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Регіональної науково-практичної конференції «Природні комплекси й 

екосистеми верхів’я ріки Прут: функціонування, моніторинг, охорона» 
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Регіональна науково-практична конференція «Природні комплекси й 
екосистеми верхів’я ріки Прут: функціонування, моніторинг, охорона» 
відбулася в рамках системи заходів у зв’язку з проголошенням 2009 року 
Роком Карпат і мала на меті обговорити підсумки багаторічних наукових 
досліджень природних комплексів і екосистем у верхів’ї ріки Прут, сучасний 
їх стан, шляхи удосконалення їхньої охорони та забезпечення раціонального 
використання. 

Водночас Конференція присвячувалась 30-річчю навчальної і наукової 
діяльності Чорногірського географічного стаціонару Львівського 
національного університету імені Івана Франка. Детальна інформація про 
конференцію та її матеріали знаходяться на веб-сторінці географічного 
факультету університету www.lnu.edu.ua/faculty/geography/ 

У конференції взяли участь провідні вчені авторитетних наукових 
установ Національної академії наук України – Інституту географії (м. Київ), 
Інституту держави і права ім. В. М. Корецького (м. Київ), Інституту екології 
Карпат (м. Львів), Інституту гідробіології (м. Київ), Інституту зоології  
(м. Київ), Державного природознавчого музею (м. Львів), Інституту рибного 
господарства Української аграрної академії наук (м. Київ), низки 
національних університетів – Київського, Львівського, Прикарпатського, 
біоресурсів і природокористування (м. Київ), Івано-Франківського технічного 
університету нафти і газу, Міжнародного економіко-гуманітарного 
університету (м. Рівне), Бережанського агротехнічного інституту, 
Люблінського католицького університету (Польща), Ягелонського 
університету (Польща), спеціалісти з будівництва малих ГЕС австрійської 
фірми «Werner Geselschaft Burgerlich Recht», керівники та науковці 
Карпатського національного природного парку, представники державних 
органів, органів місцевого самоврядування, громадських наукових 
організацій – Українського географічного товариства, Міжнародної асоціації 
ландшафтної екології (Українське відділення), Регіонального агентства 
стійкого розвитку та інших. 

Заслухавши і обговоривши понад 70 наукових доповідей стосовно 
екологічної ситуації у верхів’ї Прута, стаціонарних досліджень в Україні, 
інших важливих проблем, а також ознайомившись під час наукової екскурсії 
зі станом природних комплексів і екосистем регіону, конференція 
УХВАЛИЛА: 

1. Відзначити, що верхів’я ріки Прут у межах гірського масиву 
Чорногора є унікальною природною екосистемою Українських Карпат, 
скарбницею природно-заповідного фонду. Ця територія у 1968 році стала 



 2 

складовою частиною Карпатського природного заповідника, а з 1980 року як 
заповідна зона (Говерлянське заповідне лісництво, з 2005 року Говерлянське 
природоохоронне науково-дослідне відділення) увійшла до складу 
Карпатського національного природного парку. Її ландшафтні комплекси і 
екосистеми є цінними не лише в масштабах Українських Карпат, але й 
Карпатської гірської системи вцілому. Тут зосереджено більше сотні 
унікальних ландшафтних, геологічних, геоморфологічних, гідрологічних, 
геоботанічних та інших природних об’єктів, які необхідно зберегти для 
майбутніх поколінь. Це важливий еколого-географічний полігон проведення 
системних природничих досліджень європейського значення. 

Збереження та відтворення біологічного та ландшафтного різноманіття 
верхів’я Прута є необхідною умовою забезпечення сталого розвитку 
Карпатського регіону вцілому згідно з положеннями та принципами, 
закріпленими  у Декларації щодо довкілля та розвитку («Порядок денний на 
ХХІ сторіччя», Ріо-де-Жанейро, 1992), Плані дій Світового Саміту з проблем 
сталого розвитку, Декларації з питань довкілля та сталого розвитку в 
Карпатському та Дунайському регіонах (Бухарест, 2001), Рамковій Конвенції 
про охорону та сталий розвиток Карпат (Київ, 2003). 

2. Наголосити, що екологічний стан у верхів’ї р. Прут за останні 
десятиріччя значно погіршився. Це спричинено надмірним рекреаційним 
навантаженням, забрудненням водних об’єктів побутовими стоками, 
зростаючими викидами транспортних засобів в атмосферне повітря, 
невпорядкованими рубками лісу тощо. Новою суттєвою екологічною 
загрозою може стати спорудження двох малих ГЕС, що передбачає 
будівництво водозаборів, в т. ч. греблі і водосховища, водонапірних 
трубопроводів довжиною близько 3 км вздовж річки Прут і єдиної 
автомобільної дороги до підніжжя Говерли, які проектуються всупереч 
вимогам екологічного законодавства, нормам екологічної безпеки. Їх 
будівництво та експлуатація без урахування екологічних факторів призведе 
до порушення водного балансу ріки, активізації небезпечних схилових та 
руслових процесів, збіднення ландшафтного та біотичого різноманіття і може 
створити екологічну небезпеку для туристів і місцевого населення. 

