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Свидовець та Боржава

Міжнародна благодійна організація «Екологія-Право-Людина» та ГО «Вікімедіа Україна»
провели конкурс фотографій, що показує таємничість та велич диких незайманих хребтів
Свидовця і Боржави кожному, хто не може побачити його красу на власні очі. Загалом на
конкурс було подано 305 фотографій Полонини Боржава та 295 фотографій Свидовецького
масиву. До участі залучилися понад 60 авторів.
Підготовка видання здійснена засобами спільнокошту.
Текст підготували: К. Полянська, О. Василюк, К. Норенко
Макет: А. Ротт

Вечірній Свидовець
Тарас Лесів, CC BY-SA 4.0

https://commons.wikimedia.org/?curid=72987022

Свидовець та Боржава — одні з небагатьох
хребтів в Українських Карпатах, які збереглися
до нашого часу у незайманому стані. Піднебесні
пасма гірських хребтів, холодні гірські озера,
населені унікальними живими організмами,
суворий карпатський клімат. Все це можна
побачити сьогодні, але вже найближчим часом
ми можемо назавжди втратити і Свидовець, і
Боржаву. Чому?

Букові праліси на схилах Свидовця
Julia Burlachenko, CC BY-SA 4.0

Вид на озеро Герешаска (Догяска)
Mariia Nasypana, CC BY-SA 4.0
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Свидовецький масив
Hurenko Artem, CC BY-SA 4.0

Свидовець — це один із найвищих хребтів
Українських Карпат зі слідами давнього зледеніння та
альпійськими типами місцевостей, найбільш масивна та
підвищена частина Карпатської гірської країни,
розчленована притоками Чорної Тиси. Цінний у масштабі
Європи природний комплекс із вражаючою природою.
Хребет Свидовець та річка Чорна Тиса є
природоохоронними
територіями
міжнародного
значення — частинами Смарагдової мережі Європи,
затвердженими
Постійним
комітетом
Бернської
Конвенції про дикі види флори та фауни і середовища
існування в Європі у 2016 році — «Skhidnyi Svydovets» —
UA0000259 (площа 149,76 км²).
Вся територія гірського масиву повинна була стати
національним природним парком, проте замість цього
великий бізнес та місцева влада Закарпаття вирішили,
що Свидовець має стати новим, найбільшим в Україні
гірськолижним курортом.
Центральна частина курорту запроектована в долині
р. Чорна Тиса, яка є територією Смарагдової мережі
«Marmaroski ta Chyvchyno-Hryniavski Hory» — UA0000117
(площа 248,55 км²). Західна частина Свидовецького
хребта входить до території Карпатського біосферного
заповідника.

Свидовецький масив
Yuttary, CC BY-SA 4.0
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Свидовецький масив
Hurenko Artem, CC BY-SA 4.0

Основна область під розташування лижних трас та підвісних
пасажирських канатних доріг охоплює південні, південно-західні та східні
схили гір Гропа (1759 м н.р.м.), Дурня (1750 м н.р.м.), Братківська 1788 м
н.р.м.), Руська (1677 м н.р.м.), Чорна Клева (1725 м н.р.м.), Великий Менчул,
Котел (1771 м н.р.м.), полонин Братківська, Левковець, Довга, Татул, Менчіл,
Ворожеска, Герешаска, Крачунєска, хребет Апшинець.
Згідно з проектом, оприлюдненим у Реєстрі оцінок впливу на довкілля, на
території комплексу планується спорудження 23 підйомників, облаштування
230 км лижних трас, будівництво 120 ресторанів, 60 готелів, 390 котеджів
(житловою
інфраструктурою
передбачено
розміщення
18
000
відпочивальників щоденно), спорудження 17 пунктів прокату спорядження,
10 торгових центрів, а також розважальних закладів, банків, 3 фітнес-центрів,
медичних установ, 5 багатоповерхових парковок на 6000 автомобілів.
Комплекс
розрахований на прийом
одночасно 22 000
Свидовецькі скелі
Oleksa Yarys, CC BY-SA 4.0
осіб.
Передбачено
облаштування водосховищ,
підпірних
дамб на водозаборах, підпірних стінок по руслах малих
річок та струмків, тощо.
У долині Чорної Тиси, її притоки Апшинець та на схилах
Свидовця розташовані території природно-заповідного
фонду: лісовий заказник місцевого значення «Смерекові
Зимовий ліс
Ivan Fedoryshyn, CC BY-SA 4.0
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Свидовецький масив, буки
Julia Burlachenko, CC BY-SA 4.0

