
НА ПЕРШІЙ СЕСІЇ ГЕНЕРАЛЬНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ 

УКРАЇНИ У СПРАВАХ ЮНЕСКО, ПІДТРИМАНО МОЮ ІНІЦІАТИВУ ЩОДО 

ПРОВЕДЕННЯ ПІД ЇЇ ПАТРОНАТОМ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ 

КОНФЕРЕНЦІЇ З НАГОДИ 30-РІЧЧЯ СТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ БІОСФЕРНИХ 

ЗАПОВІДНИКІВ ТА ПОСИЛЕННЯ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАХИСТУ БУКОВИХ 

ПРАЛІСІВ ЯК ОБ’ЄКТУ ВСЕСВІТНЬОЇ СПАДЩИНИ ЮНЕСКО 

 

9 лютого 2023 року, в Міністерстві закордонних справ України, в гібридному режимі, 

проведено Першу сесію Генеральної конференції Національної комісії України у справах 

ЮНЕСКО. 

Вступним словом її відкрила перша заступниця Міністра закордонних справ України, 

Голова Національної комісії України у справах ЮНЕСКО Еміне Джапарова. 

Вона проінформувала про завершення реформи Нацкомісї, про її новий склад, роботу 

секторів та підсумки діяльності в 2022 році. 

До учасників з вітальним словом звернулась представниця ЮНЕСКО в Україні Кьяри 

Бардескі та заслухано звіти Секторів: культури та культурної спадщини; природної спадщини; 

освіти; науки; інформаційних технологій та цифровізації; молоді і спорту; рівних можливостей.  

А перший заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан 

Гречаник, виступаючи на конференції, серед багатьох напрямків, над якими працює відомство в 

рамках ЮНЕСКО, привернув увагу й до перспективи створення транскордонного українсько-

румунського біосферного резервату у Марамороських горах. 

Серед інших питань, конференція підтримала мої ініціативи, щодо проведення в цьому році, 

на базі Карпатського біосферного заповідника, під патронатом Нацкомісії, Міжнародної науково-

практичної конференції з нагоди 30-річчя затвердження Указом Президента України від 26 

листопада 1993 року, Карпатського, Чорноморського та «Асканія нова» біосферних заповідників, 

а також щодо прийняття, розробленого за нашої активної участі законопроекту із збереження в 

Україні об’єкту Всесвітньої природної спадщини «Букові праліси та давні ліси Карпат та інших 

регіонів Європи». 

Важливо і те, що в нинішньому складі Нацкомісії, значно зросло представництво установ 

природно-заповідного фонду. Так, якщо до попереднього її складу входили лише керівники 

Карпатського біосферного заповідника та біосферного заповідника «Асканія нова», то зараз в 

Секторах науки та природної спадщини, працюватимуть і керівники природних заповідників 

«Росточчя» та «Горгани», Чорноморського та Дунайського біосферних заповідників, 

національних природних парків «Деснянсько-Старогутський», «Синевир», «Зачарований край», 

«Яворівський», «Шацький» та «Ужанський», тобто ті, які представляють Україну в Міжнародній 

мережі біосферних резерватів ЮНЕСКО та входять до складу Всесвітньої природної спадщини 

ЮНЕСКО. 
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