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ВСТУП 
 

Унікальна територія, яка пропонується для зміни меж (розширення) 

НПП «Зачарований край» – це гірські лісові та водні екосистеми, що мають 

надзвичайно важливе значення у геоморфологічному, біогеографічному та 

ландшафтному відношеннях. Ліси, як ключовий елемент ландшафтів, 

забезпечують їх стабільність, а як джерела біорізноманіття виконують 

важливу роль на регіональному, місцевому та локальному рівні, запобігаючи 

деградації всіх природних складових ландшафту (рослинності, фауни, води, 

ґрунтів).  

Звіт про науково – дослідну роботу «Зміни меж (розширення) території 

національного природного парку «Зачарований край»» підготовлено в рамках 

прироохоронного проекту «Збереження Карпатських Пралісів» (2014), 

впроваджуваного  Українським товариством охорони птахів  у партнерстві та 

за фінансової підтримки Франкфуртського зоологічного товариства 

(Німеччина). 

Основна мета проекту – збереження Карпатських пралісів і 

старовікових лісів шляхом розширення територій покриття їх національними 

природними парками Українських Карпат. Територія впровадження – 

національні природні парки та прилеглі до них території, розташовані в зоні 

зростання пралісів і старовікових лісів: Карпатський, Верховинський, 

Черемоський, Вижницький, Сколівські Бескиди, Гуцульщина, Синевір, 

Ужанський, Зачарований край. 
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1. ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ЗМІНИ МЕЖ 
(РОЗШИРЕННЯ) ТЕРИТОРІЇ НПП «ЗАЧАРОВАНИЙ КРАЙ» 

Національний природний парк «Зачарований край» створений 
відповідно до Указу Президента України №343, від 21.05.2009 р. на площі 
6101,0 га. При цьому, згідно з п. 24 «Програми перспективного розвитку 
природно заповідної справи та екологічної мережі в Закарпатській області на 
2006 – 2020 роки передбачено створення Національного парку «Зачарований 
край» на площі 12,7 тис.га. 

В результатаі невиконання зазначеної Програми, на сьогодні значна 
частина об’єктів ПЗФ загальнодержавного та місцевого значення (6 об’єктів 
загальною площею – 2897,01 га), що розташовані в зоні НПП «Зачарований 
край», знаходяться за межами території Парку і підпорядковані Державному 
підприємству «Довжанське лісомисливське господарство» далі ДП 
«Довжанське ЛМГ». 

Крім діючих об’єктів ПЗФ, на приграничній з НПП  території  ДП 
«Довжанське ЛМГ» зростають значні площі букових пралісів та старовікових 
насаджень, які мають надзвичайно високу созологічну цінність. Знаходячись 
в лісогосподарській зоні, їм загрожує небезпека знищення.  

Також в приграничній зоні Парку, але за його межами, залишилась 
більша частина водозбірної території  р. Боржава, що негативно відбивається 
на перспективах збереження цілісної природної екосистеми басейну цієї 
річки.  

Наразі пропоноване розширення території НПП «Зачарований край» в 
значній мірі заручилось підтримкою органів місцевої влади та 
самоврядування,  зацікавлених сторін. 

Букові праліси та старовірові насадження, що збереглися за межами 
діючого НПП, після розширення парку і отримання охоронного статусу 
можуть бути долучені до номінації «Букові праліси Карпат та стародавні 
букові праліси Німеччини» Світової спадщини ЮНЕСКО, поданої 
адміністрацією НПП «Зачарований край» у квітні 2014 року.  

Все це у поєднанні зі збереженою історико-культурною спадщиною, 
(замками, церквами, пам’ятками архітектури), традиціями цього регіону, 
неодноразовими зверненнями громади Іршавського району до органів влади 
району з проханням створення природно – заповідної території, необхідністю 
оптимізації територіальної структури природно – заповідного фонду 
Карпатського регіону, його збільшення, надає всі необхідні передумови 
доцільності розширення території національного природного парку 
«Зачарований край». Це вже зараз створить можливості для збереження 
біотичного та ландшафтного різноманіття, окремих ділянок типових та 
ценотично унікальних пралісових комплексів і цінних водно – болотних 
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екосистем, зменшення обсягів вирубування гірських лісів та стабілізації 
екологічної ситуації у басейні верхньої течії р. Боржава. 

2. ВІДОМОСТІ ПРО МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РОЗМІРИ, 
ХАРАКТЕР ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ 
ТЕРИТОРІЇ, ПРОПОНОВАНОЇ ДЛЯ ЗМІНИ МЕЖ 
(РОЗШИРЕННЯ) ТЕРИТОРІЇ НПП «ЗАЧАРОВАНИЙ КРАЙ» 

 

Місцезнаходження 

Територія діючого НПП «Зачарований край» приурочена до центральної 
частини Вигорлат – Гутинської Вулканічної гряди передгір’їв Східних 
Карпат, а саме до хребта Великий Діл. 

Території, пропоновані для розширення, в більшій частині межують з 
існуючим НПП  «Зачарований край», а решта – це приполоннинні території, 
що межують з полониною «Кук» поблизу сіл Довге, Кушниця, Бронька, 
Суха, Лисичево. 

Адміністративно вони знаходяться в межах Іршавського району. 
Розміри 
Площа пропонованої території розширення складає 13428 га. 
У разі розширення, загальна площа території НПП складатиме 19529 га. 
Характер використання природних ресурсів 
За останні роки використання природних ресурсів  території, 

пропонованої для розширення НПП,  вібувалося шляхом заготівлі деревини 
від рубок головного користування та рубок з поліпшення якісного складу 
лісів. Рубки головного користування проводилися переважно в букових 
деревостанах,  а проведення заходів з покращення якісного складу лісів 
відбувалося в пошкоджених насадженнях особливо де переважаючою 
породою є ялина європейська яка є похідною в даних умовах і масово всихає. 

Мисливське господарство зараз на всій території ведеться ДП 
«Довжанське лісомисливським господарством». В минулому до 2012 року на 
частині території мисливське господарство велось Іршавською організаціює 
Українського товариства мисливців і рибалок. 

Використання недеревних ресурсів лісу  а саме заготівля грибів і ягід в 
промислових об’ємах не проводилася, даний вид природних ресурсів 
заготовляється місцевим населення для власних потреб. 

У разі приєднання території до НПП «Зачарований край», використання 
природних ресурсів буде обумовлено «Проектом організації території парку 
охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних 
комплексів і обєктів», функціональним зонуванням територї, з масимальним 



7 
 

збереженням традиційного для регіону природокористування та високого 
ступеню охорони в зонах строгої заповідності. 
 

3. АНАЛІЗ КОРИСТУВАЧІВ ТА ВЛАСНИКІВ ЗЕМЕЛЬНИХ 
ДІЛЯНОК ТЕРИТОРІЇ, ЗА РАХУНОК ЯКОЇ ПЛАНУЄТЬСЯ 
ЗМІНИТИ МЕЖІ (РОЗШИРИТИ) НПП «ЗАЧАРОВАНИЙ КРАЙ» 

Вся пропонована для розширення територія (13428,1 га) знаходиться в 
постійному користуванні Державного підприємства «Довжанське 
лісомисливське господарство».  

Пропоновані для розширення НПП «Зачарований край» території в 
розрізі лісництв та сільських рад ДП «Довжанське ЛМГ» наводимо в табл. 
3.1. і 3.2. 

Таблиця 3.1 

Пропоновані для розширення НПП «Зачарований край» території в 
розрізі лісництв ДП «Довжанське ЛМГ» (за матеріалами 

лісовпорядкування, Ірпінь 2010р.) 

№ 
з/п 

Назва 
лісництва 

К
ва

рт
ал

и 

За
га

ль
на

 
пл

ощ
а,

 г
а 

В т.ч. 

Примітка 
Заказники 

Інші цінні 
території, що 

немають 
природоохоронного 

статусу 
1 Білківське 1,2 325,0  20,0  

2 Велико – 
Дільське 

12,13,
23 747,0  165,0  

3 Довжанське 1-16 2190,0  765,0  

4 Загатське 28 166,0 – 80,0  

5 Лисичівське 

1-4, 6-
8, 13, 
15-17, 
19-20, 
22-24, 
26, 30 

3513,1  1050,0  

6 Річанське 1-38 6487,0 2802,0 767,0  

Разом 13428,1 2802,0 2487,0  
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Таблиця 3.2. 

Пропоновані для розширення НПП «Зачарований край» території в 
розрізі сільських рад ДП «Довжанське ЛМГ» (за матеріалами 

лісовпорядкування, Ірпінь 2010р.) 

Сільська 
рада 

Лісництво 

Білківське Велико-
дільське 

Довжан-
ське Загатське Личсичів-

ське Річанське 

К
ва

рт
ал

 

П
ло

щ
а,

га
 

К
ва

рт
ал

 

П
ло

щ
а,

га
 

К
ва

рт
ал

и 

П
ло

щ
а,

га
 

К
ва

рт
ал

и 

П
ло

щ
а,

га
 

К
ва

рт
ал

и 

П
ло

щ
а,

га
 

К
ва

рт
ал

и 

П
ло

щ
а,

га
 

Броньків-
ська            1-

39 6487,0 

Довжан-
ська     1-

16 2190,0       

Лисичів-
ська         

1-4, 6-
8, 13, 
15-17, 
19-20, 
22-24, 
26, 30 

3513,1   

Осійська       28 166,0     
Прибор-
жавська 1-2 325,0           

Чорно-
потіцька   

12, 
13, 
23 

747,0         

 

4.  ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРИТОРІЇ, ЩО ПРОПОНУЄТЬСЯ ДЛЯ 
ЗМІНИ МЕЖ (РОЗШИРЕННЯ) НПП «ЗАЧАРОВАНИЙ КРАЙ» 

4.1.  Природні умови 

4.1.1.  Геологічна будова 
У геологічному відношенні досліджувана територія лежить у зоні 

Закарпатського внутрішнього прогину, що складений Мукачівською і 
Солотвинською улоговинами з накладеною на них Вигорлат – Гутинською 
грядою. До них з півдня прилягає Паннонський серединний масив.  

На Закарпатті поширені осадочні, магматичні утворення, від 
верхньопротерозойських до четвертинних. У всіх тектонічних зонах 



9 
 

Закарпаття, включаючи й зону Закарпатського внутрішнього прогину 
зустрічаються відклади юрської системи. 

Відклади крейдової системи беруть участь у будові фундаменту 
Закарпатського внутрішнього прогину. До них тут відносять теригенно-
карбонатну флішоїдного типу товщу, складену чорними аргілітами, 
алевролітами, пісковиками, мергелями й вапняками. Потужність цієї товщі 
сягає кількох сотень метрів. Палеогенова система у Закарпатському прогині 
представлена тільки в крайній північно-західній частині прогину, і на 
території НПП не відмічалася (Природні багатства Закарпаття, 1987). 

Неогенова система у Закарпатському прогині представлена породами 
моласового комплексу, які відображають орогенний етап розвитку Карпат. В 
основі залягають сірі карбонатні пісковики, що належать до бурдигалу. Їх 
змінюють різногалечні конгломерати з червоним і сірим цементом. Вище 
залягають зеленувато – сірі новоселицькі туфи з прошарками туфітів, 
аргілітів і мергелів. Потужність конгломератів до 100 м. Вони належать до 
гельвету. Товщина туфів до 700 м, їх вік – тортон. Крім новоселицьких туфів, 
до тортону належать також потужна товща глинистих порід з прошарками 
пісковиків і туфів. Загальна потужність тортонських відкладів не менше 2-2,5 
км. Відклади сармату складені в нижній частині розрізу переважно глинами, 
алевритами й пісковиками, у верхній – глинами. Їх потужність до 1 км.  

Стратиграфічний комплекс паннону, що включає відклади верхнього 
сармата, меотису і понту виявлений головним чином глинами, до яких 
подекуди приєднуються андезити, туфи й туфіти.  

Власне вулканічний комплекс Вигорлат – Гутинської гряди, складений 
андезитами, андезито – базальтами, ліпаритами та їх туфами відносять до 
пліоцену. До відкладів антропогенового віку належать різноманітні схилові 
нагромадження гірської частини. 

4.1.2. Геоморфологічна будова 
Згідно з загальним геоморфологічним районуванням України, 

територія Вигорлат – Гутинського пасма є в межах Українсько – Карпатської 
області денудаційно – тектонічних гір і відповідає підобласті Вигорлат – 
Гутинського денудаційно – вулканічного низькогір’я на неогенових 
відкладах, у якій виділяють три райони: Вигорлат – Бужорське низькогір’я та 
середньогір’я, Вишківське інтрузивно – денудаційне низькогір’я і 
Завигорлатське денудаційне низькогір’я. Найхарактернішою рисою пасма є 
його асиметрична будова: північні і північно – східні, східні схили коротші й 
круті, а протилежні, орієнтовані в бік рівнини, видовжені й пологі. 
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Найвищі вершини розташовані ближче до північного, північно – 
східного та східного краю Вигорлат – Гутинського пасма. 

За характером рельєфу ця територія приурочена до передгір’я, яке 
утворене трахітовими туфами. Вигорлат – Гутинська Вулканічна гряда у 
геоморфологічному відношенні розглядається як окрема Вигорлат – 
Гутинська морфоструктура в межах Закарпатської морфоструктури, що 
утворилася в результаті потужних вулканічних виливів у пліоцені, тобто є 
молодою наложеною морфоструктурою. Над прилеглою з південного заходу 
низовиною Вигорлат – Гутинська гряда підноситься на 600 – 700 м. Основна 
особливість гряди – асиметричність. Південні її схили, пологіші, мають 
більшу протяжність, ніж північні. Припускають, що гірські вершини масиву 
Великий Діл являють собою дрібні вулкани (Природні багатства Закарпаття, 
1987). Cередня крутизна схилів різна – від 15 до 250. Найбільш стрімкі схили 
зустрічаються у північній частині масиву (до 400).  

За стрімкістю схили поділяються на (у % від загальної гірської площі): 
 пологі (до 11 градусів) – 35%; 
 покаті (11 – 20 градусів) – 49%; 
 стрімкі (21 – 30 на південних і 25 – 35 градусів на північних 

схилах) – 15%; 
 дуже стрімкі (понад 30 градусів на південних і 35 градусів 

на північних схилах) – 1%. 
 
До ерозійних морфоскульптур території відносять річкові долини, 

балки та яри. Річки переважно гірського типу і характеризуються глибоко 
врізаними долинами. За походженням долини полігенетичні: на окремих 
ділянках ерозійно – тектонічні, на інших – антецендентні. Переважають 
поперечні долини. 

Річкові долини у межах Вигорлат – Гутинської гряди більш – менш 
розлогі й терасовані. Руслові утворення четвертої тераси побудовані дрібним 
галечником з великою домішкою червонувато – бурої глини. Галечники 
перекриваються лесоподібними суглинками.  

Руслові еоплейстоценові галечники перекриваються 2-7 – метровим 
шаром бурувато – сірих, щільних, сильно оглеєних і озалізнених супісків або 
суглинків (Природа Укр. Карпат, 1968). Вигорлат – Гутинська гряда складена 
грубопорфіровими андезитами і базальтами бужорської світи, які належать 
до наймолодших вулканічних порід еоплейстоцену. 

Делювій Вигорлат – Гутинської гряди представлений суглинками 
жовтого, рожевого і червонувато-бурого кольору і містить значну кількість 
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подрібненого і перевідкладеного вулканічного матеріалу. Ділянками 
делювіальні суглинки набувають рис, характерних для лесоподібних порід. 
Вік делювіальних відкладів головним чином рис – вюрмський. 

В урочищах Зачарована Долина або Смерековий камінь північніше с. 
Ільниця трапляються скелі різноманітної форми з урвищами до 50–100 м. 

Морфологія долин рік, які розчленовують Вигорлат – Гутинське пасмо, 
визначена літологією розмитих порід. Долини, закладені в масивних лавах, 
глибокі, крутосхилі з V-подібним профілем, у туфах – широкі, коритоподібні. 

Місцями розвинуті осипища, які приурочені переважно до високих 
інтенсивно розчленованих ділянок рельєфу та зсуви, які складені інтенсивно 
зім’ятими глинами або аргілітами з домішкою уламків пісковиків. 

4.1.3. Клімат 
Клімат помірно – континентальний. Формується під впливом значної 

сонячної радіації, переважання Південно – Західнго переносу повітряних мас 
і гір, які захищають територію від проникнення арктичних повітряних мас.  

Розподіл опадів зумовлюється впливом висоти та форм рельєфу. 
Південно – Західні схили Українських Карпат затримують опадів більше і в 
холодний, і в теплий періоди. Досліджуваний район входить до атлантико – 
континентальної кліматичної області. 

Досліджуваний район входить до атлантико – континентальної 
кліматичної області. 

Клімат обумовлений впливом гірського рельєфу. Згідно зі схемою М.С. 
Андріанова (1957) пропонована територія знаходиться в помірно теплій, 
помірній та прохолодних вертикальних термічних зонах Карпат. Загалом тут 
панує західне перенесення повітряних мас, проте загальний напрямок 
циркуляційних процесів різко порушується гірськими хребтами. Так, 
атлантичні повітряні маси, що надходять із заходу та північного заходу, 
рухаються майже паралельно гірським хребтам і практично не затримуються, 
зате ті маси, що надходять із Середземномор’я (південний захід) та Арктики 
(північний схід) рухаються майже перпендикулярно хребтам і значно 
впливають на клімат. Так, під час проходження через гори південно – 
західних циклонів випадає основна кількість опадів. Крім цього, гірський 
рельєф спричинює різні типи місцевої циркуляції: фени, гірсько – долинну 
циркуляцію, схилові вітри. Для регіону характерний помірно – 
континентальний клімат з надлишковим зволоженням, неспекотним літом, 
м’якою зимою і теплою осінню. Максимальні літні температури сягають +30º 
С. Тут спостерігаються відносно високі річні температури (+7 +8º С), 
мінімальна –330С. Тривалість вегетаційного періоду 195 днів. Літо триває до 
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2,5 місяців. Осінь тепла і суха, триває до 2,5 місяців. Середньорічна кількість 
опадів 872 мм. За час вегетаційного періоду випадає 70% опадів. 

Зима триває близько 4 місяців. В цілому зима м’яка, з частими і 
тривалими відлигами. Погода дуже нестійка протягом цього періоду, теплі 
дні змінюються морозними зі снігом. Пізні весняні заморозки можливі по 30 
квітня, а ранні осінні з першої декади жовтня. 

Перший сніговий покрив з’являється наприкінці листопада і до кінця 
грудня стає стійким. Сніговий покрив може в будь-який час зими зійти 
повністю внаслідок частих відлиг з дощами. Звичайно стійкий сніговий 
покрив триває близько 2 – 3 місяців. Глибина замерзання ґрунту 59 см. 
Постійний сніговий покрив встановлюється в грудні місяці. Час сходження 
снігу – перша декада квітня. Вітри переважають південно – східних 
направлень. З квітня починається інтенсивне танення снігу, яке триває до 
кінця місяця. Клімат розташування НПП «Зачарований край» є перехідний 
від помірно – теплого західно – європейського до континентального східно – 
європейського. Характеристика кліматичних умов території, пропонованої 
для розширення парку, наведена в таблиці 4.1.3. 

 

Таблиця 4.1.3. 

Характеристика кліматичних умов 

Показники Значення Один. 
вимірювання Дата 

середньорічна темп. повітря 
абсолютна максимальна 
абсолютна мінімальна 

+7,+8 
+38 
-33 

градус 
 

серпень 
 

кількість опадів на рік 872 мм  
тривалість вегетаційного періоду 195 днів  
останні заморозки весною   третя декада 

квітня 
ранні осінні заморозки    перша декада 

жовтня 
сніговий покрив: 
потужність 
час появи 

 
41 

 

 
см 

 

 
 

третя декада 
листопада 

глибина промерзання ґрунту 59 см  
напрям переважаючих вітрів по 
сезонах: 
зима 
весна 
літо 

 
 

Пн – Сх 
Пд – Сх 

Пд 

 
 

Румб 
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4.1.4. Гідрографія 
Гідрографія регіону в першу чергу визначається кількістю опадів, 

значна частина яких просочується у водоносні шари вулканічних порід і 
через якийсь час у вигляді джерел знову виходить на поверхню. Чисельні 
потоки, струмки і струмочки водозбірної території південно – східної 
частини хребта Великий Діл впадають у р. Іршаву, яка у свою чергу є правою 
притокою р. Боржави, яка входить до басейну р. Тиси. Всього гідрологічну 
мережу території складають близько 36 малих річок та потоків гірського 
характеру (Wiesner, 1935) (таблиця 4.1.4.) (Звіт про використання 
природоохоронного заходу «Розробки проекту екомережі Закарпатської 
області (продовження робіт)». Іршавський район.) та болота, які займають 88 
гектарів. 

Розподіл модулю річкового стоку (суми води, яка збирається з 
чисельних струмків, потоків, струмочків, що утворюються після випадання 
дощу чи танення снігу) становить близько 15 л/с на 1 км2 (за ізолініями К.Н. 
Воскресенського, цит. За Василевський, 1973) і може змінюватися кожного 
року в залежності від метеорологічних умов. Для даної місцевості 
характерний нерівномірний розподіл річного стоку: на березень – квітень 
припадає 10-22%, травень – вересень 41-53%, жовтень – листопад – 11-15%, 
грудень – лютий – 16-18%, тобто на теплий період року припадає до 85% 
річного стоку. 

Крім значної гідрологічної мережі, неабияким акумулятором прісної 
води є водоносні горизонти корінних порід, а саме кора вивітрювання 
вулканічних порід Вигорлат – Гутинської гряди. Присутні тут води напірні й 
безнапірні. Дебіти свердловини становлять від 0,5 до 20 л/сек. Рівень 
мінералізації вод менше 1 г/л. Водоносні горизонти Вигорлат – Гутинської 
гряди містять надзвичайно чисту воду, оскільки вони надійно ізольовані від 
попадання поверхневих вод, в чому їх перевага над водами алювіальних 
відкладів (Василевський, 1973). 

осінь Пд – Сх 
Середня швидкість переважаючих 
вітрів по сезонах: 
зима 
весна 
літо 
осінь 

 
 
 

2,7 
2,1 
1,5 
2,2 

 
 

м\сек 

 

відносна вологість повітря 82 %  
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Таблиця 4.1.4. 

Характеристика гідрологічної мережі території за рахунок якої 
пропонується розширити НПП «Зачарований край» 

Найменування річки, 
потоку Куди впадає Загальна 

протяжність, км. 

Площа 
водозбору, 

кв. км 

р. Боржава р. Тиса 106 1360 
р. Іршава р. Боржава 48 346 

р. Кушниця р. Боржава 18 106 
р. Бронецька Ріка р. Боржава 20 96 

р. Бистра р. Боржава 18 102 
 

4.1.5. Ґрунти 
Район Вулканічних Карпат за умовами ґрунтотворення дещо 

відрізняється від інших регіонів. Вигорлат – Гутинський хребет 
простягається вздовж північної межі Закарпатського прогину і входить до 
складу Гірської буроземно – лісової зони. У зону ж Закарпатського 
передгір’я він входить у формі як кристалічних вулканічних утворень, так і 
вулканічних туфів, які виходячи місцями на поверхню, с причиною 
поширення бурих лісових і глибоко дерново – буроземних ґрунтів серед 
буроземно – підзолистої зони. 

Передгір’я складено в основі магматичними, переважно середніми 
породами (андезити та ін.) Вигорлат Гутинського хребта, який входить до 
складу гірської буроземно – лісової зони. Причиною поширення бурих 
лісових грунтів серед буроземно – підзолистої зони у поясі передгір’я є 
окремі виходи тут на поверхню кристалічних утворень і вулканічних туфів. У 
нижчих передгірних поясах (175 – 275 м н.р.м) за материнські породи грунтів 
служать щебенюватий делювій магматичних порід, у тому числі й 
червоноколірні глини, щебенюватий і неглибокий елювій, що підстилається 
плитою цих же порід; делювій і елювій флішу, у тому числі місцями й 
вапняків. Тераси річок, які перерізають передгір’я, складені щебенюватими 
піщаними і супіщаними породами. По днищах широких понижень залягає 
глинистий і суглинковий маловодопроникний делювій. Передгір’я сильно 
еродоване, має горбистий – увалистий і часто зсувний рельєф. Рівень 
підгрунтових вод після опадів піднімається до поверхні, чим обумовлюється 
оглеєння ґрунтів. 
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В умовах промивного й застійно – промивного водних режимів на 
малодренованому й переважно нещебенистому елювії – делювії флішу і 
магматичних порід утворилися буроземно – підзолисті грунти, на добре 
дренованих щебенюватих породах бурі лісові. У гірсько – лісовому поясі від 
325 до 1450 м переважають бурі лісові ґрунти. Вони сформувалися під 
широколистяними і хвойними лісами, на продуктах вивітрювання гірських 
порід. Гумусовий горизонт їх має потужність від 30 до 40 см. 

На глинистому делювії балок залягають дернові глейові, а на широких 
терасах річок – дернові опідзолені оглеєні грунти. Локально на болотах, у 
міжгірських депресіях сформувалися болотні ґрунти торфувато – болотних 
відмін (Природні багатства Закарпаття, 1987). 

Ґрунти хребта Великий Діл формуються на продуктах вивітрювання 
вулканічних порід – андезито – базальтів, андезитів, рідше ліпаритів, дацитів, 
туфів. Відмінності у морфологічній будові грунтів зумовлені різницею 
грунтотворних підстилаючих порід між окремими ділянками. Незважаючи на 
це, всі ґрунти досліджуваного регіону належать до типу бурих лісових з 
усіма характерними для них ознаками (Пастернак, 1967; 1987): 

Н0 – 0 – 2 см. Підстилка з листя і гілочок бука, знизу напіврозкладена. 
На – 2 – 4 см. Темно – бурий, дрібнозернистий, свіжий, пилувато-

суглинковий з включенням щебеню (15-20%), сильно пронизаний дрібними 
корінцями бука; перехід поступовий. 

Н – 4 – 49 см. Темно – бурий, пухкий, свіжий, дрібнозернистий, 
неміцної структури, пилувато – суглинковий, зустрічається каміння, перехід 
помітний. 

НР – 49 – 70 см. Світло – бурий з сірим відтінком, ущільнений, 
вологий, середньосуглинковий, до 50% каміння і щебеню. 

Р – 70 – 105 см. Пальово – бурий, вологий, вивітрілий андезит, який 
переходить у гірську породу. 

Морфологія ґрунту дуже одноманітна, візуально не виділяють і ні 
елювіальний, ні ілювіальний горизонти, немає істотних відмін в їх структурі 
та механічному складі. Ґрунти під буковими лісами на висоті до 700 м над 
рівнем моря відносять до світло – бурих гірсько – лісових, а розташовані 
вище 700 м – до темно – бурих гірсько – лісових. 

Крім того, серед бурих гірсько – лісових ґрунтів, які утворились на 
продуктах вивітрювання магматичних порід, виділяють такі групи: 
(Пастернак, 1987): 

— бурі ненасичені (ступінь насиченості 20 – 25%) неопідзолені. 
Формуються на продуктах вивітрювання андезитів і андезито – 
базальтів у верхніх частинах схилів; 



16 
 

— бурі насичені (ступінь насичення 60 – 80%) неопідзолені, які 
формуються на продуктах вивітрювання основних порід (базальтів і 
андезито – базальтів); 

— бурі ненасичені й слабонасичені опідзолені, що утворюються 
на дуже розкладених делювіально – елювіальних відкладах андезито – 
базальтів, а також ліпаритів, дацитів. 
За територіальною ознакою і родючістю бурі гірські лісові ґрунти 

умовно поділяються на евтрофні, мезотрофні й оліготрофні. Територіально 
тут переважають мезотрофні буроземи (кислі, вилугувані та опідзолені 
буроземи). До групи евтрофних відносяться типові буроземи, до 
оліготрофних вилугувані буроземи у смугах вапнякових відкладів. 

4.2. Екологічна та біологічна цінність 

4.2.1. Флора і рослинність 
Найбільш характерною особливістю рослинного покриву в Карпатах є 

помітна тут вертикальна поясність, яка відображає зональний характер зміни 
кліматичних умов по вертикалі. Згідно висотного районування рослинності 
Українських Карпат територія, пропонована під розширення, розміщена у 
поясах передгірних дубових лісів з дуба скельного та букових лісів, в межах 
якого виділяють висотні смуги (чистих букових лісів і ялиново – букових 
лісів).  

Природну рослинність хребта Великий Діл, під якою проходив і 
проходить процес ґрунтоутворення на висотах до 400 м складає головним 
чином дуб скельний з домішкою бука і граба, вище 400-500 м переважають 
букові насадження. 

Букові ліси є найбільш поширеною лісовою формацією південно-
західного макросхилу Українських Карпат. Панівне становище букових лісів 
у рослинному покриві обумовлене розташуванням досліджуваної території у 
гірському ступені (поясі) букових лісів. Місцеві грунтово-кліматичні умови 
визначають відповідне формування цих лісових масивів. Варто відмітити 
наявність різноманітних угруповань бука лісового (Fagus sylvatica), окремим 
з котрих властиві елементи клімаксовості. Тут поширені такі асоціації, як 
бучина зубницева (Fagetum dentariosum), бучина маренкова (підмаренникова) 
(Fagetum asperulosum), бучина шорсткоожинова (Fagetum rubosum hirtae), 
бучина рідкотравна (Fagetum sparsiherbosum) та бучина чорницева (Fagetum 
myrtillosum). Деревними видами-супутниками іноді виступають явір (Acer 
pseudoplatanus), клен гостролистий (Acer platanoides), ясен звичайний 
(Fraxinus excelsior). Кущова рослинність представлена переважно бузиною 
чорною (Sambucus nigra), ожиною шорсткою (Rubus hirtus). Чагарничкова 
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фракція сформована переважно чорницею (Vaccinium myrtillus). З 
трав’янистих рослин – представників живого надґрунтового покриву варто 
відмітити поодиноке трапляння зубниці бульбистої (Dentaria bulbifera), 
підмаренника запашного (маренки запашної) (Galium odoratum), багатоніжки 
звичайної (Polypodium vulgare), ожики гайової (Luzula luzuloides), переліски 
багаторічної (Mercurialis perennis), вероніки лікарської (Veronica officinalis), 
анемони дібровної (Anemone nemorosa).  

Ценотична структура букових лісів є досить своєрідною. Бук, у зв’язку 
з вираженою тіневитривалістю, утворює переважно чисті монодомінантні чи 
майже чисті клімаксові угруповання. Лише  у менш сприятливих 
кліматичних умовах – на межі з поясами дубових і ялинових лісів, а також в 
екстремальних едафічних умовах (кам’янисті й щебенясті ґрунти, круті 
схили) він бере участь у формування змішаних деревостанів.  

