè ìàéæå
338 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü.
Ó ïåðøîìó êâàðòàë³ âè-
ïóñê ïðîäóêö³¿ ñÿãíóâ
702 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü,
ïåðåâèùèâøè ìèíóëî-
ð³÷í³ ïîêàçíèêè íà 21
â³äñîòîê. Äî êàçíè
ñïëà÷åíî áëèçüêî 89
ì³ëüéîí³â ãðèâåíü.

Âîäíî÷àñ ñàìå ì³ñòî
åíåðãåòèê³â æèâå ³ æè-
âèòüñÿ ïåðåâàæíî òèìè
ðåñóðñàìè, ùî ¿õ íàäàº
ñòàíö³ÿ. Íà æàëü, ì³ñòî
òàê ³ íå íàâ÷èëîñü íå
ò³ëüêè ðîçâèâàòèñü, à é
ïðîñòî æèòè áåç íå¿. ²
öå ïîïðè òå, ùî òðèâà-

ëèé ÷àñ ïåðñïåêòèâà
äîáóäîâè áëîê³â áóëà
ï³ä çàãðîçîþ. À òåðì³í
åêñïëóàòàö³¿ ïåðøîãî
åíåðãîáëîêà ñòð³ìêî
äîá³ãàº ê³íöÿ. Íå âñòèã-
íåø îçèðíóòèñÿ — ç³ñ-
òàð³ºòüñÿ ³ äðóãèé. Ùî
òîä³? ßê ì³ñòî ìàº æèòè
äàë³?

Çàëåæí³ñòü ì³ñòà â³ä
ðîáîòè ÿäåðíèõ ðåàêòî-
ð³â òàêà ñàìî ì³öíà é
âîäíî÷àñ òàêà ñàìî
çãóáíà, ÿê ³ åíåðãåòè÷íà
çàëåæí³ñòü Óêðà¿íè â³ä
Ðîñ³¿. Ïîäîëàííÿ îñ-
òàííüî¿ âèÿâèëîñü íàä-
òî áîë³ñíèì ³ ïîêè ùå
íå çàâåðøåíèì äëÿ äåð-
æàâè ïðîöåñîì. Àëå
âæå ìàëî â êîãî º ñóì-
í³âè, ùî éîãî âàðòî ïî-
÷èíàòè, íåçàëåæíî â³ä
òîãî, ÿêèé òðèâàëèé ³
âàæêèé áóäå öåé øëÿõ.

Íàì óñ³ì íàñò³ëüêè
âàæêî ðîçñòàâàòèñÿ ³ç
çâè÷íèì ïîðÿäêîì ðå-
÷åé, ùî ³íêîëè çäàºòüñÿ:
³íàêøîãî âàð³àíòà ïðîñ-
òî íå ìîæå áóòè. Òà ïîã-
ëÿíüìî íà ñèòóàö³þ ³í-
øèìè î÷èìà. Äåñÿòêè
êðà¿í óñï³øíî æèâóòü
áåç ðîñ³éñüêèõ åíåðãå-
òè÷íèõ ïîñòàâîê. Ñîòí³
ðåã³îíàëüíèõ áþäæåò³â
âì³þòü çàðîáëÿòè ãðîø³,
íå ñïèðàþ÷èñü ëèøå íà
îäíå ï³äïðèºìñòâî. Òè-
ñÿ÷³ íåâåëè÷êèõ ì³ñò áó-
äóþòü ñâîþ åêîíîì³êó,
ñîö³àëüíå æèòòÿ, íå
ïîêëàäàþ÷è âñ³ íàä³¿
ëèøå íà ðîáîòó ñâîãî
ÿäåðíîãî ðåàêòîðà...

Ìîæëèâî, ³íêîëè
âàðòî â³äìîâëÿòèñÿ â³ä
ñòàðèõ çâè÷îê, â³äñóâà-
òè íà çàäí³é ïëàí ñâî¿
÷è òî ïðèâàòí³ á³çíåñî-
â³, ÷è òî ì³ñòå÷êîâ³ ³í-
òåðåñè, çàðàäè ðîçâèòêó
êðà¿íè. Ñèëüíî¿, ºäè-
íî¿, íåçàëåæíî¿. Äî ÷î-
ãî âñ³ çàêëèêàºìî îñ-
òàíí³ì ÷àñîì. ×è ãîòîâ³
ïåðåéòè â³ä ãàñåë äî
ïåâíèõ ïîñòóïîê ³ íà-
â³òü æåðòâ?

²ðèíà ÊÎÇÀÊ.
Õìåëüíèöüêèé.

Ôîòî àâòîðà.

Ó ðåçóëüòàò³ òðèâàëî¿
òà íåëåãêî¿ äèñêóñ³¿,
çâàæèâøè íà ïåðåêîí-
ëèâ³ àðãóìåíòè, ÿê³ ìè
íàâåëè, òà áåðó÷è äî
óâàãè âåëèêå çíà÷åííÿ
ïîòÿãà «Ðàõ³â—Êè¿â»
äëÿ ñîö³àëüíî-åêîíî-
ì³÷íîãî ðîçâèòêó áà-
ãàòüîõ çàõ³äíèõ ðàéîí³â
Óêðà¿íè, îñîáëèâî Ãó-
öóëüùèíè, Áîðèñ Îñ-
òàï’þê óõâàëèâ ð³øåí-
íÿ ïðî â³äêðèòòÿ ðóõó
öüîãî ïàñàæèðñüêîãî
ïîòÿãà. Ó íàø³é ïðè-
ñóòíîñò³ â³í äîðó÷èâ
äèðåêòîðó ç îðãàí³çàö³¿
ïàñàæèðñüêèõ ïåðåâå-
çåíü Äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿ çàë³çíè÷íîãî
òðàíñïîðòó Óêðà¿íè
ªâãåí³þ Äèõíå (â³í, äî
ðå÷³, â ìîëîä³ ðîêè ïðà-
öþâàâ ïðîâ³äíèêîì ïî-
òÿãà «Ëüâ³â—Ðàõ³â») çà-
áåçïå÷èòè ó íàéêîðîòø³
òåðì³íè âèêîíàííÿ
öüîãî ð³øåííÿ.

Ðåòðîñïåêòèâà
Çàäëÿ ðîçâèòêó ðåã³-

îíó ³ Êàðïàòñüêîãî á³î-
ñôåðíîãî çàïîâ³äíèêà
çà àêòèâíî¿ ó÷àñò³ òà
ï³äòðèìêè ïåðøîãî ì³-
í³ñòðà òðàíñïîðòó Óê-
ðà¿íè (1992—1994 ðð.)
íàðîäíîãî äåïóòàòà
äðóãîãî òà ÷åòâåðòîãî
ñêëèêàíü Îðåñòà Êëèì-
ïóøà, î÷³ëüíèê³â öåíò-
ðàëüíèõ ³ ì³ñöåâèõ îð-
ãàí³â âëàäè ìåí³ ïîùàñ-
òèëî îáñòîþâàòè â³ä-
êðèòòÿ ðóõó ïàñàæèð-
ñüêîãî ïîòÿãà çà ìàð-
øðóòîì Êè¿â—Ðàõ³».

Ó äîðó÷åíí³ Ïðåçè-
äåíòà Óêðà¿íè â³ä 2 êâ³ò-
íÿ 2013 ðîêó ¹1-1/749
ç ïèòàíü ñòàëîãî ðîç-
âèòêó ã³ðñüêèõ íàñåëå-
íèõ ïóíêò³â Çàêàðïàòòÿ,
ùî ðîçòàøîâàí³ â çî-
í³ óêðà¿íî-ñëîâàöüêî-
í³ìåöüêîãî îá’ºêòà 
Âñåñâ³òíüî¿ ñïàäùèíè
ÞÍÅÑÊÎ, îêðåìèì

ïóíêòîì Êàá³íåòó Ì³-
í³ñòð³â äîðó÷àëîñÿ âè-
ð³øèòè öå ïèòàííÿ. Â
îñòàíí³é ïåð³îä ³ñòîòíó
äîïîìîãó ó ö³é ñïðàâ³
íàäàâ êè¿âñüêèé ï³ä-
ïðèºìåöü ²âàí Øîñòàê,
ÿêèé ðîçðîáèâ ìàðøðóò
òà îð³ºíòîâíèé ãðàô³ê
ðóõó ç óðàõóâàííÿì ³í-
òåðåñ³â íàñåëåííÿ ï³â-
äåííîãî Òåðíîï³ëëÿ òà
Ïîêóòòÿ, ÿê³ âïðîäîâæ
îñòàíí³õ ðîê³â áóëè
ïîçáàâëåí³ ïîòÿã³â äà-
ëåêîãî ñïîëó÷åííÿ ³ òà-
êîæ ïîòðåáóâàëè çàë³ç-
íè÷íîãî ñïîëó÷åííÿ ç
Êèºâîì.

Ïåðñïåêòèâà
Ïî÷àòîê êóðñóâàííÿ

ïîòÿãà «Êè¿â—Ðàõ³â»
î÷³êóºòüñÿ ó ïåðø³é äåêà-
ä³ ñåðïíÿ — ï³ñëÿ çàâåð-
øåííÿ ï³äãîòîâ÷èõ ðîá³ò.
Ö³ëüîâîþ òåðèòîð³ºþ îá-
ñëóãîâóâàííÿ äëÿ íüîãî º
ïðèëåãë³ òåðèòîð³¿ äî
ñòàíö³é ä³ëÿíêè êîë³¿
Òåðíîï³ëü—×îðòê³â—Çà-
ë³ùèêè—Êîëîìèÿ—Äå-
ëÿòèí—ßðåì÷å—Âîðîõ-
òà—ßñ³íÿ—Ðàõ³â. Íà
çàçíà÷åí³é ä³ëÿíö³ öå áó-
äå ºäèíèé ïîòÿã äàëåêîãî
ñïîëó÷åííÿ, ÿêèì çðó÷íî
êîðèñòóâàòèìóòüñÿ ÿê òó-
ðèñòè, ñòóäåíòè, òàê ³ íà-
ø³ çàðîá³ò÷àíè òà ³íø³

êàòåãîð³¿ ïàñàæèð³â äëÿ
ïî¿çäîê äî Êèºâà, Õàðêî-
âà ÷è Ìîñêâè ³ ó çâîðîò-
íîìó íàïðÿìêó. Ïîòÿã
ñêëàäàòèìåòüñÿ ç äâàíàä-
öÿòè âàãîí³â — êóïåéíèõ
òà ïëàöêàðòíèõ. Ïðîïî-
íîâàíèé ãðàô³ê — äîâîë³
çðó÷íèé, à ï³ä ÷àñ ïåðå-
õîäó íà çèìîâèé ðîçêëàä
ç’ÿâèòüñÿ äîäàòêîâà
ìîæëèâ³ñòü éîãî ïîë³ï-
øåííÿ — ïåðåíåñåííÿ
â³äïðàâëåííÿ ç Êèºâà íà
ï³çí³øèé ÷àñ — ï³ñëÿ
18.30.

Õî÷ó îêðåìî íàãîëî-
ñèòè, ùî êåð³âíèöòâî
«Óêðçàë³çíèö³» çâåðíó-
ëîñÿ äî íàñ ³ç ïðîõàí-
íÿì: çàáåçïå÷èòè àêòèâ-
íó ïðîïàãàíäó òà ðåêëà-
ìó öüîãî íîâîãî çàë³ç-
íè÷íîãî ñïîëó÷åííÿ,
çàëó÷èâøè äëÿ öüîãî,
çîêðåìà, òóðèñòè÷í³
àãåíö³¿, òà äîêëàñòè
ìàêñèìóì çóñèëü, ùîá
ïîòÿã ñòàâ «çàñåëåíèì»,
à çíà÷èòü — ìàðøðóò
ðåíòàáåëüíèì. Òîìó
âàðòî íàãàäàòè, ùî ìàí-
äðóâàòè çàë³çíèöåþ íå
ò³ëüêè çðó÷íî, à é íàé-
äåøåâøå, à íîâèé ìàð-
øðóò ïàñàæèðñüêîãî
ïîòÿãà çíà÷íîþ ì³ðîþ
äîïîìîæå ðîçâèòêó òó-
ðèçìó â Êàðïàòàõ òà ïî-
ë³ïøèòü æèòòÿ ãîðÿíàì.

Íà çóñòð³÷³ ïðèíàã³ä-
íî îáãîâîðåíî òàêîæ
ïåðñïåêòèâè â³äêðèòòÿ
ì³æíàðîäíîãî çàë³çíè÷-
íîãî ïàñàæèðñüêîãî
ñïîëó÷åííÿ ì³æ Ëüâî-
âîì, Êèºâîì òà ðóìóí-
ñüêèì ì³ñòîì Êëóæ-
Íàïîêà, ïåðåòâîðåííÿ
ì³ñòà Ðàõîâà íà çàë³ç-
íè÷í³ âîðîòà äî âòàºì-
íè÷åíî¿ Òðàíñ³ëüâàí³¿
òà ùå îäíå «â³êíî» äî
ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó
çàãàëîì.

Ôåä³ð ÃÀÌÎÐ, 
ïðîôåñîð, 

çàñëóæåíèé 
ïðèðîäîîõîðîíåöü 

Óêðà¿íè.
Çàêàðïàòñüêà 
îáëàñòü.

Ôîòî 
ç àðõ³âó àâòîðà.

Óêðçàë³çíèöÿ â³äêðèâàº 
íîâèé ìàðøðóò Ðàõ³â—Êè¿â

«Êîëè ÷åðåç Êàðïàòè çàãóðêî÷å ïîòÿã äî ñòîëè-
ö³?» — òàêó íàçâó ìàëà îñòàííÿ ïóáë³êàö³ÿ ó âàø³é
àâòîðèòåòí³é ãàçåò³ â³ä 11 ÷åðâíÿ. ² îñü ï³ñëÿ íå¿
çà ìîº¿ ³í³ö³àòèâè 4 ëèïíÿ â Êèºâ³ â³äáóëàñÿ çóñòð³÷
Îðåñòà Êëèìïóøà, ²âàíà Øîñòàêà òà ïðåäñòàâ-
íèê³â ãðîìàäñüêîñò³ ³ç ãåíäèðåêòîðîì Äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ çàë³çíè÷íîãî òðàíñïîðòó Óêðà¿íè Áî-
ðèñîì Îñòàï’þêîì.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ: ÐÅÇÎÍÀÍÑ

Áîðèñ Îñòàï’þê, Ôåä³ð Ãàìîð òà Îðåñò Êëèìïóø 
(çë³âà íàïðàâî) ï³ä ÷àñ íàðàäè ó ñòîëèö³.

Íàäõîäæåííÿ äî ì³ñöåâèõ áþäæåò³â â³ä îðåíäîâàíèõ ñòàâê³â — ì³çåðí³

ÃÎËÎÑ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ¹100  (5600)  
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Ñ³âåðñüêèé Äîíåöü
ñòàíå ÷èñò³øèì

Íà Ëóãàíùèí³ ñòàðòóâàâ
ñï³ëüíèé óêðà¿íî-ðîñ³é-
ñüêèé ï³ëîòíèé ïðîåêò ç
îçäîðîâëåííÿ áàñåéíó
ð³÷êè Êóíäðþ÷÷ÿ — ïðàâî¿
ïðèòîêè Ñ³âåðñüêîãî Ä³í-
öÿ. Ó éîãî ðàìêàõ ïåðåä-
áà÷åíî ðîç÷èùåííÿ ðóñëà
ïðîòÿæí³ñòþ á³ëüø ÿê ï’ÿòü
ê³ëîìåòð³â. Öå äàñòü çìîãó
íå ò³ëüêè çàïîá³ãòè ï³äòîï-
ëåííþ ñàäèá ³ áóäèíê³â
ìåøêàíö³â ñåëèùà Á³ðþ-
êîâå, à é ïîë³ïøèòè ÿê³ñòü
âîäè, ùî íàäõîäèòü äî Ðî-
ñ³¿. Ï³ñëÿ â³äïîâ³äíî¿ îáðî-
áêè âîíà òàì âèêîðèñòîâó-
ºòüñÿ äëÿ âîäîïîñòà÷àííÿ.
Ðîáîòè âæå âåäóòüñÿ ÿê íà
ëóãàíñüê³é, òàê ³ íà ðîñòîâ-
ñüê³é ä³ëÿíêàõ ð³÷êè. Ìàñ-
øòàáí³øèé ïðîåêò ç îçäî-
ðîâëåííÿ âîäîéìè ïëàíó-
ºòüñÿ ðåàë³çóâàòè â ðàì-
êàõ «Ì³æäåðæàâíî¿ åêîëî-
ã³÷íî¿ ïðîãðàìè îõîðîíè ³
âèêîðèñòàííÿ âîä áàñåéíó
ð³÷êè Ñ³âåðñüêèé Äîíåöü».
ßê â³äîìî, â³í òå÷å ÷åðåç
Ëóãàíñüêó, Äîíåöüêó òà
Ðîñòîâñüêó îáëàñò³.

Àëëà ÀÍÒ²ÏÎÂÀ.
Ëóãàíñüê.

Áðàêîíüºðñüê³ ñ³ò³
— ê³ëîìåòðàìè, 
íåëåãàëüíà çäîáè÷
— òîííàìè

Çíà÷íå ï³äâèùåííÿ
øòðàô³â çà âèëîâ ðèáè ï³ä
÷àñ íåðåñòó àæ í³ÿê íå â³ä-
ëÿêóº áðàêîíüºð³â — ÿê
ìèíóëèìè ðîêàìè, ê³ëü-
ê³ñòü âèëó÷åíî¿ ó íèõ òà
òîðãîâö³â-ïîñåðåäíèê³â
çäîáè÷³ ðàõóºòüñÿ òîííà-
ìè. Ó Õåðñîíñüê³é ì³æðà-
éîíí³é åêîëîã³÷í³é ïðîêó-
ðàòóð³ ïîâ³äîìëÿþòü, ùî ç
ïî÷àòêó çàáîðîíåíîãî ïå-
ð³îäó ó ðèáàëîê-íåëåãàë³â
òà íà ðèíêàõ êðàþ âèëó÷å-
íî ïîíàä 3,6 òîííè ðèáè
áåç äîêóìåíò³â, à íà Äí³ï-
ð³ òà Êàõîâñüêîìó âîäîñ-
õîâèù³ çíÿëè 262 áðàêîíü-
ºðñüê³ ñ³òêè çàãàëüíîþ
äîâæèíîþ ó ñ³ì (!) ê³ëî-
ìåòð³â — íèìè ìîæíà áóëî
á ïåðåãîðîäèòè ð³÷êó âïî-

ïåðåê ê³ëüêà ðàç³â. Ïîðó-
øåííÿ ïîðÿäêó âèäîáóâàí-
íÿ òà ðåàë³çàö³¿ âîäíèõ æè-
âèõ ðåñóðñ³â ïðîêóðàòóðà
òàêîæ îáðàõîâóº ñîòíÿìè,
à îòæå, ìîæíà çðîáèòè
âèñíîâîê, ùî ìàñøòàáè
áðàêîíüºðñòâà ó ïîíèçç³
ãîëîâíî¿ óêðà¿íñüêî¿ ð³÷êè
àí³òðîõè íå çìåíøèëèñÿ.

Âë. ³íô.

Âîäîéì ïîâíî, 
êóïàòèñÿ í³äå

«Êóïàòèñÿ çàáîðîíå-
íî!», «Ëîâèòè ðèáó çàáî-
ðîíåíî!» — òàê³ òàáëè÷êè
ìîæíà çóñòð³òè ìàëî íå á³-
ëÿ êîæíîãî ñòàâêà ÷è îçå-
ðà íà Òåðíîï³ëüùèí³.
Ïðàêòè÷íî âñ³ âîäí³ ïëåñà
íèí³ — â îðåíä³ ïðèâàòíèõ
ñòðóêòóð, îñü âîíè é äèê-
òóþòü ñâî¿ ïðàâèëà. Íåùî-
äàâíî ó ñåë³ Îçåðí³é, ùî ó
Çáîð³âñüêîìó ðàéîí³, ä³-
òåé, ÿê³ ï³øëè ëîâèòè ðèáó
íà ì³ñöåâèé ñòàâîê, îðåí-
äàð... íàìàãàâñÿ íàãîäóâà-
òè ñï³éìàíèìè íèìè æèâè-
ìè êàðàñèêàìè. Äî ðå÷³,
äîãîâ³ð îðåíäè ç ïðèâàò-
íèêîì çàê³í÷èâñÿ ùå â áå-
ðåçí³, àëå â³í ³ äàë³ ïî÷ó-
âàºòüñÿ ãîñïîäàðåì ñòàâ-
êà. Äåäàë³ ÷àñò³øå ãðîìà-

äè ïîðóøóþòü ïèòàííÿ ïðî
òå, ùîá çàáèðàòè â òàêèõ
îðåíäàð³â âîäîéìè é îãî-
ëîøóâàòè êîíêóðñ íà îá-
ëàøòóâàííÿ ìàñîâèõ ì³ñöü
â³äïî÷èíêó. Òèì á³ëüøå ùî
íàäõîäæåííÿ äî ì³ñöåâèõ
áþäæåò³â â³ä îðåíäîâàíèõ
ñòàâê³â — ì³çåðí³.

Çâàæàþ÷è íà öå, îá-
ëàñíà êîì³ñ³ÿ ç ïèòàíü
òåõíîãåííî-åêîëîã³÷íî¿
áåçïåêè òà íàäçâè÷àéíèõ
ñèòóàö³é äîðó÷èëà ì³ñöå-
âèì îðãàíàì âèêîíàâ÷î¿
âëàäè ñï³ëüíî ç îðãàíàìè
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàí-
íÿ äî ïî÷àòêó êóïàëüíîãî
ñåçîíó çîáîâ’ÿçàòè îðåí-
äàð³â âîäíèõ îá’ºêò³â îá-
ëàøòóâàòè ì³ñöÿ ìàñîâî-
ãî â³äïî÷èíêó. Ç òèìè, õòî
â³äìîâèòüñÿ öå ðîáèòè,
ðîçðèâàòè óãîäè. Â äîãî-
âîðàõ îðåíäè ìàþòü áóòè
ïåðåäáà÷åí³ óãîäè ç ðÿòó-
âàëüíî-âîäîëàçíîþ ñëóæ-
áîþ, ñòâîðåííÿ ðÿòóâàëü-
íèõ ïîñò³â ³ âèçíà÷åíî
â³äïîâ³äàëüíèõ îñ³á çà ñà-
í³òàðíèé ñòàâ òà åêîëîã³÷-
íó áåçïåêó. Äî ðå÷³, êóïà-
òèñü ó íàéá³ëüøîìó â îá-
ëàñò³ Òåðíîï³ëüñüêîìó
ñòàâ³ ñàí³òàðíà ñëóæáà
ì³ñòà òàêîæ íå ðàäèòü:
òóò óäâ³÷³ ïåðåâèùåíî äî-
ïóñòèìèé ð³âåíü êèøêîâî¿
ïàëè÷êè.

Ëþáîâ ËÅÂÈÖÜÊÀ.
Òåðíîï³ëüñüêà îáëàñòü.

Âçÿëèñÿ çà øêîëè
òà ë³êàðí³

Ïðîòÿãîì íèí³øíüî¿
âåñíè ñóìñüê³ ë³ñ³âíèêè
â³äíîâèëè ïîíàä 1,1 òèñÿ÷³
ãåêòàð³â ë³ñ³â ³ âèñàäèëè
40 ãåêòàð³â íîâèõ. Äëÿ
öüîãî ó 76 ðîçñàäíèêàõ
íèìè áóëî âèðîùåíî 22
ì³ëüéîíè ñ³ÿíö³â ³ ìàéæå
105 òèñÿ÷ ñàäæàíö³â ð³ç-
íèõ ïîð³ä äåðåâ.

Êð³ì öüîãî, ï³äïðèºì-
ñòâà Ñóìñüêîãî îáëàñíîãî
óïðàâë³ííÿ ë³ñîâîãî òà
ìèñëèâñüêîãî ãîñïîäàð-
ñòâà âëàñíèì êîøòîì îçå-
ëåíèëè 22 îá’ºêòè ñîö³-
àëüíî¿ ñôåðè — äèòñàäêè,
øêîëè, ë³êàðí³ — ó 10 ðà-
éîíàõ îáëàñò³.

Âëàäèñëàâ ÆÌÓÐÊÎÂ.
Ñóìñüêà îáëàñòü.

