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Спільна справа з Національним Природним Парком

Цей посібник є узагальненням та систематизацією досвіду, отриманого ГО «Спілкування без кордонів» під 
час роботи над проектом «Національний парк як осередок підвищення екологічної свідомості молоді» (тра-
вень 2014 — березень 2015 року). Основною метою посібника є популяризація НПП та налагодження співпра-
ці громадського, приватного та державного секторів у галузі сталого розвитку. Його адресовано молодим  
підприємцям, активістам місцевих громад та ініціативним групам, які прагнуть започаткувати спільну рекреа-
ційну та екоосвітню діяльність із національними парками.

Список скорочень

НПП —  національний природний парк
ПЗФ (У) —  природно заповідний фонд (України)
СО2 —  діоксид вуглецю, оксид карбону (IV), 
вуглекислий газ —  один із основних парникових газів в атмосфері Землі
ГО —  громадська організація
МАФ —   малі архітектурні форми
ГР —  громадський рух
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У багатьох країнах світу національні парки, передусім, асоціюються із зеленим туризмом та сталим розвит-
ком. В Україні наразі усі ці поняття лише набирають популярності, однак помітна та сама тенденція.

Під час співпраці з національним природним парком «Слобожанський» та, вивчаючи досвід інших парків, ми 
переконались, що нацпарки мають значний потенціал для того, щоб стати осередком поширення ідей сталого 
розвитку1 та підвищення екологічної свідомості2 відвідувачів. Окрім цього НПП є каталізатором гуртування 
та розвитку сільських громад, одним із її культурних осередків. На відміну від багатьох інших сфер держави, 
охорона природи може легко розвиватися як коштом соціальних та волонтерських проектів, так і за рахунок 
діяльності підприємців та співпраці з ними. 

У цьому посібнику ми зосереджуємося на тому, як започаткувати справу спільно з НПП, а не з об’єктами при-
родно-заповідного фонду інших категорій, адже саме національні  парки є природоохоронним установами, 
діяльність яких спрямована не  тільки на охорону природи, а й на розвиток зеленого та сільського туризму, 
формування екологічно дружньої, туристичної інфраструктури. 

1 Сталий розвиток (англ. sustainable development) — встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб людства й захи-
стом інтересів майбутніх поколінь, включаючи їхню потребу в безпечному й здоровому довкіллі. Концепція сталого розвитку 
передбачає збалансований розвиток, що ґрунтується на трьох основних складових:  екологічній, соціальній та економічній. 
2 Екологічна свідомість —  це форма суспільної свідомості, яка ґрунтується на глибокому розумінні нерозривного зв’язку  
людини з природою та передбачає перехід від егоцентричного світогляду до екоцентричного.
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Поява національних природних парків історич-
но була зумовлена  зростанням попиту населення   
на відпочинок на природі. Тепер, з одного боку, тиск 
інфраструктури сучасного міста та домінування   
інформаційного та віртуального простору віддаляє 
нас від дикої природи. З іншого, можливості сучас-
ного сполучення роблять досяжними будь-який  
куточок України. Натомість  не вся природа сама  
по собі є місцем, придатним для відпочинку. Врешті,  
з природоохоронних міркувань, доцільним є спря-
мування потоку відпочивальників на окремі, відве-
дені для цього природні території. Такими терито-
ріями  і є НПП.

Суспільство розвивається, гуманістичні цінно-
сті просочуються й в бізнесову сферу. Як наслідок, 
все популярнішим стає соціально-відповідальне 
підприємництво  —  бізнес, що має на меті, окрім  
отримання прибутку, ще й вирішення певних соці-
альних проблем, є чесним з працівниками, клієнтами  
та партнерами, та корисним для громади, спираєть-
ся не на конкуренцію, а на кооперацію.  

Нам у спадок дісталось хибне, викривлене розу-
міння бізнесу як чогось апріорі брудного, неприй-
нятного для чесної людини. Це зумовлено крити-

кою західного економічного ладу ще за радянських  
часів та злиднями 90-х років. Але часи змінюються,  
і ми переконані, що справжній бізнес йде від серця,  
а бажання вирішити соціальну проблему стає запо-
рукою успіху! 

У межах співпраці з НПП ми реалізували некомер-
ційний проект, успішний досвід якого може бути  
використаний у соціально-відповідальномуму під-
приємництві. Розвиток парків —  це завдання не скіль-
ки держави, а, радше, всіх нас: і пересічних громадян,  
і представників локальної громади, і бізнесу.

Цей посібник не претендує на вичерпність,  
однак містить достатньо інформації для детального  
ознайомлення із потенціалом НПП, його завдання-
ми, особливостями функціонування та для того щоб 
спрогнозувати можливу співпрацю, результатом якої 
може стати досягнення вітчизняними НПП рівня 
своїх європейських колег.



ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИЙ 
ФОНД УКРАЇНИ
ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИЙ 
ФОНД УКРАЇНИ11
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Історія заповідної справи безпосередньо пов’яза-
на із науковотехнічним прогресом та збільшенням  
населення земної кулі. Збільшення антропогенного 
навантаження загострив потребу заповідання діля-
нок дикої природи задля збереження біорізнома-
ніття. Сплеск руху за утворення перших заповідних  
територій у нашій країні припадає на першу полови-
ну XX століття (1917-1931 роки).

За цей час в Україні з’являється понад дві тисячі  
заповідників, пам’яток природи та заказників. Біль-
шість тогочасних об’єктів ПЗФ ініціювались науко-
вими товариствами природознавців та краєзнавців. 
Ще від 1919 року в Україні пропонують створення 
національних парків, але перший НПП утворений 
лише 1981 року в Карпатах. Серед перших україн-
ських заповідників — створений 1919 року в Укра-
їнській народній республіці «Народний заповідний 
парк “Асканія Нова”» (Херсонська обл.), який було 
закладено у 1880-х роках. Становлення заповідної 
справи в Україні зазнало суттєвих трансформацій  
у радянські часи та остаточно сформувалось  
у період незалежності.