Карпати», гідрологічна
пам'ятка
природи
місцевого
значення
«Ворожеська», гідрологічна пам'ятка природи місцевого значення
«Герешаска», ботанічна
пам’ятка
природи
місцевого
значення
«Андромеда», ботанічний заказник місцевого значення «Станіслав»,
гідрологічний заказник місцевого значення «Апшинецький», іхтіологічний
заказник місцевого значення «Біла та Чорна Тиса», які можуть зазнати
негативного впливу, зокрема через порушення водного режиму річки Тиса
та її приток внаслідок зведення водосховищ.
Гірський масив Свидовець та долина р. Чорна Тиса є оселищем для
рідкісних тварин (тинівки альпійської, пугача, сича волохатого, підорлика
малого, ведмедя бурого, рисі, кутори малої, саламандри плямистої, тритона
альпійського, тритона карпатського, махаона, райдужниці великої, сатурнії
малої) та рослин (ломикаменя карпатського, тирлича жовтого, айстри
альпійської,
шафрана
Вероніка безлиста (Veronica aphylla)
Гейфеля,
на скелях Близниці
зозульок
Gynda Lucy, CC BY-SA 4.0
серценосних, зелениці альпійської, баранця звичайного, тирлича
роздільного, орликів чорніючих та ін.), що
занесені до Червоної книги України.
Територія Свидовецького хребта є основним
резервом для виконання показників створення
Саламандра плямиста
Каїра Федір, CC BY-SA 4.0
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Вид на Свидовець з сторони Котла
Misha Reme, CC BY-SA 4.0

природно-заповідного фонду, затверджених Кабінетом Міністрів України
(Постанова від 6 серпня 2014 р. № 385) в рамках Державної стратегії
регіонального розвитку України. Відповідно до Закону України «Про
Загальнодержавну програму формування національної екологічної
мережі України на 2000—2015 роки» (Відомості Верховної Ради України,
2000, № 47, ст. 405), територію Свидовецького хребта передбачено
включити до національного природного парку «Свидовецький» (15000
га).
Проектована діяльність зі зведення туристичного комплексу
«Свидовець» може завдати значної шкоди верхів'ям басейну
транскордонної річки Чорна Тиса та знищити природні комплекси

Будяк Кернера (Carduus kerneri) на Жандармі
з північної сторони г. Велика Близниця
Yevhen Sosnovsky, CC BY-SA 4.0

Свидовецького масиву, що є неприпустимим.
Створення туристичного комплексу на території Свидовецького
масиву становить загрозу знищення
місць існування рідкісних, зникаюЧорна Тиса
Ivan Fedoryshyn, CC BY-SA 4.0
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Карпатська піраміда. Жандарм
Misha Reme, CC BY-SA 4.0

чих та ендемічних видів тварин і рослин, що
поширені тут. Також, створення інфраструктури
туристичного комплексу стане діяльністю, не
сумісною із режимом існуючих об’єктів
природно-заповідного фонду та виключить
можливість виконання рішень щодо створення
нових територій природно-заповідного фонду.
Альтернативними рішеннями розвитку цієї
території
є
створення
ландшафтного
заказника
загальнодержавного
значення
«Центральний Свидовець», обґрунтування
створення якого подане науковцями до
Міністерства екології та природних ресурсів
України та подальше його розширення й
включення до національного природного
парку «Свидовецький».