46 ïîçîâ³â
ùîäî íåçàêîííî
çàéíÿòèõ çåìåëü-
íèõ ä³ëÿíîê çà-
ãàëüíîþ ïëîùåþ
ìàéæå 24 ãåêòàðè ³
âàðò³ñòþ ïîíàä 1,3
ì³ëüéîíà ãðèâåíü
çàÿâèëà ïðîêóðà-
òóðà Êðèìñüêîãî
ðåã³îíó Óêðà¿íè ç
íàãëÿäó çà äîäåð-
æàííÿì çàêîí³â ó
â³éñüêîâ³é ñôåð³
ëèøå çà òðè äí³ —
ç 21 ïî 23 òðàâíÿ.

Ìèêîëà ÌÀÃÄÈ×.

Ñåâàñòîïîëü.

ÖÈÔÐÀ

Ãëàâà äåðæàâè äîðó-
÷èâ Ïðåì’ºð-ì³í³ñòðó
Óêðà¿íè Ìèêîë³ Àçàðîâó
äî 2 ãðóäíÿ çàáåçïå÷èòè
ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó ìå-
ìîðàíäóìó ì³æ Ì³í³ñòåð-
ñòâîì åêîëîã³¿ òà ïðèðîä-
íèõ ðåñóðñ³â Óêðà¿íè,
Ì³í³ñòåðñòâîì äîâê³ëëÿ
Ñëîâàöüêî¿ Ðåñïóáë³êè ³
Ôåäåðàëüíèì ì³í³ñòåð-
ñòâîì äîâê³ëëÿ, îõîðîíè
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîä-
íîãî ñåðåäîâèùà òà áåç-
ïåêè ÿäåðíèõ ðåàêòîð³â
Ôåäåðàòèâíî¿ Ðåñïóáë³êè
Í³ìå÷÷èíè, ñïðÿìîâàíî-
ãî íà çáåðåæåííÿ óêðà¿í-
ñüêî-ñëîâàöüêî-í³ìåöü-
êîãî ïðèðîäíîãî îá’ºêòà
Âñåñâ³òíüî¿ ñïàäùèíè
ÞÍÅÑÊÎ «Áóêîâ³ ïðà-
ë³ñè Êàðïàò òà äàâí³ áó-
êîâ³ ë³ñè Í³ìå÷÷èíè».

Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè çà-
æàäàâ â³ä êåð³âíèêà óðÿ-
äó òà ãîëîâè Çàêàðïàò-
ñüêî¿ ÎÄÀ Îëåêñàíäðà
Ëåäèäè çàáåçïå÷èòè:

ïî-ïåðøå, ó òåðì³í äî 3
÷åðâíÿ îïðàöþâàòè ïèòàí-
íÿ ùîäî â³äíîâëåííÿ çà-
ë³çíè÷íîãî ñïîëó÷åííÿ
ì³æ ì³ñòàìè Êèºâîì òà
Ðàõîâîì (Çàêàðïàòñüêà
îáëàñòü);

ïî-äðóãå, ðîçðîáèòè
ïðîòÿãîì êâ³òíÿ-âåðåñíÿ
ïëàí çàõîä³â ùîäî çàáåç-
ïå÷åííÿ ñòàëîãî ðîçâèòêó
³ áëàãîóñòðîþ ã³ðñüêèõ íà-
ñåëåíèõ ïóíêò³â Çàêàðïàò-
ñüêî¿ îáëàñò³ â çîí³ óêðà-
¿íñüêî¿ ÷àñòèíè óêðà¿í-
ñüêî-ñëîâàöüêî-í³ìåöüêî-
ãî ïðèðîäíîãî îá’ºêòà
Âñåñâ³òíüî¿ ñïàäùèíè
ÞÍÅÑÊÎ «Áóêîâ³ ïðàë³-
ñè Êàðïàò òà äàâí³ áóêîâ³
ë³ñè Í³ìå÷÷èíè», ïåðåäáà-
÷èâøè ïðè öüîìó ðîçâèòîê
òóðèñòè÷íî-ðåêðåàö³éíîãî
ïîòåíö³àëó âñ³º¿ Çàêàð-
ïàòñüêî¿ îáëàñò³;

ïî-òðåòº, âèð³øèòè äî
ê³íöÿ ö. ð. ïèòàííÿ ùîäî
çáèðàííÿ, ñêëàäóâàííÿ òà
óòèë³çàö³¿ ïîáóòîâèõ â³ä-

õîä³â íà òåðèòîð³ÿõ, ïðè-
ëåãëèõ äî òåðèòîð³¿ óêðà-
¿íñüêî¿ ÷àñòèíè «Áóêîâèõ
ïðàë³ñ³â...;

ïî-÷åòâåðòå, äî 31
ãðóäíÿ 2015 ðîêó çàáåçïå-
÷èòè ô³íàíñóâàííÿ áóä³â-
íèöòâà ì³æíàðîäíîãî íàâ-
÷àëüíî-äîñë³äíîãî öåíòðó
ç âèâ÷åííÿ áóêîâèõ ïðàë³-
ñ³â òà ñòàëîãî ðîçâèòêó
Êàðïàò íà áàç³ Êàðïàò-
ñüêîãî á³îñôåðíîãî çàïî-
â³äíèêà;

ïî-ï’ÿòå, ïðîâåñòè ðå-
ìîíò àâòîìîá³ëüíèõ äîð³ã
òà îá’ºêò³â òóðèñòè÷íî-
ðåêðåàö³éíî¿ ³íôðàñòðóê-

òóðè â çîí³ «Áóêîâèõ ïðà-
ë³ñ³â Êàðïàò...»;

ïî-øîñòå, ðîçðîáèòè òà
âïðîâàäèòè ï³ëîòí³ ïðîåê-
òè ³ç ïåðåîñíàùåííÿ ñèñ-
òåì îïàëåííÿ â ã³ðñüêèõ
íàñåëåíèõ ïóíêòàõ Çàêàð-
ïàòòÿ íà ñèñòåìè ç âèêî-
ðèñòàííÿì àëüòåðíàòèâ-
íèõ âèä³â ïàëèâà.

Êð³ì òîãî, Â³êòîð ßíó-
êîâè÷ äîðó÷èâ êåð³âíè-
êàì óðÿäó òà Çàêàðïàò-
ñüêî¿ ÎÄÀ çàáåçïå÷èòè ó
ö³ æ òåðì³íè âæèòè çàõî-
ä³â ³ç â³äíîâëåííÿ çðóé-
íîâàíîãî àâòîìîá³ëüíîãî

ïåðåõîäó ÷åðåç ð³÷êó Òè-
ñà òà ñòâîðåííÿ ïîòð³áíî¿
ïðèêîðäîííî¿ ³íôðàñ-
òðóêòóðè íà óêðà¿íñüêî-
ðóìóíñüêîìó äåðæàâíîìó
êîðäîí³ ó ñåë³ Ä³ëîâå Ðà-
õ³âñüêîãî ðàéîíó.

Òðåáà îñîáëèâî íàãîëî-
ñèòè, ùî äîðó÷åííÿ Ïðå-
çèäåíòà Óêðà¿íè º íàäçâè-
÷àéíî âàæëèâèì, íà íàé-
âèùîìó äåðæàâíîìó ð³âí³
êðîêîì, ùîäî çáåðåæåííÿ
ºäèíîãî â Óêðà¿í³ ïðèðîä-
íîãî îá’ºêòà Âñåñâ³òíüî¿
ñïàäùèíè ÞÍÅÑÊÎ. À
ðåàë³çàö³ÿ â ïîâíîìó îáñÿ-
ç³ éîãî ïîëîæåíü ìîæå íå
ò³ëüêè ³ñòîòíî âïëèíóòè
íà ðåàëüíå âïðîâàäæåííÿ
êîíöåïö³¿ ñòàëîãî ðîçâèò-
êó (ÿêà, äî ðå÷³, ïåðåäáà-
÷àº ³ ïîäîëàííÿ áåçðîá³òòÿ
òà á³äíîñò³) â äåïðåñèâíèõ
ã³ðñüêèõ íàñåëåíèõ ïóí-
êòàõ Çàêàðïàòòÿ, ðîçâ’ÿ-
çàííÿ òóò íàçð³ëèõ ñîö³-
àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ïðîá-
ëåì, à é, áåçïåðå÷íî,
ñïðèÿòèìå çðîñòàííþ
ì³æíàðîäíîãî ïîçèòèâíîãî
³ì³äæó íàøî¿ äåðæàâè.

Àëå ìóñèìî òàêîæ çàó-
âàæèòè, ùî áåç íàëåæíî¿
îðãàí³çàòîðñüêî¿ ðîáîòè
íà ð³âí³ êåð³âíèê³â ì³í³ñ-
òåðñòâ ³ â³äîìñòâ, îðãàí³â
ì³ñöåâî¿ âèêîíàâ÷î¿ âëà-
äè òà ñàìîâðÿäóâàííÿ, à
íàñàìïåðåä Ðàõ³âñüêîãî,
Òÿ÷³âñüêîãî, Âåëèêîáå-
ðåçíÿíñüêîãî òà Õóñò-
ñüêîãî ðàéîí³â, ó ìåæàõ
ÿêèõ ðîçòàøîâàíèé öåé
óí³êàëüíèé îá’ºêò Âñåñ-
â³òíüî¿ ñïàäùèíè
ÞÍÅÑÊÎ, òà íåîáõ³äíî¿

ô³íàíñîâî¿ ï³äòðèìêè ç
áîêó Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â
Óêðà¿íè öÿ ³í³ö³àòèâà ìî-
æå çàëèøèòèñÿ ëèøå íà
ïàïåð³. À òàê òðàïëÿëîñÿ,
íà æàëü, óæå íåîäíîðàçî-
âî. Òîìó äóæå õîò³ëîñÿ á,
ùîá öåé øàíñ íå ïðîïóñ-
òèòè, òèì ïà÷å, ùî ñàìå
øëÿõ åêîëîãî-ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó
Êàðïàòñüêîãî ðåã³îíó
âèçíà÷åíèé ó çàêîí³ ïðî
îñíîâí³ çàñàäè (ñòðàòå-
ã³þ) äåðæàâíî¿ åêîëîã³÷-
íî¿ ïîë³òèêè Óêðà¿íè íà
ïåð³îä äî 2020 ðîêó. Äî
öüîãî çîáîâ’ÿçóþòü òàêîæ
Ðàìêîâà êîíâåíö³ÿ «Ïðî
îõîðîíó òà ñòàëèé ðîçâè-
òîê Êàðïàò», Êîíâåíö³ÿ
ïðî îõîðîíó Âñåñâ³òíüî¿
êóëüòóðíî¿ ³ ïðèðîäíî¿
ñïàäùèíè ÞÍÅÑÊÎ òà
çàêîí «Ïðî ñòàòóñ ã³ð-
ñüêèõ íàñåëåíèõ ïóíêò³â
â Óêðà¿í³».

Çàðàç äóæå âàæëèâî
îïðàöþâàòè äåòàëüíèé
ïëàí âèêîíàííÿ äîðó-
÷åííÿ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿-
íè, âèçíà÷èòè äæåðåëà
ô³íàíñóâàííÿ, âèêîíàâ-
ö³â òà òåðì³íè âèð³øåííÿ
ïåðåäáà÷åíèõ çàõîä³â.
Îñîáëèâî ðåòåëüíî òà
âèâàæåíî òðåáà ï³ä³éòè
äî ðîçðîáêè ïëàíó çàõî-
ä³â, ÿêèé äî 1 æîâòíÿ
2013 ðîêó ìàº áóòè çàò-
âåðäæåíèé Êàá³íåòîì
Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè.

Ôåä³ð ÃÀÌÎÐ,
äîêòîð á³îëîã³÷íèõ íàóê,

ïðîôåñîð, çàñëóæåíèé
ïðèðîäîîõîðîíåöü Óêðà¿íè,

äèðåêòîð Êàðïàòñüêîãî
á³îñôåðíîãî çàïîâ³äíèêà. 

Íà ï³äñòàâ³ ðîçðîáëåíèõ íàìè íàóêîâèõ îá´ðóíòó-
âàíü, çàâäÿêè çóñèëëÿì Ì³í³ñòåðñòâà åêîëîã³¿ òà ïðè-
ðîäíèõ ðåñóðñ³â Óêðà¿íè, ãîëîâè Çàêàðïàòñüêî¿ îáëàñíî¿
ðàäè ²âàíà Áàëîãè, Íàö³îíàëüíî¿ êîì³ñ³¿ Óêðà¿íè ó ñïðà-
âàõ ÞÍÅÑÊÎ, ðåäàêö³¿ ãàçåòè «Ãîëîñ Óêðà¿íè» (äèâ.
íîìåðè ãàçåòè çà 9.4.96 ð., 2.3.02, 13.7.11,19.7.12,16.
Õ².12, 31.3.13, íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè Â³êòîðà
Áàëîãè òà Âàñèëÿ Ïåòüîâêè 2 êâ³òíÿ 2013 ðîêó Ïðåçè-
äåíò Óêðà¿íè Â³êòîð ßíóêîâè÷ äàâ äîðó÷åííÿ ¹ 1-
1/749 ùîäî çáåðåæåííÿ óí³êàëüíèõ ïðèðîäíèõ êîìïëåê-
ñ³â, çàáåçïå÷åííÿ ñòàëîãî ðîçâèòêó óêðà¿íñüêî¿ ÷àñòèíè
óêðà¿íñüêî-ñëîâàöüêî-í³ìåöüêîãî ïðèðîäíîãî îá’ºêòà
Âñåñâ³òíüî¿ ñïàäùèíè ÞÍÅÑÊÎ «Áóêîâ³ ïðàë³ñè Êàð-
ïàò òà äàâí³ áóêîâ³ ë³ñè Í³ìå÷÷èíè», áëàãîóñòðîþ ã³ð-
ñüêèõ íàñåëåíèõ ïóíêò³â Çàêàðïàòòÿ, ÿê³ ðîçòàøîâàí³
ó çîí³ óêðà¿íñüêî¿ ÷àñòèíè öüîãî ïðèðîäíîãî îá’ºêòà.

Ï²ÑËß ÂÈÑÒÓÏ²Â «ÃÎËÎÑÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ» 

Ðîçâèâàòè é îáåð³ãàòè áóêîâ³ 
ïðàë³ñè Êàðïàò,
à òàêîæ çàáåçïå÷èòè ñòàëèé ðîçâèòîê ã³ðñüêèõ ñ³ë Çàêàðïàòòÿ 

ÏÎ×ÀÒÎÊ ÍÀ 1-É ÑÒÎÐ.

Íà ì³òèíãó ëþäè íà-
âîäèëè ç äåñÿòîê ïðèê-
ëàä³â ïîä³áíèõ íàïàä³â çà
ó÷àñòþ êóðä³â, êîòðèõ ì³-
ë³ö³ÿ ÷îìóñü íå â³äïðàâè-
ëà íà ëàâó ï³äñóäíèõ. Àê-
ö³þ ïðîòåñòó (ç ëåãêî¿
ðóêè ðåã³îíàëüíî¿ ²íòåð-
íåò-ñï³ëüíîòè ¿¿ óæå îõ-
ðåñòèëè «àíòèêóðäñüêèì
ïîâñòàííÿì») ï³äòðèìà-
ëè ³ äåïóòàòè ²âàí³âñüêî¿
ðàéîííî¿ ðàäè. Îáãîâî-
ðèâøè öþ áîëþ÷ó äëÿ
âèáîðö³â òåìó íà ñåñ³¿,

âîíè òàêîæ âèñóíóëè ì³-
ë³ö³¿ âèìîãó æîðñòêî ðå-
àãóâàòè íà çëî÷èíè, ùî
ìîæóòü ñïðîâîêóâàòè
â³ä÷óòíå çðîñòàííÿ êñå-
íîôîáñüêèõ íàñòðî¿â ó
îêðåìî âçÿòîìó íàñåëå-
íîìó ïóíêò³.

Ó ²âàí³âö³ ïðîæèâàþòü
âñüîãî ï³âòîðà äåñÿòêà

êóðäñüêèõ ðîäèí ç ÷èñëà
åêîíîì³÷íèõ á³æåíö³â,
ùî ïðîìèøëÿþòü ïåðå-
âàæíî äð³áíîþ òîðã³â-
ëåþ, ñêîòàðñòâîì òà ãî-
ðîäíèöòâîì. Ïðåäñòàâ-
íèêè ö³º¿ íåâåëèêî¿ åò-
í³÷íî¿ ãðóïè âèçíàþòü,
ùî á³éêè ïîì³æ óêðà¿í-
ñüêèìè òà êóðäñüêèìè
õëîïöÿìè òðàïëÿþòüñÿ.
Àëå ïðîñÿòü íå øóêàòè â
íèõ ðàñèñòñüêîãî ï³äòåê-
ñòó — àäæå ñ³ëüñüêà ìî-
ëîäü â óñ³ ÷àñè ³ çà ä³â÷àò
íå ïðîòè ïîáèòèñÿ, ³ ô³-

çè÷íó ñèëó ó á³éêàõ íàâ-
êóëà÷êè ïðîäåìîíñòðóâà-
òè. Òîæ êñåíîôîáñüê³
ìîòèâè ó â³äâåðòî õóë³-
ãàíñüêèõ âèò³âêàõ, íà ¿õ-
íº ïåðåêîíàííÿ, â³äñóòí³.

Òà íå ìîæíà íå ïîãî-
äèòèñÿ ç ó÷àñíèêàìè àê-
ö³¿ ïðîòåñòó â òîìó, ùî
ì³ñöåâ³ ïðàâîîõîðîíö³ íà

òàê³ á³éêè äèâëÿòüñÿ
êð³çü ïàëüö³ ³ íå âæèâà-
þòü íàëåæíèõ çàõîä³â
äëÿ ïîêàðàííÿ íàäòî àã-
ðåñèâíèõ «ðóêîïàøíè-
ê³â» ÿê ç ÷èñëà óêðà¿íö³â,
òàê ³ êóðä³â. Àäæå ïàò-
ðóëüíà ïîñòîâà ñëóæáà
ï³ñëÿ ñåð³¿ ñêîðî÷åíü ó
ãëèáèíö³ ïåðåòâîðþºòüñÿ
íà ô³êö³þ. Òà ùî òàì êà-
çàòè ïðî ÏÏÑ, êîëè â
ò³é æå ²âàí³âö³ âíàñë³äîê
«îïòèì³çàö³¿» ñèñòåìè
ÌÂÑ íàâ³òü çàêðèëè ðà-
éîííèé â³ää³ë ì³ë³ö³¿, ³

òåïåð òåðèòîð³þ îáñëóãî-
âóº Íèæíüîñ³ðîãîçüêèé
ì³æðàéîííèé â³ää³ë
âíóòð³øí³õ ñïðàâ. À ç
²âàí³âêè äî Íèæí³õ Ñ³-
ðîãîç íå áëèçüêèé ñâ³ò.

Ñåðã³é ßÍÎÂÑÜÊÈÉ.
Ôîòî Àíàòîë³ÿ ß¯ÖÜÊÎÃÎ.

Õåðñîíñüêà îáëàñòü.

Áåçä³ÿëüí³ñòü ì³ë³ö³¿ ñïðîâîêóâàëà
«àíòèêóðäñüêå ïîâñòàííÿ»

Ì³òèíã ïðîòè áåçä³ÿëüíîñò³ ì³ë³ö³¿ òà àêò³â íàñèëëÿ ç áîêó êóðäñüêî¿ ìîëî-
ä³ â ðàéöåíòð³ ²âàí³âêà íà Õåðñîíùèí³.

Ôåä³ð Ãàìîð.

ÃÎËÎÑ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ¹ 244 (5994) 
×ÅÒÂÅÐ, 18 ÃÐÓÄÍß 2014ÅÊÎËÎÃ²ßÅÊÎËÎÃ²ß

Îñîáëèâî íåïîêî¿òü ïðîåêò ð³øåííÿ Çàêàðïàòñüêî¿ îáëðàäè ïðî ïðîäàæ íà àóêö³îí³ äîçâîëó íà êîðèñòóâàííÿ íàäðàìè 14

×îìó äî ïð³îðèòåò³â ðîçâèòêó
Çàêàðïàòòÿ 
íå â³äíåñåíî
ºäèíèé â Óêðà¿í³ ïðèðîäíèé îá’ºêò 
Âñåñâ³òíüî¿ ñïàäùèíè ÞÍÅÑÊÎ  — 
«Áóêîâ³ ïðàë³ñè Êàðïàò òà äàâí³ 
áóêîâ³ ë³ñè Í³ìå÷÷èíè», Êàðïàòñüêèé 
á³îñôåðíèé çàïîâ³äíèê ³ òðè 
íàö³îíàëüí³ ïðèðîäí³ ïàðêè, óí³êàëüí³ 
ö³ííîñò³ ÿêèõ (Äîëèíà íàðöèñ³â, ãîðà 
Ãîâåðëà, îçåðî Ñèíåâèð, ãåîãðàô³÷íèé öåíòð
ªâðîïè)  º â³çèò³âêîþ íàøî¿ äåðæàâè?

ÎÃÎËÎØÅÍÍß

Óò³ì, îçíàéîìèâøèñü ³ç
ö³ºþ ïîñòàíîâîþ òà ïîð³â-
íÿâøè ¿¿ ç Äåðæàâíîþ ñòðà-
òåã³ºþ ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèò-
êó íà ïåð³îä äî 2015 ðîêó,
ìîæíà ïîì³òèòè ³ñòîòí³ çì³íè
ïð³îðèòåò³â äëÿ ðîçâèòêó Çà-
êàðïàòñüêî¿ îáëàñò³.

Äëÿ íàñ äóæå äèâíî, ùî
çã³äíî ç ö³ºþ Ñòðàòåã³ºþ äî
ïð³îðèòåò³â ðîçâèòêó Çàêàð-
ïàòòÿ óæå íå â³äíîñÿòüñÿ
(äîäàòîê 3) çáåðåæåííÿ á³î-
ëîã³÷íîãî òà ëàíäøàôòíîãî
ð³çíîìàí³òòÿ, â³äòâîðåííÿ
ïðèðîäíèõ êîìïëåêñ³â, çå-
ìåëüíèõ òà âîäíèõ ðåñóðñ³â,
ôîðìóâàííÿ íàö³îíàëüíî¿
åêîìåðåæ³. Âîäíî÷àñ öÿ
ïðîáëåìàòèêà º ïð³îðèòåò-
íîþ äëÿ ñóñ³äí³õ îáëàñòåé.

Äèâíî, àëå ôàêò. Íå â³äíå-
ñåíî äî ïð³îðèòåò³â ðîçâèòêó
Çàêàðïàòòÿ ³ ðàö³îíàëüíå âè-
êîðèñòàííÿ ðåêðåàö³éíèõ ðå-
ñóðñ³â òåðèòîð³é òà îá’ºêò³â
ïðèðîäíî-çàïîâ³äíîãî ôîíäó
äëÿ ôîðìóâàííÿ åêîíîì³÷íî-
ãî ñåðåäîâèùà ³ ðîçâèòêó
ñôåðè çàéíÿòîñò³. ² öå ïðè òî-
ìó, ùî òóò ðîçòàøîâàíèé
ºäèíèé â Óêðà¿í³ ïðèðîäíèé
îá’ºêò Âñåñâ³òíüî¿ ñïàäùè-
íè ÞÍÅÑÊÎ — «Áóêîâ³
ïðàë³ñè Êàðïàò òà äàâí³ áó-
êîâ³ ë³ñè Í³ìå÷÷èíè», Êàð-
ïàòñüêèé á³îñôåðíèé çàïî-

â³äíèê ³ òðè íàö³îíàëüí³
ïðèðîäí³ ïàðêè, óí³êàëüí³
ïðèðîäí³ ö³ííîñò³ ÿêèõ (Äî-
ëèíà íàðöèñ³â, ãîðà Ãîâåðëà,
îçåðî Ñèíåâèð, ãåîãðàô³÷íèé
öåíòð ªâðîïè òà ³íø³), º â³çè-
ò³âêîþ íå ò³ëüêè Çàêàðïàòòÿ,
à é Óêðà¿íè çàãàëîì.

Òà íàéá³ëüøå äèâóº òå, ùî
â ïåðåë³êó îáëàñòåé, äëÿ ÿêèõ
ïð³îðèòåòíèì âèçíà÷åíî
«Îá’ºäíàííÿ çóñèëü ùîäî
ðîçâèòêó òðàíñêîðäîííîãî

ñï³âðîá³òíèöòâà, ïîäàëüøîãî
ïîãëèáëåííÿ ñï³âïðàö³ â ðàì-
êàõ ºâðîðåã³îí³â òà àêòèâ³çà-
ö³¿ ðîáîòè ç ðîçøèðåííÿ
ñôåð òàêîãî ñï³âðîá³òíèöòâà,
ë³êâ³äàö³¿ ³íôðàñòðóêòóðíèõ
ïåðåøêîä òà ñïðèÿííÿ ïðî-

âàäæåííþ ñï³ëüíî¿ ï³äïðè-
ºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïðè-
êîðäîííèõ ðåã³îí³â ó ñôåð³
ìàëîãî ³ ñåðåäíüîãî á³çíåñó»,
Çàêàðïàòòÿ òåæ â³äñóòíº.
Íåâæå íàø ðåã³îí — ÿê æî-
äåí â Óêðà¿í³! — óæå íå ìå-
æóº àæ ³ç ÷îòèðìà äåðæàâàìè
ªâðîñîþçó?!

