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від 22 березня 2013 р.
м. Львів

Прес – реліз/звіт № 4
Шановні Колеги,
як ми Вас інформували, з 01 січня 2013 р. розпочав роботу проект за назвою:
“Стимулювання розвитку туризму у Карпатському регіоні шляхом покращення
сервісу та безпеки туристів ”.
Проект співфінансується з коштів Європейського Союзу в рамках Програми Транскордонного
Співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2007-2013.

Згідно заходів проекту, 14 березня 2013 у м. Львові, за ініціативи Громадської організації „Асоціація
Гірських Провідників «Ровінь» (АГП «Ровінь») у співпраці з Департаментом міжнародного
співробітництва та туризму Львівської Обласної Державної Адміністрації організовано та проведено
Міжнародну конференцію «Стимулювання розвитку туризму у Карпатському регіоні шляхом
покращення сервісу та безпеки туристів».

Міжнародна Конференція відбулась в конференц-залі Львівської облдержадміністрації.
В роботі Міжнародної конференції, взяли участь 60 учасників – із Львівської/Закарпатської/Івано –
Франківської/Чернівецької областей, з м. Тернопіль, м. Запоріжжя, м. Київ, з АР Крим, Республіки
Польща, Республіки Білорусь, Чеської Республіки.
На офіційному відкритті Міжнародної конференції із вітальним словом виступив в.о. директора
департаменту міжнародного співробітництва та туризму Львівської облдержадміністрації Лев
Захарчишин та наголосив на важливості сучасної системи безпеки туристів, про зобов’язання ЛОДА
стосовно організації і забезпечення безпеки туристів в горах. Наголошено на важливості співпраці
державних служб і ГО по забезпеченні безпеки туристів і формуванню туристичного іміджу області.
Про Програму закупки обладнання, все це надасть нового поштовху для розвитку туризму на Львівщині
Даний документ був створений завдяки фінансовій допомозі Європейського Союзу в межах Програми
транскордонного співробітництва Польща – Білорусь – Україна 2007-2013. За зміст даного документу несе
відповідальність виключно «Громадська організація «Асоціація Гірських Провідників «Ровінь» і він ні в якому
разі не може розглядатися як позиція Європейського Союзу
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та Україні загалом, побажав успіху та позитивних результатів з реалізації проекту.
Томаш Йенджеєвскі, координатор проектного відділу Спільного Технічного Секретаріату
Програми Транскордонного Співробітництва привітав АГП “Ровінь” з перемогою у конкурсі
проектів (на конкурс поступило 800 заявок, а, перемогло 100). Висловив надію, що проект буде
впроваджено якісно. Запевнив, що Програма надаватиме експертську допомогу, партнерам проекту, на
що день. Виокремив туристичну транскордонну спільноту яка практично користатиме з напрацювань
проекту. Підкреслив про якісний взаємозв’язок Європейських Програм Добросусідство (внаслідок
котрої у 2008 р. і створена АГП “Ровінь”) та Транскордонної Співпраці. Побажав успіху в реалізації
проекту.
Іван Горбацьо, директор Асоціації гірських провідників «Ровінь», керівник вищезгаданого проекту,
розповів про важливість забезпечення безпеки туристів в горах. В мультимедійній версії презентував
учасникам основні положення, заходи та очікувані результати проекту, а саме про те, що невдовзі буде
створено навчально-тренувальний центр для підготовки фахівців туристичного супроводу та
рятувальників гірської пошуково-рятувальної служби, будуть підготовлені транскордонні екскурсоводи,
гірські провідники та працівники для гірських пошуково-рятувальних пунктів, а також буде створено
громадські пошуково-рятувальні пункти в с. Довгому Дрогобицького району та смт. Славське
Сколівського району тощо. Керівник проекту наголосив на важливості запозичення польського досвіду.
На конференції Анджей Чех - голова правління Гірського добровільного загону рятування Група
Бещадська (GOPR) з Республіці Польща презентував аудиторії діяльність служби та показав
відеоролики, в яких відображено реалії роботи гірських рятувальників, а також їхні умови і реалії праці
та сучасне матеріально-технічне забезпечення гірських рятувальних пунктів тощо. В Групі Бещадській
налічується 211 добровільних рятувальників. Термін підготовки рятувальника становить від 2 до 5
років. Щоби отримати комплект форми професійного рятувальника потрібно відчергувати 1200 год.
Професійні рятувальники зобов’язані, що три роки пройти вишкіл з підвищення кваліфікації. З 1961 по
2012 рр. службою здійснено 21 тис. рятувальних акцій. Служба має свій екстрений цілодобовий тел.
номер 601100 300. Надав вичерпні відповіді на поставленні із залу питання.