Фітоценотичним ядром формації є група типів чистих бучин (Fagetum 
sylvaticae). Ліси даної субформації поширені головним чином на північних 
схилах Вигорлат – Гутинського хребта у помірній та прохолодній 
кліматичних зонах. Вони формуються на середньопотужних і потужних 
буроземних грунтах, що утворилися на твердих вулканічних породах – 
трахітах, андезитах та ін. Модонодомінантні бучини характеризуються 
простою ценотичною структурою. Частіше за все вони одноярусні або 
двоярусні. Підлісок у цих бучинах майже завжди відсутній, його ценотичну 
функцію у розріджених деревостанах ніби заміняє рясний підріст бука. 
Характерною рисою високощільних чистих бучин є накопичення товстого 
шару підстилки (4-5 см і більше), яка повільно розкладається, що є однією з 
перешкод для природного відтворення інших деревних порід і сприяє 
тіньовитривалому буку у формуванні чистих деревостанів. Флористичний 
склад трав’яного покриву чистих бучин не багатий. В ньому нараховується 
20-30 видів, серед яких домінують анемона дібровна (Anemonе nemorosa), 
зубниця залозиста (Dentaria glandulosa), з. бульбиста (D. Bulbifera) та інші 
ефемероїди. Чисті бучини характеризуються доволі великою типологічною 
різноманітністю. Евтрофні бучини поширені на родючих буроземах і їх 
деревостани вирізняються високою продуктивністю. 

У межах свіжих і вологих евтрофних бучин виокремлені асоціації 
бучини маренкової (Fagetum asperulosum), бучини осокової (Fagetum 
caricosum pilosae), бучини зубницевої (Fagetum dentariosum), бучини 
живокостевої (Fagetum symphytosum), бучини ожинової (Fagetum rubosum 
hirtae), бучини переліскової (Fagetum mercurialidosum), бучини 
безщитникової (Fagetum athyriosum) та бучини черемшової (Fagetum alliosum 
ursinae). Тут бук формує високопродуктивні фітоценози з запасом деревини 
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від 400 – 500 до 600 – 650 м3 на 1 га. З висотою над рівнем моря 
погіршуються лісорослинні умови для росту бука (знижується родючість 
грунтів, зростає їх щебенястість, а клімат стає більш прохолодним). У 
приполонинній смузі біля верхньої межі лісу, де має місце більша кількість 
опадів, в більш бідних і холодних лісорослинних умовах поширені свіжі, 
вологі й сирі мезотрофні й оліготрофні бучини. Тут поширені бучини 
квасеницеві (Fagetum oxalidosum), бучини чорницеві (Fagetum myrtillosum), 
бучини аденостилесові (Fagetum adenostylosum), що відзначаються нижчою 
продуктивністю.  

Порівняно з дубовими та смерековими лісами бучини довго були поза 
сферою активного господарського впливу, що сприяло їх збереженню. 
Тільки, починаючи з минулого століття, під впливом монокультурного 
господарства, на місці букових лісів стали частково створювати 
монокультури смереки, які згодом виявились екологічно нестабільними. 

Виняткове значення для збереження, охорони та відтворення 
генетичної різноманітності лісових екосистем мають генетичні резервати. 
Вони заслуговують на особливу охорону. Прикладом таких цінних у 
генетико – селекційній сфері є генетичний резерват бука лісового, який 
знаходиться у Довжанському лісництві ДП «Довжанське ДЛМГ». Площа 
резервату становить 237,7 га. Резерват створений з метою збереження 
генофонду бука, збору насіння для лісокультурних цілей, вивчення структури 
популяцій бука. Вік бука в резерваті 50 – 170 років. У підліску зростають 
ліщина, а у трав’янистому надґрунтовому покриві – маренка запашна, 
копитняк європейський, молочай мигдалевидний. 

Верхня межа лісу у зоні приполонинних лісів сформована переважно 
буковими деревостанами. Ці лісові масиви, зазнаючи впливу порівняно 
несприятливих екологічних чинників, властивих для високо гірських 
положень, у той же час виконують дуже важливу лісоохоронну, 
ґрунтозахисну, протиселеву, гідрологічну функцію. Також вони беруть 
участь у формуванні своєрідних екотонних екосистем, котрі суттєво 
збагачують рівень біорізноманітності на територіях, пропонованих для 
розширення НПП «Зачарований край». 

Післялісові лучні формації гірського лісового поясу виникли на місці 
зрубаних дубово – букових, букових, буково – ялинових лісів. Вологий 
клімат сприяє високому рівню флористичної різноманітності та високій 
продуктивності рослинного покриву лучних формацій. Найбільш поширені 
луки з переважанням костриці червоної (Festuceta rubrae), мітлиці звичайної 
(Agrostideta vulgaris), костриці лучної (Festuceta pratensis), трясучки 
середньої (Brizeta mediae), конюшини лучної (Trifolieta pratensis). 
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До річкових долин, котрим властивий високий рівень частоти 
трапляння перезволожених місцезростань, приурочені вільхові ліси з вільхи 
сірої (формація Alnetea incanae), які зростають на бідних супіщаних або 
несформованих ґрунтах. Характерною рисою сіровільшаників є наявність у 
трав’яному покриві бореальних і монтанних видів. Переважаючими є чисті 
вільхові ліси, які невеликими ділянками поширені у вологих й сирих 
місцезростаннях перших річкових терас і заплав з намулисто – піщаними (з 
великим вмістом гальки) дерново – глеєвими ґрунтами, які характеризуються 
поганою аерацією. Як домішка у деревному ярусі може траплятися явір, ясен 
звичайний, ялина. У трав’янистому надґрунтовому покриві зростає порівняно 
багато видів, серед яких переважають гігрофільні, мезо – й евтрофні рослини. 
Чисті сіровільшаники представлені наступними асоціаціями: сирим 
мезотрофним сіровільшаником з трясучкою й осоками, сирі евтрофні 
сіровільшаники з жіночою папороттю, а також вологі евтрофні 
сіровільшаники з переліскою й шавлією. 
Характеристика букових пралісів 

Букові праліси Закарпаття є природною спадщиною світового значення 
і занесені до переліку об’єктів світової спадщини ЮНЕСКО. Букові праліси 
Карпат – це транснаціональний серійний природний об’єкт, що складається з 
десяти окремих масивів, які розташовані вздовж осі завдовжки 185 км від 
Рахівських гір та Чорногірського хребта в Україні на захід Полонинським 
хребтом до гір Буковські Врхи та Вігорлат у Словаччині. 

На території, пропонованій для розширення НПП «Зачарований край», 
за результатами інвентаризації, проведеної у 2014 році в рамках проекту 
«Збереження Карпатських пралісів», виявлено 98 ділянок старовікових лісів 
загальною площею – 1191,4 га і 67 ділянок пралісів загальною площею – 
1123,1 га. 

Умовно, за походженням всі праліси і старовікові ліси території, 
пропонованої для розширення парку, можна поділити на такі типи:  

1 – буковий;  
2 – яворово – буковий;  
3 – ялиново – ялицево – буковий.  
Найпоширенішими є праліси з участю бука. Чисті бучини клімаксового 

характеру (Fageta sylvaticae) поширені у широкому висотному діапазоні – від 
350 до 1100, 1200 метрів над рівнем моря). Карта «Праліси та старовікові 
насадження НПП «Зачарований край» та проектованої для його розширення 
території» наведена у додатку 5. 

У межах цих висотних відміток знаходяться також яворові бучини 
(Acereto pseudoplatani – Fagetum). На верхній межі бучин (типова вітрова 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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межа) фрагментарно поширені низькорослі букові (Fagetum sylvaticae 
humile), яворово – букові (Acereto pseudoplatani – Fagetum humile), 
горобиново – букові (Sorbeto – Fagetum humile) фітоценози, які мають вигляд 
криволісся (dwarf forest). Унікальними є буково – яворові чорницеві праліси 
(Fagetum sylvaticae myrtillosum), які поширені фрагментарно у Лисичівському 
лісництві. 

Ялиново – ялицево – букові праліси розташовані на прилеглій до Парку 
території і мають обмежене поширення. Рештки таких лісів виявлені у 
Лисичівському лісництві (кв. 1, 2, 3). 

Розширення Парку за рахунок старовікових лісів і пралісів відповідає 
стратегічній меті створеного національного парку – збереження і охорона 
унікальних екосистем. Праліси – найунікальніші і найприродніші 
екосистеми. Ніде так вони не можуть бути збережені як у заповідній зоні 
парку, де немає жодних прямих антропогенних впливів. 

Охороняючи праліси, одночасно будуть зберігатися всі складові 
екосистем: рослинний, тваринний і мікробний світ. Тому розширення 
території парку за рахунок цих унікальних екосистем дозволить здійснювати 
комплексну охорону природи. 

Самі по собі праліси – унікальні угруповання. Серед вертикальної 
смуги букових лісів, яка домінує в «Зачарованому краї», дотепер переважали 
лиже чисті букові ліси. Вони поширені у межах двох типів лісу: волога чиста 
субучина та волога чиста бучина. Залучення нових територій і розширення за 
рахунок них площі парку дозволить взяти під охорону букові праліси за 
участю явора, ялини і ялиці. Таким чином типологічний спектр буде 
представлений і вологою яворовою субучиною та вологою ялиново – 
ялицевою субучиною, внаслідок чого збільшиться біологічне різноманіття на 
території заповідного об’єкта. 

Важливим є і те, що за рахунок приєднання пралісів у чистих букових 
лісах зросте віковий діапазон охоронюваних лісів, адже у такому разі будуть 
збережені букові праліси, які знаходяться на значних площах і представлені 
заключною клімаксовою стадією – старіння. На сучасній території Парку 
букові праліси переважно знаходяться на оптимальній і регенеративній стадії 
розвитку. Зросте охоронювана територія пралісів і у висотному діапазоні. За 
рахунок включення пралісів Лисичанського, Великодільського та 
Річанського лісництв ДП «Довжанське ЛМГ» буде охоплена вся вертикальна 
межа зростання пралісів – від середньогірського до високогірного поясів аж 
до верхньої межі лісу. Це дасть змогу зберегти унікальні екотипи і раси бука 
та інших чагарникових видів. Низькорослі букові угруповання (Fagetum 
sylvaticae humile) поширені на верхній межі бучин (типова вітрова межа) і 
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відіграють виняткове клімато – та водорегулювальне значення. Цей вплив 
поширюється і на суміжні території. Тому охорона пралісів сприятиме 
підвищенню еколого – стабілізуючої ролі лісів не тільки на заповідних, але й 
на прилеглих територіях. 

4.2.2. Тваринний світ 
Ґрунтовні дослідження фауни територій, що пропонуються для 

розширення території НПП «Зачарований край», поводились багатьма 
вченими протягом ХХ століття, але найбільш повні відомості є про фауну 
хребетних та окремих таксономічних груп безхребетних. У фауністичному 
відношенні найкраще серед хребетних вивчені птахи, найгірше риби. Розгляд 
фауністичного різноманіття хребетних проведемо у таксономічній 
послідовності в розрізі основних масивів території, що пропонується для 
розширення території НПП «Зачарований край». 

 Риби 

Виявлені фауністичні комплекси русел рік демонструють, що саме тут 
зосереджені всі фауністичні комплекси, властиві для високогірних рік та 
потоків басейну р. Тиса (табл..4.2.2.1.). З упевненістю можна вважати 
біотопи досліджуваних водойм найбільш багатими у видовому відношенні 
рибними осередками лососевих видів на Закарпатті, що зумовлено 
специфікою рельєфу пропонованої території, що в свою чергу було 
передумовою до створення тут іхтіологічного заказника в 1983 році на площі 
394,0. Величина рибних запасів та їх значення для рибальства у регіоні 
значною мірою залежить від охорони заплавних й прируслових лісових 
комплексів, які визначають й підтримують глибину річки та різноманітність 
мікрорельєфу днища.  

Серед встановленого на сьогоднішній день видового складу іхтіофауни 
області (близько 63 видів) саме тут можемо зустріти такі рідкісні для України 
види: минь річковий, марену звичайну, марену балканську, харіуса, форель 
райдужну та струмкову, Бабець – головач, Бабець – барвистоперий. Видовий 
склад іхтіофауни та природоохоронних статус окремих видів наведено у 
табл. 4.2.2.1. Загалом на пропонованій під заповідання території 
зустрічається 37% загального складу фауни. Вісім видів (36% від загального 
складу) мають високий природоохоронний статус – занесені до Червоної 
книги України і підлягають охороні. 
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Таблиця 4.2.2.1. 

Фауна риб території, що пропонується для розширення території НПП 
«Зачарований край» та їх природоохоронний статус 

Вид ЧСЗ ЧКУ 

1. Eudontomyzon danfordi – Мінога карпатська  + 
2. Leuciscus leuciscus leuciscus – Ялець 
європейський 

  

3. Squalius cephalus – Головень звичайний   
4. Leuciscus (Telestes) souffia agassii – Ялець – 
андруга 

 + 

5. Chondrostoma nasus nasus – Підуст звичайний   
6. Alburnoides bipunctatus bipunctatus – Бистрянка 
дунайська 

  

7. Phoxinus phoxinus phoxinus – Гольян звичайний   
8. Gobio gobio obtusirostris – Пічкур звичайний   
9. Gobio uranoscopus frici – Пічкур дунайський 
довговусий 

 + 

10. Romanogobio albipinnatus vladykovi – Пічкур 
світлоплавцевий дунайський 

  

11. Barbus barbus barbus – Марена звичайна  + 
12. Barbus Petenyi – Марена дунайсько – дністровська  + 
13. Cobitis taenia ( s. L.) – Щипавка звичайна   
14. Sabanejewia aurata balcanika – Щипавка 
золотиста балканська 

  

15. Thymallus thymallus – Харіус європейський  + 
16. Salmo trutta trutta morpha fario – Форель 
струмкова 

  

17. Salmo gairdnerii – Форель райдужна   
18. Lota lota – Минь річковий  + 
19. Cottus gobio – Бабець звичайний   
20. Cottus poecilopus – Бабець строкатоплавцевий   

 
Умовні позначення: ЧКУ – Червона Книга України (2009); ЧСЗ – Червоний список 
Закарпатської області 
 

Земноводні та плазуни 

У межах території розширення території НПП «Зачарований край», 
всіх його ділянках виявлено 9 – 13 видів земноводних (у залежності від 
території), 5 видів плазунів що складає 30 – 50% фауни земноводних та 
рептилій території Закарпаття загалом (табл. 4.2.2.2.). Усі ці види 
охороняються Бернською конвенцією (Bern Convention, annex II, III). Крім 
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цього серед них 3 види, що охороняються Міжнародними союзом охорони 
природи (IUCN): тритон гребінчастий, тритон дунайський, кумка 
червоночерева. Територія є важливим осередком для створення належних 
умов охорони видів занесених до Червоної книги України, оскільки більше 
50% виявлених видів охороняються державою. 
 

Таблиця 4.2.2.2. 

Фауна амфібій та рептилій території, що пропонується для розширення 
території НПП «Зачарований край» та їх природоохоронний статус 

Вид ЧСЗ ЧКУ 

1. Salamandra salamandra –   + 
2. Triturus. Vulgaris   
3. Lisotriton montandoni   
4. T. Cristatus   
5. Mesotriton alpestris  + 
6. Bombina bombina   
7. B. Variegate  + 
8. R. Dalmatina  + 
9. Lacerta agilis   
10. L. Vivipara   
11. Coronella austriaca  + 
12. Zamenis longissima  + 
13. Vipera berus   

 
Умовні позначення: ЧКУ – Червона Книга України (2009) 

 

Птахи 

Території, які віднесені під заповідання в межах розширення території 
НПП «Зачарований край», населяють види птахів, які утворюють фауністичні 
комплекси властиві тільки для долин рік та поясу широколистяних, 
змішаних, хвойних лісів і в незначній мірі субальпійському поясу. Із 229 
видів птахів, що входять до складу орнітофауни Закарпатської області в різні 
сезони року зустрічаються від 158 до 192 видів (табл. 4.2.2.3.) Особливо 
звертаємо увагу на виняткову роль території для мігруючих лісових птахів в 
період осінніх та весняних міграцій. Крім того пропонована під розширення 
територія НПП «Зачарований край» характеризується, як специфічний 
орнітофауністичний комплекс тайгового типу. Такі види як сова довгохвоста, 
сичик горобець, сич мохноногий, пугач, горіхівка, глухар, чорний дятел, 
синиця чубата, шишкар – є типовими представниками лісів високогір’я. 
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Згадана територія є осередком гніздування та територією полювання 
значної кількості хижих птахів (див. табл. 4.2.2.3.). 
 

Таблиця 4.2.2.3. 

Фауна птахів території що пропонується для розширення території 
НПП «Зачарований край» та їх природоохоронний статус 

Вид 

Ч
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1. Ciconia ciconia     

2. Ciconia nigra  +   

3. Anas platyrhynchos     

4. Pernis apivorus +    

5. Accipiter gentilis     

6. A. Nisus     

7. Buteo lagopus     

8. B. Buteo     

9. Circaetus gallicus  +   

10. Hieraaetus pennatus  +   

11. A. Pomarina  +   

12. A. Chrysaetos  +   

13. Falco tinnunculus     

14. Lyrurus tetrix  +   

15. Tetrao urogallus  +   

16. Tetrastes bonasia  +   

17. Vanellus vanellus     

18. Actitis hypoleucos     

19. Scolopax rusticola     

20. Columba palumbus     

21. Columba oenas  +   
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22. Columba livia     

23. Streptopelia decaocto     

24. Cuculus canorus     

25. Bubo bubo  +   

26. Asio otus     

27. Aegolius funereus  +   

28. Athene noctua     

29. Glaucidium passerinum  +   

30. Strix aluco     

31. Strix uralensis  +   

32. Caprimulgus europaeus -    

33. Apus apus     

34. Alcedo atthis     

35. Jynx torquilla     

36. Picus viridis  +   

37. Picus canus     

38. Dryocopus martius +    

39. Dendrocopos major     

40. Dendrocopos syriacus     

41. Dendrocopos medius     

42. Dendrocopos leucotos  +   

43. Dendrocopos minor +    

44. Picoides tridactylus  +   

45. Hirundo rustica     

46. Delichon urbica     

47. Anthus trivialis     

48. Anthus pratensis     

49. Anthus spinoletta     

50. Motacilla cinerea     

51. Motacilla alba     

52. Lanius collurio     
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53. Lanius excubitor  +   

54. Oriolus oriolus     

55. Sturnus vulgaris     

56. Garrulus glandarius     

57. Pica pica     

58. Nucifraga caryocatactes     

59. Corvus monedula     

60. Corvus frugilegus     

61. Corvus cornix     

62. Corvus corax     

63. Cinclus cinclus     

64. Troglodytes troglodytes     

65. Prunella collaris     

66. Prunella modularis  +   

67. Sylvia atricapilla     

68. Phylloscopus trochilus     

69. Phylloscopus collybita     

70. Phylloscopus sibilatrix     

71. Regulus regulus     

72. Regulus ignicapillus  +   

73. Ficedula hypoleuca +    

74. Ficedula albicollis +    

75. Ficedula parva +    

76. Muscicapa striata +    

77. Phoenicurus ochruros     

78. Erithacus rubecula     

79. Turdus pilaris     

80. Turdus torquatus     

81. Turdus merula     

82. Turdus philomelos     

83. Aegithalos caudatus     
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84. Parus montanus     

85. Parus cristatus     

86. Parus ater     

87. Parus caeruleus     

88. Parus major     

89. Sitta europaea     

90. Certhia familiaris     

91. Passer domesticus     

92. Passer montanus      

93. Fringilla coelebs     

94. Serinus serinus     

95. Chloris chloris     

96. Spinus spinus     

97. Carduelis carduelis     

98. Loxia curvirostra     

99. Pyrrhula pyrrhula     

100. Coccothr.coccothraustes     

101. Emberiza calandra     

102. Emberiza citrinella     

Умовні позначення: ЧКУ – Червона Книга України (2009); EU – Директива 
щодо збереження біотопів, флори та фауни Європи (Habitat Directive…, 1992); 
ЧСЗ – Червоний список Закарпатської області 

 

Ссавці 

У межах пропонованих територій виявлено 51 – 58 видів (залежно від 
території), що становить 68 – 74% ссавців фауни Закарпатської області. З них 
до Червоної Книги України (2009) включено 21 вид (зокрема такі рідкісні для 
України види як, кутора мала Neomys anomalus, рись Felix linx, Ведмідь 
бурий Ursus arctos, кіт лісовий Felis silvestris, горностай Mustela erminea, 
видра Lutra lutra, підковик малий Rhinolophus hipposideros, підковик великий 
Rhinolophus ferrumequinum, нічниця довговуха Myotis bechsteinii, широковух 
європейський Barbastella barbastellus та інші). 

Загалом фауністичний комплекс ссавців представлений унікальними для 
території України тайговими видами, які збереглися в Східних Карпатах 
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тільки тут. До таких можемо віднести рись, ведмедя бурого, норку 
європейську. Слід відмітити що масиви Боржавського хребта, поряд із 
масивами Горган, Свидовця та Чоргногори залишаються чи не єдиним 
високогірним осередком існування оленя благородного. Сусідство 
пропонованої території із уже діючими природоохоронними територіями 
НПП «Зачарований край» та НПП «Синевир» створює передумови для 
заповідання територій важливих для існування великих хижих Карпат. 
Виділені заплавні ділянки є ключовими територіями для збереження в 
Закарпатській області таких рідкісних видів, як рись та ведмідь бурий. Старі 
вікові лісостани є життєво важливими місцеперебуваннями ряду 
дендрофільних видів кажанів, для яких ці біотопи відіграють важливе 
значення у виводковий, міграційний, а також у зимовий періоди. 

Видовий склад фауни ссавців пропонованої до заповідання території 
наведений у таблиці 4.2.2.4. 

 

Таблиця 4.2.2.4. 

Фауна ссавців території, що пропонується для розширення 
території НПП «Зачарований край» та їх природоохоронний статус 

Вид ЧСЗ ЧКУ 

1. Їжак білочеревий Erinaceus concolor    

2. Кріт європейський Talpa europaea    

3. Білозубка мала Сrocidura suaveolens    

4. Білозубка білочерева Crocidura leucodon    

5. Бурозубка альпійська Sorex alpinus  + 

6. Бурозубка мала Sorex minutus    

7. Бурозубка звичайна Sorex araneus    

8. Кутора мала Neomys anomalus   + 

9. Кутора велика Neomys fodiens    

10. Підковик малий Rhinolophus hipposideros  + 

11. Підковик великий Rhinolophus 

ferrumequinum 

 + 

12. Нічниця гостровуха Myotis blythii  + 

13. Нічниця велика Myotis myotis  + 

14. Нічниця довговуха Myotis bechsteinii  + 
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15. Нічниця водяна Myotis daubentonii   

16. Широковух європейський Barbastella 

barbastellus 

  

17. Вухань звичайний Plecotus auritus  + 

18. Вухань австрійський Plecotus austriacus  + 

19. Вечірниця дозірна Nyctalus noctula   

20. Нетопир малий Pipistrellus pipistrellus  + 

21. Нетопир лісовий Pipistrellus nathusii   

22. Кажан пізній Eptesicus serotinus  + 

23. Лилик двоколірний Vespertilio murinus  + 

24. Довгокрил Miniopterus schreibersii   

25. Заєць сірий Lepus europaeus    

26. Вовк Canis lupus    

27. Лисиця звичайна Vulpes vulpes    

28. Ведмідь бурий Ursus arctos   + 

29. Куниця кам’яна Martes foina    

30. Куниця лісова Martes martes    

31. Ласка Mustela nivalis    

32. Горностай Mustela erminea  + 

33. Норка європейська Mustela lutreola  + 

34. Тхір чорний Mustela putorius    

35. Норка американська Mustela vison    

36. Борсук Meles meles   

37. Видра річкова Lutra lutra  + 

38. Кіт лісовий Felis silvestris  + 

39. Рись Lynx lynx  + 

40. Вивірка звичайна Sciurus vulgaris    

41. Вовчок сірий Myoxus glis    

42. Вовчок лісовий Dryomys nitedula    

43. Вовчок садовий Eliomys quercinus   

44. Мишівка лісова Sicista betulina   + 
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45. Полівка руда лісова Clethrionomys glareolus    

46. Полівка снігова Chionomys nivalis  + 

47. Полівка підземна Microtus subterraneus    

48. Полівка татранська Microtus tatricus   + 

49. Полівка темна Microtus agrestis    

50. Миша польова Apodemus agrarius    

51. Миша лісова Sylvaemus sylvaticus    

52. Миша уральська Sylvaemus uralensis   

53. Миша жовтогорла Sylvaemus flavicollis   

54. Миша звичайна Mus musculus   

55. Пацюк сірий Rattus norvegicus    

56. Кабан дикий Sus scrofa    

57. Олень благородний Cervus elaphus    

58. Козуля європейська Capreolus capreolus    

59. Ведмідь бурий Ursus arctos  + 

 
Умовні позначення: ЧКУ – Червона Книга України (2009);ЧСЗ – Червоний список 
                                     Закарпатської області 

  

Попередній аналіз фауністичного різноманіття демонструє високий рівень 
представництва на проектованій територій видів із високим 
природоохоронним статусом, що створює реальні передумови надання 
територій статусу Національного природного парку шляхом приєднання до 
вже існуючого – «Зачарований край». Саме присутність «червонокнижних 
видів» викликає необхідність менеджменту терарії з метою збереження 
існуючого ландшафтного різноманіття. 
 Загалом фауністичне різноманіття хребетних представлено: 22 видами 
риб (8 – ЧКУ), 13 видами амфібій та рептилій (7 – ЧКУ), 102 видами птахів 
(19 – ЧКУ), 58 видами ссавців (21 – ЧКУ). 
 Розробка заходів по покращенню охорони та використанню території, 
зонуванню, визначення охоронних обмежень можлива після проведення 
подальших науково дослідних робіт під час виготовлення проекту організації 
приєднаної території. 
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4.3. Соціально-економічна характеристика регіону 

4.3.1. Загальна інформація 
Територія, за рахунок якої планується зміна меж (розширення) НПП 

«Зачарований край» територіально знаходиться в межах Іршавського 
адміністративного району Закарпатської області, прилягає до земель 
Приборжавської, Довжанської, Броньківської, Кушницької та Лисичивської 
сільських рад, одночасно межуючи з адміністративними територіями 
Свалявського, Міжгірського і Хуського районів. Карта «Розташування НПП 
«Зачарований край» та проектованої для його розширення території в межах 
Іршавського району» наведена в додатку 6. 

4.3.2. Демографічний аналіз 
Головним індикатором рівня соціально – економічного розвитку 

регіону є показники демографічного стану та зайнятості населення. 
Чисельність наявного населення Іршавського району (табл. 4.3.2.1.) за 

даними Головного управління статистики у Закарпатській області станом на 
1 січня 2014 року становила 99,5 тис. осіб, що складає 7,92% наявного 
населення області. Протягом 2013 року у район прибуло 189 осіб, вибуло – 
497, що зумовило від’ємне міграційне сальдо в кількості 308 осіб. Разом з 
тим, за 2013 рік чисельність населення зросла на 101 особу за рахунок 
природного приросту (Економічне і соціальне становище Іршавського району 
//Статистичний бюлетень за 2013 рік. Головне управління статистики в 
Закарпатській області – Ужгород, 2014 р.). 

 

Таблиця 4.3.2.1. 

Чисельність населення на 1 січня 2014 року та середня за 2013 рік 
(тис. осіб) 

Адіністративний 
район 

Чисельність на 1 січня 
2014 року 

Середня чисельність за 
2013 рік 

наявне 
населення 

постійне 
населення 

наявне 
населення 

постійне 
населення 

Область 1256,8 1254,0 1255,6 1252,8 

Іршавський район 99,5 99,7 99,5 99,6 

міські поселення 9,2 9,3 9,2 9,2 

сільська місцевість 90,3 90,4 90,3 90,4 
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Чисельність населення регіону формується в результаті його 
природного та механічного руху. Природний рух населення характеризується 
коефіцієнтами народжуваності, смертності та природного приросту.  

Демографічна ситуація в регіоні за 2013 рік представлена в таблиці 
4.3.2.2., за даними якої загальний приріст чисельності населення (тис. осіб) 
району на 2,4 тис. осіб менший ніж в області (2,5), показник природного 
приросту додатній як у районі так і в області, тобто народжуваність 
перевищувала смертність, хоча, порівняно з 2012 роком, цей показник як у 
районі так і в області зменшився. Стосовно показника смертності серед дітей 
віком до 1 року, то він збільшився і в області і районі. 

 

Таблиця 4.3.2.2. 

Демографічна ситуація за 2012-2013 роки 

Показник Область Район 

2013р. 2012р. 2013р. 2012р. 
Загальний приріст (скорочення) 
чисельності населення, тис. осіб 2,5 3,6 0,1 0,4 

Природний рух населення     
  кількість народжених, осіб 18490 18968 1555 1562 
  кількість померлих, осіб 14801 14813 1146 1108 
Природний приріст (скорочення) (-), 
осіб 3689 4155 409 454 

Кількість померлих дітей віком до 1 
року, осіб 175 168 12 4 

 

Важливу роль у формуванні демографічної ситуації в регіоні відіграє 
статево – вікова структура населення. Процентне співвідношення чоловіків 
та жінок: 48,7% – чоловіки та 52,2% – жінок. Жіноче населення кількісно 
поступається чоловічому лише у молодших вікових групах (на кожні 100 
дівчаток народжується 106 хлопчиків), в середніх та старших вікових групах 
воно відчутно переважає. Більшість населення мешкає у сільській місцевості. 
Жіноче населення чисельно переважає над чоловічим як у містах (1104/1000) 
так і у сільських поселеннях (1065/1000). 

Значний вплив на демографічну ситуацію в Іршавському районі мають 
міграційні процеси. Чисельно переважають внутрішні міграційні потоки, а 
серед них – міграції людей з сіл у міські поселення та міжміськими 
населеними пунктами. На внутрішньодержавному рівні безповоротний 
міграційний обмін здійснюється, в основному, з сусідніми областями – 
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Львівською та Чернівецькою. Міжнародні міграційні потоки відбуваються з 
Угорщиною, Чехією та Росією. Небхідно зазначити, що значне місце у 
міграційних потоках займають тимчасові трудові міграції населення в країни 
Центральної і Західної Європи, Балтії, Росії. Також поширені маятникові 
міграційні потоки, які представлені щоденними трудовими і періодичними 
соціально – побутовими поїздками, які направлені в міста (Ужгород, 
Мукачево, Сваляву, Хуст) та селища із сіл, розташованих уздовж залізниць та 
автошляхів (Економічне і соціальне становище Іршавського району 
//Статистичний бюлетень за 2013 рік. Головне управління статистики в 
Закарпатській області.–Ужгород, 2014). Основні напрямки міграції населення 
та міграційний рух населення району у 2013 році наведені у таблиці 4.3.2.3. 

 

Таблиця 4.3.2.3. 

Основні напрямки міграції та міграційний рух населення району у 
2013 році 

Показники Число 
прибулих 

Число 
вибулих 

Приріст, 
скорочення 

(-) 
Основні напрямки міграції 

Усі потоки міграції 189 497 -308 

  у тому числі    

  зовнішня міграція 74 209 -135 

  у тому числі    

  міжрегіональна міграція 64 200 -136 

Міграційний рух населення 

Область 6837 8070 -1233 

Іршавський район 189 497 -308 

міські поселення 24 65 -41 

сільська місцевість 165 432 -267 
 

Трудові ресурси району становлять 64,61% від усього населення 
території. З них – 22,93% зайняті в усіх сферах економічної діяльності, в 
тому числі у промисловості 17,69 %, сільському господарстві – 6,12 %, в 
інших галузях – 35,37 %, в державному управлінні – 40,82 %, решта – в 
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невиробничій сфері (Табл. 4.3.2.4.). Зростає відсоток населення, зайнятого в 
особистому підсобному господарстві та нових формах господарювання. 
 

