
 

13-14 листопада 2014 року на території 

Шацького біосферного резервату ЮНЕСКО 

відбулося друге засідання Координаційної 

ради транскордонного біосферного резервату 

«Західне Полісся». 

Транскордонний біосферний резерват 

«Західне Полісся» створений завдяки спільним 

зусиллям національних комітетів Республіки Білорусь, Республіки Польща та 

України в рамках проекту ЮНЕСКО «Створення транскордонного 

біосферного резервату та регіональної екологічної мережі в Поліссі» за 

фінансової підтримки Японського Трастового Фонду. Угода між Урядами 

Республіки Білорусь, Республіки Польща та України про створення 

транскордонного біосферного резервату «Західне Полісся»  була підписана у 

2011 році в місті Києві. До його складу включено біосферні резервати: 

«Прибузьке Полісся» (Республіка Білорусь) , «Західне Полісся» (Республіка 

Польща) та «Шацький» (Україна),  

У засіданні Координаційної ради взяли участь члени Координаційної 

ради  представники  Республіки Білорусь, Республіки Польща, України та 

запрошені, у тому числі представники Міністерства екології та природних 

ресурсів України, Республіки Польща, Міністерства закордонних справ 

України, представники національних комітетів Республіки Білорусь, 

Республіки Польща, України з програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера», 

керівники місцевих органів влади відповідних країн. Очолив засідання 

перший заступник Голови Волинської обласної державної адміністрації 

С.А.Кудрявцев  

Під час наради обговорено питання розвитку екотуризму, відбувся 

обмін досвідом у сфері управління природоохоронними територіями, 

обговорені шляхи бачення соціально-економічного розвитку територій. 

Особлива увага приділялася питанню розробки довготермінового плану 

управління територією транскордонного резервату ЮНЕСКО «Західне 

полісся» та конкретного спільного Плану заходів на 2015 рік, який 

включатиме підготовку проектних пропозицій щодо спільних 

транскордонних туристичних маршрутів, обмін інформацією стосовно 

комплексного моніторингу екосистем, база  даних щодо об’єктів Смарагдової 

мережі  у межах транскордонного резервату ЮНЕСКО.  Презентована 

туристично-природнича карта транскордонного  біосферного резервату 



ЮНЕСКО «Західне Полісся», текстова частина якої містить двомовні 

варіанти: польсько-англійський, російсько-англійський і українсько-

англійський. 

 Координаційна Рада 

обговорила запропонований 

польською стороною логотип 

біосферного резервату, узгодила 

пропозиції щодо подальшої роботи 

резервату. Учасники 

Координаційної ради  зустрілися зі 

студентами та викладачами 

Шацького лісового коледжу, 

працівниками Шацького 

біосферного резервату ЮНЕСКО.  

Співпраця фахівців Білорусії, Польщі та України  рамках території 

транскордонного біосферного резервату «Західне Полісся» відкриває нову 

сторінку міжнародного співробітництва в регіоні, забезпечує спільну 

охорону унікальних природних комплексів та об'єктів Полісся – його озер, 

боліт і лісів та  сприяє сталому соціально-економічному розвитку 

самобутнього краю зі спільною багатовіковою історією.  

Наступне засідання Координаційної Ради планується провести  у другій 

половині 2015 року в Республіці Польща. 

 

 

 


