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Передмова до українського видання
Українському читачеві пропонується переклад основних результатів
виконання міжнародного проекту ТІСАD, спрямованого на розроб
лення засад забезпечення сталого просторового розвитку водозбірного басейну річки Тиси.
Даний річковий басейн, розташований в межах п’яти держав, зокрема й України, розглядається як один з модельних для опрацювання
механізмів реалізації Керівних принципів сталого просторового розвитку Європейського континенту, які були ухвалені ще у 2000 році і
з тих пір стали основним документом щодо політики Ради Європи,
її держав-членів з питань територіального розвитку та регіональної
політики. Катастрофічні паводки в Європі та забруднення річок внаслідок аварій на початку 2000-х років, відповідне рішення Комітету Міністрів Ради Європи із зверненням до урядів значною мірою
визначили зміст цього проекту, вибір басейну саме річки Тиси для
його реалізації.
У ході тривалого, часом досить складного, процесу переговорів
представників України, Угорщини, Словаччини, Румунії, а також Сербії і Чорногорії у Комітеті старших посадових осіб СЕМАТ (Конференції міністрів Європи, відповідальних за регіональний, просторовий
розвиток) було досягнуто згоди з усіх принципових питань подальшого співробітництва у цій сфері, які було викладено у документі,
який одержав назву - Ініціатива зі сталого просторового розвитку водозбірного басейну річки Тиси. Цей документ було підписано представниками зазначених держав у вересні 2003 року у м.Любляні
(Словенія).
Для України розроблення та підписання Ініціативи, виконання в
межах її реалізації багатостороннього проекту ТІСАD за Програмою
Європейського Союзу з Міжнародного Партнерства Південно-Східної Європи має особливе значення, насамперед з огляду на те, що
йдеться про забезпечення реалізації інтеграційних процесів нашої
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держави до Європейського простору, відпрацювання їх конкретних
шляхів на основі принципів сталого розвитку, механізмів системи
територіального планування.
Не менш важливим є й те, що у ході виконання проекту українські
учасники цього проекту за єдиною спільно опрацьованою методологією виконали системний аналіз ситуації в межах української
частини басейну річки Тиси, набули цінний досвід з інтеграції національних аналізів, пошуку спільних рішень, а також застосування
сучасних геоінформаційних технологій, відповідного програмного
забезпечення, визначення на цій основі за участю представників
держав, які відрізняються традиціями територіального планування,
виконання досліджень територій, вимогами національного законодавства, особливостями соціально-економічного розвитку та численними іншими умовами, єдиної стратегії розвитку регіону. Тому,
сподіваємося, що набутий досвід стане корисним для виконання
аналогічних досліджень у інших, насамперед трансграничних регіонах України.
Хотілося б звернути увагу й на те, що підготовлені документи відображають точку зору незалежних експертів з різних держав на
проблеми розвитку басейну річки Тиси в цілому та його територіальних одиниць, зокрема й у межах України, що також має викликати особливий інтерес українських владних органів, вчених, фахівців,
громадськості.
Матеріал, перекладений українською мовою, являє собою короткий виклад основних документів, підготовлених за результатами
виконання проекту ТІСАD. З їх повним текстом англійською, у разі
потреби, бажаючі зможуть познайомитися, звернувшись до диску,
що додається до цього видання. Наголошуємо й на тому, що перек
лад здійснено з адаптацією тексту до усталеної в Україні правової та
іншої професійної термінології.
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I. Вступ
Водозбірна територія річки Тиси розташована у східній частині Карпатського регіону та обмежується внутрішніми схилами дуги Карпатських гір. Ця територія площею у 157 тисяч квадратних кілометрів багата на природні ресурси.
У березні 2001 року після двох значних хвиль забруднення, які були
за походженням з території Румунії та поширилися вздовж річки
Тиси і багатьох її приток, спричинивши екологічну катастрофу, Комітет Міністрів Ради Європи закликав відповідні держави (Угорщина,
Румунія, Сербія та Чорногорія, Словаччина та Україна) налагодити
співпрацю з метою запобігання випадкам, подібним цим катастрофам, що вплинули на стан річок Тиса та Шамош, включаючи можливе розроблення угоди під егідою Ради Європи.
За активної участі Ради Європи “експертна група”, яка складалася з
делегованих вище названими державами фахівців, а також з інших
причетних міжнародних організацій, підготувала базовий документ
співробітництва під назвою “Ініціатива сталого просторового розвитку басейну річки Тиси”, який п’ять причетних держав прийняли
одноголосно.
З підписанням “Ініціативи” розпочалася спільна робота. Для її розширення та взаємоузгодженого
продовження відповідальні міністерства та інститути з питань планування країн-партнерів подали заявку до Програми транскордонного
співробітництва Південно-Східної
Європи, що стало успішним. У черв7

ні 2009 року розпочалося виконання проекту, який передбачав
співробітництво 14 організацій з п’яти заінтересованих держав, а
також Групи щодо Тиси Міжнародної комісії з питань охорони річки Дунай (International Commission for the Protection of the Danube
River (ICPDR)).
Метою міжнародного проекту TICAD – “Розвиток водозбірної території річки Тиси” є забезпечення гармонізації взаємопов’язаного
територіального розвитку в басейні річки Тиси, сприяння створенню
сталої економічної структури, оптимальному використанню природних та культурних ресурсів, розвитку територій конкурентного
зростання, стимулювання налагодження внутрішньої та зовнішньої
взаємопов’язаності мережі населених пунктів.
Стратегія сконцентрована на наступних завданнях:
• зменшити вразливість;
• поглибити знання щодо просторових наслідків різноманітних
заходів;
• удосконалити канали фізичних та функціональних зв’язків;
• гармонізувати використання природних та культурних цінностей;
• узгодити спільні цілі розвитку та забезпечити ефективне розташування інвестиційних фондів.
У рамках проекту партнери розробили спільну методологію та базу
даних, на основі яких вони підготували аналіз територіальних процесів на національному рівні і надалі на рівні водозбірної території,
розробили міжнародну комплексну стратегію розвитку. Даний документ є міжнародною комплексною стратегією розвитку водозбірної території, розробленою на основі аналізу територіальних
процесів на рівні водозбірної території, а також результатів трьох
пілотних проектів, сконцентрованих на обмежених територіях та
проблемах приток.
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II. Узгодженість стратегії TICAD з відповідною політикою ЄС
Фундаментальним принципом стратегії TICAD є територіальний підхід, визнання та підсилення значення територіальних взаємозв’язків
і співпраці. Ініціатива СЕМАТ є безпосередньою передумовою проекту TICAD та визначає його стратегічні цілі.
У Стратегії для Європи до 2020 року закладено ряд амбіційних цільових показників, пов’язаних з рівнями зайнятості та освіти, розвит
ком бізнесу, інформаційними послугами тощо, які заслуговують на
увагу при визначенні пріоритетів та заходів стратегії TICAD.
Сфери, на які звернено увагу у Порядку денному EU щодо територій
2020, є важливими у регіоні TICAD.
Депопуляція, соціальний занепад,
що мають місце на околицях урбанізованих територій і особливою мірою
у сільській місцевості, є звичними
проблемами. Міста, навіть найбільші, є другорядними у національних
урбанізаційних системах. Поліцентричний розвиток урбанізації повинен мати такий характер, який
буде вигідним для сільської периферії, таким чином він повинен
бути активним стабілізуючим процесом, а не виснажливим явищем
для місцевих ресурсів. Збереження вкрай вразливих природних та
культурних ресурсів є навіть більш важливим, ніж деінде. Адаптація
до кліматичних змін та управління ризиками є важливими з огляду
на прикрий новітній досвід. Укріплення взаємозв’язків та, особливо,
внесок у територіальну єдність на транскордонному, національному та міжнародному рівнях є неодмінними потребами.
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З метою впровадження стратегія TICAD має бути узгоджена зі стратегією для Дунайського регіону, оскільки дана територія є складовою частиною басейну річки Дунай. Основні цілі та зобов’язання
стратегії TICAD та Стратегії Європейського Союзу для Дунайського
Регіону є гармонізованими.
Велика частка у землекористуванні в межах водозбірної території
річки Тиси належить сільському та лісовому господарству (70–90%).
Значною є і частка сільського господарства у структурі зайнятості,
особливо у румунських адміністративних одиницях. Тому Стратегія
сільського розвитку Європейського Союзу є важливою для цього
регіону. Її цілі – забезпечення сталого сільського та лісового господарства, ландшафтного
управління, інтегрованого
сільського розвитку – співпадають з цілями стратегії
TICAD і тому фонди (фінансові ресурси), сконцентровані в бюджеті ЄС для цих
цілей, є необхідними для
впровадження політичних
цілей у цих відносно менш
забезпечених регіонах.
Зелена книга щодо територіальної єдності (The Green Paper on
Territorial Cohesion) підіймає питання збалансованого територіального розвитку, зближення та співробітництва, а також відповідності специфічним властивостям регіонів та підвищення територіальної ідентичності: усі ці аспекти є дуже важливими для
стратегії TICAD.
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III. Визначення територіальних одиниць у межах водозбірної території річки Тиси
Для класифікації територіальних одиниць цільової території були
досліджені наступні просторові характеристики:
• система розселення;
• демографія;
• економічні показники;
• структура землекористування, властивості землекористування;
• інфраструктура.
III.1. Система розселення
Були досліджені три індекси: чисельність населення центрального міста; щільність населення; частка малих населених пунктів
(з населенням менше 5 тисяч осіб). В результаті були визначені
наступні характеристики:
• У межах водозбірного басейну річки Тиси є десять великих центральних міст з населенням понад 150 тисяч осіб.
У базових адміністративно-територіальних одиницях (АТО рівня
NUTS3 у країнах ЄС і близькі до них за площею субрегіони в Сербії
та райони в Україні) Клуж, Тіміш, Чонград, Хайду-Біхар та Південна Бачка велика частка населення сконцентрована у центральних
містах. Щільність населення в таких базових АТО – висока. У базових АТО з іншими великими центрами – Біхор, Сібіу, Арад, Кошице, Боршод-Абауй-Земплен – паралельно зі значною концентрацією міського населення високою є і частка сільського населення.
• У 19 базових АТО центри мають середній розмір (понад 50 тисяч мешканців). Деякі з них характеризуються великою часткою
міського населення та високою щільністю (Ужгородський, Північна Бачка, Сату-Маре), в інших встановився баланс між міським та
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сільським населенням (Мукачівський, Муреш, Бекеш та Західна
Бачка). В третій групі поза центром середнього розміру переважаючою є частка сільського населення (Селаж, Бистриця-Несеуд,
Прешов, Сабольч-Сатмар-Берег та Хевеш).
• Також є базові АТО зі знач
ним переважанням частки сільського населення
та відносно малими урбанізованими центрами
(Харгіта, Ноград, Північна
Бачка та Банська Бистриця
– ця мала територіальна
одиниця не має урбанізованого центру).
III.2. Демографія
Три компоненти характеризують демографічні процеси у водозбірному басейні річки Тиси. Майбутні тенденції визначаються здебільшого міграцією, віковою структурою та етнічним складом. Стосовно
останнього частка ромського населення була взята до уваги через
високий рівень народжуваності у цій групі та оскільки вони перебувають під тиском статусу вигнання та другорядності. Були виявлені
такі демографічні тенденції:
• Міграційний притік та відносно молода вікова структура характерні для базових Ужгородської та Мукачівської АТО в Україні та
АТО Тіміш, Біхор і Сібіу в Румунії.
• Також міграційний притік, проте урівноважена або старіюча вікова структура характерні для базових АТО Клуж, Арад у Румунії та
Пешт в Угорщині.
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• Міграційний відтік та молода вікова структура переважає в інших
українських районах, а також у таких базових АТО, як Прешев
(Словаччина), Хунедоара, Харгіта, Марамуреш, Альба, Селаж, Бистриця-Несеуд (Румунія).
• Збалансований міграційний рух та відносно молода вікова структура притаманній таким базовим АТО, як Кошиця, Банська-Бистриця, Сату-Маре, Муреш та Сабольч-Сатмар. Молода вікова
структура є наслідком високої частки ромського населення.
• Більшість базових АТО Угорщини (за виключенням Пешту та Сабольч-Сатмар) мають збалансований міграційний рух та старіючу
вікову структуру. Ромське населення має високу частку у базових
АТО Боршод-Абауй-Земплен, Хевеш та Ноград.
• Для базових АТО Сербії немає офіційної інформації щодо міграції.
Там зафіксована тенденція значного приросту протягом останнього десятиріччя ХХ століття внаслідок міграції, зумовленої конфліктами та нестабільністю у південних частинах країни.
• Якщо екстраполювати сучасні тенденції, то стабільне скорочення населення буде відзначатись у більшості угорських базових
АТО: Боршод-Абауй-Земплен, Яс-Надькун-Сольнок, Бекеш, БачКішкун, а також Румунських: Тіміш, Клуж, Альба.
III.3. Економічні показники
ВВП на душу населення, тенденції зміни ВВП, рівень та структура
зайнятості є показниками, які характеризують економічну ситуацію
водозбірної території річки Тиси.
• Найвищий ВВП на душу населення притаманний базовим АТО
Угорщини: Пешт, Чонград, Ревеш, Хайду-Біхар, хоча рівень зайнятості є досить низьким.
• Середнім є ВВП на душу населення та низьким рівень зайнятості
в інших базових АТО Угорщини, а також Кошиці (Словаччина).
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• Середній ВВП на душу населення та низький рівень зайнятості з
високою часткою зайнятих в сільському господарстві характерні
для базових АТО Угорщини в межах Угорської Великої Рівнини
(Яс-Надькун-Сольнок, Бач-Кішкун, Бекеш).
• В обох інших базових АТО Словаччини, у базових АТО Угорщини
Ноград та Сабольч-Сатмар, а також у базових АТО Румунії та Сербії ВВП на душу населення є нижчим за середній та дуже низьким – у районах України.
• Протягом 2002–2007 років мало місце загальне підвищення ВВП
на всій водозбірній території річки Тиси. У чотирьох базових АТО
(Тіміш, Клуж, Альба, Сібіу) Румунії зростання було значним та раптовим між 2005–2007 роками. У базовому АТО Угорщини Ноград
практично не відбулося змін ВВП за цей період.
• Базові АТО з низьким ВВП можуть бути розподілені на три групи залежно від рівня зайнятості. Середній рівень – в базових АТО
Ужгородському та Південна Бачка, високий – в кількох базових
АТО Румунії, що зумовлено високим рівнем зайнятості в сільському господарстві. До третьої групи з низьким рівнем ВВП та низьким рівнем зайнятості належать базові АТО України та Сербії, а
також дві базові АТО Словаччини та Угорщини з найнижчим рівнем ВВП.
• Сучасні економічні тенденції мають призвести до зростання кількості робочих місць до 2031 року у базових АТО Пешт, Хевеш,
Боршод-Абауй-Земплен, Бекеш в Угорщині, Сату-Маре, Клуж, Біхор, Араб в Румунії.
III.4. Структура землекористування
Характеристики структури землекористування були досліджені з
урахуванням географії (морфології), відповідного співвідношення
структури землекористування відносно природних та напівприродних територій, сільськогосподарських земель та їх видів викорис20
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тання, розміру та частки лісів. Також була виконана оцінка використання потенціалу землекористування (на основі існуючої структури
землекористування та потенціалу, обумовленого морфологічними
та ґрунтовими властивостями). Результуючі рівні відображають відмінності між реальною та ідеальною структурами землекористування. Територіальні характеристики структури землекористування
та морфологічних властивостей наступні.
З точки зору морфології території можуть бути виділені чотири групи: рівнини, передгір’я, гірські території та високі гори.
• Високогір’я Карпатського хребта зі значними площами лісів
характерні для України.
• На вершинах гір Татри у Словаччині та Карпатських гір у Румунії частка сільськогосподарських земель є низькою; значно поширені напівприрордні території з високою часткою лісів (Прешов, Кошиця, Харгіта, Хунедоара, Марамуреш, Альба, БистрицяНесеуд, Сібіу).
• Відносно висока частка сільськогосподарських земель в гірських місцевостях регіонів Хевеш, Біхор, Клуж та Муреш з нижчим рівнем напівприродних територій та лісів.
• На рівнинних територіях сільськогосподарське використання
є домінуючим, це переважно рілля з низькою часткою фрагментованих лісів. До цієї групи належать базові АТО Угорської
рівнини: Бекеш, Хайду-Біхар, Чонград, Яс-Надькун-Сольнок,
Бач-Кішкун та Сабольч-Сатмар-Берег, а також базові АТО Сербії – Бачка, Банат та України – Берегівський, Виноградівський та
Ужгородський райони. Мукачівський є подібним до них, однак
з меншою часткою сільськогосподарських земель.
• Передгір’я та низькогір’я поєднують дві групи: у базових АТО
Південна Бачка, Тіміш, Селаж, Сату-Мару та Арад частка сільськогосподарських земель є відносно високою, площі лісів є
незначними. У базових АТО Пешт, Боршод-Абауй-Земплен, Ноград, Банська Бистриця, Іршавський та Хустський частка напівприродних територій та лісів є високою.
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III.5. Інфраструктура
Для оцінки розвитку інфраструктури були вивчені рівні доступності,
забезпеченості житлом та житлово-комунальними послугами, а також ступінь захисту від паводків. Висновки наступні:
• Є значний відсоток периферійних територій (за рівнем доступності) в базових АТО України, а також Бекеш, Арад, Тіміш,
Харгіта, Хунедоара, Сібіу та Марамуреш.
• Дещо меншими периферійні території є у базових АТО Банат
у Сербії, Сабольч-Сатмар-Берег (Угорщина), Кошиця, Прешов
(Словаччина), Біхор, Сату-Маре, Муреш, Бистриця-Несеуд (Румунія).
• Рівень забезпечення житлом є найнижчим у Словаччині
(хоча тут дані є застарілими) та в Україні.
• Постачання питної води є хорошим у базових АТО Угорщини
та Сербії, а також Клуж, однак у деяких місцях водовідведення
є гіршим. В інших базових АТО диспропорція між водопостачанням та водовідведенням є меншою. Найгірший рівень забезпеченості житлово-комунальними послугами у сільських
місцевостях, найнижчий рівень водопостачання – у базових АТО
Бистриця-Несеуд, Муреш та гірських місцевостях України.
• Захист від паводків є найгіршим в районах України так само,
як і в базових АТО Прешов та Боршод-Абауй-Земплен, а також
у більшості базових АТО Румунії – Клуж, Тіміш, Муреш, Селаж,
Сібіу, Марамуреш, Бистриця-Несеуд, де землі високої якості перебувають під загрозою паводків.
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IV. Територіальні одиниці
Територіальні одиниці з домінуючою роллю великого центру
Пешт, Хайду-Біхар, Чонград, Південна Бачка, Тіміш, Біхор, Клуж,
Кошице, Ужгород та Ужгородський район
У таких АТО територія характеризується домінуванням великого центру, що концентрує більшість населення. Місто з робочими місцями
та послугами має високий ступінь доступності для навколишніх територій. Міграційний притік є характерною демографічною властивістю.
ВВП на душу населення є відносно високим порівняно до загальнонаціональних показників, рівень зайнятості є вищим за середній. Домінуючими сферами зайнятості є промисловість та послуги. За винятком Кошицького краю, територія є рівнинною; ландшафтна структура
різноманітна, зі сільськогосподарськими угіддями, навпіприродними
ландшафтами та лісами. Також тут сконцентровано ряд різноманітних
послуг (включаючи культурні, медичні, фінансові, інженерні тощо), забезпечення технічною інфраструктурою є належним.
Територіальні одиниці з домінуючою роллю центру другого порядку
Арад, Боршод-Абауй-Земплен, Сібіу, Муреш, Мукачівський, Центральний Банат,
Північна Бачка
У цій категорії центральне місто середнього розміру або
великого (Мішкольц, Сібіу) є
домінуючим ядром території,
ступінь концентрації населення
є меншим, ніж у попередній категорії. Еміграційні та імміграційні потоки збалансовані. Сільське господарство є важливою економічною
сферою на територіях поза містом. Однак захист від паводків є недостатнім. Концентрація послуг включає різноманітні напрями та рівні
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освіти, частково як окремі інститути, а частково як факультети у складі
великих університетських центрів. Доступність центральних міст є достатньою, але потребує удосконалення, особливо у східних частинах.
Територіальні одиниці з центрами, які зазнають економічної реструктуризації
Ноград, Банська Бистриця, Марамуреш, Хунедоара
Центри цієї територіальної категорії середнього розміру або відносно невеликі та занепадаючі. Території втрачають населення внаслідок еміграції, однак вікова структура населення досить молода
внаслідок відносно високої частки ромського населення та короткої
тривалості життя. Типовою властивістю економічної структури є домінування важкої індустрії, видобуток вугілля та руди, що перебуває
у стані занепаду або починає відновлюватися. Ця форма зайнятості
та промислова активність мають помітний вплив на ландшафти та
природне середовище. В той же час природні ландшафти тут привабливі та різноманітні – з пагорбами, горами, лісами та напівприродними об’єктами. Рівень доступності в цілому є недостатнім.
Сільськогосподарські територіальні одиниці з місцевими центрами
Селаж, Сату-Маре, Бекеш, Яс-Надькун-Сольнок, Бач-Кішкун, Сабольч-Сатмар-Берег, Західна Бачка, Північний Банат, Берегівський, Виноградівський
Просторова структура характеризується середніми та малими урбанізованими центрами, а також малими місцевими центрами та
поширенням сільських спільнот. Демографічна структура старіюча;
міграційний відтік є типовою тенденцією. За загальними властивостями морфології – це низовина з невеликими за площею фрагментованими лісами, напівприродними лучними ландшафтами та
екстенсивними сільськогосподарськими угіддями. Рілля та населені
пункти мають задовільний рівень захищеності від небезпеки паводків. Рівень доступності високий, враховуючи розрідженість системи
розселення. Сільське господарство та послуги є головними сферами
33