Таблиця 4.3.2.4. 

Трудові ресурси Іршавського району 

Показники Район 
% до 

загальної 
кількості 

Область 

Усього (тис. чол.) 64,1  1254,614 
працездатне населення у працездатному 
віці (тис. чол.) 58,9  742,1 

особи старшого віку, зайняті в економіці 
(тис. чол.) 5,2   

Старше за працездатне   223,0 
Зайнято в усіх сферах економічної 
діяльності 
всього (тис. чол.) 

14,7 22,93%  

у тому числі:    
у промисловості 2,6 17,69%  
у сільському господарстві 0,9 6,12%  
у лісовому господарстві 1,672 2,608%  
в інших галузях (чол.) 5,2 32,37%  
в державному управлінні (чол.) 6,0 40,82%  

 

Стан ринку праці та основні показники соціально-економічного 
розвитку району наводимо у таблицях 4.3.2.5. і 4.3.2.6. 

 
Таблиця 4.3.2.5. 

Стан ринку праці 
Показники 2013р. 2012р. 

Кількість зареєстрованих безробітних станом на кінець 
грудня, осіб 792 1091 

  з них   
  жінки 534 668 
  молодь до 35 років 407 516 
Рівень зареєстрованого безробіття станом на кінець грудня, 
% 1,3 1,8 

Працевлаштовано за січень – грудень, осіб 1080 1351 
Рівень працевлаштування за січень – грудень, % 40,2 39,0 
Кількість вільних робочих місць станом на кінець грудня, од 14 39 

 



35 
 

З даних таблиці 4.3.2.5. видно, що показники рівня безробіття та 
працевлаштування покращилися (збільшилася кількість зайнятого 
населення), а це вказує на зміни у позитивну сторону соціальної сфери 
суспільства. 

 

Таблиця 4.3.2.6. 

Основні показники соціально-економічного розвитку району 

Показники Фактично 
за 2013р. 

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, 
послуг), тис.грн 125915,7 

Виробництво продукції тваринництва   
  м’ясо (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі), т 8878 
  молоко, т 40116 
  яйця, тис.шт 31070,5 
Прийнято в експлуатацію загальної площі житла, м2 19664 
Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн 65119 
Автомобільний вантажооборот, тис.ткм 1054751,3 
Автомобільний пасажирооборот, тис.пас.км 24970,9 
Експорт товарів, тис. дол. США 8674,3 
Імпорт товарів, тис. дол. США 4908,5 
Сальдо (+,-), тис.дол. США 3765,8 
Середньомісячна номінальна заробітна плата одного 
працівника, грн. 2043 

Заборгованість із виплати заробітної плати, тис. грн.. - 
Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, 
осіб 792 

 

4.3.3. Сфера послуг 
 
Охорона здоров’я 
Систему охорони здоров’я представляють 46 закладів охорони здоров’я: 

1 центральна районна лікарня, 4 дільничні лікарні, 1 диспансер, 1 
протитуберкульозний санаторій, 5 поліклінік (у тому числі одна 
стоматологічна), 35 амбулаторій загальної практики сімейної медицини, 7 
ФАПів. У цих закладах зайнято 1768 працівників, з них 213 – лікарів, 510 
лікарняних ліжок, із них 85 у протитуберкульозному відділенні. 
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Освіта 
В Іршавському районі в селі Довге діє єдиний на Україні вищий 

навчальний заклад, що розташований у сільській місцевості – Довжанський 
вищий економічний коледж «Бакалавр» ім. Василя Якуба. 

У м. Іршава у 2003 році відкрито філіал Ужгородського інституту 
інформатики, економіки і права. В районі функціонує 63 школи з них 23 – І-
ІІІ ступенів, 21 – ЗОШ І-ІІ ступенів, 17 – І-го ступеня, 1 гімназія, 1 ліцей, 1 
школа – садик, 1 школа – інтернат для дітей з вадами розумового розвитку. В 
них навчається 16584 дітей. Працює 67 груп продовженого дня, 3 міжшкільні 
навчально – виробничі комбінати. Є одне ПТУ, що готує спеціалістів для 
народного господарства. Діє 57 дошкільних навчальних закладів. У школах 
працюють 1692 педпрацівників, з них 1140 мають вищу освіту. 

22 середні школи району, 22 неповні середні та 17 початкових 
працюють у руслі традиційної педагогіки та новаторства. У Довгому при 
середній школі працює школа радості, в Іршаві відкрито клас – ліцей, 
планується відкриття гімназії. Нові форми навчання та виховання, крім 
згаданих, впроваджують у Білецькій, Лисичівській, Дубрівській та інших 
школах. У районі також працюють школи естетичного виховання, станція 
юних техніків, станція юних туристів, будинок дитячої творчості. Випускники 
та учні шкіл цих закладів часто беруть участь у фестивалях, конкурсах, 
виступають із концертами перед жителями населених пунктів, складають 
основу фольклорних та вокальних ансамблів, що діють при будинках 
культури. 

 
 Культура 
В районі працюють один районний будинок культури (м. Іршава), 45 

сільських клубних установ: 13 сільських будинків культури, 32 сільські 
клуби та 45 сільські бібліотеки, 15 пунктів видачі літератури, 6 дитячих шкіл 
мистецтв, 19 народних колективів. 

Працюють чотири музеї на громадських засадах та один державний. 
 
Транспорт 
Транспорт – галузь господарства, яка має значний вплив на розвиток 

усіх інших галузей, умови життя та діяльності населення. Він є необхідною 
умовою виникнення і розвитку територіального поділу праці. Транспорт – 
важливий чинник формування територіальної структури господарства. Він 
може прискорювати або затримувати процес територіальної концентрації 
промислових підприємств у певних регіонах, забезпечувати нормальне 
функціонування різних елементів їх територіальної організації в 
промислових комплексах. 
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Вплив транспортного чинника залежить від рівня розвитку 
транспортної системи і визначає галузеву і територіальну структуру 
народногосподарського комплексу. 

Так за 2013 рік підприємствами автомобільного транспорту перевезено 
(з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами – підприємцями) 
719,7 тис. тон вантажів, що на 19,7% більше ніж у 2012 році. Зріс на 21,4% 
порівняно з 2012 р. автомобільний вантажооборот, який досяг 1054,8 
млн.ткм. Послугами пасажирського автомобільного транспорту у 2013 році 
скористалися 997,4 тис. пасажирів, що на 39,9% менше, ніж у 2012р.. 
Автомобільний пасажирооборот зменшився на 48,1% і склав 25,0 млн.пас.км. 
Детальну інформацію про вантажні та пасажирські перевезення 
автомобільним транспортом наводимо в таблицях 4.3.3.1. 

 

Таблиця 4.3.3.1. 

Перевезення автомобільним транспортом 

 2013р. 2012р. 

Вантажні 

Перевезено вантажів, тис. т 719,7 601,2 

у % до відповідного періоду попереднього року 119,7 112,2 

Вантажообіг, тис.ткм 1054751,3 868601,9 

у % до відповідного періоду попереднього року 121,4 116,6 

Пасажирські 

Перевезено пасажирів, тис. 997,4 1659,5 

у % до відповідного періоду попереднього року 60,1 73,2 

Пасажирообіг, тис.пас.км 24970,9 48077,2 

у % до відповідного періоду попереднього року 51,9 79,2 

 

Зв’язок 

Галузь зв’язку є важливим елементом інфраструктури району і 
перебуває на новому етапі розвитку, зазнаючи істотних змін. Із введенням 
цифрових АТС зросла якість телефонного зв’язку, набув розвитку мобільний 
зв’язок, діє розгалужена мережа інтернет – провайдерів та інтернет – клубів. 
Суттєві реформування відбуваються в галузі поштового зв’язку. Розгалужена 
мережа мобільного зв’язку привела до зменшення послуг стаціонарного 
телефонного зв’язку. 
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Ринок послуг зв’язку в районі забезпечують цех телекомунікаційних 
послуг №5 Закарпатської філії ВАТ «Укртелеком», центр №3 Закарпатської 
дирекції Українського державного підприємства поштового зв’язку 
«Укрпошта», операторами мобільного зв’язку ЗАТ «УМЗ», ВАТ «Київстар 
Дж. Ес. Ем.», ТОВ «Інтертелеком». 

Оскільки мобільний стільниковий зв’язок дає змогу здійснювати 
процес комунікації між громадянами максимально комфортно, то кількість 
його абонентів в районі постійно зростає .  

Для задоволення попиту населення у послугах телефонного зв’язку, 
зокрема в сільських населених пунктах району спостерігається тенденція до 
забезпечення населення мобільним зв’язком, оскільки будівництво нових АТС 
має великий термін окупності.  

Послуги поштового зв’язку в районі надає центр  №3 Закарпатської 
дирекції Українського державного підприємства поштового зв’язку 
«Укрпошта». 

Обсяг доходів від надання послуг пошти та зв’язку за січень-жовтень 
2013 року склав 1227,2 тис. грн., що більше аналогічного періоду минулого 
року на 11,1 відсотків. Обсяг доходів від надання послуг пошти і зв’язку 
населення у загальному обсязі наданих послуг складає 83,7 відсотків і 
становить 1026,6 тис. грн., що більше аналогічного періоду минулого року на 
5,0 відсотків. 

 
Торгівля 
Мережа торгівлі та ресторанного господарства району 

характеризується наявністю домінуючої частки приватного капіталу, 
збільшенням чисельності приватних підприємців, які обслуговують 
споживчий ринок (із загальної кількості мережі внутрішньої торгівлі (825 
одиниць) 21,5 відсотка належать підприємствам – юридичним особам, що 
здійснюють звітність в органи статистики, решта 78,5 відсотка – фізичним 
особам). Спостерігається також зменшення об’єктів споживчої кооперації ( із 
мережі, яка належить юридичним особам (122 одиниць) – 45,0 відсотків 
припадає на споживчу кооперацію). 

Станом на 01.01.2014 року жителів району обслуговують 532 магазини, 
з яких: 83 – продовольчі, 278 – змішаних, 171 – непродовольчих. Громадське 
харчування забезпечують 247 об’єктів громадського харчування, з яких 27 – 
ресторани, 155 – кафе, 59 – бари, а до мережі роздрібної торгівлі району 
входять 27 аптек, 12 автозаправних станцій, 7 ринків, 28 кіосків. 

За І півріччя 2013 року роздрібний товарооборот підприємств – 
юридичних осіб (за даними управління статистики) та фізичних осіб – 
підприємців (за даними ДПІ в Іршавському районі) склав 174,3 млн. грн., що 
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менше аналогічного періоду минулого року на 11,0 млн. грн. На зменшення 
товарообороту вплинуло зменшення кількості підприємців, які займаються 
роздрібною торгівлею, а також зменшення купівельної спроможності 
населення через зменшення доходів. 

Надання послуг в районі забезпечують виключно фізичні особи – 
підприємці. Найбільше працюючих у сфері ремонту та техобслуговуванню 
автомобілів (71 чоловік), надання перукарських послуг (59 чоловік). Слабо 
розвинені такі галузі, як ремонт взуття (6 чоловік), послуги прокатних 
пунктів (1 чоловік), ритуальні послуги (6 чоловік). Обсяг наданих побутових 
послуг за І півріччя 2013 року склав 2130,8 тис. грн. 

Тенденції у цій сфері позитивні, проте їх динаміка є недостатньою, 
враховуючи відсутність реального обліку товарообороту за всіма каналами 
реалізації, Закону України «Про внутрішню торгівлю», єдиного підходу до 
вирішення питань, пов’язаних із діяльністю суб’єктів господарювання 
підприємств роздрібної торгівлі всіх форм власності; наявність надмірної 
частки дрібно роздрібної та дрібнооптової торгівлі; стихійного закриття 
діючих та відкриття нових торговельних об’єктів без приведення 
документації на їх розміщення відповідно до генеральних планів населених 
пунктів; неврегульованість на законодавчому рівні питання щодо взаємодії 
органів державної влади та органів місцевого самоврядування у процесі 
реалізації державної політики у сфері торгівлі. 
 

4.3.4 Господарський комплекс 
Сільське господарство 

Сучасне сільське господарство регіону – складна галузь матеріального 
виробництва, що спеціалізується на виробництві яловичини, молока, 
картоплі, овочів. 

На територіальні відмінності спеціалізації і розміщення окремих 
галузей впливають природні умови і ресурси, а також соціально – економічні 
чинники. Найважливішим є потреби населення на відповідні види, обсяги, 
асортимент сільськогосподарської продукції, розмір і якість земельних 
ресурсів, транспортно – географічне положення. 

Рослинництво є базовою галуззю сільського господарства регіону, 
представлене овочівництвом, садівництвом та польовим 
кормовиробництвом, зерновим господарством.  

Продуктивне тваринництво поряд з рослинництвом є основною 
галуззю сільського господарства району. Тваринництво регіону базується на 
природних пасовищах, виробництві комбікормів, польовому 
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кормовиробництві. Тут розвинуте тваринницво м’ясо – молочного напрямку, 
а також скотарство, свинарство, птахівництво. Швидкого розвитку набуває 
особисте селянське господарювання. 

У 2013 році суб’єктами всіх категорій сільськогосподарської діяльності 
вироблено 8,9 тис. т м’яса (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі), 
40,1 тис. т молока та 31,1 млн. шт.. яєць. Порівняно з 2012 роком 
спостерігався ріст виробництва м’яса та яєць на 0,2%, молока – 0,6%. 

Станом на 1 січня 2014 року у всіх категоріях господарств зросла, 
порівняно з 1 січня 2013 р, чисельність поголів’я овець та кіз, птиці, великої 
рогатої худоби. 

Детальна інформація про площу посіву озимих культур на зерно та 
зелений корм за категоріями господарств, виробництво основних видів 
продукції рослинництва за категоріями господарств, виробництво основних 
видів продукції тваринництва, чисельність поголів’я худоби та птиці за 
категоріями господарств, реалізація продукції сільськогосподарськими 
підприємствами наводимо в таблицях 4.3.4.1., 4.3.4.2., 4.3.4.3., 4.3.4.4. 

 

Таблиця 4.3.4.1. 

Площа посіву озимих культур на зерно та зелений корм за 
категоріями господарств на 1 грудня 2013 року 

Показники Од. 
виміру 2013р. 2012р. 

Усі категорії господарств 
Озимі культури на зерно та зелений корм – усього 

га 

1593 1626 
  у тому числі   
  зернові культури на зерно 1405 1626 
  з них   
  пшениця 1217 1586 
  жито - - 
  ячмінь 188 40 
  ріпак на зерно 188 - 

Сільськогосподарські підприємства 
Озимі культури на зерно та зелений корм – усього 

га 

443 526 
  у тому числі   
  зернові культури на зерно 255 526 
  з них   
  пшениця 215 486 
  жито - - 
  ячмінь 40 40 
  ріпак на зерно 188 - 
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Таблиця 4.3.4.2. 

Виробництво основних видів продукції рослинництва за 
категоріями господарств у 2013 році 

Поазники 

Вироблено Урожайність 

тис.ц у % до 
2012р. 

ц з 1 га 
зібраної 
площі 

збільшення, 
зменшення (-) 

до 2012р. 
Усі категорії господарств 

Зернові й зернобобові культури 
– усього 212,7 100,0 37,4 0,2 

  у тому числі     
  пшениця 37,3 101,4 30,2 3,0 
  ячмінь 12,5 284,1 29,8 7,3 
  кукурудза на зерно 154,4 97,2 44,3 -1,4 
Соняшник на зерно 0,6 150,0 16,0 -4,2 
Ріпак – усього - - - - 
Картопля 515,0 100,2 165,9 0,4 
Овочі – усього 531,6 102,5 232,2 6,1 
Плоди та ягоди 149,0 114,9 98,7 7,5 

Сільськогосподарські підприємства 
Зернові й зернобобові культури 
– усього 19,3 134,0 30,4 9,0 

  у тому числі     
  пшениця 13,0 166,7 29,6 101,2 
  ячмінь 0,9 64,3 23,5 4,5 
  кукурудза на зерно 4,8 126,3 40,9 6,0 
Соняшник на зерно - - - - 
Ріпак – усього - - - - 
Картопля 0,3 50,0 156,9 -1,0 
Овочі – усього 0,3 60,0 288,9 153,0 
Плоди та ягоди - - 1,4 -1,4 
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Таблиця 4.3.4.3. 

Виробництво основних видів продукції тваринництва, чисельність 
поголів’я худоби та птиці за категоріями господарств у 2013 році 

 

Показники 2013р. у % до 
2012р. 

Усі категорії господарств 
Виробництво продукції тваринництва   
  м’ясо (реалізація худоби та птиці на забій 
у живій вазі), т 8878 100,2 

молоко, т 40116 100,6 
яйця, тис.шт 31070,5 100,2 
Чисельність худоби та птиці (на 1 січня 
2014р.), голів   

  велика рогата худоба 15043 101,3 
  у т.ч. корови 10725 101,3 
            свині 35164 100,0 
            вівці та кози 13337 100,3 
            птиця, тис.голів 391,8 100,4 

Сільськогосподарські підприємства 
Виробництво продукції тваринництва   
  м’ясо (реалізація худоби та птиці на забій 
у живій вазі), т 28 57,1 

молоко, т 278 104,9 
яйця, тис.шт - - 
Чисельність худоби та птиці (на 1 січня 
2014р.), голів   

  велика рогата худоба 185 94,4 
  у т.ч. корови 96 100,0 
            свині 95 115,9 
            вівці та кози 975 85,7 
            птиця, тис.голів - - 
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Таблиця 4.3.4.4. 

Реалізація продукції сільськогосподарськими підприємствами у 2013 

році 

Показники 

Обсяг 
реалізації 

Питома вага 
реалізації 
продукції 

переробним 
підприємствам у 
% до загального 
обсягу реалізації 

Середня ціна 
реалізації 

т у % до 
2012р. 

грн.. за 
т 

у % до 
2012р. 

Худоба та птиця 
(у живій вазі) 15 88,2 40,0 13380,0 100,3 

Молоко та 
молочні продукти 12 29,3 - 4533,3 122,3 

Яйця, тис.шт - - - - - 
Вовна, ц - - - - - 
Зернові та 
зернобобові 
культури 

365 111,6 - 1587,9 101,8 

Насіння 
соняшнику - - - - - 

Картопля - - - - - 
Овочі – всього - - - - - 
Плоди та ягоди - - - - - 

 

Промисловість 

Промисловість, як провідна галузь господарства регіону визначає 
рівень її господарського розвитку, спеціалізацію економіки, масштаби участі 
у територіальному розподілі праці та інтенсивність територіально-
виробничих зв’язків. 

Географічне положення, наявні природні, трудові ресурси, транспортна 
мережа обумовили розвиток наступних пріоритетних галузей промисловості: 
лісова, деревообробна, добувна, виробництво будівельних метеріалів, легка, 
хімічна, харчова, машинобудівна. 

Мінерально – сировинна база представлена запасами бурого вугілля 
(лігніту, Ільницьке родовище), андезиту (Приборжавське, Арданівське), 
андезито – базальту (Сільце), вапняку (Приборжавське, В.Раковецьке) глини 
керамічної (Дубрівське), тощо. Серед родовищ мінеральних вод найбільше за 
обсягами Іршавське, розвідані в селах Велика та Мала Розтока, Кушниця, 
Осій. 
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На базі місцевих покладів нерудних корисних копалин розвивається 
промисловість будівельних матеріалів. Вона займається виробництвом 
покрівельних і стінових будівельних матеріалів, залізобетонних конструкцій. 
У цій галузі випускають продукцію ВАТ «Приборжавське заводоуправління 
будматеріалів», ВАТ «Іршавський абразивний завод», ВАТ «Ільницький 
завод МЗУ». Крім виробництва будматеріалів «Приборжавське 
заводоуправління будматеріалів» добуває вапно та декоративний камінь. 
Видобуванням бурого вугілля займається ТзОВ «Лігніт». 

Хімічна галузь промисловості представлена КП «Іршавський завод 
побутової хімії», який виробляє масляні, пігментні та гуашеві фарби, земляну 
охру. 

Харчова промисловість представлена «Іршавським заводом 
продтоварів», що виробляє плодоовочеві консерви та ЧП «Гроно» у м. 
Іршава, яке виробляє безалкогольні напої. 

До найбільших підприємств району належать СП «Сандерс», 
Приборжавське заводоуправління будівельних матеріалів та ТзОВ «Ено-Довге 
Лтд». 

СП «Сандерс» створено на базі Іршавської ткацької фабрики. 
Підприємство виробляє високоякісне полотно, яке йде на експорт, в 
основному в Німеччину. Приборжавське заводоуправління будівельних 
матеріалів забезпечує споживачів цеглою, крошкою, декоративним піском. 
Вапно, що виробляється тут за своєю якістю не має аналогів на Україні та у 
ближньому зарубіжжі. Найближчим часом планується розпочати випуск 
сухого вапна, яке є зручнішим для транспортування, зберігання та 
використання. Раніше завод знаходився на території Довгого. Тут 
випалювати вапно почали з 1751 року.  

Фірма «Ено-Довге Лтд» орендує виробничі площі на Довжанському 
лісокомбінаті. Цій фірмі належать чотири заводи на Закарпатті. Виробляють 
на них високоякісні меблі, які експортуються в Австрію, Італію та інші 
країни Європи. У недалекому минулому Довжанський лісокомбінат був 
одним із найбільших підприємств у районі. Він створений на базі 
Довжанського лісозаводу, заснованого у другій половині XIX ст. угорською 
фірмою «Гамора». До речі, ця ж фірма у 1830 році у Довгому, а до того у 
Лисичеві відкрила металоробні заводи, продукцію яких (чавунні плити, 
пічки, каміни та інше) можна знайти у багатьох країнах Європи. У селі 
Лисичево водяна кузня, яку в народі називають Гамора, продовжує 
працювати і тепер. Тут виготовляють дрібний сільськогосподарський 
інвентар: мотики, лопати, підкови.  
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Галузева структура промисловості регіону за видами економічної 
діяльності представлена в таблиці 4.3.4.6 

 

Таблиця 4.3.4.6. 

Галузева структура промисловості по видах економічної діяльності 

 
Питома  
вага, % 

Промисловість 
100 

Добувна промисловість: 0,7 
видобування енергетичних матеріалів 13,0 
видобування неенергетичних матеріалів 87,0 

Обробна промисловість: 95,1 
харчова промисловість та перероблення сільськогосподарських 
продуктів 

6,3 

Легка промисловість: 23,9 
текстильна промисловість та пошиття одягу 100,0 
виробництво шкіри та шкіряного взуття - 

Виробництво деревини та виготовлення виробів з неї 35,6 
Целюлозно – паперова, поліграфічна промисловість та видавнича 
справа 

0,3 

Виробництво будматеріалів та скловиробів 15,3 
Машинобудування, ремонт та монтаж машин і устаткування: 13,7 

виробництво машин і устаткування 100,0 
Виробництво та розподілення електроенергії, газу 4,2 

 

В цілому в районі функціонують 11 промислових підприємств: 3 – 
добувної галузі, 4 – машинобудівної, 1 – легкої промисловості, 3 – 
деревообробної. Перелік підприємств району за основними галузями 
промисловості наводимо в таблиці 4.3.4.7. 
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Таблиця 4.3.4.7 

Підприємства Іршавського району за основними галузями 
промисловості 

№ 
з/п Назва підприємства 

 Добувна галузь 
1 ТзОВ «Сілан», с. Сільце 

2 ТзОВ «Лігніт» 

3 ТзОВ «Волоське», с. Підгірне 

 Машинобудівна галузь 

4 ВАТ «Ільницький завод  мех. звар. устанкування», с.Ільниця, 
вул.Радянська,3  

5 ЗАТ «Іршавський абразивний завод», м.Іршава, вул. Федорова,12  

6 ВАТ «Іршавський Ремверстат», м.Іршава, вул. Гагаріна,110  

7 ДП «Фортуна» 
м.Іршава, вул.Федорова,29 

 Галузь легкої промисловості 

8 
ПП «Троянда» 
с.Білки, Іршавського р-ну, 
вул.Центральна,68 тел. 2-24-86 

 Деревообробна галузь 

9 ТзОВ «К’Лен» 

10 
Філія №8 ТзОВ «Ено Меблі ЛТД», 
с.Довге, вул.Перемоги, 72, 
т. 7-13-49,7-14-07 

11 ТзОВ «Тандем-Іршава», вул.Федорова 29/1, т. 2-14-66, 2-24-03 
 

Кількість суб’єктів, включених до єдиного державного реєстру 
підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), наведено в таблиці 4.3.4.8 
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Таблиця 4.3.4.8 

Характеристика суб’єктів ЄДРПОУ станом на 01.01.2014р. 

Правовий статус Кількість 

Суб’єктів з правовим статусом – усього, од 975 

  у тому числі  

  із статусом юридичної особи 932 

  без статусу юридичної особи 43 

 

Промисловими підприємствами району за 2013 рік реалізовано 
промислової продукції (товарів, послуг) на суму 125,9 млн.грн, що склало 
1,4% обсягу реалізованої продукції Закарпатської області. 

Стосовно зовнішньоекономічної діяльності, то за 2013 рік обсяг 
експорту зовнішньої торгівлі товарами становив 8674,3 тис. дол. США, 
імпорт зменшився на 21,3% і становив 4908,5 тис. дол.. США, а сальдо 
зовнішньої торгівлі товарами – 3765,8 тис. дол.. США (Економічне і 
соціальне становище Іршавського району //Статистичний бюлетень за 2013 
рік. Головне управління статистики в Закарпатській області – Ужгород, 
2014). Прямі іноземні інвестиції в район наведені в таблиці 4.3.4.9 

 

Таблиця 4.3.4.9 

Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) в Іршавський 

район за видами економічної діяльності 

Показники 

На 01.01.2013р. 

тис. 
дол..США 

у % до 
загального 
підсумку 

Усього 3565,1 100,0 
Промисловість 2881,9 80,8 
  переробна промисловість 2744,5 77,0 
Оптова та роздрібна торгівля: ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів 245,1 6,9 

 
Рибне господарство 
На території Іршавського району рибогосподарську діяльність на 

водних об’єктах (природних та штучно створених для риборозведення), як 
суб’єкти господарювання здійснюють: ПрАТ «Закарпатський рибокомбінат» 
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– суб’єкт аквакультури (риборозплідник «Горбок»), СФГ «Амок» – суб’єкт 
аквакультури (с. Лози), ПП Кріль О.Б. – суб’єкт аквакультури (с. Заболотне), 
ПП «Еко – Пструг» – суб’єкт аквакультури (риборозплідник на р. Бронька), 
ФГ «Мочар Ір» – ліцензіат, промислове рибальство (водосховище «Роман 
Потік»). 

Рибогогосподарські підприємства за 2013 рік згідно форми № 1 – риба 
(річна) виловили 34,06 центнерів риби, з яких 0,75 ц – короп, 2,50 ц – 
товстолобик, 30,81 – інші види та реалізували продукції рибного 
господарства на суму 45,3 тис.грн. (Статистична форма № 1 – риба (річна) за 
2013 рік). 

 
Лісове господарство 
Ліси та інші лісовкриті площі Іршавщини складають 53,7 тис. га, (59,7 % 

території району) та  знаходяться у користуванні таких суб’єктів господарювання: 
- ДП «Довжанське лісомисливське господарство»; 
- ДП «СЛАП Іршаваагроліс»; 
- Національний природний парк «Зачарований край». 
Згідно із статистиними даними Головного управління статистики в 

Закарпатській області за 2013 рік, суб’єктами господарювання лісової галузі 
відтворено лісів на площі 156 га, переведено у вкриті лісовою рослинністю землі – 
113 га, зафіксована 1 пожежа, збитки від лісових пожеж склали 800 грн, площа 
загибелі лісових насаджень склала 5 га, виявлені осередки шкідників і хвороб лісу 
на площі 2063 га, кількість випадків порушень лісового законодавства 15, обсяг 
знищеної або пошкодженої деревини склав 28 м3, а заподіяна шкода – 55738 грн. 

 
Мисливське господарство 
Ведення мисливського господарства на території району здійснюється 

на територіях ДП «Довжанське ЛМГ» та ДП «СЛАП Іршаваагроліс» як 
самими підприємствами так і районною оргізацією Українського товариства 
мисливців та рибалок. 

Станом на кінець 2013 року чисельність мисливських видів тварин по 
району становила, голів: коритні – 764, хутрові звірі – 3686, перната дичина – 
7528. 

4.3.5. Соціально-економічна характеристика сільських рад, які межують з 
територіями, за рахунок яких планується розширення парку 

 
Характеристика села Довге 

 
Відстань до районного центру – 22 км. Загальна площа території 

сільської  ради – 882 га. 
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Характеристика населення села, національний склад населення, 
промисловість, малий і середній бізнес, торгівля, сільське господарство, 
фінанси, транспорт і зв’язок, охорона здоров’я, освіта, культура, представлені 
в таблицях 4.3.5.1., 4.3.5.2., 4.3.5.3., 4.3.5.4., 4.3.5.5., 4.3.5.6., 4.3.5.7., 4.3.5.8., 
4.3.5.9., 4.3.5.10., 4.3.5.11.. 

 

Таблиця 4.3.5.1. 

Характеристика населення 

В
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и 
лі
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ії 
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іїї
 

на
 Ч

А
Е

С
 

7044 1547 1082 1277 3049 176 512 3463 3581 1641 9 14 
 

Таблиця 4.3.5.2. 

Національний склад населення 

Всього 
по 

с/раді, 
чол.. 

У тому числі 

українці росіяни словаки угорці німці роми інші 

7044 6681 10 185 3 8 127 30 
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Таблиця 4.3.5.3. 

Промисловість (кількість підприємств, що знаходяться на самостійному 

балансі) 

№
 з/

п 

Н
аз

ва
 п

ід
пр

иє
м

ст
ва

 
та

 а
др

ес
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Ф
ор

м
а 
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ас
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К
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цю
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С
ер
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ня

 за
ро

бі
тн

а 
пл

ат
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1 

Філія №8ТОВ 
ЕНО меблі 

вул. Перемоги 
72 

 
Коле-
ктив-

на 

Попик 
М.В 

 
71-349 лісопереробка  

240 
 

1092 

2. 

Державне 
підприємство 

ДЛМГ 
вул. Стрільців 

 
Зага-
льно- 
дер-

жавна 

 
Ледней 

В.І. 

 
71-402 

лісозаготівля 
охорона  лісу 

 
130 

 
745 

3 

Філія №23 
Іршавський 

лісгосп ДКТП 
Хрещатик 

вул. Шевченка 

Зага-
льно- 
дер-

жавна 

 
Фущич 

І.І. 

 
71-390 

лісове 
господарство 
та пов’язані з 
ним  послуги 

 
60 

 
583 

4. 

ВАТ 
Машинобудів-

ний 
Завод 

вул. Маркусів 

 
При-
ватна 

 
Батрин 
Ф.Ф. 

 
71-460 

 
промисловисть 

 
32 

 
520 

 

Таблиця 4.3.5.4. 