« «

ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИЙ 
ФОНД УКРАЇНИ
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Тепер в Україні функціонує понад вісім тисяч захи-
щених територій загальною площею 3,3 мільйо-
на га, що становить 6,05 % національної території 
держави, є відповідний Департамент заповідної 
справи в  Міністерстві екології та природних ресур-
сів України, сформована законодавча база, більшість 
об’єктів ПЗФ укомплектовано штатом спеціалістів,  
ця галузь видається перспективною  для нала-
годження співпраці державного, бізнесового та гро-
мадського секторів.

6,05 %

Види природно-заповідного фонду України

Згідно з Законом України «Про природно-заповідний фонд» в Україні розрізняють 
такі види ПЗФ:

природні:

природні заповідники
біосферні заповідники
національні природні парки
регіональні ландшафтні парки
заказники
пам’ятки природи
заповідні урочища

штучні:

зоологогічні парки
дендрологічні парки
ботанічні сади
пам’ятки садово-паркового

мистецтва

просвітницька

рекреаційна

дослідницька

природоохоронна



НАЦІОНАЛЬНІ  
ПРИРОДНІ ПАРКИ

та все, 

що треба про 
них знати

2
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НАЦІОНАЛЬНІ ПРИРОДНІ ПАРКИ 
УКРАЇНИ

Національні природні парки є природоохоронними, рекреаційними, культурно-освітніми,  
науково-дослідними установами загальнодержавного  значення, що створені з  метою  збе-
реження, відтворення й ефективного  використання  природних  комплексів  та об’єктів,   
які  мають  особливу   природоохоронну, оздоровчу, історико-культурну, наукову, освітню  
та естетичну цінність (розд. 3, ст. 20 Закона України «Про природно-заповідний фонд  
України»).

НПП має чотири основних завдання:

Кількість співробітників у відділах залежить від 
специфіки кожного конкретного парку. У деяких 
випадках, особливо на початку становлення НПП, 
відділи екоосвіти, рекреації та науки можуть бути 
об’єднані.

 збереження цінних природних та історико-культурних 
комплексів і об’єктів;

 створення умов  для  організованого  туризму,  відпочин-
ку  та інших  видів  рекреаційної  діяльності  в  природних   
умовах;

 проведення наукових досліджень  природних  комплек-
сів,  розроблення   наукових рекомендацій з питань охо-
рони навколишнього природного  середовища;

 проведення екологічної освітньо-виховної роботи.
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Структура НПП: НПП мають п’ять відділів, на чолі кожного стоїть начальник, який і собі підпорядковуєть-
ся дирекції НПП.
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Відділ рекреації

Завдання:
Покращує інфраструктуру та сприяє ефективному 
відпочинку відвідувачів парку.

 інформаційна та видавнича екоосвітня діяльність (спільно 
із відділом екоосвіти);

 створення й функціонування рекреаційної інфраструк-
тури (спеціально облаштованих рекреаційних пунктів,  
екостежок та турмаршрутів, кемпінгів, наметових місте-
чок, гостьових будинків та інших місць відпочинку);

 організація та проведення рекреаційних та екоосвітніх 
заходів: свят, фестивалів, екскурсій, таборів, літніх шкіл, 
змагань тощо (спільно із відділом екоосвіти);

 облік закладів рекреаційної діяльності в межах парку,  
узгодження та координація їхньої діяльності;

 участь у науково-практичних конференціях, з’їздах, семі-
нарах;

 укладання лімітів природокористування (спільно з науко-
вим відділом);

 дослідження та запровадження нового досвіду щодо  
організації рекреаційної діяльності в Україні та за кордо-
ном.
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Відділ екологічної освіти: проводить екоосвітню та виховну діяльність, працює  
з місцевою громадою та владою, навчальними заклада-
ми, ЗМІ, відпочивальниками.

 налагодження PR та створення позитивного 
іміджу парку;

 поширення екологічних знать через ЗМІ, навчаль-
ні заклади, місцеві громади, організації тощо;

 організація та проведення екоосвітніх заходів  
та конкурсів;

 формування фото-, слайдо-, кіно-, відеотек тощо;
 дослідження, запровадження нових вітчизняних 

і закордонних методів екоосвіти та виховання.
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Науковий відділ:

Служба державної охорони:

Господарський відділ:

досліджує флору та фауну парку,  вивчає вплив  
антропогенної діяльності (рекреаційної та госпо-
дарчої) і зміни в екосистемі на території парку, готує  
та надає наукові матеріали  /  рекомендації, потрібні 
для впровадження в діяльність інших відділів парку.

охороняє територію парку та запобігає порушенням; 
його співробітники інформують відвідувачів про чин-
не природоохоронне законодавство, повідомляють 
про правопорушення в компетентні органи, прово-
дять заходи щодо профілактики та захисту рослин 
та тварин від хвороб і шкідників, здійснюють заходи 
запобігання пожежам, інших надзвичайних ситуацій 
та їх ліквідації, інформують відповідні державні ор-
гани про надзвичайні ситуації.

підтримує будівлі парку та прилеглі території в на-
лежному вигляді, веде облік матеріалів, знарядь  
та відповідає за будівництво та стан об’єктів рекре-
аційної інфраструктури тощо.
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фінансування НПП

Як працює НПП?

Фінансування заходів, пов’язаних із функціонуванням 
парку, здійснюється відповідно до законодавства  
коштом загального та спеціального фондів Держав-
ного бюджету України. Для цієї мети можуть бути 
залучені кошти місцевих бюджетів, благодійних 
фондів, кошти підприємств, установ, організацій, 
громадян (у тому числі — валюта) та інших джерел 
фінансування, не заборонених чинним законодав-
ством України.

Діяльність парку здійснюється за плановою сис-
темою (місяць, півріччя, рік, п’ять років, стратегія 
розвитку на десять років), тому бажано планувати 
спільну діяльність заздалегідь, для того, щоб співро-
бітники парку могли внести свої забов’язання в про-
екті в загальний план роботи парку та у свій власний 
робочий план.