зайнятості. ВВП і рівень зайнятості низькі. Незважаючи на проблеми, обумовлені невизначеністю та низькою продуктивністю, сільське господарство (включаючи виробництво та переробку сільськогосподарської продукції) є традиційним і становить перспективний
потенціал розвитку території.
Гірські територіальні одиниці з місцевими центрами
Хевеш, Прешов, Альба, Харгіта, Бистриця-Несеуд, Великоберезнянський, Воловецький, Іршавський, Міжгірський, Перечинський,
Рахівський, Свалявський, Тячівський, Хустський
Загальною властивістю цієї територіальної категорії є яскрава, різноманітна географічна морфологія з високими горами та
долинами, вкритими лісами та
напівприродними територіями
з розрідженими пасовищами,
невеликими центрами та малими селами. Доступність є зав
жди важкою. ВВП низький (за
виключенням регіону Хевеш),
так само, як і рівень зайнятості. Вікова структура молода в Україні та
базових АТО з високою часткою ромського населення. Забезпечення послугами та комунальними засобами низьке у сільських місцевостях. Сільські периферії страждають від нестачі інфраструктури та
послуг, однак переважають багатою природною красою.

V. Детальний опис SWOT-складових у різних терито
ріальних одиницях Водозбірної території річки Тиси
Водозбірна територія річки Тиси неоднорідна. Внутрішні властивості
та процеси (сильні та слабкі сторони) відображають територіальні
відмінності та можуть бути класифіковані виділенням територіальних одиниць. Тому сильні та слабкі сторони будуть представлені
окремо для кожної територіальної одиниці. Для визначення необ34

хідних стратегій було взято до
уваги внутрішні властивості
(сильні та слабкі сторони) для
різних територіальних одиниць.
Зовнішні позитивні та негативні
процеси (можливості та загрози) впливають на всю водозбірну територію річки Тиси. Через
їх загальне значення вони обговорюються першими.
Можливості1
Політика ЄС, як директиви, так і фінансові інструменти, що підтримують регіональний розвиток та пов’язані з ним, були визначені як
можливості для водозбірної території річки Тиси. Можливості визначають тенденції розвитку базових АТО басейну Тиси, мобілізуючи внутрішні сильні сторони та пом’якшуючи слабкі сторони.
Масштаб регіонального розвитку визначається політикою єдності
ЄС та відповідними фінансовими інструментами. Для розроблення
стратегії TICAD інструменти регіонального розвитку сучасного періоду 2007–2013 років можуть бути враховані. Нові політичні інструменти, що будуть запроваджені з 2014 року, досі ще не визначені.
Пріоритети, на які вони будуть націлені, можуть бути визначені за
документом “Європейська стратегія 2020”.
Загрози2
Загрози – це зовнішні впливи, з якими стикається Європейський
Союз, і таким чином регіон Тиси також в процесі впровадження по1
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Порядок денний щодо територіального розвитку до 2020 року для
об’єднаної, розумної та сталої Європи різноманіття регіонів погоджений на
неофіційній міністерській зустрічі Міністрів, відповідальних за просторове
планування та територіальний розвиток 19 травня 2011 року в Гьодоло,
Угорщина. II. Можливості та потенціал територіального розвитку.

35

літики. Регіональний розвиток націлений на пом’якшення цих негативних впливів на територію засобами посилення внутрішніх переваг та розроблення кризових стратегій.
V.1. Увесь регіон
Для визначення меж території проекту природна межа водозбірної території річки Тиси була визначальною. В процесі розроблення
спільної методології партнерами проекту було досягнуто згоди, що
оцінка буде виконуватися для територіальних одиниць рівня NUTS3.
В Україні та Сербії категорії NUTS3 ще не застосовуються3, тому використано відповідні сербську “область” та український “район”, хоча
останній менший за площею, ніж території NUTS3.
Виходячи з вищесказаного планувальна територія охоплює 45 базових АТО рівня NUTS3 у п’яти країнах. Загальна площа території складає 175 818 км2.
Коротка характеристика
Застосування загального підходу в
оцінці водозбірної території базувалося на тому факті, що екологічні та
природні процеси впливають на весь
регіон та є взаємопов’язаними. Проблеми, пов’язані з питаннями навколишнього природного середовища,
управління водними ресурсами, охорони ландшафтів та природи, мають
бути вирішені горизонтально та синтезовано.
3

Сербія офіційно запровадила категорії NUTS в грудні 2009 року, після
семінару TICAD, де обговорювалося це питання. Встановлено, що “область”
відповідає рівню NUTS 3.
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Інший аспект загального підходу полягає в тому, що економічні і соціальні можливості регіону Тиси мають подібні характеристики на
всій водозбірній території: домінування сільського господарства в
економіці, висока частка сільського населення та переважання сільських територій у всьому регіоні.
Переваги
Мальовничість ландшафтів повсюдно приваблює туризм та має
важливе екологічне значення. Частка природних та напівприродних ландшафтів є значною на всій території. Природні парки, а також ряд територій мережі NATURA2000 наявні та легко досяжні. Велика кількість пам’яток культурної спадщини розповсюджена як в
історичних центрах, так і в селах. Значення культурної та природної
спадщини, окрім туристичної привабливості, полягає у підвищенні територіальної ідентичності та цілісності, а також стимулюванні
якісного виробництва (спеціалізованої продукції).
Річка Тиса та її безпосереднє оточення, навіть за сучасного стану, є
однією з найприродніших річок Європи. Річка Тиса та її притоки слугують основою для мережі зелених коридорів.
Суттєвими є доступність та якість поверхневих і підземних водних
ресурсів. Водні ресурси басейну річки Тиси переважно використовуються для громадського водопостачання, зрошення та промислових потреб, а також для інших
сільськогосподарських цілей,
таких як рибне господарство
та рекреація.
Загальна чисельність населення цільової території становить
15,5 млн чоловік, які мешкають у 3572 населених пунктах.
Понад 40% населених пунктів
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(з населенням 22,64% від загального) належать до категорії населених пунктів з населенням від 1000 до 5000 мешканців. У Румунії 75%
населених пунктів належать до цієї категорії – 753 населені пункти
охоплюють 33% населення румунської частини водозбірної території. У Словаччині та Угорщині значна частка (80% та 40% відповідно)
населених пунктів належать до малих сіл з населенням менше 1000
мешканців. Найвища частка населення, яке мешкає в малих селах
(24%), у Словаччині. В малих селах мешкає 6% від загальної чисельності населення водозбірної території річки Тиси.
Недоліки
Прикордонні ділянки водозбірної території є переважно слабо
розвинутими сільськогосподарськими регіонами з низьким соціальним та економічним статусом, що може пояснюватися історичними причинами. Наприкінці ХІХ сторіччя почав формуватися
ряд територій, які за умов безперешкодного розвитку могли б з часом стати повноцінними регіонами. Разом із встановленням нових
державних кордонів на угорській стороні утворився значний брак
урбанізованих центрів, у порівнянні з чим Будапешт став “переважаючим” центром у мережі поселень. В результаті розширення
Європейського Союзу в 2007 році роль прикордонного регіону була
переоцінена і економічні зв’язки з колишніми урбанізованими центрами посилюються, а прикордонні території можуть стати прикладом можливості прориву.
Так звані внутрішні периферії (ізольовані кризові території, віддалені від урбанізованих та регіональних центрів, гірські села) характеризуються довготривалим економічним занепадом, кризою
зайнятості, слабкою інфраструктурою, складною доступністю.
У той час, як сільські регіони зазнають процесів депопуляції, міграція
місто – село характеризується переїздом молодих кваліфікованих
верств населення з сільських місцевостей. Результатом є усклад38

нення соціальних послуг для
літніх та бідних верств населення (ромські меншини).
Низький рівень освіти та застарілі вміння робочої сили є загальними проблемами.
Поганий рівень освіти та обмежений доступ до Інтернету
зумовлює низький рівень використання інформації та комунікаційних технологій у сільських
та периферійних місцевостях.
Відповідної інфраструктури бракує не лише на периферії, а загалом на всій території внаслідок поганої якості існуючих мереж як
автомобільних, так і залізничних доріг.
У сфері туризму якісні та кількісні умови прийому гостей досі є недостатніми. Рівні сучасного постачання продуктів, структури місць
проживання та їх якості, а також здійснення послуг готелів та громадського харчування є лише задовільними.
Виняткова якість культурних та природних ресурсів страждає від
нестачі обслуговування та догляду, включаючи ризик занепаду цих
ресурсів.
Великий відсоток природних водотоків мають гірший за екологічно допустимий рівень стан. Водні об’єкти перебувають під загрозою переважно через гідроморфологічні деформації (зміни) та
забруднення біогенними речовинами (евтрофікація), забруднення
органікою та небезпечними речовинами. Однак небезпечні речовини стали основною причиною визначення водотоків як у стані
“можливого ризику” (особливо у Румунії, Угорщині та Словаччині).
Небезпечні речовини переважно представлені важкими метала39

ми та ціанідами з румунських шахт, хлоридами з
українських шахт, а також
ртуттю. Водотоки басейну Тиси були віднесені до
забруднених біогенними
речовинами переважно в
Угорщині та Сербії. Головною причиною невдачі
цілей Водної рамкової директиви ЄС щодо забруднення біогенними речовинами є неповне впровадження директиви щодо очищення міських стічних вод та розсіяного забруднення
біогенними речовинами від сільськогосподарської діяльності. Забруднення біогенними речовинами в Румунії викликане поширеними джерелами забруднення в межах людських поселень, особливо
в сільській місцевості, де незначна частка населення під’єднана до
каналізаційної системи та станцій очистки стічних вод. Високий ризик водотоків щодо деформацій їх морфології пов’язаний з частою наявністю берегоукріплювальних споруд, каналізації та поперечних річкових споруд для цілей протипаводкового захисту та
урбанізації.
Освіченість населення та бізнесових кіл щодо проблем навколишнього середовища є дуже низькою.
На проектній території наявні різноманітні різновиди джерел відновлювальної енергії, однак їх використання перебуває на початковій стадії. З різним ступенем ефективності на проектній території використовуються такі джерела відновлювальної енергії, як
гідроенергія, сонячна, вітрова, а також енергія від спалювання та
розкладу біомаси. Використання відновлювальних джерел енергії є надзвичайно вигідним не лише для цілей покращення якості атмосферного повітря та охорони навколишнього природного
40