Íåïîêî¿òü ³ òå, ùî â ðîçä³-
ë³ «Ðîçâèòîê ïðèêîðäîííèõ
òåðèòîð³é» (Ö³ëü 2. Òåðèòîð³-
àëüíà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íà
³íòåãðàö³ÿ ³ ïðîñòîðîâèé ðîç-
âèòîê) íå çíàõîäèìî Çàêàð-
ïàòñüêó îáëàñòü, ÿê ³ â ïåðåë³-
êó òèõ àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðè-
òîð³àëüíèõ îäèíèöü Óêðà¿íè,
äëÿ ÿêèõ âàæëèâèìè ïð³îðè-
òåòàìè âèçíà÷åíî «Ðåàë³çàö³þ
ïðîåêò³â, ñïðÿìîâàíèõ íà
ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ïðè-
êîðäîííèõ òåðèòîð³é, ïîë³ï-
øåííÿ ¿õ åêîëîã³÷íîãî ñòàíó,
ðîçáóäîâó ïðèêîðäîííî¿ ³í-
ôðàñòðóêòóðè, ðîçâèòîê òó-
ðèçìó òîùî», «Ðîçâèòîê ïðè-
êîðäîííî¿ ³íôðàñòðóêòóðè òà
ñï³âïðàö³ ì³æ ì³ñöåâèìè ³ ðå-
ã³îíàëüíèìè ãðîìàäàìè ñó-
ñ³äí³õ äåðæàâ øëÿõîì ðîçðîá-
ëåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ ñï³ëüíèõ
ïðèêîðäîííèõ ïðîåêò³â ñîö³-

àëüíî-ãóìàí³òàðíîãî, åêîíî-
ì³÷íîãî, êóëüòóðíîãî, åêîëî-
ã³÷íîãî ñïðÿìóâàííÿ» òà
«Ñïðèÿííÿ ïðèñêîðåííþ
ïðîöåñ³â íàáëèæåííÿ ð³âíÿ
æèòòÿ íàñåëåííÿ ïðèêîðäîí-
íèõ ðåã³îí³â äî ñåðåäíüîºâðî-
ïåéñüêîãî òà çàáåçïå÷åííÿ
â³ëüíîãî ïåðåì³ùåííÿ ëþäåé,
òîâàð³â ³ êàï³òàëó ÷åðåç êîð-
äîí, à òàêîæ ñïðèÿííÿ îá’ºä-
íàííþ çóñèëü ñóá’ºêò³â òðàí-
ñêîðäîííîãî ñï³âðîá³òíèöòâà
äëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ ñï³ëüíèõ
ïðîáëåì ïðèêîðäîííèõ ðåã³î-
í³â òà çä³éñíåííþ ºâðî³íòåã-
ðàö³éíèõ çàõîä³â íà ðåã³î-
íàëüíîìó ð³âí³».

Ñìóòîê íà ìåíå, ÿê ³ íà
áóäü-ÿêîãî ³íøîãî ãðîìàäÿ-
íèíà, íàãàíÿº âàæêå óñâ³-
äîìëåííÿ òîãî, ÷îìó íà Çà-
êàðïàòò³ âèð³øåíî çì³íèòè
ïð³îðèòåòè ðîçâèòêó. Àëå
î÷åâèäíèì º îäíå: ÿêùî
íàñïðàâä³ òàê ³ ñòàíåòüñÿ, òî
óí³êàëüí³ ïðèðîäí³ ö³ííîñò³
öüîãî êóòî÷êà ªâðîïè çàçíà-
þòü íåïîïðàâíèõ âòðàò, à
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íà ñèòóà-
ö³ÿ òóò, âî÷åâèäü, íå ïîë³ï-
øóâàòèìåòüñÿ.

Òàêà ïîñòàíîâêà ïèòàííÿ
âèäàºòüñÿ àêòóàëüíîþ ³ â
êîíòåêñò³ Óãîäè ïðî Àñîö³à-
ö³þ ì³æ Óêðà¿íîþ òà ªâðî-
ïåéñüêèì Ñîþçîì, ó øîñò³é
ãëàâ³ ÿêî¿ ï³äêðåñëåíî íåîá-
õ³äí³ñòü ïîñèëåííÿ îõîðîíè
äîâê³ëëÿ òà ðåàë³çàö³¿ äîâãîñ-
òðîêîâèõ ö³ëåé ñòàëîãî ðîç-
âèòêó é çàïðîâàäæåííÿ
ïðèíöèï³â çåëåíî¿ åêîíîì³-
êè. À â ñüîì³é ãëàâ³ îêðåìî
àêöåíòîâàíî óâàãó íà ïîã-
ëèáëåíí³ òðàíñêîðäîííîãî
òà ðåã³îíàëüíîãî ñï³âðîá³ò-
íèöòâà. ² äëÿ êîãî, ÿê íå äëÿ
Çàêàðïàòòÿ, ùî ìåæóº, ïîâ-
òîðèìî, àæ ³ç ÷îòèðìà êðà¿-
íàìè ³ äå íàäçâè÷àéíî àêòó-
àëüíîþ º ðîçðîáêà òà ðåàë³-
çàö³ÿ ïðîãðàì ðîçâèòêó òó-
ðèñòè÷íî-ðåêðåàö³éíî¿ ãàëó-

ç³ ÿê àëüòåðíàòèâè ñóö³ëü-
íèì âèðóáêàì ë³ñ³â, ðîçâ’ÿ-
çàííÿ íàáîë³ëèõ åêîëîã³÷íèõ
ïðîáëåì — çîêðåìà, çáîðó òà
óòèë³çàö³¿ ïîáóòîâèõ â³äõî-
ä³â, ñòâîðåííÿ íàä³éíî¿ ñèñ-
òåìè ïîïåðåäæåííÿ êàòàñ-
òðîô³÷íèõ ïàâîäê³â, ö³ íàï-
ðÿìè ðîáîòè ìàëè á áóòè
ïð³îðèòåòíèìè.

Îáóðþº òà îñîáëèâî íåïî-
êî¿òü ïðîåêò ð³øåííÿ Çàêàð-
ïàòñüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè ç ïè-
òàíü ïîãîäæåííÿ êëîïîòàííÿ
Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ãåîëîã³¿ òà
íàäð Óêðà¿íè ïðî ïðîäàæ íà
àóêö³îí³ ñïåö³àëüíîãî äîçâî-
ëó íà êîðèñòóâàííÿ íàäðàìè
ç ìåòîþ ðîçðîáêè íàôòè, ãà-
çó òà ïðèðîäíîãî êîíäåíñàòó
ó ãóñòîçàñåëåí³é Òåðåáëÿí-
ñüê³é ïëîù³, ÿêà áåçïîñåðåä-
íüî ïðèëÿãàº äî Óãîëüñüêî-
Øèðîêîëóæàíñüêîãî ìàñèâó
—îá’ºêòà Âñåñâ³òíüî¿ ñïàä-
ùèíè ÞÍÅÑÊÎ «Áóêîâ³
ïðàë³ñè Êàðïàò òà äàâí³ áóêî-
â³ ë³ñè Í³ìå÷÷èíè». Íà äóìêó
åêñïåðò³â, ðîçðîáêà öèõ ðî-
äîâèù íåìèíó÷å ïðèçâåäå äî
çàáðóäíåííÿ ïèòíèõ äæåðåë
âîäè ³ çíèæåííÿ ¿õ ãîðèçîí-

ò³â òà äî íàäì³ðíî¿ óðáàí³çà-
ö³¿ òåðèòîð³¿ ïðèðîäíî-çàïî-
â³äíîãî ôîíäó.

Òîæ ìîæóòü ç’ÿâèòèñÿ ðå-
àëüí³ çàãðîçè ïåðåòâîðåííÿ
Çàêàðïàòòÿ íà «øàõòàðñüêèé»
êðàé ç óñ³ìà åêîëîã³÷íèìè
íàñë³äêàìè...

Ôåä³ð ÃÀÌÎÐ, ïðîôåñîð,
çàñëóæåíèé ïðèðîäîîõîðî-

íåöü Óêðà¿íè, çàñòóïíèê 
äèðåêòîðà Êàðïàòñüêîãî 

á³îñôåðíîãî çàïîâ³äíèêà.
Ðàõ³â
Çàêàðïàòñüêî¿ îáëàñò³.

Íà çí³ìêàõ: óãîð³ —
îçåðî Ñèíåâèð; 
ó öåíòð³ — Ôåä³ð Ãàìîð. 

Ôîòî 
Àíàñòàñ³¿ ÑÈÐÎÒÊ²ÍÎ¯ 

òà ç àðõ³âó Âàñèëÿ ÍÈÒÊÈ.

îáóìîâëþºòüñÿ ùå é òèì, ùî îñòàíí³ì ÷àñîì
ñïîñòåð³ãàºòüñÿ íàäì³ðíå ëîá³þâàííÿ îêðåìè-
ìè á³çíåñîâèìè ôîðìóâàííÿìè ìàñøòàáíîãî
áóä³âíèöòâà íà Çàêàðïàòò³, â òîìó ÷èñë³ íàâ³òü
íà ïðèðîäîîõîðîííèõ òåðèòîð³ÿõ, — ã³äðîåëåê-
òðîñòàíö³é òà ðîçðîáêè êîðèñíèõ êîïàëèí. Ö³
òåíäåíö³¿, âñóïåðå÷ åêîëîã³÷íîìó çàêîíîäàâ-
ñòâó, çàêð³ïëþþòüñÿ â ñõåìàõ ïëàíóâàííÿ òå-
ðèòîð³¿ Çàêàðïàòñüêî¿ îáëàñò³ òà â³äïîâ³äíèõ
ðàéîí³â. À â Çàãàëüíîäåðæàâí³é ïðîãðàì³ ðîç-
âèòêó ì³íåðàëüíî-ñèðîâèííî¿ áàçè Óêðà¿íè íà
ïåð³îä äî 2030 ðîêó ïåðåäáà÷àºòüñÿ àêòèâíà
ðîçâ³äêà íàäð ç ïîäàëüøèì âèäîáóòêîì íàâ³òü
ó çîí³ ðîçòàøóâàííÿ Êàðïàòñüêîãî á³îñôåðíî-
ãî çàïîâ³äíèêà.

ÃÎÑÒÐÎÒÀ ÏÐÎÁËÅÌ

ßêùî, íå âèêëþ÷åíî, ÷åðåç ïîñï³øí³ñòü àáî ùå
÷åðåç ùîñü äîïóùåíî ïîìèëêè, òî, ìàáóòü, îð-
ãàíàì äåðæàâíî¿ âëàäè òà ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿ-
äóâàííÿ Çàêàðïàòòÿ âàðòî âíåñòè â³äïîâ³äí³
ïðîïîçèö³¿ óðÿäó ùîäî íåîáõ³äíèõ óòî÷íåíü
àáî äîïîâíåíü äî Äåðæàâíî¿ ñòðàòåã³¿ ðåã³î-
íàëüíîãî ðîçâèòêó íà ïåð³îä äî 2020 ðîêó.

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²ß

Í³ìå÷÷èíà íàäàñòü 14 ìëí. ºâðî íà âïðîâàäæåííÿ ïðîåêòó «Ï³äòðèìêà ïðèðîäíî-çàïîâ³äíèõ òåðèòîð³é Óêðà¿íè», à òàêîæ 
ðîçãëÿäàº ìîæëèâ³ñòü âèä³ëåííÿ ùå 19 ìëí. ºâðî. Ö³ êîøòè ï³äóòü íå ëèøå íà ðîçâèòîê íàö³îíàëüíèõ ïðèðîäíèõ ïàðê³â 
ó Êàðïàòñüêîìó ðåã³îí³, ¿õ ïîïóëÿðèçàö³þ ñåðåä òóðèñò³â, à é íà ïðîñâ³òíèöüêó ðîáîòó ç ì³ñöåâèì íàñåëåííÿì, âèêîíàííÿ 
ºâðîïåéñüêèõ âèìîã ç³ çáåðåæåííÿ îñîáëèâî ö³ííèõ òâàðèí òà ðîñëèí, ïîâ³äîìëÿº Óêð³íôîðì

Óðÿäîâîþ ïîñòàíîâîþ â³ä 6 ñåðïíÿ çàòâåðäæåíî
Äåðæàâíó ñòðàòåã³þ ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó íà ïåð³îä
äî 2020 ðîêó.

Öåé íàäçâè÷àéíî âàæëèâèé äîêóìåíò âèçíà÷àº ïðî-
öåñ ñòðàòåã³÷íîãî ïëàíóâàííÿ ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó,
ìåòó é ³íñòðóìåíòè ðåàë³çàö³¿. Ïåðøî÷åðãîâ³ ö³ë³ —
ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ ðåã³îí³â ³
òåðèòîð³àëüíà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íà ³íòåãðàö³ÿ òà
ïðîñòîðîâèé ðîçâèòîê Óêðà¿íè.

Äëÿ âèêîíàííÿ öèõ ö³ëåé, ç óðàõóâàííÿì îñîáëèâîñ-
òåé êîíêðåòíèõ ðåã³îí³â, íàñàìïåðåä ïåðåäáà÷àºòüñÿ
ðàö³îíàëüíå âèêîðèñòàííÿ ïðèðîäíî-ðåñóðñíîãî ïîòåí-
ö³àëó, çáåðåæåííÿ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè òà íàéö³íí³øèõ
ïðèðîäíèõ òåðèòîð³é, ðîçâèòîê òðàíñêîðäîííîãî ñï³â-
ðîá³òíèöòâà ³ ïðèêîðäîííèõ òåðèòîð³é.

Óïîâíîâàæåíà îñîáà
Ôîíäó ãàðàíòóâàííÿ
âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á
íà ë³êâ³äàö³þ ÏÀÒ «ÊÎ-
ÌÅÐÖ²ÉÍÈÉ ÁÀÍÊ
«ÄÀÍ²ÅËÜ» ïîâ³äîì-
ëÿº, ùî Âîëêîâ³íñüêó
Êàòåðèíó Ìèêîëà¿âíó,
çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà
â³ää³ëó, áóäå çâ³ëüíåíî
â³äïîâ³äíî äî ï. 1 ñò.
40 ÊÇïÏ Óêðà¿íè "20"
ëþòîãî 2015 ðîêó ó
çâ'ÿçêó ³ç ïîâíîþ ë³êâ³-
äàö³ºþ «ÏÀÒ «ÊÎÌÅÐ-
Ö²ÉÍÈÉ ÁÀÍÊ «ÄÀÍ²-
ÅËÜ». Âàì íàëåæèòü
ç'ÿâèòèñÿ çà àäðåñîþ:
ì. Êè¿â, âóë. Áîæåíêà,
86-Ã äëÿ îòðèìàííÿ
òðóäîâî¿ êíèæêè òà âè-
õ³äíî¿ äîïîìîãè.

Çã³äíî ç ð³øåííÿì
Ðàäè Äèðåêòîð³â «Ñò³ë
Òðåéäèíã Ñîëþøíç,
²íê.» â³ä 08 ãðóäíÿ
2014 ð. «Ïðåäñòàâíèö-
òâî «Ñò³ë Òðåéäèíã
Ñîëþøíç, ²íê.», êîä
ªÄÐÏÎÓ 21696371,
þðèäè÷íà àäðåñà:
01021, ì. Êè¿â, âóë.
Ëèïñüêà, áóä. 3, êîð-
ïóñ 2, êâ. 224, ïðèïè-
íÿº ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü òà
ë³êâ³äóºòüñÿ.

Ãîëîâîþ ë³êâ³äàö³é-
íî¿ êîì³ñ³¿ ïðèçíà÷åíî
Òàðàäàéêî Î.Â. Çàÿâè
êðåäèòîð³â ïðèéìà-
þòüñÿ ïðîòÿãîì äâîõ
ì³ñÿö³â ç äíÿ îïóáë³êó-
âàííÿ îãîëîøåííÿ çà
àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë.
Ëèïñüêà, áóä. 3, êîð-
ïóñ 2, êâ. 224.

Âçÿòè äî óâàãè, ùî
Ïðèâàòíå Ï³äïðèºìñòâî
«ÀÌÂ ÄÍ²ÏÐÎ», êîä
ªÄÐÏÎÓ 35950512, íà
ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ âëàñíè-
êà â³ä 24.11.14 ðîêó, ïå-
ðåéøëî ó âëàñí³ñòü
ÅÌÏÐÎËË Á²ÇÍÅÑ ËÏ. Ç
óñ³õ ïèòàíü ñòîñîâíî
ï³äïðèºìñòâà çâåðòàòè-
ñÿ çà íîìåðîì:  063-
459-51-01.

Ùîá äîæèòè äî ñòà ðîê³â, òðåáà ïîñò³éíî ðóõàòèñÿ é ùîäåííî ïðàöþâàòè 15
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ßê îñîðîìèòè Óêðà-
¿íó ïåðåä ñëîâàêàìè,
ïîëÿêàìè, ðóìóíàìè ³
í³ìöÿìè? Ìèíóâ ìàé-
æå ð³ê â³äòîä³, ÿê áóëî
ñõâàëåíî (2 êâ³òíÿ
2013 ðîêó) ï³äãîòîâëå-
íå ìíîþ äîðó÷åííÿ
Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè
Â³êòîðà ßíóêîâè÷à ç
ïèòàíü ñòàëîãî ðîçâèò-
êó òà áëàãîóñòðîþ ã³ð-
ñüêèõ íàñåëåíèõ ïóí-
êò³â Çàêàðïàòòÿ, ÿê³
ðîçòàøîâàí³ â çîí³ óê-
ðà¿íñüêî¿ ÷àñòèíè óê-
ðà¿íñüêî-ñëîâàöüêî-
í³ìåöüêîãî îá’ºêòà
âñåñâ³òíüî¿ ñïàäùèíè
ÞÍÅÑÊÎ «Áóêîâ³
ïðàë³ñè Êàðïàò òà äàâ-
í³ áóêîâ³ ë³ñè Í³ìå÷-
÷èíè».

Öåé äîêóìåíò ãðóïà
äåïóòàò³â Çàêàðïàò-
ñüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè —
Âîëîäèìèð Çàêóðå-
íèé, Ìèõàéëî Ïîïî-
âè÷ òà Ìèõàéëî Ö³ðèê
— ó ñïåö³àëüíîìó
çâåðíåíí³ äî Ïðåì’ºð-
ì³í³ñòðà Óêðà¿íè, ï³ä-
òðèìàíîìó âîñåíè Ðà-
õ³âñüêîþ ðàéîííîþ
ðàäîþ, íàçâàëà áåç-
ïðåöåäåíòíèì äëÿ íà-
øîãî êðàþ. À ì³í³ñòð
åêîíîì³÷íîãî ðîçâèò-
êó ³ òîðã³âë³ ²ãîð Ïðà-
ñîëîâ ï³ñëÿ ñõâàëåííÿ
15 ñ³÷íÿ (çàì³ñòü âèç-
íà÷åíîãî Ïðåçèäåíòîì
òåðì³íó — 1 æîâòíÿ
2013 ðîêó) óðÿäîì Óê-
ðà¿íè ïëàíó çàõîä³â
çàçíà÷èâ: «Ðåàë³çàö³ÿ
ïëàíó çàõîä³â çàáåçïå-
÷èòü çáåðåæåííÿ óêðà-
¿íñüêî¿ ÷àñòèíè ïðè-
ðîäíîãî îá’ºêòà (áóêî-
âèõ ïðàë³ñ³â. — Àâò.)
òà ñïðèÿòèìå ñîö³àëü-
íî-åêîíîì³÷íîìó ðîç-
âèòêó ðåã³îíó, ï³äâè-
ùåííþ ³ì³äæó Óêðà¿íè
íà ì³æíàðîäí³é àðåí³».

Çäàâàëîñÿ á,
òðåáà ðàä³òè

Àäæå íàðåøò³, äóìà-
ëîñÿ, áóäå çàáåçïå÷å-
íî, ÿê öå é ïåðåäáà÷àº
äîðó÷åííÿ ãëàâè äåð-
æàâè, ïðîêëàäåííÿ äî
ã³ðñüêèõ ïîñåëåíü íîð-
ìàëüíèõ — ó ºâðîïåé-
ñüêîìó ðîçóì³íí³ —
àâòîìîá³ëüíèõ äîð³ã,
îðãàí³çîâàíî ¿õ ñàí³-
òàðíó î÷èñòêó, çìåí-
øèòüñÿ âèêîðèñòàííÿ
äåðåâèíè äëÿ îïàëåí-
íÿ òà áóäå çðîáëåíî
áàãàòî ³íøîãî. Íàñàì-
ïåðåä — äëÿ ðîçâèòêó
òà áëàãîóñòðîþ. ² ì³ñ-
öåâå íàñåëåííÿ çìîæå
ðåàëüíî â³ä÷óòè, ÿê
æèâåòüñÿ â ºâðîïåé-
ñüêèõ êðà¿íàõ, äå ðîç-
òàøîâàí³ îá’ºêòè âñåñ-
â³òíüî¿ ñïàäùèíè
ÞÍÅÑÊÎ, îòðèìàòè
âèãîäó òà ï³äòðèìêó
äåðæàâè çà çáåðåæåí³
óí³êàëüí³ ïðèðîäí³
ö³ííîñò³ ñâ³òîâîãî çíà-
÷åííÿ.

À õîäèòè äàëåêî çà
ïðèêëàäàìè íå òðåáà.
Äîñòàòíüî ïîãëÿíóòè
íà áóðõëèâèé ðîçâè-
òîê òà áëàãîóñòð³é íå-
âåëèêèõ ïðèêîðäîí-
íèõ ì³ñòå÷îê — àäì³-
í³ñòðàòèâíèõ öåíòð³â
ñëîâàöüêèõ òà ïîëü-
ñüêèõ ïðèðîäîîõîðîí-
íèõ òåðèòîð³é Ñòàê÷è-
íà òà Óñòø³ê³ Äîëüí³.
À ÿêå çàõîïëåííÿ âèê-
ëèêàº àêòèâíà ðîçáó-
äîâà äîðîæíüî¿ òà êî-
ìóíàëüíî¿ ³íôðàñòðóê-
òóðè íà òåðèòîð³¿ íî-
âîóòâîðåíîãî ðóìóí-
ñüêîãî ïðèðîäíîãî
ïàðêó «Ãîðè Ìàðàìî-
ðîùèíè», çîêðåìà â
ì³ñò³ Â³øåó äå Ñóñ, äå
ðîçì³ùåíà éîãî àäì³-
í³ñòðàö³ÿ!

Íà öüîìó òë³, íå êà-
æó÷è âæå ïðî íàøèõ
ïàðòíåð³â ³ç Í³ìå÷÷è-
íè, óêðà¿íñüê³ Ðàõ³â,
Âåëèêèé Áåðåçíèé òà
³íø³ íàñåëåí³ ïóíêòè,
ùî ðîçòàøîâàí³ â çîí³
âñåñâ³òíüî¿ ñïàäùèíè
ÞÍÅÑÊÎ, ìàþòü íå
òå ùî ñêðîìíèé, à
ïðîñòî æàëþã³äíèé
âèãëÿä.

×îìó
íå â³äíîâëåíî
çàë³çíè÷íå
ñïîëó÷åííÿ
ì³æ Êèºâîì
³ Ðàõîâîì?

Äóæå íåïîêî¿òü òîé
ôàêò, ùî, ìàþ÷è íå
ò³ëüêè ï³äòðèìêó, à é
äîðó÷åííÿ êåð³âíèê³â
äåðæàâè òà óðÿäó Óê-
ðà¿íè, îêðåì³ ÷èíîâ-
íèêè öåíòðàëüíèõ îð-
ãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëà-
äè, ì³ñöåâ³ êåð³âíèêè
ïðîÿâëÿþòü ïîâíå íå-
ðîçóì³ííÿ íåîáõ³äíîñ-
ò³ çáåðåæåííÿ óí³êàëü-
íèõ ïðèðîäíèõ ö³í-

íîñòåé Çàêàðïàòòÿ.
Ìàëî òîãî, ïîñò³éíî
äåêëàðóþ÷è ïð³îðèòåò-
í³ñòü ðîçâèòêó òóðèçìó
³ ðåêðåàö³¿, âîíè ðå-
àëüíî ñòðèìóþòü öåé
ïðîöåñ. Ñêàæ³òü, áóäü
ëàñêà, à ÿê ³íàêøå
ìîæíà ðîçö³íþâàòè
íåîá´ðóíòîâàíèé çðèâ
Ì³í³ñòåðñòâîì ³íôðàñ-
òðóêòóðè Óêðà¿íè âè-
êîíàííÿ äîðó÷åííÿ
Ïðåçèäåíòà ùîäî â³ä-
íîâëåííÿ çàë³çíè÷íîãî
ñïîëó÷åííÿ ì³æ Êèº-
âîì òà Ðàõîâîì?