Начальник Львівської обласної контрольно-рятувальної служби Михайло Яворівський розповів
історію створення та реорганізації контрольно-рятувальної служби. Проаналізував ситуацію рятування
в горах на Україні та наголосив, що в умовах швидкого розвитку активного та екстремального туризму
необхідно зосередитись на вчасній і реальній допомозі туристам. Про те, що сьогодні більше уваги
треба приділити підготовці громадських рятувальників і збільшенню їх чисельності. Навів приклад
реальної допомоги більше 40 добровольців при проведенні пошукових робіт в лавині цього року в
Карпатах на Боржавському хребті. Наголосив на потребі створити Карпатську гірську добровільну
рятувальну службу (піти аналогією Польщі).
Начальник гірської пошуково-рятувальної частини аварійно рятувального загону
спецпризначення ТУ Івано-Франківської області Олег Ковтун ввів у курс створення та розвитку
туристичних служб з 80-х рр. про реформу служби і про найгірше що можна було вчинити це
звільнення найкращих людей. Про нульовий варіант реформи, поставлено риторичне питання “...як
можна посилати в гори, рятувати туристів, не навчену людину...”. Про те, що не має єдиного центру
гірських рятувальників і провідників. Про необхідність звернення до Державної служби з надзвичайних
ситуацій про перегляд питання реформування гірських рятувальних підрозділів. Про необхідність
звернення до Верховної Ради України стосовно якнайшвидшого прийняття “Закону про гори” в котрому
передбачити правила перебування і поведінки в горах, обов’язкове страхування туристів і компенсації
витрат за проведені профілактичні і пошуково-рятувальні роботи.
Даний документ був створений завдяки фінансовій допомозі Європейського Союзу в межах Програми
транскордонного співробітництва Польща – Білорусь – Україна 2007-2013. За зміст даного документу несе
відповідальність виключно «Громадська організація «Асоціація Гірських Провідників «Ровінь» і він ні в якому
разі не може розглядатися як позиція Європейського Союзу
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Чеську Республіку, представляв Докопул Іво – координатор проекту маркування туристичних
маршрутів. Координатор доповів що Чеська Республіка має 40 тис. км. Маркованих маршрутів. В
Закарпатській обл. проектом промарковано 1000 км., в Криму 550 км. Розповів про Європейську
систему знакування шляхів, про важливість якісного маркування, видимість розмітки, про роботу з
картами, GPS треки тощо. Ознайомитись із напрацьованим можна на інтернет сторінці www.karpaty.net
З реаліями та проблемами на шляху розвитку туристичного супроводу в гірській місцевості з
учасниками заходу поділився гірський провідник Олександр Нужний. Про казуси з класифікації
професії, Наголосив про потребу єдиного маркування та знакування гірських туристичних шляхів. Про
охорону довкілля, заповідних територій, про відсутність притулків і альтанок, про необхідність
професійного об’єднання типу Клубу Карпати.
АР Крим представляв Володимир Мельников – начальник контрольно-рятувальної служби Криму.
Розповів про позитивні тенденції в роботі Українських рятувальних служб. Заакцентував увагу на
вишколі і підготовці волонтерів котрі задіяні в рятувальних акціях, що проводяться службою в
Кримських горах. Історія створення рятівничої служби в Криму сягає 1964 р. Доповів про ряд змін в
законодавстві, що призвели до фактичної руйнації у 2000 р. структур рятувальників. Доповів про
структуру рятувальних заходів, про зони відповідальності тощо. Підтримав ідею прийняття “Закону про
гори ” в котрому передбачити правила перебування і поведінки в горах та обов’язкове страхування
туристів. Ознайомитись із напрацьованим можна на Інтернет сторінці www.kss.crimea.ua Служба має
свій екстрений цілодобовий тел. 067 555-000-1
Лешек Коман – член Правління Кола Провідників Польського Товариства ТуристичноКраєзнавчого (PTTK) в м. Перемишль (Польща). Ввів в історичний екскурс розвитку активного
мандрування в польських горах. Про історію створення і віхи розвитку PTTK. За акцентував, що на
сьогодні Товариство видало 25 тис. дозволів туристичним провідникам (найбільше виданих дозволів
припадає на 4 гірські воєводства). Особливістю організації масових туристичних акцій в Польщі є те,
що гірські рятувальники і туристичні провідники залучаються до них спільно.
В рамках заходу виступили та вручили значки «Турист України» голова Львівської обласної
Федерації спортивного туризму України Тарас Пахолюк та віце-президент Федерації спортивного
туризму України (ФТСУ) Володимир Соколов. Відмітили відмінну організацію і проведення
конференції. Доповіли про структуру і зміни в керівництві Федерації спортивного туризму України.