середовища, але й для економічних та соціальних цілей, через
сприяння енергетичній безпеці/незалежності, забезпечення зайнятості та вкладу в розвиток бізнесу.
Нестача відповідного управління водними ресурсами зумовлює
небезпеки паводків, підтоплення та посухи – часто поруч одне з
одним або слідом одне за одним. Зростаюча екстремальність погодних явищ як наслідок кліматичних змін призведе до зростання
варіацій рівнів води, особливо у випадку паводків. Тому впровадження протипаводкових заходів – серед основних напрямів забезпечення безпеки мешканців та бізнесу у певних базових АТО.
У долині Тиси організований, систематичний протипаводковий захист було розпочато в середині ХІХ сторіччя. Основою цих робіт є
протипаводкові дамби вздовж основного русла, а також роботи
з регулювання русла річки, берегоукріплення, накопичувальні резервуари та польдери. В цей час були побудовані дренажні системи з насосними станціями.
Погано пристосована структура землекористування та власності
спричинює не лише природні та екологічні ризики, але й економічні втрати.
V.2. Гірські території з місцевими центрами
(Українські базові АТО: Великоберезнянський, Перечинський, Воловецький, Свалявський, Міжгірський, Іршавський, Хустський, Тячівський, Рахівський; Румунські базові АТО: Бистриця-Несеуд, Харгіта,
Альба; Словацький базова АТО: Прешовський; Угорський базова
АТО: Хевеш)
Коротка характеристика
Гори мають мальовничі ландшафти, видатну природну красу, значні природні ресурси та туристичні принади. Цей величезний скарб
регіону потребує особливої турботи та захисту. Через морфологічні особливості території щільність населення та населених пунктів
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тут нижча і забезпеченість необхідною інфраструктурою недостатня.
Охорона та мудре управління як
природною, так і історичною спадщиною тут заслуговує на особливу увагу. Відновлення природного
середовища також є необхідним,
оскільки скорочення лісових земель
уже набирає небезпечного розмаху.
Переваги
Територія характеризується різноманітною, унікальною та цінною
ландшафтною структурою з великою часткою якісних лісів та природоохоронних територій, мережі
NATURA2000. Частка території, вкритої лісами, є найвищою (понад
58,1%) у східній частині Закарпатської області в Україні. Частка природоохоронних територій є високою (понад 20%) у Словаччині та
базовій АТО Хевеш в Угорщині. Карпатський біосферний заповідник
розташований в межах Рахівського, Тячівського та Хустського районів
України. Також частина Ужанського національного природного парку включена до Світової мережі біосферних заповідників UNESCO
у складі тристороннього біосферного заповідника “Східні Карпати”
(Польща, Словаччина та Україна).
Різноманітний ландшафт
та культурні особливості створюють прекрасний
потенціал для розвитку
активного та оздоровчого
туризму. Майже поєднані
зони природної краси різноманітного характеру можуть
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бути визначені на всій території: мальовничі гірські ландшафти,
м’які пагорби. Міста, містечка та кілька сільських муніципалітетів є
культурними центрами з можливістю проведення заходів високого
класу, в тому числі фольклорних свят. Наприклад, за туристичним
потенціалом Закарпатська область посідає одне з провідних місць
в Україні. Основними туристичними ресурсами є клімат, лікувальні
грязі та солоні озера, мінеральні води, ліси, водні об’єкти, особливості ландшафту.
Геологічна різноманітність гірської місцевості є основою для гірничо-видобувної діяльності. Провідні центри видобування є в гірських
місцевостях Словаччини, України та Румунії. Соляні шахти розташовані в Солотвино у долині Тиси (на Українсько-Румунській ділянці Тиси),
золоті та поліметалічні – в селі Мужієво у суббасейні річки Верке.
Запаси золота у румунській базовій АТО Альба переважно сконцентровані навколо міст Байя-де-Арієш та Златна. На території базової
АТО Прешова переважають поклади промислових матеріалів, таких
як цеоліт, кам’яна сіль у Прешові, вапнякові глини та будівельні матеріали. Лігніти у Вісонті (Угорщина, район Хевеш), що видобуваються
об’єднаним акціонерним товариством шляхом відкритих розробок,
є основою для роботи найбільшої вугільної електростанції в Угорщині – Матраї Ерьомю, зі встановленою потужністю 836 МВт.
Гідрогеологічна різноманітність
території визначає її величезний
потенціал відновлювальної енергії. Гідростанції є в словацькому
Прешовському краї, у Закарпатській області та гірських базових
АТО Румунії.
В ізольованих гірських місцевостях сформувалася сильна суспільна єдність.
43

Великий відсоток традиційних господарств сприяє вирішенню
проблем із забезпечення життєдіяльності у сільських місцевостях як
потенціал самозайнятості.
Недоліки
У гірській місцевості доступність та стандарти комунальних послуг є
низькими. Комунальні споруди не повністю збудовані та доступні. Постачання питної води та каналізація обмежені насамперед
в українських, румунських та словацьких гірських місцевостях. Вони
характеризуються низькою якістю мережі другорядних, недостатньо пов’язаних доріг та залізничних колій, що збільшує ізоляцію деяких сільських місцевостей.
Безробіття є вищим за середньонаціональний рівень, а частка незайнятого населення є дуже високою. Частково це обумовлено
обмеженістю можливостей центрів приваблювати роботодавців,
кризовими промисловими регіонами та застарілою структурою
промисловості. У деяких населених пунктах місця зайнятості забезпечуються лише державним сектором (місцеві органи влади, школи і т.п.). Частка зайнятого населення є низькою в гірських місцевостях України, Словаччини та Угорщини. Рівень безробіття в деяких
базових АТО України, Словаччини, Румунії та Угорщини є нижчим за
середній по водозбірній території річки Тиси.
Прогресуючі групи суспільства не надають належної уваги периферійним територіям з типово малими розрізненими селами. Тому
рівень освіти населення тут низький, чисельність підприємств та
роботодавців мала і рівень прибутку є постійно низьким.
Найнижчий рівень щільності підприємств (1,4 – 1,6) у Закарпатській
області України, Словацьких базових АТО та найменш розвинутих
Румунських базових АТО (Бистриця-Несеуд та Альба). Нестача капіталу та низький рівень ефективного попиту створюють перешкоди для розвитку підприємництва. Існуючий ландшафт та природні
властивості не можуть бути використані через відсутність розвину44

тої туристичної інфраструктури. Незважаючи на широкий
та різноманітний туристичний
потенціал, дуже низький товарообіг був зафіксований у базових АТО Хевеш в Угорщині,
Альба та Харгіта в Румунії. Туристичне житло та бази відпочинку наявні в значній кількості в Словацьких базових АТО та в гірських місцевостях. Забезпеченість житлом є досить низькою у румунських гірських місцевостях.
Неправильно обрані види землекористування (наприклад, вирубування лісів) підвищує деградацію ґрунтів та небезпеку паводків.
Як наслідок кліматичних змін відбувається стрімке зростання частоти випадків паводків. Поширення забудови в межах затоплюваних
паводковими водами територій та власність, що обмежує впровадження протипаводкових заходів, є проблемами, які мають бути
вирішені.
V.3. Сільськогосподарські територіальні одиниці з місцевими центрами
(Українські базові АТО: Берегівський, Виноградівський; Румунські
базові АТО: Сату-Маре, Селаж; Угорські базові АТО: Сабольч-Сатмар-Берег, Яс-Надькун-Сольнок, Бекеш, Бач-Кішкун; Сербські базові
АТО: Західна Бачка, Центральний Банат, Північний Банат)
Коротка характеристика
Сільськогосподарські території є і в базових АТО, в яких домінують
урбанізовані центри. Однак є базові АТО, де концентрація населення в урбанізованому центрі є менш домінуючою. Сільськогосподарські території є важливою, хоча зазвичай неоціненою перевагою
водозбірної території річки Тиси. Їх продуктивна здатність є досі
невикористаним ресурсом, так само як і місцеві навички, традиції
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та екологічні скарби й історичні пам’ятки. Вони потребують делікатного сприяння відновленню після тривалого періоду зловживання
та зневаги. Міста та містечка цих територій мають високу культурну
цінність.
Переваги
Базові АТО характеризуються хорошими агроекологічними властивостями: висока частка ріллі (частка сільськогосподарських земель
у відповідних регіонах складає понад 60%) з відповідною виробничою здатністю та традиційним індустріальним виробництвом різноманітної сільськогосподарської продукції.
Умови є сприятливими для
розвитку енергетики на
основі високого потенціалу
відновлювальних джерел
енергії – геотермальних, сонячних, вітрових та сільськогосподарських відходів. На
рівнинах водозбірної території річки Тиси, на Західних
Рівнинах Румунії, Великій Рівнині Угорщини та рівнинах Воєводини геотермальні градієнти складають вдвічі більшу за
середню загальносвітову величину. Використання та споживання сонячної енергії і досі залишається на початковій стадії.
На рівнинах водозбірної території є також сприятливі ділянки
з силою вітру 3–4м/с, однак цей потенціал використовується
лише в Угорщині. Ці унікальні ресурси досі не використовуються у жодній з інших країн, проте найбільш імовірним у майбутньому є збільшення використання геотермальної енергії.
Унікальні та цінні ландшафти території разом з численними
туристично привабливими об’єктами: архітектурні пам’ятки,
етно-фольклорна та духовно-релігійна спадщина, охороню46

вані природні та пейзажні цінності (сільськогосподарські регіони), традиційні виноробні регіони мають чудові умови для
розвитку водного, сільського та екотуризму. Все вищезазначене доповнюється традиційними для невеликих міст сільськими ярмарками з місцевими продуктами, гастрономією та
ремеслами. На місцевому рівні найбільш ефективним є поєднання кількох аспектів та видів діяльності, наприклад: екскурсія чи прогулянка околицями з продажем місцевих сільськогосподарських продуктів; сплавляння на байдарках чи каное
з катанням на велосипедах чи конях; екотуризм та культурні
фестивалі тощо.
Недоліки
Серед відповідних базових АТО
є території з частими соціальними проблемами. У багатьох
населених пунктах частка неактивного населення є високою,
вікова структура може бути
описана як старіюча зі зростаючою часткою ромського населення, що накладає значний
соціальний тягар на місцеві
органи влади. Ці населені пункти характеризуються виїздом прогресуючих груп населення, низьким рівнем освіти та періодичними проблемами зайнятості. Дані сільські ізольовані території через
низький рівень доступності характеризуються поганими умовами з
надання житлово-комунальних послуг. Це периферійні місцевості,
переважно вздовж державних кордонів – угорсько-українського та
угорсько-румунського, де внаслідок проведення традиційної політики відбувся занепад розвитку (базові АТО Сабольч-Сатмар-Берег
та Бекеш, Закарпатська область). Деякі сільські території характе47

ризуються як внутрішні периферії через нестачу необхідних транспортних зв’язків (мікрорегіон Тисафюред в Угорщині).
Загалом рівень послуг є слаборозвинутим переважно внаслідок
низької ефективності попиту місцевого населення. Це є причиною
незадовільних умов та низької якості туристичних послуг. У більшості базових АТО (особливо України, Румунії та Сербії) у сільській
місцевості малою є кількість ліжко-місць та відповідно проведених
туристами ночей.
Прибутковість сільськогосподарського сектору, як і його здатність
забезпечувати життєдіяльність населення, послаблюються біполярною структурою землекористування (розподіл земель між фермами малого розміру та великими маєтками), землекористувачами
та однорідною структурою насаджень (не у відповідності з ландшафтними умовами), низькою місцевою додатковою вартістю та
нестачею співробітництва у виробництві.
Прибутковість сільськогосподарського сектору обтяжується високим ризиком паводків, підтоплення та посух. Зафіксовано зниження
рівня підземних вод на піщаному вододілі між Дунаєм та Тисою, у
Ніршег та місцевості термального карсту Рівнини. Поширення забудови на паводконебезпечних територіях підвищує фактор ризику
для населення та майна.
Поверхневі та підземні води характеризуються нормальною та
низькою якістю, а їх вразливість та забруднення навколишнього
природного середовища обумовлюються недоліками в інфраструктурі та поширенням забруднення нітратами.
Середній розмір сільських господарств дуже малий і сільськогосподарська структура дуже подрібнена загалом на всій водозбірній
території.
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V.4. Територіальні одиниці з домінуючою роллю великого центру
(Українська базова АТО: Ужгородський; Румунські базові АТО: Тіміш, Клуж, Біхор; Словацька базова АТО: Кошицький; Угорські базові АТО: Пешт, Хайду-Біхар, Чонград; Сербська базова АТО: Південна Бачка)
Коротка характеристика
Базові АТО рівня NUTS3 з великою концентрацією міського населення: міста з чисельністю населення близько та понад 200 тисяч
осіб (найбільшим є Тімішоара
з населенням понад 300 тисяч
осіб) оточені урбанізованим
поясом, пов’язані з транспортними вузлами та коридорами.
Центральні міста зосереджують значну частку (40% і більше) населення базових АТО
та найвищий прибуток (ВВП),
найвищий рівень зайнятості в
промисловості та кількість підприємств. Міста є центрами вищої освіти, наукових досліджень та
культурних заходів (мас-медіа, мистецтво, вистави). Вони мають
найвищу частку населення із закінченою середньою освітою. Тому
вони мають потенціал виступати двигунами розвитку регіону. Громади поза містами є залежними від центральних міст (домівка – робота або безпосередньо виробничі відносини) або мають сільськогосподарський характер.
Переваги
Міграційний притік, відносно велика частка молодих вікових груп
та кваліфікованих робочих місць є умовами для подальшого розвитку наукової бази, потреби робочих місць як у промисловості, так
і сфері послуг. Зростання населення в цих базових АТО є особливо
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помітним з початку тисячоліття (з 2000 року), коли більшість базових
АТО проекту TICAD та весь макрорегіон зазнає процесів скорочення чисельності населення. Головним компонентом зростання населення у цій територіальній категорії була і залишається міграція
в напрямку більш перспективних базових АТО (західний в Румунії,
центральний в Угорщині, північний у Сербії), а також міграція з сільських в урбанізовані місцевості. Іншими словами цей процес може
бути названий “вимирання села”. Останні тенденції міграції та зростання населення особливо сильно відтягують населення з прикордонних територій, в тому числі з місцевостей на межах базових АТО.
Центральні міста самі по собі є
головними полюсами тяжіння
з різноманіттям робочих місць
у виробництві та сфері послуг. У
національному контексті вони є
національними полюсами другого рівня (після столичних місць) з
потенціалом метрополісу та міжнародним значенням: Тімішоара, Клуж-Напока (понад 300 тис. мешканців), а також Орадеа, Кошиця, Дебрецен, Сегед, Ужгород, Новий Сад є дуже привабливими
центрами і розташовані на основних транспортних осях з високим
економічним потенціалом, з чітко сформованою історичною та
культурною ідентичністю, що може сприяти розвитку сфери послуг з впливом на Європу.
Провідне положення цих одиниць із соціальної та економічної позицій взаємопов’язане з їх доступністю – вузловим положенням у
транспортній мережі. Міжнародні залізничні дороги пов’язують усі
головні міста. Автомагістральна доступність наявна лише у базових
АТО Угорщини та Сербії (М5 та М3, Будапешт – Сегед і Будапешт – Дебрецен). Перша з них продовжується до Нового Саду. Реконструкція
залізничних та автомобільних доріг і будівництво автомагістралей є
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і досі нагальним завданням. Також варто зазначити аеропорти, які наявні у всіх урбанізованих базових АТО, найбільший з
них розташований в Тімішоарі.
Центральні міста володіють усіма передумовами для підтримки розвитку освіти всіх рівнів,
оскільки вони є відповідальними за культурний розвиток та підвищення рівня освіти населення,
яке мешкає в базовій АТО та мігрує до нього.
Відносно новим у цій категорії територіальних одиниць є явище поширення приросту населення за межі центральних міст, охоплення
близьких малих міст та у минулому сільських місцевостей, що обумовлює формування цілісних урбанізованих територій, які включають місцевості навколо центральних міст та вздовж транспортних
магістралей. Такі тенденції особливо помітні навколо Тімішоари, Кошиці, Дебрецена та Сегеда, хоча формування міських агломерацій –
посилення зв’язків між центральними містами та оточуючими малими містами останнім часом є типовим процесом. Базова АТО Пешт в
Угорщині (за виключенням південно-східного краю) є фактично урбанізованим поясом навколо столичного міста – Будапешта. Такий
процес субурбанізації відображає посилення взаємозв’язків між
центральними містами та їх околицями та розвиток як традиційних
зв’язків за схемою «місце проживання – місце роботи» (маятникова міграція до центрального міста), так і більш їх децентралізованої
форми як результату поширення робочих місць на прилеглих урбанізованих місцевостях, які потрапляють у зону впливу.
Міграційні процеси та привабливість різноманіття робочих місць і
можливостей для здобуття освіти мають позитивний вплив на вікову структуру населення в цій категорії територіальних одиниць. На
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відміну від загальної демографічної ситуації в регіоні проекту
TICAD, тут частка молодого населення є значно вищою і продовжує зростати.
У структурі зайнятості переважає сектор послуг. При цьому особливо важливою у цій
сфері є освіта. Вища освіта є
головною та домінуючою. Університети в кожному з центральних
міст налічують понад 10 тисяч студентів, впливаючи на соціальну
та культурну атмосферу. Значною є частка й інших освітніх послуг
(школи, навчальні програми), культурних послуг, що обслуговують
як місцеве, так і регіональне населення, а також внутрішнього та
міжнародного туризму. Важливою також є роль медичних послуг,
які обслуговують місцеве населення як регіональні та громадські
центри. Зв’язок між медичними послугами, наукою та освітою починає посилюватись у Дебрецені, Сегеді та Клужі.
Торгівля (торгові центри, продовольчі склади) та комерційні послуги (фінансові, адміністративні, юридичні) мають визначальне
значення, забезпечуючи робочими місцями зростаючу кількість населення. Суб’єктами надання таких послуг є здебільшого іноземні
компанії.
Виробництво є також вагомою економічною діяльністю, яка концентрується переважно в центральних містах та їх передмістях. Сталеваріння та виробництво енергії є домінуючими галузями у Кошиці, зберігаючи її роль центру важкої промисловості у Словаччині. В
інших базових АТО цієї категорії важка промисловість поступилася
логістиці та виробництву електричних та електронних приладів,
машинобудуванню, а також хімічній, текстильній та харчовій промисловості. Технологічна модернізація виробництва відбувається
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в Кошиці, в незначній кількості інноваційна продукція випускається
в Дебрецені, Мішкольці та Сегеді. Також варте уваги деревообробне виробництво в Ужгороді. У Тімішоарі домінуючу роль відіграють
іноземні інвестиції, особливо у високотехнологічній сфері (мобільні технології) та хімічній промисловості (миючі засоби). В Орадеа
основними видами промисловості є меблева, текстильна, швейна,
взуттєва та харчова. Занепад промисловості є помітною тенденцією
у Воєводині, включаючи Південну Бачку, як і у всій Сербії. У Сегеді
(різноманіття галузей харчової промисловості і виробництво бензину) та Дебрецені (фармацевтична промисловість та виробництва
медичного приладдя) має місце тенденція підтримки співробітництва між виробничими підприємствами та науково-дослідними установами, що здійснюється в академічних та інших центрах.
Подібні ініціативи також мають місце в Кошиці та Тімішоарі.
Туризм є важливим та прогресуючим видом діяльності, який здійснюється
як постійна або тимчасова
діяльність і є важливим доповненням економіки всіх
базових АТО цієї територіальної категорії. Туризм, як
і туристична інфраструктура, сконцентрований в
урбанізованих центрах, де
одночасно наявні і послуги, і туристично привабливі об’єкти. Однак
туризм поширюється і в малі міста та сільську місцевість завдяки
зростанню у місцевих та іноземних туристів інтересу до фольклору,
сільського ландшафту та спорту.
Хоча сільське господарство в занепаді на всій території проекту TICAD (імовірно за виключенням Закарпаття), воно не має бути знех
туване у базових АТО цієї територіальної категорії з особливою ува53