Íà æàëü, ïîçèö³ÿ Çà-
êàðïàòñüêî¿ îáëàñíî¿ òà
Ðàõ³âñüêî¿ ðàéîííî¿
äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðà-
ö³é çâåëàñÿ äî ï³äãî-
òîâêè çâåðíåíü â Êè¿â.
Òåðì³í âèêîíàííÿ öüî-
ãî çàâäàííÿ ìèíóâ 3
÷åðâíÿ 2013 ðîêó.

À ùî äàë³?
Äî 31 ãðóäíÿ 2013

ðîêó ìàëî áóòè ðîçâ’ÿ-
çàíî íàäçâè÷àéíî âàæ-
ëèâó äëÿ ðîçâèòêó òó-
ðèçìó ïðîáëåìó çáè-
ðàííÿ, ñêëàäóâàííÿ òà
óòèë³çàö³¿ ïîáóòîâèõ
â³äõîä³â íà òåðèòîð³ÿõ,

ïðèëåãëèõ äî óêðà¿í-
ñüêî¿ ÷àñòèíè óêðà¿í-
ñüêî-ñëîâàöüêî-í³-
ìåöüêîãî ïðèðîäíîãî
îá’ºêòà âñåñâ³òíüî¿
ñïàäùèíè ÞÍÅÑÊÎ
«Áóêîâ³ ïðàë³ñè òà äàâ-
í³ áóêîâ³ ë³ñè Í³ìå÷-
÷èíè». ² çíîâó — òèøà.

...² æîäíîãî
ï³ëîòíîãî
ïðîåêòó!

Äóæå äèâíèì º
òðàêòóâàííÿ çàâäàíü
Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ³
ùîäî çä³éñíåííÿ çàõî-
ä³â ç â³äíîâëåííÿ çðóé-
íîâàíîãî ïåðåõîäó ÷å-
ðåç ð³÷êó Òèñà òà ñòâî-
ðåííÿ íåîáõ³äíî¿ ïðè-
êîðäîííî¿ ³íôðàñòðóê-
òóðè íà óêðà¿íñüêî-ðó-
ìóíñüêîìó äåðæàâíîìó
êîðäîí³ ó ñåë³ Ä³ëîâå
— â ãåîãðàô³÷íîìó
öåíòð³ ªâðîïè. Äåõòî,
ìàáóòü, ïðàãíå (çàì³ñòü
ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ
ðîçâèòêó äåïðåñèâíèõ
ã³ðñüêèõ ïîñåëåíü ³ àê-
òèâ³çàö³¿ åêîòóðèñòè÷-
íî¿ ì³æíàðîäíî¿ ñï³â-
ïðàö³) ñòâîðèòè íà
êîðäîí³ «çåëåíèé» êî-
ðèäîð äëÿ ë³ñîïåðåâå-
çåíü...

Ñïîä³âàòèìåìîñÿ,
ùî öüîãî ðîêó ï³ñëÿ
ïîãëèáëåíîãî âèâ÷åí-
íÿ ³ ïåðåâ³ðîê ñòàíó
âèêîíàííÿ öåíòðàëü-
íèìè â³äîìñòâàìè òà
ì³ñöåâèìè àäì³í³ñòðà-
ö³ÿìè àêò³â ³ äîðó÷åíü
ãëàâè äåðæàâè, ÿê³
ïðîâîäÿòüñÿ â³äïîâ³ä-
íî äî ðîçïîðÿäæåííÿ
Ïðåçèäåíòà â³ä 31
ãðóäíÿ 2013 ðîêó, íà-
ðåøò³ áóäå ðîçâ’ÿçàíî
ïðîáëåìè çáåðåæåííÿ
áóêîâèõ ïðàë³ñ³â Êàð-
ïàò ³ áëàãîóñòðîþ ïðè-
ëåãëèõ äî íèõ ã³ðñüêèõ
íàñåëåíèõ ïóíêò³â.

Ôåä³ð ÃÀÌÎÐ,
ïðîôåñîð, çàñëóæåíèé

ïðèðîäîîõîðîíåöü
Óêðà¿íè.

Ðàõ³â
Çàêàðïàòñüêî¿ îáëàñò³.

Æèòåëüêà ñåëèùà Áàòü-
îâå Ã³çåëëà Íåøòå â³ä-
ñâÿòêóâàëà ñòîð³÷íèé þâ³-
ëåé. Ïðèâ³òàòè ¿¿ ç ö³ºþ
äàòîþ ïðèéøëè ðîäè÷³ é
ñóñ³äè. Ãîëîâà Áåðåã³âñüêî¿
ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Âî-
ëîäèìèð Ãóëÿíè÷ âðó÷èâ
äîâãîæèòåëüö³ â³òàëüíèé
ëèñò â³ä Ïðåçèäåíòà Óêðà-
¿íè, à íà÷àëüíèê îáëóïðàâ-
ë³ííÿ Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³é-
íî¿ ñëóæáè ²ãîð Ìèõàéëè-
øèí (íà çí³ìêó) — íîâèé
ïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà Óê-
ðà¿íè. Ïîïåðåäí³é ìàâ çíî-
øåíèé âèãëÿä.

Ã³çåëëà Íåøòå, íå âè¿æäæà-
þ÷è ç ð³äíîãî ñåëèùà, áóëà
ãðîìàäÿíêîþ â³ñüìîõ äåðæàâ,
ÿê³ ó ïåðø³é ïîëîâèí³ ÕÕ ñòî-
ë³òòÿ çì³íþâàëè îäíà îäíó.
Ïåðåæèëà äâ³ ñâ³òîâ³ â³éíè,
êîëåêòèâ³çàö³þ. Âñå æèòòÿ
òÿæêî ïðàöþâàëà, áî ïðàãíóëà
æèòè êðàùå é äàòè ã³äíó îñâ³-
òó äâîì ñâî¿ì ä³òÿì. «Òå, ÷îãî
ëþäèíà íàâ÷èëàñÿ, í³õòî íå
â³äáåðå, — ïåðåêîíàíà þâ³-
ëÿðêà. — À ùîá äîæèòè äî ñòà

ðîê³â, òðåáà ïîñò³éíî ðóõàòèñÿ
é ùîäåííî ïðàöþâàòè, áî ðî-
áîòà òðèìàº äóøó â ëþäèí³».

Íàéá³ëüøå óêðà¿íñüêèõ
ñòàðîæèë³â ìåøêàº ñàìå íà

Çàêàðïàòò³. Òóò äæåðåëüíà
âîäà, çäîðîâà ¿æà, ÷èñòå ïî-
â³òðÿ ³ òðàäèö³éíî òåïë³ ñòî-
ñóíêè â ðîäèíàõ. Â îáëàñò³ —
ïîíàä òèñÿ÷à æèòåë³â, ÿêèì

âèïîâíèëîñÿ â³ä 90 äî 100
ðîê³â.

Âàñèëü ÍÈÒÊÀ.
Çàêàðïàòñüêà îáëàñòü.

Ôîòî Îëüãè ÏÎØÒÀÊ.

ÒÎ×ÊÀ ÇÎÐÓ

ÎÃÎËÎØÅÍÍß

Ó âèïðàâëåííÿ ïîïåðåäíüî-
ãî îãîëîøåííÿ, îïóáë³êîâàíîãî
â ãàçåò³ "Ãîëîñ Óêðà¿íè" ¹
232-233 â³ä 07.12.2013ð. ïîäàº-
ìî íàñòóïíèé òåêñò îãîëîøåí-
íÿ, ÿêèé ââàæàòè â³ðíèì:

" Óõâàëîþ Ãîñïîäàðñüêîãî
ñóäó Çàïîð³çüêî¿ îáëàñò³
(69001, ì.Çàïîð³ææÿ, âóë.Òþ-
ëåí³íà, 21)  â³ä 25.11.2013ð. ó
ñïðàâ³ ¹ 908/3501/13  ïîðó-
øåíî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³
ïðî áàíêðóòñòâî Ïðèâàòíîãî
ï³äïðèºìñòâà "Ãðàí³ò -Çàïî-
ð³ææÿ" (69063, ì.Çàïîð³ææÿ,
âóë.Æóêîâñüêîãî, 47, êîä
ªÄÐÏÎÓ 13608789).  

Ðîçïîðÿäíèêîì ìàéíà
ïðèçíà÷åíî Àðá³òðàæíîãî êå-
ðóþ÷îãî Äåðåâ'ÿíêî ²ðèíó
Îëåêñàíäð³âíó,  ñâ³äîöòâî
Ì³í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè
¹ 818 â³ä 17.04.2013ð., ì.Çà-
ïîð³ææÿ, âóë.Ïðàâäè, áóä. 10-
À, êâ. 2, ³äåíòèô³êàö³éíèé êîä
228505323. 

Çàÿâè êðåäèòîð³â ïðèéìà-
þòüñÿ ïðîòÿãîì îäíîãî ì³ñÿöÿ.

Ãîñïîäàðñüêèé ñóä Õàðê³â-
ñüêî¿ îáëàñò³ (61022, ì. Õàðê³â,
ïë. Ñâîáîäè, 5, Äåðæïðîì, 8
ï³ä.) ïîñòàíîâîþ â³ä 06.02.2014
ð. ïî ñïðàâ³ ¹ 922/5310/13
âèçíàâ áàíêðóòîì òà â³äêðèâ
ë³êâ³äàö³éíó ïðîöåäóðó ïðè-
âàòíîãî ï³äïðèºìñòâà "ÂÎËÎ-
ÄÈÌÈÐ" (62472, Õàðê³âñüêà
îáë., Õàðê³âñüêèé ð-í, ì. Ìå-
ðåôà, âóë. Êðèìñüêà, áóä.
57/2, êîä ªÄÐÏÎÓ 32943413,
ð/ð 26000010109543 â ÀÒ
"ÁÀÍÊ ÇÎËÎÒ² ÂÎÐÎÒÀ",
ÌÔÎ 351931).

Ë³êâ³äàòîðîì áîðæíèêà
ïðèçíà÷åíî ãîëîâó ë³êâ³äàö³é-
íî¿ êîì³ñ³¿ Áåë³êîâà Îëåêñ³ÿ
Ïåòðîâè÷à (êîä 2903518391,
àäð.: 61051, Óêðà¿íà, ì. Õàð-
ê³â, âóë. Êëî÷ê³âñüêà, áóä.
276-Á, êâ. 22). Ãðîøîâ³ âèìî-
ãè êðåäèòîð³â ïðèéìàþòüñÿ
ïðîòÿãîì òðèäöÿòè äí³â â³ä
äàòè ïóáë³êàö³¿ öüîãî îãîëî-
øåííÿ.

Ïîñòàíîâîþ Ãîñïîäàðñüêîãî
ñóä ì. Êèºâà â³ä 10.02.2014 ðî-
êó ïî ñïðàâ³ ¹ 910/25520/13
Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ "ÀÒÅÌ", 01033,
ì. Êè¿â, Æèëÿíñüêà, 19, êîä
ªÄÐÏÎÓ 21643937, âèçíàíî
áàíêðóòîì òà â³äíîñíî ï³äïðè-
ºìñòâà â³äêðèòî ë³êâ³äàö³éíó
ïðîöåäóðó.

Ë³êâ³äàòîðîì áîðæíèêà
ïðèçíà÷åíî àðá³òðàæíîãî êå-
ðóþ÷îãî Êîâåçó À.²., ñâ³äîö-
òâî ïðî ïðàâî íà çä³éñíåííÿ
ä³ÿëüíîñò³ àðá³òðàæíîãî êåðó-
þ÷îãî (ðîçïîðÿäíèêà ìàéíà,
êåðóþ÷îãî ñàíàö³ºþ, ë³êâ³äà-
òîðà) ¹ 129 â³ä 30.01.2013 ð.,
àäðåñà îô³ñó: 01042, ì. Êè¿â,
áóëüâàð Äðóæáè Íàðîä³â, 11,
êâ. 17.

ÓÑÒÁ "Óêð³íêîìá³ðæà" â
îñîá³ ÄÔ ÓÑÒÁ "Óêð³íêîìá³ð-
æà" ïîâ³äîìëÿº ïðî ðåçóëüòàòè
àóêö³îí³â ç ïðîäàæó ìàéíà áàí-
êðóò³â (ïðî ïðîâåäåííÿ ÿêèõ 17-
18.02.2014 áóëî îïóáë³êîâàíî â
Ãîëîñ Óêðà¿íè 22.01.2014 ¹11
íà ñòîð.11, 24.01.2014 ¹13 íà
ñòîð.15): ÇÀÒ "Äîêó÷àºâñüêáó-
ä³íâåñò" - áóä³âë³ òà ñïîðóäè
ÖÌÊ âèðîáíè÷î¿ áàçè (ïëîùåþ
6523,8ì2) çà àäðåñîþ: Äîíåöüêà
îáë., ì. Äîêó÷àºâñüê, âóë. Îê-
òÿáðüñüêà, áóä.13, ùî áóëè âèñ-
òàâëåí³ äëÿ ïðîäàæó íà àóêö³îí³
îêðåìèìè ëîòàìè, çàãàëüíà ï/â
- 985231,00ãðí. áåç ÏÄÂ; ÒÎÂ
"ÐÓÑÜ" - íåæèòëîâà áóä³âëÿ,
êîíäèòåðñüêèé öåõ (ïëîùåþ
6537,3ì2) çà àäðåñîþ: Äîíåöüêà
îáë., ì. Ìàê³¿âêà, âóë. Ùåðáà-
êîâà, áóä.8"â", ï/â - 986691,84
ãðí. áåç ÏÄÂ; ÔÎÏ Ãóðêîâî¿
Â.Ô. - íåæèòëîâà áóä³âëÿ, ìàãà-
çèí ¹44 (ïëîùåþ 255,52êâ.ì)
çà àäðåñîþ: Äîíåöüêà îáë., ì.
Õàðöèçüê, ì. ²ëîâàéñüê, âóë.
Ñâîáîäè (âóë. Âîë³), áóä.103,
ï/â - 146566,40 ãðí. áåç ÏÄÂ:
àóêö³îíè âèçíàþòüñÿ òàêèìè,
ùî íå â³äáóëèñÿ, ó çâ'ÿçêó ç â³ä-

ñóòí³ñòþ ó÷àñíèê³â.

Ñòîð³÷í³é áàáóñ³ âðó÷èëè íîâèé ïàñïîðò

Áóêîâ³ ïðàë³ñè Êàðïàò
×îìó íå âèêîíóþòüñÿ
äîðó÷åííÿ Ïðåçèäåíòà?

Äóæå äèâíèìè çäàþòüñÿ òðàêòóâàííÿ çàâäàíü
Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, àäæå äîðó÷åííÿ ãëàâè äåðæà-
âè ì³í³ñòåðñüêèìè ³ ì³ñöåâèìè ïîñàäîâöÿìè ùîäî
ñòàëîãî ðîçâèòêó òà áëàãîóñòðîþ ã³ðñüêèõ íàñåëå-
íèõ ïóíêò³â Çàêàðïàòòÿ íå âèêîíóþòüñÿ.

ÔÀÊÒ

Êð³ì çàòâåðäæåíîãî Çàêàðïàòñüêîþ îá-
ëäåðæàäì³í³ñòðàö³ºþ ÷åðãîâîãî ïëàíó
çàõîä³â, í³÷îãî íå ðîáèòüñÿ. Îäíèìè ³ç
êëþ÷îâèõ ïèòàíü çáåðåæåííÿ áóêîâèõ
ïðàë³ñ³â, ÿê ³ ë³ñ³â çàãàëîì, º çìåíøåííÿ
ë³ñîçàãîò³âåëü, çîêðåìà ïàëèâíèõ äðîâ,
âïðîâàäæåííÿ àëüòåðíàòèâíèõ âèä³â ïà-
ëèâà. Äëÿ öüîãî ãëàâà äåðæàâè äîðó÷èâ
Êàáì³íó ³ Çàêàðïàòñüê³é ÎÄÀ çàáåçïå÷è-
òè ðîçðîáêó ³ âïðîâàäæåííÿ â³äïîâ³äíèõ
ï³ëîòíèõ ïðîåêò³â. Äî ïðèêëàäó, íàäçâè-
÷àéíî àêòóàëüíèì äëÿ Ðàõîâà ÷åðåç äå-
ô³öèò ïàëèâíèõ äðîâ º ïåðåâåäåííÿ éîãî
íà åëåêòðîîïàëåííÿ. Äåê³ëüêà ðîê³â òîìó
ì³ñüêà ðàäà ï³äãîòóâàëà â³äïîâ³äíèé
ïðîåêò. Òî ÷îìó á Ðàõ³âñüê³é ÐÄÀ íå ïî-
äàòè éîãî äî Çàêàðïàòñüêî¿ ÎÄÀ òà Ì³-
íåíåðãî? Òèì ïà÷å ùî æîäíîãî ï³ëîòíî-
ãî ïðîåêòó ç öüîãî ïðèâîäó ïîêè ùî í³õ-
òî íå çàïðîïîíóâàâ.

Ïðîñÿòü ñïðÿìóâàòè
êîøòè íà áóä³âíèöòâî 
³ òåõí³÷íå
ïåðåîçáðîºííÿ øàõò

Íàðîäí³ äåïóòàòè Óêðà¿íè
Â³êòîð Òóðìàíîâ òà Àíàòîë³é
Ãîí÷àðîâ ïðîïîíóþòü âèä³ëèòè
ô³íàíñóâàííÿ äëÿ áóä³âíèöòâà ³
òåõí³÷íîãî ïåðåîçáðîºííÿ âóã-
ëåâèäîáóâíèõ ï³äïðèºìñòâ. Íà
öå ñïðÿìîâàíî ïîäàíèé ïàð-
ëàìåíòàð³ÿìè çàêîíîïðîåêò
ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Çàêîíó
Óêðà¿íè «Ïðî Äåðæàâíèé áþä-
æåò Óêðà¿íè íà 2014 ð³ê» (ïðî
ïåðåðîçïîä³ë âèòðàò, ïåðåäáà-
÷åíèõ Ì³í³ñòåðñòâó åíåðãåòèêè
³ âóã³ëüíî¿ ïðîìèñëîâîñò³ íà
ï³äòðèìêó âóã³ëüíî¿ ãàëóç³).

Çà ñëîâàìè Â³êòîðà Òóðìà-
íîâà, ÿêèé î÷îëþº ïðîôñï³ëêó
ïðàö³âíèê³â âóã³ëüíî¿ ïðîìèñ-
ëîâîñò³ Óêðà¿íè, ìåòîþ çàêîíó
º çàáåçïå÷åííÿ â÷àñíèõ ³ â
ïîâíîìó îáñÿç³ ðîçðàõóíê³â ³ç
ï³äðÿäíèìè ï³äïðèºìñòâàìè çà
âèêîíàí³ ðîáîòè ³ íàäàí³ â ïî-
ïåðåäí³ ðîêè ïîñëóãè ç áóä³â-
íèöòâà îá’ºêò³â âóãëå- ³ òîðôî-
âèäîáóâíèõ ï³äïðèºìñòâ, ùî
ô³íàíñóâàëèñÿ çà êîøòè äåð-
æàâíî¿ ï³äòðèìêè. Ë³äåð ïðîô-
ñï³ëêè êàæå, ùî ïåðåðîçïîä³ë
êîøò³â ì³æ áþäæåòíèìè ïðîã-
ðàìàìè ì³í³ñòåðñòâà íå âïëè-
íå íà â÷àñíó ³ ñòîâ³äñîòêîâó
âèïëàòó çàðîá³òíî¿ ïëàòè ïðà-
ö³âíèêàì äåðæàâíèõ øàõò.

«Ïðîáëåìà â³äñóòíîñò³ 
äåðæï³äòðèìêè áóä³âíèöòâà ³
òåõí³÷íîãî ïåðåîçáðîºííÿ âó-
ã³ëüíèõ ï³äïðèºìñòâ íå ðàç
ï³äí³ìàëàñÿ ïðîôñï³ëêîþ. Àä-
æå çóïèíåííÿ ô³íàíñóâàííÿ ö³-
º¿ ïðîãðàìè ïðèçâåäå äî
âêðàé íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â.
Íàñàìïåðåä öå ñòîñóºòüñÿ óò-
ðèìàííÿ â áåçïå÷íîìó ñòàí³
øàõòè ¹10 «Íîâîâîëèíñüêà»,
ÿêà áóäóºòüñÿ, â³äíîâëåííÿ
ï³ñëÿ àâàð³¿ øàõòè ³ìåí³ Áàæà-
íîâà, à òàêîæ âèòðàò íà îõîðî-
íó ïîâåðõíåâèõ îá’ºêò³â íåçà-
âåðøåíîãî áóä³âíèöòâà», —
ñêàçàâ äåïóòàò.

Àâòîðè çàêîíîïðîåêòó ïðî-
ïîíóþòü ì³í³ìóì ó 180 ì³ëüéî-
í³â ãðèâåíü -öüîãî âèñòà÷èòü
äî ê³íöÿ ðîêó íà ðîçðàõóíêè ç
øàõòîáóä³âåëüíèìè ï³äïðèºì-
ñòâàìè, îõîðîíó áóäìàéäàí÷è-
ê³â òà âèêîíàííÿ íåâ³äêëàäíèõ
çàõîä³â, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç òåõíîëî-
ã³ºþ áóä³âíèöòâà. ßêùî êîøòè
íå âèä³ëèòè íèí³, ó ìàéáóòíüî-
ìó ðîçêîíñåðâóâàííÿ îá’ºêò³â
íåçàâåðøåíîãî áóä³âíèöòâà òà
â³äíîâëåííÿ áóäìàéäàí÷èê³â
ï³ñëÿ òðèâàëî¿ çóïèíêè ïðèç-
âåäå äî íåîá´ðóíòîâàíèõ âèò-
ðàò ³ çá³ëüøåííÿ âàðòîñò³
îá’ºêò³â, ïåðåêîíàíèé ë³äåð
ïðîôñï³ëêè.

Ë³íà ÊÓÙ.
Äîíåöüêà îáëàñòü.

Ïîðò «Þæíèé» ñòàíå
íàéãëèáîêîâîäí³øèì 
íà ×îðíîìó ìîð³

Ç 10 ÷åðâíÿ «Þæíèé» ñòàíå
íàéãëèáîêîâîäí³øèì ïîðòîì
íà ×îðíîìó ìîð³ ç ïðîõ³äíîþ
îñàäêîþ ñóäåí äî 18 ìåòð³â.

Íà ñüîãîäí³ çàÿâëåíèõ ãëè-
áèí òåõí³÷íî âæå äîñÿãíóòî, é
òåïåð âåäåòüñÿ ðîáîòà ç ëîö-
ìàíñüêî¿ ÷àñòèíè é áåçïåêè
ñóäíîïëàâñòâà.

²íôîðìàö³þ ïðî íîâ³ ãëèáè-
íè ïåðåäàíî äî Öåíòðó åëåê-
òðîííî¿ êàðòîãðàô³¿ ó Íîðâåã³¿,
ÿêèé ïîâ³äîìèâ ïðî öå âñ³õ
ñóäíîâëàñíèê³â.

«Ïðîåêò ³ñòîòíî çá³ëüøèòü
çàãàëüíó ê³ëüê³ñòü ñóäíîçàõî-
ä³â, äîõîäè â³ä ÿêèõ ìè ðå³í-
âåñòóºìî â ðîçâèòîê àêâàòîð³¿
òà ïðè÷àë³â. Ò³ëüêè òàêèé âàð³-
àíò ñï³âðîá³òíèöòâà äîçâîëèòü
íàì çá³ëüøèòè âàíòàæîïîò³ê,
íàðîñòèòè äîõîäè â³ä ñóäíîçà-
õîä³â, çá³ëüøèòè â³äðàõóâàííÿ
äî öåíòðàëüíîãî ³ ì³ñöåâèõ
áþäæåò³â, ñòâîðèòè íîâ³ ðîáî÷³
ì³ñöÿ. À öå ³ º ò³ ö³ë³, äëÿ äî-
ñÿãíåííÿ ÿêèõ ìè é ðåàë³çóºìî
öåé ïðîåêò», — ïðîêîìåíòóâàâ
ðîáîòè â ïîðòó «Þæíèé» ïåð-
øèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÄÏ

«ÀÌÏÓ» Þð³é Âàñüêîâ.
Â’ÿ÷åñëàâ ÂÎÐÎÍÊÎÂ.