Згідно з розд. 3, ст. 20 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» територія 
НПП має диференційований режим охорони, виходячи із ії функціонального зонування.
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НПП мають такі зони:

Заповідна зона НПП має такий самий режим, як і заповід-
ники, і її призначення — охорона та відновлення найбільш 
цінних природних комплексів; відвідання таких територій 
туристами —  заборонено; 

Зона регульованої рекреації, призначена для коротко-
строкового відпочинку, прокладання екостежок, облад-
нання туристичних маршрутів; мисливство, рибальство, 
вирубування лісу та інша діяльність, що негативно впли-
ває на стан природного комплексу, —  заборонені;

У зоні стаціонарної рекреації можуть розміщуватись  
готелі, мотелі, кемпінги, об’єкти обслуговування відвіду-
вачів парку; господарська діяльність, що не пов’язана із ці-
льовим призначенням зони, або може шкідливо вплинути 
на стан природних комплексів, —  заборонена;

У межах господарчої зони можлива господарча діяль-
ність, яка виходить із завдань парку, можуть знаходитись 
населені пункти, об’єкти комунального призначення пар-
ку й землі інших землекористувачів (включені до скла-
ду парку); діяльність у цій зоні регулюється обмеження-
ми, встановленими для зон антропогенних  ландшафтів   
біосферних заповідників.
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На відміну від заповідників, національні парки створені, у першу чергу, для відпочинку, однак будь-яка діяль-
ність людини на території НПП суворо регламентується і не може призводити до погіршення стану природно-
го середовища та зниження рекреаційної цінності території. Для цього запроваджено ліміти на використання 
природних ресурсів, та в кожному парку наявне зонування. 

Діяльність, яка дозволена на території НПП, та його зонування визначені у таких підзаконних 
актах: «Положення про національний природний парк» та «Проект організації території наці-
онального природного парку».

Законодавча база, на якій ґрунтується робота НПП

У своїй діяльності парки керуються Конституцією України, законами України «Про охорону навколишньо-
го природного середовища», «Про природнозаповідний фонд України», низкою підзаконних актів, а також 
«Положенням про парк» та «Проектом організації території парку». Основними підзаконними актами, які  
будуть цікаві представникові бізнесу, є «Положення про рекреаційну діяльність у межах територій та об’єк-
тів природнозаповідного фонду України», постанова «Про затвердження переліку платних послуг, які мо-
жуть надаватися бюджетними установами природнозаповідного фонду», «Положенням про екологоосвітню  
діяльність заповідників і національних природних парків України».
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Два підзаконних акти із переліку є унікальними, створеними безпосередньо під конкретний парк — це «Про-
ект організації території парку» та «Положенням про парк».

Дещо деталізуємо їх далі:

Положення про національний 
природний парк

Укладання цього документа візує створення НПП  
та містить інформацію щодо мети та завдання ство-
рення, площі та території, наявних відділів, зонуван-
ня та режиму охорони, майна, фінансового та техніч-
ного забезпечення, міжнародної діяльності тощо.

Проект організації території
національного природного парку

Стратегія розвитку НПП на десять років та п’яти-
річний план заходів із охорони природи, рекреації, 
науково-дослідницької діяльності, розвитку інфра-
структури, штатних змін тощо. До цього докумен-
ту належить: розроблення / погодження / впрова-
дження проекту організації території (тобто, як і на 
яких підставах парк користуватиметься своїми тери-
торіями та їхніми ресурсами, виходячи із відповідних 
законів, цілей та завдань парку).



Підприємницькі 
можливості 
у співпраці з НПП

Підприємницькі 
можливості 
у співпраці з НПП

3



Більшість парків знаходяться часто віддалі від обласних центрів. Тому для навколишніх сіл НПП стає не про-
сто закладом охорони природи, а радше культурним та громадським осередком. Співробітники влаштовують  
тематичні та календарні свята, фестивалі, проводять освітні заходи з дітьми та дорослими, підтримують  
туристичні та спортивні ініціативи, розвивають (через туристичний потік) інфраструктуру дотичних населених 
пунктів, опосередковано сприяючи добробуту селян. Більшість співробітників парків —  місцеві мешканці. Усе 
це дозволяє стверджувати, що НПП розвиває громаду та дуже тісно з нею пов’язаний.  Діяльність парків спіль-
но з громадою та малим бізнесом видається найбільш перспективною та сталою.

Важливо розуміти, що не вся територія Парку належить йому. Лише частина площі НПП  передана йому  
в постійне користування, рештою території користуються інші юридичні та фізичні особи. Втім часто-густо ін-
шими користувачами є сільські ради та лісгоспи, які, безумовно, теж зацікавлені в розвитку парку.

ПОРАДА 
Співпраця із об’єктами ПЗФ можлива тоді, коли ваш проект част-
ково чи повністю виконує покладені на них завдання та не су-
перечить їм! 

Тому завжди слід чітко усвідомлювати мету створення та завдан-
ня об’єкта, із яким ви плануєте співпрацю. Для НПП це так: ваш 
проект має допомагати  парку захищати / досліджувати природу, 
підвищувати екологічну свідомість людей, створювати умови для 
ефективної рекреаційної діяльності або проводити заходи, спря-
мовані на неї.
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Поняття екологічної освіти та рекреації є ключовими для розуміння 
видів діяльності, які ви можете  зініціювати у співпраці з НПП

Рекреація 

Це відновлення розумових, духовних та фізичних сил 
людини поза межами її постійного місця мешкання: 
відпочинку на лоні природи або під час туристич-
ної поїздки з відвіданням НПП, архітектурних пам’я-
ток, музеїв. Виходячи із етимології терміна (від англ. 
re-creation —  створення наново, перетворення, від-
новлення), це поняття варто розуміти глибше, аніж 
безцільне проведення часу задля самозадоволення, 
що часто розуміють під відпочинком. Під час рекре-
ації людина мимохіть набуває нових знань, а іноді  
й умінь, розширює свій світогляд, стає культурнішою.