Малий і середній бізнес 

Кількість 
суб’єктів 

господарської 
діяльності 

всього 

У тому числі 

Юридичних осіб Фізичних  осіб 

всього в них 
працює всього в них 

працює 

20 20 70 210 250 
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Таблиця 4.3.5.5. 
Торгівля 

Кількість  підприємств торгівлі всього 
з них приватних торгових точок 

59 
59 

Підприємств ресторанного господарства, 
з них приватних закладів громадського харчування 

5 
5 

Зареєстрованих  ринків 1 
Кількість закладів побутового обслуговування, 
в тому числі приватних 

1 
1 

 

Таблиця 4.3.5.6. 

Сільське господарство 

Наявність 
тракторів У населення 
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18 18 703 302 460 834,0 619 - - - 121 86,7 4 

 

На території сільради діє 1 ільськогосподарське підприємство. 
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Таблиця 4.3.5.7. 

Фінанси (станом на 2013 рік) 

Показник Одиниця 
виміру Кількість 

Суб’єкти господарювання од. 245 

– юридичні особи -//- 26 

– фізичні особи -//- 219 

Власні доходи всього: тис. грн. 520.0 
із них -//-  
– податок на доходи фізичних осіб -//- 260.0 
– єдиний податок -//- 82.0 
– фіксований податок -//- - 
– плата за землю -//- 55.0 
– місцеві податки і збори -//- 75.0 
– плата за торговий патент -//- 48.0 
– податок з власників транспортних засобів -//- 51.0 
– надходження від продажу земель 
несільськогосподарського призначення 
(бюджет розвитку ) 

-//- 120.0 
4.0 

Власні надходження бюджетних установ -//- 42.0 
Інші надходження -//- 6.0 
Дотація -//- 1100.0 
Видатки всього, 
із них на заробітну плату -//- 1843 

1300.0 
Нарахування на заробітну плату -//- 433.0 
оплата медикаментів -//- 8.0 
харчування -//- 42.0 
оплата енергоносіїі -//- 45.0 
капітальні видатки -//- 15.0 
бюджет розвитку -//- - 
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Таблиця 4.3.5.8. 

Транспорт і зв’язок 

Показник Одиниця виміру Кількість 

Наявність автомобільних доріг 8.6 Км 

загальнодержавного - км 

республіканського 8.6 км 

місцевого значення 28.4 км 

Зв’язок загального користування: 
наявність телефонного зв’язку 1400 апаратів 

міських(сільських,селищних) 
телефоних станцій 1 одиниць 

поштові заклади 1 одиниць 

Кількість вишок мобільного зв′зку 2 одиниць 

Кількість абонентів кабельного  телебачення 1230 одиниць 
 

Таблиця 4.3.5.9. 

Охорона здоров’я 

Кількість закладів Медперсонал Аптеки 

А
мб

ул
ат

.за
га

ль
но

ї п
ра

кт
ик

и 
сі

ме
йн

. м
ед

иц
ин

и 

Ф
А

П
и 

Л
ік

ар
ні

 

В
сь

ог
о,

 о
д.

 

Л
ік

ар
і 

З 
ни

хп
ен

сі
он

ер
и 

С
ер

ед
ні

й 
ме

дп
ер

со
на

л 

З 
ни

х 
пе

нс
іо
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1 - 1 2 8 3 36 - 44 1 3 4 
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Таблиця 4.3.5.10. 

Освіта 

№з/
п Навчальні заклади 

Працює 
вчителів Навча-

ється, 
осіб кіль-

кість 
з них 

пенсіонер 

1 Загальноосвітна школа 
І –ІІ ступенів 22 2 196 

2 Загальноосвітня школа 
І –ІІІ ступенів 80 3 850 

3 Дошкільний навчальний 
заклад № 1 8 - 93 

4 Дошкільний навчальний  
заклад №2 9 - 104 

5 ДВЕК Бакалавр 23 - 206 

 

Таблиця 4.3.5.11. 

Культура 

Працює в 
закладах 

культури, осіб 
Кількість закладів культури Кількість 

народних 
самодіяльн. 
колективів всього з них 

пенсіонер клуби бібліотеки школа 
мистецтв 

4 - 1 1 1 1 
 

Характеристика села Приборжавське 

Відстань до районного центру – 18 км. Загальна площа території 
сільської  ради – 760000 кв.м.. 

Характеристика населення села, національний склад населення, 
промисловість, торгівля, сільське господарство, фінанси, транспорт і зв’язок, 
охорона здоров’я, освіта, культура, представлені в таблицях 4.3.5.12., 
4.3.5.2.13., 4.3.5.14., 4.3.5.15., 4.3.5.16., 4.3.5.17., 4.3.5.18., 4.3.5.19..  
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Таблиця 4.3.5.12. 

 

Характеристика населення 

В
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о 
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В
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У
ча

сн
ик

и 
лі
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іїї
 

на
 Ч

А
Е

С
 

3544 712 580 1263 2208 137 203 1712 1832 - 9 3 
 

Таблиця 4.3.5.13. 

 

Національний склад населення 

Всього 
по 

с/раді, 
чол.. 

У тому числі 

українці росіяни словаки угорці німці роми інші 

7088 3544 3518 26 - - - - 
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Таблиця 4.3.5.14. 

Промисловість (кількість підприємств, що знаходяться на самостійному 

балансі) 

№
 з/

п 

Н
аз

ва
 п

ід
пр

иє
м

ст
ва

 
та

 а
др

ес
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Ф
ор
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К
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С
ер

ед
ня
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бі
тн

а 
пл

ат
а 

1 
ВАТ 

«Приборжавське 
ЗУБМ» 

 

П
ри

ва
тн

а 

Ісак 
М.М. 33-3-25 Будівельні 

матеріали 187 370 

2 ТзОВ 
«Верховина» 

 

К
ол

ек
ти

вн
а 

Ісак 
І.Д. 33-2-25 Сільське 

господарство 15 290 

3 Кооператив 
«Кристал» 

 

К
ол

ек
ти

вн
а 

Ісак 
М.Ю. - 

Виробництво 
надмогильних 

плит 
3 250 

 

В малому та середньому бізнесі кількість суб’єктів господарювання 
(фізичних осіб) складає 74 на яких працює 18 осіб. 

Кількість підприємств торгівлі всього 33 з них: приватних торгових 
точок-30. Підприємств ресторанного господарства 3, з них приватних 
закладів – 3. 
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Таблиця 4.3.5.15. 

Сільське господарство 

Наявність 
тракторів У населення 
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16 14 532 312 844 736,38 129,3 46,8 25,6 - 335,26 199,4 19,54 

 

На території сільської ради діє 1 сільськогосподарське підприємство. 

 

Таблиця 4.3.5.16. 

Фінанси (станом на 2013 рік) 

Показник Одиниця 
виміру Кількість 

Суб’єкти господарювання од.  
– юридичні особи -//- 9 
– фізичні особи -//- 70 
Власні доходи всього: тис. грн. 316,97 
із них -//-  
– податок на доходи фізичних осіб -//- 157,5 
– єдиний податок -//- 30,5 
– фіксований податок -//- 3,0 
– плата за землю -//- 12,0 
– місцеві податки і збори -//- 5,7 
– плата за торговий патент -//- 10,58 
– податок з власників транспортних засобів -//- 40,0 
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– надходження від продажу земель 
несільськогосподарського призначення 
(бюджет розвитку ) 

-//- - 

Власні надходження бюджетних установ -//- 31,0 
Інші надходження -//-  
Дотація -//- 726,49 
Видатки всього, 
із них на заробітну плату -//- 1043,460 

617,0 
Нарахування на заробітну плату -//- 231,39 
оплата медикаментів -//- 0,6 
харчування -//- 63,8 
оплата енергоносіїі -//- 38,4 
капітальні видатки -//- - 
бюджет розвитку -//- - 
 

Транспортний комплекс і зв’язок представлені автомобільними дорогами 
республіканського значення – 3,5 км. і місцевого значення – 19,5 км. 
 

Таблиця 4.3.5.17. 

Охорона здоров’я 

Кількість закладів Медперсонал Аптеки 
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1 - - 1 2,5 - 8 - 10,5 - 3 3 
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Таблиця 4.3.5.18 

Освіта 

Показник Од. 
виміру Кількість 

Загальноосвітні навчальні заклади од. 1 

учні чол.. 530 

вчителі чол.. 67 

Постійні дошкільні навч. Заклади од. 1 

діти чол.. 105 

персонал чол.. 36 

Шкільні бібліотеки од. 1 

 

Таблиця 4.3.5.19. 

Культура 

Працює в 
закладах 

культури, осіб 
Кількість закладів культури Кількість 

народних 
самодіяльн 
колективів всього з них 

пенсіонер клуби бібліотеки школа 
мистецтв 

4 - 1 1 1 1 

 

 Характеристика села Бронька 

За даними перепису населення на території Броньківської сільської 
ради  (с.Бронька та с.Суха) проживає 3717 чоловік, в тому числі: 

– працездатне населення  (від 18 до 60 років) – 1576 чоловік, з них: 
– легально зайнятих на постійній роботі – 255 чоловік; 
– зайнятих в домашньому господарстві – 549 чоловік; 

Рівень безробіття – 0,51 %  при районному – 1,75 %. 
На території сільської ради зареєстровано 92 платники податків, в тому 

числі:  
1). 73 фізичних осіб, в них укладені угоди з 7 найманими працівниками;  
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2) 19 юридичні особи, з них: 
– 9 бюджетних установ, з яких 6 установ у с. Бронька: сільська рада, 

ЗОШ I-II ступенів, амбулаторія, клуб, ДНЗ, відділення поштового зв’язку та 3 
установи у с.Суха – ЗОШ I-II ступенів, амбулаторія, клуб. 

– 2 підприємства: СП ТЗОВ «Геміні» та ТзОВ «Лісовий Дар», які не 
працюють. 
 Торгова мережа Броньківської сільської ради представлена 21 
торговою точкою, що належать фізичним особам підприємцям, з яких 8 
точок громадського харчування (в т.ч. 7 кафе та 1 ресторан) та 13 точок 
торгівлі. Також на території сільської ради є 1 точка побутового 
обслуговування населення – перукарня.  

Заборгованість перед Пенсійним фондом суб’єктів господарювання 
відсутня. 

 

Характеристика села Лисичево 

За даними перепису населення на території Лисичівської сільської ради 
проживає 3182 чоловік, в тому числі: 

– працездатне населення  (від 18 до 60 років) – 1527 чоловік, з них: 
– легально зайнятих на постійній роботі – 325 чоловік; 
– зайнятих в домашньому господарстві – 614 чоловік; 

Рівень безробіття – 2,49%, при районному – 1,84%. 
92 фізичні особи є платниками податків з них на загальній системі 

оподаткування – 64, на спрощеній системі – 27, платники фіксованого 
податку – 1. На території сільської ради зареєстровано 15 юридичних осіб, з 
них 7 підприємств, з яких 3 субєкти малого бізнесу, які звітуються в органі 
статистики, одне ГВП «Грабля» Кушницького СТ, 3 – не діючі. 

Окремі показники діяльності підприємств, які знаходяться на території 
сільської ради, що звітуються наведено в таблиці 4.3.5.20. 
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Таблиця 4.3.5.20. 

Показники діяльності підприємств, які знаходяться на території 
сільської ради 

Назва 
підприємства 

Виручка від 
реалізації 
продукції, 
тис.грн. 

Фінансовий 
результат, тис.грн. 

Середньомісячна 
зарплата, грн. 

2008 2009 % 2008 2009 % 2008 2009 % 

МПП «Кедр» 118,1 132,1 111,9 -80,8 -94,0  - 454,2 596,3 131,3 

ПП «Форстер» 44,6 48,0 107,6 0,7 1,6 228,6 464,6 643,8 138,6 

ТзОВ «Форгачі»  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 

Підприємств, які входять в основне коло  на території сільської ради не 
має. 

На території сільської ради знаходиться 1 торгова точка споживчого 
товариства – міні АВС, де працює 2-є чоловік з середньомісячною 
заробітною платою 900 гривень на одного працюючого. Роздрібний 
товарооборот за 9 місяців 169,5 тис.гривень, працює прибутково. Інші 
торгові точки здані в аренду. Також на території сільської ради знаходиться 9 
кафе та 16 магазинів. В селі діє кузня «Гамора» на території якої в останню 
неділю червня проводиться щорічний фестиваль ковальського мистецтва та 
етнічної музики. 

Карта «Розподіл території НПП «Зачарований край» та проектованої 
для його розширення території за сільськими радами» наведена в додатку 7. 
Детальна характеристика проектованої для розширення НПП території 
стосовно сільських рад, наведена у додатку 11. 

4.4. Природоохоронна, наукова, рекреаційна та історико-культурна 
цінність території 

4.4.1. Природоохоронна і наукова цінність 

Природоохоронна та наукова цінність пропонованої до розширення 
НПП «Зачарований край» території полягає у можливості проведення 
систематичних стаціонарних досліджень екосистем старовікових насаджень 
та букових пралісів, біологічних та екологічних особливостей типових і 
раритетних для регіону видів флори і фауни з метою охорони, відтворення їх 
популяцій, структури та функціонування наявних лісових та водно-болотних 
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екосистем, які забезпечують екологічно збалансований стан природного 
середовища. 

4.4.2. Рекреаційна цінність 

Враховуючи наявність багатьох цікавих об’єктів та соціально 
економічні потреби населення регіону, в межах території, що проектується 
для розширення парку, а також на прилеглих ділянках, планується 
здійснювати наступні види рекреаційної діяльності: 

 знайомство з природними і культурними цінностями в процесі 
відпочинку; 

 фізичні заняття (прогулянки, туризм); 
 аматорська діяльність (збір грибів і т.д.); 
 лікувально – оздоровчі зайняття. 

Зважаюючи на біологічну цінність цієї території, важливим є створення 
рекреаційної системи, що забезпечить раціональне використання природних 
ресурсів, а також достатній рівень охорони природного середовища. 

Розвиток промислового і сільськогосподарського виробництва в межах 
курортно – рекреаційних зон, буде здійснюватися із врахуванням потреб 
розвитку рекреаційної галузі, при цьому використання прогресивних методів 
виробництва, сучасного інженерно – технічного обладнання повинні 
забезпечити охорону рекреаційних ресурсів і навколишнього середовища. 

4.4.3. Історико – культурна спадщина 

Територія, за рахунок якої планується розширення НПП «Зачарований 
край» – затишний, захищений карпатськими хребтами край Боржавської 
долини, що був вигідним і зручним для проживання людей з давніх-давен. 
Тут залишили свої сліди і люди кам’яного віку і лицарі часів Римської 
імперії, герої селянських повстань та визвольних змагань більш пізніх 
періодів історії. Не дивлячись на буремну історію з частими війнами та 
навалами численних армій, сумні часи радянського періоду, тут вдалося 
зберегти чимало дорогоцінного скарбу, створеного талантами та вмінням 
минулих генерацій та дбайливо переданого в спадок теперішнім та 
майбутнім поколінням. 

У межах цієї території розташовані такі населені пункти: села 
Приборжавське, Довге, Бронька, Суха, Кушниця, Лисичево. 

Про часткове заселення території у дохристиянський період свідчать 
фрагментарні знахідки кам’яних знарядь праці, зокрема кам’яна шліфована 
сокира знайдена на території села Кушниця. 
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У ХІІ ст. дана територія адміністративно відноситься до складу 
новоствореного Березького комітату з центром у місті Берегово. Вже у 1265 
році в околиці сучасного села Бронька згадується про укріплену фортецю – 
Бронецький замок, зруйнований у 1336 році під час протистояння угорського 
короля Бейли ІV та його сина Іштвана V. Незначні руїни фортеці збереглися і 
по сьогодні, що представляє великий інтерес для туристів. 

Основна колонізація цього регіону почалася лише у другій половині 
ХІVст., коли виникають перші населені пункти Довге, Кушниця, Суха, 
Бронька, Заднє. Основним заняттям місцевого населення було скотарство та 
частково землеробство. На кінець ХІVст. Села у верхній течії Боржави 
стають власністю багатої феодальної родини Станіслава із Лазів, сини якого, 
осівши у селі Довгому, починають називатися Довгаями. Уже на початку 
ХVст., крім традиційного для регіону скотарства, виникає перший промисел 
по випалу вапна – «вапнярка», яка належала Амбрушу Довгаю. У центрі села 
Довге зводиться укріплене помістя, а з 1454 року ця територія відходить до 
Мараморошського комітату з центром у Мараморош – Сігеті. 

Протягом декількох сотень років власником території був рід Довгаїв, а 
основним заняттям населення було відгінно – пасовищне скотарство, лісовий 
та вапняний промисел та частково землеробство. 

7 червня 1703 року в околиці села Довгого відбувся бій повсталих 
селян із дворянським ополченням, що дало початок війні угорського магната 
Ференца Ракоці ІІ проти режиму австрійських Габсбургів. Місцеві жителі 
взяли активну участь у повстанні і в пам’ять про ці події через 200 років, у 
1902 році, у центрі Довгого урочисто освячено пам’ятник садибної 
архітектури фортечного типу. 

Протягом 1811 – 1824 рр. приходським священиком у селі Довге 
служив знаменитий поет та філософ Василь Довгович, якого по праву 
називають «закарпатським Сковородою». 

У 50-х роках ХІХ ст. у селі Довге було відкрито залізоробний завод 
«Гамора», який випускав різну продукцію зокрема грубки, залізні огорожі, 
чавунні плити, підсвічники, металічні декоративні елементи. Паралельно у 
гірському селі Лисичово діяла мануфактура по виготовленню паперу. 
Пізніше, на її основі запрацювала кузня «Гамора», де виготовлявся різний 
сільськогосподарський реманент. Унікальність її полягала в тому, що 
ковальські молоти приводилися в рух колесом, яке обертається за допомогою 
води. Сьогодні на території України це єдине такого роду підприємство, 
підпорядковане ДП «Довжанське ЛМГ». 

Не менш цікавим є діючий водяний млин у селі Приборжавському, 
споруджений на початку ХХ ст. 
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У 1907 – 1909 рр. запущено в дію Боржавську вузькоколійну 
залізницю, основне призначення якої полягало у вивозі лісу з Боржавського 
хребта. Та водночас залізниця сполучила район із центральними 
хліборобськими регіонами країни та стала поштовхом економічного розвитку 
Іршавщини. На сьогодні це єдина діюча залізниця такого роду в Закарпатті і 
поїздка нею залишить приємні враження для цікавого туриста. 

Велике значення для розвитку туристично – рекреаційної роботи є 
вузькоколійка побудована на початку 19 ст. в Боржавській долині.  

У 1912 році Довжанським деревообробним підприємством була 
споруджена лісова вузькоколійка, що виходила з подвір’я місцевої пилорами. 
Вона проходила лівим берегом Боржави до станції Суха Бронька, звідки 
повертала на схід в долину Броньки. Від села штрека (колія) проходила 
вузькою долиною пралісів під полонину Кук (1365 м н.р.м.). Тут вона 
роздвоювалася, і одна гілка прямувала на південь, під гору Кичеру (908 м 
н.р.м.). Вузькоколійка довжиною 21 км. працювала на локомотивній тязі.  

У 1930 – 1931 рр. акціонерне товариство по переробці деревини 
спорудило нову гілку вузькоколійки на дільниці Кушниця – Лисичово – 
Репина завдовжки 4,2 км. Штрека проходила берегом Кривого потоку до 
складу Барсучина, розташованого під Бистрим потоком на висоті 420 м над 
р.м.. 

Невдовзі від пилорами в Кушниці була споруджена ще одна колія, що 
вела долиною кушницького потоку до села Лисичово, а далі – глибокою 
долиною Вашкового потоку, де за гаєнкою лісника утворювала три 
відгалуження. Перше з відгалужень прямувало долиною Репинного потоку   
(4 км довжини) – до пралісів, під гору Камінь, друге, довжиною 2 км, – 
долиною сільського потоку під гору Прислоп, третє йшло біля потоку 
Версіль під гору Звур (довжина 3 км.) 

Друга гілка вузькоколійки, що виходила із Кушниці довжиною 17 км., 
була прокладена долиною Боржави через села Керецьки і Березники – під 
полонину Боржаву. За роки радянської влади, з утворенням Довжанського 
лісокомбінату, дорога стала власністю цього ж комбінату. У роки найбільш 
інтенсивної вирубки лісів вузькоколійка була обладнана 18 локомотивами та 
сотнями вантажних вагонів.  

Вузькоколійка за всі роки роботи вивезла із пралісів Боржавської 
долини сотні тисяч кубометрів деревини листяної та шпилькової порід. Вона 
в роки відсутності автомобільного транспорту вивозила також з району 
Ільницького басейну лігніт, приборжавське вапно, слугувала чи не єдиним 
транспортним засобом для перевезення пасажирів у районі й поза ним, 
зв’язавши регіон із Берегівським і Виноградівським районами. На даний час 
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більшість вищезгаданих гілок вузькоколійки із – за нерентабельності 
демонтовано, а ті, що в дії, будуть реконструйовані для перевезення 
місцевого населення та туристів. 

Протягом 1919 – 1939 рр. район входив до складу Чехословацької 
республіки. За ці роки в краї побудовано широку мережу доріг, залізниць, 
мостів, різних споруд. Особливого розвитку набуло лісове господарство 
(Керечанин В.П. Скарби рідного краю: Іршавщина /Редактор О. Козоріз. –
Ужгород: Мистецька Лінія, 2007. -192 с.). 

Найбільш цінними історичними та архітектурними пам’ятками цього 
регіону є населення доби бронзи Станівської культури ( ХІV – ХІІ ст. до н. 
е.). Пам’ятник односельчанам та могила Ольги Рішаві поетеси – педагога в с. 
Кушниця; пам’ятник загиблим куруцам – учасникам антигабзбургзького 
повстання 1703 – 1711 років, колишні приміщення залізоробного заводу 
середини 19 ст., замок 15ст., палац 1711 р. в с. Довге; руїни замку другої 
половини 13 ст. в с. Бронька; кузня – гамора 18 – 19 ст. в с. Лисичево; 
водяний млин 19 ст. в с. Приборжавське (Поп Д, Поп И. Замки 
Подкарпатской Руси. – Ужгород: друкарня Романа Повч, 2004. -128 с.). 

Селище Довге розташоване в долині річки Боржави на віддалі 28 км на 
північний схід від районного центру Іршави. Через Довге проходить 
автомагістраль Мукачево – Іршава – Кушниця та Іршава – Довге – Липецька 
Поляна – Хуст, а також вузькоколійка Берегово – Іршава – Кушниця, яка нині 
реконструюється.  

Згідно з джерелами, заснування Довгого припадає на кінець XІІI – 
початок ХІV ст. Вперше поселення в письмових пам’ятках згадується з 1383 
року. У 1417 році угорський король подарував Довге синам феодала Яноша, 
який змінив своє прізвище на Довгая. Король Матяш І дозволив одному з 
нащадків Довгаїв Андрію спорудити у селі кам’яний палац – замок. У 1465 
році, після смерті Андрія, король Матяш подарував Довге своїй матері, а 
згодом повернув село нащадкам Довгаїв.  

Довге увійшло в історію героїчної визвольної війни угорського народу 
проти Габсбургів 1703 – 1711 рр. Йдеться про героїчний бій повстанців на 
чолі з Томашем Ессе, який відбувся 7 червня 1703 року на околиці села. 
Серед Куруців було й багато довжанців. Після придушення визвольної війни 
Довге було подароване австрійським імператором у власність графа Ласло 
Телекі. Його нащадки володіли селом аж до скасування кріпацтва в 1848 
році. За час панування роду Телекі у Довгому був реставрований старий 
палац – замок, який зберігся до наших днів і є оригінальною пам’яткою 
палацового будівництва краю. 

Історія Довжанського замку сягає сивої давнини. Двічі повстанці 
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спалювали його дерев’яні споруди, аж поки власник не відновив їх на 
старому фундаменті у камені. Тепер єдиний у Європі зразок садибної 
архітектури середніх віків переживає не кращі часи, а тоді він був літньою 
резиденцією графа Ласло Телекі і мав можливість приймати в своїх стінах 
всю тодішню знать імперій та дружніх їй європейських держав. Селяни жили 
за рахунок того, що обслуговували палац – фортецю, будували спеціальні 
дороги для полювання, утримували породистих коней та розчищали 
навколишні пагорби для вирощування на них конопель для потреб 
імператорського двору. Тоді ж коноплі переробляли на місцевому 
паперовому заводі, де виробляли високоякісний папір для королівських та 
графських потреб. У одному з документів значиться, що король вимагав від 
постачальників забезпечувати його папером саме нашого заводу, тому що він 
є кращим. Свого часу в Довгому працював також металургійний комбінат, де 
виплавляли чавун та виготовляли побутові печі й інші предмети з чорного 
металу. Від нього теж залишилися тільки спогади та назва Гамора. А 
деревообробний завод працює тут зі змінним успіхом вже понад 100 років. 

Село Бронька розташоване на лівому березі річки Боржави, за 28 км 
від райцентру. Сільській раді підпорядковане с.Суха. 

Перша загадка про село Броньку в письмових джерелах датується 1454 
роком. Але вже у другій половині XIII ст. у грамоті угорського короля Бейли 
IV зазначено, що там існує Броньківський замок, згодом захоплений 
шляхтичем Петером з роду Чакі.  

Очевидно, кам’яний замок був споруджений як сторожовий пост для 
охорони торгового шляху та королівських маєтків в долині річки Боржави. 
Про це свідчать невеликі його розміри. Місцем для побудови замку була 
обрана стрімка гірка висотою 487м над р.м. На її вершині дотепер 
проглядаються залишки кам’яних стін та фундаментів. До замку в давнину 
вела ґрунтово – кам’яна дорога, шириною 2,8 – 3 м. Відсутність вивчення 
руїн замку не дозволяє оцінити значення його колишніх оборонних i 
житлових споруд. 

В одних переказах та легендах йдеться про жорстокого коменданта 
замку Бринду, який примушував місцеве населення виконувати непосильні 
повинності на користь короля, в інших Бринда захищав селян від сваволі 
королівських чиновників. На початку XVIII ст. повсталі селяни разом з 
опришками напали на замок, розправилися з Бриндою, а замок зруйнували. 
Відтоді він находиться в руїнах. Село Бронька пережило вcі етапи 
історичного розвитку, які припали на долю жителів Іршавщини в епоху 
середньовіччя, нового і новітнього часу.  
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Село Кушниця розташоване у долині річки Боржави та її притоки 
Кушниці, за 37 км від районного центру. Залізнична станція на 
вузькоколійній дорозі. Через село проходить шосейна дорога Свалява – Хуст. 
Населення – 4682 особи. 

Перша писемна загадка про село датується 1318 роком. Про раннє 
заселення місцевості в околиці Кушниці свідчить відкриття археологами в 
урочищі Ковачове Поле поселення доби бронзи Станівської культури (XIV – 
ХШ ст. до н.е.).  

Село Лисичово розташоване на лівому березі річки Боржави, за 40 км 
від районного центру, за 7 км від вузькоколійної залізничної станції 
Кушниця. Населення – 3186 осіб. 

Вперше село згадується в писемних джерелах з XV ст. Широко знаним 
село стало у XVIII – XIX ст., коли в його околиці стали добувати залізну 
руду. Село, насамперед, прославилося своєю кузнею – «Гаморою». 

Діюча кузня-музей «Гамора» в с. Лисичово, якій вже майже 300 років 
працює за принципом водяного млина. Вода з гірської річки Лисичанка з 
кількасот метрів подається каналом на величезне колесо і «змушує» його 
обертатись. 

Обертальний рух колеса приводить у дію молот вагою 125 кілограмів. 
Відтак під ним у вправних руках коваля «витанцьовує» нагрітий метал та 
з’являється черговий виріб – мотика чи лопата. 

Кузня – це кам’яна споруда завдовжки 36 метрів, завширшки 9 метрів.  
Тут ковалі здавна виробляють сільскогосподарський реманент, який 

серед місцевих газдів користується особливим попитом. Це єдина в Україні 
виробнича споруда такого типу, яка перетворена у діючий музей. 

Аби зберегти традиції працелюбного народу, кожного року в останні 
вихідні червня, у селі Лисичово Іршавського району проходить фестиваль 
ковальського мистецтва та народних промислів.  

Сюди з’їзджаються ковалі з усієї України та ближнього зарубіжжя щоб 
продемонструвати своє вміння. 

Тут працює так зване «мануфактурне містечко» де кожен бажаючий 
може виготовити на гончарному крузі глечик або навчитись працювати за 
ткацьким верстатом. 

На фестивалі панує справжня святкова атмосфера. 
В ньому беруть участь фолькльорні колективи із Закарпаття та сусідніх 

областей. 
Основна мета фестивалю популяризація сільского туризму у нашому 

краї та відродження вікових традицій. 
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Село Приборжавське (до 1960р. – Заднє) розташоване у долині річки 
Боржави, за 16 км від районного центру. Населення – 3585 ociб.  

Перша писемна загадка про село датується XVI ст. Село стало відомим 
завдяки покладам вапнякових порід. Тут працює Приборжавський вапняний 
завод. У ceлi зберігся водяний млин.  

Найбільш відомими жителями сіл Довгого, Лисичева та 
Приборжавського є: 

Mашкін М. В. (22.11.1926 — 13.11.1971) — поет, прозаїк, композитор, 
заслужений діяч мистецтв України. Народився в с.Ново-Олександрівці 
Синельниківського району Дніпропетровської області. У 1945 році приїхав 
на Закарпаття. У селі Довге організував ансамбль пісні і танцю «Боржава» 
Довжанського деревообробного комбінату. За 17 років під художнім 
керівництвом М.Машкіна ансамбль набув великої популярності не тільки в 
області, а й далеко за її межами. Як про поета і композитора свідчать ліричні 
пісні М.Машкіна «Тобі, вівчарю», «Верховино – мати моя», «Вечір над  
Боржавою», «Ой ви гори, рідні гори», які увійшли до репертуару багатьох 
колективів та державного заслуженого Закарпатського народного хору. А 
пісня «Верховино – мати моя», набула надзвичайної популярності не тільки 
на Україні, а й за її межами. У 1960 році йому присвоєно звання заслуженого 
діяча мистецтв України.  

Кузан В.В. (25.02.1963) – поет. Народився в с. Довге. У 1993 році – 
дипломант міжнародного конкурсу « Гранослов-93». У 1994 році – учасник 
всеукраїнської наради молодих літераторів в Ірпіні. Поєзії В.Кузана 
притамані пісенні мотиви.  

Німчук В. (06.07.1933) – член-кореспондент Академії наук України, 
доктор філологічних наук, лауреат премії Академії наук України ім.. І. 
Франка. Народився в с. Довге. Автор монографії  «Староукраїнська 
лексикографія в її зв’язках з російською та білоруською».  

Боднар Ю. В. (28.06.1955) – художник. Народився в с. Довге. Член 
Національної спілки художників України. Займається станковим i 
монументальним живописом. Учасник збірних, обласних, регіональних, 
всеукраїнських та міжнародних виставок. Учасник міжнародних та 
регіональних пленерів. 

Шварц А. Ю. (23.12.1952) –  художник.  
Мошак Ю.Ю. (28.01.1947) –  художник.  
Гичка В. –  співак, заслужений працівник культури України. 
Білак С. (26.05.1889 – 03.01.1944) (с. Лисичово) – поет-фольклорист.  

