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ПРОЕКТ РІШЕНЬ 

засідання Координаційної ради Карпатського біосферного заповідника від 23.11.17 р. 
 

1. Про виконання Карпатським біосферним заповідником Меморандумів про співпрацю з 
територіальними громадами населених пунктів Рахівського і Тячівського районів. 

Доповідає: Рибак М.П., директор КБЗ, голова Координаційної ради КБЗ 
Вирішили:  
1. Діяльність директора Рибака М.П. та адміністрації Карпатського біосферного заповідника (КБЗ) 
щодо реалізації заходів, передбачених Меморандумами про співпрацю у збереженні і сталому 
використанні природних комплексів КБЗ як частини об’єкта Всесвітньої природної спадщини 
ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат і давні букові ліси Німеччини» у межах Рахівського та 
Тячівського районів, схвалити (взяти до уваги).  
 

2. З метою своєчасного усунення наслідків стихійного лиха на території КБЗ (у т.ч. на території без 
вилучення) рекомендувати адміністрації заповідника підготовити на направити до Кабінету 
Міністрів України обґрунтовані пропозиції щодо необхідності  прийняття окремого 
Розпорядження КМУ, в якому передбачити чіткий порядок отримання дозволів на проведення 
санітарно-оздоровчих заходів у буферній зоні та зоні антропогенних ландшафтів.  
 

3. Рекомендувати адміністрації заповідника підготувати звернення до Закарпатської обласної 
державної адміністрації та Кабінету Міністрів України стосовно забезпечення в повній мірі 
виконання заходів зі сталого розвитку і благоустрою населених пунктів української частини об'єкта 
Всесвітньої Спадщини, передбачених Дорученням Президента України та відповідним Планом 
заходів Кабміну України. 

2. Про виконання охоронного зобов’язання щодо забезпечення режиму охорони та збереження 
частини територій Карпатського біосферного заповідника в межах території постійного 
користування   ДП «Ясінянське лісове та мисливське господарство». 

Доповідає: Теличук В.Ф., директор ДП «Ясінянське ЛМГ» 
Вирішили:  
1. Інформацію Теличука В.Ф. про виконання охоронного зобов’язання щодо забезпечення режиму 
охорони та збереження територій Карпатського біосферного заповідника в межах території 
постійного користування   ДП «Ясінянське лісове та мисливське господарство» взяти до уваги.  
 

2. Рекомендувати дирекції ДП «Ясінянське лісове та мисливське господарство» посилити охорону 
територій Карпатського біосферного заповідника в межах території постійного користування 
підприємства та активізувати співпрацю з адміністрацією КБЗ щодо раціонального використання 
природних ресурсів. 
 

3. Щодо організації виконання Лімського плану дій для біосферних резерватів ЮНЕСКО, 
зауважень та пропозицій, висловлених на нараді під головуванням Президента України 29 
вересня ц. р., та резолюції Міжнародної конференції з нагоди 10-річчя внесення букових 
пралісів до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 

Доповідає: Гамор Ф.Д., заст. директора КБЗ, заст. голови Координаційної 
ради КБЗ 



 
Вирішили:  
1. Інформацію Гамора Ф.Д. щодо організації виконання Лімського плану дій для біосферних 
резерватів ЮНЕСКО, зауважень та пропозицій, висловлених на нараді під головуванням 
Президента України 29 вересня ц. р., та резолюції Міжнародної конференції з нагоди 10-річчя 
внесення букових пралісів до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО взяти до уваги.  
 

4. Про основні підсумки міжнародної діяльності КБЗ та приведення території установи у 
відповідність до Статутних рамок біосферних резерватів ЮНЕСКО.  

Доповідає: Покиньчереда В.Ф., секретар Координаційної ради КБЗ;  
Вирішили:  
1. Інформацію Покиньчереди В.Ф. про підсумки міжнародної діяльності КБЗ та приведення 
території установи у відповідність до Статутних рамок біосферних резерватів ЮНЕСКО взяти до 
уваги. 
 

2. Висловити подяку адміністрації КБЗ за проведену роботу щодо приведення територіальної 
структури Карпатського біосферного заповідника (резервату) у відповідність із критеріями 
Статутних рамок (Положення) про біосферні резервати ЮНЕСКО та створення його перехідної 
зони як полігону для реалізації ідей сталого розвитку територіальних громад.  
 

5. Про стан реалізації українсько-німецького проекту «Підтримка природно-заповідних 
територій в Україні». 

Доповідає: Проць Б.Г., природоохоронний координатор WWF в Україні 
Вирішили:  
1. Інформацію Проця Б.Г. про поглиблення співпраці КБЗ з місцевими територіальними громадами 
в контексті створення території сталого розвитку Карпатського біосферного резервату та реалізації 
українсько-німецького проекту «Підтримка природно-заповідних територій в Україні» взяти до 
уваги. 
 

2. Звернутися до Мінприроди України та Банку KfW з проханням прискорити фінансування заходів 
в рамках українсько-німецького проекту «Підтримка природно-заповідних територій в Україні», 
спрямованих на підтримку територіальних громад, що знаходяться в межах території сталого 
розвитку Карпатського біосферного резервату. 
 

6. Про узгодження програмних документів КБЗ і територіальних громад у межах території 
сталого розвитку Карпатського біосферного резервату. 

Доповідає: Бочкор Г.М., провідний інженер КБЗ 
Вирішили:  
1. Пропонувати адміністрації Карпатському біосферному заповіднику: 
 надати, місцевим радам пропозиції до програм соціально-економічного та культурного розвитку 

територіальних громад та галузевих програм із питань, культури, освіти й охорони довкілля, а 
також презентаційні матеріали (текстові, картографічні, фото, відео тощо) щодо туристичних 
маршрутів та інших туристично-рекреаційних атракцій на території установи;  

 

 провести семінари та зустрічі з працівниками культури, освіти, головами, депутатами та 
працівниками сільських (селищних, міських) рад, членами виконавчих комітетів із питань 
реалізації державної політики щодо розвитку туризму та рекреаційної діяльності, а також 
формування екологічної свідомості населення в межах Карпатського біосферного резервату.  

 

 збільшити фінансування на 2018 і подальші роки заходів із розвитку туризму й рекреації та 
проведення екологічної освіти в межах Карпатського біосферного резервату, а результати 
впровадження зазначених заходів щоквартально висвітлювати у засобах масової інформації та 
на сайті заповідника. 

 

7. Про погодження плану роботи Координаційної ради КБЗ на перше півріччя 2018 р. 
Доповідає: Покиньчереда В.Ф., секретар Координаційної ради КБЗ 

Вирішили:  
1. План роботи Координаційної ради КБЗ на перше півріччя 2018 рік погодити.  
 
8. Різне.     