Про співпрацю Федерації та рятувальних служб України. Звернули увагу на негативний досвід заміни
досвідчених керівників підрозділів та рятувальних відділень на офіцерів цивільного захисту без досвіду
рятування в горах у Львівському підрозділі. Виступили з підтримкою відновлення роботи добровільних
гірських пошуково - рятувальних загонів, оскільки це є європейська практика/ норма. До відома
учасників конференції доведено, що 17 березня 2012 року Комісію з велосипедного туризму ФСТУ
було одноголосно прийнято членом Європейського союзу вело туризму - UECT. Про те, що у 2015 р.
EuroVelo буде проводитись в Україні. Заанонсовано про заплановане ФСТУ, на 23 березня, сходження
на г. Говерлу. Детально з положеннями та запланованими заходами можна на Інтернет сторінці
Федерації http://www.fstu.org.ua
Сергій Коледа, заступник голови правління Гроднинського обласного відділення ГО
«Республіканський туристсько-спортивний союз» (Республіка Білорусь) відзначив великий вклад в
забезпечення безпеки туристів львівських розробників української національної системи знакування
туристичних шляхів, яку на території Білорусі прийняли в себе як таку, що відповідає європейським
стандартам, і успішно використовують для ознакування пішохідних, велосипедних, водних, лижних та
кінних видів активного туризму.
Даний документ був створений завдяки фінансовій допомозі Європейського Союзу в межах Програми
транскордонного співробітництва Польща – Білорусь – Україна 2007-2013. За зміст даного документу несе
відповідальність виключно «Громадська організація «Асоціація Гірських Провідників «Ровінь» і він ні в якому
разі не може розглядатися як позиція Європейського Союзу
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Також на конференції виступив голова Української Асоціації Активного та Екологічного туризму
Сергій Підмогильний із пропозицією приділяти належну увагу активному та екологічному тризму та,
зважаючи на світові тенденції розвитку туризму, оголосити наступний рік «Роком активного туризму».
Володимир Діденко - виконавчий директор Української асоціації рятувальників, нагадав історію
створення асоціації та її здобутки з 1990 року по наш час, про внесок громадських рятувальних
формувань в організацію та становлення МНС України та надзвичайно прохолодне ставлення та зневагу
на сьогодні чиновників нинішньої Державної служби надзвичайних ситуацій до неурядових
рятувальних формувань та волонтерів-рятувальників. Запропонував розробити нові правила
атестування громадських рятувальних формувань та волонтерів-рятувальників.
Всі бажаючі мали змогу виступити з короткими порадами та зауваженнями в запропонованій тематиці.
В рамках конференції було проведено анкетування. На основі систематизованих відповідей на
поставлені питання було виявлено наступні відповіді.
До Питання 1. Чи своєчасним і перспективним, на Вашу думку, є обговорення проблем туристичного
супроводу та безпеки туристів в горах? 100% опитаних відповіли ТАК.
До Питання 2. Чи варто об’єднувати та проводити спільні навчання для фахівців туристичного
супроводу (екскурсоводів, гідів-перекладачів, провідників і т.д.) та гірських рятувальників? 100%
опитаних відповіли ТАК.
До Питання 3. Чи існують на Ваш погляд бар’єри/проблеми, які перешкоджають розвитку
транскордонного туризму? (Зокрема активного. Якщо так, вкажіть, які саме?) 90 % опитаних відповіли
ТАК. Серед наявних проблем респондентами виділено наступні: Візовий режим; візові проблеми для
туристів з України; відсутність пунктів перетину кордону пішими туристами; політика та фінанси;
зволікання із вступом України до ЄС.
До Питання 4. Чи достатньо приділяється уваги на державному/бізнесовому рівні питанням
інформаційного просування гірської туристичної індустрії? 100 % опитаних відповіли НІ. В контексті
поставленого питання по окремо взятим країнам транскордонного регіону: В Польщі - 58% опитаних
відповіли ТАК; В Україні - 90% опитаних відповіли НІ; В Білорусії - 80% опитаних відповіли НЕ
ЗНАЮ.
До Питання 5. На Ваш погляд, вирішення яких першочергових питань необхідно лобіювати АГП
“Ровінь” перед органами державної влади, щодо позитивного розвитку туризму в Україні зокрема?
Отримані наступні відповіді:
1. підготовка професійних кадрів;
2. знакування туристичних шляхів;
3. розробка
цільових
державних
і
регіональних програм розвитку туризму;
4. створення
та підтримка діяльності
громадських рятувальних служб;
5. аналіз ситуації;
6. сприяння запровадженню єдиної системи
знакування туристичних маршрутів;
7. включення питання підготовки фахівців
для супроводу туристів в ВНЗ областей з
гірським рельєфом;