До поняття рекреації належать: туристичні та спор-
тивні заходи, ігри, свята, фестивалі, екскурсії до 
природних / історичних / архітектурних пам’яток,  
відновлення та прибирання місць відпочинку тощо.

Екологічна освіта

Ґрунтується на уявленні про природу як універсаль-
ну, унікальну цінність та має на меті формування 
дбайливого, осмисленого ставлення до неї шляхом 
зміни побутових звичок. Це, своєю чергою, не мож-
ливо без бачення природи як системи, розуміння 
принципів взаємодії її складових між собою (у тому 
числі й людини). 

Рекреація

короткострокова рекреація  
(з поверненням на ночівлю  
в постійне місце мешкання)

тривала рекрація
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Виходячи із успішного досвіду взаємодії НПП та бізнесу в Україні та за кордоном і спираючись на “Положення 
про рекреаційну діяльність у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду України”, “Положен-
ня про еколого-освітню діяльність заповідників і національних парків” та “Постанову про платні послуги, які  
можуть надаватися бюджетними установами природно-заповідного фонду”, можна виділити такі можли- вості:

Відпочинок:

 гостинні двори (для короткого перепочинку)
 готелі
 мотелі
 гостьові будиночки
 наметові містечка
 рекреаційні пункти 3

Проведення заходів: 

 конференцій
 презентацій
 фестивалів
 ярмарків
 туристичних та спортивних змагань, зборів
 освітніх шкіл / таборів (екологічних, зоологічних, 

ботанічних, з виживання та ін.)

3 Рекреаційний пункт —  спеціально облаштоване для пікніків та святкувань місце, зазвичай із мангалом / міс-
цем для багаття, дровами, водою, столом та лавами під навісом, туалетом.
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Інші види послуг: 

 перекладач
 наукові консультації
 відео-та фотознімання
 видача сертифікатів про проходження важкого 

маршруту / підкорення вершин
 проведення тематичних турів (фото / відео,  

науково-дослідницьких, історичних тощо)
 рекламна, видавнича діяльність, фільмування до-

кументальних та художніх фільмів

Транспорт:

 платні парковання
 прокат квадроциклів
 перевезення туристичних груп
 кінні прогулянки

Прокат туристичного та спортивного 
знаряддя: 

 велосипедів
 катамаранів, байдарок, каяків
 м’ячів та сіток для волейболу
 наметів
 біноклів
 лиж, сноубордів, ковзанів, санчат

Харчування:

 ресторан національних страв
 ярмарок місцевої, екологічно чистої продукції
 кафе із власною продукцією (фіточаї, варення, 

гриби тощо)
 кіоски із місцевою випічкою, напоями
 забезпечення туристичних груп чаєм та кулішем, 

приготованими на багатті
 тематичні ресторани (екологічні, лісові, казкові, 

історичні тощо)
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основні умови, за яких 
суб̓єкт рекреаційної  

діяльності може діяти 
на території НПП:

Започатковуючи власну справу у співпраці з НПП, ви стаєте суб’єктом рекреаційної діяльності (юридична  
чи фізична особа-підприємець, що надає певні послуги у межах парку). Окрім того, що це дає вам певні права, 
однак на кожну зі сторін  покладаються й певні обов’язки.

Зобов̓язання парку  
перед суб̓єктом  

рекреаційної  діяльності:

узгодження плану із адміністрацією парку та інши-
ми компетентними органами   

(залежно від ситуації)

надання звітів про діяльність 
адміністрації парку

відповідність діяльності чинному з
аконодавству

організація навчальних семінарів для підвищення 
кваліфікації вашої команди  з питань  

природоохорони

 надання інформації та рекомендацій стосовно  
території, на якій  розгортатиметься ваша справа

 встановлення лімітів рекреаційного навантаження 
на територію (відділ  рекреації та науки)



Планування 
співпраці 4
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ПЛАНУВАННЯ СПІВПРАЦІ
З НАЦПАРКОМ

У цьому розділі ми розкажемо про деякі факти, які неодмінно слід враховувати на етапі планування справи  
в співпраці з НПП. Обираючи парк для співпраці, пам’ятайте не тільки про власні вподобання та наближеність 
того чи іншого НПП до вашого місця мешкання, а й про туристичний потенціал парку, його підпорядкування, 
готовність працівників парку до співпраці та запровадження змін.

ТУРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ

Радимо зібрати детальну інформацію про туристичний  
потенціал НПП та прилеглих до нього територій. Ось при-
близний план подібного дослідження:

Почитайте статті про цю місцевість на туристичних 
сайтах та у групах соціальних мереж;
Подивіться на спеціальних сайтах (наприклад 
gpsies.com) наявні туристичні маршрути на те-
риторії парку;
На інтернетових майданчиках парку у відгуках від-
відувачів можна знайти багато корисної інформації 
про наявность або відсутность певних послуг, за-
кладів, чи потребу у них;
Приділіть увагу дотичним до парку населеним 
пунктам та їхній інфраструктурі. Чи взаємодіють 
вони із парком?

місце знаходження парку;
його площа;
зонування;
туристичний потік (український та іноземний);
наявна інфраструктура;
прибуток від туристичних послуг;
транспортна досяжність;
віддаленість від найближчих населених пунктів, район-

них та обласних центрів;
види туризму за сезонами та якістю;
унікальні природні особливості;
чи є на території пам’ятки культури архітектури / природи?
історико-архітектурні місця?
дефіцит житла / закладів харчування / надання певних 

послуг тощо (у що саме інвестувати гроші?).
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З̓ясовуємо підпорядкування

В основному НПП України підпорядковуються Міністер-
ству екології та природних ресурсів і менш ніж чверть  
із них підпорядковані іншим центральним органам вла-
ди (Держлісагенство, Міносвіти тощо). Знання державно-
го органу підпорядкування того чи іншого парку дає вам 
можливість розуміти, згідно з якою законодавчою базою 
регулюється його діяльність і які є законні передумови для 
взаємодії із цим конкретним об’єктом ПЗФ. Ця інформація 
є відкритою та ви можете достатньо легко отримати її.

