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17 жовтня «Зоря» надрукувала статтю під 
назвою «Національний парк «Слобожансь-
кий » - не створивши, знищили?» і цим самим 
розпочала незалежне р о з с л і д у в а н н я 
непростої проблеми, що склалася на 
території Богодухівського та Краснокут-
ського районів, але має 
пряме відношення до 
кожного мешканця 
Харківської області. 
Тож, де б ви не жили, 
слідкуйте, будь лас-
ка, за серією таких 
матеріалів. Бо дуже 
скоро вам, шановні 
краснокутчани, бого-
духівці, та й золочів-
ці, доведеться робити 
свій Вибір. Можливо, 
у вас виникнуть сум-
ніви і заперечення, а, 
може, ви несподівано 
знайдете відповіді на 
ряд дуже важливих 

питань: Чому в нас слабкі імунітети і хворі 
діти? Що означає теза: «Ліс – наше багатс-
тво!»? Кому шкодять національні парки і 
«під кого» вони створюються? І головне, 
прозаїчне питання – де ж та моральна ве-
личина, на яку будуть рівнятися наші діти? 
Отож, розмова продовжується.

Україна – лісодефіцитна держава і Хар-
ківська область тут - не виняток. Ліси займа-
ють менш, ніж 13 відсотків нашого регіону, 
включаючи всі байрачні масиви і лісосмуги. 
Але це не є перешкодою для масової руб-
ки лісу і продажу його за кордон. В цьому 
контексті попередження «Ліс – наше багатс-
тво», можливо, й має значення. А от як бути 
з другою частиною тези: «Бережіть його»? 

Для того, щоб зберегти «зелені легені» в 
країні й існує програма створення заповід-

них територій, що має на меті контролювати 
(припинити) рубки та зберегти (не допусти-
ти) «прихватизацію» унікальних природних 

куточків. Здавалося б – ось вона, спра-
ведливість!  Та, виходить, на ній також 
можна поспекулювати…

  - До нас в село (воно підпадає під 

територію майбутнього національного пар-
ку) приїздив один депутат і розповідав, що 
цей парк робиться «під когось», - скар-

жаться читачі. - При цьому він 
запевняв, що після створення 
заповідника прості люди більше 
не матимуть можливості вільно 
ходити до лісу, збирати гриби, 
купатися в лісових ставочках. 
Нам таке заповідання не потріб-
не!  

Читаємо діюче законодавство 
й бачимо, що створення заповід-
них територій, по суті, - це на-

дання такого юридичного статусу, який об-
межує деякі види господарської діяльності 
на них – будівництво, рубки, меліорацію, за-
смічення і забруднення. 
При цьому зберігаються 
всі традиційні види при-
родокористування – ви-
пас худоби, сінокіс, збір 
грибів, ягід і лікарських 
трав (за винятком рід-
кісних видів, які й так 
збирати не можна), лю-
бительське рибальство. 
Повна заборона госпо-
дарської діяльності пере-
дбачається лише в двох 
категоріях заповідних 
територій – в природних 

заповідниках і заповідних урочищах. 
Перевага національних природних пар-

ків  і полягає в тому, що вони поєднують в 
собі дві основні функції – охорону приро-
ди і забезпечення рекреаційних потреб на-
селення, простіше кажучи – Національний 
парк «Слобожанський» якраз і створюється 
«під простих людей» і ніякій приватизації 
він не підлягає!!! Більше того, це - 

єдиний шанс лісу вціліти, не 
«виїхати» за кордон!!!

- А нам говорять про 
скорочення робочих місць 
і вивільнення 350-400 чо-
ловік, - знову телефонують 
небайдужі люди.

Але ж в Гутянському ліс-
госпі професію лісоруба 
можливо врешті замінять 
на професію лісника, тобто 
людину, призвану ліс БЕ-
РЕГТИ, а не нищити, як це і 
було в лісах першої категорії 
завжди. 

- «Адміністрація  ДП 
«Гутянський лісгосп» не 
заперечує проти створення 
НПП «Слобожанський», 
але, не відступаючи від 
правових норм…» - це вже 
цитата з листа, який отри-

мала «ЗОРЯ» на цьому тижні від Гутянсь-
кого лісгоспу. Тобто, почалася дискусія між 
фахівцями.

Сам лист і коментар до нього читайте на 
9 сторінці. 

Шановні земляки, думайте, робіть вис-
новки. Якщо щось не зрозуміло – звертай-
теся до «ЗОРІ», ми переадресуємо ваші 
питання і владі, і незалежним експертам. 
Пам’ятайте тільки одне – від вас залежить, 
як ми будемо жити завтра. Вам робити вибір 
– і це вже не політичні теревені, а питання 
життя і, не побоюся перебільшення, смер-
ті…  
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Створення заповідних територій сьогодні – єдиний шанс для лісів Краснокутщини і Богодухів-
щини вціліти і залишитися в державній власності. Одна з надій для нашого регіону вижити.

Зневірені громадяни сприймають цю святу справу з насторогою. Вони бояться чергової зе-
мельної махінації.