Навчався в Ужгородській та Будапештській учительських семінаріях. 
Записував народні пісні, прислів’я, приказки та різні етнографічні матеріали. 
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Під впливом народної пісенності написав чимало віршів. Окремим виданням 
вийшов в Ужгороді упорядкований С. Білаком збірник «Жайворонок» (1926). 

Пальок В. В. (14.01.1930 – 07.01.2002) – науковець, історик. Народився 
в с. Лисичово. В 1953 році закінчив історичний факультет УжДУ. У 1968 
році захистив кандидатську дисертацію на тему «Становище i боротьба 
робітничого класу Закарпаття в другій половину XIX ст.». У 1998 році 
перейшов на кафедру історії та суспільних дисциплін УжДУ, де працював до 
останнього свого дня. 

Дубіш І. І. (1927) – живописець, графік. Народився в с. Лисичово.        
І. Дубіш брав участь у Другій світовій війні, після чого навчався в 
Ужгородському училищі прикладного мистецтва у професорів Й.Бокшая та 
А.Ерделі. Тоді ж, у 1950 році, його творчий шлях розпочався першою 
виставкою в м.Ужгороді. В 1958 році I. Дубіш закінчує Київський державний 
художній інститут (нині Академія мистецтв). Того ж року він — учасник 
республіканскої художньої виставки. Твори І. Дубіша прикрашають приватні 
колекції як в Українi, так i за кордоном. За свої заслуги Іван Іванович Дубіш 
був відзначений званням «Заслужений художник України». I. І. Дубіш живе i 
працює в м. Києві. 

Андрішко І.І. (09.06.1932) – Іконописець. На даний час він розписав 
понад 40 храмів та 16 іконостасів. 

Єпископ Мефодій (30.10.1941) народився в селі Приборжавське. У 
1957 році вступає послушником до Свято-Троїцької пустині (Хуст). Закінчив 
Московську духовну семінарію (1969), Московську духовну академію (1973). 

У 1990 році – духівник Свято-Сирафимівського монастиря у 
Приборжавському. У 1994 році – наречений у сан Єпископа і призначений 
управляючим Хустсько – Виноградівської Єпархії. 

Архіепископ Марк (Петровцій М. I.). (06.12.1951). Народився в с. 
Приборжавське. У 1985 році призначається намісником Свято – Успенської 
Почаївської лаври. У 1988 – єпископ Тернопільсько – Кременецької єпархії. 
У 1989 – єпископ Аргентинський i Південно – американський. У 1993 році 
єпископ Каширський, управляющий приходами в Канаді.  

Вальо В.В. (24.03.1921 – 08.07.1979) – генерал-полковник. Народився в 
с. Приборжавське. У 1940 році втік до СРСР, де був репресований i 
направлений до табору в KoMi АРСР. Після війни залишився жити в 
Чехословаччині. У 1957 – 1958 роках навчався в академії Генерального 
штабу МО СРСР. У 1971 році призначений першим заступником міністра 
народної оборони Чехословаччини.  

Сабадош М. М. (20.08.1920 – 1990) – полковник, прозаїк. Народився в 
с. Приборжавське.  Брав участь у партизанскій боротьбі в тилу ворога. Після 
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війни залишився жити в Чехословаччині. Закінчив військову академію в 
Празі. Більш відомий як прозаїк. Видав 7 книг – спогадів про буремні роки 
війни.  

Панько М. М. (1917 – 1986) – поет. Народився в с. Приборжавське. 
Збирав та опрацьовував фольклорний матеріал рідного села. У 1973 році 
видав збірку власних віршів та гуморесок «Боржавські співанки».  

Сабадош I. М. (13.05.1915 – 24.07.1993) – учитель, краєзнавець, 
делегат Першого з’їзду народних комітетів Закарпатської України. 
Народився в с. Заднє (тепер Приборжавське). Перші його краєзнавчі 
дослідження – «Історія водяного млина села Заднє» та «Звідки походить 
назва села Заднє». За стараннями I. Сабадоша у Приборжавському було 
створено один із перших на Закарпатті шкільний краєзнавчий музей. 

Повх П.І. (21.09.1943). Працює в галузі народного мистецтва, жанр 
художньої вишивки. Постійний учасник районних та обласних виставок 
самодіяльного народного мистецтва. Майстриня використовує piзні техничні 
прийоми: хрестик, гладь, ткацтво. Це рушники, серветки, килими. Її витвори 
дуже характерні для мистецьких традицій Боржавської долини. Майстриня 
живе i працює в с.Приборжавське.  

Головко І.М. (17.06.1952) – майстер лозоплетіння. Народився в с. Іза 
Хустського району. Освіта середня. Його творчості притаманне бережливе 
ставлення до народних традицій краю, пошуки нових форм, застосування їх в 
сучасному інтер’єрі. Іван Головко – постійний учасник районних, обласних 
та республіканських виставок. Живе і творить в с. Приборжавське.  

Ісак I.Ю. (14 02.1935) – майстер різьби по дереву, іконописець. В його 
доробку унікальні утилітарні речі з дерева. Декоративні ложки, хлібниці, 
цукерниці, туалетні полички. Працює також в барельєфі та круглій 
скульптурі. В іконописі використовує традиційний Візантійський стиль. 
Живе і працює в с. Приборжавське.  

Шмулига І. – поет. Народився в с. Приборжавське. Автор книг «На 
Боржавських хвилях» (2004), «Прощания з літом» (2006).  

4.5. Об’єкти природно – заповідного фонду 

На проектованій для розширення НПП території знаходиться ряд 
природно – заповідних об’єктів загальнодержавного та місцевого значення, а 
саме: 

1. Загальнозоологічний заказник загальнодержавного значення 
«Річанський» площа 2408 га., який знаходиться у Річанському 
лісництві, квартали 16-20, 25-27, 30-35, квартал 11 виділи 10-15 ДП 
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«Довжанське ЛМГ» поблизу с. Довге Іршавського району. Заказник 
створений на підставі Постанови РМ УРСР № 451 від 26.12.1985 р. в 
якому охороняється фауністичний комплекс гірського лісового масиву 
у верхів’ї басейну р. Боржава та її приток, які є місцями нересту і 
нагулу рідкісних видів риб, зокрема форелі струмкової, харіуса та 
інших видів риб. Основними лісоутворюючими породами є бук, ялина 
європейська, липа серцелиста та ін. Тваринний світ представлений 
такими тваринами як лань, козуля, свиня дика, куниця, лисиця та ін., а 
також трапляються занесені до Червоної книги України рись звичайна, 
кіт лісовий, борсук, норка європейська, лелека чорний, підорлик малий, 
пугач, сова довгохвоста, тритони гірськийі карпатський, саламан дра 
плямиста, жаба прудка. 

2. Іхтіологічний заказник місцевого значення «Ріка» площею 394,0 га., що 
розташуваний в Річанському лісництві (квартал 28, виділа 1-15 та 
квартал 29 виділа 1-7 ДП «Довжанське ЛМГ»), створений відповідно 
до Рішення облвиконкому № 253 від 23.10.1984 р. з метою збереження, 
охорони і розведення цінних видів лососевих риб. 

3. Озеро Репинне (площа 0,97 га.), що розташуване в Лисичівському 
лісництві (урочище Репинне, квартал 17, виділ 3, ДП «Довжанське 
ЛМГ»). Статус об’єкта ПЗФ надано згідно Рішення блвиконкому № 
253 від 23.02.1984 р. для охорони мальовничого лісового озера. Має 
природоохоронне та естетичне значення. 

4. Озера на полонині Боржава (площа 2,4 га). Згідно рішення 
облвиконкому №414 від 18.11.1969 р. гірське озеро охороняється і має 
природоохоронне значення. 

За даними проведених обстежень встановлено, що у межах території 
держлісфонду ДП «Довжанського ЛМГ», що пропонується для розширення 
НПП «Зачарований край» знаходяться ліси наукового призначення площею 
763 га (Довжанське лісництво). 

5. ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ, 
ПРОПОНОВАНОЇ ДЛЯ РОЗШИРЕННЯ НПП 

Необхідно зауважити, що зонування території діючого НПП 
проводилась з врахуванням природоохоронної, оздоровчої, наукової, 
рекреаційної, історико – культурної складових, цінностей природних 
комплексів та об’єктів з визначенням необхідного режиму охорони і 
рекреаційного використання. 

Надалі в процесі формування інфраструктури НПП, розміщення 
рекреаційних комплексів, центрів обслуговування, проведення заходів на 
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природно – заповідній території буде базуватися виключно на 
функціональному зонуванні території НПП. 

Функціональне зонування теперішньої території НПП здійснене з 
урахуванням вимог, встановлених для територій національних природних 
парків у відповідності зі статтею 24 Закону України «Про природно-
заповідний фонд України», за рекомендаціями Міжнародного Союзу охорони 
природи, а також приймаючи до уваги останні методичні розробки, зокрема 
посібник «Програма літопису природи для заповідників та національних 
природних парків» (2002). За природоохоронною та рекреаційною 
значимістю окремих ділянок та за пріоритетністю збереження особливо 
цінних природних комплексів територія існуючого НПП та проектована для 
роширення розподілена на функціональні зони (табл. 5.1.). 

 

Таблиця 5.1. 

Розподіл існуючої та проектованої для розширення НПП 
«Зачарований край» території на функціональні зони 

 

№ 
з/п 

Назва 
функціональних зон 

Існуюча 
площа, га % 

Площа після 
розширення, 

га 
% 

1 Заповідна зона 1332 21,8 6867 35,2 

2 Зона регульованої 
рекреації 1953 32,0 6309 32,3 

3 Зона стаціонарної 
рекреації 16 0,3 27,1 0,1 

4 Господарська зона 2800 45,9 6326 32,4 
Разом 6101 100 19529,1 100 

 

На сьогодні заповідна зона Парку складається з п’яти розірваних 
фрагментів, загальною площею 1332 га (що становить 21,8 % загальної 
площі), та значною мірою базується на територіях, що на час створення 
Парку були ділянками ПЗФ, а також де зростають Букові праліси та 
старовірові насадження.  

Пропоноване зонування і, в першу чергу, контури та площі заповідної 
зони територій, пропонованих  для  розширення НПП, не відрізняються від 
зонування існуючої заповідної зони НПП. При плануванні зонування ми 
прагнули досягнути головного – цілісності заповідної зони, зокрема 
об’єднання більшості особливо цінних ділянок з виділеними екокоридорами 
в один заповідний пояс. Тому цінні території, такі як праліси (Великодільське 
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лісництво), старовірові насадження та ліси що мають наукове значення у 
Довжанському лісництві пропонуємо приєднати до існуючої заповідної зони 
НПП. Це дасть змогу в майбутньому, ефективно впливати на збереження 
біорізноманіття в умовах невеликої за площею території парку. В заповідну 
зону проектованої території віднесені всі пралісові ділянки в Лисичівському 
та Річанському лісництвах та ділянки старовікових лісів, як одні з 
важливіших осередків збереження типового біорізноманіття. З метою 
недопущення незначних за площею розривів заповідної зони до неї частково 
включенні й інші ліси, площею до 5 га.  

Дані про площу заповідної зони в межах проектованої для розширення 
НПП «Зачарований край» території в розрізі лісництв ДП «Довжанське 
ЛМГ» наведені в таблиці 5.2. 

Таблиця 5.2. 

Площа заповідної зони в межах проектованої для розширення НПП 
«Зачарований край» території в розрізі лісництв ДП «Довжанське ЛМГ» 

 
 
Площа зони регульованої рекреації в межах проектованої для 

розширення НПП території в розрізі лісництв наведена в таблиці 5.3. 
 

 

 

№ 
з/п Назва лісництва 

Пропонована 
під 

розширення 
площа,га 

Площа 
заповідної 

зони, га 

% до пропонованої 
під розширення по 
даному лісництві 

1 Білківське 325 33,2 10,2 

2 Велико-Дільське 747 202,3 27 
3 Довжанське 2190,0 744,1 34 
4 Загатське 166,0 0 0 
5 Лисичівське 3513,1 1027,2 30 
6 Річанське 6487,0 3527,9 54 

Разом 13428,1 5534,7 41,2 
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Таблиця 5.3. 

Площа зони регульованої рекреації в межах проектованої для 
розширення НПП «Зачарований край» території в розрізі лісництв ДП 

«Довжанське ЛМГ» 

 
Зона стаціонарної рекреації є найменшою за площею і на сьогодні в 

існуючому НПП представлена трьома ділянками, загальною площею 16 га.  
На пропонованій для розширення території пропонується встановити 

режим стаціонарної рекреації в тих місцях де дійсно можливий розвиток 
туристично курортного напрямку діяльності парку – зокрема це по 
Лисичівському лісництву 0,1 га (територія накволо кузні Гамора), в 
Річанському лісництві в межах існуючих кордонних та мисливських 
будиночків площа – 5 га та у Довжанському лісництві в кварталі 16, поруч з 
яким знаходиться Санаторій «Боржава» площа – 6,3 га. Так  всього зони 
стаціонарної рекреації в межах території розширення парку виходить – 11,4  
га або 0,085% до загально пропонованої під розширення території. 

Згідно з існуючим на сьогодні зонуванням НПП із загальної площі 6101 
га, землі господарського призначення складають 2800 га, або 46 %., а в межах 
пропонованої території (13428 га) цей показник складає 3525,5 га або 26% . В 
межах пропонованої під розширення території до господарської зони в першу 
чергу було віднесено: лінії електропередач, нафто та газопроводи, 
продуктопроводи.  

№ 
з/п Назва лісництва 

Пропонована 
під 

розширення 
площа,га 

Площа зони 
регульованої 
рекреації, га 

% до 
пропонованої 

під розширення 
по даному 
лісництві 

1 Білківське 325 118,8 37 

2 Велико-Дільське 747 153,6 21 

3 Довжанське 2190,0 806,0 37 

4 Загатське 166,0 75,4 45 

5 Лисичівське 3513,1 1471,5 42 

6 Річанське 6487,0 1731,2 27 

Разом 13428,1 4356,5 32,4 
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Карта «Функціональне зонування території НПП «Зачарований край» 
та проектованої для його розширення території» наведена у додатку 8.  

Детальна характеристика проектованої для розширення НПП території 
стосовно функціональних зон, наведена у додатку 11. 

Об’єднання всіх охоронних територій та об’єктів в межах 
національного парку в єдину мережу сприятиме більш доцільному 
вирішенню природоохоронних завдань. 

 

6. СОЦІАЛЬНО – ЕКОНОМІЧНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ 
ЗМІНИ МЕЖ (РОЗШИРЕННЯ) НПП «ЗАЧАРОВАНИЙ КРАЙ» 

6.1. Соціально – економічні наслідки 
 

Розширення території національного природного парку створить умови 
та можливості для організації ефективної рекреаційної дільності природно – 
заповідної установи і забезпечить переорієнтацію економіки регіону з 
екстенсивного природокористування до розвитку оздоровчо – рекреаційної 
та туристичної індустрії. 

Розвиток туризму на базі мережі природоохоронних об’єктів 
гарантуватиме збереження їхнього рекреаційного потенціалу на майбутнє, а 
також сприятиме вирішенню соціальних та економічних проблем регіону в 
цілому завдяки створенню нових робочих місць для місцевого населення в 
інфраструктурі курортно – рекреаційного комплексу та збільшенню 
фінансових надходжень у місцеві бюджети. 

Планування туристичної діяльності, забезпечуватиме захист природної 
спадщини, яку становлять екосистеми та біологічне розмаїття, дотримання 
обмежень на екологічно вразливих територіях (високогір’я, акваторії). 

Збереження й підтримка знань, навичок, інновацій і традицій місцевих 
громад, пов’язаних зі збереженням біорозмаїття, є піонерним напрямом 
розширення ресурсної бази туризму, особливо його екологічного аспекту.  

Проблема збереження й підтримки знань і навичок, пов’язаних зі 
збереженням біорозмаїття засобами туризму й у процесі рекреаційної 
діяльності, має за мету забезпечення економічної вигоди для приймаючих 
місцевих громад, створення додаткових робочих місць і забезпечення 
зайнятості місцевого населення в «альтернативній економіці», представленій 
місцевою ініціативою зі створення інноваційного турпродукту на основі 
місцевих ресурсів екотуризму (в розширеному розумінні таких ресурсів, 
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включно із місцевими навичками традиційного природокористування), що 
забезпечить додатковий прибуток місцевому населенню. 

Основними завданнями, які слід реалізувати у цьому напрямі, мають 
стати: 

– розв’язання питань на державному та місцевому рівнях стосовно 
землеволодіння/землекористування і контроль за цим процесом з боку 
місцевих громад та державних структур, які опікуються розвитком 
екотуризму; 

– упорядкування управлінської структури й чітке розмежування повно-
важень серед структур, що опікуються розвитком екотуризму; 

– розробка програми підтримки місцевих ініціатив з винайдення та 
відродження традиційних технологій природокористування, спрямованих на 
збереження природного та культурного розмаїття; 

– запровадження державного механізму економічного стимулювання 
місцевих громад, які підтримують традиційні знання і розвиток традиційних 
навичок серед місцевого населення, наприклад, шляхом зменшення податків 
або впровадження «податкових канікул» для господарів, які на правах малого 
підприємництва використовують місцеві традиції у своїй діяльності, зокрема 
у видах екологічного туризму (особливо сільського або агротуризму); 

– запровадження державного маркетингового механізму встановлення 
надбавок (націнок) на реалізацію екологічно чистої продукції, вирощеної з 
використанням традиційних екологічних технологій, та системи її 
просування на ринок, рекламної підтримки, наприклад через наявну систему 
підтримки сільського «зеленого» туризму; 

– створення механізму розв’язання суперечностей і конфліктів між 
зацікавленими учасниками господарської діяльності; 

– дотримання прав корінного населення на територіях, що відповідають 
умовам розвитку екологічного туризму; 

– поширення (через місцеві громади) традиційних навичок, умінь та 
знань, пов’язаних із природним та культурним розмаїттям, серед місцевого 
населення, запровадження гнучкої системи економічного й позаекономічного 
стимулювання та заохочення до такої діяльності; 

– поширення екологічної освіти та навичок перебування на природі 
серед місцевого населення й туристів; 

– у місцях, визначених для екологічних маршрутів, встановити добре 
помітне маркування, постійно інформувати рекреантів та місцевих жителів 
про наявні маршрути, оглядові пункти, місця стоянок, правила поведінки та 
відповідальність за їх порушення; 
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– посилити контроль за поведінкою рекреантів у місцях відпочинку, 
зокрема з боку місцевих громад (упорядкування рекреаційної діяльності на 
місцях); 

– активізувати діяльність КРС (контрольно – рятувальних служб) у 
зонах екстремального туризму, зокрема шляхом запровадження механізму 
економічного стимулювання за природоохоронну діяльність; 

– постійно проводити роботу з облаштування екологічних стежок і 
маршрутів, розробити науково обґрунтовані норми антропогенного наванта-
ження (щільність маршрутів, інтенсивність використання, сезонність тощо); 

– розробити й запровадити науково обґрунтовані нормативи якості 
обслуговування агротуристів суб’єктами господарювання в сегменті 
сільського «зеленого» туризму (роботу в цьому напрямі здійснює Українська 
спілка сільського «зеленого» туризму за підтримки Державної туристської 
адміністрації України) та їх подальшу сертифікацію; 

– відпрацювати механізм економічного стимулювання суб’єктів 
підприємництва, місцевих громад та органів місцевого самоврядування, які 
підтримують і розвивають місцеву ініціативу з розвитку екологічного 
туризму. 

Розширення території національного природного парку 
«Зачарований край» та подальший розвиток курортного господарства 
викличе часткову зміну в спеціалізації сільськогосподарського виробництва 
і посилить його інтенсифікацію з тим, щоб забезпечити відпочиваючих 
продуктами харчування. Для цього необхідно організувати у навколишніх 
селах виробництво ряду відповідних сільськогосподарських культур і тим 
самим обмежити надходження їх з інших районів. 

Вирішення проблеми будівництва у навколишніх поселеннях 
шляхів сполучення та інженерного забезпечення сприятиме розширенню 
мережі культурно-побутових установ, установ торгівлі, громадського 
харчування і т.д. 

6.2. Екологічні наслідки 

Зміна меж НПП і, в результаті, збільшення його площі, є рушійною 
силою виникнення передумов для розробки ефективної системи 
оперативного контролю за станом навколишнього середовища і 
природно – заповідних об’єктів. Створення такої системи, її адаптація до 
місцевих умов, стимулюватиме ініціативу місцевих громад у підтримці 
традиційних знань, умінь та навичок екологічно спрямованого 
природокористування, сприятиме збереженню, відтворенню і ефективному 
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використанню природних комплексів та об’єктів, які мають особливу 
природоохоронну, оздоровчу, історико – культурну, наукову, рекреаційну, 
освітньо – виховну та естетичну цінність. Це, у свою чергу, надасть 
можливість: 

 зберегти і відновити генофонд флори і фауни, зокрема 
рідкісних та зникаючих, реліктових, ендемічних видів, типові для 
краю екосистеми і біотопи, а також ряд унікальних геологічних 
об’єктів; зберегти і відновити корінні деревостани (пралісові та 
старовікрві); 

 здійснювати контроль за інвазіями адвентивних видів 
рослин, які становлять загрозу для природних видів, та рідкісних і 
зникаючих зокрема; 

 зменшити негативний вплив паводків внаслідок збільшення 
ефективності водоакумулюючих площ шляхом відновлення корінних 
деревостанів, відтворення деградованих болотних екосистем, 
зменшення втручання у водоносні шари вулканічних порід;  

 об’єднати розрізненні заповідні ділянки різних категорій, 
що вже існують, в єдину природоохоронну структуру; 

 сформувати на базі парку системи полігонів для 
моніторингу навколишнього природного середовища; 

 створити сприятливі умови для оздоровлення людей і 
прищеплення їм любові до рідного краю, його природних скарбів; 

 отримувати кошти від рекреаційної діяльності, що 
сприятиме розвитку всього парку та населених пунктів Іршавського 
району. 
Підтримання охоронного режиму на заповідній території дозволить 

досягти екологічно збалансованого стану в районі розташування НПП та на 
прилеглих територіях завдяки двостороннім екологічним й біогеоценотичним 
зв’язкам. Чим територіально більший заповідний масив, тим відчутніше 
проявляється його захисний і біогеоценотичний вплив на господарські 
екосистеми, і навпаки (Заповідні екосистеми Карпат, 1991).  
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7. РОЗРОБЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ РОЗВИТКУ 
НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ В ЗВЯЗКУ З 
РОЗШИРЕННЯМ ТЕРИТОРІЇ: РОЗРАХУНОК ЧИСЕЛЬНОСТІ 
ШТАТНИХ ПРАЦІВНИКІВ ТА КОШТІВ НА УТРИМАННЯ 
ПРИРОДНО – ЗАПОВІДНОЇ УСТАНОВИ, ОЦІНКА ІСНУЮЧОЇ ТА 
ПІДГОТОВКА ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО РОЗВИТКУ МАТЕРІАЛЬНО-
ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ УСТАНОВИ 

Розширення території парку дасть можливість планомірно розвивати 
регіон із залученням коштів Державного бюджету України, коштів 
міжнародних організацій, благодійних внесків тощо. 

За попередніми розрахунками при загальній площі розширення 13428,0 
га додаткова штатна чисельність складатиме 72 чоловік (додаток 4). Разом з 
тим, будуть залучатися працівники, які працюватимуть за цивільно-
правовими угодами.  

При умові розширення території Парку додатково видатки на 
утримання та розвиток установи становитимуть 18630,0 тис. грн.за цінами 
2014 року (додатки 1 – 3). 

Відповідно до нормативів матеріально – технічного забезпечення 
установ природно – заповідного фонду парк з врахуванням розширення 
території, має бути забезпеченим технікою спеціального призначення, 
загального призначення та технікою загального використання у кількості 47 
одиниць. Станом на сьогодні установа має 1 одиницю технічно справних 
транспортних засобів. Для забезпечення транспортними засобами 6 
відділень, які будуть створені на території розширення установи, потрібно 
додатково щонайменше 6 спеціальні автомобілі підвищеної прохідності, 4 
пожежних трактора, 3 вантажних автомобіля та 2 трактори гусеничні(додаток 
2). 

Крім того, установа має бути забезпечена сучасною оргтехнікою та 
меблями для створення сприятливих умов праці. 
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8. ПОПЕРЕДНЄ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО 
ВПРОВАДЖЕННЯ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА 
ТА ВИМОГ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ 
ПРИРОДООХОРОННОЇ, НАУКОВО – ДОСЛІДНОЇ, 
РЕКРЕАЦІЙНОЇ, ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ОХОРОНИ, 
ВІДТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ 
КОМПЛЕКСІВ ТА ОБ'ЄКТІВ, ЯКІ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ 
ЗДІЙСНИТИ ПРОТЯГОМ П'ЯТИ РОКІВ  ПІСЛЯ РОЗШИРЕННЯ 
НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ ЗАЧАРОВАНИЙ 
КРАЙ, А ТАКОЖ ПРОПОЗИЦІЇ ДО СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ 
ОБ'ЄКТА ПРИРОДНО – ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ НА ДЕСЯТЬ 
РОКІВ 

 

8.1. ДОВГОСТРОКОВІ ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ ПЛАНУ УПРАВЛІННЯ 
ТЕРИТОРІЄЮ 

 
Головна ціль – Створення екологічно стійкої природно – заповідної 

території, яка забезпечуватиме збереження цінних природних комплексів 
Українських Карпат (зокрема природним комплексом Вигорлат – 
Гутинського хребта Українських Карпат), запровадження екологічно 
дружнього природокористування місцевими громадами, формування 
екологічно освіченого населення з позитивним ставленням до природно-
заповідних територій. 

 
Довгострокова ціль 1.  Відновлення та підтримання у стійкому природному 
стані цінних для збереження екосистем НПП «Зачарований край»; 

 
Довгострокова ціль 2. Посилення збереження природного біорізноманіття 
та раритетної флори і фауни НПП; 
  
Довгострокова ціль 3. Посилення моніторингу природних комплексів і 
об’єктів рослинного і тваринного світу (флори і фауни) для покращення 
інформаційної забезпеченості у прийнятті рішень з управління територією; 
 
Довгострокова ціль 4. Підтримання функціонування НПП «Зачарований 
край», як еталонного полігону для проведення наукових досліджень 
природних екосистем Вигорлат – Гутинського хребта Закарпаття та їх 
компонентів; 
 
Довгострокова ціль 5. Посилення збереження історико – культурних 
цінностей НПП «Зачарований край»; 
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Довгострокова ціль 6. Формування на базі НПП Центру екологічної 
просвіти, який відповідатиме сучасним стандартам еколого – просвітницьких 
центрів природно – заповідних територій; 
 
Довгострокова ціль 7. Посилення залучення громадськості до участі у 
прийнятті управлінських рішень 
 
 

8.2. СТРАТЕГІЧНЕ БАЧЕННЯ НПП «ЗАЧАРОВАНИЙ КРАЙ» 
 

В результаті послідовної реалізації довгострокових цілей Плану 
управління, в осяжній  перспективі (20 – 30 років) національний природний 
парк «Зачарований край» бачиться як територія з динамічно стійким 
природним комплексом Вигорлат – Гутинського хребта Українських Карпат, 
котра виконує наступну місію: 

 Центр збереження  цінних природних комплексів, зокрема 
букових і яворово – букових старовікових лісів і пралісів, які 
виникли і розвиваються на вулканічних породах і на 
карпатському фліші; геологічних утворень і скал та оліготрофних 
комплексів боліт; 

 Центр збереження та відтворення біотичного різноманіття 
Вигорлат – Гутинського хребта Карпат; 

 Науковий полігон з вивчення природних лісових (переважно 
пралісів і старовікових лісів та лісів, у яких господарство 
ведеться на принципах, наближених до природного лісу) та 
болотних (переважно оліготрофних) комплексів та окремих його 
компонентів Вигорлат – Гутинського хребта Карпат; 

 Сучасний еколого – просвітницький центр Іршавщини, який 
відповідає сучасним європейським стандартам екологічної 
просвіти; 

 Центр розвинутого науково – пізнавального і зеленого туризму. 
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8.3. ОБМЕЖЕННЯ І ЗАГРОЗИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДОВГОСТРОКОВИХ ЦІЛЕЙ 
 

 № Загрози Причини загроз Наслідки загроз 
 

Сила 
потенцій
ного 
впливу* 

Масштаб 
потенцій
ного 
впливу** 

Роль 
НПП у 
подоланні 
загроз*** 

Сумарна 
оцінка 
пріоритет-
ності**** 

Довгострокова ціль 1. Відновлення та підтримання у стійкому природному стані цінних для збереження 
екосистем НПП «Зачарований край» 

    

Посилити правову 
основу для 
ефективної охорони і 
використання 
природного комплексу 
НПП 

1.1.  Не укомплектована 
нормативно-правова база  
території Парку 

Відсутність фінансування на 
створення укомплектованого 
пакету нормативно-
правових документів Парку 

Недостатня правова основа 
для захисту природних 
екосистем Парку, загроза 
скорочення площ та 
деградації особливо цінних 
для збереження екосистем 

3 3 1 9 

 1.1.1. На вилучену територію (на 
даний час) виготовлений  і  
погоджений проект 
землеустрою, але не 
затверджено КМУ  

Фінансування надано у 2012 
році 

Недостатня правова основа для 
захисту природних екосистем 
Парку, загроза скорочення 
площ та деградації особливо 
цінних для збереження 
екосистем 

3 3 1 9 

 1.1.2. Межі НПП «Зачарований 
край» винесені в натуру 

Фінансування надано у 2012 
році 

Недостатня правова основа для 
захисту природних екосистем 
Парку, загроза скорочення 
площ та деградації особливо 
цінних для збереження 
екосистем 

3 3 1 9 

 1.1.3.  «Проекту організації 
території НПП 
«Зачарований край» та 
рекреаційного 
використання його 
природних комплексів та 
об'єктів» затверджено в 
серпні 2014 року 

Фінансування надано у 2011 
році 

Відсутність науково-
обґрунтованої основи охорони, 
відтворення і використання 
природних комплексів та 
об'єктів Парку 

3 3 1 9 

Удосконалити 
структуру 
землеустрою 

1.2. Недосконала структура  
землеустрою території 

Відсутній проект 
землеустрою, проект 
організації території та 

Знищення особливо цінних 
для збереження лісів, 
середовищ існування 

3 3 1-2 9 
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території НПП мала площа установи 
(потреба в розширенні 
Парку) 

рідкісних видів рослин і 
тварин, збідніння 
біорізноманіття  

 1.2.1. Значна кількість об’єктів 
ПЗФ (площею близько 
3000 гектара) Іршавського 
району знаходиться за 
межами парку 

Недотримання басейнового 
принципу, а використання 
адміністративного підходу до 
формування території Парку 

Порушена цілісність 
природного комплексу, 
антропогенний тиск на 
заповідані ділянки природних 
екосистем, негативні зміни у 
стані природних комплексів. 