НПП — це державна установа, яка має свою специфіку ро-
боти, чітку ієрархію та підпорядкування. Тому ваш про-
ект має не тільки сподобатись особисто співробітникам,  
а й не суперечити їхнім посадовим інструкціям, «Проек-
ту організації території парку» та іншим законам та пра-
вилам, згідно з якими працює парк. Добра обізнаність  
із життям парку, розуміння проблем та потреб майбутніх 
партнерів та щира зацікавленість у збереженні природи 
допоможуть вам!

Де знайти інформацію 
про підпорядкування 

НПП?

 на сайті парку / офіційних 
сторінках у соц мережах;

 у статтях на Вікіпедії;

 запитати безпосередньо у 
співробітників установи.
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 Будьте щирими та відкритими!

 Не соромтесь принагідно розказати, що ви цікавитесь життям парку та в курсі, як він функціонує!

 Перевіряйте та доповнюйте «із перших вуст» інформацію, що ви зібрали про парк.

 Які пріоритетні завдання парку?

 Яка частина території парку передана йому у постійне 
користування? До яких функціональних зон ця терито-
рія належить? Хто є землекористувачами решти тери-
торії парку?

 Чи не суперечить ваша ідея «Проекту організації тери-
торії парку», і що можна змінити, якщо суперечить?

 Чи є якісь мрії, «ідеї фікс» у керівництва та колекти-
ву, можливо вони самі планують щось зробити, але не 
роблять через брак ресурсів (людських, фінансових, 
часових тощо)?

Запитайте:

Деякі поради:
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Деякі поради:

Будь-які зміни, навіть ті, що йдуть на користь парку — це додаткове навантаження на співро-
бітників, які вже мають затверджений план роботи на тиждень, місяць, рік. Пам’ятайте про 
це й узгоджуйте спільні дії заздалегідь, не обтяжуючи людей великим обсягом позаплано-
вої роботи.

Завжди намагайтесь знайти точки перетину ваших інтересів, вони заохочують колектив 
парку допомагати вам ресурсами, дозволами, раціоналізацією та експертною допомогою.

Перше знайомство, узгодження важливих моментів не слід проводити в інтернеті або по 
телефону, особистий контакт багато важить!

Планова робота парку дуже різниться від проектної діяльності сучасних комерційних та 
громадських організацій: те, до чого звикли ви, може бути незручним або невідомим колек-
тиву парку.

Перед затвердженням проекту складіть угоду, в якій будуть детально прописані основні 
обов’язки сторін: ваші та парку.
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зелені поради для 
соціально- 
відповідального
бізнесу

5
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Плануючи свою справу, подумайте, як можна мінімізувати її 
 негативний вплив на природу.

Започаткування бізнесу чи проекту спільно з наці-
ональним парком — це легко, перспективно, має 
суспільну користь та великий потенціал, з одного 
боку. З іншого, — це зобов’язує дотримуватись пев-
них принципів. Для людей відвідування парку — це 
можливість насолодитись природою та стати ближ-
чим до неї, відпочити від міста, оздоровитись. Кон-
цепція вашого бізнесу має будуватись саме на таких 
цінностях цільової аудиторії. Серед основних завдань 
парку можна виділити: створення умов для органі-
зованого туризму, збереження природних та істо-
рико-культурних комплексів, науково-дослідницька 
діяльність та екоосвітнє виховання. Для досягнення 
успіху, ваша справа також має підтримувати зазначе-
ні завдання та відповідати принципам сталого роз-
витку, тобто завдавати найменшої шкоди довкіллю, 
бути справедливою до працівників, клієнтів, партне-
рів, суспільства та досягати економічного успіху.

Відходи

 Не купуйте зайвого;

 Лагодіть те, що зламалось;

 Не використовуйте одноразове;

 Віддавайте перевагу  товарам із сировини, що 
розкладається;

 Здавайте на переробіток все, що можна переро-
бити;

 Вигадуйте повторне використання для старих  
речей —  апсайклінг завжди в моді;

 Не викидайте те, що може комусь знадобитись, 
віддавайте старі, але хороші речі на благодійність;

 Компостуйте органіку;

 Не спалюйте й не закопуйте сміття.
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Збереження ресурсів 

 Купуйте локальні товари —  на їх транспортування  
витрачається менше палива і це спричиняє менше  
викидів СО2.

 Впевніться, що ви максимально використали потенці-
ал кожної речі, адже на її виготовлення були витрачені 
ресурси (вода, електроенергія, час, паливо тощо).

 Світло: використовуйте світлодіоди, за потреби вста-
новлюйте сенсори руху; проектуючи нові приміщення,  
подбайте про максимальне використання сонячного 
світла у кожній з кімнат.

 Електроенергія: купуйте прилади енергоефективних 
класів (А — А+++), вимикайте з розеток та не лишайте 
їх в режимі очікування надовго.

 Опалення: утеплюйте будівлі, мінімізуючи втрати  
тепла, пам’ятайте, що перегрівання приміщення  
є шкідливим для здоров’я.

 Використовуйте відновлювальні джерела енергії:  
сонячну, вітрову тощо.

 Заощаджуйте навіть в умовах наметового табору:  
подумайте чи потрібне вам величезне багаття щове-
чора? Чи можете ви збудувати піч для приготування 
їжі, щоб прискорити цей процес та мінімізувати витра-
ти дров?
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Рекреаційне навантаження на природу 

Співробітники мають надати вам ліміти природокористування, які кожного року вираховуються, виходячи  
з наукових досліджень, природних особливостях парку та туристичному потоці.

 Дотримуйтесь лімітів природокористування, що затверджені у зоні вашої діяльності.
 Популяризуйте ідеї екотуризму через промобуклети, усно та на ваших майданчиках в інтернеті. 

Свідоме споживання 

 Не купуйте того, без чого можна обійтись або 
легко зробити самостійно. 

 Купуйте якісні товари, що служитимуть довше.