Îäåñà.
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Ïðèíàäè 
«Ãóöóëüñüêîãî Ïàðèæà»

Ðåã³îí óêðà¿íñüêèõ Êàðïàò
íàëåæèòü äî åêîëîã³÷íî íàé-
á³ëüø óðàçëèâèõ òåðèòîð³é. Êð³ì
òîãî, òóò çàâæäè áóëè ïîøèðåí³
áåçðîá³òòÿ òà á³äí³ñòü, òîìó çà-
ðàç äëÿ ñîòåíü òèñÿ÷ ã³ðñüêèõ
æèòåë³â ñëîâà «ó ãîðàõ ëåãêî
äèõàºòüñÿ, àëå âàæêî æèâåòüñÿ»
íàáóâàþòü îñîáëèâî¿ âàãè.

Íàäì³ðíà ë³ñîåêñïëóàòàö³ÿ,
ÿêà ïðîâîäèëàñÿ ïðîòÿãîì
ñòîë³òü, íå ïðèíåñëà ïðîöâ³-
òàííÿ öüîìó êðàþ. Íàâïàêè:
ïðèçâåëà äî àêòèâ³çàö³¿ êàòàñ-
òðîô³÷íèõ ñòèõ³éíèõ ïðèðîä-
íèõ ÿâèù. Ïàâîäêè, áóðåëîìè
òà â³òðîâàëè, ³íâàç³¿ êîðî¿ä³â
çàâäàþòü â îñòàíí³ äåñÿòèð³÷-
÷ÿ âåëèêèõ çáèòê³â íàðîäíîìó
ãîñïîäàðñòâó. Òîìó íå âèïàä-
êîâî çàðàç ãîñòðî ñòî¿òü ïè-
òàííÿ ùîäî çìåíøåííÿ ñó-
ö³ëüíèõ âèðóáîê ë³ñ³â, ïåðåî-
ð³ºíòàö³¿ åêîíîì³êè êðàþ íà
åêîëîã³÷íî áåçïå÷í³ ìåòîäè
ãîñïîäàðþâàííÿ. Ïð³îðèòåò-
íèìè íàïðÿìàìè éîãî ðîç-
âèòêó âèçíàíî çáåðåæåííÿ
óí³êàëüíèõ ïðèðîäíèõ ö³í-
íîñòåé òà ðîçáóäîâó òóðèñ-
òè÷íî-ðåêðåàö³éíî¿ ãàëóç³.

Íà âèð³øåííÿ öèõ çàâäàíü
ñïðÿìîâàíà é ä³ÿëüí³ñòü Êàð-
ïàòñüêîãî á³îñôåðíîãî çàïî-
â³äíèêà òà ìåðåæ³ íàö³îíàëü-
íèõ ïðèðîäíèõ ïàðê³â. Âàæëè-
âèì êðîêîì ñòàëî âêëþ÷åííÿ
áóêîâèõ ïðàë³ñ³â Êàðïàò, ó
ñêëàä³ òðàíñíàö³îíàëüíîãî óê-
ðà¿íñüêî-ñëîâàöüêî-í³ìåöüêî-
ãî îá’ºêòà, äî Ñïèñêó Âñåñâ³ò-
íüî¿ ñïàäùèíè ÞÍÅÑÊÎ. Ó
ñïåö³àëüíîìó äîðó÷åíí³ Ïðå-
çèäåíòà Óêðà¿íè, óðÿä òà Çà-
êàðïàòñüêó îáëàñíó äåðæàâíó
àäì³í³ñòðàö³þ çîáîâ’ÿçàíî
ñòâîðèòè íàëåæí³ óìîâè äëÿ
ðîçâèòêó òóðèçìó: â³äðåìîíòó-
âàòè àâòîìîá³ëüí³ äîðîãè,
ïðîâåñòè áëàãîóñòð³é ã³ðñüêèõ
íàñåëåíèõ ïóíêò³â, çàáåçïå÷è-
òè â³äêðèòòÿ ðóõó ïàñàæèð-
ñüêîãî ïîòÿãà çà ìàðøðóòîì
Êè¿â—Ðàõ³â òîùî.

Êðàñèâó ìð³þ 
çàáëîêóâàëà 
Óêðçàë³çíèöÿ

2002 ðîêó ó çâ’ÿçêó ³ç Ì³æ-
íàðîäíèì Ðîêîì ã³ð, ÿêèé â³ä-
çíà÷àâñÿ çà ð³øåííÿì Ãåíå-
ðàëüíî¿ Àñàìáëå¿ ÎÎÍ, àâòîð
öèõ ðÿäê³â ó ñòàòò³ «Êðàñèâà
ìð³ÿ ïðî ã³ðñüêèé ïîòÿã» («Ãî-
ëîñ Óêðà¿íè», 2 áåðåçíÿ 2002
ð.) îá´ðóíòóâàâ òà ïîðóøèâ ïè-
òàííÿ ïåðåä òîä³øí³ì Ì³í-
òðàíñîì Óêðà¿íè ïðî íåîáõ³ä-
í³ñòü â³äêðèòòÿ ðóõó ïàñàæèð-
ñüêîãî ïîòÿãà «Ãóöóëüùèíà» çà
ìàðøðóòîì Êè¿â—Ðàõ³â». ² òðå-
áà â³ääàòè íàëåæíå êåð³âíèö-
òâó öüîãî ì³í³ñòåðñòâà çà òå,
ùî öÿ ³í³ö³àòèâà íå çàëèøè-
ëàñü áåç óâàãè. Ïðèéíÿëè ð³-
øåííÿ ïðî â³äêðèòòÿ â 2003
ðîö³ ðóõó ïðè÷³ïíîãî âàãîíà
Êè¿â—Ðàõ³â ó ñêëàä³ ïîòÿãó
Êè¿â—Òðóñêàâåöü. Öåé áåçïå-
ðåñàäêîâèé âàãîí ï³ñëÿ ï³âäíÿ
ïðîñòîþ ó Ëüâîâ³ äîëó÷àëè äî
ïîòÿãà Ëüâ³â—Ðàõ³â. Ö³ëêîì
çðîçóì³ëî, ùî çà òàêîãî ãðàô³-
êà ðóõó áàæàþ÷èõ ïîäîðîæóâà-
òè íà íüîìó âèÿâèëîñü íå òàê
áàãàòî. É íå äèâíî, ùî 2005-ãî
éîãî ñêàñóâàëè ÷åðåç íåðåíòà-
áåëüí³ñòü.

Öå ïîìèëêîâå ð³øåííÿ ÷è-
íîâíèê³â Óêðçàë³çíèö³ çàáëî-
êóâàëî íà äåñÿòèð³÷÷ÿ ðîçãëÿä
ïèòàííÿ íàëåæíîãî ïàñàæèð-
ñüêîãî îáñëóãîâóâàííÿ íàñå-
ëåííÿ âåëèêî¿ ÷àñòèíè Ãó-
öóëüùèíè, à îòæå, ³ ðîçâèòêó
öüîãî âàæëèâîãî ã³ðñüêîãî ðå-
ã³îíó Óêðà¿íè.

Íà ÷èñëåíí³ çâåðíåííÿ â
ð³çí³ ðîêè îðãàí³â ì³ñöåâî¿
âëàäè, íåîäíîðàçîâ³ âèñòóïè
ãàçåòè «Ãîëîñ Óêðà¿íè» (13
ëèïíÿ 2011 ð., 16 ëèñòîïàäà

2012 ð., 31 òðàâíÿ 2013 ð., 18
ëþòîãî 2014 ð.) ³ íàâ³òü íà äî-
ðó÷åííÿ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè
(¹ 1-1/749 â³ä 2 êâ³òíÿ 2013
ðîêó) ç Ì³í³íôðàñòðóêòóðè
íàäõîäèëè ëèøå îäíîòèïí³
ôîðìàëüí³ â³äïèñêè, ñóòü ÿêèõ
çâîäèëàñü äî òîãî, ùî ïðè÷³ï-
íèé âàãîí Êè¿â — Ðàõ³â áóâ
çáèòêîâèì, à, çíà÷èòü, íå ìî-
æå áóòè é ìîâè ïðî â³äêðèòòÿ
òóò ðóõó ïàñàæèðñüêîãî ïîòÿãà.

Ïåðñïåêòèâà 
Ïðîòå íåùîäàâíî â êîíòåê-

ñò³ öèòîâàíîãî äîðó÷åííÿ Ïðå-
çèäåíòà ³ç ïèòàíü ñòàëîãî ðîç-
âèòêó ã³ðñüêèõ íàñåëåíèõ ïóí-
êò³â Çàêàðïàòòÿ, ùî ðîçòàøî-
âàí³ â çîí³ óêðà¿íñüêî-ñëîâàöü-
êî-í³ìåöüêîãî îá’ºêòà Âñåñâ³ò-
íüî¿ ñïàäùèíè ÞÍÅÑÊÎ «Áó-
êîâ³ ïðàë³ñè Êàðïàò òà äàâí³
áóêîâ³ ë³ñè Í³ìå÷÷èíè», êè¿â-
ñüêèé åíòóç³àñò, ï³äïðèºìåöü
òà, ÿê â³í ñåáå íàçèâàº, øàíó-
âàëüíèê êîë³¿ ²âàí Øîñòàê çà
ó÷àñò³ òà ïîòóæíî¿ ï³äòðèìêè
ïåðøîãî ì³í³ñòðà òðàíñïîðòó
Óêðà¿íè (1992—1994 ðð.), íà-
ðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè äðó-
ãîãî ³ ÷åòâåðòîãî ñêëèêàíü
Îðåñòà Êëèìïóøà ðîçðîáèëè
òà çàïðîïîíóâàëèÌ³í³ñòåðñòâó
³íôðàñòðóêòóðè íîâèé, îðèã³-
íàëüíèé ïðîåêò âñòàíîâëåííÿ

ðóõó ïàñàæèðñüêîãî ñïîëó÷åí-
íÿ çà ìàðøðóòîì Êè¿â — Ðàõ³â.
Íà äóìêó éîãî àâòîð³â, òàêà
ìîæëèâ³ñòü ç’ÿâëÿºòüñÿ ó ñâ³ò-
ë³ ðàòèô³êàö³¿ 15 òðàâíÿ ö. ð.
Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè
«Ïðîòîêîëó ïðî âíåñåííÿ çì³í
äî Óãîäè ì³æ Óðÿäîì Óêðà¿íè
³ Óðÿäîì Ðåñïóáë³êè Ìîëäîâà
ïðî ä³ÿëüí³ñòü çàë³çíè÷íîãî
òðàíñïîðòó»

Â³äïîâ³äíî äî öüîãî äîêó-
ìåíòà ïåðåäáà÷àºòüñÿ ïåðåíå-
ñåííÿ ïàñàæèðñüêîãî ñïîëó-
÷åííÿ Êè¿â—×åðí³âö³» ç ³ñíó-
þ÷îãî ìàðøðóòó ÷åðåç Òåðíî-
ï³ëü íà ïðèøâèäøåíèé ìàð-
øðóò ÷åðåç Êàì’ÿíåöü-Ïîä³ëü-
ñüêèé òà Ìîëäîâó. Öå ïîâèííî
ïîçèòèâíî ïîçíà÷èòèñÿ íà
òðàíñïîðòíîìó ñïîëó÷åíí³ Áó-
êîâèíè ç Êèºâîì. Ó çâ’ÿçêó ç
öèì ïðîïîíóºòüñÿ ïðèçíà÷èòè
êóðñóâàííÿ ïîòÿãà Êè¿â—Ðàõ³â
çàì³ñòü çàïëàíîâàíîãî ñêàñó-
âàííÿ ïîòÿãà Êè¿â—×åðí³âö³
(÷åðåç Òåðíîï³ëü), çáåð³ãøè ³ñ-
íóþ÷èé ìàðøðóò äî ñòàíö³¿ Çà-
ë³ùèêè (ñòàíö³ÿ Øòåôàíèøòè)
òà ñïðÿìóâàòè éîãî äàë³ äî Ðà-
õîâà ÷åðåç Ãîðîäåíêó, Êîëî-
ìèþ, Äåëÿòèí òà Âîðîõòó.

...² âðÿòóº 
íîâèé ìàðøðóò 
äî âòàºìíè÷î¿ 
Òðàíñ³ëüâàí³¿!

Çà ï³äðàõóíêàìè ³í³ö³àòîð³â,
ïîòÿã Êè¿â — Ðàõ³â ìîæå îá-
ñëóãîâóâàòè çà ñâî¿ì ìàðøðó-
òîì ìàéæå ï³âòîðà ì³ëüéîíà
îñ³á. ßêùî äîïóñòèòè, ùî ³ìî-
â³ðí³ñòü âèêîðèñòàííÿ ïî¿çäà
ì³ñöåâèì íàñåëåííÿì ñòàíîâè-
òèìå ëèøå 10—15 â³äñîòê³â, òî
ç óðàõóâàííÿì ÷àñòêè òóðèñò³â

(áëèçüêî 2,5—3 ìëí. ÷îëîâ³ê
ùîð³÷íî), êîòð³ â³äâ³äóþòü
ßðåì÷àíùèíó, Ðàõ³âùèíó òà
ïðèëåãë³ òåðèòîð³¿ Ãóöóëüùè-
íè,  ìàêñèìàëüíå çàâàíòàæåí-
íÿ ïðîåêòîâàíîãî ïîòÿãà íå
âèêëèêàº æîäíîãî ñóìí³âó.

Âàæëèâî òàêîæ íàãîëîñèòè,
ùî äëÿ â³äêðèòòÿ ðóõó öüîãî
ïîòÿãà º ùå ö³ëà íèçêà ³íøèõ
âàæëèâèõ îáñòàâèí. Ïî-ïåðøå,
â ìèíóëîìó ðîö³ ââåäåíî â åê-
ñïëóàòàö³þ ðåêîíñòðóéîâàíèé,
êîìôîðòàáåëüíèé çàë³çíè÷íèé
âîêçàë ó Ðàõîâ³. Ïî-äðóãå, çà
³íôîðìàö³ºþ ïðîô³ëüíîãî ì³-
í³ñòåðñòâà, ñòàí çàë³çíè÷íî¿ ³í-
ôðàñòðóêòóðè íà ïðîïîíîâàíî-
ìó ìàðøðóò³ äîâæèíîþ 835 êì
íà ñüîãîäí³ â³äïîâ³äàº âèìîãàì
ïðîïóñêó ïàñàæèðñüêèõ ïîòÿ-
ã³â ç³ âñòàíîâëåíèìè íà çàë³ç-
íèöÿõ øâèäêîñòÿìè. Ïî-òðåòº,
º ðåàëüíà ìîæëèâ³ñòü, ÿêó ³ç
çàö³êàâëåííÿì ñïðèéìàþòü ðó-
ìóíñüê³ ïàðòíåðè, ïåðåòâîðèòè
ñòàíö³þ Ðàõ³â íà çàë³çíè÷í³ âî-
ðîòà äî òàêî¿ òàºìíè÷î¿ äëÿ óê-
ðà¿íö³â Òðàíñ³ëüâàí³¿, àäæå öå
íàéêîðîòøèé øëÿõ äî íå¿ íå
ò³ëüêè äëÿ Ãàëè÷èíè ÷è Óêðà¿-
íè çàãàëîì, à é äëÿ Á³ëîðóñ³,
Ïîëüù³, êðà¿í Áàëò³¿ ³ Ðîñ³¿.

Ùî ñòîñóºòüñÿ îñòàííüî¿
îáñòàâèíè. Äëÿ ðåàë³çàö³¿ ñïî-
ëó÷åííÿ ç ðîçòàøîâàíèì ëèøå
çà 200 êì â³ä Ðàõîâà ðóìóí-
ñüêèì ì³ñòîì Êëóæ-Íàïîêà
(ñòîëèöÿ Òðàíñ³ëüâàí³¿, äðóãå
çà íàñåëåííÿì ì³ñòî Ðóìóí³¿
äîñòàòíüî äî ñõåìè ³ñíóþ÷èõ
äâîõ ïîòÿã³â Êëóæ—Âàëÿ-Âè-
øåóëóé—Ñ³ãåòó-Ìàðìàö³ºé òà
Ëüâ³â—Ðàõ³â (à â ïåðñïåêòèâ³ é
äî ñõåì ïðîïîíîâàíèõ ïîòÿã³â
Êè¿â—Ðàõ³â òà Óæãîðîä—Ðà-
õ³â—×åðí³âö³—Õìåëüíèöüêèé)
äîëó÷èòè ïðè÷³ïíó ãðóïó âàãî-
í³â ì³æäåðæàâíîãî ñïîëó÷åí-
íÿ. Ï³çí³øå àíàëîã³÷íèì ÷è-
íîì ìîæíà îðãàí³çóâàòè ñïîëó-
÷åííÿ ³ç ì³ñòîì Áðàøîâ — âå-
ëèêèì òóðèñòè÷íèì òà ïðî-
ìèñëîâèì öåíòðîì Ðóìóí³¿.

Âàæëèâî, ùî äëÿ öüîãî óðÿ-
äîâîþ ïîñòàíîâîþ ¹1445 â³ä
18.10.2006 ð. çàòâåðäæåíî «Ä³-
ëîâå—Âàëÿ-Âèøåóëóé» ïóí-
êòîì ïðîïóñêó ÷åðåç óêðà¿í-
ñüêî-ðóìóíñüêèé äåðæàâíèé
êîðäîí. ²íøîþ ïîñòàíîâîþ
Êàáì³íó — ¹629 â³ä 12.05.2004
ð. ïðèêîðäîííèé ïåðåã³í Áåð-
ëèáàø — Âàëÿ-Âèøåóëóé âèç-
íà÷åíî äëÿ ïåðåòèíàííÿ äåð-
æàâíîãî óêðà¿íñüêî-ðóìóíñüêî-
ãî êîðäîíó çàë³çíè÷íèì òðàí-
ñïîðòîì, à òàêîæ ïåðåäáà÷åíî,
ùî ðóõ óêðà¿íñüêèõ òðàíçèòíèõ
ïî¿çä³â íà ä³ëÿíö³ çàë³çíèöü Ðó-
ìóí³¿ (äåðæàâíèé êîðäîí—Âà-
ëÿ-Âèøåóëóé—Ñèãåòóë-Ìàðìà-
öèºé—Êèìïóëóíã ëà Òèñà—
äåðæàâíèé êîðäîí) âèçíà÷àºòü-
ñÿ óãîäîþ ì³æ çàë³çíèöÿìè
îáîõ äåðæàâ. Óêðà¿íñüêó ñòàí-
ö³þ Áåðëèáàø òà â³äïîâ³äíî ðó-
ìóíñüêó ñòàíö³þ Âàëÿ-Âèøåó-
ëóé âèçíàíî ïðèêîðäîííèìè
ñòàíö³ÿìè. 

² íàðåøò³ ñóìíîçâ³ñí³ êðèì-
ñüê³ ïîä³¿ âèâ³ëüíÿþòü íàÿâíèé
ðóõîìèé çàë³çíè÷íèé ñêëàä ³
ï³äâèùóþòü çàö³êàâëåí³ñòü ó
Ãóöóëüùèí³ ÿê ïðåêðàñíîìó
ì³ñö³ äëÿ îçäîðîâëåííÿ òà â³ä-
ïî÷èíêó íàñåëåííÿ Óêðà¿íè.

Øêîäà, ùî, íà äóìêó ÷èíîâ-
íèê³â Ì³í³íôðàñòðóêòóðè, ïå-
ðåïîíîþ äëÿ â³äêðèòòÿ öüîãî
ìàðøðóòó º íåâäàëèé äîñâ³ä åê-
ñïëóàòàö³¿ íåðåíòàáåëüíîãî
áåçïåðåñàäêîâîãî ïðè÷³ïíîãî
âàãîíà Êè¿â—Ðàõ³â. Àëå öåé àð-
ãóìåíò, ââàæàþòü Îðåñò Êëèì-
ïóø òà ²âàí Øîñòàê, º ïîìèë-
êîâèì, ³ íå ìîæå ñëóæèòè ïðè-
÷èíîþ äëÿ â³äìîâè ó â³äêðèòò³
ðóõó öüîãî ïîòÿãà.

Ìè ïîãîäæóºìîñÿ ³ç òàêèì
âèñíîâêîì ³ ùå ðàç çâåðòàºìîñÿ
ç³ ñòîð³íîê øàíîâàíî¿ ãàçåòè
«Ãîëîñ Óêðà¿íè» äî Ì³í³íôðàñ-
òðóêòóðè Óêðà¿íè òà ì³ñöåâèõ îð-
ãàí³â âëàäè Çàêàðïàòñüêî¿, ²âà-
íî-Ôðàíê³âñüêî¿ ³ Òåðíîï³ëüñüêî¿
îáëàñòåé ï³äòðèìàòè öåé ñïðàâä³
äîëåíîñíèé ïðîåêò íå ò³ëüêè äëÿ
ãîðÿí, à ³ äëÿ áàãàòüîõ ³íøèõ
æèòåë³â çàõîäó Óêðà¿íè.

Ôåä³ð ÃÀÌÎÐ, 
ïðîôåñîð, çàñëóæåíèé 

ïðèðîäîîõîðîíåöü 
Óêðà¿íè, ÷ëåí 

Íàö³îíàëüíî¿ ñï³ëêè 
æóðíàë³ñò³â Óêðà¿íè.

Ðàõ³â
Çàêàðïàòñüêî¿ îáëàñò³.

(Ìàòåð³àë îðãàí³çóâàâ
³ â³äðåäàãóâàâ 

Âàñèëü ÍÈÒÊÀ).
Óæãîðîä.

²ÑÒÎÐÈ×ÍÀ ÄÎÂ²ÄÊÀ

Ùå çà ÷àñ³â Àâñòðî-Óãîðùèíè çáóäóâàëè òðàíñêàð-
ïàòñüêó çàë³çíèöþ. Äî ðå÷³, 15 ñåðïíÿ 2015 ðîêó âèïîâ-
íèòüñÿ ð³âíî 120 ðîê³â ç ÷àñó ââåäåííÿ â åêñïëóàòàö³þ
¿¿ ã³ëêè çà ìàðøðóòîì Ñ³ãåò Ìàðàìîðîñüêèé—Òðèáó-
øàíè—ßñ³íÿ, ÿêà ç’ºäíàëàñÿ ç óæå çáóäîâàíîþ íà òîé
÷àñ ä³ëÿíêîþ Âîðîíºíêà—Íàäâ³ðíà—Ñòàí³ñëàâ (íèí³
²âàíî-Ôðàíê³âñüê). ² ïî ö³é çàë³çíèö³, êð³ì ìàñîâîãî
âèâåçåííÿ äåðåâèíè, â³ä ßñ³íÿ ïî÷àëè êóðñóâàòè ïàñà-
æèðñüê³ ïîòÿãè äî Áóäàïåøòà, Ïðàãè, Â³äíÿ, Ëüâîâà,
×åðí³âö³â òà äåÿêèõ ³íøèõ ì³ñò. Çàâäÿêè ñàìå öüîìó
òóò àêòèâíî ïî÷àâ ðîçâèâàòèñÿ òóðèçì, à ì³ñòî Ðà-
õ³â ñòàëî â³äîìèì ó ªâðîï³. ², çà ñëîâàìè çíàíîãî ãðî-
ìàäñüêî-ïîë³òè÷íîãî ä³ÿ÷à Êàðïàòñüêî¿ Óêðà¿íè Ñòå-
ïàíà Êëî÷óðàêà, âîíî éìåíóâàëîñÿ «Ãóöóëüñüêèì Ïà-
ðèæåì». À â ðàäÿíñüê³ ÷àñè ñþäè êóðñóâàëè ñïåö³àëüí³
òóðèñòè÷í³ ïîòÿãè ç Ìîñêâè, Ëåí³íãðàäà òà Ñåðåäíüî¿
Àç³¿. Ç ïðîãîëîøåííÿì íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè âñå öå
ñòàëî, íà æàëü, ëèøå ³ñòîð³ºþ.

Ìàðøðóò, ÿêèé, áåçñóìí³âíî,  ñòàíå ðåíòàáåëüíèì.

