
СЕРЕД ПРЕТЕНДЕНТІВ НА ЗДОБУТТЯ В 2022 РОЦІ, ГЛОБАЛЬНОЇ 

ЕКОЛОГІЧНОЇ ПРЕМІЇ ПРИНЦА ВІЛЛЯМА ТА БРИТАНСЬКОГО 

КОРОЛІВСЬКОГО ФОНДУ (Earthshot Prize), БУВ І ПРЕДСТАВНИК УКРАЇНИ 

 

7 грудня 2022 року, в американському Бостоні, принц Вільям, за участі зірок шоу-

бізнеса, провів урочисту церемонію із вручення премії Лауреатам.  

Премії 2022 року отримали:  

- стартап із Кенії «Mukuru Clean Stoves», яким пропонується жінкам, печі з чистішим 

горінням, щоб зменшити нездорове забруднення в приміщенні та забезпечити безпечніший 

спосіб приготування їжі;  

- проект із захисту та відновлення природи Хейті в Індії, яким запропоновано 

новаторське рішення для місцевих дрібних фермерів, щоб зменшити витрати, збільшити 

врожайність і захистити засоби до існування в країні, яка перебуває на передовій зміни 

клімату; 

- корінні жінки Великого Бар’єрного рифу в Австралії, за надихаючу програму, яка 

поєднує 60 000 річні знання корінних народів із цифровими технологіями для захисту суші і 

моря;  

- проект «Побудуйте світ без відходів (Notpla)» із Великобританії, яким запропоновано 

рішення щодо створення альтернативи пластиковій упаковці із морських водоростей; 

- проект боротьби зі зміною клімату із Оману, який розроблений друзями дитинства та 

передбачає перетворення вуглекислого газу на камінь із постійним зберігання його під 

землею. 

Earthshot Prize — це глобальна екологічна премія та платформа для виявлення, 

прискорення та масштабування новаторських рішень для збереження та відновлення планети 

Земля. 

Засновником Премії із преміальним фондом у розмірі 50 мільйонів фунтів стерлінгів, 

виступили принц Вільям та Британський королівський фонд.  

Її присуджують із 2021 року, п’ятьом особам або організаціям, за інноваційні 

екологічні рішення у сфері захисту та відновлення природи, очищення повітря, відродження 

океанів, побудови безвідходного виробництва або боротьби зі зміною клімату.  

Нагорода, яку вже назвали "Нобелівською премією в галузі захисту навколишнього 

середовища", вручається з 2021 року по 2030 рік. Лауреати отримують один мільйон фунтів 

стерлінгів та спеціально виготовлені медалі. 

Цьогорічних переможців, визначали із понад 1000 претендентів із 80 країн світу, які 

були запропоновані 349 затвердженими Фондом, номінаторами.  

В цьому контексті для нас, дуже приємним і несподіваним стало повідомлення 

словацького професора із Зволенського технічного університету Вільяма Піхлера, про 

висунення кандидатури Федора Гамора, на здобуття премії в 2022 році. 

Професор Вільям Піхлер, у листі на нашу адресу від 4 квітня ц.р., писав:  

«… Мене призначили офіційним номінатором на https://earthshotprize.org/. Я номінував 

вас за ваші досягнення. Номінацію успішно подано до системи. 

Звичайно, номінацій буде більше, і комісія Earthshot Prize зробить остаточний вибір - її 

очолює сер Давід Аттенборо, відомий британський захисник природи. Тож будемо 

сподіватися і чекати рішення. Його зроблять приблизно до кінця літа.  

Якщо ми досягнемо успіху, вони повідомлять нас. Але в будь-якому випадку, ви вже є 

зареєстрованим претендентом на премію «Earthshot Prize», що само по собі є важливою та 

чудовою подією. Я переконаний, що ви і ваша країна заслуговуєте на це більше за інших. Я 

також радився з Іваном Волощуком, ми обоє в цьому погоджуємося». 

В поданому номінаційному досьє «Збереження пралісів бука європейського», 

зазначається, що д-р Федір Гамор номінується за «Надихання та сприяння збереженню 

букових пралісів у Європі, з метою захисту біорізноманіття, поглинання вуглецю та 

підвищення екологічної свідомості».  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fearthshotprize.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR0uimvjCF1VRjDOcyJI-5_uUZYBpfYWluq3CKKQ-1ALOO294CfQsgJmcm4&h=AT1OVxgLq6bT9fTY6lw7ETcG-WzCxZsAasxXb2y7HwQdExplwcWTfSNHAjnMvpvUNQ2yPDJvUjfwHgFP4SzHM7CXZtqE2jLHcFAo90OFC4m_oDyaRFenSdHcNHNDF-K8Srqf&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2aFbWJtF1vJ2KelPYj8DbArZ1RGkovbJWH_zBP1pwMAJwQGEcebuZb6XaYl_MsJmgcKhBF9CMqMgUEdKBe2Pj9FVajLib0jFImqt-_wcgHB6arWxuTC_hEVWv0PYreWGWuyjz8v_DtaTdijDiXGZk8oHJZ0MZtZgSagG_MBGD4r_HQYLKp


«Багатосторонній об’єкт Всесвітньої спадщини «Букові праліси та давні ліси Карпат та 

інших регіонів Європи», - наголошує професор Вільям Піхлер, включає рештки 

європейських пралісів та давніх лісів бука, які майже збереглися незміненими людиною.  

Цей серійний транснаціональний об’єкт всесвітньої спадщини, наразі є найбільшим 

об’єктом всесвітньої спадщини у світі. З 94 його складових у 18 країнах, це єдиний у світі 

об’єкт Всесвітньої спадщини, який поєднує так багато країн. 

Доктор Федір Гамор, відігравав вирішальну роль на шляху його створення, не 

шкодуючи часу та енергії, щоб забезпечити збереження українських букових пралісів як 

плацдарму для міжнародного визнання видатної універсальної цінності таких лісів у Європі 

та в усьому світі.  

За часів СРСР він особисто ризикував у боротьбі з бюрократією, яка ставилась вороже 

до посилення охорони природи та міжнародного співробітництва.  

Історія доктора Гамора в боротьбі за природу доступна за посиланням 

http://cbr.nature.org.ua/doc/U_E.pdf». 

А на Веб-сайті: https://wilderness-society.org/fedir-hamors-new-book.../, підкреслюється в 

номінаційному досьє, поміщено довідкову інформацію про претендента на Премію. 

 

Федір Гамор,  

заступник директора Карпатського біосферного заповідника, 

професор 
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