 Шукайте товари, які легко можна полагодити  
(замінити деталі). 

 Пам’ятайте, що купуючи місцеве, ви не тільки  
заощаджуєте ресурси, а й позитивно впливаєте 
на економічну складову місцевих громад. Знай-
діть місцевих майстрів, ремісників та виробників, 
які зможуть забезпечити вас потрібними товарами.

Харчі

 Віддавайте перевагу продуктам рослинного  
походження, мінімізуйте продукти тваринництва. 

Шукайте можливості придбати місцеві сезонні 
продукти.

 Залишки їжі компостуйте або віддавайте твари-
нам (не диким!) за умови, що вони їм не шкодять.

 Інформуйте клієнтів, що годувати диких тварин 
заборонено.
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Досвід 
створення 
наметового 
екомістечка

6
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У межах проекту “Національний парк як осередок підвищення екологічної свідомості молоді”, що виконаний 
ГО “Спілкування без кордонів”, ГР “Друг природи” та Національним парком “Слобожанський”, впроваджено 
комплексну програму, спрямовану на розвиток туристичної та освітньої інфраструктур парку. Зробили свій 
внесок у вигляді часу та інших ресурсів, як працівники парку, так і ГО “Спілкування без кордонів”, проте біль-
шість фінансових витрат були забезпечені Швейцарським бюро співробітництва в Україні. Частина компонен-
тів проекту можуть реалізуватись із залученням інвестицій підприємців та згодом стати прибутковими.

створено:

 туристичний маршрут “Забутими стежками” (14 км);

 екостежку “Мурафська дача” (3,7 км);

 наметове екомістечко для неформальної освіти на  
30 осіб;

 проведено облаштування та дизайн презентаційної 
зали у візит-центрі парку.
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Наметове еко-містечко — це простір у при-
ємній природній місцевості на території НПП,  
де будь-хто може взяти участь у заходах  
неформальної освіти, майстер-класах, народ-
них святах, спортивних та туристичних захо-
дах, мініфестивалях або просто відпочити без 
шкоди для природи та з користю для здоров’я. 
Проект створення екомістечка є соціальним, 
його основною метою було не отримання 
прибутку, а створення простору для нефор-
мальної освіти, екопросвіти, активного відпо-
чинку, пропаганди здорового способу життя  
та покращення туристичної інфраструктури 
НПП «Слобожанський».

Ґрунтуючись на досвіді створення наметового екомістечка та на особливостях функціонування подібних про-
ектів за кордоном, опишемо детально етапи, з якими, ймовірно, стикнеться той, хто захоче втілити подібний 
проект. Етапи наведені виходячи з того, що проект був неприбутковим та виконувався силами волонтерів. 
Якщо ж це ваша інвестиція і ви плануєте отримання прибутку, етапи можуть бути дещо модифіковані.



Можливі послуги в наметовому екомістечку:

 зупинка з наметами в мальовничому лісі, в облаштованому таборі 
(альтанки, туалети, душі тощо);

 оренда наметів та туристичного спорядження;

 оренда сонячних ліхтариків та панелей для зарядження кишенькових 
мобільних пристроїв;

 оренда човнів, катамаранів, рафтів, супровід сплавів;

 використання облаштованої кухні та традиційної пічі для  
приготування їжі; 

 екоосвітні екскурсії;

 тематичні фототури; 

 парковання для автівок;

 участь в освітніх, соціокультурних заходах неформальної освіти;

 оренда табору для проведення власних заходів, ігор, корпоративів, ре-
тритів, сімейних свят та ін.
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Етапи створення  
наметового екомістечка

І. Окреслення ідеї:

 Обговорити ідею з адміністрацією пар-
ку.

 Створити концепцію та стратегічний 
план розвитку табору.

 Обрати місце поближче до води.

 Оцінити досяжність, природну та ту-
ристичну цінність.

 Визначити цілі табору, цільову аудито-
рію та заходи, що можуть бути прове-
дені там.

 Продумати, як забезпечити поточне та подальше 
функціонування табору (сталість проекту).

 Створити план табору та креслення запланованих 
МАФ. Знайти та підготувати команду, яка працю-
ватиме над створенням табору та з волонтерами 
(у тому числі двоє лідерів табору, інструктор та 
ін.).
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ІІ. Обрахунок обсягу робіт:

Скласти список усіх видів робіт, завдань та їх обсяг.  
Можливі види завдань:

 звільнення території від зайвої трави та небезпечного  
сухостою;

 розчищення стежок;

 пошук / облаштування джерела;

 планування місцевості (створення рівних майданчиків 
для наметів та МАФ);

 створення альтанок, лав, містків, поруччів, туалетів,  
душів, пічі, місця для багаття, кухонної зони, умивальної 
зони;

 якщо є перепад висот — облаштування сходинок;

 створення інфораційного стенду: змісту, дизайну, кар-
касу;

 визначити рівень кваліфікації інструкторів та їх кількість; 

 спільно з інструкторами визначити потрібний час  
та кількість волонтерів;

 скласти перелік потрібних матеріалів та інструментів;

 зробити контрольну перевірку на місцевості: чи можли-
во виконати заплановані роботи саме у цій місцевості?
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ІІІ. Створення кошторису:

На цьому етапі варто враховувати витрати і на ство-
рення МАФ, і на підтримання роботи протягом сезо-
ну, і на волонтерів.

Визначити витрати. Наведемо можливий перелік:

 проїзд та харчування волонтерів (ця стаття  є важ-
ливою — волонтерам треба створити комфортні 
умови, тим самим виявити вдячність за їх участь 
та роботу);

 сплата послуг інструктора (інструктаж волонтерів 
щодо виконання технічних завдань, будівництва, 
дотримання норм та техніки безпеки);

 транспортування будівельних матеріалів, інстру-
ментів, оснащення;

 інструменти для роботи;
 матеріали для створення, запланованих МАФ (до-

бре мати запас матеріалів — це дозволить волон-
терам втілити свої спонтанні ідеї, які часто є раці-
ональними та виходять із потреб);

 послуги дизайнера для створення банерів для ін-
фостендів, фірмового стилю табору;

 друк банерів, промобуклетів, сувенірної продукції 
волонтерам тощо;

 фарба для маркування, створення вказівників, по-
криття МАФ;

 транспортні витрати, особливо на початку та вкін-
ці сезону.
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Розглянути кожну з витрат на 
можливість мінімізувавання її 
вартості, як от:

 Чи може парк дати у користування частину інстру-
ментів?