8. включити у програму ВНЗ лекцій зі Етно
туризму;
9. створити державну програму щодо
організації тур клубів (обласних, міських,
районних тощо);
10. розвиток туристичної інфраструктури
(знакування тур. шляхів;
11. обладнання місць стоянок та бівуаків для
туристів);
12. навчання
фахівців
туристичного
супроводу і рятувальників;
13. створення системи підготовки молодих
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рятувальників;
14. внесення змін до Закону України про
туризм;
15. реорганізація
державних
гірських
рятувальних підрозділів;
16. фінансування галузі;

17. підготовка кваліфікованих спеціалістів
(альпіністів, мед. персоналу, психологів і
т.д.);
18. проблеми безпеки та профілактики
нещасних випадків;
19. допомога органів державної влади.

До Питання 6. Які на Вашу думку проекти сприятимуть розвитку транскордонного співробітництва
між Україною, Польщею та Білоруссю в галузі туризму: інфраструктурні, освітні, екологічні чи інші?
Отримані наступні відповіді: усі вищезазначені аспекти – 35%; інфраструктурні – 30%; не знаю – 17%;
освітні – 18%.
Усі Перелічені
Інфраструктурні
Не знаю
Освітні

До Питання 7. Які проблемні питання, на Вашу думку, варто обговорити під час наступної міжнародної
конференції?
Отримані наступні відповіді:
 знакування і маркування туристичних
шляхів і маршрутів;
 інфраструктура;
 співпраця громадських та державних
служб в питаннях забезпечення системної
безпеки туристів в горах;
 навчання рятувальній справі;
 законодавча база у сфері туризму (плюси
і мінуси);
 методика категорування туристичних
спортивних походів;
 роль маршрутно–кваліфікаційних комісій
в забезпеченні безпеки туристичних
походів;
 реорганізація гірської пошуковорятувальної служби в Україні;








фінансування громадських організацій;
чіткий розподіл відповідальності між
громадськими організаціями (КРС) та
державними службами МНС;
практична підготовка рятувальників і
гірських провідників;
поширення інформації про існуючі
рятувальні служби серед туристів;
проведення навчань для туристів перед
походом в гори тощо;
діяльність туристських контрольнорятувальних служб та їхній правовий
захист на державному рівні.