гою до визначного потенціалу в цій частині рівнин (Чонград, Хайду-Біхар, Пешт, Тіміш, частина Біхора, Південна Бачка).
Лісистість території в цих базових АТО є доволі низькою, за винятком Кошицького краю. Хоча людське втручання є відчутним у цих
щільно заселених територіях, однак частка природних та напівприродних територій є значною у базових АТО Кошиці та Ужгорода.
Природоохоронні території мають особливе національне значення
у базових АТО Чонграда, Хайду-Біхар та Кошиці. Пейзажна цінність
ландшафтів приваблює туристів та має велику екологічну цінність,
як і водні об’єкти та заболочені території вдовж середньої і нижньої
течії річки Тиси (Чонград, Південна Бачка).
Місця культурної спадщини (стародавні палаци, церкви, замки,
археологічні об’єкти, сільські пам’ятки тощо; наприклад, громадські та церковні пам’ятники в стилі бароко в Орадеа, архітектура
XVIII – XIX сторіч в Тімішоарі, стародавні церкви, народні та громадські пам’ятники в Кошиці, замок, стародавні церкви та монастирі в Ужгороді, Владичин двір та руїни оборонних споруд Нового Саду, елегантна міська архітектура вздовж площ та бульварів
Дебрецена та Сегеда) наявні в значній кількості як в історичних
містах, так і в селах. Малі, однак вишукані, перлини архітектурної
історії в малих містах та селах (Люгой, Салонта, Чонград, Гьодоло
тощо) заслуговують на окрему згадку. В межах базових АТО цієї територіальної категорії розташовані такі національні парки: Словацький карстовий
(Кошицький край),Гортобаги
(у регіоні Хайту-Біхар), Аписені (частково в Біхорі), Долина
Муреш (частково в Тіміш), а
також ряд територій мережі NATURA2000, наявних та
легко досяжних. Значення
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природної та культурної спадщини – окрім та поза туристичною
привабливістю – полягає у підвищенні територіальної ідентичності та інтегрованості, а також у приваблюванні високоякісного
виробництва (спеціалізована продукція).
Базові АТО урбанізованої територіальної одиниці мають вищі за
середні для території TICAD показники забезпеченості інфраструктурою, такою як водопостачання, перероблення сміття, електромережі. Забезпечення суспільними послугами (дитячі садочки,
школи, медичні та соціальні послуги, збір сміття, громадська безпека, спортивні майданчики, місця відпочинку тощо) також є на
вищому за середні показники рівні, особливо в містах.
Усі ці позитивні властивості тим не менш потребують класифікації. Вищі за середні для водозбірної території показники (ВВП,
рівень освіти, якість послуг, центральне розташування тощо) не
свідчать про суттєві переваги. Навіть найвищі показники є нижчими за прийняті європейські стандарти.
Недоліки
Економічні характеристики усіх урбанізованих територіальних одиниць (хоча вони розташовані відносно краще, ніж інші базові АТО
та в середньому вся територія проекту TICAD), за винятком Пешту,
який дотичний до столичного міста Угорщини, є нижчими за середньоєвропейські показники
ВВП на душу населення. Цей
показник перевищує 11,2 тисяч у Пешті та Чонграді, становить понад 8,7 тисяч у базових
АТО Хайду-Біхар та Кошиці. В
румунських базових АТО (Клуж
та Тіміш) він є дещо нижчим, у
Біхорі, як і в Ужгороді та Південній Бачці він ще нижчий.
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З інфраструктурних умов розвитку надзвичайно незадовільними є
умови доступності. Затримка розвитку автомагістралей у сусідніх
державах та регіонах спричинює складнощі навіть в Угорщині.
Ця проблема доповнюється також загальним браком обізнаності у
сфері охорони навколишнього природного середовища та невідповідність вимогам таких дій, як забруднення атмосферного повітря
та вод, недостатньо розвинута система утилізації відходів та водовідведення.
Хоча туризм визначено як діяльність з високим потенціалом, було
вжито незначні або взагалі не вживалися заходи для сприяння
його розвитку. Туристичний потенціал водних шляхів важко та мало
використовується. Нестача велосипедних маршрутів є перепоною
для розвитку екологічного та сільського туризму, а також для гнучкого співробітництва і транскордонної міграції населення.
Головні ресурси цієї території – земля та вода – загалом нераціонально використовуються та виснажуються. Тому найбільш приваб
ливі ландшафти та природна і культурна спадщина перебувають
під загрозою неконтрольованого землекористування та будівництва.
Небезпека паводків має вплив на особливо цінні забудовані території, загрожуючи стану та взагалі цілісності деяких зі складових
культурної спадщини та новим спорудам.
Ефективність наукового базису міст обмежена слабким
співробітництвом між бізнесом та освітньо-дослідними
установами. Результати наукових пошуків можуть заслуговувати на визнання, однак
вони не мають практичного
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значення для місцевих потреб. Окрім того, кваліфіковані спеціалісти, що готуються закладами вищої освіти та спеціалізованими курсами, не можуть знайти відповідних місць роботи і вимушені погоджуватися на менш кваліфіковану роботу або переїжджати заради
привабливої роботи за межі базової АТО.
V.5. Територіальні одиниці з домінуючою роллю центру другого
порядку
(Українська базова АТО: Мукачівський; Румунські базові АТО: Муреш, Сібіу, Арад; Угорська базова АТО: Боршод-Абауй-Земплен;
Сербські базові АТО: Північна Бачка, Центральний Банат)
Коротка характеристика
Територіальні одиниці цієї категорії мають своїми центрами великі
міста, які все ж дещо менші, ніж у попередній групі. Вони також концентрують значну частку населення базової АТО, є центрами промисловості та культури, однак місцеві підприємства є переважно
складальними. Роль центрів у культурі та освіті є важливою і подібна
до ролі більших центрів у формуванні активної та ефективної наукової основи. Тут спостерігається більший розрив за умовами життя
між містами та навколишніми населеними пунктами. Незважаючи
на відносно високий рівень розвитку центральних міст, рівень цих
базових АТО є більш низьким внаслідок негативного впливу індексів
сільських місцевостей.
Переваги
Особливості виробництва обумовлюються доступністю багатого
різноманіття ресурсів. У румунській частині водозбірної території
річки Тиси найбільш важливими є поклади природного газу (метан,
відповідно супутні гази). Поклади метану переважно сконцентровані в Муреші, а також в суміжному Сібіу. Природні ресурси в Араді
також заслуговують на увагу, оскільки там розташовані поклади нафти та супутніх газів – місця видобутку розташовані на заході; моліб57

дену, мармуру та урану – родовища на всій території базової АТО. В
північно-східній частині Боршод-Абауй-Земплена є перспективні родовища вугілля та спеціалізовані шахти деяких силікатів. У Північній
Бачці в Сербії є багато нафтових та газових свердловин – понад 100
газових свердловин та 8 нафтових полів у Воєводині.
Міста в регіоні є промисловими, видобувними та комерційними центрами з тривалою
історією. Домінуючою промисловою галуззю в Мукачівському
районі та румунських базових
АТО є виробництво машинних
та автомобільних складових,
будівельних матеріалів, харчова, текстильна, деревообробна
промисловості. У Боршод-Абауй-Земплені домінуючою є важка
промисловість (виробництво електроенергії, хімічна промисловість
та важке машинобудування). Різноманітна обробна промисловість
є традиційною у Суботиці. Економічне зростання відзначене високим рівнем комерційних, транспортних та комунікаційних послуг у
містах базових АТО: Мукачівський, Боршод-Абауй-Земплен, Арад та
Сібіу.
Потужні центри вищої освіти та досліджень розташовані у великих
містах. Однак ці центри другого порядку також є місцями розташування освітніх та дослідних закладів. Через промислове та економічне значення доречно згадати також про Інститут нанотехнологічних досліджень (Nanotechnológiai Kutatóintézet) та Інститут логістики
і виробничої інженерії (Logisztikai és Gyártástechnikai Intézet) у Мішкольці. У місті Зрєнянін у Центральному Банаті (Сербія) представлені
всі рівні освіти, зокрема, тут наявні різні університетські програми
(відділення Університету Нового Саду), ряд програм розробляється.
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Місцеві вищі навчальні заклади концентрують студентів із значної
території, тому місто є культурним центром регіону.
Економічне значення центрів другого порядку посилюється доступом до європейських транспортних коридорів. Арад має зв’язок
з дорогою IV TEN-T. Через Мукачево у східно-західному напрямку
проходить міжнародна магістраль європейського значення (клас Е)
– Е50 та Е58, у Тиргу-Муреш – Е60, у Орадеа та Сібіу – Е68. Магістралі
Е71 та Е79 доступні для міста Мішкольц, а Е75 – Суботиця. Зрєнянін
є важливим транспортним вузлом у сербській частині Банату. Це
місто розташоване на перетині магістральної дороги М7 (пов’язує
Тімішоару з Європейським коридором №10) та магістральною дорогою М24 (північно-південний транспортний коридор).
Напівприродні та унікальні ландшафти і культивовані території,
термальні водні ресурси і багата культурна спадщина становлять
видатні туристичні цінності. Зокрема, міста (Мукачево, Мішкольц,
Сібіу, Тиргу-Муреш, Суботиця) пропонують численні та різноманітні
архітектурні та культурно-історичні об’єкти, а також багато заходів та
культурних подій; сільські місцевості володіють винятковим потенціалом для активного та оздоровчого туризму (наприклад,
сталактитові печери в Аггтелек,
Токайський історичний виноробний регіон, Окна-Сібіулуй,
Базна, М’єркуря-Сібіулуй, Совата, Паліч, гірський заповідник
Пелтініш).
Рівень туристичного потоку
(кількість ночей, проведених
туристами) висока в Муреші та
Боршод-Абауй-Земплені, але і в
Сібіу цей показник є також знач
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ним. Відповідні дані відсутні для Сербії та України. За місткістю туристичного житла особливо вирізняється Боршод-Абауй-Земплен.
Найбільш важливими сільськогосподарськими місцевостями є
традиційні виноробні регіони (Боршод-Абауй-Земплен, Арад), лісове господарство має особливе значення в Муреші та Сібіу, тоді як
ріллю високої якості має Північна Бачка. Середня Бачка має чіткий
сільськогосподарський характер, втілений у народній пам’яті як типовий банатський ландшафт.
У сільській місцевості природні умови мають дуже важливе значення, особливо цінні
ландшафти та напівприродні
біотопи. Багато з сільських територій оточені численними
природоохоронними територіями. Частка природоохоронних територій у базових АТО
Муреш, Сібіу та Боршод-Абауй-Земплен (зі значними лісовкритими площами) становить понад
20%, а в базових АТО Арад та Мукачівський – понад 10%. Формування природоохоронних територій в Сербії затримується (території
NATURA2000 досі не встановлені), тому їх частка тут є незначною.
Найбільш видатними природоохоронними територіями є національні парки Агглетек та Бюкк, охоронюваний ландшафт Земплен
(Боршод-Абауй-Земплен), Ущелина верхньої течії річки Муреш (Муреш), Заплава Муреш (Арад), Озеро Лудаш (Північна Бачка).
Недоліки
Розповсюдження населення у цих базових АТО є неоднорідним.
Щільність є високою у центральних містах (Мішкольц, Мукачево, Сібіу, Муреш, Арад) і низькою – на сільській периферії. Значно
більшими є відмінності у динаміці населення. Так, у деяких містах
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відзначається приріст населення (Мукачево, Арад), тоді як сільські
території зазнають активних процесів депопуляції. Міграції місто – село характеризуються переїздом молодих кваліфікованих
верств населення з села в місто. Результатом є ускладнення соціальних послуг для людей похилого віку та бідних верств населення (ромські меншини). Значною етнічною меншиною є роми.
Самі по собі вони є сумішшю різних національностей, розмовляючи
мовою місцевості, де проживають, та однією зі своїх власних мов.
У різноманітному національному складі населення водозбірної території річки Тиси частка ромського населення є найбільшою в базових АТО Боршод-Абауй-Земплен та Муреш. Висока концентрація
ромів в загальній кількості сільського населення також відзначена
в Сібіу (8,6%). В сільській місцевості низькі рівні освіти та зайнятості
ромського населення є особливо значними проблемами.
Різниця між містом і селом є також
значною і в економічній сфері. В
сільських, особливо малих, громадах умови життя є обмеженими.
У багатьох випадках єдиним роботодавцем є місцеві органи влади з
освітніми і соціальними послугами.
Малі господарства слугують лише
для виживання. Забезпечення робочими місцями є складним через
погану якість другорядних доріг та нестачу послуг громадського
транспорту.
Загальний низький рівень комунальних послуг обумовлений недостатністю інфраструктури в сільській місцевості. На водозбірній
території річки Тиси 64% загальної кількості домівок має доступ до
системи централізованого водопостачання. Найменшим (менше
45%) доступ є в українських та румунських базових АТО в ізольова61