Свидовецький масив
Serhg47th, CC BY-SA 4.0

Leontopodium alpinum Cass
Nadiya Sytschak, CC BY-SA 4.0
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Полонина Боржава
Волошина Віра, CC BY-SA 4.0

Полонина Боржава — гірський масив на Полонинському хребті в Українських Карпатах, між річками Віча і
Рікою. Розташований у межах Воловецького, Міжгірського, Свалявського, Іршавського і (частково) Хустського
районів Закарпатської області. Довжина масиву близько 30 км, пересічна ширина 3—4 км (місцями до 10 км і
більше), висота до 1681 м (г. Стій).
Боржавський хребет є природоохоронною територією міжнародного значення — об’єктом Смарагдової
мережі Європи, затвердженим Постійним комітетом Бернської Конвенції про дикі види флори та фауни і
середовища існування у Європі у 2016 році («Polonyna Borzhava» UA0000263, площа 44,63 км²).

Ранок на схилах гір Масиву Боржава
Каїра Федір, CC BY-SA 4.0
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Полонина Боржава
Misha Reme, CC BY-SA 4.0

Також, тут розташована проектована
територія природно-заповідного фонду
України, щодо якої ухвалено рішення про
резервування її під заповідання: це –
проектований національний природний
парк «Ждимир» площею 21 600 га (рішення
Закарпатської обласної ради № 695 від 26
грудня 2003 р., яким затверджена
Програма
перспективного
розвитку
заповідної справи та екологічної мережі у
Закарпатській області на 2006—2020 рр.).
ТОВ «Атлас Воловець Енерджи» планує
збудувати тут вітрову електростанцію
потужністю 120 МВт. Об’єкт cкладатиметься
з 34 вітрових електроустановок висотою
80—140 метрів, електричної підстанції —
ПС 35/110 кВ «ВЕС Воловець», 3-х

Панорама Боржави з гори Томнатик
Oadubovyk, CC BY-SA 4.0

Гора Великий Верх
Newday_Newlight, CC BY-SA 4.0
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Полонина Боржава
Misha Reme, CC BY-SA 4.0

розподільчих пунктів та підземної лінії електропередачі
(кабельної) напругою 35 кіловольт та 110 кіловольт.
Орієнтовний термін експлуатації ВЕС — 25 років. Це перша
черга зведення ВЕС, втім, без отримання погодження на її
зведення, проектанти вже отримали в оренду 47
земельних ділянок «для розміщення, будівництва,
експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів
енергогенеруючих підприємств, установ і організацій», які
можна побачити на Публічній кадастровій карті.
Будівництво
вітрової
електростанції
з
34
вітроустановками
вимагає
спеціальної
інженерної
підготовки навколишніх територій. Це — підготування
майданчиків та облаштування фундаментів вітрових
установок, прокладання під’їзних доріг і шляхів до об’єкту
будівництва, захисту проектованої території від ерозії,
підтоплення, просідання, активізації інших процесів. Всі ці
заходи частково знищать природні комплекси Полонини
Боржава та спричинять суттєвий негативний ефект.
Вплив під час функціонування та зведення
Воловецької ВЕС буде здійснено на геологічний
фундамент
та
рельєф
території,
перерозподіл
поверхневого стоку, ґрунтовий покрив, мікроклімат
території, флору та фауну.
Осінній ліс на Боржавських схилах
Iryna Nazarova, CC BY-SA 4.0
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Полонина Боржава
Dmytro.ch, CC BY-SA 4.0