До Питання 8. На Вашу думку які ще організації і служби слід залучити до спільної роботи в напрямку
розвитку туризму у Карпатському регіоні, в частині налагодження співпраці, обміну досвідом, промоції
і т.д.
Отримані наступні відповіді:
1. науковців та студентів профільних ВНЗ
для наукового обґрунтування проблем
активного туризму;
2. ЗМІ; телебачення; представників
лісового господарства;

3. представників державної прикордонної
служби;
4. об’єднання туроператорів та турагентів;
5. Державне агентство з туризму і курортів;
6. об’єднання гірських провідників та
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екскурсоводів;
7. директорів національних парків;
Верховну Раду України;
8. Федерацію спортивного туризму
України;
9. власників агроосель;

10. представників медицини катастроф;
11. природоохоронні установи;
12. районні та державні органи влади
Львівської, Закарпатської, Ів.
Франківської областей;
13. студентські та шкільні організації.

До Питання 9. Ваші побажання щодо створення громадських пошуково-рятувальних пунктів для
надання допомоги туристам і місцевим жителям регіону під час виникнення надзвичайних ситуацій
(місця розташування, оснащення, чисельності і т.д.).
Отримані наступні відповіді:
 потрібно створювати у найбільшому скупченні туристичних потоків та найбільшої туристичної
активності;
 налагодити співпрацю у трикутнику громадський сектор – приватні меценати – місцева влада;
 стосовно численності та оснащення врахувати специфіку регіону;
 рекомендовано надати основну функцію рятування ДСНС, а громадським формуванням
допоміжну;
 побажання розвитку та взаємодії з іншим службами;
 питання потрібно вирішувати в комплексі з реорганізацією державних пошуково-рятувальних
служб і внесенням змін до Закону України «Про Туризм»;
 в кожному гірському селі потрібно мати вишколену людину для контакту та надання допомоги і
порятунку;
 пошук фінансування на підтримку пунктів;
 пункти створювати на початку та в кінці туристичних маршрутів, а також в проміжних пунктах;
 державі потрібно приділяти більше уваги створенню та підтримці таких формувань у в гірських,
лісових та спелеологічних районах України, а також звернутися до керівництва національних
парків, лісгоспів, заповідників щодо відновлення та будівництва нових притулків в високогір’ї.
До Питання 10. Ваші можливі побажання та пропозиції?
Отримані наступні відповіді:
 підготувати підсумковий телепродукт для промоції хорошої ідеї;
 видати публікації доповідей учасників конференції;
 сприяти внесенню змін у закон України про туризм;
 ввести обов’язкове страхування туристів;
 розвивати співпрацю, а саме:
1. проведення спільних навчань/промоції можливостей відпочинку в горах/ з країнами які
входять в Карпатський Єврорегіон;
2. побільше проводити таких заходів на територіях Карпатського регіону;
3. залучати до таких конференцій представників уряду та спонсорів;
4. українським рятувальним службам необхідно навчитися гідно і позитивно представляти
свої напрацювання і досвід;
5. можливе створення при Державному агентстві з туризму та курортів/чи Міністерстві
молоді і спорту незалежних гірських пошуково-рятувальних загонів;
6. надати можливість відвідати рятувальні загони для отримання досвіду роботи;
7. організувати та провести майстер-клас.
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До Питання 11. Ваша оцінка якості проведення Міжнародної конференції? Отримані наступні
відповіді: відмінно – 65%; добре – 29%; задовільно – 6 %.
80
60
40