них гірських селах. До системи централізованого водовідведення
під’єднано 46% домівок. Менше 30% цей показник становить в базових АТО з екстенсивними сільськогосподарськими територіями в
Румунії (Сібіу).
Вплив економічної реструктуризації після зміни політичної системи і досі триває. На початку 1990-х великі підприємства були закриті, а ті, що залишились, були перетворені, реорганізовані та модернізовані. В результаті високий рівень безробіття змусив тисячі людей
розпочати якийсь різновид малого бізнесу. На більшості територій
період реструктуризації та пов’язаної з нею приватизації вже завершений, у деяких місцях розпочався другий період реструктуризації,
зумовлюючи переміщення незалежних міжнародних компаній (з
низьким рівнем доданої вартості) далі на схід.
Однією з численних причин, що обумовлює таку вразливість, є
структурна неузгодженість як на державному, так і на місцевому
рівнях. Така неузгодженість відображається як у внутрішній нестабільності компаній (рівень технологій, невідповідний рівень знань,
неконсолідовані ринки), так і в горизонтальних та вертикальних
зв’язках в економіці.
Сфера послуг переважно представлена побутовими послугами,
ефективний третинний сектор обмежений виключно великими містами.
Незважаючи на туристичну привабливість регіону, місткість туристичного житла є дуже низькою (менше ніж 20 тисяч ліжок) в румунських базових АТО. Ще меншими туристичні послуги є в Україні та
Сербії (менше 500 ліжок). У сфері туризму якісні та кількісні умови
прийому гостей досі залишаються незадовільними. Сучасні рівні
постачання продуктів, структура житла та його якість, а також експлуатаційна якість готелів та закладів громадського харчування є
лише задовільною. Торгівля та комунікаційна діяльність є ще слабшими, незважаючи на наявність ряду туристичних об’єктів. Однак
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залишаються широкі можливості для удосконалення за рахунок
стратегічного планування, визначення цілей, використання спільних
переваг.
V.6. Територіальні одиниці з центрами, які зазнають економічної
реструктуризації
(Румунські базові АТО: Марамуреш, Хунедоара; Словацька базова
АТО: Банська Бистриця; Угорська базова АТО: Ноград)
Коротка характеристика
Ці території характеризуються наявністю проблем,
пов’язаних з промисловим
занепадом. Тут виробничі
та видобувні підприємства
пали жертвами економічної
перебудови, і їх відновлення
досі триває. Їх специфічними проблемами є, з одного
боку, соціальні – внаслідок
великої кількості надлишкової робочої сили із застарілими вміннями та, з іншого боку – екологічні.
Внаслідок цього забруднення та руйнування залишені після закриття підприємств. Природне середовище, як і історико-архітектурна
спадщина в містах та навколо них, заслуговують на відновлення та
відродження. Це, як і цілковите очищення покинутих місць, може і
має бути шляхом до утвердження.
Громади поза містами або безпосередньо залежать від центральних міст (зв’язки типу місце роботи – житло чи безпосередньо виробничі відносини), або вони мають сільський характер.
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Переваги
Традиційно території цієї категорії є процвітаючими з визначною історією, засвідченою у вцілілих архітектурних пам’ятках та культурних традиціях. Це гірські території з лісами, мальовничими ландшафтами та корисними копалинами. У давній та новітній історії ці
багатства, мінеральні ресурси були високо оцінені та експлуатовані.
Вивчення корисних копалин та використання їх для забезпечення
матеріального процвітання визначили долю цих регіонів. Вугілля в
базових АТО Банська Бистриця та Ноград, а також у долині Джіулуй в
Хунедоарі, золото та інші цінні метали в Марамуреші, а також різноманітні інші мінеральні ресурси сприяють розвитку та поширенню
видобувної галузі, стимулюють розвиток галузей важкої промисловості: металургії, виробництва електроенергії, машинобудування,
як і переробки деревини, наявної в значній кількості.
Видобуток та виробництво були головними засобами існування у
цих територіальних одиницях та імовірно залишаться такими за
нових умов, в нових формах та технологіях, виступаючи вдалими
місцями інвестування з їх потужними індустріальними традиціями та інфраструктурою.
Базова АТО Ноград в Угорщині (де ВВП на душу населення найнижчий по країні) та особливо центральні його частини Шалготарян та
Батоньтереньє є типовими прикладами жертв реструктуризації. Колишні центри видобутку вугілля та переробної промисловості (сталеваріння, машинобудування, виробництво скла) досі залишаються
в занепаді внаслідок деіндустріалізації, їх місцевий ринок праці обмежується сферою послуг та фірмами малого виробництва. Дещо
кращою ситуація є в малих містах та на прилеглих до них місцевостях. Балашшадьярмат та Сечень намагаються використовувати свої
історичні традиції для отримання прибутку. Перший з них спромігся
привабити міжнародні компанії (виробництво кабелів, компресорів
та інші компанії), як і Пасто та Ретшаг.
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По сусідству з Ноградом у Словаччині дві місцевості у Банскій Бис
триці мають великі поклади магнезитів та вапняків. Видобувна та
харчова галузі промисловості є тут головними, забезпечуючи понад
30% від загальної зайнятості. У 2007 році рівень безробіття тут склав
понад 30%, що набагато вище, ніж в середньому по Словаччині.
У межах Румунії є дві територіальні одиниці цієї категорії.
Марамуреш з центром в БайяМаре є традиційним центром
видобутку золота, срібла та
міді. Кількасотлітня видобувна діяльність активізувалася та
розширилась у 60–70-х роках
ХХ століття, викликаючи зростання пов’язаних галузей промисловості та сприяючи зростанню міста і навколишніх громад з
довільним втручанням у структуру ландшафтної будови території
та системи поселень. Внаслідок технологічної катастрофи 2000 року
шахти та регіон в цілому отримали негативну репутацію із подальшим стрімким занепадом видобутку та пов’язаної з ним діяльності.
Останнім часом розпочато вторинне використання та рекультивацію відвалів, що приносить прибуток за рахунок виділення розсіяних металів та їх переробки. Таким чином, видобуток продовжується за інших технологічних умов. Торгівля та послуги розвиваються
паралельно з промисловістю, доповнюючи процес диверсифікації
(виробництво меблів).
Хунедоара є найбільш південною територіальною одиницею цієї
категорії. Тут головним ресурсом промислового розвитку був видобуток вугілля в долині Джіулуй. Ця базова АТО була дуже індустріалізована, однак через низьку продуктивність більшість шахт було
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закрито. Місто Хунедоара було центром виробництва заліза та ринком збуту для прилеглих гірських місцевостей. Протягом ХХ століття населення зросло до 86 тисяч мешканців. Місто мало найбільші
металургійні заводи в Румунії (пізніше лідерство перебрав на себе
Галац), однак протягом 1990-х внаслідок втрати ринку збуту металургійна промисловість стрімко скоротилася. Це було головним
джерелом процвітання міста. Зараз є спроби відновлення галузі за
рахунок інвестицій.
У гірській місцевості водні потоки створюють потенціал для розвитку гідроенергетики, який може використовуватись у дружній до
довкілля спосіб, забезпечуючи енергією віддалені сільські території.
Покращення стану навколишнього
природного середовища є важливим завданням з огляду на високу
цінність природної та культурної
спадщини. Відновлення ландшафтів, заліснення необхідні для відродження природної краси цих
місцевостей. Родна і Ретезат у базових АТО Марамуреш та Хунедоара,
кілька територій у Банській Бистриці
(наприклад, національний парк Муранська рівнина), а також у Нограді офіційно оголошені природоохоронними територіями задля
підтримки шляхом обов’язкового відновлення та проведення заходів зі збереження.
З огляду на цінний та багатий місцевий фольклор та унікальні історичні пам’ятки, замки, палаци, укріплення, а також культурні традиції доцільним є сприяння туризму, як короткочасному, так і тривалому.
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Недоліки
Цілеспрямована промислова діяльність, нехтуючи проблемами
навколишнього середовища, призвела до сумнівних результатів,
особливо через зниження продуктивності деяких шахт та машинобудівної промисловості, що спричинило масові звільнення і в
результаті обумовило серйозні соціальні проблеми, зокрема безробіття та бідність. У цих монофункціональних зонах застарілого
виробництва частка промисловості високих технологій та передового виробництва є надзвичайно низькою.
Соціальні конфлікти мають серйозний характер у цих базових АТО.
Вміння місцевої робочої сили втрачені або застарілі, притік є низьким, а майбутнє невизначене та похмуре. Особливо критичною є
ситуація з ромськими громадами, що страждають від численних
втрат та етнічного виокремлення, включаючи деколи гострі етнічні
конфлікти.
Населення у цих територіальних одиницях стабільно скорочується; зниження переважно відбувається за рахунок еміграційних
процесів. Особливо високою була втрата за рахунок міграції у румунських базових АТО Селаж та Марамуреш.
Низький рівень освіти є загальною проблемою та перешкодою
для відродження цих базових АТО. Мінливою, але високою є частка
населення лише з початковою освітою і дуже низькою – частка з вищою освітою (наприклад, Ноград, Банська Бистриця та Хунедоара).
Промисловість була і залишається основною сферою зайнятості населення у цих базових АТО, хоча сільське господарство також відіграє важливу роль. Відносно низькою є частка сфери послуг. Занепад та закриття промислових підприємств зумовлюють зростання
безробіття, особливо у Нограді, Банській Бистриці, а також у Хунедоарі.
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Проблеми навколишнього природного середовища пов’язані з
продовженням роботи шахт та інших промислових підприємств,
що спричиняють надзвичайно високий вміст небезпечних речовин
навколо шахт та металургійних заводів, забруднення вод розпов
сюджується на великі відстані та є
небезпечним. Не менш небезпечним та відштовхуючим є довкілля
біля закритих шахт, відвалів та
промислових об’єктів, залишених без обслуговування та рекультивації, як величезні рубці в
ландшафті. Узгоджене втручання
для відродження є дуже нагальною проблемою.
Проведення відновлення та рекультивації також ускладнені відносною ізольованістю цих територій. Рівень автомобільної або залізничної доступності низький через нестачу швидкісних транспортних сполучень та погану якість доріг та колій.
Сфера туризму досі не у повній мірі розкрила потенціал цих територій. Перепоною є низька доступність, а також недостатня розвинутість туристичних послуг, як і загальних послуг в цілому. Удосконалення сфери послуг має сприяти покращенню загальної якості
життя, економічному відродженню та розвитку туризму.
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I.1. Підтримка кластерів інноваційних підприємств та діяльності

Конкретні завдання

Сільськогосподарські
територіальні одиниці
з місцевими центрами
I.1.2. Посилити транскордонне співробітництво у
сферах інвестицій, зайнятості та послуг з особливою
увагою до співробітництва
між містами (Мішкольц –
Кошиця, Суботиця – Сегед,
Арад – Сегед)

Територіальні одиниці
з домінуючою роллю
центру другого порядку

I.1.5. Посилювати
транскордонні зв’язки
та співробітництво між
туристичними центрами шляхом розвитку
спільних програм та
маркетингу

I.1.4. Підвищувати транскордонне та міжнародне співробітництво між освітніми та науковими центрами

I.1.3. Розвивати “суспільство знань” через співробітництво між бізнесом та освітніми/дослідними установами

I.1.1. Посилити транс
кордонне співробітництво у сферах інвестицій, зайнятості та послуг
з особливою увагою до
співробітництва між містами (Дебрецен – Орадеа, Сегед – Тімішоара,
Ужгород – Кошиця)

Територіальні одиниці
з домінуючою роллю
великого центру

Заходи
Територіальні одиниці з центрами, які
зазнають економічної
реструктуризації

I.1.6. Захищати, підсилювати та мобілізувати існуючі можливості місцевих громад за сприяння програми LEADER та інших програм
сільського розвитку

Гірські територіальні одиниці з
місцевими центрами

VI.1. Пріоритет: Співробітництво

VI. Піраміда цілей
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I.4. Співробітництво в
культурній діяльності
та посилення ідентичності

I.3. Підтримка міжнародних та місцевих
транспортних зв’язків

I.2. Посилення інституційного співробітництва

Конкретні завдання

Територіальні одиниці
з домінуючою роллю
великого центру

Територіальні одиниці
з домінуючою роллю
центру другого порядку

Територіальні одиниці з центрами, які
зазнають економічної
реструктуризації

I.2.2. Розвивати інституційне співробітництво у сфері управління екологічними ризиками

I.2.1. Гармонізувати сферу просторового планування

I.1.7. Посилювати логістичні центри та комбіновані транспортні системи

Сільськогосподарські
територіальні одиниці
з місцевими центрами

I.4.2. Сприяти спільним транскордонним заходам установ у сферах культурної та освітньої діяльності, виконанню програм, організації фестивалів

I.4.1. Підтримувати місцеві заходи з посилення територіальної ідентичності та цілісності

I.3.4. Покращувати доступність ізольованих сільських територій

I.2.3. Координувати заходи із захисту від паводків та впровадження планів управління водними ресурсами в рамках міжнародного
співробітництва
I.3.2. Сприяти доI.3.1. Гармонізувати розвиток основних шляхів трансєвступності, створюючи
ропейської мережі, ліквідувати бар’єри транскордонних
зв’язки з європейтранспортних сполучень
ською транспортною
мережею
I.3.3. Прискорювати якісний розвиток транспортної мережі

Гірські територіальні одиниці з
місцевими центрами

Заходи
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Гірські територіальні одиниці з місцевими центрами

Сільськогосподарські
Територіальні одиниці
територіальні одиниці з з домінуючою роллю
місцевими центрами
великого центру

Територіальні одиниці з
домінуючою роллю центру
другого порядку

Територіальні одиниці з
центрами, які зазнають
економічної реструктуризації

II.1.7. Покращувати
місцеве, багатофункціональне, характерне для
регіону, дружнє до довкілля та різноманітне
сільське господарство

II.1.9. Сприяти сталому використанню
мінеральних та
інших ресурсів

II.1.11. Налагоджувати зв’язки та співробітництво у сфері туристичних послуг та програм

II.1.10. Сприяти сталому використанню мінеральних та
інших ресурсів

II.1.8. Покращувати якість сільськогосподарської продукції, місцевого виробництва та промисловості, що базується на сільському
господарстві

II.1.6. Підтримувати
стале захищене від
ризиків лісове господарство

II.1.5. Сприяти співробітництву фермерів шляхом підтримки виробництва та реалізації сільськогосподарської продукції

II.1. Підвищення екоII.1.1. Підвищувати економічну привабливість регіону
номічної конкурентоздатності та диверсифікація економічної II.1.2. Стимулювати торгівлю місцевими сільII.1.3. Поліпшувати шля- II.1.4. Збільшувати об’єми
діяльності
ськогосподарськими продуктами та розвиток хи постачання місцевих продажу місцевих харчових
мережі відповідних торгівельних установ
продуктів харчування у продуктів на міських ринках
центральні міста

Конкретні завдання

Заходи

VI.2. Пріоритет: Сприяння поліцентричному і збалансованому територіальному розвитку та інноваційним зв’язкам місто – село
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II.3. Покращення умов
життя задля попередження еміграції
молоді

II.2. Сприяння дослідженням/ розвитку/
інноваціям та їх інтегральним ефектам

Конкретні завдання

II.2.1. Мобілізувати
місцеві інноваційні здатності задля наукоємної/
високотехнологічної
економіки

II.1.16. Забезпечити
диверсифікацію структури економіки за рахунок
розвитку туризму на
основі унікальних туристичних об’єктів

Територіальні одиниці з
центрами, які зазнають
економічної реструктуризації

II.2.3. Сприяти підприємництву молоді

II.2.2. Мобілізувати місцеві
інноваційні здатності задля
розвитку обробної промисловості

II.1.14. Посилювати
II.1.15. Покращувати культуристичне співробіттурні туристичні заходи в
ництво між містами та
історичних центрах
навколишніми сільськими територіями (пакети
програм, столи довідок,
сприяння активному
туризму)

Територіальні одиниці з
домінуючою роллю центру
другого порядку

II.2.4. Посилювати альтернативні можливості зайнятості

II.1.13. Підвищувати
роль сільського туризму
на основі унікальних
місцевих туристичних
об’єктів

Сільськогосподарські
Територіальні одиниці
територіальні одиниці з з домінуючою роллю
місцевими центрами
великого центру

II.3.3. Гармонізувати процеси формування агломерацій
та розвитку побутових послуг і системи постачання

II.3.2. Покращувати побутові та соціальні послуги, включаючи альтернативні та мобільні рішення для сільських територій

II.3.1. Розробити та видати мінімальні стандарти для комунальних підприємств та послуг у сільських та периферійних населених
пунктах

II.1.12. Розвивати
сільський, активний
та оздоровлюючий
туризм (туристичні
об’єкти, маркетинг,
послуги)

Гірські територіальні одиниці з місцевими центрами

Заходи
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III.3. Адаптивне інтегроване управління
водними ресурсами

III.2. Сприяння використанню земель, яке
відповідає ландшафтним умовам

III.1.1. Забезпечити
використання гідроенергії відповідно
до вимог Водної
рамкової директиви
та беручи до уваги
гідрологічні наслідки

III.1. Розвиток енергетичних ресурсів, підтримка безпеки

Територіальні одиниці
з домінуючою роллю
великого центру

III.2.2. Контролювати розвиток міст (регулювання
землекористування, удосконалення просторового
планування, посилення захисту природних територій,
стримування неконтрольованого росту міст)

III.3.2. Розвивати екологічну мережу вздовж поверхневих водних об’єктів

III.3.1. Впроваджувати правові, технологічні та фінансові норми для сприяння раціональному використанню природних водних
ресурсів

III.2.4. Впроваджувати заходи з регулювання землекористування (об’єднання земельних ділянок, планування землекористування
та просторове планування, система підтримки)

III.2.3. Підтримувати екологічно свідоме ведення сільського господарства

III.2.1. Сприяти різноманіттю та екологічної
пристосованості /
доцільності сільськогосподарського землекористування

III.1.5. Розвивати міжнародні взаємозв’язки енергетичних мереж

III.1.4. Сприяти розвитку місцевої та відновлювальної малої енергетики

III.1.1. Забезпечити використання гідроенергії
відповідно до вимог
Водної рамкової директиви та беручи до уваги
гідрологічні наслідки

одиниці з
Територіальні одиниці з Територіальні
які зазнають
домінуючою роллю центру центрами,
економічної реструктудругого порядку
ризації

III.1.2. Сприяти техноло- III.1.3. Підтримувати технічні та нормативні засоби
гіям споживання енергії зниження споживання електроенергії
малої енергетики та
альтернативних джерел
у сільському господарстві та виробництві

Гірські територіаль- Сільськогосподарські
ні одиниці з місце- територіальні одиниці з
вими центрами
місцевими центрами

Конкретні завдання

Заходи

VI.3. Пріоритет: Розумне управління природними та культурними ресурсами
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III.5. Зменшення негативного впливу на
навколишнє природне середовище

III.4.1. Впроваджувати та застосовувати
обмеження щодо
землекористування
задля попередження зсувів

III.4. Обмеження впливу природних лих за
рахунок попереджувальних заходів

одиниці з
Територіальні одиниці з Територіальні
які зазнають
домінуючою роллю центру центрами,
економічної
реструктудругого порядку
ризації

III.4.5. Забезпечити гармонізацію управління паводками та містобудівного/просторового планування за рахунок регулювання розвитку паводковразливих
територій

Територіальні одиниці
з домінуючою роллю
великого центру

III.5.1. Покращити
екологічне положення
сільських господарств
(знизити поширення
забруднень від сільськогосподарських
територій)

