
Рішення Науково-технічної Ради Карпатського НПП, 

яка відбулася 23 грудня 2022 року у м. Яремче 

 

В роботі Науково-технічної Ради парку прийняло участь 29 осіб, в т. ч. 17 

членів НТР, з них –  7 докторів наук та 8 кандидатів наук.  

 

Порядок денний: 

1. Про зміни у складі членів НТР Карпатського НПП та Положення про 

НТР (доп.- заступник директора з наукової роботи – Киселюк О.І.) 

2. Про розгляд лімітів та переліку заходів з поліпшення санітарного 

стану лісів  у 2023 році (доп. – провідний інженер-лісопатолог відділу 
державної охорони природно-заповідного фонду Гурчик В.С.). 

3. Про розгляд наукового обґрунтування на проведення заходів з 

поліпшення санітарного стану лісів у 2023 році (доп.- заступник 

директора з наукової роботи – Киселюк О.І.) 

4. Розгляд планів робіт НТР,  заходів з наукової та науково-технічної 

діяльності, еколого-освітній роботі та природоохоронної діяльності                                                          

(доп.- заступник директора з наукової роботи – Киселюк О.І.) 

5. Про розгляд звернення Прикарпаттяобленерго щодо влаштування лінії 

електропередач у Ворохтянському ПОНДВ (доп. – представники 
Прикарпаттяобленерго) 

6. Про перспективи виконання НДР «Розробка програми 

переформування похідних деревостанів КНПП» (доп. – головний 

природознавець Кільчицький М.П.). 

7. Різне.  

Щодо процедури затвердження лімітів та дозволів на використання 

природних ресурсів (Гамор Ф. Д, член НТР). 

 

Заслухавши та обговоривши виступи та інформаційні доповіді Науково-

технічна Рада вирішила: 

 

1. Зміни у складі Науково-технічної ради затвердити та подати на 

погодження до Мінприроди. 

Розробити порядок припинення членства НТР КНПП. 

(Відповідальна – М. К. Корчемлюк, вчений секретар НТР). 

 

2. Перелік заходів з поліпшення санітарного стану лісів та інших 

рубок у 2023 році погодити. Ліміти використання природних 

ресурсів (в частині лісових ресурсів) у 2023 р. погодити згідно 

нижченаведеного переліку. 

 

3. Обґрунтування проведення рубок формування та оздоровлення 

лісів, інших рубок пов’язаних та не пов’язаних з веденням 

лісового господарства Карпатського національного природного 

парку у 2023 році погодити. 

 



4. План роботи науково-технічної ради погодити. 

Науково-технічні заходи, еколого-освітні і природоохоронні 

плани на 2023 рік погодити з врахуванням доповнення щодо 

участі КНПП в робочих зустрічах в рамках проекту з 

відновлення Міжнародного наукового центру “Обсерваторія” 

на горі Піп Іван, що впроваджується Прикарпатським 

національним університетом ім. Василя Стефаника спільно з 

Варшавським університетом (Республіка Польща). 

 

5. Погодити облаштування лінії електропередач у 

Ворохтянському ПОНДВ. Роботи проводити з дотриманням 

вимог природоохоронного законодавства.  

 

6. Перспективи виконання НДР «Розробка програми 

переформування похідних деревостанів КНПП» прийняти до 

відома. Рекомендувати заслухати результати науково-дослідної 

роботи щодо рубок переформування на території КНПП на 

наступному засіданні НТР. 

 

7. Звернутися до Міністерства захисту довкілля та природних 

ресурсів України з пропозицією щодо спрощення процедури та 

оптимізації термінів затвердження лімітів та дозволів на 

використання природних ресурсів в межах ПЗФ. 

 

Голова НТР  

Карпатського НПП      С. М. Гошовський 

 

Вчений секретар      М. В. Корчемлюк 
 