відмінно
добре

20
0

задовільно

Під час конференції відбулись жваві дискусії, її учасники мали змогу встановити контакти, обмінятися
досвідом і запозичити кращі європейські практики в забезпеченні захисту безпеки та порятунку
туристів, маркуванню і знакуванню туристичних шляхів і маршрутів тощо.
На сьогоднішній день головною ціллю для учасників транскордонного проекту є:
 започаткування тісної співпраці між людьми та організаціями, які працюють в сфері пошуку та
рятування туристів, надання туристичного супроводу мандрівникам у гірській місцевості та
розвитку туризму загалом по дві сторони кордонів ЄС;
 створення міцної платформи для співпраці, діалогу і обміну досвідом, як на даному етапі, так і на
далеку перспективу.
Учасники Міжнародної Конференції стверджують факт, що активний гірський туризм є пріоритетною
галуззю економіки на транскордонних територіях, як в Україні так і в Польщі. Однією з головних умов
для розвитку гірського туризму та залучення туристів є наявність екологічно чистого середовища,
атракційність пропонованих екскурсій, зацікавленість збоку подорожуючих та гарантування їх безпеки
під час подорожі та відпочинку.
Проаналізувавши й обговоривши проблеми розвитку туризму, туристичного супроводу та
забезпечення безпечного перебування туристів у горах, Учасники Міжнародної конференції
констатують: погіршення ситуації рятування в українських горах на сьогоднішній день у
порівнянні з 2010-2011 роком!
При обговоренні вищезгаданого питання серед основних причин називались:
1. Ліквідація Державної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби пошуку і рятування туристів
МНС України.
2. Припинення діяльності юридичних осіб: Львівського, Івано-Франківського, Закарпатського та
Кримського гірських пошуково-рятувальних загонів (ГПРЗ) (2011 р.) – шляхом приєднання до
воєнізованих загонів спеціального призначення та загону технічної служби. Як наслідок:
3. зміна керівного складу гірських підрозділів в Львівській області та в АР Криму, звільнення
досвідчених командирів частин, груп і відділень та їх заміна офіцерами цивільного захисту без
досвіду рятування в горах, значно погіршило фаховий рівень комплектації цих підрозділів, умови
взаємодії рятувальників з туристами, саме на рівні виконання профілактичних і рятувальних
заходів прямо і негативно впливає на безпеку туристів і мандрівників у горах;
4. погіршилась швидкість реагування гірських підрозділів на НС через багаторівневе
підпорядкування, відсутність єдиного керівного органу гірськими підрозділами, розпорошеність
їх невеличкими групами в інших структурних підрозділах;
5. через переведення підрозділів з місць розташування у центральних частинах населених пунктів
до місць дислокації воєнізованих загонів спеціального призначення (здебільшого на околицях
населених пунктів, велика відстань від ж/д та автовокзалів) значно погіршились умови взаємодії
рятувальників з туристами,отримання консультацій, реєстрації, що прямо впливає на безпеку
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туристів у поході чи на відпочинку.
В той самий час результати діяльності рятувальних підрозділів, створених на добровільних засадах, таких, як Гірський добровільний загін рятування Група Бещадська (GOPR, Grupa Bieszczadzka) у
Польщі,
Контрольно-рятувальна служба Криму в Автономній Республіці Крим – показують
перспективність розвитку таких добровільних громадських угруповань, наявність безпосередніх та
тісних зв’язків рятувальників з туристами — їх необхідність для успішного проведення профілактичних
та пошуково-рятувальних рятувальних робіт у горах.
Станом на 22 березня учасники Міжнародної конференції остаточно внесли свої корегування на
місцях, погодили та ухвалили Резолюцію, в статтях котрої декларують:
1. Поширювати інформацію про туристичні можливості Карпатського регіону та транскордонні
туристичні маршрути шляхом здійснення публікацій брошур, листівок та путівників,
орієнтованих на туристів.
2. Проводити скоординовані спільні роботи в сфері маркетингу і промоції регіону.
3. Надавати допомогу органам державної влади у вивченні туристичних потоків, особливо на
територіях Національних Природних Парків, розробляти та здійснювати заходи, що поліпшують
екологію Карпатського регіону, у тому числі шляхом проведення з туристами бесід та занять
щодо поведінки у горах, сприяти популяризації та дотриманню екологічних правил під час
подорожей.
4. Підтримати створення в гірських районах України добровільних громадських пошуковорятувальних команд з числа кваліфікованих кадрів спортивного туризму, альпіністів,
гірськолижників та місцевих мешканців гірських населених пунктів.
5. Рекомендувати фахівцям туристичного супроводу та гірським рятувальникам з інших областей
