
 

- сторонніх фахівців, 
- представників місцевих громад, 
- працівників Краснокутської РДА, 
- дані, наведені в наукових документах і періодичних виданнях,  
- особистий досвід.  

 
 
3. Постановка завдання. 
 

Виконання національним парком «Слобожанський» усіх покладених на 
нього Законом України «Про природно-заповідний фонд України» завдань в 
майбутньому можливо тільки у випадку: 

3.1. Оптимального включення до його складу територій та об’єктів, які 
мають максимальну наукову цінність у зв’язку з наявністю та високою 
концентрацією видів, занесених до Червоної книги України, рослинних 
угруповань і видів, занесених до Зеленої книги України (фото 6-19), а також 
включення до території національного парку достатньої площі прилеглих 
ділянок, які б могли створити умови для захисту цінних природних комплексів 
і звели б до мінімуму втручання людини у природні еволюційні процеси. 

3.2. Максимальної прив’язки території національного парку до 
рекреаційно важливих ландшафтів та об’єктів культурної спадщини (фото на 
обкладинці, фото 1-5, фото 11). Включення рекреаційно важливих ландшафтів 
та об’єктів культурної спадщини до складу національного парку створить 
умови як для їх рекреаційного використання, так і, водночас, буде сприяти їх 
збереженню, у тому числі, захистить їх від можливого незаконного 
привласнення фізичними або юридичними особами.  

3.3. Максимального врахування думки та пропозицій місцевих громад, 
землекористувачів, Краснокутської РДА щодо меж, створення, а також 
подальшого функціонування НПП «Слобожанський» з метою створення 
дієздатної поліфункціональної структури, яка, з одного боку, в повній мірі 
повинна виконувати вимоги законів України «Про охорону навколишнього 
природного середовища», «Про природно-заповідний фонд України», «Про 
тваринний світ», «Про рослинний світ», «Про Загальнодержавну програму 
формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки», 
Земельного кодексу України, Лісового кодексу України та Водного кодексу 
України, а з другого, надала б значний імпульс розвитку сучасної туристичної 
інфраструктури регіону, створила умови для активізації інвестиційної 
діяльності у галузях, що належать до так званого «зеленого туризму». Плідна 
праця з представниками місцевих громад сприятиме подальшому їхньому 
розумінню важливості та необхідності створення НПП «Слобожанський», 
допоможе уникнути у подальшому конфліктів з громадою. 

Пропозиції повинні враховувати обставини, наведені у пунктах 3.1.; 3.2.; 
3.3. 
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