3 3 2 9 

Гармонізувати 
режим 
лісокористування з 
метою та 
завданнями НПП для 
досягнення 
комплексного 
еколого-економічного 
ефекту 

1.3. Екологічно нестійке 
ведення лісового 
господарства на землях 
НПП, в тому числі, що 
входять без вилучення 

Відсутність координації 
лісогосподарської діяльності 
з природоохоронною і науково 
– дослідною діяльністю 
НПП 
 

Фрагментація насаджень, 
зниження стійкості 
екосистем, деградація 
біорізноманіття 

3 2 2 9 

 1.3.1. ДП СЛАП «Іршава 
агроліс» частково 
проводить суцільні та 
вибірково санітарні рубки 
без обстеження науковцями 
відповідного профілю 

Часткова не скоординованість 
діяльності лісогосподарського 
підприємства та НПП 

Скорочення площ пралісів і 
старовікових лісів, деградація 
лісів 

3 2 2 8 

 1.3.2. Переважне застосування 
екологічно нестійкого 
штучного лісовідновлення.  

 Зниження природного 
потенціалу. Зменшення 
асортименту не деревних 
ресурсів лісу. 

3 2 2 8 

 1.3.3. Забруднення лісових 
масивів побутовими 
відходами. 

Відсутність організованих 
сміттєзвалищ поблизу 
населених пунктів на 
території НПП. Відсутня 
належна організація збору та 
вивезення побутових відходів 
з дитячих оздоровчих таборів 
та інших об’єктів, що надають 
туристичні послуги, що 

Трансформація лісової 
рослинності в місцях 
самовільних викидів сміття.  
Хімічне забруднення лісових 
екосистем.  
Втрата естетичної 
привабливості заповідних 
лісових ділянок, лісових 
рекреаційних об'єктів.  

3 2 2 6 
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знаходяться поруч з межею 
НПП. Відсутність коштів на 
організацію збору і 
транспортування побутових 
відходів.  
Відсутність сміттєвих 
контейнерів вздовж доріг 
загального користування. 

Відновити екологічно 
обґрунтоване 
традиційне 
сільськогосподарське 
природокористування 
на лучних екосистемах 
НПП 
 

1.4. Зниження інтенсивності 
випасання і сінокосіння на 
лучних екосистемах 
Парку 

Занепад тваринництва через 
зниження мотивації 
населення до утримання 
худоби 

Деградація рослинного 
покриву лук, заростання їх 
чагарниками та заліснення, 
динамічні процеси, що 
призвели до зникнення 
рідкісних і охоронюваних 
видів і угруповань відкритих 
просторів 

2 2 3 8 

Посилення 
збереження водойм 
на території НПП 

1.5. Руйнування берегів і русел 
річок, природних джерел 

Забруднення побутовими 
відходами, браконьєрський 
відбір із річок гравійно-
піщаної суміші, забруднення і 
замулення джерел 

Порушення гідрологічного 
режиму водойм НПП та 
пов’язані з цим загрози 
стихійних явищ 

2 2 2 6 

Знизити негативний 
антропогенний вплив 
на екосистеми НПП 

1.6. Антропогенний тиск зі 
сторони місцевого 
населення 
 

Стихійне здійснення 
природокористування як 
засобу для підтримання 
життєвого рівня 

Процеси деградації 
рослинного покриву, 
структурних змін в 
популяціях рослин і тварин 

2 2 3 6 

 1.6.1. Неконтрольоване 
перебування на території 
Парку місцевого населення 
та інших відвідувачів. 

Недоліки роботи служби 
державної охорони природно-
заповідного фонду 

Порушення режиму охорони. 
Заміна корінних рослинних 
угруповань на похідні 
рудеральні 

2 2 3 6 

 1.6.2. Нерегульований збір 
грибів, лісових ягід, у тому 
числі з використанням 
заборонених засобів. 

Відсутність концепції 
моніторингу та методики 
визначення лімітів заготівлі не 
деревних продуктів на 
території НПП. 

Деградація грибниць, 
ягідників, лікарських рослин, 
порушення урожайності. 

2 2 3 6 

 1.6.3. Нерегульований збір 
лікарських рослин та 
рослин для виготовлення 
трав’яних чаїв. 

2 2 3 6 
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Знизити негативний 
вплив туризму на 
охоронювані 
екосистеми 

1.7. Загроза туристичної 
переексплуатації 
екосистем 
 

Відсутність науково 
обґрунтованих лімітів 
безпечних туристичних 
навантажень 
 

Ризик деградації екосистем в 
результаті прямих 
(руйнування схилів гір, 
механічний вплив на 
фітоценози) та 
опосередкованих (фактор 
турбування) впливів 

2 2 6 6 

Підвищити 
природоохоронну 
спроможність НПП 

1.8. Низька природоохоронна 
спроможність служби 
охорони Парку 

Надзвичайно низьке 
фінансове та матеріально-
технічне забезпечення 
природоохоронних заходів 

Низька ефективність 
природоохоронних заходів, 
погіршення стану природних 
комплексів і зростання загроз 
для їхнього існування 

3 3 2 8 

 1.8.1. Слабкий рівень охорони 
території від браконьєрства  

Неналежне фінансування 
установи, відсутність зброї у 
служби державної охорони 
НПП «Зачарований край» 

Збідніння біорізноманіття 3 3 2 8 

Створити систему 
утилізації твердих 
побутових відходів 

1.9. Відсутність системи 
управління твердими 
побутовими 
відходами(ТПВ) 

Потреба значних затрат на 
збір та вивезення ТПВ, 
особливо із віддалених 
територій Парку 

Забруднення екосистем НПП, 
низькі соціально-побутові 
стандарти життя місцевого 
населення, неблагоприємне 
естетичне середовище для 
розвитку екологічного 
туризму 

2 2 2 6 

 1.9.1. Відсутність обладнаних 
місць для скидання сміття 

Відсутність коштів та 
виконавців 

Забруднення території НПП та 
прилягаючих зон твердими 
побутовими відходами 

2 2 2 6 

 1.9.2. Відсутність 
систематичного збирання 
та вивезення сміття  

2 2 2 6 

 1.9.3. Низький рівень культури 
місцевого населення та 
відвідувачів Парку 

Слабка просвітницька 
діяльність через брак 
виконавців і коштів 

2 2 2 6 

Покращити 
координацію між 
Парком та 
лісогосподарськими 
підприємствами 

1.10. Екологічно-нестійке 
ведення лісо-мисливського 
господарства на 
оточуючих НПП 
територіях 

Відсутність координації 
лісогосподарської діяльності 
Парком, відсутність у НПП 
реальних важелів впливу на 
режим лісокористування на 
оточуючих територіях  

Знищення особливо цінних 
для збереження лісів, 
фрагментація лісових 
масивів, збідніння 
біорізноманіття 

3 3 2 8 



86 
 

Довгострокова ціль 2.  Посилення збереження природного біорізноманіття та раритетної флори і фауни НПП     
Посилити 
збереження рідкісних 
рослинних угруповань 
і видів рослин 

2.1. Інтенсивне ведення 
лісового господарства в 
минулому й понині, 
сильватизація лук і 
скельних відслонень, 
механічне пошкодження 
підстилки, збір лікарських 
рослин 

Руйнування оселищ, 
порушення гідрологічного 
режиму, не викошування 
гірських лук, допущення 
процесів сильватизації 
карбонатних відслонень, 
вузькі ареали видів 

Зменшення чисельності і 
площ популяцій рідкісних 
рослинних угруповань та 
видів рослин  

2 3 3 8 

 2.1.1. Зміна гідрологічного 
режиму болота Чорне 
Багно та суміжних 
болотистих ділянок Парку 

Меліоративні роботи 
проведені вкінці 1950 року, 
глобальна зміна клімату 

Трансформація біотопів, 
скорочення площі та 
чисельності раритетних видів 
рослин 

2 2 2 6 

 2.1.2. Антропогенний вплив на 
популяцій лікарських 
рослин 

Збір рослинного матеріалу 
місцевим населенням 

Зменшення чисельності і площ 
популяцій лікарських рослин 

2 2 3 6 

 2.2. Загрози раритетних 
рослинних угруповань і  
видів флори 

      

 2.2.1. Букові праліси Незаконна заготівля деревини Вирубка окремих дерев, 
порушення цілісності 
екосистеми 

1 1 2 3 

 2.2.2. Букові праліси Незаконне полювання Зменшення чисельності 
тварин, порушення цілісності 
екосистеми 

1 1 2 5 

Посилити 
збереження 
популяцій вразливих 
груп та рідкісних 
видів тварин НПП 

2.3. Трансформація біотопів, 
фрагментація лісових 
ділянок 

Лісогосподарська діяльність, 
браконьєрство, механічне 
пошкодження біотопів 

Зменшення чисельності 
популяцій вразливих груп та 
рідкісних видів тварин Парку 

2 2 2 8 

 2.3.1. Низька чисельність 
природної  популяції 
форелі струмкової у 
водоймах на території НПП 

До моменту створення Парку: 
браконьєрство із 
використанням електровудок, 
трелювання лісу долинами 
потоків, забруднення води 
паливно-мастильними 
матеріалами та сміттям 

Деградація популяції форелі 
струмкової у водоймах НПП 

3 2 2 6 
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 2.3.2. Дефіцит місць для 
розмноження та 
мікропереходів для 
земноводних 

Лісорозробки, зміна клімату 
(пересихання водойм 
внаслідок тривалих 
бездощових періодів) 

Скорочення чисельності, 
деградація популяцій 

2 2 2 6 

 2.3.3. Відсутність місць для 
гніздівель птахів (лелеки 
чорного, сищика-горобця, 
дятла трипалого тощо) 

Активне ведення лісового 
господарства, механічне 
видалення старих дерев 
внаслідок санітарних заходів. 

Скорочення чисельності, 
загроза зникнення 

2 2 3 6 

Довгострокова ціль 3. Удосконалення моніторингу природних комплексів і об’єктів рослинного і тваринного 
світу (флори і фауни) для покращення інформаційної забезпеченості у прийнятті рішень з управління 
територією 

    

Удосконалити 
систему моніторингу 
для покращення 
інформаційного 
забезпечення у 
прийнятті 
управлінських рішень 

3.1. Відсутність 
направленості 
моніторингу в НПП на 
прийняття управлінських 
рішень 

Відсутність концепції 
моніторингу 

Екологічна незбалансованість 
прийняття управлінських 
рішень 

2 3 3 8 

Забезпечити 
перейняття і 
натурну стійкість 
моніторингової 
мережі 

3.2. Ризик втрати об’єктів 
моніторингу через 
відсутність перейняття і 
втрати їх натурного 
оформлення 

Старіння та руйнування 
компонентів натурного 
оформлення під впливом 
факторів навколишнього 
середовища; відсутність 
довгострокової програми 
розвитку і підтримання 
моніторингових досліджень 
на території НПП 

Зниження якості і 
руйнування принципу 
сталості в зборі 
моніторингових даних, що 
зменшує їх інформаційну 
цінність 

2 3 3 8 

Довгострокова ціль 4. Підтримання функціонування НПП, як еталонного полігону для проведення наукових 
досліджень природних екосистем Вигорлат Гутинського хребта Східних Карпат та їх компонентів 

    

Посилити наукове 
забезпечення 
функціонування НПП 

4.1. Низький рівень 
скоординованості 
природоохоронних заходів 
з науковими даними та 
науково-методичними 
розробками 

Недостатність наукових та 
науково-прикладних 
досліджень через фінансові 
труднощі 

Ризик деградації екосистем і 
популяцій окремих видів 
внаслідок недостатньої 
наукової обґрунтованості 
управлінських рішень, або їх 
помилковості 

2 3 3 8 

Підвищити ступінь 
залучення НПП у 

4.2. Недостатньо широке 
розповсюдження 

Відсутність регулярного 
загальнодоступного видання 

Втрата актуальності 
результатів наукових 

2 3 2 7 
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виконання 
міжнародних 
природоохоронних 
програм 

актуальної наукової 
інформації, пов’язаної з 
функціонуванням НПП 

досліджень,які проводяться 
на території  НПП 

Довгострокова ціль 5. Посилення збереження історико-культурних цінностей НПП «Зачарований край» та 
прилеглих територій 

    

Забезпечити 
відновлення та 
ефективні контроль і 
охорона пам’яток  

5.1. Низькі контроль стану 
пам’яток сакральної 
архітектури та 
військово-історичних 
об’єктів, їх відновлення 
та заходів зі збереження 

Відсутність реєстру 
пам’яток, недостатня 
робота із залучення 
волонтерів, слабке 
фінансово-матеріальне 
забезпечення 

Занедбання, руйнування. 
втрата цінних історико-
культурних пам’яток та 
об’єктів 

1 1 1 3 

Забезпечити 
відновлення місцевих 
традиційного укладу 
життя та форм 
господарювання, 
народних промислів, 
традицій, топоніміки 
в районі НПП 

5.2. Зміна місцевим 
населенням традиційного 
укладу життя та форм 
господарювання, різке 
зниження народних 
промислів, скорочення 
місцевих народних 
традицій, топоніміки 

Відсутність пропаганди, 
зацікавленості та 
підтримки народних 
традицій серед місцевого 
населення 

Втрата місцевої культурної 
спадщини 

1 2 1 4 

Довгострокова ціль 6. Формування на базі НПП Центру екологічної просвіти, який відповідатиме сучасним 
європейським стандартам еколого-просвітницьких центрів природно-заповідних територій  

    

Посилити 
інформаційно-
просвітницьку та 
еколого-освітню 
діяльність НПП 

6.1. Недостатньо активні дії 
НПП в галузі екологічної 
освіти та просвіти, а 
також по наданню 
загальнодоступної 
інформації про свою 
природоохоронну 
діяльність широким 
верствам населення 

Слабке цільове оснащення, 
недостатній розвиток 
каналів розповсюдження 
інформації і охоплення 
цільових груп її споживачів 

Проблема з інформуванням 
зацікавлених сторін про 
діяльність НПП, відсутність 
оперативного зворотнього 
зв’язку з зацікавленими 
сторонами, відсутність 
оперативного зв’язку НПП з 
місцевим населенням, ризик 
прийняття незбалансованих 
управлінських рішень 

2 3 2 7 

 6.1.1. Наявна програма розвитку 
еколого – освітньої 
діяльності парку до 2017 
року, але відсутня 
концепція екологічної 

Відносно нетривалий час 
існування Парку, слабке 
матеріальне забезпечення,  
брак досвіду і профільних 
фахівців 

Низький рівень екологічної 
освіти місцевого населення 

2 1 3 6 
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просвіти широких верств 
населення 

Розширити 
інформаційне поле 
НПП 

6.2. Недостатнє 
інформаційне поле для 
формування позитивного 
іміджу НПП, підвищення 
прихильності місцевих 
жителів і відвідувачів до 
його цінностей 

Фінансово-матеріальні 
труднощі 

Недостатній рівень 
позитивного ставлення 
місцевого населення до 
існування НПП, недостатній 
рівень сприйняття 
відвідувачами цінностей 
Парку. Як наслідок – 
порушення правил 
перебування на території 
НПП, нанесення шкоди 
природному середовищу та 
біорізноманіттю. 

2 1 3 6 

Оптимізувати 
еколого-туристичну 
діяльність НПП  

7.1. Екологічно та соціально 
незбалансоване 
використання 
рекреаційно-туристичних 
ресурсів території 

Брак досвіду, профільних 
фахівців; надзвичайно слабка 
фінансово-матеріальна база; 
низький рівень співпраці з 
місцевим населенням 

Ризик відходу від цілей 
екологічної освіти при 
розвитку еколого-
туристичної діяльності; 
масового притоку стихійних 
туристів і екскурсантів і 
виникнення загрози деградації 
охоронюваних природних 
комплексів від ведення 
незбалансованого туризму 

2 3 3 8 

 7.1.1. Має місце 
неконтрольований туризм 

Відсутність концепції 
розвитку рекреаційно-
туристичної діяльності НПП 

Загроза  руйнування 
природних екосистем, 
збідніння біорізноманіття 

2 1 2 6 

 7.1.2. Незбалансований 
просторовий розподіл 
туристичних потоків 

Відсутність чіткої стратегії 
розвитку туризму з 
прив’язкою до місцевих умов 

Домінування стихійного 
відвідання території Парку. 
Деградація природних 
екосистем, втрата 
біорізноманіття 

2 1 3 6 

 7.1.3. Невідповідність наявної 
інфраструктури 
екологічним вимогам і 
сучасним стандартам 
туризму (екологічно 

Низька фінансово-матеріальна 
спроможність, брак контакту з 
власниками туристичних 
осередків, розташованих в 
зоні НПП 

Відхід від еколого-
просвітницьких цілей  

2 3 2 6 
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необґрунтовані способи 
розбудови туристичної 
мережі, недостатня мережа 
облаштованих маршрутів, 
екостежок, рекреаційно-
туристичних осередків, 
місць короткочасного 
відпочинку, упорядкованих 
рекреаційно привабливих 
місць; слабка база 
сигналітики, засобів та 
обладнання для 
обслуговування туристів) 

 7.1.4. Низьке інформаційно-
маркетингове забезпечення 
туризму 

Низький рівень співпраці з 
місцевим населенням, 
органами місцевої влади через 
брак виконавців 

Низький агітаційно-
просвітницький рівень 
туризму 

2 3 3 6 

 7.1.5. Слабка інфраструктура 
«зелених садиб», кемпінгів, 
осередків місцевої 
традиційної культури в 
туристичній діяльності 
НПП 

Надзвичайно слабка 
фінансово-матеріальна база 

Розвиток стихійного туризму 2 3 2 6 

 7.1.6. Відсутнє управління 
впливами туристичних 
потоків на природні 
комплекси НПП  

Брак фахівців туристичного 
бізнесу, фінансово-
матеріальна неспроможність 

Дисбаланс розподілу 
відвідувачів, деградація 
екосистем, збідніння 
біорізноманіття 

2 3 2 7 

*  3- значний за силою вплив, який буде продовжуватись на протязі всього періоду реалізації Плану управління; 2 – обмеження/загроза середньої сили, яка може 
бути знижена в результаті реалізації Плану управління; 1 – обмеження/загроза, яка може бути повністю ліквідована в рамках Плану управління 
** 3 – загроза/обмеження, яке  здійснює вплив на всю територію НПП; 2 – здійснює локальний вплив, на конкретні ділянки, місця існування чи види; 1 – 
потенційно може вплинути в цілому чи локально у разі виникнення певних умов. 
*** 3 – загроза/обмеження, яка вирішується силами НПП; 2 – вимагає координації діяльності НПП і інших суб’єктів, причому НПП має належати ініціатива; 1 – не 
відноситься до сфери компетенції НПП і вимагає залучення значної кількості інших суб’єктів. 
**** пріоритетність заходів, направлених на усунення загроз: 3-5 – низька, 6 – 7 – середня, 8 – 9 – висока.
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8.4. СТРАТЕГІЇ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ  
 
Довгострокова ціль 1. Відновлення та підтримання у стійкому 
природному стані цінних для збереження екосистем НПП «Зачарований 
край» 
 
СТРАТЕГІЯ 1.1. Удосконалення і нормативне оформлення 
територіально – земельного устрою, а також оптимального 
функціонального зонування території для забезпечення ефективного 
управління ресурсами і відповідності міжнародним стандартам 
біосферних резерватів 
 

В НПП мають місце недосконалі та не в повній мірі нормативно 
оформлені територіально – земельний устрій (не затверджено КМУ проект 
землеустрою) , функціональне зонування території Парку, як потенційного 
носія частини Всесвітньої спадщини «Карпатські букові праліси». Це значно 
послаблює спроможність НПП підтримувати у стійкому природному стані 
цінні для збереження екосистеми Вигорлат – Гутинського хребта та 
ефективно зберігати природні екосистеми в зоні Парку. 

 
Спосіб вирішення проблеми: 
 Обґрунтування удосконалення територіально – земельного устрою, та 

оптимального (оптимізація) функціонального зонування для 
забезпечення ефективного управління ресурсами і відповідності 
стандарту національного природного парку;  
 

 Нормативне оформлення територіально – земельного  устрою і  
удосконаленого функціонального зонування території 
 

Очікувані результати: 
Досконала, відповідно до вимог ефективного управління ресурсами і 

українських стандартів національного природного парку, нормативно 
захищена щодо земельних питань, територія НПП.  
 
СТРАТЕГІЯ 1.2. Удосконалення інструментів збереження природних 
лісових екосистем НПП 
 

На території НПП «Зачарований край» лісокористування не в повній 
мірі скоординоване з природоохоронною діяльністю Парку. Це 
супроводжується зниженням стійкості пралісів і інших ОЦЗЛ, зниженням 
здатності лісів до відновлення природності і екологічних функцій, збіднінням 
лісового біорізноманіття.   
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Спосіб вирішення проблеми: 
 Гармонізація режиму лісокористування на території НПП «Зачарований 

край» з природоохоронними цілями і завданнями Парку для досягнення 
комплексного еколого – економічного ефекту; 

 Наукове обґрунтування та запровадження лімітованої заготівлі 
недеревних природних ресурсів (грибів, ягід, лікарських трав тощо) на 
лісових землях НПП); 

 Обґрунтування і перехід на систему ведення лісового господарства, 
наближеного до природного; 

 Створення альтернативних джерел лісових ресурсів (штучні плантації 
рослин, паливна сировина у вигляді паливних брикетів, пелет, гранул) 
 

Очікувані результати: 
 Стійке збереження пралісів, інших ОЦЗЛ, природних біотопів і 

біорізноманіття лісових земель НПП «Зачарований край». Створення в 
господарській зоні НПП екологічно стійких лісових екосистем з високим 
економічним потенціалом господарського використання, здатністю 
відновлення природності і екологічних функцій лісів. Перехід в 
господарській зоні парку на систему ведення лісового господарства, 
наближеного до природного. Організація наукового туризму 
 

СТРАТЕГІЯ 1.3. Відновлення та підтримання у стійкому природному 
стані лучних екосистем, деградуючих через послаблення випасання і 
сінокосіння 

 
З початку 1990-х років із занепадом колгоспів на лучних сінокісних 

ділянках НПП «Зачарований край» знизилась інтенсивність випасання і 
сінокосіння лучних екосистем така ж ситуація і для заболочених луків. 
Внаслідок цього на луках відбуваються сукцесії рослинного покриву, 
заростання чагарниками і деревами.  

 
Спосіб вирішення проблеми: 
 Розробка наукового обґрунтування щодо відновлення та 

природоохоронного управління (випасання/сінокосіння) луками та 
верховими болотами;  

 Розробка та впровадження Плану дій з реалізації наукових рекомендацій 
випасання/сінокосіння на деградуючих луках та верхових болотах; 

 Моніторинг за змінами гідрологічного режиму болота Чорне Багно та 
розробка менеджмент плану управління болотом. 
  

Очікувані результати: 
Відновлені стійкі лучні екосистеми НПП 
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СТРАТЕГІЯ 1.4. Відновлення та збереження природних водотоків (річок, 
струмків) і джерел території НПП (у тому числі мінеральних джерел на 
прилеглих ділянках) 
 

На території НПП наявні 2 річки (Іршавка і Синявка, які притоками 
річки Боржава) із чималою кількістю безіменних приток (потічків) та джерел, 
які потребують детального дослідження на предмет виділення мінеральних. 
На території парку наявне джерело мінеральної води. Річки та потічки в 
межах території парку  забруднені незначно (місцями, де є антропогенний 
вплив відвідувачів) побутовими відходами, Водотоки на території парку з 
відносно спокійною швидкістю течії, але під час тривалих дощів стають 
бурхливі. 

 
Спосіб вирішення проблеми: 
 Очищення річок від захаращеності побутовим сміттям і залишками 

деревини; 
 Будівництво річкових перепадів; 
 Упорядкування та підтримання у стійкому стані природних джерел; 
 Визначення хімічного складу води з мінерального джерела. 

  
Очікувані результати: 

Відновлений та підтримуваний стійкий природний стан річок, 
струмків, джерел на території НПП.  

 
СТРАТЕГІЯ 1.5. Удосконалення територіальної охорони НПП 

 
Територіальна охорона НПП здійснюється на 50 – 70% від необхідних 

об’ємів. Це обумовлено вкрай низьким  фінансуванням, відсутнім 
транспортним забезпеченням служби охорони (немає жодної одиниці авто 
техніки на 20 працівників служби державної охорони), відсутністю 
необхідних будівель (будівлі Підгірнянського та Ільницького лісництв), 
пожежно – спостережних веж тощо.  

 
Спосіб вирішення проблеми: 
 Посилення природоохоронної спроможності НПП шляхом покращення 

матеріально – технічної бази, розбудови/придбання спеціальних будівель, 
мережі веж; 

 Укомплектування та оновлення сигнальних аншлагів, інформаційних 
щитів та знаків щодо дотримання режиму функціональних зон та 
протипожежної безпеки; 

 Організація і проведення заходів з підвищення професійної підготовки 
персоналу природоохоронного відділу НПП з урахуванням сучасних 
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природоохоронних підходів і технологій (проведення навчання і 
підвищена професійна кваліфікація 20 співробітників відділу охорони). 
 

Очікувані результати: 
Стійка ефективна територіальна охорона НПП.  

 
СТРАТЕГІЯ 1.6. Створення системи утилізації твердих побутових 

відходів 
 

На території НПП «Зачарований» із збільшенням потоку рекреантів 
забруднення території ТПВ може стати серйозною проблемою. Це пов’язане 
з відсутністю системи управління ТПВ, вимагає значних затрат на збір і 
вивозку сміття, сприяє виникненню сукцесій у рослинному покриві, 
погіршенню умов існування тварин, формуванню низьких соціально-
побутових стандартів життя місцевого населення, несприятливого 
естетичного середовища на території НПП. 

 
Спосіб вирішення проблеми: 
 Розробка та впровадження системи управління ТПВ в національному 

природному парку на основі комплексу заходів зі зниження забруднення  
території; 

 Вирішення питання обладнання металевих смітників при в’їзді до Парку 
поруч з дитячими оздоровчими таборами, об’єктами, що надають 
туристичні послуги та інших місцях скупчення відвідувачів. 

 
Очікувані результати: 

Забезпечений належний екологічний стан  території НПП.  
 
Довгострокова ціль 2. Посилення збереження природного 
біорізноманіття та раритетної флори і фауни НПП 
 
СТРАТЕГІЯ 2.1. Посилення збереження рідкісних рослинних угруповань 
і видів рослин НПП  

На ділянках зростання рідкісних рослин і їх угрупувань виключити 
будь – яке природокористування та посилити їх збереження і вивчення з 
метою запобігання їх трансформацій і зникнення рідкісних видів. Припинити 
стійку деградацію похідних смеречників. Проводити охорону і збереження 
букових пралісів. Підготувати номінації на розширення території природного 
об’єкту Всесвітньої Спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат за рахунок 
пралісів, що входять до складу НПП «Зачарований край», та можливих 
приєднаних територій ДП «Довжанське ЛМГ». 
 
Спосіб вирішення проблеми: 

• В локалітетах рідкісних видів рослин і їх угрупувань включити всіляке 
втручання, та впливи негативних чинників на них провести їх облік і 
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проводити спостереження, розробити практичні рекомендації щодо їх 
охорони і відтворення, продовжувати проводити експериментальні заходи 
щодо їх відтворення в розсаднику НПП рідкісної і зникаючої флори НПП. 
Проведення реконструктивних заходів і переформування похідних 
смеречників у мішані смереково – ялицево – букові ліси за принципами 
наближеного до природи лісівництва 
•  Припинити стійку деградацію похідних смеречників; 
• Проводити  охорону і збереження букових пралісів НПП і підготувати 
номінацію на Всесвітню Спадщину ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат». 

 
Очікувані результати: 

Посилена увага щодо охорони збереження рідкісних видів флори, 
рослинних угрупувань, не стійких природних екосистем, букових пралісів з 
боку природоохоронних, наукових структур, що сприятиме виконанню 
Міжнародних угод і Конвенцій. 
 
СТРАТЕГІЯ 2.2. Посилення збереження популяцій рідкісних видів 
тварин НПП 

На території НПП спостерігаються наступні загрози популяціям видів 
тварин: проведення санітарних рубок в теплу пору року (лишає копитних і 
зайця додаткової підгодівлі у вигляді порубкових залишків), вплив побічного 
лісокористування (збір ягід, грибів, що часто є причиною покидання кладок 
тетерука, глухаря,) відсутність обмежень руху транспорту по дорогах на 
території парку в певний період (гін, гніздування та виведення пташенят 
тощо). 
 
Спосіб вирішення проблеми: 
 Розробка та реалізація планів заходів по: рисі європейської, кота 
дикого; форелі струмкової, лосося дунайського тощо; 
 Удосконалення системи охорони, покращення умов існування 
(кормової бази, місць розмноження ) рідкісних ссавців: рисі, кота дикого; 
 Охорона місць поселення кажанів (у вапнякових відслоненнях і 
тріщинах порід в урочищі «Кам’янка», інших виявлених місцях 
перебування); 
 Відтворення популяцій аборигенних видів риб: форелі струмкової, 
лосося дунайського шляхом вирощування і випуску малька (штучне 
збільшення розмірів популяцій), будівництва і ремонту перепадів для 
нересту; 
 Виявлення, охорона місць гніздування рідкісних видів птахів (лелеки 
чорного, тетерука, дятла тощо), охорона старих дерев, що придатні для 
облаштування гнізд. 
 
Очікувані результати: 

Стійке збереження рідкісних видів тварин НПП.  
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СТРАТЕГІЯ 2.3. Покращення умов існування природних популяцій 
вразливих груп тварин 

 
На території НПП має місце зимовий дефіцит (недоступність 

внаслідок високого шару снігового покриву) кормів для окремих травоїдних 
ссавців (олень благородний, козуля європейська тощо); місць для 
розмноження птахів (сича волохатого, сищика – горобця, дятла трипалого 
тощо); переходів та місць розмноження земноводних (тритонів альпійського і 
карпатського, саламандри плямистої тощо). 
 
Спосіб вирішення проблеми: 
 Покращення кормових умов існування травоїдних ссавців: розбудова та 
утримання мережі годівниць і солонців;  
 Покращення кормових і гніздових умов для птахів (сича волохатого, 
сищика – горобця, дятла трипалого,  тощо): створення та утримання мережі 
годівниць і штучних гніздівель для птахів, збереження старих дуплистих 
дерев; 
 Покращення умов для міграцій і розмноження земноводних: створення 
мережі мікропереходів та штучних місць для розмноження (тритонів 
альпійського і карпатського, саламандри плямистої тощо). 
 
Очікувані результати: 

Покращення умов годівлі, розмноження та для земноводних, 
переходів на території НПП.  
 
Довгострокова ціль 3. Удосконалення моніторингу природних 
комплексів і об’єктів рослинного і тваринного світу (флори і фауни) для 
покращення інформаційної забезпеченості у прийнятті рішень з 
управління територією 

 
СТРАТЕГІЯ 3.1.  Удосконалення системи моніторингу для покращення 
інформаційного забезпечення у прийнятті рішень з управління 
територією 

 
Моніторинг, який наразі проводиться у НПП,  недостатньо забезпечує 

інформацією, необхідною для прийняття рішень з управління територією. 
Мережа пунктів постійного спостереження не охоплює усі ключові об’єкти, 
важливі для ефективного управління територією. Недостатнє фінансування 
та матеріально – технічне забезпечення стає на перешкоді належного 
облаштування та маркування наукових полігонів. Слабке матеріально – 
технічне (інструментальне) оснащення для проведення повноцінних 
моніторингових досліджень. Відсутні сучасні високоефективні методи 
моніторингу. 
 