Навколо Боржавського хребта та безпосередньо на ньому
розташовані 8 територій природно-заповідного фонду України. Кожен
із зазначених об’єктів природно-заповідного фонду створений з метою
охорони природних комплексів, а також рідкісних видів флори та
фауни. Через Боржавський проходить міграційний шлях птахів. На його
території науковцями виявлено 94 види птахів; серед них 8 видів,
занесених до Червоної книги України, 9 видів рукокрилих (всі види
занесені до Червоної книги України), 21 вид судинних рослин,
занесених до Червоної книги України та 22 види безхребетних тварин.
Зведення ВЕС може спричинити значну шкоду популяції птахів
Боржавського хребта та прилеглих територій. Через особливість
виникнення теплових висхідних потоків у різних частинах масиву,
вітрові турбіни
становитимуть
Баранець звичайний
значну потен(Huperzia selago (L.) Bernh)
ційну небезпеГабріел Гаврилович Гуштан, CC BY-SA 4.0
ку для птахів,
що використовують ці потоки для набору висоти. Насамперед, це стосується хижих
та інших великих перелітних птахів, більшість з яких
занесені до Червоної книги України та різних
природоохоронних списків європейського та світового
Шлях до Гимби
Julia Red, CC BY-SA 4.0
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Полонина Боржава. Лід на горі Великий Верх
Ryzhkov Sergey, CC BY-SA 4.0

значення.
Особливу
небезпеку
турбіни
становитимуть для тих видів птахів і кажанів, що
переважно мігрують у нічний період доби.
Боржавський хребет входить до Екомережі
Українських Карпат, а саме до ВододільноКарпатського
середньогірно-високогірного
екокоридору. Екомережа України складається з
ключових територій, важливих для охорони
біорізноманіття,
пов’язаних
між
собою
екокоридорами. Завданням екомережі є пов’язати
найважливіші природні і напівприродні території у
єдину просторову систему. Це необхідно для
вільного пересування рідкісних видів тварин та

Чорниця на схилах
Olga Fedorovich, CC BY-SA 4.0

поширення рослин, підтримання стійкості екосистем та
обміну генетичним різноманіттям. Екомережа розробляється
на законодавчому рівні і є
системою обмежень, які включаються до містобудівної документації і передусім — до
генеральних планів.
Тритон карпатський
Габріел Гаврилович Гуштан, CC BY-SA 4.0
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Тумани на зимовій Боржаві
Ryzhkov Sergey, CC BY-SA 4.0

Зведення вітрової електростанції на Боржаві
вплине на такі види спорту та туризму, поширені
на її схилах: пішохідний та гірський туризм,
альпінізм, трекінг, парапланеризм, гірськолижний
спорт, а також на активний відпочинок та
оздоровлення. Маршрут Воловець — Полонина
Боржава — Міжгір’я є одним з найпопулярніших у
Карпатах, входить до відомого «Закарпатського
туристичного шляху», який проходить гребенем і

Політ над Боржавою
Banderivets1, CC BY-SA 4.0

збігається з лінією розташування вітрогенераторів.
Зведення ВЕС призведе до втрати
атрактивних властивостей та зміни
загального
вигляду
ландшафту
Боржавського хребта. Зменшення потоків
туристів, зокрема, негативно вплине на
розвиток місцевого бізнесу у сфері
надання туристичних послуг.
Полонина Боржава
Nellja Marchuk, CC BY-SA 4.0

Зведення ВЕС на території Полонини Боржава матиме суттєвий негативний вплив на екосистеми
Боржавського хребта та на всі компоненти природи (геологічну будову, ґрунти, води, рослинність, тваринний
світ, рельєф місцевості, а також рідкісні види флори і фауни та оселища, що охороняються на території
Смарагдової мережі), що є підставами визначити плановану діяльність недопустимою.
Якщо всі останні дикі частини українських гір обернути на готелі, підйомники розважальні центри та
смітники, побачити природні Карпати більше буде ніде.

Боржава влітку. Вид з гори Гемба
Iryna Nazarova, CC BY-SA 4.0

Щоб зупинити руйнівні проекти, що загрожують
Свидовецькому масиву і Полонині Боржава, потрібно поєднати
зусилля багатьох людей.
Більшість тих, хто приймає рішення, ніколи не бачили, ні
Свидовець, ні Боржаву на власні очі, тож їхнє серце не
завмирає від того, якою колосальною втратою для України і
світу стане знищення цих пам'яток природи.

Свидовецький масив
Serhg47th, CC BY-SA 4.0

Полонина Боржава
Misha Reme, CC BY-SA 4.0

