
 
МЕМОРАНДУМ  

про співпрацю у питаннях покращення ведення полонинського господарства, 
збереження полонинської культури і сталого використання природних комплексів та 
розвитку рекреаційної діяльності на територій Карпатського біосферного заповідника у 
кв.           вид.       .                                                            .  ПНДВ,  на полонині                            . 

          
м.Рахів                                                                                                                                      . 
 
Карпатський біосферний заповідник, в особі директора Петровича, який діє на 

підставі Закону України «Про природно-заповідний фонд України» та Положення про 
Карпатський біосферний заповідник, іменований у подальшому «Заповідник», з однієї 
сторони,                               сільська рада, в особі голови                                 сільської ради 
                                                    , яка діє на підставі Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", іменована у подальшому «Рада», з другої сторони та громадянин   
                                                 , який діє як уповноважена особа територіальної громади с. 
                               , іменований у подальшому «Партнер», з третьої сторони, а разом – 
«Сторони»,  

на підставі рішення сесії                                 сільської ради від                    року «Про 
укладання Угоди про закріплення полонини                           (додаток №1), керуючись 
положеннями Конвенції про охорону біологічного різноманіття 1992 р., Севільською 
стратегією розвитку біосферних резерватів 1995 р., чинного законодавства України та 
Меморандумом про співпрацю у збереженні і сталому використанні природних комплексів 
Карпатського біосферного заповідника як частини українсько-словацько-німецького об’єкта 
Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат та давні букові ліси Німеччини» у 
межах Рахівського району, підписаного 30 квітня 2013 року між Карпатським біосферним 
заповідником та Рахівською районною державною адміністрацією, Рахівською міською радою 
та органами місцевого самоврядування територіальних громад Рахівського району, 
розташованих у зоні діяльності заповідника (додаток №2), прагнуть до співпраці у питаннях 
покращення ведення полонинського господарства, збереження полонинської культури і 
сталого використання природних комплексів та розвитку рекреаційної діяльності на території 
Карпатського біосферного заповідника у кв. 20 вид.                                                                    , 
зоні антропогенних ландшафтів (полонина                                ).   

 
І. МЕТА СПІВПРАЦІ 

1.1 Об’єднання зусиль щодо покращення ведення полонинського господарства, 
збереження полонинської культури і сталого використання природних комплексів та 
розвитку рекреаційної діяльності Карпатського біосферного заповідника на основі 
системного врахування екологічних, економічних, соціальних та інших суспільних інтересів  
територіальних громад. 

 
ІІ. НАПРЯМКИ СПІВПРАЦІ 

2.1 «Сторони» висловлюють свої наміри будувати взаємовідносини на засадах 
партнерства та взаємодопомоги,  розвивати взаємовигідну та довгострокову співпрацю.  

2.2. З метою забезпечення ефективної співпраці «Сторони» здійснюють 
скоординовані дії щодо покращення ведення полонинського господарства, збереження 
полонинської культури і сталого використання природних ресурсів та розвитку рекреаційної 
діяльності Карпатського біосферного заповідника (у кв.       вид.         ,  
                                природоохоронного науково-дослідного відділення, зоні антропогенних 
ландшафтів (полонина           )  на основі системного врахування екологічних, економічних, 
соціальних та інших суспільних інтересів  територіальних громад. 

2.3 «Заповідник» як природоохоронна та науково-дослідна установа:  



2.3.1 надає всебічну кваліфіковану допомогу у реалізації заходів з покращення ведення 
полонинського господарства, збереження полонинської культури, сталого використання 
природних комплексів та розвитку рекреаційної діяльності;  

2.3.2 вживає заходи щодо залучення коштів для покращення ведення полонинського 
господарства, збереження полонинської культури і сталого використання природних 
комплексів та розвитку рекреаційної діяльності на території полонини «                       » 
Карпатського біосферного заповідника; 

2.3.3 розробляє проектно-кошторисну документацію на створення капітальних 
об’єктів на створення необхідної інфраструктури на полонині «                    » для ведення 
показового полонинського господарства та здійснення рекреаційної діяльності; 

2.3.4 забезпечує взяття на баланс заповідника створені капітальні споруди (будівлі) (за 
винятком тимчасових) для ведення полонинського господарства та здійснення рекреаційної 
діяльності; 

2.3.5 організовує рекреаційну діяльність (логістика та розробка турів і екскурсій, 
написання програм демонстраційних заходів та майстер класів, тощо); 