III.5.2. Знизити обсяги міських та промислових забруднень (очищення стічних вод, поводження з відходами,
включаючи повторне використання та зміну характеру
споживання, скорочення викидів за рахунок використання нових технологій, розвиток сталого екологічно
безпечного транспорту)

III.5.3. Впроваджувати
заходи щодо рекультивації залишених,
забруднених родовищ
(відвали, промислові
місця)

III.4.7. Удосконалити та впровадити національні кліматичні стратегії (фінансова та нормативна основа)

III.4.6. Посилити технологічний захист від паводків та контроль, транскордонне співробітництво щодо прогнозування паводків

III.4.3. Посилювати
III.4.4. Підтримувати відздатність утримува- новлення заболочених
ти воду, забезпечити територій та заплав
значне зниження
небезпеки паводків
та потенційних
впливів кліматичних
змін за допомогою
заліснення

III.4.2. Сприяти змінам
у землекористуванні
на територіях, які перебувають під загрозою
затоплення паводковими водами

Гірські територіаль- Сільськогосподарські
ні одиниці з місце- територіальні одиниці з
вими центрами
місцевими центрами

Конкретні завдання

Заходи
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III.6. Покращення та
захист природних
ресурсів, а також природної та культурної
спадщини

Конкретні завдання
Територіальні одиниці
з домінуючою роллю
великого центру

III.5.4. Мобілізувати
наявну робочу силу
задля покращення стану
довкілля

одиниці з
Територіальні одиниці з Територіальні
які зазнають
домінуючою роллю центру центрами,
економічної
реструктудругого порядку
ризації

III.6.2. Підтримувати природні та напівприродні
території, ліси; посилення природоохоронних
заходів

III.6.4. Поліпшити відновлення та утримання культурних пам’яток

III.6.3. Забезпечити контроль за розвитком діяльності з метою захисту лісів та інших цінних природних об’єктів

III.6.1. Розширювати
заходи з управління
природним середо
вищем (посилення
захисту, розвиток
центрів відвідування, екологічної освіти та досліджень)

III.5.6. Сприяти підвищенню екологічної обізнаності населення, екологічній освіті на всіх рівнях (у тому числі неурядові організації)

III.5.5. Забезпечити посилення правового забезпечення збереження довкілля, розширення регулятивних норм, удосконалення
ефективності системи контролю

Гірські територіаль- Сільськогосподарські
ні одиниці з місце- територіальні одиниці з
вими центрами
місцевими центрами

Заходи
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IV.2. Утримання молодого покоління в
регіоні

IV.1. Підтримка заходів
для особливих демографічних груп

Конкретні завдання
Територіальні одиниці з
домінуючою роллю центру
другого порядку

IV.1.1. Сприяти модельним вирішенням соціальної інтеграції та розвитку

Сільськогосподарські
Територіальні одиниці
територіальні одиниці з з домінуючою роллю
місцевими центрами
великого центру

Заходи
Територіальні одиниці з
центрами, які зазнають
економічної реструктуризації

IV.2.4. Сприяти підвищенню якісних властивостей інформаційного суспільства

IV.2.3. Сприяти розвитку соціально чутливої початкової освіти

IV.2.2. Залучати молодь до місцевої громадської діяльності

IV.2.1. Сприяти підвищенню кваліфікації

IV.1.3. Залучати неактивних та літніх людей до громадських заходів (соціальний захист)

IV.1.2. Розвивати місцеву соціально-політичну мережу громадських ініціатив задля підтримки та захисту малозабезпечених верств
населення

Гірські територіальні одиниці з місцевими центрами

VI.4. Пріоритет: Інвестування в населення

VII. Опис пріоритетів
VII.1. – I. Пріоритет: Співробітництво, розвиток структур співробітництва
Логіка провадження (загальні та конкретні цілі, зміст, правомірність)
Співробітництво, яке визначено першим пріоритетом, є широким
поняттям і ключовим принципом європейської політики задля територіальної єдності. Воно передбачає координований відгук кількох регіонів або держав та місцевостей на переважаючі та нагальні
питання. Воно також передбачає “додаткову цінність партнерства з
потужним місцевим виміром, що забезпечує розроблення та впровадження політичних рішень на основі місцевих знань”. Окрім того,
іншим аспектом співробітництва є намір “посилити синергію за рахунок кращої координації з галузевими політичними рішеннями”.
Розвиток структур співробітництва передбачає:
• сприяння спільним діям регіонів, місцевих громад, інститутів,
органів влади, населення та індивідуумів у різноманітних сферах суспільної діяльності (економіка, культура, соціальні послуги
тощо);
• посилення координації та інтеграції діяльності різних галузей;
• форсування та підтримка розвитку шляхів та інфраструктури
для співробітництва.
Мета “удосконалити співробітництво між регіонами в межах Європейського Союзу та з сусідніми
регіонами поза ним” також є ключовим положенням проекту TICAD.
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Вона посилюється міжнародним характером проекту і тому стратегія TICAD, яка покриває територіальні одиниці рівня NUTS3 нових
членів ЄС, а також сусідніх держав, призначена для “підтримки росту сприятливих умов та факторів, що призводить до справжнього
єднання”.
Пріоритет, що стосується співробітництва, та намір проекту TICAD
сприяти структурам співробітництва обумовлені нагальністю цього
питання.
Сприяння кластерам інноваційних підприємств та діяльності пов’язане насамперед з економічними цілями.
Метою є сприяння співробітництву підприємств, розвиток кластерів на основі спільних процедур інвестиційної
діяльності та маркетингу, або
“суспільства знань”, або інформації, або логістичних послуг. Тут наявні різноманітні можливості об’єднання в кластери підприємств одного або подібних напрямків.
На сучасному етапі фрагментація підприємств та змагання економічних суб’єктів за зовнішні фонди, багатонаціональні компанії, за
ринок та кваліфіковану робочу силу є досить характерними, однак
співробітництво є більш ефективним шляхом досягнення конкурентоздатності.
Співробітництво наукових центрів, таких як університети, дослідні
інститути, середні школи та професійно-технічні освітні заклади, вже
визнано успішним шляхом удосконалення освіти. Також важливо
посилити співробітництво у процесі дослідження та впровадження,
тобто поліпшити застосування наукових результатів на практиці та у
виробництві. Поєднання навчання та стажування з ринковою сфе78

рою є умовою для підготовки робочої сили з вміннями, що користуються попитом, та забезпечення місцевих та регіональних компаній
належними працівниками.
Також є широкі можливості співробітництва між громадами, а також
регіонального та транскордонного співробітництва у сфері туризму,
шляхом підготовки спільних програм, туристичних маршрутів, координації туристичних пропозицій, обміну досвідом та співпраці щодо
маркетингу та інформації.
Заходи
• Посилити транскордонне співробітництво у сферах інвестицій, зайнятості та послуг з особливою увагою до співробітництва між містами.
• Розвивати “суспільство знань” через співробітництво між
бізнесом та освітніми/дослідними установами.
• Підвищувати транскордонне та міжнародне співробітництво між освітніми та науковими центрами.
• Посилювати транскордонні зв’язки та співробітництво між
туристичними центрами шляхом розвитку спільних програм
та маркетингу.
• Захищати, підсилювати та мобілізувати існуючі можливості
місцевих громад за сприяння програми LEADER та інших прог
рам сільського розвитку.
• Посилювати логістичні центри та комбіновані транспортні
системи.
Посилення інституційного співробітництва є важливою
ціллю, оскільки водозбірна територія річки Тиси є цілісною територіальною єдністю, хоча й поділеною адміністративними
– державними та регіональними – кордонами.
Послідовна інституційна співпраця необхідна для подолання цього поділу. Координовані пропозиції та рішення щодо просторового
планування є життєздатними у разі співробітництва планувальних
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установ з органами влади, відповідальними за погодження,
утвердження та впровадження відповідних планів. Така
співпраця є особливо важливою у сфері управління водними ресурсами з огляду на
багатогранність відносин та
взаємозв’язків різноманітних
територіальних компонентів
річкового басейну.
Окрім того, досягнення інтегрованої стратегії є можливим за
умови забезпечення взаємодії, обміну поглядами, бажання дійти консенсусу з принципових питань територіального
управління та розвитку між різними секторами та науковими
напрямами.
Заходи
• Гармонізація сфери просторового планування.
• Координація заходів із захисту від паводків та впровадження
планів управління водними ресурсами в рамках міжнародного
співробітництва.
• Розвиток інституційного співробітництво у сфері управління екологічними ризиками.
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Сприяння міжнародним та місцевим транспортним зв’язкам є
фундаментальною умовою територіального об’єднання. Транспортна система є недостатньою та
застарілою, а також низької
якості на всій водозбірній території річки Тиси, а особливо
у східній частині. Є плани розвитку автомагістралей на всій
території, однак реалізація
цих планів досі відкладається.
Доступність є ускладненою.
Існуючі шляхи вже зазнають
надмірного транспортного навантаження. Пересування вузькими дорогами незадовільної якості
є складним, якщо взагалі можливим. Транскордонні зв’язки ускладнені нестачею та вузькими можливостями транзитних зв’язків. Залізнична система ще більш застаріла, колії нестабільні, багатоколійні
шляхи практично відсутні, ширина колій в Україні відрізняється від
колій в інших країнах, пасажирські та вантажні перевезення є дорогими, неефективними, некомфортними та повільними, додатково
обтяжуючи вразливу систему доріг. Аеропорти також потребують
модернізації, однак найбільш нерозвинутими є комбіновані транспортні зв’язки, що доповнюють неефективність авіатранспорту.
Заходи
• Гармонізувати розвиток основних шляхів трансєвропейської
мережі, ліквідувати бар’єри транскордонних транспортних
сполучень.
• Сприяти доступності, створюючи зв’язки з європейською
транспортною мережею.
• Прискорювати якісний розвиток транспортної мережі.
• Покращувати доступність ізольованих сільських територій.
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Співробітництво в культурній діяльності та посилення
ідентичності
Численні історичні зв’язки,
спільні традиції укладу життя,
роботи та культури формують
широкий вибір можливостей
співробітництва в культурній
сфері. Обмін досвідом приведе до виявлення спільностей
культурних традицій, пісень,
віршів, розповідей, легенд,
а також спільного формулювання слів та мовних зворотів. Виявлення спільної спадщини надалі має привести до визнання спільності поглядів, мрій, турбот та
прагнень. Співробітництво в культурній сфері сприятиме зниженню
напружень, недовіри та непорозумінь. Таке співробітництво може
бути початком взаємного вивчення одне одного. Відкриття переваг
для спільних дій є важливою передумовою для подальшої співпраці на інших територіях.
Вже є перспективні приклади співробітництва в культурній сфері як
на регіональному, так і на міжрегіональному, транскордонному та
міжнародному рівнях. Спільні ініціативи та програми, такі як фестивалі, концерти, мистецькі семінари та виставки дійсно допомагають
в утвердженні ідентичності. Розвитком цих ініціатив можуть бути
освітні та туристичні програми, які використовують досвід спільної
діяльності в практичних сферах виробництва.
Заходи
• Підтримувати місцеві заходи з посилення територіальної
ідентичності та цілісності.
• Сприяти спільним транскордонним заходам установ у сферах культурної та освітньої діяльності, виконанню програм,
організації фестивалів.
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Очікувані результати та наслідки
Наслідки посилення співробітництва та розвитку структур співробітництва будуть початком розгортання та посилення подальшої діяльності. Співробітництво дасть поштовх для більшого різноманіття
спільних дій щодо культури, освіти, торгівлі, туризму і навіть виробництва. Співробітництво мобілізує здібності, можливості та бажання діяти, працювати разом та допомагати одне одному. В процесі
співробітництва учасники мають усвідомити переваги роботи над
спільними завданнями.
Успіхи співробітництва надихатимуть людей підтримувати взаємовигідні проекти розвитку інфраструктури задля поліпшення транспортних зв’язків, пасажирського та вантажного транспорту та комунікаційних мереж. Вони навчаться розробляти спільні проекти для
розвитку освіти, досліджень і технічного розвитку, а також туризму,
торгівлі, виробництва та послуг.
Синергія співробітництва буде визнана малими та середніми підприємствами та спонукатиме їх до формування кластерів та утворення спільних підприємств у сферах послуг, торгівлі, маркетингу,
туризму. Усе це буде підтримуватися єдиними інформаційними системами, які полегшуватимуть координацію в маркетингу, здійснення політики у сфері зайнятості,
взаємну підтримку та співробітництво задля попередження
ризиків.
Ці структури співробітництва
різних видів будуть робити внесок прямо або опосередковано
у конкурентоздатність, розвиток
інфраструктури та поліпшення
економічних умов, добробут та
кращий соціальний клімат.
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VII.2. – II. Пріоритет: Сприяння поліцентричному і збалансованому
територіальному розвитку та інноваційним зв’язкам місто – село
Логіка провадження (загальні та конкретні цілі, зміст, правомірність)
Однією з головних проблем розвитку
водозбірної території річки Тиси є протиставлення міста і села. З одного боку,
сільські території втратили свою економіко-соціальну різноманітність та перетворилися на вразливі занепадаючі регіони; з іншого боку, міста, урбанізовані
населені пункти сконцентрували головні економічні функції (ринок праці, обробна промисловість, послуги тощо),
приваблюють кваліфіковані кадри з сіл
та перетворилися на точки росту інфраструктури, загальних суспільних послуг тощо. Соціальний та економічний занепад сільських місцевостей може розвиватися пов’язано
із необґрунтованим перевантаженням міст, нестачею житла, переповненням громадського транспорту, порушенням міських послуг
та неконтрольованим розростанням міст. Для того, щоб врятувати
сільські місцевості від депопуляції та функціонального відтоку, а також зменшити надмірну концентрацію населення в містах та досягти
збалансованого територіального розвитку, необхідно відновити взаємні, рівні та інноваційні відносини між містом та селом.
Різноманітні ґрунтові, ландшафтні та культурні властивості є традиційними ресурсами, що надають чудовий потенціал для підвищення економічної конкурентоздатності та диверсифікації економічної діяльності на основі місцевої економіки. В сучасних економічних структурах пов’язаних держав рентабельність сільського
господарства низька. З метою покращення трудових відносин,
підвищення та підтримки рентабельності і захисту ландшафтів ЄС
затвердив реформу CAP (The Common Agricultural Policy – Спільна
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сільськогосподарська політика), яка націлена на створення багатофункціонального сільського господарства в рамках технологічного
розвитку ферм, переробки сільськогосподарської продукції, а також секторальної – регіональної інтеграції, співробітництва. Туризм
через свій диференційований розвиток може стати додатковим
джерелом прибутку як для населення, так і для державних органів. Саме тому необхідно зберегти природні та культурні цінності та
сприяти розвитку туризму, забезпечити необхідну інфраструктуру та
поліпшити послуги. Культурна спадщина та міжкультурний діалог є
типовими взаємопов’язаними темами.
Заходи
• Підвищувати економічну привабливість регіону.
• Стимулювати торгівлю місцевими сільськогосподарськими
продуктами та розвиток мережі відповідних торгівельних
установ.
• Поліпшувати шляхи постачання місцевих продуктів харчування у центральні міста / Збільшувати об’єми продажу місцевих харчових продуктів на міських ринках.
• Сприяти співробітництву фермерів, шляхом підтримки виробництва та реалізації сільськогосподарської продукції.
• Покращувати місцеве, багатофункціональне, характерне
для регіону, дружнє до довкілля та різноманітне сільське господарство.
• Покращувати якість сільськогосподарської продукції, місцевого виробництва та промисловості, що базується на сільському господарстві.
• Сприяти сталому використанню мінеральних та інших ресурсів.
• Налагоджувати зв’язки та співробітництво у сфері туристичних послуг та програм.
• Розвивати сільський, активний та оздоровлювальний туризм
у гірських місцевостях.
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Підвищувати роль сільського туризму на основі унікальних
місцевих туристичних об’єктів.
Посилювати туристичне співробітництво між містами та
навколишніми сільськими територіями.
Покращувати культурні туристичні заходи в історичних центрах.
Забезпечувати диверсифікацію структури економіки за рахунок розвитку туризму на основі унікальних туристичних
об’єктів.
Підтримувати стале захищене від ризиків лісове господарство.