ÃÎÒÓªÒÜÑß
ÇÀÊÎÍÎÏÐÎÅÊÒ

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Êîëè ÷åðåç Êàðïàòè çàãóðêî÷å ïîòÿã äî ñòîëèö³?
Ì³í³ñòåðñòâó ³íôðàñòðóêòóðè çàïðîïîíîâàíî 
íîâèé, îðèã³íàëüíèé ïðîåêò ïàñàæèðñüêîãî ñïîëó÷åííÿ çà ìàðøðóòîì Êè¿â—Ðàõ³â

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ
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ДЕЯКІ АРХІВНІ ДОКУМЕНТИ

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ З ПИТАНЬ ОСВІТИ, НАУКИ I КУЛЬТУРИ
КОМІТЕТ ВСЕСВІТНЬОЇ СПАДЩИНИ

п. Костянтину Тимошенко
Надзвичайному та вповноваженому

послу України у Франції, 
постійному делегату Постійної 
делегації України в ЮНЕСКО

Вельмишановний пане,
Маю честь повідомити вас про те, що Комітет Всесвітньої спадщини на своєму 31-му 

засіданні (м. Крайстчерч, Н. Зеландія, 23.06. – 2.07. 2007 р.) розглянув номінацію "Букові праліси 
Карпат" і прийняв рішення занести вищезгаданий об’єкт до Переліку об’єктів Всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО. Рішення в додатку.

Я переконаний, що ваш уряд прийме необхідні міри заради надійного збереження Об’єкта. 
Комітет та його Секретаріат, Центр Всесвітньої спадщини, зроблять все, що від них залежить, 
щоб підтримати вашу діяльність в цьому напрямку.

"Практичні настанови щодо реалізації Конвенції про Всесвітню спадщину" (параграф 168) 
передбачають, що Секретаріат має розіслати кожній з країн-учасниць, чиї об’єкти були занесені в 
Перелік, карту з нанесеними на ній межами об’єкта. Будь ласка, вивчіть додану карту і повідомте 
нам про можливі неточності в інформації до 1 грудня 2007 року.

Занесення об’єкта до Переліку є чудовою нагодою привернути увагу відвідувачів та 
поширити інформацію про Конвенцію про Всесвітню спадщину серед місцевого населення, 
роз’яснити їм Всесвітнє значення і цінність Об’єкта. Для цього ви можете розмістити стенд з 
емблемами Всесвітньої спадщини та ЮНЕСКО. Вимоги до розміщення таких знаків ви знайдете 
в Практичних настановах. 

Дуже часто країни-учасниці хочуть провести церемонію вручення сертифікату про занесення 
до Переліку. За зверненням країни-учасниці Центр Всесвітньої спадщини підготує сертифікат 
для нагородження. 

Будемо вдячні, якщо ви надішлете нам назву установи чи ім’я відповідальної особи, адресу, 
тел. та факс, ел. адресу щоб ми могли надіслати в адміністрацію об’єкта наші матеріали.

В додатку – короткий опис вашого об’єкта, текст якого буде надалі використовуватися для 
офіційних публікацій та для веб-сайту Всесвітньої спадщини. Повідомте до 1 грудня, чи потрібно 
внести якісь суттєві зміни. 

Крім того, можливо ви знаєте, що Центр Всесвітньої спадщини створює веб-сайт, де можна 
знайти інформацію по кожному з об’єктів, подану у стандартній формі. Оскільки ми можемо 
помістити обмежений об’єм інформації, ми плануємо помістити посилання на сайт вашого об’єкта 
чи адміністрації відповідальної установи. Якщо для новоствореного Об’єкта вже розроблено веб-
сторінку, дайте нам її адресу. 

Скоро вам надішлють повний список рішень, прийнятий на 31 засідання Комітету з питань 
Всесвітньої спадщини.

Як вам відомо, відповідно до параграфу 172 настанов, Комітет Всесвітньої спадщини просить 
країни-учасниці повідомити Комітет про наміри провести самим чи дозволити іншим проводити 
види діяльності в межах території, що знаходиться під захистом Конвенції, які можуть негативно 
вплинути на визначну Всесвітню цінність об’єкта.

Користуючись нагодою, хочу подякувати за співпрацю та сприяння в реалізації Конвенції 
про Всесвітню спадщину.

З повагою, Франческо Бандаріан Директор Центру Всесвітньої спадщини



275



276



277

Від: Britz, Heike <Heike.Britz@bmu.bund.de>
Надіслано: 31 травня 2011 р. 13:47
Кому: ’Carpathian Biosphere Reserve’
Копія: Breier, Nicola; Nickel, Elsa; BfN_Barbara Engels; ’Hannes Knapp’; ’FORST GroЯmann, 
Manfred’
Тема: Nomination Ancient Beech Forests of Germany
 
Dear Fedir,
 
Today I am writing to you because once again we urgently need your help. As you know the World 
Heritage Committee will decide on our nomination "Ancient Beech Forests of Germany" as extension 
to the "Primeval Beech Forests of the Carpathians (Slovak Republic/ Ukraine)" during its 35. meeting 
in June. Two weeks ago we learned by the Committee documents about the results of the IUCN 
Technical evaluation including the IUCN recommendation and the respective draft decision for the 
Committee to defer the nomination. Reading carefully the IUCN recommadation it is obvious that the 
nomination meets the conditions/requirements of integrity, boundaries, protection and management 
and we are really glad about this fact. Furthermore it states that "The nominated components of the 
property represent different altitude zones, site conditions, and dominant beech forest types that are 
not represented by the 10 primeval beech forest components (Slovakia/Ukraine) and hence provide 
the basis for a serial approach." and with regard to the application of criteria it says "IUCN considers 
that the components within the nominated property have the potential to meet this criterion, only 
when considered as an extension to the Primeval Beech Forests of the Carpathians, however there 
may be alternative sites of equivalent or greater value that should be considered in other States 
Parties. "These findings of IUCN corresponds with what we had expected and whished to turn out as 
results. 

8/06/11
Шановний Федір 
Шановний Вільям 
Шановний Іван
Щиро дякую за позитивні та підбадьорливі відповіді! Приємно чути, що ви готові нас під-

тримати.
Ми вітаємо ідею Федора щодо листа-підтримки до МСОП від імені України, а також пропо-

зицію Івана та Вільяма щодо таких листів від імені міжнародних експертів до постійного пред-
ставника ЮНЕСКО від вашої країни

На наш погляд в листах можна посилатися на ваш особистий та на загальний міжнародний 
досвід щодо розширення існуючих об’єктів. Можна вказати, на практичний прикладах, що по-
етапний процес номінування має свої переваги, оскільки таким чином можна подолати численні 
перешкоди. Більше того ви можете тут згадати що, на ваш погляд, затвердження німецької номі-
нації «Давні ліси Німеччини» є доречним саме на цьому засіданні Комітету. Це стане офіційним 
підтвердженням позитивного ставлення країн-учасниць та заклик інших приєднатися до нас на 
пізніших етапах. Крім того можна зазначити важливу роль Інтегрованої системи менеджменту 
яку погодили наші три сторони, а також потребу затвердити її на одному із засідань Комітету.

Цього тижня ми працюємо над обґрунтуванням «визначної глобальної цінності» нашої но-
мінації відповідно до рекомендацій МСОП. Протягом наступного тижня сподіваємось надіслати 
вам для погодження. Думаємо, МСОП не повинні поки що знати, що ми готуємо це обґрунтуван-
ня в рамках спільних тактичних дій.

Всього найкращого вам!
З повагою,
Хайке.
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But unfortunately based on the latter aspect (in bold) IUCN comes to the conclusion that we should 
first "continue working with the States Parties of Ukraine and Slovakia and other interested States 
Parties in order to define the scope of a finite and complete serial transnational nomination based on an 
extension of the existing property and the consideration of Statement of Outstanding Universal Value 
for a completed serial property which would convey and describe the scope and values of the property 
as whole and which would be agreeable to all of the relevant States Parties in Europe". (I am attaching 
the relevant Committee document.) You can surely imagine how disappointed we were when reading 
the draft decision. To see the nomination is well done but should not result in an inscription for the 
reason that we are supposed to carry out a very long lasting process.
 
A long term goal of our paneuropean activities (e.g. Vilm workshops) as well as of your activitiesis 
(e.g. conferences in Rhakiv) is to conserve valueable natural beech forest. So in general we could 
agree to the IUCN argumentation for a complete and comprehensiv cluster of European beech 
forests. However, we we are convinced that an intermediate step is needed to further advance the 
process to reach the overall goal. Nevertheles an inscription could be very motivating for further 
joint work at European level. In that respect we think a deferral of the German nomination would 
be counterproductive. If Ukraine and Slovakia agree in general and also willing to play an active 
role we all together are willing and able to fulfill the demand of IUCN, to finalize a complete and 
comprehensiv nomination. But in our view we need the inscription of the German component parts 
now, as basis for the involment of other relevant states in the further nomination process. The United 
Nations declared the year 2011 the International Year of Forests. We are of the opinion that right this 
year a clear signal is needed for the protection and conservation of the ecosystem of European beech 
forests, knowing the tremendous pressure on and threat of outstanding beech forests in other European 
countries. What do you think about this approach? I hope, that the committee will discuss the benefits 
of an inscription versus the risks of a deferal and we still see a chance for an inscription of the Ancient 
Beech Forests of Germany rhight in June. We think until the Committee meting we need to prepare 
and to agree with you and Slovakia a short statement of OUV for a clompete and finite property 
including some crireria for a scope as requiered by IUCN as well as to explaine how to proceed to 
reach the overall goal. In our view together we have already started with the process (e.g. by the Vilm-
Workshop and you by planning the Conference scheduled to take place in autumn next year. Hoping 
that you are interested in such an approach I would like to propose that we make a written draft, send it 
to you and our Slovak colleagues and we hope that it will obtain your acceptance.
 
I am looking forward to hearing from you.
Best regards,
 
Heike Britz
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety 
Referat N I 4 / Division N I 4
Internationaler Naturschutz / International Nature Conservation 
Robert-Schuman-Platz 3 
 
53175 Bonn
 
Tel. +49.228.305.2612 
Fax. +49.228.305.2684
E-mail: heike.britz@bmu.bund.de

Звернення керівника підрозділу федерального Міністерства навколишнього середовища,  
охорони природи, будівництва та безпеки реакторів Федеративної Республіки Німеччина 

Хайке Брітц до директора Карпатського біосферного заповідника Федора Гамора

mailto:heike.britz@bmu.bund.de
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Переклад звернення керівника підрозділу федерального Міністерства навколишнього 
середовища, охорони природи, будівництва та безпеки реакторів Федеративної Республіки 

Німеччина Хайке Брітц до директора Карпатського біосферного заповідника Федора Гамора

31.05.2011 р.
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Лист директора Карпатського біосферного заповідника Федора Гамора  
до Центру Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО
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Переклад листа директора Карпатського біосферного заповідника Федора Гамора  
до Центру Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та Програми Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО 

Міжнародного союзу охорони природи (IUCN)
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Dear Fedir,
bolschoje spasibo, thank you very much for the letters of support to our WH nomination. Your 
argumentation is really excellent. May be it has more importance and effect as a letter from the 
ministry could have. We will inform you immediately about the decision, I go Thursday to Paris, 
Heike and Barbara already day after tomorrow. Congratulations and thank you also to Victoria for the 
English formulation of the letters.

Best regards
Hannes Knapp

Дорогий Федір,
Щиро дякую за листи підтримки для нашої номінації до Світової спадщини. Ваша аргументація 
просто відмінна! Можливо, більшої ваги та важливішого значення можуть стати подібні листи 
від Міністерства, але щодо цього ми вас додатково повідомимо. Справа в тому, що я в четвер 
їду до Парижу, а Хайке і Барбара – вже післязавтра.
Також вітання і подяка вікторії, за гарне і влучне формулювання листів англійською.
 
З повагою,
Ганнс Кнапп
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ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Одинадцята сесія VI скликання

21.12.2012

Р І Ш Е Н Н Я

м. Ужгород №648

Про Звернення депутатів обласної ради до
Президента України

Відповідно до частини 2 статті 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Закону України «Про статус гірських населених 
пунктів в Україні», Рамкової конвенції «Про охорону та сталий розвиток Карпат», 
враховуючи інформацію директора Карпатського біосферного заповідника Гамора 
Ф. Д. та зважаючи на численні звернення громадян, обласна рада в и р і ш и л а:

1. Звернутися до Президента України щодо вирішення питань сталого розвитку 
та благоустрою населених пунктів гірської частини Закарпаття, які розташовані 
в зоні об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат та давні 
букові ліси Німеччини» (текст звернення депутатів обласної ради додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови 
обласної державної адміністрації Поповича М. М. і постійну комісію обласної 
ради з питань екології та використання природних ресурсів (Цірик М. М.).

Голова ради І. Балога
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ЗВЕРНЕННЯ

Вельмишановний Вікторе Федоровичу!
Ще в 2007 році Комітет Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО прийняв рішення про включення 

українсько-словацького об’єкта «Букові праліси Карпат» до переліку об’єктів Всесвітньої 
спадщини. У 2011 році, за підтримки уряду України, до нього долучено також природні букові 
ліси Німеччини. В результаті – на Європейському континенті утворена унікальна транскордонна 
українсько-словацько-німецька природоохоронна територія світового значення. 

Українська частина цього об’єкта знаходиться у складі найбільших у Європі букових 
пралісів Карпатського біосферного заповідника та Ужанського національного природного парку 
в межах Рахівського, Тячівського та Великоберезнянського районів Закарпатської області, що 
становить майже 70 відсотків його загальної площі та є єдиним природним об’єктом в Україні, 
який внесено до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Комітет Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО вимагає від країн-учасниць Конвенції про 
охорону Всесвітньої культурної і природної спадщини не тільки законодавчого захисту 
того чи іншого об’єкта, але й інтеграції їх до регіонального або місцевого територіального 
планування, забезпечення доступу до них туристів. І тому в усіх країнах світу, які володіють 
такими унікальними природними та культурними цінностями, як правило, активно розвивається 
туристично-рекреаційна індустрія, ці чинники використовуються для створення привабливого 
іміджу територій та підвищення добробуту населення. 

Букові праліси Карпат розташовані в географічному центрі Європи, який володіє ще й 
унікальними історичними та культурними цінностями. Цей край іноземні експерти зараховують 
до найкрасивіших місць у світі. Але, на жаль, населені пункти, що розташовані поблизу об’єкта 
Всесвітньої спадщини, знаходяться у депресивних гірських територіях із слаборозвинутою 
дорожньою та туристично-рекреаційною інфраструктурами і високим рівнем безробіття. 

У зв’язку з цим, просимо Вас, вельмишановний Вікторе Федоровичу, дати Кабінету Міністрів 
України відповідні доручення з питань сталого розвитку та благоустрою населених пунктів 
гірської частини Закарпаття, які розташовані в зоні об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕ-СКО 
«Букові праліси Карпат та давні букові ліси Німеччини», проект яких підготовлено Міністерством 
екології та природних ресурсів України у погодженні з відповідними центральними органами 
виконавчої влади та Адміністрацією Президента України. 

Депутати Закарпатської обласної ради VI скликання.
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ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Міністру Федерального Міністерства  
навколишнього середовища, охорони природи,  
будівництва та ядерної безпеки  
Федеративної Республіки Німеччини  
пані Барбарі Хендрікс

Вельмишановна пані Міністр!
14 травня 2014 року у Бонні повноважні представники Федерального Міністерства 

навколишнього середовища, охорони природи, будівництва та ядерної безпеки Федеративної 
Республіки Німеччини, Міністерства охорони навколишнього середовища Словацької Республіки 
та Міністерства екології та природних ресурсів України підписали Спільну Декларацію про наміри 
щодо Співпраці з охорони та управління Спільним об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО 
«Букові праліси Карпат (Словаччина та Україна) і давні букові ліси Німеччини (Німеччина)».

В Україні, яка виступила ініціатором утворення українсько-словацько-німецького Спільного 
транснаціонального об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, підписання Спільної Декларації 
розцінюють як вагомий крок у збереженні унікальних глобальних природних цінностей наших 
країн та відзначають особливу роль Німеччини у європейському процесі збереження букових 
лісів Європи.

Закарпаття – унікальна область України, де зосереджена українська, найбільша в Європі, 
частина букових пралісів. Область розташована в географічному центрі Європи на кордонах із 
Угорщиною, Словаччиною, Румунією та Польщею.

Тому для Закарпатської області Декларація, разом із прийнятими з цього приводу 
рішеннями Уряду України, відкриває нові можливості не тільки для посилення охорони букових 
лісів, але й створює передумови для сталого розвитку в населених пунктах, які прилягають до 
цього об’єкта, створення тут необхідної інфраструктури. Закарпатська обласна рада розцінює 
Декларацію як ще одну можливість поглиблення українсько-німецької співпраці в екологічній 
сфері, налагодження ділового партнерства між територіальними громадами та підприємницькими 
структурами в регіоні розташування Спільного об’єкта, залучення іноземних інвестицій у 
створення системи збору, переробки та утилізації побутових відходів, запровадження пілотних 
проектів з альтернативних джерел енергії, дорожнє будівництво, туристично-рекреаційну галузь, 
переробку сільськогосподарської продукції, деревини та інших природних ресурсів.

З метою реалізації вище означеного, просимо Вас підтримати ініціативи щодо проведення 
українсько-німецької зустрічі керівників природоохоронних відомств та органів регіональних 
влад, обговорення питань створення Асоціації міст-побратимів та природоохоронних установ, 
які охороняють та вивчають букові праліси Карпат та давні букові ліси Німеччини, що входять 
до Всесвітньої спадщини. Це надасть можливість ефективно обмінюватися досвідом роботи, 
нарощувати інтелектуальний потенціал, підвищувати кваліфікацію наукових та господарських 
кадрів, активістів територіальних громад.

Вельмишановна пані Міністр, від імені територіальних громад Закарпатської області 
висловлюю Вам вдячність за співпрацю і сподіваюся на її поглиблення задля збереження 
унікальних лісових екосистем.

З глибокою повагою
Голова ради         І. БАЛОГА

26 травня 2014 року 
№ 01-14/350
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ЗВЕРНЕННЯ СЛОВАЦЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ  
ДО КОМІТЕТУ ВСЕСВІТНЬОЇ СПАДЩИНИ ЮНЕСКО 

щодо прохання внести об’єкт ВС ЮНЕСКО  
«Букові праліси Карпат та давні букові ліси Німеччини»  

в Список об’єктів ВС ЮНЕСКО під загрозою. 
Шановні панове,
Ми, словацька ГО «WOLF Рух за збереження лісів» даним просимо занести об’єкт ВС 

ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат та давні букові ліси Німеччини» в Перелік об’єктів ВС 
ЮНЕСКО під загрозою.

Більшість словацьких складових частин не знаходяться під охороною, хоча вже минуло 10 
років з часів внесення даного Об’єкта до списку ВС ЮНЕСКО. Ніхто ніколи не визначав точні 
межі словацьких компонентів, вони не винесені в натуру. Досі на офіційній основі тривають 
полювання, рубки та інші види природокористування. Таким чином, визначна глобальна цінність 
даних лісів знаходиться під серйозною загрозою і може бути безповоротно втрачена.

Підстави:
- Рекомендації 39го засідання, які підтвердили наші результати обстеження, що згадувалися 

в листі до Центру ВС ЮНЕСКО в 2012 та 2014 рр., та які так і не були виконані
- Площі, які Словаччина відвела під словацьку частину Об’єкта ВС ЮНЕСКО, ніколи не 

відносилися до тієї природоохоронної категорії, яка вказана в номінації, а саме – МСОП Іа. Після 
консультацій з Центром ВС ЮНЕСКО, словацька сторона взяла на себе зобов’язання створити нову 
природоохоронну територію «Буковский Верх», в межах якої до найвищого ступеню заповідності 
будуть належати 1457 га. Таким чином, разом з цією новою природоохоронною територією площа 
заповідного ядра на зараз становить 1 900 га. А це означає, що 3 870 га (67%) словацької частини 
Об’єкта позбавлена відповідної охорони і тут і далі проводиться полювання, рубки та інші види 
діяльності. Найбільш вразливим зараз є Вігорлат, де під належною охороною лише 6%.

-  Друга урядова реакція на рекомендації Центру ВС ЮНЕСКО – затвердження менеджмент-
плану для НП «Полоніни», включно складові частини «Стужиця, Гавешова та Рожок. Якість 
менеджмент-плану оцінена в документі, який опублікований Радою Європи – «Висновки щодо 
менеджмент-плану НП «Полоніни» від 9 лютого 2017 року, в якому висловлено досить критичну 
думку щодо плану. 

- Менеджмент-план для компоненту «Вігорлат» все ще відсутній, а також немає інформації, 
коли розпочнуться роботи над ним. 

- Проблема з нечіткими межами також залишається нагальною. До сьогодні, навіть 10 років 
після включення до Списку, єдині карти – це ті, які додані до номінаційного проекту. Масштаб 
цих карт не дозволяє визначити межі словацьких компонентів, а отже вони залишаються 
невизначеними і невинесеними в натуру. Таким чином, словацька частина не може мати 
ефективної охорони, оскільки ніхто точно не знає, де кластери розташовані. 

Таким чином, спираючись на наведене вище, ми достеменно переконані, що визначна 
глобальна цінність даного Об’єкта знаходиться під загрозою. Урядом Словаччини порушено ряд 
пунктів Конвенції про Всесвітню Спадщину ЮНЕСКО, а саме: пп. 49, 78, 97, 98, 99, 101, 108.

Відповідно до пункту 117 Оперативних настанов Центру Всесвітньої спадщини, згаданий 
Об’єкт (Букові праліси Карпат та давні букові ліси Німеччини)

- Знаходиться в Списку
- Знаходиться під серйозною загрозою
- Великі зміни необхідні для забезпечення належного збереження
-  Ще в 2014 році було звернення про допомогу Об’єкту в рамках Конвенції 
Відповідно до визначення в пункті 180 Оперативних настанов Центру Всесвітньої спадщини, 

Об’єкт зіткнувся зі значною загрозою, яка негативно впливає на його основні характеристики. 
Таким чином, з огляду на вказані вище факти, ми вимагаємо занесення Об’єкта ВС «Букові 

праліси Карпат та давні букові ліси Німеччини» до Списку об’єктів ВС ЮНЕСКО під загрозою. 
Критерії до занесення вказані в пунктах 177, 178 та 180 Оперативних настанов з реалізації 
Конвенції про Всесвітню спадщину ЮНЕСКО. 

Для додаткової інформації дивіться додатки, або звертайтесь до ГО «WOLF Рух за 
збереження лісів»

З повагою,
Вільям Бартуш 
«WOLF Рух за збереження лісів» 
Керівник східнокарпатського філіалу 
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МОНОГРАФІЯ ПРО ВСЕСВІТНЄ ВИЗНАННЯ  
БУКОВИХ ПРАЛІСІВ КАРПАТ: ДУМКА ЕКСПЕРТІВ

Початком осені 2017 р., за фінансової підтримки Закарпатської обласної ради (голо-
ва – Михайло Рівіс) та Закарпатської обласної державної адміністрації (голова – Геннадій 
Москаль), в ужгородському видавництві «ФОП Сабов А.М.» вийшов друком перший ви-
пуск науково-популярної, публіцистичної книги Федора Гамора «Всесвітнє визнання бу-
кових пралісів Карпат: історія та менеджмент. Матеріали з нагоди десятиріччя створення 
об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат та давні букові ліси Ні-
меччини», яка отримала позитивну оцінку в експертному середовищі. 

Так, генеральний директор Директора-
ту охорони природи та сталого управління 
природними ресурсами Федерального Мініс-
терства навколишнього середовища, охорони 
природи, будівництва та безпеки реакторів 
Федеративної республіки Німеччини Ельза 
Нікель з цього приводу написала на адресу ав-
тора: «Це чудове узагальнення тривалого шляху, 
який ми пройшли, щоб покращити розуміння і 
збереження старовікових букових лісів в Європі.

Ця робота також ілюструє успіх, досяг-
нутий важкою працею вчених, менеджерів та 
громадськості! Все – під Вашим керівництвом 
та стараннями вашої відданої команди! Я рада, 
що мала нагоду приєднатись до цього проце-
су на якийсь час. Завжди відчувала натхнення, 
працюючи разом з Вами, з Вашою командою та 
колегами. Мої найкращі побажання щодо по-
дальшого прогресу в проекті по букових пра-
лісах та старовікових лісах Європи (є ще так 
багато планів), і бажаю добрих результатів для 
найкращого збереження букових старовікових 
лісів та дикої природи взагалі».

«Щиро дякую Вам за цю чудову книгу!» 
– пише декан словацького Зволенського тех-
нічного університету, професор Вільям Піх-
лер. – «Думаю, вона описує зусилля, складність 
яких відома лише Вам, Івану, мені та Девіду. 
Які незабутні часи, яке незабутнє досягнення! 
Приєднання інших країн до даного об’єкта є 
черговим підтвердженням успіху нашої задум-
ки, незважаючи на всі перепони».