України та прикордонних воєводств Польщі щорічно приймати участь у спільних навчаннях,
стажуваннях та тренувальних зборах.
6. Розробляти проекти та пропонувати для встановлення вздовж туристичних шляхів інформаційні
знаки-таблиці з інформацією про діючі гірські пошуково-рятувальні пункти, які обслуговують
дану територію, та їхні контактні телефони.
7. При підготовці фахівців туристичного супроводу (гірських провідників) та гірських
рятувальників дотримуватись принципів гендерного рівноправ’я чоловіків і жінок з точки зору їх
шансів на ринку праці.
8. Звернутись до Державного агентства України з туризму та курортів з проханням залишити
існуючий до недавнього часу механізм видачі Дозволів на право здійснення туристичного
супроводу фахівцям туристичного супроводу.
9. Виступити з ініціативою щодо внесення змін та доповнень до Кодексу цивільного захисту
України в частині надання дозволу на організацію та проведення підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації рятувальників професійних аварійно-рятувальних служб громадськими
об’єднаннями та організаціями, опираючись на власну матеріально-технічну базу, відповідно до
специфіки діяльності, а не виключно в закладах державної форми власності.
10. Виступити з ініціативою щодо розробки відповідно до міжнародного досвіду Закону України
«Про гори», в
якому
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чітко передбачити функції, права та відповідальність суб’єктів туристичної діяльності, органів
місцевого самоврядування, виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, що здійснюють
діяльність в горах. В якому також передбачити зобов’язання держави у забезпеченні безпеки
людей. Визначити загальні правила поводження та безпеки людей у горах.
11. Передбачити Законом України «Про страхування» обов’язкове особисте страхування туристів та
відпочиваючих які перебувають у гірській місцевості. Визначити порядок укладання Договорів
страхових компаній з аварійно-рятувальними службами, в яких передбачити механізм
відшкодування витрат за проведені профілактичні, пошуково- (аварійно-) рятувальні роботи.
12. Звернутися з листом до голови Державної служби з надзвичайних ситуацій та відповідним
зверненням до КМУ з проханням переглянути питання щодо реформування гірських
рятувальних підрозділів в системі ДСНС.
13. Звернутись з проханням до голови ДСНС створити комісію з залученням фахівців гірських
рятувальних служб та управлінь туризму для всебічного і достовірного аналізу результатів
реорганізації гірських пошуково-пошуково-рятувальних загонів, врахувати негативні аспекти
цієї реформи в АР Криму та Львівської області, врахувати пропозиції туристсько-спортивних
організацій, вивчити досвід інших країн в питаннях захисту та безпеки туристів в горах і
продовжити реформування гірських підрозділів.
14. Розглянути можливість відновлення гірським пошуково-рятувальним загонам статусу юридичної
особи та розглянути інші можливі варіанти реорганізації:
15. розробити та затвердити нормативно-правові акти де визначити критерії та провести розрахунки
необхідної чисельності рятувальників та оперативних одиниць. Рекомендувати провести
розрахунки виходячи з специфіки території (навантаження, чисельності туристів, наявності
потенційних природних небезпек і т.д.), а також дислокації рятувальних підрозділів для
ефективного реагування на надзвичайні ситуації (особливо враховувати час прибуття на місце
для надання допомоги потерпілим);
16. створити Центр підготовки (проведення первинної підготовки) та перепідготовки гірських
рятувальників. З цією метою розробити та затвердити навчальні програми в яких також
передбачити можливість підвищення кваліфікації гірських рятувальників;
17. структурні гірські пошуково-рятувальні підрозділи укомплектувати спорядженням, технікою та
майном відповідно до сучасних вимог;
18. сприяти створенню та розвитку громадських гірських пошуково-рятувальних підрозділів та
налагодженню їх взаємодії зі держаними рятувальними формуваннями.
19. Звернутись до Місцевих органів влади з проханням розглянути можливість надання допомоги
громадським Контрольно-рятувальним службам туристсько-спортивної спілки України
Карпатського регіону, а також сприяти їх розвитку шляхом розроблення та фінансування
спільних цільових програм щодо захисту та безпеки туристів.
Закінчення.
Для додаткової інформації просимо звертатись:
Іван Іванович Горбацьо – генеральний директор АГП “Ровінь”/керівник проекту.
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Фото-звіт Міжнародної конференції «Стимулювання розвитку туризму у Карпатському регіоні
шляхом покращення сервісу та безпеки туристів».
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