Різниця між містом та селом є значною і з точки зору економічних рівнів. Навіть урбанізовані центри відчувають значні
відмінності залежно від здатності приваблювати ринок праці.
Можна знайти центри зі значною концентрацією сучасних високотехнологічних підприємств і одночасно центри, які досі
страждають від економічної реструктуризації, де є структурний
дисбаланс як через внутрішню вразливість економічних компаній (рівень технологій, недостатній рівень знань, неконсолідовані ринки), так і від горизонтальних та вертикальних відносин в економіці. Тому необхідно сприяти дослідженням/
розвитку/інноваціям та їх інтегральним ефектам шляхом
мобілізації місцевих інноваційних можливостей, підтримувати розвиток наукоємної економіки в промислових центрах та
сприяти альтернативним/гнучким формам зайнятості в сільській місцевості разом, одночасно посилюючи здатність місцевих/сільських центрів забезпечувати робочими місцями. Хоча
мав місце помітний розвиток комунікацій, однак і досі вони не
відповідають європейським стандартам. Прогрес у цій сфері є
необхідним, і особливо важливо спростити та посилити комунікаційні зв’язки в периферійних громадах та з ними. Розвиток
та удосконалення є нагальними потребами не лише в розвитку та розширенні електронних мереж, але й у забезпеченні
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змістовними та якісними інформацією та програмами, беручи до уваги, що для людей, які проживають у
сільській місцевості та урбанізованій периферії, головним джерелом
інформації про світ та події є радіо
та особливо телевізійні програми.
Заходи
• Мобілізувати місцевий інноваційний потенціал задля наукоємної/високотехнологічної економіки.
• Мобілізувати місцевий інноваційний потенціал для розвитку
обробної промисловості.
• Сприяти підприємництву молоді.
• Посилювати альтернативні можливості зайнятості.
У басейні річки Тиси покращення умов життя вимагає ефективного втручання, особливо в сільській місцевості, задля попередження еміграції кваліфікованої молоді. Зазвичай рівень
послуг є слабо розвинутим через низький попит населення.
Тому ця проблема може бути вирішена за рахунок альтернативних та мобільних послуг. Низький рівень комунальних
послуг в сільській місцевості також може бути підвищений за
допомогою альтернативних, малогабаритних та екологічно
безпечних місцевих рішень.
Заходи
• Розробити та встановити мінімальні стандарти для комунальних підприємств та послуг у сільських та периферійних
населених пунктах.
• Покращувати побутові та соціальні послуги, включаючи альтернативні та мобільні рішення для сільських територій.
• Гармонізувати процеси формування агломерацій та розвитку побутових послуг і системи постачання.
90

Очікувані результати та наслідки
Природні, традиційні місцеві умови дедалі більше цінуються в світі,
і глобальне визнання цього має надати нові можливості для сільського розвитку. Зростаючі потреби в здоровій їжі спонукатимуть до
екологічного природокористування та припинять погіршення екологічних умов та економічне відокремлення людей, що мешкають
у сільській місцевості. За рахунок розумного управління сукупністю
переваг ці території можуть стати економічно більш різноманітними. Цей процес потребує більшого інвестування в населення за рахунок підтримки підприємництва молоді, зміни характеру діяльності та посилення єдності.
Місцева додана вартість та зростаючий мультиплікаційний ефект
матимуть вплив на привабливість сільського життя, на покращення
умов життя для фермерів та інших людей, зайнятих в сільськогосподарському виробництві, і нарешті – це альтернативний напрямок
сільської економіки. В умовах жорсткої ринкової конкуренції мають
бути представлені нові конкурентоздатні переваги, більшість з яких
базується на мобілізації внутрішніх ресурсів.
В результаті запланованих заходів регіони будуть більш здатні створювати зростаючий прибуток та збільшувати кількість місцевих підприємств , модернізувати їх технології та покращувати конкуренто
здатність. Буде можливість розширювати співробітництво та партнерство. Зі зростанням ВВП розпочнеться підняття регіону, і це, в
свою чергу, матиме вплив на збалансований територіальний розвиток, покращення ситуації у сфері зайнятості і, нарешті, – підтримку
населення.
Розвиток туризму спонукатиме також зростання інших видів економічної діяльності (виробництва місцевих продуктів, торгівлі та
ремесел, специфічних послуг – гастрономія тощо), матиме мультиплікаційний ефект на сільські території. Розвиток туристичного житла, торгівлі та закладів громадського харчування сприятиме відновленню культурних традицій, а також свідомим та активним заходам
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щодо підтримки та захисту природної і сільської спадщини.
Удосконалення місцевої економіки та ринку праці допоможе
молодим кваліфікованим людям
знайти своє місце в місцевому суспільстві. Зростаючі стандарти умов
життя можуть посприяти подоланню загального відчуття ізоляції та
самотності.
VII.3. – III. Пріоритет: Розумне управління природними та культурними ресурсами
Логіка провадження (загальні та конкретні цілі, зміст, правомірність)
Природно та культурно багате дов
кілля забезпечує довготривалий
потенціал розвитку водозбірної
території річки Тиси. Соціальноекономічний розвиток традиційно
сільськогосподарської території значно залежить від екологічного потенціалу, чистого довкілля та водних
ресурсів. “Регіональний розвиток
може бути сталим лише за умов
поваги до довкілля. Тому регіональна політики ЄС робить свій внесок
в сталий розвиток за допомогою сприяння дружнім до довкілля
технологіям, сталим ініціативам в галузях транспорту, енергетики та інфраструктури, а також заходам, спрямованим на захист вод, повітря, біорізноманіття та охорону природи»4. Навко4

http://ec.europa.eu/regional_policy/themes/environment/index_en.htm
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лишнє природне середовище може бути джерелом економічного
зростання або за рахунок заохочення впровадження інноваційних
чистих технологій, ефективного використання енергії, розвитку екологічного туризму, або за рахунок посилення привабливості території завдяки забезпеченню охорони природного середовища.
Розвиток енергетичних ресурсів, підтримка безпеки
Технічні та регулятивні засоби мають підтримуватися у сільському
господарстві, виробництві та будівництві для забезпечення сталого споживання енергії. Для впровадження розумного управління
навколишнім середовищем питання потоку матеріалів, управління
ресурсами та поводження з відходами мають бути переглянуті на
рівнях регіону, субрегіону та населеного пункту.
Вздовж річки Тиси є багаті ресурси відновлювальної енергії. Є можливості створення малих місцевих систем виробництва електро
енергії. В результаті економічний потенціал регіону виріс би без
проведення незворотних втручань в екологічні можливості. Використання енергії сонця, вітру, геотермальних джерел та біоречовини
обмежило б забруднення навколишнього природного середовища
та посилило б регіональну незалежність в енергетичній сфері. Для
забезпечення довгострокової стабільності управління енергетичними та матеріальними ресурсами, а також зменшення негативного
впливу на навколишнє природне середовище та ландшафти необхідно встановити правила та стандарти для розміру і розташування
електростанцій, що використовують відновлювальні джерела
енергії. Необхідно провести оцінку гідрологічних впливів гідроелектростанцій, потреб у розмірі
території та зменшенні посівних
площ для організації сонячних
електростанцій, впливів вітрових турбін та вітрових станцій на
94

ландшафт та встановлені режими охорони природи. Станції, що
працюють на біопаливі, залежать від продукції сільського господарства та переробки відходів.
Заходи
• Забезпечити використання гідроенергії відповідно до вимог
Водної рамкової директиви та беручи до уваги гідрологічні наслідки.
• Сприяти технологіям споживання енергії малої енергетики
та альтернативних джерел у сільському господарстві та виробництві.
• Підтримувати технічні та нормативні засоби зниження споживання електроенергії.
• Розвивати міжнародні взаємозв’язки енергетичних мереж
(політична рекомендація).
• Сприяти розвитку місцевої та відновлювальної малої енергетики.
Сприяння землекористуванню, яке відповідає ландшафтним
умовам
Використання ландшафту в гармонії з основними природними
процесами є обов’язковим для
регіональної стабільності. В результаті надмірного використання
ландшафту без врахування природних процесів функціонування
природної системи басейну річки
Тиси було порушене, підсистеми
страждають від серйозних проблем: управління водними ресурсами передбачає їх дефіцит,
кліматичні та водні ритми все
частіше мають екстремальні зна95

чення, екологічні можливості виснажуються. Соціальні наслідки
цих процесів пов’язані зі зростаючими водними та іншими природними небезпеками, обумовлюють непридатність для життя
раніше процвітаючих місцевостей. Для відновлення відповідності землекористування ландшафтним умовам необхідно підвищувати екологічну обізнаність фермерів та забезпечити і пропагувати виділення субсидій на забезпечення контрольованого
сталого землекористування. Перешкодою для продуктивного та
сталого сільського господарства є переважання хаотичного розподілу землеволодінь, що сформувалося без урахування сільськогосподарських потреб та потенціалу. Окрім того, якість ландшафтів та екологічних умов перебувають під загрозою через
розширення забудованих територій та фрагментуючого ефекту
інфраструктурних мереж. З метою забезпечення життєздатного
та здорового довкілля необхідно проводити періодичний перегляд просторових планів розвитку як на місцевому, так і на регіональному рівнях та забезпечувати охоронні заходи в нормах
землекористування.
Заходи
• Сприяти різноманіттю та екологічній пристосованості/доцільності сільськогосподарського землекористування.
• Контролювати розвиток міст (регулювання землекористування, удосконалення просторового планування, посилення
захисту природних територій, стримування неконтрольованого росту міст).
• Підтримувати екологічно свідоме ведення сільського господарства.
• Впроваджувати заходи з регулювання землекористування,
такі як об’єднання земельних ділянок, планування землекористування та просторове планування, система підтримки.
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Адаптивне інтегроване управління водними ресурсами
Триєдине завдання захисту стратегічних водних ресурсів включає поліпшення якості води за рахунок зменшення забруднення
та небезпек; забезпечення сталого використання водних ресурсів;
покращення екологічного стану вод5. Завданнями інтегрованого
управління водними ресурсами є наступні: видати правові, технічні та фінансові
нормативи для забезпечення
сталого використання водних
ресурсів; досягти зниження
забруднення; підтримувати та
охороняти пов’язані з водами
природні комплекси.
Заходи
• Впроваджувати правові, технологічні та фінансові норми для
сприяння раціональному використанню природних водних ресурсів.
• Розвивати екологічну мережу вздовж поверхневих водних
об’єктів.
Зменшення негативного впливу на навколишнє природне се
редовище
Здоровий розвиток суспільства та економіки потребують гармонізованого функціонування, незабрудненого природного середовища.
Рівень розвитку водозбірної території річки Тиси таким чином залежить від якості управління природним середовищем та екологічної
інфраструктури. Для зменшення забруднення необхідно знизити
обсяги твердих відходів і сміття, а також просунутися в розвитку
управління відходами та їх переробці. З цією метою важливо під5

Згідно з Водною рамковою директивою
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вищувати екологічну обізнаність населення та розвивати відповідні
системи поводження з відходами. Сучасна інфраструктура перероб
лення відходів та їх видалення, а також сміттєзвалищ є нагально
потрібною. Має бути підвищена якість очищення стічних вод, видалення сміття та забезпечено будівництво сміттєпереробних заводів.
Для зменшення забруднення необхідно забезпечити переробку
сільськогосподарських відходів, контролювати використання хімікатів та посилити відповідні нормативи. Обсяги промислових відходів
можуть бути скорочені за рахунок технологічного розвитку, посилених нормативів та стягнень. Основними джерелами забруднення
атмосферного повітря є опалення та транспорт. Тому удосконалення
енергозбереження будинків є важливим завданням. Для зниження
викидів від транспорту важливо підтримувати громадський транспорт та альтернативні транспортні засоби, як і розвивати ефективні
схеми управління транспортними потоками. Довготривалим вирішенням цієї проблеми є скорочення потреб
у переміщеннях, скорочення
відстаней між житлом та робочими місцями, а також між
товарами та ринками збуту.
Це має бути серед цілей прог
рам регіонального розвитку.
Заходи
• Покращити екологічне становище сільських господарств
(знизити поширення забруднень від сільськогосподарських
територій).
• Знизити обсяги міських та промислових забруднень.
• Впроваджувати заходи щодо рекультивації покинутих, забруднених родовищ (відвали, промислові місця).
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•
•
•

Мобілізувати наявну робочу силу задля покращення стану
довкілля.
Забезпечити посилення дієвості правового регулювання
щодо довкілля, розширення регулятивних норм, удосконалення ефективності системи контролю.
Сприяти підвищенню екологічної обізнаності населення та
екологічній освіті на всіх рівнях (у тому числі через неурядові
організації).

Обмеження впливу природних лих за рахунок попереджувальних заходів
Людське втручання в природні системи, такі як регулювання річок та
розширення забудованих територій, все більше відкривають великі
території природним небезпекам. Моделі кліматичних змін показують, що природні небезпеки – імовірність виникнення паводків, зсувів, посух та підтоплення – стають все частішими та інтенсивнішими.
Головним засобом захисту від природних небезпек є, насамперед,
контроль за землекористуванням. Просторові плани та їх вимоги
сприяють здійсненню контролю за розвитком, обмеженню розвитку на знижених, паводконебезпечних та зсувонебезпечних ділянках. Таким чином, інтенсивність шкоди від майбутніх природних
небезпечних явищ може бути знижена. Також завданням контролю
за землекористуванням є визначення та обмеження екологічних буферних територій, таких як низовинні заплавні ділянки, які можуть
поглинути воду, що вийшла з берегів, та допомогти у стримуванні
вод. Іншим важливим засобом регулювання паводків є подальший
розвиток захисних технологій, дамб та систем оповіщення.
Заходи
• Впроваджувати та застосовувати обмеження щодо землекористування задля попередження зсувів.
• Сприяти змінам у землекористуванні на територіях, які перебувають під загрозою затоплення паводковими водами.
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Забезпечити посилення
здатності утримувати
воду, значне зниження
небезпеки паводків та
потенційних впливів кліматичних змін за допомогою заліснення.
Підтримувати відновлення заболочених територій та заплав.
Забезпечити гармонізацію управління паводками та містобудівного/просторового планування за рахунок регулювання
розвитку паводковразливих територій.
Посилити технологічний захист від паводків та контроль,
транскордонне співробітництво щодо прогнозування паводків.
Удосконалити та впровадити національні кліматичні стратегії (фінансова та нормативна основа).

Покращення та захист природних ресурсів, а також природної
та культурної спадщини
Найціннішим ресурсом водозбірної території річки Тиси є видатна
природна та культурна спадщина. Для захисту цих цінностей важливо об’єднати та посилити інституційну систему охорони природи,
попереджувати скорочення та зникнення природних і напівприродних територій. Охорона природи стає більш ефективною, якщо
зростає екологічна обізнаність місцевого населення, якщо мешканці та відвідувачі дізнаються про природні цінності. Для захисту культурної спадини також необхідно об’єднати та посилити інституційну
систему, сприяти організації традиційних культурних подій, підтримувати різноманіття, гармонізувати заходи та підвищувати їх роль у
збереженні місцевих культурних традицій.
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Заходи
• Розширити заходи з управління природним середовищем.
• Підтримувати природні та напівприродні території, ліси.
• Забезпечити контроль за розвитком з метою захисту лісів
та інших цінних природних об’єктів.
• Поліпшити відновлення та утримання культурних пам’яток.
Очікувані результати та наслідки
Підвищення використання відновлювальних джерел енергії мобілізує внутрішні ресурси регіону, підвищить енергетичну безпеку,
сприятиме регіональному процвітанню та знизить залежність від
зовнішньої підтримки. Розвиток місцевого обігу речовини та енергії
(необроблений матеріал – продукція – відходи – енергія – продукція) сприятиме економічній стабільності та зниженню забруднення
навколишнього природного середовища.
Взаємопов’язане впровадження дружнього до довкілля землекористування, інтегрованого басейнового управління водами, а також
зменшення загрози паводків зумовить зниження природних небезпек, сприятиме довготривалій охороні та підтримці здорового водопостачання у належному обсязі і забезпечить збалансоване функціонування ландшафтів. Скорочення викидів забруднюючих речовин
забезпечить здорове довкілля.
Захист природної та культурної спадщини сприятиме довготривалому забезпеченню ресурсів місцевого економічного розвитку, збереженню місцевих відмінностей та здорових умов для
життя. За умов сталого
управління природними
ресурсами можуть бути
збережені навколишнє
природне середовище та
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сприятливі кліматичні умови, місцеве сільське господарство може
бути забезпечене ґрунтами та водою належних якості та кількості, шкідливий вплив природних небезпек може бути зменшений.
Зростання економічної продуктивності та безпеки буде вигідним
для соціального, а також сільського розвитку.
VII.4. – IV. Пріоритет: Інвестування в населення
Логіка провадження (загальні та конкретні цілі, зміст, правомірність)
Розвиток людських ресурсів вимагає ефективних заходів, особливо
в сільській місцевості басейну річки Тиси. Застарілі управлінські методи у сфері сільського господарства, низький рівень освіти та нестача кваліфікації у безробітних, невідповідність підвищення кваліфікації та еміграція кваліфікованих фахівців – усе це проблеми, які
мають бути вирішені. Для зменшення економічної вразливості та
соціальної відсталості, що характеризують ці сільські території, необхідно підтримувати інвестування в населення.
У більшості населених пунктів частка непрацездатного населення є
високою, вікова структура може бути охарактеризована як старіюча, а частка ромського
населення зростає, що
накладає соціальний
тягар на місцеві органи
влади. Тому стратегія
має підтримувати заходи для особливих демографічних груп, що
забезпечить подальшу
культурну та громадську соціальну співпрацю та сприятиме роз105

