
НА ЗАСІДАННІ «КРУГЛОГО СТОЛУ» ГОВОРИЛИ ПРО ГЛОБАЛЬНУ РОЛЬ 

БІОСФЕРНИХ РЕЗЕРВАТІВ ЮНЕСКО В ЗБЕРЕЖЕННІ ПРИРОДНИХ ЦІННОСТЕЙ ТА 

ВПРОВАДЖЕННІ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ  

3 листопада 2022 року, в залі засідань Рахівської районної ради, адміністрація 

Карпатського біосферного заповідника провела, за участі керівництва Рахівської районної 

військової адміністрації та районної ради, представників територіальних громад та трудового 

колективу біосферного заповідника, «круглий стіл» з нагоди відзначення Міжнародного дня 

біосферних резерватів ЮНЕСКО. 

Вступним словом зібрання відкрив директор біосферного заповідника, заслужений 

природоохоронець України Микола Рибак. 

З доповіддю та презентацією про глобальне значення, для майбутнього людства, 

біосферних резерватів та про роль й місце Карпатського біосферного заповідника у складі 

Всесвітньої мережі біосферних резерватів ЮНЕСКО, виступили доктор біологічних наук, 

професор, заслужений природоохоронець України заступник директора біосферного 

заповідника Федір Гамор та керівники відділу науково-дослідної роботи установи Василь 

Покиньчереда та кандидат фізико-матемитичних наук Юрій Беркела.  

Федір Гамор, зокрема нагадав, що16 грудня 2021 року Генеральна Ассаблея Організації 

Об’єднаних націй, оголосила 2022 рік Міжнародним роком сталого розвитку гір. У схваленій 

Резолюції, запропоновано країнам - членам ООН, організаціям, які засновані ООН, іншим 

міжнародним організаціям та всім зацікавленим сторонам, разом з громадянським 

суспільством, приватним сектором та науковими інституціями, забезпечити проведення 

заходів із відзначення Міжнародного року сталого розвитку гір. 

А за рішенням секретаріату ЮНЕСКО, в цьому році вперше, 3 листопада відзначається 

як Міжнародний день біосферних резерватів, яким належить, як модельним територіям, 

особлива важлива роль в реалізації стратегії сталого розвитку, яка схвалена, на конференції 

Глав держав та урядів світу в Ріо-де Жанейро у 1992 році, і яка до сьогодні є найважливішим 

стратегічним Міжнародним документом для збереження планети Земля. 

Детально також проінформовано, що означає поняття «біосферні резервати» та про 

глобальну мережу «біосферних резерватів» й про їх структуру та функції, роз’яснено, яка 

різниця між біосферними резерватами та біосферними заповідниками в Україні тощо.  

Особливо підкреслено важливу роль Карпатського біосферного заповідника як 

складової частини Всесвітньої мережі біосферних резерватів ЮНЕСКО.  

Важливими та цікавими були зауваження та пропозиції з якими виступили на зібранні, 

заступники голови Рахівської районної ради Іван Копич та Рахівської районної військової 

адміністрації Наталія Кобаса, голова Богданської територальної громади Степан Мільчевич, 

староста села Ділове Андрій Панасюк, начальниця віддіду соціально-економічного розвитку, 

рекреації та міжнародної співпраці Рахівської міської ради Вікторія Губко, головний 

лісничий Рахівського лісодослідного господарства Андрій Угрин, начальниця відділу 

еколого-освітньої роботи та виконуючий обов’язки завідувача лабораторії лісознавства 

Карпатського біосферного заповідника Вікторія Губко та кандидат біологічних наук, 

заслужений природоохоронець України Дмиро Сухарюк. 

А загалом, на «круглому столі», червоною ниткою проходила ідея про те, що біосферні 

резервати ЮНЕСКО – це не просто природоохоронні території, а модельні території, які 

відіграють важливу роль в реалізації стратегії сталого розвитку.  

Їх діяльність базується на «Цілях сталого розвитку» (The Sustainable Development Goals 

(SDGs) or Global Goals) , які на сьогодні є найважливішими для збереження планети Земля. 

Федір Гамор,  

заступник директора Карпатського біосферного заповідника, 

професор 

 

 









 
 