Спосіб вирішення проблеми: 
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 Оновлення, розбудова та підтримка мережі моніторингу; 
 Оновлення та розширення інструментальної бази моніторингу; 
 Удосконалення моніторингових досліджень як базову основу 
інформаційного забезпечення у прийнятті управлінських рішень. 
 
Очікувані результати: 

Удосконалений моніторинг, покращене інформаційне забезпечення 
управління територією.  
 
Довгострокова ціль 4. Підтримання функціонування НПП «Зачарований 
край», як еталонного полігону для проведення наукових досліджень 
природних екосистем Вигорлат Гутинського хребта Східних Карпат 
 
СТРАТЕГІЯ 4.1. Посилення наукового забезпечення функціонування 
НПП  

Наразі в НПП «Зачарований край» відсутня можливість проведення 
повномасштабних наукових досліджень, які могли забезпечити науково-
методичними розробками весь спектр природоохоронних заходів. Належним 
чином не укомплектовано науковий відділ, відсутній автотранспорт для 
проведення польових обстежень, не забезпечене обладнання, оргтехніка, які 
необхідні для польових і камеральних робіт. Через недостатнє забезпечення 
комп’ютерною оргтехнікою, недосконалою є організація масивів 
накопиченої інформації для візуалізації, аналізу і обробки. Має місце слабкий 
доступ зацікавлених сторін до наукових та науково – прикладних розробок 
НПП. 
 
Спосіб вирішення проблеми:  
 Посилення матеріально – технічного забезпечення наукових робіт: 

придбання автотранспорту, укомплектування науково – дослідним 
обладнанням для польових і камеральних робіт, оргтехнікою; 

 Виконання тематичних науково – прикладних досліджень  для 
удосконалення охорони і стійкого використання екосистем; 

 Оптимізація  організації масивів накопиченої інформації для візуалізації, 
обробки і аналізу; 

 Підвищення доступності актуальної наукової інформації у сфері 
заповідної справи. 
 

Очікувані результати: 
Підвищення рівня науково – прикладних досліджень на території НПП. 

Посилення скоординованості природоохоронних заходів з науковими даними 
та науково – методичними розробками. Як інтегруючий результат: зниження 
ризиків деградації екосистем і популяцій рослин і тварин внаслідок 
недостатньої наукової обґрунтованості управлінських рішень, або їх 
помилковості. 
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Довгострокова ціль 5. Посилення збереження історико – культурних 
цінностей НПП та прилеглих територій 

 
СТРАТЕГІЯ 5.1. Відновлення та ефективний контроль і охорона історико 
– культурних пам’яток. 

 
Розташовані на прилеглій території до НПП пам’ятки сакральної 

архітектури та об’єкти здебільшого через фінансово – матеріальні труднощі 
недостатньо охороняються. В недостатній степені також здійснюються 
заходи з їх відновлення та збереження. Наслідком цього є занедбання, 
руйнування та загроза втрати частини із них. 

 
Спосіб вирішення проблеми:  
 Створення реєстру та паспортизація історико – культурних пам’яток; 
 Формування волонтерського руху з відновлення та збереження історико – 

культурних пам’яток поблизу території НПП; 
 Розробка та впровадження програми агітаційно – просвітницької кампанії 

серед місцевого населення, рекреантів і туристів щодо історико – 
культурних пам’яток, їх цінності та важливості збереження. 

Очікувані результати: 
Створена стійка система збереження історико – культурних пам’яток 

в зоні НПП 
 

СТРАТЕГІЯ 5.2. Відновлення та підтримання місцевої культурної 
спадщини 

 
На території Іршавщини зосереджений чималий етнографічний 

потенціал лемківської культури. Однак внаслідок відсутності зацікавленості 
та підтримки лемківських традицій, відбувається поступова втрата 
культурної спадщини: знижуються народні промисли, традиційний уклад 
життя змінюється на сучасний, відмирає культура, топоніміка. 

 
Спосіб вирішення проблеми:  
 Розробка проекту та створення етнографічного музею лемківщини в 

складі Парку. 
 Розробка та впровадження програми відродження лемківської культури; 
 Розробка та впровадження програми залучення місцевих лемків зі 

збереженими народними традиціями до рекераціно – туристичної 
діяльності НПП 

 Розробка та впровадження проекту з сертифікації продуктів місцевого 
виробництва. 
 

Очікувані результати: 
Відроджена місцева культурна спадщина, традиційні народні 

промисли. Збільшена туристична привабливість території. Підвищено 
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соціально – економічні стандарти регіону НПП «Зачарований край». 
Покращене ставлення місцевого населення до існування НПП. 
 
Довгострокова ціль 6. Формування на базі НПП Центру екологічної 
просвіти, який відповідатиме сучасним стандартам еколого – 
просвітницьких центрів природно – заповідних територій 
 
СТРАТЕГІЯ 6.1.  Посилення інфоромаційно – просвітницької та еколого 
– освітньої діяльності НПП  
 

В НПП «Зачарований край» проводиться  активна еколого – 
просвітницька діяльність. Налагоджена співпраця з закладами освіти району. 
При НПП спільно із загально – освітніми школами створено три шкільні 
лісництва. Проводяться літні волонтерські табори за участю волонтерів з 
різних країн Європейського союзу. Постійно проводяться різноманітні 
екоосвітні заходи (акції, конкурси, заходи, присвячені до календаря 
екологічних дато тощо). В парку діє «Програма розвитку еколого – освітньої 
діяльності на 2014 – 2018 рр». Однак при цьому залишаються недостатньо 
розвинутими канали розповсюдження інформації і охоплення цільових груп 
її споживачів. Для досягнення сучасних стандартів  екологічної просвіти у 
НПП не вистачає належним чином облаштованого музею природи, цільового 
оснащення, недостатнє інформаційно – просвітницьке поле, недосконала 
робота з учнівською молоддю, волонтерами. 

 
Спосіб вирішення проблеми:  
 Посилення цільового оснащення та забезпечення функціонування Центру 

екологічної просвіти НПП; 
 Розробка та впровадження  інформаційно – пізнавальної програми НПП 

«Зачарований край»; 
 Розробка та запровадження цільових екологічних програм для учнівської 

молоді; 
 Розширення інформаційно – просвітницького поля: підготовка, видання 

та розповсюдження плакатів, буклетів, інформаційних матеріалів про 
НПП; 

 Побудова приміщення для організації і проведення польових практик і 
волонтерського руху для учнівської молоді. 

 
Очікувані результати: 

Розвинена еколо – просвітницька діяльність на рівні сучасних 
стандартів.  
 
СТРАТЕГІЯ 6.2. Оптимізація еколого-рекреаційної і еколого – 
туристичної діяльності НПП 

Туристична діяльність у НПП є одним із важливих напрямків еколого 
– просвітницької роботи серед широких верств населення. У Парку 
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розроблено п’ять еколого – пізнавальних стежок загальною протяжністю 
більше 20 км, проте відсутній музей природи, на заваді відвідувачеві стає 
незадовільний стан дорожньої інфраструктури. Тому наявна туристична 
інфраструктура недостатньо відповідає екологічним вимогам і сучасним 
стандартам туризму, недостатній рівень сервісу, недосконале інформаційно – 
маркетингове забезпечення туризму, недостатній контроль за рекреаційно – 
туристичним використанням території. Відсутня злагоджена співпраця з 
суб’єктами підприємницької діяльності, що надають туристичні послуги 
поруч з територією парку (та не узгоджене відвідування). У НПП відсутній 
сучасний візит – центр, відсутнє сучасне обладнання, туристичні об’єкти не 
відповідають сучасним міжнародним стандартам, слабка база матеріально – 
технічних засобів і фінансового забезпечення для вирішення вищенаведених 
проблем. 
 
Спосіб вирішення проблеми:  
 Покращення фінансування, створення візит – центру НПП «Зачарований 

край»; 
 Розробка стратегії сталого туризму на території НПП; 
 Розробка туристичного продукту НПП; 
 Будівництво об’єктів відпочинку і туризму (центральної садиби НПП, 

візит – центру) відповідно до європейських стандартів ведення стійкого 
екологічного і наукового туризму; 

 Підвищення експозиційної цінності НПП шляхом: 
– удосконалення, розробки і облаштування туристичних маршрутів на 

основі оцінки природних ресурсів і історико – культурних цінностей; 
– будівництва вольєрного – реабілітаційного центру для диких тварин, і 

забезпечення їх утримання; 
 Розширення інформаційно – просвітницького поля: підготовка, видання 

та розповсюдження путівників, мап, пам’яток, буклетів та інформаційних 
матеріалів про НПП, що вимагає значного фінансування; 

 Покращення сервісного обслуговування туристів шляхом: 
–  розробки системи сигналітики НПП відповідно до міжнародних 

стандартів;  
– придбання туристичного обладнання та інвентарю для розвитку 

екологічного туризму; 
 Налагодження та розвиток туристичної співпраці із зацікавленими 

сторонами (турангентствами, осередки зеленого туризму тощо). 
 

Очікувані результати: 
Підвищення еколого – туристичного сервісу НПП відповідно до рівня 

сучасних європейських стандартів. 
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8.5.  ПЛАН УПРАВЛІННЯ 
Довгострокова ціль 1.  
Посилення збереження природних екосистем НПП «Зачарований край» 

 
№ п/п Завдання Заходи Очікувані результати Пріоритет, 

бали 
Виконавець Роки Орієнтовна 

вартість, 
грн. 

Орієнтовні 
джерела 

фінансування 
 Стратегія 1.1. 
Удосконалення і нормативне  оформлення територіально-земельного  устрою , а також оптимального функціонального зонування території для забезпечення 
ефективного управління ресурсами і відповідності міжнародним стандартам біосферних резерватів. 
1.1.1 Завершити роботи з 

розширення території 
НПП Зачарований край 
за рахунок приєднання 
земель ДП «Довжанське 
ЛМГ». 

Приєднати цінні лісові масиви 
ДП «Довжанське ЛМГ»: 
1. Підготовка і погодження у 
Мінекології Клопотання і 
Наукового обґрунтування щодо 
розширення території НПП; 
2. Погодження із 
землевласниками і 
землекористувачами планованого 
розширення території НПП 
(зустрічі, слухання, круглі столи; 
залучення Мінекології, 
департаменту екології та 
природних ресурсів 
Закарпатської ОДА, громадських 
природоохоронних організацій); 
3.Подача пакету документів 
(погодження землекористувачів) 
на Мінекології 

Указ Президента 
України «Про зміну меж 
(розширення) території 
національного 
природного парку 
«Зачарований край» на  
13428 гектара. 
Наукове обґрунтування 
зміни меж (розширення) 
Парку 

10 НПП 
Зачарований 
край,УжНУ, 
УНЛТУ 

2015   Державне 
фінансування, 
Інвестиційні 
фонди 

1.1.2 Винесення меж НПП 
«Зачарований край» (після 
розширення) в натурі. 

1. Винести межі НПП 
«Зачарований край» в натурі. 
2. Провести маркування меж. 

Впорядкування і 
розмежування території 
НПП «Зачарований 
край». 

10 Геодезцентр 
Закарпаття 
м.Мукачево 
НПП 
«Зачарований 

2016  Державне 
фінансуван 
ня  
Сецфонд НПП 
«Зачарований 
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№ п/п Завдання Заходи Очікувані результати Пріоритет, 
бали 

Виконавець Роки Орієнтовна 
вартість, 

грн. 

Орієнтовні 
джерела 

фінансування 
край» край» 

1.1.3 Проведення 
функціональної 
оптимізації території 
НПП «Зачарований 
край» у зв’язку з 
виявленням пралісових 
та старовікових 
екосистем та 
розширенням території 
національного парку. 

1. Зміна меж функціональних зон 
НПП «Зачарований край» зі 
збільшенням заповідної і 
господарських зон. 
2. Встановлення нових 
функціональних зон. 

Внесені зміни в Проекті 
організації площ 
функціонального 
зонування 

10 Мінекології, 
Держлісагент
ство, НПП 
«Зачарований 
край», УжНУ, 
НЛТУ 

2016  Державне 
фінансування  
Спецфонд НПП 
«Зачарований 
край» 

1.1.4 Розробити новий 
Проекту організації 
території НПП 
«Зачарований край» (з 
урахуванням приєднаної 
території) 

1. Отримати поновлений Проект 
організації території НПП 
«Зачарований край» 

Проект організації 
території НПП 

«Зачарований край» 

10 Мінекології, 
Держлісагент
ство,НПП 
«Зачарований 
край», УжНУ, 
НЛТУ 

2017   Державний 
бюджет 

1.1.5 Внести зміни та 
погодити проект 
землеустрою НПП 
«Зачарований край» 

1. Внести зміни в проект 
землеустрою відповідно до 
нового кадастру. 
2. Затвердити змінений проект 
землеустрою. 

Діючий змінений проект 
землеустрою 

10 НПП 
«Зачарований 
край» 

2017  Державне 
фінансування  
Спецфонд НПП 
«Зачарований 
край» 

Стратегія 1.2. 
Удосконалення інструментів збереження природних лісових екосистем НПП «Зачарований край» 
1.2.1 В повній мірі 

скоординувати 
лісокористування на 
території НПП 
«Зачарований край» з 
природоохоронною 
діяльністю Парку 

1. Гармонізувати режим 
лісокористування на 
території НПП «Зачарований 
край» з природоохоронними 
цілями парку для досягнення 
комплексного еколого-
економічного ефекту. 
2. Вдосконалити 
функціонування лімітованої 
системи , при побічному 

1. Підвищиться 
збереження лісів в т.ч. і 
природних всіх вікових 
категорій. 
2. Збільшиться їх 
здатність  відновлення 
природності і 
використання лісами 
екологічних функцій. 
3. Підвищиться 

8 УкрНДІгір- 
ліс  
НЛТУ 
НПП 
«Зачарований 
край» 
 

2015-
2025 

 Державне 
фінансування  
Грантова 
підтримка  
Спецфонд НПП 
«Зачарований 
край» 
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№ п/п Завдання Заходи Очікувані результати Пріоритет, 
бали 

Виконавець Роки Орієнтовна 
вартість, 

грн. 

Орієнтовні 
джерела 

фінансування 
користуванні лісами НПП ( 
збір грибів, ягід, лікарських 
трав, випасання худоби, 
тощо). 
3. Створити умови для 
переходу на систему ведення 
лісового господарства 
наближеного до природного. 

збагачення біологічного 
різноманіття лісів НПП 
«Зачарований край» 
4. Застосувати ведення 
лісового господарства 
наближеного до 
природного 

1.2.2 Гармонізувати режим 
лісокористування на 
території НПП з 
природоохоронними 
цілями і завданнями  
Парку для досягнення 
комплексного еколого-
економічного ефекту 
 

1. Актуалізація наявних даних 
щодо природоохоронної і 
наукової цінності території 
господарської зони і зони 
регульованої рекреації НПП: 
інвентаризація, складання 
паспортів, розробка ГІС-карт 
цінних для збереження лісів і 
біотопів; 

2. Оцінка лісогосподарського 
користування НПП на 
території господарської 
функціональної зони і зони 
регульованої рекреації: 
інвентаризація стану лісів, 
розробка ГІС-карт, оцінка 
негативних впливів 
лісогосподарської діяльності; 

3. Розробка обґрунтування 
переходу на систему 
ведення лісового 
господарства, наближеного 
до природного у 
господарській зоні і зоні 
регульованої рекреації НПП; 

4. Розробка рекомендацій з 

Звіт: «Наукове 
обґрунтування щодо 
оптимізації режиму 
лісогосподарського 
користування на 
території господарської 
зони НПП відповідно до 
природоохоронних 
цілей Парку» 
Звіт: «Розробка 
обґрунтування 
переходу на систему 
ведення лісового 
господарства, 
наближеного до 
природного у 
господарській зоні і зоні 
регульованої рекреації 
НПП» 
Погоджений проект 
еколого-економічної 
оптимізації режиму 
лісогосподарського 
користування на 
території господарської 

8 НПП 
«Зачарований 
край»,  
НЛТУ 
України, 
УжНУ 

2015-
2025 

 Державне 
фінансування, 
Інвестиційні 
фонди, Грантова 
підтримка 
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№ п/п Завдання Заходи Очікувані результати Пріоритет, 
бали 

Виконавець Роки Орієнтовна 
вартість, 

грн. 

Орієнтовні 
джерела 

фінансування 
рубок переформування як 
складової системи 
наближеного до природи 
лісівництва; 

5.  Розробка і погодження 
наукового обґрунтування та 
проекту еколого-економічної 
оптимізації режиму 
лісогосподарського 
користування на території 
господарської  і рекреаційної 
зон НПП відповідно до 
природоохоронних цілей 
Парку. 

зони НПП відповідно до 
природоохоронних 
цілей Парку 

1.2.3 Формування корінних 
екологічно стійких 
насаджень на ділянках 
похідних монокультур 
ялини звичайної. 

1. Створення складних 
корінних лісових культур. 
2.Проведення догляду за 
лісовими культурами та 
рубок, що сприяють 
формуванню корінних 
деревостанів. 

Сформовані корінні 
екологічно стійкі 
насадження. 

8 УкрНДІгір-
ліс, НЛТУ, 
УжНУ, НПП 
«Зачарований 
край» 

2015-
2025 

 Спецфонд НПП 
«Зачарований 
край»  
Грантова 
підтримка 

1.2.4 Зменшити спалахи 
чисельності комах 
фітофагів, які здатні 
пошкоджувати 
насадження. 

Підвищення природної 
стійкості лісу і послаблення 
деревостанів. 

Збереження від загибелі 
значних площ 
деревостанів. 

8 НПП 
«Зачарований 
край» 

2015-
2025 

 Спецфонд НПП 
«Зачарований 
край» 

1.2.5 Зниження рівня хвороб і 
стовбурних шкідників 
хвойного лісу, розвиток 
яких приводить до його 
всихання. 

1. В боротьбі з хворобами та 
шкідниками лісу віддавати 
перевагу біологічним 
методам боротьби. 
2. Для зменшення розвитку і 
локалізації стовбурних 
шкідників ялинового лісу та 
проведення спостережень за 

Оздоровлення 
насадження ялини. 

 УкрНДІгір-
ліс,НЛТУ, 
УжНУ, НПП 
«Зачарований 
край» 

2015-
2025 

 Спецфонд НПП 
«Зачарований 
край»  
Грантова 
підтримка 
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№ п/п Завдання Заходи Очікувані результати Пріоритет, 
бали 

Виконавець Роки Орієнтовна 
вартість, 

грн. 

Орієнтовні 
джерела 

фінансування 
їх розвитком, 
використовувати і виставляти 
феромонні пастки. 
3. Проводити лісозахисні 
заходи за допомогою 
біологічних методів та 
феромонних пасток. 

1.2.6 Створення лісових  
розсадників для 
забезпечення 
посадковим матеріалом 
фонових видів дерев ( 
сіянці, саджанці для 
посадки) для 
відтворення природних 
екосистем. 

1. Налагодження збору 
високоякісного лісового 
насіння із плюсових дерев та 
лісонасінневих ділянок 
головних лісоутворюючих 
порід (зберігання, 
стратифікація, кондиційність, 
сертифікація посівного 
матеріалу) для висіву в 
лісових розсадниках.  
2. Закладка лісових 
розсадників. 
3. Вирощування сіянців та 
саджанців. 

НПП «Зачарований 
край» забезпечення 
саджанцями, що 
відповідають вимогам 
для створення лісових 
культур. 

8 НПП 
«Зачарований 
край» 

2015-
2025 

 Спецфонд НПП 
«Зачарований 
край» 

Стратегія 1.3. 
 Відновлення та підтримання у стійкому природному стані лучних екосистем, які деградують через послаблення випасання і сінокосіння 
1.3.1 Розробити наукове 

обґрунтування щодо 
відновлення та 
природоохоронного 
управління 
(випасання/сінокосіння) 
луками 

1. Проведення інвентаризації 
лучних екосистем НПП 
«Зачарований край»; 
2. Класифікація лук за 
ступенем деградації (зокрема 
– ступенем заростання 
деревами і чагарниками); 
3. Розробка ГІС (векторної) 
карти лук на території НПП; 
4. Розробка наукового 
обґрунтування щодо 

Підготовлене наукове 
обґрунтування щодо 
відновлення та 
природоохоронного 
управління луками на 
території НПП 
«Зачарований край» 

8 НПП 
«Зачарований 
край» 

2015-
2025 

 Спецфонд 
НПП 
«Зачарований 
край» 
Грантова 
підтримка 
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№ п/п Завдання Заходи Очікувані результати Пріоритет, 
бали 

Виконавець Роки Орієнтовна 
вартість, 

грн. 

Орієнтовні 
джерела 

фінансування 
відновлення та 
природоохоронного 
управління луками. 

1.3.2 Розробити, погодити і 
впровадити заходи з 
відновлення та стійкого 
підтримання верхового 
болота Чорне Багно 

1. Розробка Плану з проведення 
моніторингу за станом 
верхового болота Чорне 
Багно, після проведення 
заходів з ренатуралізації; 

2. Провести інвентаризацію 
наявної в межах болота флори 
і фауни. 

Запроваджений План 
відновлення та стійкого 
підтримання болота 
Чорне Багно НПП 
«Зачарований край» 

8 НПП 
«Зачарований 
край», НЛТУ, 
УжНУ 

2015-
2025 

 Спецфонд 
НПП 
«Зачарований 
край» 
Грантова 
підтримка 

Стратегія 1.4. 
 Відновлення та збереження природних водотоків (річок, струмків) і джерел, у тому числі мінеральної води на території НПП 

1.4.1 Збереження і 
відновлення водно-
болотних угідь та річок 
НПП «Зачарований 
край» 

1. Проведення заходів по 
обмеженому використанню 
водно-болотних угідь НПП 
«Зачарований край»; 

2. Визначення хімічного складу 
води мінерального джерела та 
наявність лікувальних 
властивостей; 

3. Будівництво річкових 
перепадів. 

Ліквідується 
руйнування берегів і 
річок природних джерел 
та порушення 
гідрологічного режиму 
водойм НПП та 
пов’язані з цим загрози 
стихійних явищ. Звіт 
про хімічний склад 
води. 

9 НПП 
«Зачарований 
край»  
Громадські 
організації 

2015-
2025 

 Спецфонд 
НПП 
«Зачарований 
край»  
Грантова 
підтримка 
Громадська 
підтримка 

Стратегія 1.5. 
Зниження загрози руйнування природних комплексів внаслідок соціальної розбудови та інфраструктурного розвитку на території НПП  
1.5.1 Загроз руйнування 

природних комплексів і 
об’єктів не має. 

- - - - - - - 

Стратегія 1.6.   
Удосконалення територіальної охорони НПП «Зачарований край» 
1.6.1 Посилення 

природоохоронної 
спроможності НПП 

1. Покращення забезпечення 
служби охорони: придбання 

 автомобілів ГАЗ 66,УАЗ, 

Придбано 1 автомобіль 
ГАЗ - 66 2 автомобілі 
УАЗ, 4 автомобілі ВАЗ 

10 НПП 
«Зачарований 
край» 

2015-
2025 

 Державне 
фінансування, 
Інвестиційні 
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№ п/п Завдання Заходи Очікувані результати Пріоритет, 
бали 

Виконавець Роки Орієнтовна 
вартість, 

грн. 

Орієнтовні 
джерела 

фінансування 
ВАЗ «Нива», обладнання: 
рацій, біноклів тощо 

 інвентаря і засобів 
спеціального захисту. 

2. Будівництво (придбання) 
контори Підгірнянського 
лісництва, завершення 
будівництва контори 
Ільницького лісництва; 

3. Підвищення професійної 
кваліфікації персоналу 
природоохоронного відділу 
НПП відповідно сучасних 
природоохоронних підходів і 
технологій 

«Нива» 10 рацій і 
біноклів; 
збудоване (придбане) 
приміщення контори 
Підгірнянського 
лісництва, завершення 
будівництва контори 
Ільницького лісництва; 
Підвищена професійна 
кваліфікація 
співробітників відділу 
охорони 

фонди, гранти 

1.6.2 Посилення 
сигналітики території 
НПП 

1. Укомплектування та 
оновлення: 

  сигнальних аншлагів 
(20шт),знаків (25шт) 

  інформаційних щитів 
(10шт) 

 знаків щодо дотримання 
режиму функціональних зон 
та протипожежної безпеки 
(30шт.) 

Інформування 
відвідувачів парку про 
порядок перебування 

та дотримання 
встановленого 

режиму. 

8 НПП 
«Зачарований 
край» 

2015-
2018 

 Спецфонд 
НПП 
«Зачарований 
край» 
Громадські 
організації 

Стратегія 1.7.   
 Створення системи утилізації твердих побутових відходів 
1.7.1 Створити систему 

утилізації твердих 
побутових відходів і 
сміття. 

1. Налагодити систему збору 
сміття і відходів. 

2. Відвести ділянку для його 
збору і сортування. 

Чисті від сміття і 
побутових відходів 

природні ландшафти. 

7 НПП 
«Зачарований 
край» 
Сільради  
Громадсь-
кість  

2015-
2020 

 Грантова 
підтримка  
 Громадська 
підтримка 
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Довгострокова ціль 2 
Посилення збереження природного біорізноманіття та раритетної флори і фауни НПП 

№п/п Завдання Заходи Очікувані результати Пріоритет, 
бали 

Виконавець Роки Орієнтовна 
вартість, 

грн. 

Орієнтовні 
джерела 

фінансування 
Стратегія 2.1. 

Посилення збереження рідкісних рослинних угруповань і видів рослин НПП 
2.1.1 Посилити збереження 

рідкісних рослинних 
угрупувань і видів рослин. 

1. На ділянках де зростають 
рідкісні рослинні угрупування і 
види рослин виключити будь-яке 
природокористування. 
2. На дані ділянки виготовити 
паспорт і проводити наукові 
спостереження (моніторинг). 
3. Розробити практичні наукові 
рекомендації щодо їх охорони і 
відтворення. 

Відтворення і 
збереження рідкісної 
флори і рослинних 
угрупувань.  
Практичні рекомендації 
щодо їх охорони і 
збереження. 

10 УжНУ, 
НЛТУ, 
НПП 
«Зачарований 
край»  

2015-
2020 

 Спецфонд НПП 
«Зачарований 
край» 
Грантова 
підтримка 

2.1.2 Припинити стійку 
деградацію похідних 
смеречників 

1. Провести реконструктивні 
заходи з переформування 
похідних смеречників у мішані 
смереково-ялицево-букові ліси за 
принципом  наближеного до 
природи лісівництва. 

Створення корінних 
складних лісових 
угрупувань  

10 УжНУ, 
НЛТУ, 
НПП 
«Зачарований 
край»  

2015-
2020 

 Спецфонд НПП 
«Зачарований 
край» 
Грантова 
підтримка 

2.1.3 Проводити охорону і 
збереження букових 
пралісів 

1. Недопустити незаконну 
заготівлю деревини та інше 
антропогенне втручання в букові 
праліси в т.ч. і незаконне 
полювання, що призводить до 
зменшення чисельності тварин. 

Збереження цілісності 
екосистем. 

10 УжНУ, 
НЛТУ, 
НПП 
«Зачарований 
край»  

2015-
2020 

 Спецфонд НПП 
«Зачарований 
край» 
Грантова 
підтримка 

2.1.4 Підготувати  номінації на 
розширення території  
природного об’єкту 
Всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО "Букові 
праліси Карпат"за 

1. Провести обстеження пралісів 
на теперішній території парку на 
площі 352 га 
2. Провести обстеження пралісів 
і старовікових лісів на території 
ДП «Довжанське ЛМГ» 

Проект території НПП 
«Зачарований край» з 
урахуванням приєднання 
пралісів і старовікових 
лісів ДП «Довжанське 
ЛМГ». Подання 

10 НЛТУ, 
НПП 
«Зачарований 
край»  

2015-
2017 

 Державне 
фінансування 
Інвестиційні 
фонди 
Грантова 
підтримка 
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№п/п Завдання Заходи Очікувані результати Пріоритет, 
бали 

Виконавець Роки Орієнтовна 
вартість, 

грн. 

Орієнтовні 
джерела 

фінансування 
рахунок  пралісів, що 
наразі входять до складу 
НПП «Зачарований край» 
та можливих приєднаних 
територій у ДП 
«Довжанське ЛМГ». 

(пропонованій під розширення 
парку) 2200 га. 
3.Обгрунтувати і встановити 
можливі території приєднання 
пралісів і старовікових лісів ДП 
«Довжанське ЛМГ»  до території 
парку; 
4. Провести обговорення на 
круглих столах з усіма 
зацікавленими сторонами 
можливості приєднання пралісів 
і старовікових лісів ДП 
«Довжанське ЛМГ»; 
5. Розробити проект і здійснити 
інформування громадськості 
щодо важливості приєднання 
пралісів і старовікових лісів ДП 
«Довжанське ЛМГ». 

номінації щодо 
входження пралісів і 
старовікових лісів  
Парку до номінації 
Всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО – 2500га. 
Диплом ЮНЕСКО – 2 
500га. 
Розширена територія   
НПП «Зачарований край» 
за рахунок пропонованих 
територій. 

Стратегія 2.2. 
Посилення збереження популяцій рідкісних видів тварин НПП «Зачарований край» 
2.2.1 Продовжити відтворення 

аборигенних видів риб 
1. Збудувати риборозплідник для 
інкубації фонових видів риб. 
2. Облаштувати стаціонарне 
рибне господарство для 
відтворення фонових види риб. 

Збільшення кількості 
інкубованого малька 
форелі райдужної, 
річкової. 

7 НПП 
«Зачарований 
край» 

2018-
2020 

 Спецфонд НПП 
«Зачарований 
край» 
Грантова 
підтримка 

2.2.2 Покращення кормових і 
гніздових умов рідкісних 
видів птахів (Лелеки 
чорного, дятла трипалого) 

1. Створення та утримання 
мережі годівниць (20 штук) 
2. Створення мережі штучних 
гніздівель для (сича волохатого, 
сищика-горобця, дятла 
трипалого) 

Створено та 
утримується 20 
годівниць, 20 штучних 
гніздівель. 

7 НПП 
«Зачарований 
край» 

2016   

Стратегія 2.3. 
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№п/п Завдання Заходи Очікувані результати Пріоритет, 
бали 

Виконавець Роки Орієнтовна 
вартість, 

грн. 

Орієнтовні 
джерела 

фінансування 
Покращення умов існування природних популяцій вразливих груп тварин 
2.3.1 Покращити умови 

охорони і відтворення 
глухаря і тетерука. 

1. Визначити локалітети 
токування. 
2. Забезпечити належну охорону 
і заборонити використання 
території. 

Зростання чисельності 
глухаря і тетерука 

8 НПП 
«Зачарований 
край» 

2015-
2020 

 Спецфонд НПП 
«Зачарований 
край» Грантова 
підтримка 

2.3.2 Сприяти сезонній 
міграції копитних і 
створення сприятливих 
умов в кризовий період. 

1. Проводити охорону фауни 
копитних від хижаків. 
2. Визначити зимові стації 
копитних. 
3. Забезпечити їх належну 
охорону. 
4. Проводити спостереження за 
ними. 

Ріст чисельності 
популяцій копитних і 
іншої фауни. 