2.3.6 проводить консультації та навчання для територіальної громади та зацікавленої 
сторони стосовно організації групового відпочинку та діяльності полонинського 
господарства;  

2.3.7 розробляє рекламну продукцію (буклети, візитівки, флаєри, статті у 
спеціалізованих газетах і журналах); 

2.3.8 забезпечує зв’язки з туроператорами та засобами масової інформації; 
2.3.9 виділяє на платній основі паливні дрова та деревину для потреб полонинського 

господарства;   
2.3.10 у межах території Карпатського біосферного заповідника проводить ремонт та 

утримання протипожежних доріг, гірських стежок, які також використовуються для потреб 
ведення полонинського господарства та здійснення рекреаційної діяльності; 

2.3.11 видає перепустки місцевому населенню на безоплатний доступ (прохід, проїзд 
по визначених маршрутах) територією Карпатського біосферного заповідника до місця 
ведення полонинського господарства; 

2.3.12 веде контроль та облік відвідування полонинського господарства з метою 
дотримання гранично допустимих антропогенних (рекреаційних) навантажень, визначених 
Проектом організації території Карпатського біосферного заповідника та охорони його 
природних комплексів, встановлених дозволів та лімітів на рекреаційне використання 
природних комплексів; 

2.3.13 проводить еколого-освітню та роз’яснювальну роботу серед населення та 
відвідувачів. 

2.4 «Рада», як орган що представляє інтереси територіальної  громади с.                        : 
2.4.1 на вимогу «Партнера» готує необхідні звернення до «Заповідника»; 
2.4.2 захищає та представляє інтереси «Партнера» в органах місцевої влади та 

самоврядування; 
2.4.3 надає необхідну всебічну допомогу «Партнеру» у організації і веденні 

полонинського господарства; 
2.4.4 вживає заходи щодо залучення коштів для покращення ведення полонинського 

господарства, збереження полонинської культури на території полонини «           » 
Карпатського біосферного заповідника; 

2.4.5 вирішує інші питання пов’язані з веденням полонинського господарства 
відповідно до чинного законодавства. 

2.5 «Партнер», як уповноважена особа територіальної громади с.                                  :  
2.5.1 за необхідності проводить реєстрацію своєї діяльності та отримує дозвільні 

документи відповідно до чинного законодавства; 
2.5.2 відповідає за організацію та функціонування полонинського господарства; 
2.5.3 забезпечує збереження власного майна, що використовується для ведення 

полонинського господарства та здійснення рекреаційної діяльності;  



2.5.4 забезпечує відновлення і підтримання у належному стані тимчасових 
господарських будівель і тваринницьких приміщень та може надавати допомогу 
«Заповіднику» у створенні необхідної інфраструктури на полонині «                           », 
виконанні заходів з ремонту та утримання у належному стані протипожежних доріг, гірських 
стежок, які використовуються для потреб ведення полонинського господарства  та здійснення 
рекреаційної діяльності;  

2.5.5 на підставі укладених договорів використовує встановлені «Заповідником» 
споруди (будівлі) для ведення показового полонинського господарства та здійснення 
рекреаційної діяльності; 

2.5.6 забезпечує полонинське господарство кваліфікованими працівниками, 
транспортом, інвентарем та худобою (вівці, ВРХ); 

2.5.7 по можливості та відповідно до вимог чинного законодавства забезпечує 
відвідувачів Карпатського біосферного заповідника на платній основі сільськогосподарською  
продукцією; 

2.5.8  забезпечує господарські та побутові потреби полонинського господарства; 
2.5.9 відповідає та забезпечує дотримання вимог природоохоронного законодавств та 

приписів уповноважених посадових осіб Карпатського біосферного заповідника; 
2.5.10 сприяє адміністрації Карпатського біосферного заповідника в охороні й 

збереженні природних комплексів та у виконанні покладених на неї завдань; 
2.5.11 забезпечує дотримання протипожежної безпеки, техніки безпеки та охорони 

праці під час перебування у гірській місцевості; 
2.5.12 на підставі укладених угод з Карпатським біосферним заповідником та від імені 

заповідника може надавати відвідувачам (туристам) платні рекреаційні послуги; 
2.5.13 надає пропозиції Карпатському біосферному заповіднику щодо визначення 

територій для проведення природоохоронних заходів, заготівлі деревини та паливних дров 
для потреб показового полонинського господарства. 