 Чи можуть фахові студенти розробити дизайн 
фірмового стилю?

 Чи можуть місцеві підприємці зробити вам зниж-
ку як соціальному підприємцю?

 Зпрогнозувати (хоча б приблизно) зміну цін на по-
чаток проекту.
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ІV. Створення змісту табору:

Волонтери активно долучаються до справи, коли роботу добре сплановано, очевидна суспільна важливість 
справи, зрозуміла мета, помітний ефект спільної дії, вдало розподілені та чітко окреслені ролі.

Для волонтерів, оскільки вони працюють не заради матеріальної винагороди, важливими є ціннісні орієнтири. 
Найголовніше — створити привабливу програму табору та дружню атмосферу. У лісі є всі умови для цього.

Кілька порад як створити комфортні для волонтера 
умови:

 Запропонувати освітні заходи та екскурсії;

 Продумати цікаву культурну програму;

 Організувати інтерактивні розваги;

 Створити можливості особистісного зростання;

 Організувати вечірні вогнища та спілкування;

 Продумати різнопланові робочі завдання, які  
допомагають людині опанувати нові навички, ре-
месла та отримати досвід;

 Скласти список правил, яких має дотримуватись 
кожен учасник табору, щоби це не заважало ін-
шим волонтерам, роботі та приємному відпочин-
ку;

 Створити приблизний план технічних завдань і 
розподілити їх між днями;

 Створити можливість для обміну досвідом між 
волонтерами — кожен із них цікава особистість та 
може навчити чогось незвичайного!
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Поради щодо безпеки:

 Не є обов’язковим, але було б корисно застрахувати волонтерів на час тривання табору.

 У таборі має бути людина, що може надати першу домедичну допомогу та знається на наявних у цій місце-
вості комахах та плазунах, безпечному із ними поводженні та діях у разі укусу.

 Із вище зазначених тем слід провести інструктаж персоналу та волонтерів і зібрати їхні підписи про отри-
мання інформації щодо техніки безпеки.

 У таборі має бути базова аптечка, телефон найближчого лікаря.

 Перед початком табору слід надати інформацію про ваш табір до найближчого медичного пункту та відділу 
правоохороних органів. 
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ІV. Поширення інформації про волонтерський табір:

 Інформування здійснюється, спираючись на місію екомістечка, вищезазначені можливості для волонтерів, 
досягнення організації / парку та майбутні плани.

 Оголошення про набір у волонтерський табір має бути чітким та конкретним.

Складові оголошення:

 тривалість та дати;

 цілі та конкретні робочі завдання;

 культурно-освітні можливості;

 опис місцевості;

 умови участі / проживання та правила перебу-
вання;

 посилання на форму заявки учасника;

 фотографії попередніх таборів чи місцевості парку;

 контакти організаторів.

Для поширення інформації використовуйте як свої  
інтернетові майданчики, так й інші, зокрема тематич-
ні, де інформацію побачить ваша цільова аудиторія.  
Реклама відбувається, коли рекламуєш. Не гроші,  а 
час та творчій підхід відіграють важливу роль у по-
ширенні інформації.



V. Взаємодія із потенційними волонтерами табору:

 Провести відбір волонтерів, ґрунтуючись на запо-
внених анкетах.

 Отримати підтвердження від волонтерів про 
участь у таборі. 

 Чітко проінформувати волонтерів про деталі та 
умови табору, щоб уникнути невиправданих спо-
дівань та розчарувань.

 Скласти та надіслати інформаційний лист із по-
дробицями про підготовку та участь у таборі (про-
їзд, що при собі мати, дати, детальний опис про-
грами табору тощо).
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VІ. Проведення табору:

Цей етап різноплановий, тож наведемо перелік можливих компонентів

 Лідер табору. Підготувати лідерів 
групи, які мають загальну інфор-
мацію про групу волонтерів, парк  
та місцевість, добре проінформова-
ний про робочі завдання та цілі та-
бору, правила та умови перебування 
в таборі, уповноважений узгоджу-
вати організаційні питання, слідкує  
за атмосферою в групі, запобігає 
конфліктам та вирішує їх.

 Розпорядок дня. Слід укласти найоптимальніший розпорядок дня конкретної групи, скласти його так, щоб 
волонтери мали різноманітні заняття протягом дня, не втомлювалися та не встигали нудьгувати, один-два 
рази на тиждень робіть вихідні з екскурсіями. Оптимізуйте логістику.



 Спільна мета. Серед волонтерів слід постійно по-
глиблювати знання про мету та завдання намето-
вого екомістечка та парку, розповідати, як працює 
цей механізм досягнення спільних цілей.

 Команда. Дуже важливо приділяти увагу груповій 
динаміці. Подбайте про те, щоб люди добре знали 
один одного та атмосфера була дружньою, відно-
сини будувались на довірі. Важливо підтримувати 
командний дух. Надалі ці люди — ваша підтримка.

 Технічне забезпечення. Ви маєте переконатись, 
що для виконання завдань є всі технічні умови  
(інструменти, матеріали тощо). Бездіяльне очіку-
вання значно знижує продуктивність роботи та 
мотивацію волонтерів.

Деякі поради:

 Підготуйте завдання на час негоди, коли не можна 
буде виконувати основні технічні завдання.

 Подбайте про захист речей та провізії від вологи, 
комах та гризунів.