3. Підтримати висловлені на конференції пропозиції щодо створення на 
базі Карпатського національного природного парку біосферного заповідника 
та включення території верхів’я Прута до переліку водно-болотних угідь 
Рамсарської конвенції і звернутися з відповідними клопотаннями до 
Національного комітету з Програми ЮНЕСКО "Людина і біосфера" та 
Міністерства охорони навколишнього природного середовища. 

4. З метою поліпшення збереження цінних і унікальних природних 
комплексів та екосистем верхів’я Прута рекомендувати Міністерству 
охорони навколишнього природного середовища України та Національній 
академії наук України реалізувати систему заходів, спрямованих на: 1) 
розширення заповідної зони в цій частині парку за рахунок повернення 
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раніше вилучених із заповідної зони земель та включення до неї прилеглих 
територій Озернянського лісництва ДП “Ворохтянське лісове господарство” 
з метою реалізації басейнового принципу функціонування територій 
природно-заповідного фонду; 2) недопущення запланованого скорочення 
заповідної зони надалі; 3) посилення контролю за дотриманням заповідного 
режиму в Говерлянському відділенні Карпатського національного 
природного парку; 4) послаблення існуючих та недопущення виникнення 
нових антропогенних навантажень на заповідні території (будівництва малих 
гідроелектростанцій, гірськолижних комплексів тощо).  

5. Рекомендувати дирекції Карпатського національного природного 
парку та Державному управлінню охорони навколишнього природного 
середовища в Івано-Франківській області переглянути схему 
функціонального зонування території Говерлянського відділення, 
повернувши до складу його заповідної зони раніше вилучені території та не 
допустити нових запланованих вилучень заповідних ділянок, впорядкувавши 
розміщення нових господарських і туристичних об’єктів на території парку 
та внісши в установленому порядку відповідні зміни до Проекту організації 
території Карпатського національного природного парку, охорони, 
відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів і 
об'єктів, 

6. Звернутися до Міністерства освіти і науки України та Президії 
Національної академії наук України з клопотанням про занесення 
Чорногірського географічного стаціонару Львівського національного 
університету імені Івана Франка та високогірного біологічного стаціонару 
«Пожижевська» Інституту екології Карпат НАН України до Державного 
реєстру наукових об’єктів, що становлять національне надбання. 

7. Звернутися до Кабінету Міністрів України з проханням переглянути 
порядок здійснення моніторингу навколишнього природного середовища в 
Україні, посиливши роль фонового моніторингу і забезпечивши особливу 
роль у його здійсненні комплексних географічних стаціонарних досліджень. 
Науково обґрунтована мережа географічних стаціонарів з урахуванням 
територіальної диференціації ландшафтного і біорізноманіття, різних типів 
господарської діяльності, несприятливих природних процесів, які 
потребують особливої уваги, має бути створена в Україні насамперед на базі 
природних і біосферних заповідників та національних природних парків. 

8. Підтримати ініціативу Інституту екології Карпат НАН України про 
створення Всеукраїнської асоціації природничих стаціонарів. 

9. Схвалюючи державну політику щодо розвитку будівництва малих 
гідроелектростанцій в Українських Карпатах, наголосити на необхідності 
розміщення та експлуатації таких станцій  виключно з урахуванням 
екологічних факторів. 

Рекомендувати Міністерству палива та енергетики України, 
Міністерству охорони навколишнього природного середовища України, 
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Держкомітету водного господарства України із залученням фахівців 
наукових та проектних установ розробити економічно та екологічно 
обґрунтовані норми, а також відповідні рекомендації щодо розміщення малих 
гідроелектростанцій в Україні. 

Рекомендувати Міністерству регіонального розвитку та будівництва 
України посилити контроль за проектуванням та будівництвом малих ГЕС в 
Українських Карпатах. 

Зважаючи на можливі екологічні загрози будівництва малих 
гідроелектростанцій у верхів’ї ріки Прут у межах Говерлянського відділення 
Карпатського національного природного парку провести громадські 
слухання, на розгляд яких винести результати державної та громадської 
екологічних експертиз проектних та інших документів щодо такого 
будівництва.  

Державному управлінню охорони навколишнього природного 
середовища в Івано-Франківській області забезпечити належний контроль з 
метою недопущення початку будівництва об'єктів малої гідроенергетики у 
Говерлянському відділенні Карпатського національного природного парку до 
одержання позитивних висновків екологічних експертиз, проведення 
громадського слухання та надання відповідних дозволів на будівництво. 

10. Підтримати ініціативу Українського географічного товариства щодо 
проведення спільно з іншими науковими громадськими організаціями 
громадської екологічної експертизи проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для будівництва та обслуговування малих 
гідроелектростанцій у верхів’ї річки Прут в межах Говерлянського 
відділення Карпатського національного природного парку та інших 
документів, рішень, дозволів з питань зазначених будівництв. 

 

 

Оргкомітет  