Оцінюючи цю книгу, професор, доктор 
наук, президент Європейської асоціації бу-
кових лісів Ганнес Кнапп (Німеччина) на-
голошує: «Тут зібрана справді всеохоплююча 
документація щодо процесів, що тривають в 
напрямку охорони останніх залишків букових 
пралісів в Європі, а також історії їх внесення до 
списку Всесвітньої спадщини. Переклад книги 
на англійську мову буде дуже важливим для Єв-

ропи в світлі створення нового серійного транс-
національного Об’єкта Всесвітньої спадщини, 
до якого увійшли букові ліси Європи. Давайте 
шукати таку можливість. Я щиро радий співп-
раці та дружбі з Вами, і вдячний за участь у цьо-
му процесі протягом багатьох років». 

А Бригітта Коммармот із швейцар-
ського Федерального інституту лісових, сні-
гових та ландшафтних досліджень (WSL) в 
цьому контексті додає: – «Це чудово, що почи-
наючи з пралісів КБЗ, був зініційований про-
цес, який привів до таких чудових результатів. 
Я хочу подякувати Вам та іншим, хто зробив 
цю справу можливою». 

Також цікавою є думка патріарха природо-
охоронної справи в Україні 98-річного професо-
ра Степана Стойка, який пише: «Дорогий Федо-
ре Дмитровичу! Щиро вдячний Вам за надіслану 
Вашу нову монографію «Всесвітнє визнання бу-
кових пралісів Карпат: історія та менеджмент», 
яку я уважно проаналізував. Вважаю, що це істо-
рія, екологія та енциклопедія букових пралісів. У 
їх збереженні велика заслуга Карпатського біо-
сферного заповідника та Ваша особисто. Ви під-
няли екологічний авторитет в ЮНЕСКО Украї-
ни та українських вчених. Єдине зауваження до 
монографії. Було б бажано дати список Ваших та 
інших праць про букові ліси в літературі».
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В ІНТЕРЕСАХ СВІТОВОЇ НАУКИ
У 2017 році з нагоди десятої річниці за-

несення букових пралісів Карпат до списку 
Всесвітньої природної спадщини ЮНЕСКО 
видавництво «ФОП Сабов А.М.» в Ужгороді 
видало українською мовою монографію Федо-
ра Гамора «Всесвітнє визнання букових пра-
лісів Карпат: історія та менеджмент» (Global 
Recognition of the Primeval Beech Forests of the 
Carpathians: History and Management). ISBN 
978-6177344-48-2.

Автор монографії є одним з найвідо-
міших українських (закарпатських) еколо-
гів, вчених і природоохоронців. Як провідний 
менеджер Карпатського біосферного запо-
відника, розташованого в Рахові, є добре ві-
домим міжнародним науковим та професій-
ним діячем, який зробив значний внесок в 
успішний процес внесення букових пралісів 
і старовікових лісів Європи у список Всесвіт- 
ньої природної спадщини ЮНЕСКО.

Монографія доктора біологічних наук, 
професора Федора Гамора надає детальний звіт 
про минулі події, пов’язані з підготовкою номіна-
ційних проектів та їх внесення до списку Всесвіт- 
ньої природної спадщини ЮНЕСКО. Виразну 
об’єктивність історичних подій підкреслює той 
факт, що автор монографії, як колишній дирек-
тор Карпатського біосферного заповідника, був 
не тільки безпосереднім учасником цих подій, 
але й ініціатором всіх необхідних міжнародних 
і внутрішніх організаційних і управлінських 
заходів, метою і остаточним результатом яких 
була Всесвітня спадщина карпатських пралісів. 

Автор монографії спирається на націо-
нальні та зарубіжні документи, що стосуються 
підготовки Всесвітньої спадщини, які він осо-
бисто готував або брав участь у їх підготов-
ці. Завдяки величезній завзятості, ентузіазму, 
тактовності, терпимості, принциповій послі-
довності та науковій ерудиції він зміг узго-
дити різні інтереси вітчизняних і зарубіжних 
учасників при підготовці та затвердженні но-
мінаційних проектів букових пралісів. Багато 
разів я особисто переконувався на внутрішніх 
та міжнародних перемовинах у тому, що «не 
було б Федора Гамора, не було би і Всесвіт- 
ньої спадщини букових пралісів».

В історичній монографії автор плавно і 
послідовно інтерпретує з 2000 року ключові мо-
менти, якими були семінари, конференції, осо-
бисті зустрічі та обговорення, пов’язані не тіль-
ки з підготовкою проекту «Букові праліси Кар-

пат» (внесені до списку ЮНЕСКО у 2007 році), 
але і при підготовці другої номінації «Букові 
ліси Карпат і старовікові букові ліси Німеччи-
ни» (внесені до списку ЮНЕСКО в 2011 році), 
а також третього проекту «Букові праліси і ста-
рі ліси Європи» (внесені до списку ЮНЕСКО в 
2017 році). Хоча огляд документів дуже влучний 
і вражаючий, він не може передати магію робо-
чої атмосфери, готовності реагувати, детальне 
знання проблематики, а головне розумову кон-
центрацію автора, необхідну для досягнення та 
представлення результатів успішних перемовин.

Монографія містить 247 сторінок тексту з 
багатьма ілюстраціями.

Вступ присвячено оцінці десятирічної 
успішної українсько-словацько-німецької 
співпраці у підготовці номінаційних проектів. 
Букові праліси Карпат були включені в список 
Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО на основі сві-
тової унікальності біологічних процесів, які в 
них протікають. Згодом, після їх внесення до 
списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, вчені 
та фахівці з букових пралісів і природних лі-
сів в Україні, Словаччині та Німеччині чітко 
зрозуміли і обґрунтовували необхідність збе-
реження природних букових лісів Німеччини в 
інтересах світової науки, охорони біорізнома-
ніття, екологічної стабільності, комплексності 
та цілісності екосистем та ландшафтів.

Іван ВОЛОЩУК, 
професор, інженер, доктор наук,

Університет Матея Бела,  
м. Банська Бистриця, Словацька Республіка
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Бук (Fagus Sylvatica) в Центральну Євро-
пу поширився головним чином у період після-
льодовикової атлантики (близько 5 тисяч років 
тому), коли він став органічною частиною люд-
ського суспільства і постачав йому всі необ-
хідні екосистемні послуги. З огляду на значну 
частку площі букових лісів у Німеччині, на-
уковий та професійний колектив співробітни-
ків трьох країн підготував номінаційний про-
ект включення старих лісів Німеччини до вже 
проголошеної Всесвітньої спадщини з новою 
назвою «Букові праліси Карпат та давні букові 
ліси Німеччини». Провідними фігурами цього 
другого проекту були професор Ганнес Кнапп 
з Німеччини, професор Федір Гамор з України, 
професор Іван Волощук та професор Вільям 
Піхлер зі Словаччини.

У підготовці третього номінаційного про-
екту «Букові праліси і прадавні ліси Європи» 
під керівництвом професора П’єра Ібіша з Ні-
меччини взяли участь вчені та експерти з 10 
європейських країн (Албанія, Австрія, Бельгія, 
Болгарія, Хорватія, Італія, Румунія, Словенія, 
Іспанія та Україна).

У розділі про включення «Карпатських 
букових пралісів» у список міжнародної еколо-
гічної співпраці ЮНЕСКО професор Федір Га-
мор зауважив, що «Карпатські букові праліси» 
ініціювали наступні два номінаційні проекти з 
наголосом на необхідності збереження і охоро-
ни природних букових лісів Європи.

Ще один розділ монографії «Важливість 
спільних міжнародних наукових зустрічей 
для процесу внесення букових пралісів Кар-
пат до списку Всесвітньої природної спадщи-
ни ЮНЕСКО» надає детальну інформацію 
про початок співпраці Схід-Захід у вивчен-
ні значення природних лісових екосистем 
для людського суспільства. Наприкінці 80-х  
років ХХ століття після падіння залізної заві-
си відкрилися нові можливості для співпраці 
між Східною і Західною Європою у вивченні 
природи, ландшафтів, економіки і культури. У 
Східній Європі пралісові екосистеми зберегли-
ся в малопорушених ландшафтах з особливою 
культурою людського суспільства. Праліси За-
карпаття, а також уральські праліси з унікаль-
ною інформацією про розвиток лісів в умовах 
зміни клімату та необхідності охорони природи 
і біорізноманіття, стали об’єктом багаторічної 
співпраці українського Карпатського біосфер-
ного заповідника та російської Уральської лісо-
технічної академії зі швейцарським Федераль-

ним науково-дослідним інститутом лісових, 
снігових і ландшафтних досліджень. Фінансо-
ва підтримка Швейцарії дозволила поглибити 
співпрацю між Західною та Східною Європою.

У 2000 році в Бірменсдорфі (Швейцарія) 
відбулася міжнародна конференціїя «Цінність 
природи Сходу і Заходу. Дослідження для ста-
лого розвитку від Альп до Уралу». В роботі 
конференції взяли участь близько 200 вчених, 
фахівців і представників органів виконавчої 
влади зі Швейцарії, Німеччини, Австрії, Шве-
ції, Словаччини, України, Росії, Узбекистану, 
Таджикистану, Румунії та інших європейських 
країн. Конференція зіграла важливу роль у роз-
витку подальшого співробітництва в галузі на-
уки, економіки, політики та культури. На ній 
були затверджені конкретні проекти в галузі 
використання і охорони природи, туризму, за-
побігання і ліквідації наслідків стихійних лих. 
Вчені зі Швейцарії запропонували науково-до-
слідну тему «Дослідження первинних лісів на 
прикладі Карпатського біосферного заповід-
ника», яка стала основою для подальшої співп-
раці між Україною і Швейцарією. Був виданий 
збірник матеріалів конференції.

У 2003 році в місті Мукачеві в Закарпат-
ській Україні проходила науково-практична 
конференція «Природні ліси помірної зони Єв-
ропи: цінності та використання». Ініціатором 
проведення конференції був швейцарський Фе-
деральний науково-дослідний інститут лісових, 
снігових і ландшафтних досліджень та Карпат-
ський біосферний заповідник у співпраці з Ра-
дою Європи, Всесвітнім фондом дикої природи 
(WWF), Всесвітнім Союзом охорони природи 
(IUCN) і Міжнародною організацією лісових 
дослідних організацій (IUFRO). Конференція 
рекомендувала, зокрема, провести інвентариза-
цію пралісів і природних лісів Карпат за єди-
ною методикою. У Швейцарії опубліковано 
збірник матеріалів конференції англійською 
мовою. Конференція ініціювала процес підго-
товки номінаційного проекту «Букові праліси 
Карпат» для Всесвітньої природної спадщини 
ЮНЕСКО.

У наступному розділі монографія описує 
4-річну підготовку номінаційного проекту «Бу-
кові ліси Карпат». Номінаційний проект розро-
блений професором Федором Гамором, його ко-
легами із Закарпатської України та професором 
Іваном Волощуком у співпраці з професором 
Вільямом Піхлером зі Словаччини. Проект вне-
сено у список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО 
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2 липня 2007 в ході 31-ї сесії Комітету Всесвіт-
ньої спадщини ЮНЕСКО в Крайстчерчі (Нова 
Зеландія) на основі критерію «глобальна уні-
кальність екологічних і біологічних процесів».

В інших розділах монографії представле-
на   докладна інформація про підготовку номіна-
ції «Букові праліси Карпат і старовікові букові 
ліси Німеччини». У підготовці цього проекту 
брав участь професор Ганнес Кнапп, дирек-
тор німецького Агенства збереження природи 
в управлінні Федерального міністерства охо-
рони природи та ядерної безпеки Німеччини. 
Частиною підготовки номінаційного проекту 
стали семінари експертів з України, Німеччи-
ни та Словаччини за участі представників від-
повідних міністерств трьох країн. У 2008 році 
– зустріч у Німеччині на острові Вільм, у 2009 
році в Карпатському біосферному заповідни-
ку в Рахові, у 2009 році – в Бонні, у 2010 році 
– в Берліні та в Академії охорони природи на 
острові Вільм. На основі кількарічних робочих 
перемовин був розроблений остаточний про-
ект «Букові праліси Карпат і стародавні буко-
ві ліси Німеччини», прийнятий в Парижі 25 
червня 2011 на 35-й сесії Комітету Всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО. Прийняття двох номіна-
ційних проектів призвело до розробки третього 
номінаційного проекту «Букові праліси та ста-
ровікові букові ліси Європи». Для підготовки 
цього проекту було проведено кілька робочих 
зустрічей експертів з 11 європейських країн 
(включаючи Словаччину). У червні 2012 року 
проведений огляд старих букових лісів Італії, а 
у вересні 2012 року відбулася ключова нарада з 
проекту на острові Вільм (Німеччина). У 2013 
році в Рахові пройшла міжнародна зустріч за 
участю професора П’єра Ібіша з Університету 
Ебервальде (Німеччина), який був головним 
гарантом проекту. Нарада погодила остаточну 
назву проекту. 16-22 жовтня 2013 р. у м. Рахо-
ві відбулася міжнародна конференція «Букові 
праліси та старі букові ліси Європи: проблеми 
збереження та сталого розвитку». На цю тему 
в 2014 році в Бонні та Відні відбулися робочі 
зустрічі українських, німецьких та словацьких 
фахівців з метою узгодження списку ділянок 
старих букових лісів 10 європейських країн. На 
зустрічі у Відні у 2014 році Міністерство сіль-
ського господарства, лісового господарства, 
навколишнього середовища та водного госпо-
дарства Австрії отримало повноваження завер-
шити та подати проект номінації до Комітету 
Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в Парижі. 

Комітет Світової спадщини ЮНЕСКО схвалив 
цей проект номінації на своєму засіданні в Кра-
кові у 2017 році.

В інших розділах монографії представ-
лена   об’ємна інформація про застосування ре-
зультатів напрацювань та рекомендації з підго-
товки номінаційних проектів у практиці укра-
їнських органів влади та природоохоронних 
організацій. Крім створення міжнародного ко-
мітету з комплексного управління, українська 
сторона підготувала проект «Науково-дослід-
ний центр букових пралісів» у селі Кваси, що 
неподалік від Рахова.

Для узгодження оцінок і планів управлін-
ня та міжнародної координації досліджень у 
природних лісах і пралісах Карпат були залуче-
ні науковці та фахівці з Карпатського біосфер-
ного заповідника та наукові інститути Швеції, 
Швейцарії, Німеччини та Словаччини. Моно-
графія надає детальну інформацію про приро-
доохоронне управління буковими лісами Кар-
пат та Європи для ефективної співпраці з гро-
мадськими організаціями, місцевою владою та 
власниками лісів. Добре підготовлений деталь-
ний огляд офіційних документів різних рівнів 
органів охорони природи, пов’язаних з менедж-
ментом букових лісів, починаючи з Президента 
України, через обласні органи влади аж до ор-
ганів місцевого самоврядування. Цей огляд та-
кож включає юридичні документи з охорони та 
збереження букових пралісів як об’єктів Всес-
вітньої природної спадщини ЮНЕСКО.

Монографія доктора біологічних наук, 
професора Федора Гамора – це унікальний твір, 
який містить цінні і сьогодні маловідомі доку-
менти, що стосуються підготовки трьох номіна-
ційних проектів для Всесвітньої природної спад-
щини ЮНЕСКО. Текст книги містить чітке роз-
ташування подій у часі від 2000 до 2017 років.

Монографія написана українською мо-
вою, але буде перекладена також на англійську 
мову. Вона стане добрим пошуковим інстру-
ментом для вчених, фахівців у галузі екології 
та довкілля, для природоохоронців-практиків 
та працівників органів охорони природи та на-
вколишнього середовища – від міністерств і аж 
до місцевих органів влади – в Україні, Словач-
чині та Німеччині.

Вітаємо автора з успішним виданням кни-
ги, бажаємо подальшої творчої наснаги для на-
писання та видання монографій, присвячених 
сталому розвитку букових пралісів та старих 
букових лісів Європи.
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Федір Гамор є світилом збереження  
європейських лісів.

Маріо Броджі,  
експерт Ради Європи, доктор наук, професор  

(м. Вадуц, Ліхтенштейн)

Завдяки величезній завзятості, ентузіазму, 
тактовності, терпимості, принциповій 

послідовності та науковій ерудиції Федір Гамор зміг 
узгодити різні інтереси вітчизняних і зарубіжних 

учасників при підготовці та затвердженні 
номінаційних проектів букових пралісів.

 Багато разів я особисто переконувався на 
внутрішніх та міжнародних перемовинах у 

тому, що не було б Федора Гамора, не було би і 
Всесвітньої спадщини букових пралісів.

Іван Волощук,  
професор словацького університету Матея Бела  

(м. Банська Бистриця)

Професор Федір Гамор є батьком об’єкта 
Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО “Букові праліси 
і давні ліси Карпат та інших регіонів Європи» і 

європейського процесу збереження букових лісів. Без 
ініціативи та величезних зусиль професора Федора 
Гамора, цього об’єкта та наших проектів взагалі 

просто би не було.
П’єр Ібіш,  

професор німецького університету  
сталого розвитку (м. Еберсвальде)

ПРО АВТОРА
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Федір Гамор народився 28 березня 
1951р. у селі Верхнє Водяне Рахівського ра-
йону Закарпаття. Закінчив Ужгородський 
державний університет. Доктор біологічних 
наук, професор, заслужений природоохоро-
нець України, кавалер ордена «За заслуги», 
почесний громадянин міста Рахів і румун-
ського міста Вішеу-де-Сус.

Працював на різних відповідальних по-
садах у державних та господарських струк-
турах. Був позаштатним радником міністра 
екології та природних ресурсів України, ба-
гаторазово обирався депутатом місцевих рад. 

Організатор та багаторічний дирек-
тор Карпатського біосферного заповідника 
(1987-2013), а за сумісництвом в різні роки 
– професор Прикарпатського національно-
го університету імені Василя Стефаника, 
Ужгородського національного університету 
та Відкритого міжнародного університету 
розвитку людини «Україна». 

Професором Гамором і за його участю 
розроблено й реалізовано численні регіональ-
ні, національні й міжнародні програми та про-
єкти. Його багаторічна подвижницька діяль-
ність сприяє збереженню унікальних природ-
них і культурних цінностей світового значен-
ня, сталому розвитку в Карпатському регіоні 
та досягненню гармонії людини й природи.

З нагоди ювілею у Львові за фінансової 
підтримки генерального директора українсько-
австрійського підприємства «Фішер – Мукаче-
во» Василя Рябича та інших спонсорів вийшла 
друком автобіографічна книжка Федора Гамо-
ра «У пошуках гармонії людини і природи».

На 548 сторінках повноколірного видан-
ня, як зазначає професор, лауреат Державної 
премії України Василь Химинець, читачі зна-
йдуть «багато цікавих та унікальних фактів і 
фотомоментів роботи зі збереження природних 
та культурних цінностей і сталого розвитку в 
Карпатському регіоні, та особливо із життя й 
подвижницької наукової діяльності Федора Га-
мора – людини, яка понад усе любить Карпати, 
рідну Рахівщину і поважає людей з якими живе 
і працює».

За багато років сумлінної та наполегливої 
праці професор Гамор разом із трудовим колек-
тивом створив Карпатський біосферний запо-
відник. При жорсткому протистоянні лісорубів, 
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чиновників та браконьєрів домігся прийняття 
чотирьох президентських указів і урядових по-
станов щодо розширення території заповідника 
із 12,6 до 58 тисяч гектарів та включення його 
до Всесвітньої мережі біосферних резерватів 
ЮНЕСКО, а також занесення букових пралісів 
Карпат до переліку об’єктів Всесвітньої спад-
щини ЮНЕСКО.

За роки діяльності Федора Гамора за-
повідник став міжнародно визнаним еколо-
гічним та науковим центром. Він єдиний в 
Україні чотири рази нагороджений Радою 
Європи Європейським дипломом за при-
родоохоронну діяльність. Тут створено по-
тужну науково-виробничу базу, соціальну, 
еколого-освітню та туристично-рекреаційну 
інфраструктуру. Реалізовано десятки різно-
манітних міжнародних, національних та ре-
гіональних не тільки наукових, а й соціально 
значущих проєктів. 

Зокрема, він безпосередньо причетний до 
розроблення та ухвалення Рамкової конвенції 
про охорону та сталий розвиток Карпат, зако-
нів «Про статус гірських населених пунктів в 
Україні», «Про мораторій на проведення су-
цільних рубок в ялицево-букових лісах Кар-
патського регіону», постанов Кабміну «Про 
заходи щодо державної підтримки реалізації 
Комплексної програми еколого-економічного 
та соціального розвитку гірської Рахівщини на 
період 1998–2005 рр.» та «Про затвердження 
Державної програми розвитку регіону Укра-
їнських Карпат на 2020-2022 роки», рішень 
Президента й уряду щодо збереження букових 
пралісів Карпат і забезпечення сталого розви-
тку і благоустрою гірських населених пунктів 
української частини природного об’єкта Всес-
вітньої спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси і 
давні букові ліси Карпат та інших регіонів Єв-
ропи»...

Очолюваний професором Гамором більш 
як чверть століття Карпатський біосферний 
заповідник став авторитетною природоохо-
ронною, науково-дослідною установою між-
народного значення. В його складі успішно 
запрацювали відділ науково – дослідної й 
еколого-освітньої роботи та міжнародної 
співпраці, рекреації та сталого розвитку, ла-
бораторії – ботанічна, зоологічна, лісознавча 
й екологічного моніторингу, 12 природоохо-

ронних, науково-дослідних відділень, науко-
ві полігони, пробні площі, гідрометеопости, 
демонстраційне науково-дослідне форелеве 
господарство та інше. 

Споруджено єдиний в Україні музей еко-
логії гір та історії природокористування Кар-
пат, музей нарциса, еколого-освітній центр у 
географічному центрі Європи, 15-квартирний 
житловий будинок для спеціалістів заповід-
ника та створено цілу мережу інших еколого-
освітніх, інформаційно-туристичних, природо-
охоронних та соціально важливих інфраструк-
турних об’єктів тощо. Опубліковано десятки 
наукових монографій та багато сотень науко-
вих матеріалів у вітчизняних і закордонних ви-
даннях.

Під керівництвом Федора Гамора майже 
тридцять років виходить у світ всеукраїнський 
екологічний науково-популярний журнал «Зе-
лені Карпати», видаються регіональна еколо-
гічна газета «Вісник Карпатського біосферно-
го заповідника», періодичне наукове видання 
«Природа Карпат: науковий щорічник Карпат-
ського біосферного заповідника та Інституту 
екології Карпат НАН України», проведено по-
над два десятки міжнародних науково-практич-
них конференцій і круглих столів, рекомендації 
і напрацювання яких лягли в основу ухвалення 
цілої низки законів та актів Президента й уря-
ду України. Зокрема й щодо сплати установами 
природно-заповідного фонду земельного по-
датку територіальним громадам та відкриття 
руху потягів із Києва до Рахова.

Професором Гамором опубліковано близь-
ко 1200 наукових, науково-популярних, публі-
цистичних статей, монографій та інших праць. 
З яких майже сотня побачила світ на сторінках 
«Голос України», «Урядовий кур’єр» та інших 
центральних видань. 

Лише деякі із майже півсотні публіцис-
тичних та аналітичних матеріалів, оприлюдне-
них «Голосом України» («Чи могли б Карпати 
прийняти зимову Олімпіаду», 1996 р., «Гір-
ські жителі легко дихають, але важко живуть. 
Карпатський регіон і проблеми сталого розви-
тку», 1998 р., «Чому ріки виходять з берегів», 
1999 р., «Гармонія людини і природи: де її шу-
кати?», 2008 р., «Від перших резерватів у Кар-
патах до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО», 
2008 р., «Природоохоронний менеджмент у 
Карпатах», 2011 р., «Один із символів єднання 
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нашого континенту. Європейський процес збе-
реження букових лісів», 2012 р., «Коли через 
Карпати загуркоче потяг до столиці?», 2014 р., 
«Банальна заготівля дров виявляє глибину кри-
зи в заповідній справі і оголює перепони бю-
рократії, що виплодила навколо природно-за-
повідного фонду «кишенькову мафію», 2016 р., 
«Іншого шляху, ніж досягти гармонії між лю-
диною і природою, просто не існує», 2018 р.,  
«І все-таки: чому виходять річки з берегів, або 
Чи можна мінімізувати наслідки руйнівних 
повеней у Карпатському регіоні?», 2020 р.), 
дають уяву про масштабність та актуальність 
мислення і багаторічної плідної роботи цієї не 
пересічної особистості.

Федір Гамор – організатор та натхненник 
двох десятків міжнародних проєктів, що зміц-
нили імідж української науки в світі, та най-
головніше − автор і втілювач в життя ідеї, яка 
чи не єдина в останні роки по-справжньому 
прославила Україну: йдеться про створен-
ня Всесвітнього об’єкта природної спадщини  
ЮНЕСКО «Букові праліси і давні ліси Карпат 
та інших регіонів Європи». 