8 НПП 
«Зачарований 
край» 

2015-
2020 

 Спецфонд НПП 
«Зачарований 
край» Грантова 
підтримка 

2.3.3 Введення особливого 
режиму під час гону і 
парування тварин. 

1. Де відбувається гон і 
парування диких тварин 
забезпечити ті природні 
екосистеми, тишиною і спокоєм. 
2. Ввести посилену охорону 

Нормальне сприяння 
проходженню 
паруванню і гону  
тварин, ріст  
чисельності популяцій 
дикої фауни. 

8 НПП 
«Зачарований 
край» 

2015-
2020 

 Спецфонд НПП 
«Зачарований 
край» Грантова 
підтримка 
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Довгострокова ціль 3 
Удосконалення моніторингу природних комплексів і об’єктів рослинного і тваринного світу (флори і фауни) для 
покращення інформаційної забезпеченості у прийнятті рішень з управління територією 
 

№п/п Завдання Заходи Очікувані 
результати 

Пріоритет, 
бали 

Виконавець Роки Орієнтовна 
вартість, 

грн. 

Орієнтов
ні 

джерела 
фінансув

ання 
Стратегія 3.1. 

Удосконалити систему моніторингу для покращення інформаційного забезпечення у прийнятті рішень з управління територією 
3.1.1 Оновити базу моніторингу 

та створити умови для 
покращення його ведення. 

1.Оновити базу моніторингу діючу за 
абіотичними та біотичними об’єктами. 
2. Придбати обладнання і запустити в дію 
комплексну лабораторію. 
3. Збудувати шпаківні  та встановити 
моніторингові лінії за птахами, а також збудувати 
чотири вежі для спостереженням  за тваринним 
світом. 

Створена база 
моніторингу. 

7 НПП 
«Зачарований 
край» 

2017-
2020 

 Спецфонд 
НПП 
«Зачарова
ний край» 
Грантова 
підтримка 

3.1.2 Започаткування ведення 
моніторингу по біотопах 
(середовища існування) 
абіотичних умов. 

Налагодження ведення моніторингу: 
А) водних і водно-болотних угіддях; 
Б) луках; 
В) лісах; 
Г) криволісся; 
Д) полонинські луки. 

Наукові дані 
комплексного 
моніторингу 

7 НПП 
«Зачарований 
край» 

2017-
2020 

 Спецфонд 
НПП 
«Зачарова
ний край» 
Грантова 
підтримка 
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Довгострокова ціль 4 
Підтримання функціонування НПП «Зачарований край», як еталонного полігону для проведення наукових 
досліджень природних екосистем Закарпаття (назва регіону, в якому розташований НПП) та їх компонентів 
 

№п/п Завдання Заходи Очікувані 
результати 

Пріоритет, 
бали 

Виконавець Роки Орієнтовна 
вартість, 

грн. 

Орієнтовні 
джерела 

фінансуван
ня 

Стратегія 4.1. 
Посилення наукового забезпечення функціонування НПП «Зачарований край» 

4.1.1 Посилити наукове 
забезпечення функціонування 
НПП. 
В НПП «Зачарований край» 
необхідне налагодження 
проведення 
повномасштабних 
досліджень, що забезпечать 
весь спектр 
природоохоронних заходів. 

Необхідно укомплектувати наукову 
лабораторію. 
Посилити матеріально-технічне 
забезпечення (автотранспорт для 
польових обстежень, не 
укомплектоване обладнання, 
оргтехніка, що необхідні для 
польових і камеральних робіт, 
відсутня приладна база для 
проведення моніторингу). 

Створити матеріально-
технічну базу 
наукового відділу 

8 НПП 
«Зачарований 
край» 

2017-
2020 

 Державне 
фінансування 
Спецфонд 
Грантова 
підтримка 

4.1.2 Підвищити ступінь 
залучення НПП у 
виконання міжнародних 
наукових і 
природоохоронних 
програм. 

Повномасштабне залучення НПП до 
виконання міжнародних конвенцій, 
програм і проектів. 

Міжнародна співпраця 8 НПП 
«Зачарований 
край» 

2017-
2020 

 Державне 
фінансування 
Спецфонд 
Грантова 
підтримка 

4.1.3 Оптимізувати організацію 
масивів накопиченості для 
візуалізації обробки і 
аналізу. 

Розробка і актуалізація ГІС НПП 
забезпечення її функціонування 

Розроблена і постійно 
актуалізується ГІС 
НПП 

8 НПП 
«Зачарований 
край» 

2017-
2020 

 Державне 
фінансування 
Спецфонд 
Грантова 
підтримка 

4.1.4 Підвищити доступність 
актуальної наукової 
інформації у сфері 
заповідної справи. 

Створення на веб-сайті НПП і 
регулярне оновлення сторінки 
присвяченої науковим 
дослідженням на території парку 

Створена та регулярно 
оновлюється веб-
сторінка «наукові 
дослідження» 

8 НПП 
«зачарований 
край» 

2017-
2020 

 Державне 
фінансування 
Спецфонд 
Грантова 
підтримка 
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Довгострокова ціль 5 
Посилення збереження історико-культурних цінностей НПП 
 

№п/п Завдання Заходи Очікувані 
результати 

Пріоритет, 
бали 

Виконавець Роки Орієнтовна 
вартість, 

грн. 

Орієнтовні 
джерела 

фінансуван
ня 

Стратегія 5.1. Відновлення та ефективний контроль і охорона історико-культурних пам’яток  
5.1.1 Покращити догляд і 

збереження за історико-
культурною спадщиною і 
пам’яток архітектури  на 
території парку 

Взяття на облік і ведення контролю за 
старовинними будівлями і пам’ятками 
архітектури. 

Облікована 
культурно-
історична 
спадщина і 
проведення 
належного 
догляду за 
нею. 

8 НПП 
«Зачарований 
край» 

2017-
2020 

 Державне 
фінансування 
Спецфонд 
Грантова 
підтримка 

Стратегія 5.2. Відновлення та підтримання місцевої культурної спадщини   
5.2.1 Відновлення музею-

кузні «Гамора» в с. 
Лисичово 

Провести повне відновлення музею-кузні 
«Гамора» єдина в Європі діюча водяна кузня. 

Відновлени
й музей-
кузні 

7 НПП 
«Зачарований 
край», 
Орендар. 

2018-
2020 

 Державне 
фінансування 
Спецфонд 
Грантова 
підтримка 

5.2.2 Створення школи 
ковалів при музеї - кузні 

Підготувати приміщення та забезпечити навчання 
підростаючого покоління ковальській справі. 

Діюча 
школа 
ковалів  

7 НПП 
«Зачарований 
край», 
Орендар. 

2018-
2020 

 Державне 
фінансування 
Спецфонд 
Грантова 
підтримка 

5.2.2 Удосконалення мережі 
еколого-пізнавальних  
стежок парку 

1. Розробка і впровадження додаткових 
інформаційних стендів, щитів тощо на 
екологічних стежках. 
2. Ремонт екологічних стежок загальною 
протяжністю 6 км. 
3. Встановлення перехідних містків на гірських 
потоках. 
4. Обладнання джерел питної води  та 
встановлення лісових меблів. 

Створення 
сучасної 
мережі 
екологоосві
тньої 
інфраструкт
ури. 

7 НПП 
«Зачарований 
край». 

2018-
2020 

 Державне 
фінансування 
Спецфонд 
Грантова 
підтримка 
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Довгострокова ціль 6 
Формування на базі НПП «Зачарований край» Центру екологічної просвіти, який відповідатиме сучасним стандартам еколого-просвітницьких 
центрів природно-заповідних територій  
другий варіант:Удосконалення Центру екологічної просвіти НПП відповідно до сучасних стандартів еколого-просвітницьких центрів природно-
заповідних територій 

№п/п Завдання Заходи Очікувані 
результати 

Пріоритет, 
бали 

Виконавець Роки Орієнтовна 
вартість, 

грн. 

Орієнтовні 
джерела 

фінансуван
ня 

Стратегія 6.1. 
Посилення інфоромаційно-просвітницької та еколого-освітньої діяльності НПП  

6.1.1 Посилити  цільове 
оснащення та забезпечити 
функціонування Центру 
екологічної просвіти НПП 

1. Придбання сучасного оснащення для 
екоолго-освітніх заходів: проектора, 
екрана, ноутбука, пересувних стендів, 
фото рамок тощо; 
2. Створення екоосвітнього візит-
центру "Іршавщина – чарівний край" 
на базі контори адмінприміщення 
НПП. 

Створено екоосвітній 
центр «Іршавщина – 
чарівний край»; 
укомплектований 
набір сучасного 
цільового оснащення 
для екологічної 
просвіти 

8 НПП  
«Зачарований 
край» 

2016-
2020 

  Інвестиційні 
фонди, 
гранти, власні 
кошти, 
Державне 
фінансування 

6.1.2 Розширити інформаційно-
просвітницьке поле 

Підготовка, видання та 
розповсюдження просвітницького 
матеріалу: рекламних буклетів 
"Правила поведінки на території НПП 
«Зачарований край», «Фотоальбом – 
пори року», виготовлення стендів 
(банерів) з інформацією про НПП 
"Зачарований край". 

Видано та 
розповсюджено 
рекламних буклетів 
""Правила поведінки 
на території НПП 
«Зачарований край», 
«Фотоальбом – пори 
року», виготовленні 
стенди (банери) з 
інформацією про НПП 
"Зачарований край" по 
500 шт. кожного 

7 НПП  
«Зачарований 
край» 

2016-
2020 

  Інвестиційні 
фонди, 
гранти, власні 
кошти, 
Державне 
фінансування 

6.1.3 Розробити  та впровадити  
інформаційно-пізнавальну 
програму НПП  

1. Розробка ключових пізнавальних 
тем, методів їх впровадження, 
уніфікація інформаційно-пізнавальних 

Розроблено та 
впроваджується 
ключова екологічна 

6 НПП 
«Зачарований 
край», 

2015-
2017 

 Інвестиційні 
фонди, 
гранти, власні 
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№п/п Завдання Заходи Очікувані 
результати 

Пріоритет, 
бали 

Виконавець Роки Орієнтовна 
вартість, 

грн. 

Орієнтовні 
джерела 

фінансуван
ня 

щитів і плакатів 
2. Налагодження та розвиток співпраці 
з районними відділами культури та 
освіти, еколого-натуралістичними 
центрами, громадськими організаціями 
з впровадження розробленої програми 

програма. 
Започатковано 
впровадження 
розробленої програми 
на базі НПП, еколого-
натуралістичних 
центрів 

заклади 
освіти 
району. 

кошти, 
Державне 
фінансування 

6.1.4 Посилення роботи зі 
студентами і учнями. 

Проведення екологічних таборів і 
експедицій. 

Організація 
екологічних таборів і 
експедицій. 

6 НПП 
«Зачарований 
карай» 

  Спецфонд 
Державне 
фінансування. 

Стратегія 6.2. 
Оптимізація еколого-рекреаційної і еколого-туристичної діяльності НПП 

6.2.1 Розробити та 
впровадити стратегію 
сталого туризму на 
території НПП 

1. Визначення та впровадження 
допустимих рекреаційних навантажень, 
пропускної здатності території для 
екологічного туризму, сезонні 
показники потоку туристів. 
2. Визначення та забезпечення 
оптимального кількісного та якісного 
складу рекреаційних об’єктів, в тому 
числі мережі туристичних стежок  
3. Розробка та впровадження схеми 
оптимального екологічно безпечного 
розташування об’єктів туристичної 
інфраструктури на території НПП; 
4. Визначення і впровадження 
екологічно безпечної структури та 
особливостей будівництва 
рекреаційно-туристичних об’єктів на 
території НПП; 
5. Запровадження системи 
контролю і регулювання 

Розроблені екологічно 
безпечні норми 
рекреаційно- 
туристичної діяльності 
на території НПП 

7 НПП 
«Зачарований 
край» 

2015-
2017 

 Інвестиційні 
фонди, 
гранти, власні 
кошти, 
Державне 
фінансування 
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№п/п Завдання Заходи Очікувані 
результати 

Пріоритет, 
бали 

Виконавець Роки Орієнтовна 
вартість, 

грн. 

Орієнтовні 
джерела 

фінансуван
ня 

відвідування туристами і 
рекреантами території НПП: 
визначення індикаторів негативного 
впливу, запровадження системи 
моніторингу за впливами, розробка 
та здійснення заходів щодо 
зниження рівня негативних впливів 
відвідувачів до безпечного 

6.2.2 Розширити туристичне 
інформаційно-
просвітницьке поле 

1. Підготовка, видання та 
розповсюдження путівників, мап, 
пам’яток, про НПП; 
2. Розробка пішохідної мапи території 
НПП;   
3. Розробка та впровадження Кодексу 
поведінки відвідувача НПП; 
4. Створення туристичної веб-сторінки 
на сайті НПП 

Видано інформаційно-
просвітницькі 
матеріали, розроблена 
пішохідна мапа 
території НПП, 
розроблено Кодекс 
поведінки відвідувача 
НПП, створена 
туристична веб-
сторінка на сайті НПП 

6 НПП 
«Зачарований 
край» 

2017-
2018 

 Інвестиційні 
фонди, 
гранти, власні 
кошти, 
Державне 
фінансування 

6.2.3 Покращити сервісне 
обслуговування 
туристів 

1. Реконструкція системи 
сигналітики НПП відповідно до 
міжнародних стандартів:  
 визначення та запровадження 

єдиної системи маркування 
знаками туристських стежок у 
всьому регіоні НПП. 

Реконструйована 
система сигналі тики 
НПП 

7 НПП 
«Зачарований 
край» 

2017-
2018 

 Інвестиційні 
фонди, 
гранти, власні 
кошти, 
Державне 
фінансування 

6.2.4 Запровадити 
співпрацю із 
зацікавленими 
сторонами щодо 
розвитку екологічного 
туризму  

1. Налагодження партнерської 
мережі з представниками зеленого 
туризму, провайдерами 
різноманітних туристичних послуг; 
2. Залучення місцевих жителів до 
проведення екологічних турів на 

Налагоджена 
партнерська мережа із 
зацікавленими 
сторонами, залучені 
місцеві жителі до 
екологічних турів на 
території НПП 

7 НПП 
«Зачарований 
край» 

2017-
2018 

 Інвестиційні 
фонди, 
гранти, власні 
кошти, 
Державне 
фінансування 
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№п/п Завдання Заходи Очікувані 
результати 

Пріоритет, 
бали 

Виконавець Роки Орієнтовна 
вартість, 

грн. 

Орієнтовні 
джерела 

фінансуван
ня 

території НПП: надання транспортних 
послуг, харчування туристів; 
3.Залучення місцевих митців 
(музикантів,піснярів тощо) до надання 
додаткових (мистецько-культурних) 
послуг у туристичному продукті НПП; 
3. Розробка професійних 
інформаційних пакетів на екологічну 
тематику та організація і проведення 
екологічних тренінгів для місцевих 
гідів-провідників; 
4. Створення та підтримка спільної 
веб-сторінки Парку та суб’єктів 
туристичної галузі регіону і України. 

6.2.5 Забезпечити екологічно 
обґрунтоване 
управління впливами 
туристичних потоків на 
природні НПП 

1. Визначення індикаторів негативного 
впливу туризму на природні комплекси 
НПП; 
2. Створення системи моніторингу за 
впливами туризму на природі 
комплекси НПП; 
3. Здійснення заходів щодо зниження 
рівня негативних впливів відвідувачів 
до безпечного 

Впроваджується 
екологічно 
обґрунтоване 
управління впливами 
туристичних потоків 
на природні комплекси 
НПП 

7 НПП 
«Зачарований 
край» 

2017-
2018 

 Інвестиційні 
фонди, 
гранти, власні 
кошти, 
Державне 
фінансування 

 Примітка: пріоритет визначається в балах від 1 до 10, де 1 – найнижчий пріоритет, 10 – найвищий
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ДОДАТКИ 
 

Додаток 1 

РОЗРАХУНОК* 

видатків на утримання території НПП «Зачарований край», що 
пропонується для розширення  за рахунок коштів, наданих в рамках 

прироохоронного проекту «Збереження Карпатських Пралісів»                                   
Загальна площа, на яку розширюється парк – 13428,0 тис.га, (з вилученням) 
Заплановане збільшення чисельністі – 72 штатних одиниць 
Період, на який розраховуються видатки – 12 місяців** 

  Найменування видатків Сума, тис.грн.  
2110 Оплата праці 1957,7 
2120 Нарахування на оплату праці 710,7 
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 791,6 
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 51,9 
2250 Видатки на відрядження  5,2 
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 36,4 
2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по 

реалізації державних (регіональних) програм 3330,0 

2800 Інші видатки 0,5 
3000 Капітальні видатки 11746,0 
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування  11746,0 

  Разом 18630,0 

* за цінами 2014 року 
** видатки розвитку розраховані на 2015-2017 рр за цінами 2014 р. 
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Додаток 2 
 

Розрахунок додаткових видатків на  території національного природного парку 
«Зачарований край», що пропонується для розширення  

Міністерство екології та природних ресурсів України 
(назва організації, установи) 

Розрахунок видатків на оплату праці та нарахувань на неї (код 2110, 2120)  

КЕКВ Найменування видатків Одиниця 
виміру 

Кіль-
кість 

Середньомісячні 
витрати на 1 

штатного 
працівника 

(грн.) 

Витрати 
на місяць 

всього, 
(тис.грн.)  

На рік 
(тис.гр

н.) 

1 2 3 4 5 7 8 

2110 
Оплата 
праці чол. 72 2265,9 163,1448 1957,74 

2120 Нарахування на заробітну плату         710,66 
  Разом         2668,40 

  
Розрахунок видатків на придбання товарів і послуг (код 2200)  

    Загальний фонд  

КЕКВ Найменування видатків Одиниця 
виміру 

Кіль-
кість 

Ціна 
за 

один
ицю 

(грн.) 

Сума 
(грн.) 

Витрати 
на 

місяць, 
тис.грн.  

На рік 
(тис.гр

н.) 

1 2             
2210 Предмети, матеріали, обладнання 

та інвентар, у тому числі м'який 
інвентар та обмундирування                                                    791571,0 1293 791,57 

  

- канцелярське, письмове 
приладдя, придбання 
виготовлення бухгалтерських, 
статистичних бланків тощо       5591,0 0,466 5,591 

  Папір в пачках шт. 60 50 3000,0 0,250 3,00 
  Факс-папір рул 20 15 300,0 0,025 0,30 
  Письмове приладдя шт. 69 4 276,0 0,023 0,28 
  Швидкозшивач шт. 60 2 120,0 0,010 0,12 
  папір МС А4 (кольоровий) пачки 2 120,0 240,0 0,020 0,24 
  зошит шт. 20 25,0 500,0 0,042 0,50 
  марки, конверти шт. 100 3,5 350,0 0,029 0,35 
  папки пластикові шт. 20 3,0 60,0 0,005 0,06 
  папки паперові шт. 60 1,25 75,0 0,006 0,08 
  файли пач.  22 25 550,0 0,046 0,55 
  календар перекидний шт. 8 15 120,0 0,010 0,12 

  
- передплата періодичних, 
довідкових інформаційних видань       0 0,000 0,00 

  Урядовий кур’єр компл.   0 0 0,000 0,000 
  Бюджетна бухгалтерія компл.   0 0 0,000 0,000 
  Праця і зарплата компл.   0 0 0,000 0,000 
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  Інше         0,000   

  

- придбання  матеріалів та 
інвентарю для господарських 
цілей       8780,0 0,732 8,78 

  Миючі засоби шт. 7 70 490 0,041 0,490 
  цвяхи кг 6 17,5 105 0,009 0,105 
  скоби пач 6 12,5 75 0,006 0,075 
  мішки для сміття шт. 500 0,36 180 0,015 0,180 
  шпатлівка шт. 6 70,0 420 0,035 0,420 
  електролобзик шт. 6 500,0 3000 0,250 3,000 
  перчатки шт. 60 3,5 210 0,018 0,210 
  набір інструментів   шт. 9 200,0 1800 0,150 1,800 
  ножниці садові шт. 2 50,0 100 0,008 0,100 
  дискові пили шт. 6 400,0 2400 0,200 2,400 

  

- придбання матеріалів, 
комплектуючих для ремонту 
виробничого і невиробничого 
обладнання та для проведення 
господарських робіт власними 
силами       1020,0 0,085 1,02 

  Замки (навесні, накладні) шт. 6 110 660 0,055 0,660 
  Фарба бан. 8 45 360 0,030 0,360 
  - придбання малоцінних предметів       47860,0 3,988 47,86 
  телефонні апарати шт. 9 150 1350 0,113 1,350 
  Калькулятор шт. 9 90 810 0,068 0,810 
  Принтери шт. 26 1100 28600 2,383 28,600 
  Факс шт. 7 900 6300 0,525 6,300 
  велосипед шт. 12 900 10800 0,900 10,800 
  - придбання розрізнених меблів       48930,0 4,078 48,93 
  Шафа дляґ одягу шт. 22 600 13200 1,100 13,200 
  Стіл шт. 27 500 13500 1,125 13,500 
  шафа офісна шт. 7 450 3150 0,263 3,150 
  шафа для паперів шт. 21 600 12600 1,050 12,600 
  Стільці шт. 72 90 6480 0,540 6,480 

  

- придбання витратних матеріалів 
до комп'ютерної техніки та 
оргтехніки, швидкозношувальних 
предметів       12090,0 1,008 12,09 

  Картридж шт. 26 450 11700 0,975 11,700 
  Дискети, СД, флеш-пам’ять шт. 26 15 390 0,033 0,390 
  вал для картриджа шт. 0 100 0 0,000 0,000 

  

- придбання предметів і матеріалів 
для науко-дослідних робіт 
(реактивів, хімікатів, спецпосуду, 
насіння тощо)       0 0,000 0,00 

  

- придбання хімікатів та 
біопрепаратів для оброблення 
лісових насаджень та 
рибопосадкового матеріалу, 
придбання добрив л 0 30 0 0,000 0,000 

  

- придбання квіткової продукції, 
сувенірів, новорічних дитячих 
подарунків         0,000   

  

- придбання грунту для клумб, 
однолітніх озеленювальних насаджень, 
рослин, квітів для оформлення клумб, 
багаторічних насаджень віком до 1 року пач 0 5 0 0,000 0,000 

  
- придбання тварин для 
вирощування та відгодівлі         0,000   
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- придбання аптечки і їх поповнення, 
якщо установа не має медкабінету чи 
пункту шт. 6 150 900 0,075 0,90 

  М'який інвентар та 
обмундирування 

      290000,0 
24,167 290,00 

  - постільна білизна та білизна, 
спецодяг, всі види 
обмундирування, штори, килими, 
матраци 

      

290000 24,167 290,00 
  Формений одяг для працівників 

служби державної охорони  
компл. 58 5000 290000 

24,167 290,00 
  - утримання транспорту, 

придбання паливно-мастильних 
матеріалів       376400 31,367 376,40 

  Бензин литр 18000 16,5 297000 24,750 297,00 
  ДП литр 5000 15,4 77000 6,417 77,00 
  Масло литр 30 80 2400 0,200 2,40 

2240 Оплата послуг (крім 
комунальних)       51904,0 4,325 51,90 

  
- поточний ремонт автомобілів та 
транспортних засобів шт.авт. 0 0,00 

0 
0,000 0,00 

  

-страхування автомобіля, 
дорожній збір, оформлення прав 
водія, технічний огляд 
транспортного засобу, податок з 
власників транспортних засобів, 
плата за стоянки інші збори       

5250 

0,438 5,25 
  Страхування шт.авт. 15 350 5250 0,438 5,25 
  Технічний огляд шт.авт. 1 0 0 0,000 0,00 

  
Податок з власників транспортних 
засобів шт.авт. 1 0 0 0,000 0,00 

  
- оренда траспортних засобів всіх 
видів шт.авт. 

0 0 0,00 
0,000 0,00 

  Оренда у т.ч.       12000,0 1,000 12,00 

  
- плата за використання приміщень 
(гаражів, складів тощо)          

кв.м 100 120 12000 
1,000 12,000 

  - оренда обладнання         0,000   
  Поточний ремонт обладнання, 

інвентарю та будівель; технічне 
обслуговування обладнання у т.ч.                                 2400,0 0,200 2,40 

  - поточний ремонт обладнання, 
інвентарю, будівель, доріг                            

      1200 
0,100 1,20 

  поточний ремонт оргтехніки 
(комп’ютер, сканер, лазерний 
принтер) 

шт. 6 200 1200 

0,100 1,200 
  поточний ремонт засобів 

радіозв’язку 
шт. 0   0 

0,000 0,000 
  - технічне обслуговування 

комп"ютерної, розмножувальної 
та іншої техніки шт. 6 200 1200 0,100 1,20 

  
поточний ремонт орендованого 
приміщення 

кв.м 0 0 
0 0,000 0,00 

  Послуги зв'язку-всього       14754,0 1,230 14,75 

  

- оплата послуг фіксованого 
телефонного зв'язку (абонплата, 
місцевий, міжміський зв'язок) 

      14160 

1,180 14,16 
  абонплата тел. 16 30 5760 0,480 5,760 
  міжміські переговори міс. 7 100 8400 0,700 8,400 

  
- факсимільний зв"язок, 
електронна пошта 

міс. 0 0 594,0 
0,050 0,59 

  - оплата поштових відправлень лист 18 33 594 0,050 0,594 
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(послуги експрес-пошти) 
  інше         0,000   
  Оплата інших послуг та інші 

видатки у т.ч.       17500,0 1,458 17,50 

  

оплата робіт та професійних послуг 
сторонніх фахівців, підприємств та 
організацій згідно із укладеними 
договорами та угодами 
(газопідведення, ліцензійне 
супроводження бухгалтерської 
програми "Парус", зберігання зброї, 
заправка вогнегасників, 
лісогосподарські послуги та інше)  

      0 

0,000 0,000 
  вивіз сміття м.куб. 350 50,0 17500,0 1,458 17,500 

  
- оплата банківських послуг, 
пов'язаних з виплатою готівки 

      0 
0,000 0,000 

  -інші видатки       0 0,000 0,000 
2200 РАЗОМ       843475 1298 843,5 
2800 Інші видатки       500,0 0,042 0,50 

 
Розрахунок видатків на відрядження (код 2250) 

    

Одиниця 
виміру 

Кіль-
кість 

Ціна за 
відр. 
(грн.) 

Сума 
(грн.) 

Загальний фонд  

КЕКВ Найменування видатків 

Витрати на 
місяць для 

однієї 
установи, 
тис.грн. 

На рік 

1 2         3 4 
2250 Видатки на відрядження у т.ч.       5180 0,432 5,180 

  
- видатки на відрядження 
працівників бюджетних установ   7 740 5180 0,432 5,180 

  

- придбання службових проїзних 
квитків та оплата проїзду за 
маршрутними листами   0 0 0 0,000 0,000 

 
Розрахунок видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270)   

    
Одиниця 
виміру 

Кіль-
кість 

Ціна за  
одиниц

ю 
(грн.) 

Сума 
(грн.) 

Загальний фонд  

КЕКВ Найменування видатків На рік, 
тис.грн. 

1 2         3 4 
2270 Оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв у т.ч.       36408,00 3,03 36,41 
2272 Оплата водопостачання та водовідведення      

          у натуральних показниках м.3 1000 16,95 16950 1,413 16,950 
2273 Оплата електроенергії 0,000 0,000 

 
        у натуральних показниках Квт.год. 18000 1,081 19458 1,622 19,458 

2275 Оплата теплопостачання 0,000 0,000 

          у натуральних показниках кв.м. 0 17,92 0,0 0,000 0,000 
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Розрахунок капітальних видатків (код 3110) 

  

  Одиниця 
виміру 

Кіль-
кість 

Ціна за  
одиниц
ю 
(грн.) 

Сума 
(грн.) 

Витрати 
на 

місяць, 
тис.грн.  

На рік 
(тис.гр

н.) 

КЕКВ Найменування видатків             

3110 

Придбання обладнання і 
предметів довгострокового 
користування        

117460
00 978,8333 11746 

  рація  шт 15 5000 75000 6,25 75 
  сейф шт 6 3500 21000 1,75 21 

  трактор шт 6 
100000

0 
600000

0 500,000 6000,0 

  вантажний спецавтомобіль шт 3 
150000

0 
450000

0 375,000 4500,0 

  спецавтомобіль шт 6 170000 
102000

0 85,000 1020 
  персональний комп"ютер шт 26 5000 130000 10,833 130 

 
        Додаток 3 

РОЗРАХУНОК 
необхідних видатків розвитку для розвитку НПП «Зачарований край» у 2015 - 2017 

роках   
КЕК

В Найменування видатків Сума, 
тис.грн.  

у тому числі за роками 
2015 2016 2017 

2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку 
по реалізації державних (регіональних) програм 3330,0 1700,0 900,0 730,0 

  Розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у постійне 
користування національного природного парку 
«Зачарований край», закріплення її межовими 
знаками та отримання правовстановлюючих 
документів на право постійного користування 
земельною ділянкою.  

1800,0 1000,0 400,0 400,0 

  Внесення змін до проекту організації території 
НПП «Зачарований край», охорони, відтворення та 
рекреаційного використання його природних 
комплексів та обєктів 

1530,0 700,0 500,0 330,0 

    0,0 0,0 0,0 0,0 
3000 Капітальні видатки 0,0 0,0 0,0 0,0 
3110 Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування  0,0 0,0 0,0 0,0 

3122/
3132 

Капітальне будівництво (придбання)/ремонт 0,0 0,0 0,0 0,0 
  Разом 3330,0 1700,0 900,0 730,0 
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Додаток 4 
 

Потреба в додатковій штатній чисельності національного природного 
парку «Зачарований край» (розширення) 

 

Назва підрозділу та посад 
Кількість 
штатних 

посад 

1. Відділ державної охорони природно – заповідного фонду    
Провідний інженер з охорони природних екосистем 4 
Провідний інженер з охорони твариного світу 3 

Всього: 7,0 

2. Природоохоронні науково – дослідні відділення 
(лісництва)   

Велико – Дільське лісництво 3 
Довжанське лісництво 9 
Білківське лісництво 3 
Загатське лісництво 3 
Лисичівське лісництво 9 
Річанське лісництво 24 

Всього: 51,00 

2. Науковий відділ    
Науковий співробітник 2 
Старший науковий співробітник 1 
Технік – лаборант 1 

Всього: 4,00 
Відділ екоосвіти та рекреаційного благоустрою   

Фахівець з екоосвіти 2,0 
Фахівець з рекреаційного благоустрою 1,0 

  3,00 
Фінансово-економічний відділ   
Заступник головного бухгалтера 1 
Провідний економіст  1 

Всього:  2,00 
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3. Сектор із звязків з громадскістю та міжнародного 
співробітництва   

Фахівець із зв'язків із громадскістю  1 
Гід-перекладач 1 

Всього: 2,0 
4. Господарський відділ*   

Столяр 1 
Робітник з благоустрою 2 
Водій автотранспортних засобів   
Тракторист   

Всього: 3,00 
Всього штатних працівників: 72,0 

* вивільнення необгрунтованої чисельності працівників 
Ільницького та Підгірнянського лісництв в кількості 3,5 
посади та 0,5 посади прибиральниці та введення пасад 3-х 
водіїв автотранспортних засобів та тракториста 
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