2.6  «Сторони» спільно:  
2.6.1 залучають до співпраці територіальні громади населених пунктів, розташованих 

у зоні діяльності  Карпатського біосферного заповідника; 
2.6.2 проводять постійні консультації для обговорення та узгодження дій, спрямованих 

на покращення ведення полонинського господарства, розвиток рекреації та покращення 
природоохоронної роботи; 

2.6.3 формують громадську думку щодо збереження полонинської культури, 
рекреаційної діяльності і бережливого ставлення та поваги до особливо цінних об’єктів 
Карпатського біосферного заповідника.  

 
ІІІ. ІНШІ УМОВИ 

3.1 Полонина «                    » площею            га входить до складу Карпатського 
біосферного заповідника на умовах постійного користування та є територією природно-
заповідного фонду України загальнодержавного значення. Відповідно до функціонального 
зонування дана полонина входить до зони антропогенних ландшафтів; 

3.2 Використання природних ресурсів (загальне та спеціальне) «Партнером» 
здійснюється відповідно до чинного законодавства України, Проекту організації території 
Карпатського біосферного заповідника і охорони його природних комплексів та рішень 
науково-технічної ради Заповідника – на основі щорічно виписаних лісових квитків та 
укладених угод про використання природних ресурсів; 

3.3 «Партнер», щорічно до початку вигону худоби на полонину на підставі поданих 
документів на випас худоби (овець, ВРХ) повинен отримувати у «Заповіднику» лісовий 
квиток та укласти відповідну угоду на використання природних ресурсів; 

3.4 Випас худоби (овець, ВРХ) без отримання лісового квитка або поза межами 
визначеної території є порушенням природоохоронного законодавства і винні особи 
притягуються до юридичної відповідальності;  



3.5 «Партнер», для здійснення діяльності визначеної даним Меморандумом не має 
права встановлювати власні капітальні споруди (будівлі). У разі необхідності відповідно до 
норм чинного законодавства таке будівництво може здійснюватися виключно Карпатським 
біосферним заповідником; 

3.6 Виконання «Партнером» ремонтно-відновлювальних робіт не тягне за собою 
набуття права власності на такі об’єкти і не може слугувати підставою для переходу права 
власності чи права користування на земельну ділянку на якій вони розташовані;  

3.7 Продукт праці (сільськогосподарська продукція), отримана у результаті діяльності 
полонинського господарства є власністю «Партнера»;  

3.8 Кошти отримані у результаті здійснення рекреаційної діяльності є власністю 
«Заповідника»; 

3.9 «Заповідник» та «Рада» не несуть відповідальність перед третіми особами за 
діяльність полонинського господарства чи дії «Партнера» та працівників полонинського 
господарства;  

3.10 У випадку виникнення суперечок або розбіжностей «Сторони» зобов'язуються 
вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій; 

3.11 У даний Меморандум можуть бути внесені зміни і доповнення, що не суперечать 
чинному законодавству за ініціативою будь-якої сторони та згодою інших двох сторін. 

3.12 Додатки №1 і №2 є невід’ємною частиною даного Меморандуму. 
 

ІV. ТЕРМІН ДІЇ МЕМОРАНДУМУ 
4.1 Цей Меморандум набирає чинності з моменту підписання його «Сторонами» і діє 

до моменту його припинення у випадках визначених чинним законодавством та умовами 
даного Меморандуму; 

4.2 Цей Меморандум підписується у 3-х примірниках, що мають однакову юридичну 
силу; 

4.3 Даний Меморандум може бути припинено та переукладено: 
4.3.1 за обґрунтованою пропозицією «Заповідника» або «Ради» у разі систематичного 

невиконання «Партнером» вимог чинного законодавства, умов викладених у даному 
Меморандумі, припинення зупинення «Партнером» діяльності щодо ведення полонинського 
господарства. Таке рішення повинно бути розглянуто і погоджено на НТР (бюро) 
«Заповідника» та затверджено на сесії «Ради»;  

4.3.2 за ініціативою (заявою) «Партнера» про припинення своєї діяльності та 
рішенням «Ради» про закріплення полонини «Струнги» за іншою уповноваженою особою. 

    
V. ПІДПИСИ СТОРІН 

 
Від Карпатського  
біосферного заповідника  
Директор 

 
 
___________________  

 
 
М.П. Рибак 
 

 
Від                        сільської ради 
Сільський голова 

 
 
___________________ 

 
 
 
 

 
 

 
 
___________________ 

 
 

 