 Не дозволяйте волонтерам іти із табору самим.
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VІІ. Відкриття та функціонування наметового еко-
містечка

Ще до закінчення волонтерського табору, ви маєте 
поширити інформацію про наметове екомістечко  
та скласти план заходів, які проводитимуться  
на території табору. Можливо, для початку ви маєте 
організувати кілька показових заходів. Пам’ятайте, 
що наметове екомістечко з’явилося завдяки волон-
терам, тож забезпечте особливі умови перебування 
для них та їхніх сімей.

Для ефективного функціонування табору проду-
майте його забезпечення:

 охорона / завгосп;

 харчі;

 кухар;

 ремонт речей;

 координатор подій для організації нових куль-
турно-освітніх програм, що проводитимуться на  
території табору.



За літній період 2014 року в НПП "Слобожанський"  

створено наметове екомістечко, що складається з:

 двох малих та однієї великої альтанки зі столами;

 кухонного навісу та традиційної пічі для приготування їжі;

 драбини та містка до озе-
ра;

 обладнаного джерела;

 душових кабін;

 містка через ярок;

 туалетів;

 лав;

 умивальних зон;

 майданчиків для наметів та 
ін.
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І на останок хотілося б поділитися досвідом екологі-
зації побуту в умовах лісового табору.

Плануючи наметове екомістечко, ми намагались 
якомога більше зроби для того, щоб наш вплив на 
довкілля був мінімальним. Коли живеш на природі, 
стає більш помітним, як багато шкідливих побуто-
вих звичок ми маємо, і навіть не здогадуємося про 
це!

Ось деякі правила нашого  
щоденного екопобуту:

• мінімізація відходів;

• використання компостного туалету з тирсою;

• компостування органічних відходів;

• прання кухонною содою;

• миття посуду гірчицею;

• сортуваня твердого побутового сміття та відправ-
лення його на переробіток;

• закупівля місцевих харчів;

• використання мінімальної кількості енергії та от-
римання її від сонця;

• вегетаріанське харчування.
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перелік національних природних парків україни

Станом на початок 2015 року на 
території України існує 47 НПП. 
Незалежно від року заснування, 
деякі із них досить активно пра-
цюють і лише незначна частина 
перебуває лише на початково-
му етапі існування. 

Будь ласка, перевіряйте дані, нові 
парки можуть з’являтись так само, 
як і старі зникати.



53

1

1

21

1
2

3

Перелік НПП України 
за областями, у яких вони знаходяться:

 Автономна  
республіка Крим
«Чарівна гавань»

 Вінниціька область
«Кармелюкове поділля»

 Волинська область
1. «Шацький»
2. «Прип’ять-Стохід»
3. «Цуманська пуща»

 Донецька область
1. «Святі Гори»
2. «Меотида»

1
1

2
1

2
3

1

2
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 Закарпатська  
область
1. «Ужанський»
2. «Зачарований край»
3. «Синевир»

 Запорізька  
область 
1. «Великий Луг» 
2. «Приазовський»

 Івано-Франківська область 
1. «Галицький» 
2. «Карпатський» 
3. «Синьогора» 
4. «Гуцульщина» 
5. «Верховинський»

 Київська  
область 
«Голосіївський»
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 Львівська область 
1. «Північне Поділля» 
2. «Яворівський» 
3. «Сколівські Бескиди»

 Миколаївська область 
1. «Бузький Гард» 
2. «Білобережжя Святослава»

  Полтавська область  
«Пирятинський»

 Одеська область 
1. «Тузловські лимани» 
2. «Нижньодністровський»

 Рівненська область 
«Дермансько-Острозький»

 Сумська область 
1. «Деснянсько-Старогутський» 
2. «Гетьманський»

 Тернопільська область
1. «Кременецькі гори»
2. «Дністровський каньйон»

 Харківська область 
1. «Слобожанський» 
2. «Гомільшанські ліси» 
3. «Дворічанський»
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 Херсонська область 
1. «Олешківські піски» 
2. «Джарилгацький» 
3. «Азово-Сиваський»

 Хмельницька область 
1. «Верхнє Побужжя» 
2. «Подільські Товтри»

 Чернігівська область 
1. «Мезинський» 
2. «Ічнянський»

 Чернівецька область
1. «Черемоський»
2. «Вижницький» 
3. «Хотинський»

 Черкаська та Полтавська область 
«Нижньосульський»

 Черкаська та Київська область 
«Білоозерський»

 Чернігівська та Київська область
«Залісся»
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Загальна інформація про проект

Проект «Національний парк як осередок підвищення екологічної свідомості молоді» виконувався ГО «Спіл-
кування без кордонів», ГР «Друг природи» та НПП «Слобожанський» (Харківська область) за підтримки 
Швейцарського бюро співробітництва в Україні. Метою проекту стало привернення уваги молоді до націо-
нального парку та перетворення його в осередок екопросвіти та сталого розвитку шляхом розвитку турис-
тичної та освітньої інфраструктур. Для досягнення мети, у межах чотирьох волонтерських таборів прокладено  
туристичний маршрут «Забутими стежками» (14 км), екостежку «Мурафська дача» (3,7 км), створено наметове  
екомістечко на 30 осіб, оформлено у природному стилі та оснащено потрібними меблями та приладами пре-
зентаційну залу у візит-центрі. Також у межах проекту організовано три тренінги для працівників національ-
них парків Харківської та Сумської областей зі стратегічного планування, проектного менеджменту, роботи 
з волонтерами та використання соціальних медіа, три вебінари для працівників національних парків України 
(про зв’язки з громадськістю та розбудову волонтерського руху), створено поліграфічну продукцію. Всі заходи 
в межах проекту покликані зробити парк більш привабливим для молодих туристів, які охоче відвідуватимуть 
екоосвітні заходи.

Отримати більше інформації про проект «Наці-
ональний парк як осередок підвищення еколо-
гічної свідомості молоді» та поставити питання 
за темою посібника можна написавши на імейл:  
cwb.ngo@gmail.com.

Наш блог: ngo-cwb.blogspot.com
Групи літнього волонтерського табору в соціальних 
мережах:
https://www.facebook.com/SloboganskyiWorkcamp
https://vk.com/club_eco_volonter
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