Як зауважує відомий словацький професор 
Іван Волощук, це стало можливим «завдяки ве-
личезній завзятості, ентузіазму, тактовності, 
терпимості, принциповій послідовності та на-
уковій ерудиції Федора Гамора, який зміг узго-
дити різні інтереси вітчизняних і зарубіжних 
учасників при підготовці та затвердженні но-
мінаційних проєктів букових пралісів. Багато 
разів я особисто переконувався на внутрішніх 
та міжнародних перемовинах у тому, що «не 
було б Федора Гамора, не було би і Всесвітньої 
спадщини букових пралісів».

А розмірковуючи у цьому контексті про 
феномен цього вченого, поет Василь Кухта 
зауважує: «Для багатьох професор Ф. Гамор 
– подразник спокою, феєрверк нескінченних 
ідей: Дні європейської культурної спадщини 
в Географічному центрі Європи; екологічний 
Давос у Центрі Європи; транс’європейський 
потяг (через Рахів) до Будапешта, Праги, Від-
ня – це тільки поокремі з них. Комусь вони 
здаються надуманими, нездійсненними на тлі 
нашої перманентної бідності. Але, напевно, 

тут варто говорити насамперед (на рівні дер-
жави) про бідність духовну, невміння дослу-
хатися до оригінальних ідей. Про відсутність 
(у загалу і влади) притаманних Гамору рис: 
напористості, вміння домагатися результату. 
Однак згадаймо: ще недавно, коли мова за-
ходила про черговий із задумів – потяг Київ 
– Рахів – його називали «рахівським мрій-
ником». Усі, хто сумнівався, нині залюбки 
користуються послугами цього рейсу... А 
скільки таких «мрій», себто строго вивірених 
проєктів, у Гаморовому науковому портфе-
лі нині! Про Федора Гамора останнім часом 
багато написано, досвід роботи українсько-
го вченого узагальнено на шпальтах різних 
світових видань. «Світилом європейської 
охорони лісів» назвав його відомий учений, 
учорашній директор Швейцарського феде-
рального інституту лісових, снігових і ланд-
шафтних досліджень (WSL) професор Маріо 
Броджі. Природоохоронній спільноті Європи 
запам’яталася також блискуча метафора про-
фесора П’єра Ібіша з Університету сталого 
розвитку м. Еберсвальде (Німеччина), який, 
ведучи мову про «чемпіонство» Карпатсько-
го біосферного заповідника у європейському 
природоохоронному процесі, слушно і не без 
гумору зауважив: «Якщо би Гамора не було, 
то його неодмінно слід би придумати...». На 
щастя, Гамор як явище був і є. Я ж наостанок 
хотів би зауважити інше: якби йому випад-
ком «дали бути» в Україні Президентом чи 
міністром, головою Уряду чи якимось іншим 
високопосадовцем, від якого залежать доле-
носні рішення, то ці рішення йому б не при-
носила на папірці не численна рать, він сам 
продукував би їх, суворо стежачи за неухиль-
ним виконанням власних розпоряджень. Від-
чуваючи при цьому високу відповідальність 
за кожне слово, за кожен штрих... 

Знаючи, Федора Гамора декілька десяти-
річ, не можу не погодитись із цими тверджен-
нями німецького вченого.

     Василь Нитка, 
заслужений журналіст України

«Голос України» № 58 (7558),  
30 березня 2021 р.
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НАМАГАЄМОСЯ ВІДКРИТИ СВІТУ  
ЗНАЧИМІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ*

28 березня 2016 року відомому українському вченому-екологу Федору ГАМОРУ випо-
внилося 65 років. Він – один з фундаторів заповідної справи в Україні, активний пропа-
гандист ідеї сталого розвитку, безпосередній організатор та багаторічний директор Кар-
патського біосферного заповідника (1987-2013 рр.), головний редактор всеукраїнського 
екологічного науково-популярного журналу «Зелені Карпати», доктор біологічних наук, 
професор, академік Української екологічної академії наук. Ф. Гамор – кавалер ордена «За 
заслуги», заслужений природоохоронець України, почесний працівник туризму України, 
почесний громадянин міста Рахів та румунського міста Вішеу де Сус. 

Бесіду з ювіляром веде власний кореспондент газети «Голос України» у Закарпатській 
області, заслужений журналіст України Василь НИТКА.

...Якщо б кожен екорегіон світу мав свого Гамора,  
то ми б жили на зовсім іншій планеті!

Професор П’єр ІБІШ, Німеччина

* Василь Нитка

В. Н.: – Шановний Федоре Дмитровичу, 
своєю плідною природоохоронною, загалом 
різнобічною діяльністю Ви довели, що й у 
віддаленому гірському райцентрі (хай його і 
величають «гуцульським Парижем») можна 
по-європейськи масштабно займатися вели-
кою наукою...

Ф. Г.: – Насамперед хочеться зауважити, 
що для того, щоби мати можливість масштаб-
но, як Ви говорите, займатись великою на-
укою, мені довелось чимало попрацювати: щоб 
до Закону України «Про природно-заповідний 
фонд», який Верховна рада України ухвалила у 
1992 році, була включена глава, де визначено 
правовий статус, завдання та особливості ді-
яльності біосферних заповідників, і щоб Кар-
патський заповідник, за Указом Президента 
України «Про біосферні заповідники в Украї-
ні» від 26 листопада 1993 року, отримав статус 
біосферного та був включений до Всесвітньої 
мережі біосферних резерватів ЮНЕСКО. 

Отримавши такий статус, Карпатський біо-
сферний заповідник став «природоохоронною, 
науково-дослідною установою міжнародного 
значення». Це дало можливість, відповідно до 
вимог українського законодавства, Статутних 
рамок Всесвітньої мережі біосферних резерва-
тів та Севільської стратегії біосферних резер-
ватів ЮНЕСКО, розгорнути довгострокові еко-
логічні та соціально-економічні дослідження.

Дуже важливим було також організувати 
роботу біосферного заповідника як модельного 
об’єкта для досліджень та демонстрації найкра-
щих підходів щодо збереження природи та ста-

лого розвитку, долучитись до участі в міжна-
родних дослідницьких програмах та проектах 
із вивчення та моніторингу стану біологічного 
різноманіття, водного балансу та глобальних 
кліматичних змін.

Не менш важливим були й питання ство-
рення дієздатних наукових підрозділів, підго-
товка висококваліфікованих наукових кадрів 
та розбудова необхідної інфраструктури.

І, як результат, в Карпатському біосфер-
ному заповіднику, адміністрація якого розта-
шована у місті Рахові – віддаленому гірському 
райцентрі, успішно запрацювали відділ науко-
во-дослідної роботи та сталого розвитку, бо-
танічна, зоологічна, лісознавча лабораторії та 
лабораторія екологічного моніторингу, 11 при-
родоохоронних, науково-дослідних відділень, 
наукові полігони, пробні площі, гідрометео-
пости, демонстраційне науково-дослідне форе-
леве господарство та інше. 

Споруджено єдиний в Україні Музей еко-
логії гір та історії природокористування Кар-
пат, Музей нарциса, еколого-освітній центр у 
географічному центрі Європи та створено цілу 
мережу інших еколого-освітніх та інформацій-
но-туристичних об’єктів тощо.

Обнародувано десятки наукових моно-
графій та багато сотень наукових публікацій у 
вітчизняних та закордонних виданнях. Більше 
двадцяти років виходить у світ всеукраїнський 
екологічний науково-популярний журнал «Зе-
лені Карпати», регіональна екологічна газета 
«Вісник Карпатського біосферного заповідни-
ка», засновано фахове наукове видання «При-
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рода Карпат: науковий щорічник Карпатського 
біосферного заповідника та Інституту екології 
Карпат НАН України», проведено понад двад-
цять міжнародних науково-практичних конфе-
ренцій, рекомендації яких та розробки наших 
науковців лягли в основу прийняття цілого 
ряду законів та актів Президента й Уряду Укра-
їни. 

В. Н.: – Без зайвої скромності можна 
стверджувати, що саме завдяки Вашим ста-
ранням букові праліси наших Карпат занесе-
ні до Світової спадщини ЮНЕСКО. Це дава-
лося непросто?

Ф. Д.: – Можливо, з мого боку це не зо-
всім коректно, але найкращою відповід-
дю на Ваше запитання може бути цитата із 
статті професора німецького Університе-
ту сталого розвитку (м. Еберсвальде) П’єра 
Ібіша, поміщеної в монографії «Природо-
охоронний менеджмент Карпатського біо- 
сферного заповідника і розв’язання сучасних 
викликів на Закарпатті (Україна)», яку видано 
в Німеччині в 2011 році німецькою та укра-
їнською мовами, дослівно такого змісту: «Як 
природоохоронець та науковець він (Федір Га-
мор – авт.) доклав неймовірних зусиль, щоб 
досягти Всесвітнього визнання для Карпат-
ського біосферного заповідника (КБЗ), зробити 
його орієнтиром для європейської природоохо-
ронної справи. Збереження пралісів, як пріо-
ритетного елемента біорізноманіття України, є 
особистою заслугою Федора Дмитровича. Осо-
бливо слід зазначити, що в регіонах, де в мину-
лому лісові ресурси були надзвичайно багати-
ми, люди майже ніколи не задумувалися над їх 
збереженням, доки ситуація не ставала справді 
критичною. Очевидно, є крайня необхідність 
боротися за підтримку життєдіяльності пра-
лісів у зоні діяльності КБЗ, оскільки останнім 
часом люди більше цікавляться культурними 
ландшафтами, аніж дикою природою. А в ре-
гіоні, де добробут населення переважно зале-
жить від цих екосистем і де лісокористування 
було невід’ємною частиною історії та розви-
тку, змагання за збереження цінних старовіко-
вих лісів є дуже мужнім вчинком…»

Отож, попри всі труднощі на шляху збере-
ження пралісів, в 2007 році букові праліси Кар-
пат, разом із словацькими ділянками, занесені 
до переліку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 
А це найкраща гарантія для збереження та за-
безпечення сталого розвитку регіону їхнього 

розташування. Важливо, що з цього приводу, 
теж за нашої ініціативи, Президент та Уряд 
України прийняли відповідні рішення.

Більше того, в 2011 році ця номінація роз-
ширена за рахунок п’ятьох німецьких класте-
рів старовікових букових лісів. А зараз процес 
збереження букових пралісів набув загальноєв-
ропейського звучання. І як результат, 11 країн 
уже подали заявки про включення їхніх діля-
нок букових пралісів та старовікових букових 
лісів до нашого українсько-словацько-німець-
кого об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО 
«Букові праліси Карпат та давні букові ліси Ні-
меччини». 

Появилась перспектива, що в наступному 
році Комітет Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО  
прийме рішення щодо утворення нового 
транс’європейського об’єкта Спадщини «Буко-
ві праліси Карпат та інших регіонів Європи».  
А це розширить можливості для поглиблення 
європейської співпраці в природоохоронній та 
науковій сферах.

В. Н.: – Ви давно й тісно співпрацює-
те з екологічними інституціями як сусідніх 
з Україною європейських держав, так і зі 
Швейцарією, Австрією, Німеччиною, Іспані-
єю, Америкою...

Ф. Г.: – Справді, протягом багатьох років у 
нас налагоджена плідна співпраця із природоо-
хоронними та науково-дослідними установами 
багатьох країн.

Але найбільш активно проводиться робо-
та із Швейцарським федеральним інститутом 
лісових, снігових та ланд-шафтних досліджень 
(WSL), німецьким Університетом сталого роз-
витку (м. Еберсвальде), Голландським королів-
ським товариством охорони природи, Міжна-
родною академією охорони природи Федераль-
ного міністерства охорони дов-кілля Німеччи-
ни, польським Бещадським парком народовим, 
німецьким національним парком «Гайніх», ру-
мунським природним парком «Гори Мараму-
реш» та іншими.

До прикладу, завдяки активній роботі з 
WSL здійснено широкомасштабні проекти спе-
ціальних наукових досліджень букових пралі-
сів, розроблено рекомендації щодо імплемен-
тації отриманих знань до практики сталого 
лісового менеджменту. Крім того, випущені ні-
мецькою, англійською та українською мовами 
у Швейцарії монографія «Праліси Закарпаття. 
Путівник по лісах Карпатського біосферного 
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заповідника» й буклет «Праліси Угольки як 
об’єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО» стали 
справжньою візитівкою унікальних природних 
та культурних цінностей України в європей-
ському науковому та культурному середовищі. 
А на організованій в 2003 році (Карпатським 
біосферним заповідником та WSL) резонансній 
міжнародній науково-практичній конференції 
«Природні ліси помірної зони Європи: ціннос-
ті та використання», в роботі якої взяли участь 
науковці із 27 країн світу, започатковано про-
цес включення букових пралісів Карпат до 
Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО тощо.

В. Н.: – Екологічний Давос у центрі Єв-
ропи – цю акцію, проведену за підтримки га-
зети «Голос України» кілька років тому, пла-
нуєте продовжувати й розширювати?

Ф. Г.: – Проведення редакцією газети «Го-
лос України», на базі Карпатського біосферно-
го заповідника у липні 2011 року, «круглого 
столу» на тему «Екологічний Давос у центрі 
Європи» та схвалені на ньому висновки й реко-
мендації щодо реальної можливості реалізації 
ідеї створення «Екологічного Давосу» у центрі 
Європи, безумовно, залишаються актуальними 
і сьогодні. 

Важливо, що практичні кроки щодо їх 
впровадження зафіксовано в окремих актах 
Президента та Уряду України. А деякі позиції 
цього плану заходів уже виконуються. Скажі-
мо, забезпечено відкриття руху пасажирського 
потягу за маршрутом Київ – Рахів, Верховна 
Рада України ратифікувала угоду між урядом 
України та Німеччини щодо виділення фінан-
сової допомоги на розвиток природоохоронної 
справи, зокрема Карпатського біосферного за-
повідника, розроблено концепцію та затвер-
джено проектно-кошторисну документацію на 
будівництво на гірському курорті Кваси Між-
народного навчально-дослідного центру буко-
вих пралісів та сталого розвитку Карпат. Очіку-
ється виділення у цьому році й коштів на будів-
ництво цього ключового проекту зі створення 
«Екологічного Давосу» в центрі Європи тощо.

В. Н.: – Мабуть, окрема сторінка Вашої 
природоохоронної та наукової діяльності 
стосується періоду, коли Ви тривалий час 
очолювали Карпатський біосферний заповід-
ник... 

Ф. Г.: – Я вдячний долі, що протягом два-
дцяти шести років мені довелось не просто очо-
лювати, а й із самого початку створювати Кар-

патський біосферний заповідник. За ці роки, в 
умовах жорсткого протистояння із лісорубами, 
різного роду чиновниками та браконьєрами, 
разом із колективом вдалось домогтись при-
йняття чотири рази Указів Президента та По-
станов Уряду України щодо розширення його 
території із 12,6 до 58 тисяч гектарів та вклю-
чення до Всесвітньої мережі біосферних резер-
ватів ЮНЕСКО.

За ці роки біосферний заповідник став між-
народно визнаним екологічним та науковим 
центром, чотири рази нагороджений Радою Єв-
ропи Європейським дипломом. Тут створено 
потужну науково-виробничу базу, соціальну, 
еколого-освітню та туристично-рекреаційну 
інфраструктуру.

Вдалось також зініціювати прийняття ба-
гатьох урядових рішень щодо сталого розвитку 
регіону розташування біосферного заповідника 
та розв’язання соціально-економічних проблем 
в Карпатському регіоні. Реалізовано десятки 
різноманітних міжнародних не тільки науко-
вих, але й соціально значущих проектів.

Зокрема, ми безпосередньо причетні до 
розробки та прийняття рамкової Конвенції про 
охорону та сталий розвиток Карпат, Законів 
України «Про статус гірських населених пунк-
тів в Україні», «Про мораторій на проведення 
суцільних рубок в ялицево-букових лісах Кар-
патського регіону», Постанови Кабінету Мі-
ністрів України «Про заходи щодо державної 
підтримки еколого-економічного та соціаль-
ного розвитку гірської Рахівщини на період 
1998-2005 років», рішень Президента та Уря-
ду України щодо збереження букових пралі-
сів Карпат та забезпечення сталого розвитку і 
благоустрою гірських населених пунктів укра-
їнської частини українсько-словацько-німець-
кого природного об’єкта Всесвітньої спадщини  
ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат та давні бу-
кові ліси Німеччини» тощо.

В. Н.: – Американський біографічний ін-
ститут назвав Вас «Людиною року-97»...

Ф. Г.: – Справді, така приємна подія мала 
місце у моєму житті. За рішенням правління 
міжнародних досліджень американського біо-
графічного інституту, який на той час вважався 
визнаним у світі видавцем біографічних довід-
кових праць, моє прізвище заносилось до пере-
ліку удостоєних такого почесне звання. В офі-
ційному повідомленні головний виконавчий 
урядовець цього інституту Д. Еванс, з цього 



309

приводу, на мою адресу писав: «Ми проводимо 
огляд досягнень в усьому світі на присвоєння 
звання «Людина року». І міжнародна дослідна 
рада висунула вашу кандидатуру завдяки висо-
ким досягненням та внеску в розвиток суспіль-
ства». 

Крім того, в 1998 році мою кандидатуру, в 
числі елітної групи людей, які допомогли ство-
рити міжнародний імідж своїй країні, стали ці-
леспрямованими, далекоглядними керівниками 
з почуттям соціального обов’язку, рекомен-
довано правлінню редакторів цього інститу-
ту для внесення  до сьомого видання збірника 
«П’ятсот впливових керівників», який видаєть-
ся на основі міжнародних біографічних дослі-
джень інституту раз у 30 років.

В. Н.: – Якось «Голос України», на сто-
рінках якого Ви часто порушуєте глобальні 
проблеми, написав про Вас так: «Зумів до-
нести до світу континентальну значимість 
Українських Карпат»...

Ф. Г.: – Відповідаючи на це непросте пи-
тання, я хочу озвучити ще одну цитату із уже 
згадуваної вище німецької монографії «При-
родоохоронний менеджмент…»: «Ім’я Федора 
Гамора стоїть одним із перших серед імен тих 
науковців, які представляють свою країну на 
численних форумах, семінарах, зустрічах. Він 
подорожує світом, поширює знання про Карпа-
ти та налагоджує міжнародну співпрацю. Сво-
єю працею на благо Карпатського біосферного 
заповідника Федір Дмитрович став взірцем на-
родної дипломатії. Посіявши зерно збереження 
пралісів, він отримав, серед усього багатого уро-
жаю плоди дружби та миру для європейської на-
ції. Саме він відкрив Закарпаття та Україну для 
наукової співпраці, запросив студентів та нові 
покоління науковців до КБЗ для обміну досві-
дом та вивчення функцій і сталості екосистем».

У цьому контексті пригадується резонанс-
на міжнародна наукова конференція «Цінності 
природи на Сході і Заході. Вивчення для без-
перервного розвитку від Альп до Уралу», що 
проводилась у Швейцарії в 2000 році, і яка, на 
думку урядовців Швейцарії, котрі брали участь 
в її роботі, відіграла велику роль в обміні на-
уковою інформацією, дала великий поштовх 
для посилення зв’язків між Сходом і Заходом в 
науці, економіці, політиці та культурі. 

Маючи можливість виступити на цьому 
форумі з доповіддю «Співпраця з точки зору 
України», я говорив у першу чергу, як писала 

швейцарська газета «St. Galler Tagbatt» у номе-
рі за 31 жовтня 2000 р., про унікальні праліси, 
які «на Закарпатті є природним спадком сві-
тового значення». А коментуючи мій виступ, 
газета «Tages-Anzeiger» (3 листопада 2000 р.) 
наголосила, що «Федір Гамор сподівається на 
більшу кількість програм із Заходу, які можуть 
принести роботу та заробіток ідилічним, але 
бідним селам лісових Карпат. Речей, вартих 
уваги, в біосферному резерваті вистачає». 

Ідеї сталого лісокористування, які ми та-
кож тут відстоювали, лягли, до речі, пізніше, 
в основу великого українсько-швейцарського 
проекту «Ліси Закарпаття (FORZA)».

В. Н.: – Як науковець часто виграєте 
гранти Світового банку...

Ф. Г.: – Звичайно, щастило неодноразово 
отримувати фінансову підтримку для реаліза-
ції природоохоронних, наукових та соціаль-
но-економічних проектів, які мені доводилось 
ініціювати та розробляти. Серед них важливи-
ми були гранти Швейцарської наукової фун-
дації, Міжнародного фонду «Відродження» та 
Карпатського фонду, Голландського королів-
ського товариства охорони природи тощо. Але 
найпершим і найбільшим в Україні проектом 
Глобального екологічного фонду, який фінан-
сувався Світовим банком та реалізовувався на 
базі Карпатського біосферного заповідника 
в 1993-1996 роках, був проект із збереження 
біорізноманіття Карпат. Одним із важливих 
результатів якого стало розширення території 
Карпатського біосферного заповідника у 1997 
році на 24 тисячі гектарів та видання фунда-
ментальної наукової монографії «Біорізнома-
ніття Карпатського біосферного заповідника».

В. Н.: – Все-таки поділіться з читачем 
таємницею: що такого віднайшли в науці, 
що до Вас, до Рахова, їдуть учені з Європи й 
Америки, аби розвивати й переймати новиз-
ну екологічних здобутків?

Ф. Г.: – Якщо коротко, то в такому випад-
ку кажуть так: все геніальне – просте.

Мабуть, мені вдалось віднайти та реалізу-
вати способи як подати, привабливо показати 
унікальні українські цінності в географічному 
центрі Європи та привернути увагу, в першу 
чергу, європейської наукової спільноти до при-
родних екосистем східної частини Закарпат-
тя, які, за висновками міжнародних експертів, 
справді становлять сьогодні європейський епі-
центр дикої природи, недоторканості та функ-
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ціональних лісів. Їх унікальна особливість 
постійно вабить дослідників, студентів, лісів-
ників та природоохоронців з усього світу. А 
праліси Карпатського біосферного заповідника 
служать зараз еталоном в європейській лісовій 
екології та природоохоронній справі.

В. Н.: – На завершення: як розвивається 
тема залізничного сполучення Рахів – Київ і 
далі до Бухареста, Будапешта, Братислави й 
Відня – завдяки саме публікації «Голосу Укра-
їни» Укрзалізниця відкрила цей маршрут че-
рез дивовижні місця Українських Карпат? 

Ф. Г.: – Справді, серед багатьох важли-
вих, можна навіть сказати історичних про-
блем, які вдалося розв’язати у Карпатах за 
допомогою публікацій у «Голосі України» 
(«Красива мрія про гірський потяг», 2 березня 
2002 року, «Коли через Карпати загуркоче по-
тяг до столиці», 11 червня 2014 року), є без-
умовно відкриття руху пасажирських потягів 
із столиці України до Рахова у географічному 
центрі Європи. 

Дуже важливо, що за результатами, знову ж 
таки, публікації «Голосу України» («Укрзаліз-
ниця відкриває новий маршрут Рахів – Київ», 16 
липня 2014 року) порушена ідея щодо відкрит-
тя руху потягів до Румунії, Будапешта та Праги, 
як нещодавно повідомив Закарпатську обласну 

державну адміністрацію заступник Міністра 
інфраструктури України В. Корнієнко, знахо-
дить в Мінінфраструктури та Укрзалізниці по-
розуміння. Урядовець при цьому наголошує:  
«...запровадження руху міжрегіональних поїз-
дів через станцію Рахів до Румунії, Угорщини, 
Чехії створило б умови для розвитку міждер-
жавних стосунків, збільшення потоку туристів 
в обох напрямках, економічного та соціального 
розвитку прилеглих регіонів», і що «здійсню-
ється актуалізація регіональної карти Тран-
скарпатської транспортної мережі та опрацьо-
вується питання залучення фінансування для 
реалізації цього проекту».

Крім того, відповідно до програми спіль-
них дій Закарпатської обласної державної ад-
міністрації та префектури румунського повіту 
Марамуреш на 2016 рік, який підписано го-
ловою Закарпатської обласної адміністрації 
Г. Москалем та префектом повіту Марамуреш 
А. Рохіаном, теж за нашою пропозицією, у пер-
шому кварталі 2016 р. передбачено проведення 
робочої наради зацікавлених сторін з опрацю-
вання організаційних та інженерно-технічних 
аспектів відновлення руху історичних потягів 
через Рахів (Україна) до міст Румунії, Будапе-
шта та Праги.

2016 р.
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ІСТОРІЯ НОМІНУВАННЯ БУКОВИХ ПРАЛІСІВ ДО СПИСКУ ОБ’ЄКТІВ ВСЕСВІТНЬОЇ 

СПАДЩИНИ ЮНЕСКО

Друге (доповнене) видання монографії «Від української ініціативи –  
до транс’європейського об’єкта Всесвітньої природної спадщини»  

з нагоди 15-річчя включення української та словацької частин букових пралісів Карпат  
до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО
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