витку місцевих громад, посилюючи ідентичність та конкурентні здібності в допомогу формуванню місцевої економіки.
Заходи
• Сприяти впровадженню моделей забезпечення соціальної інтеграції та розвитку.
• Розвивати місцеву соціально-політичну мережу громадських
ініціатив задля підтримки та захисту малозабезпечених
верств населення.
• Залучати неактивних та літніх людей до громадських заходів (соціальний захист).
На сучасному етапі в
додачу до поліпшення умов життя та місцевої економіки (пріоритет №2) особливе
значення має бути
надане утриманню
молодого покоління
в регіоні. Проекти,
націлені на співробітництво, мають діяти як каталізатори
для обміну та тісної
співпраці між такими проблемними територіями, а модельні
рішення можуть допомогти поширенню досвіду.
Заходи
• Сприяти підвищенню кваліфікації.
• Залучати молодь до місцевої громадської діяльності.
• Сприяти соціально чутливій початковій освіті.
• Сприяти якісним властивостям інформаційного суспільства.
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Очікувані результати та наслідки
Удосконалення освіти та вмінь відіграє вирішальну роль у пристосуванні до ринкових вимог, підвищуючи рівень зайнятості та знижуючи економічну вразливість. Створення та розвиток навчальних курсів для дорослих, поширення альтернативних можливостей зайнятості посилюють шанси бідних сільських регіонів щодо приєднання
до економічного потоку та ринку праці. Якщо заходи забезпечують
розвиток у формі налагодження зв’язків, то сприяють просторовому розширенню можливостей. Підтримка освіченого населення
та посилення громадянського суспільства
активізують енергію,
креативний потенціал
культури. Це сприяє
формуванню сільського суспільства, і, таким
чином, усе це утверджує життєву здатність
та ідентичність.
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VIII. Політичні рекомендації
Політичні рекомендації є похідними від міжнародної стратегії TICAD.
Це рекомендації щодо дій, правових засобів, ініціатив підтримки
та посилення структур співробітництва та заходів, спрямованих на
розвиток. Кілька рекомендацій покликані попередити шкідливі
процеси та забезпечити готовність до вирішення раптових проблем.
Політичні рекомендації адресовані державним та регіональним органам влади, відповідальним за управління та контроль виконання
стратегії TICAD.
VIII.1. Нагально необхідні дії у міжнародному співробітництві
протягом наступних 3 – 5 років (міжнародний та національний
рівні)
Посилення інституційного співробітництва
Посилення інституційного співробітництва є важливою ціллю,
оскільки водозбірна територія річки Тиси є цілісною територіальною єдністю, хоча й поділеною адміністративними – державними
та регіональними – кордонами. Послідовна інституційна співпраця
необхідна для подолання цього поділу.
• Для міжнародного співробітництва щодо правової гармонізації у сфері просторового планування:
o Розроблення спільних/єдиних просторових планів для
транскордонних територій (гармонізовані зміст та заходи).
o Сприяння територіальному підходу у сфері розвитку
транскордонних урбанізованих систем.
o Національні уряди відповідають за підвищення обізнаності та гласність щодо просторового планування за рахунок визначення та посилення мінімальних вимог до
громадських обговорень як обов’язкової складової процесу просторового планування; підвищення рівня участі
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громадськості, більш ретельних громадських обговорень;
посилення багатогалузевого підходу, співробітництва
з/або залучення різних галузей/організацій.
• Для інституційного співробітництва у сфері управління екологічними ризиками:
o Посилення розвитку та впровадження транскордонного
обміну даними, моніторингу і систем попередження забруднення, а також розроблення і спільне виконання міжнародних екологічних зобов’язань.
• Для міжнародної координації у сфері протипаводкових заходів:
o Міжнародна координація розроблення національних
карт небезпеки паводків на виконання Паводкової директиви ЄС.
o Включення результатів картування ризиків та планів протипаводкового захисту в територіальні та земельні плани
і нормативи.
o Посилення розвитку та впровадження систем міжнародного прогнозування та попередження паводків, спільних
стандартів та обміну даними.
• Для запровадження спільних робочих груп експертів задля
координування розвитку території:
o Створити міжгалузеві експертні групи, кожна з яких зосереджується на певних стратегічних пріоритетах; вивчати
проблеми, рішення та можливості з різних позицій.
Адаптація інтегрованого управління водними ресурсами
Триєдина задача захисту стратегічних водних ресурсів включає поліпшення якості води за рахунок зменшення забруднення та небезпек; забезпечення сталого використання водних ресурсів; покращення екологічного стану вод6.
6

Згідно з Водною рамковою директивою
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•

Для досягнення раціонального використання та
споживання природних
ресурсів:
o Сприяння
сталому
(економічно) використанню водних ресурсів
шляхом підвищення
обізнаності.
o Інформація, що надається кінцевим споживачам, має
включати економічні та екологічні переваги впровадження водозберігаючих технологій, процесів та приладів.
o Державним установам забезпечувати підтримку впровадження цих заходів.
o Розвиток високоякісних систем моніторингу, методів оцінки впливів з метою повноцінного усвідомлення екологічних та економічних наслідків споживання води.
• Для забезпечення поступового розширення екологічної мережі, регулювання місцевого стоку та збереження належної
якості вод:
o Перегляд існуючих планів розвитку та землекористування
вздовж важливих поверхневих водних об’єктів і подальше
оновлення цих планів. У співпраці з університетами (просторове планування, екологія, ландшафтне планування)
встановлення належних просторових та функціональних
обмежень щодо землекористування.
Співробітництво в культурній діяльності та посилення ідентичності
Виявлення спільної спадщини надалі має привести до визнання
спільності поглядів, мрій, турбот та прагнень. Співробітництво в
культурній сфері сприятиме зменшенню напружень, недовіри та
непорозумінь. Таке співробітництво може бути початком взаємного вивчення одне одного. Відкриття переваг для спільних дій є важливою передумовою для подальшої співпраці на інших територіях.
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o Включення до освітніх програм для дітей та молоді інформації про рідний край сприятиме підтримці місцевих громад та збереженню культурних традицій.
o Сприяння спільним/транскордонним інституційним діям
в культурних та освітніх заходах, програмах, фестивалях.
VIII.2. Довготривала міжнародна співпраця, координація політичних рішень, спільна підтримка програм та ініціатив національних
урядів (міжнародний та національний рівні)
Сприяння міжнародним та місцевим транспортним зв’язкам
Транспортна система є недостатньою та застарілою, а також низької
якості на всій водозбірній території річки Тиси, а особливо у східній
частині. Є плани розвитку автомагіст
ралей на всій території, однак реалізація цих планів досі відкладається.
Доступність є ускладненою. Існуючі
шляхи вже зазнають надмірного
транспортного навантаження. Пересування вузькими дорогами незадовільної якості є складним, якщо
взагалі можливим. Транскордонні
зв’язки ускладнені нестачею та вузькими можливостями транзитних зв’язків.
• Для якісного розвитку транспортної мережі:
o Огляд та оцінка автомобільної мережі (технічні аспекти,
зв’язаність мережі) і подальша підготовка концептуальної
основи програми поступового оновлення.
o Забезпечення за допомогою диференційованих систем
підтримки оптимального розташування логістичних центрів вздовж транспортних коридорів, беручи до уваги просторові можливості та оптимальну конфігурацію (з огляду
на сталий розвиток).
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o Докладання зусиль для узгодження трансєвропейської
мережі з місцевими вимогами до прокладання транс
портних коридорів.
Використання відновлювальних джерел енергії, забезпечення
безпеки
Вздовж річки Тиси є багаті ресурси відновлювальної енергії.
Є можливості створення малих
місцевих систем виробництва
електроенергії. В результаті
економічний потенціал регіону виріс би без проведення
незворотних втручань в екологічні можливості. Використання енергії сонця, вітру, геотермальних джерел та біоречовини обмежило б забруднення нав
колишнього природного середовища та посилило б регіональну
незалежність в енергетичній сфері.
• Для забезпечення розвитку місцевої та відновлювальної малої енергетики, взаємозв’язку енергетичних мереж та зменшення споживання енергії:
o Ініціювання вивчення потенціалу території щодо ефективного використання відновлювальних джерел енергії.
o Забезпечення фінансової підтримки підготовки та оцінки
впровадження технічних та нормативних засобів.
o Ініціювання міжнародних проектів з фінансовою підтримкою з національних та європейських фондів, покликані
створити ефективні та гнучкі енергетичні мережі, забезпечені різноманітними енергетичними ресурсами.
o Підготовка загальнонаціональних навчальних програм
для підвищення обізнаності у сфері збереження енергії.
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o Заохочення нових ідей та інноваційних технологій і сприяння їх застосуванню; впровадження інноваційних та альтернативних технологій за допомогою інформації та підтримки малого і середнього бізнесу.
Обмеження впливу природних лих за рахунок попереджувальних заходів
Людське втручання в природні
системи, такі як регулювання річок та розширення забудованих
територій, все більше відкривають великі території природним
небезпекам. Моделі кліматичних змін показують, що природні небезпеки – імовірність
виникнення паводків, зсувів,
посух та підтоплення – стають
дедалі частішими та інтенсивнішими.
• Для посилення здатності утримувати воду, значного зниження небезпеки паводків та потенційних впливів кліматичних змін за допомогою заліснення:
o Підтримка місцевих ініціатив щодо попередження та захисту від паводків.
o Підтримка лісогосподарської програми відновлення лісів.
o Встановлення зобов’язань переглядати місцеві плани
розвитку для забезпечення захисту забудованих територій та сільськогосподарських угідь від паводків.
• Для впровадження та застосування обмежень щодо землекористування з метою попередження зсувів:
o Забезпечення картування зсувонебезпечних територій.
o Посилення обмежень щодо землекористування в місцевих планах розвитку.
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Для сприяння змінам у землекористуванні на територіях,
які перебувають під загрозою затоплення паводковими водами:
o Встановлення та посилення обмежень для захисту територій, які визначені як затоплювані.
• Для сприяння удосконаленню та впровадженню національних кліматичних стратегій:
o Забезпечення правової та фінансової основи.
o Впровадження національної стратегії щодо кліматичних
змін: зменшення наслідків та пристосування (міжгалузеві нормування; моніторинг впровадження).
Зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище
Здоровий розвиток суспільства та
економіки потребують гармонізованого функціонування, незабрудненого природного середовища. Рівень
розвитку водозбірної території річки
Тиси таким чином залежить від якості управління природним середовищем та екологічної інфраструктури.
Для зменшення забруднення необхідно знизити обсяги твердих відходів і сміття, а також просунутися
в розвитку управління відходами та в їх переробці.
• Для посилення правового довкілля, розширення регулятивних норм, удосконалення ефективності системи контролю:
o Встановлення правових норм контролю та удосконалення
екологічних умов.
o Забезпечення фінансової підтримки очищення стічних
вод, поводження з відходами, включаючи переробку та
зміни в характері споживання.
o Застосування правових засобів контролю за викидами та
використання нових технологій.
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o Екологічно сталий розвиток транспорту.
• Для підвищення екологічної обізнаності населення:
o Забезпечення підготовки навчальних курсів для всіх рівнів
шкільної програми.
o Забезпечення розповсюдження інформації щодо дружніх
до довкілля технологій серед місцевих органів влади та
провайдерів інфраструктурних послуг.
Захист та покращення природних ресурсів, а також природної та
культурної спадщини
Найціннішим ресурсом водозбірної території річки Тиси є видатна
природна та культурна спадщина. Для захисту цих цінностей важливо об’єднати та посилити інституційну систему охорони природи,
попереджувати скорочення та зникнення природних і напівприродних територій. Охорона природи стає більш ефективною, якщо
зростає екологічна обізнаність місцевого населення, якщо мешканці та відвідувачі дізнаються про природні цінності.
• Для захисту лісів та інших цінних природних об’єктів, конт
ролю за розвитком і розширення заходів з управління природним середовищем:
o Перегляд та оновлення існуючих нормативних актів щодо
охорони природних об’єктів, сільської місцевості, природних ресурсів та захисту культурної спадщини відповідно
до останніх досліджень у цій сфері.
o Направлення фінансової підтримки на
відновлювальні та
захисні заходи.
o Прискорення перегляду місцевих планів розвитку та землекористування для
територій, на яких
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розташовані об’єкти або ділянки з особливим режимом
через наявність видатних культурних або природних цінностей, а також режимні зони природоохоронних територій.
o Сприяння підготовці, реалізації та контролю за заходами
для природної і культурної спадщини (навчання, фінансова підтримка).
o Підтримка освітньої діяльності щодо охорони природи та
екології.
o Забезпечення адміністративної та фінансової підтримки
досліджень на особливих територіях.
o Створення інформаційних центрів для підвищення обізнаності громадськості.
o Субсидіювання дружнього до довкілля сільського господарства на природоохоронних територіях.
• Для посилення відновлення та утримання культурних
пам’яток:
o Створення сприятливих правових умов для співробітництва між університетами, дослідними центрами та практиками, співробітництва між приватними інвесторами для
участі у процесі відновлення.
VIII.3. Політика розвитку сільських місцевостей (національний рівень)
Використання та примноження місцевих ресурсів сільських територій
Різноманітні ґрунтові, ландшафтні та культурні властивості є традиційними ресурсами, що надають чудовий потенціал для підвищення економічної конкурентоздатності та диверсифікації економічної
діяльності на основі місцевої економіки. В сучасних економічних
структурах пов’язаних держав рентабельність сільського господарства низька. З метою покращення трудових відносин, підвищення
116

та підтримки рентабельності і
захисту ландшафтів ЄС затвердили реформу CAP (The Common Agricultural Policy – Спільна
сільськогосподарська політика),
яка націлена на створення багатофункціонального сільського
господарства, в рамках технологічного розвитку ферм, переробки сільськогосподарської продукції, а також секторальної – регіональної інтеграції, співробітництва.
• Для захисту, посилення та мобілізації існуючих можливостей
місцевих громад за сприяння програми LEADER та інших програм сільського розвитку:
o Здійснення адміністративних заходів для посилення територіальної співпраці між локальними цільовими групами
програми LEADER на водозбірній території для реалізації
стратегії TICAD.
o Заохочення (за рахунок інформації та сприяння) місцевих
громад до діяльності в сільській місцевості.
• Для покращення доступності ізольованих сільських територій:
o Спрощення перетину кордонів (особливо через природні
бар’єри – річки, гори) і таким чином поліпшення доступності периферійних сільських територій.
o Ініціювання адміністративних заходів для гармонізації та
розвитку транскордонного громадського транспорту.
• Для поліпшення торгівлі місцевими сільськогосподарськими
продуктами та мережі відповідних торгівельних установ:
o Заохочення за допомогою інформації та підтримки співробітництва фермерів щодо виробництва та збуту сільськогосподарської продукції.
o Підтримка навчальних курсів, підвищення кваліфікації задля підняття обізнаності (активувати місцеві людські ре117

сурси з метою зберегти джерело знань в регіоні). Ці заходи можуть привести до співробітництва з національними
освітніми та дослідними центрами (університетами).
o Удосконалення податкової системи задля забезпечення
переваг місцевого виробництва та споживання продуктів
харчування.
o Заохочення та підтримка спрощених норм для полегшення створення та роботи місцевих ринків; підготовка кваліфікації місцевих продуктів (знак, сертифікат), маркетингу
та представлення сертифікованих продуктів.
• Для покращення якості сільськогосподарської продукції та
місцевого виробництва, що базується на сільському господарстві:
o Сприяння за рахунок правової та фінансової підтримки
технологічному розвитку, підвищенню якості.
o Дотримання стандартів безпеки та добробуту тварин.
o Надання переваг дрібному виробництву та переробці.
o Удосконалення горизонтальної та вертикальної співпраці
в сільському господарстві та харчовій промисловості.
• Для налагодження зв’язків та співробітництва у сфері туристичних послуг і програм:
o Ініціювання програм для визначення місцевих цінностей.
o Краща координація розвитку туристичних послуг.
o Співробітництво та поділ туристичних функцій, створення
регіональних кластерів чи координуючих органів задля
підвищення ефективності маркетингу та управління.
Сприяння землекористуванню, яке відповідає ландшафтним
умовам
У результаті надмірного використання ландшафту без врахування
природних процесів функціонування природної системи басейну
річки Тиси було порушене, підсистеми страждають від серйозних
проблем: управління водними ресурсами, які є дефіцитними, клі118

матичні та водні ритми
все частіше мають екстремальні значення, екологічні можливості виснажуються. Соціальні наслідки
цих процесів пов’язані зі
зростаючими водними та
іншими природними небезпеками, обумовлюють
непридатність для життя
раніше процвітаючих місцевостей. Для відновлення відповідності землекористування ландшафтним умовам необхідно підвищувати екологічну обізнаність
фермерів та забезпечити і пропагувати виділення субсидій на забезпечення контрольованого сталого землекористування.
• Сприяти різноманіттю та екологічній пристосованості/доцільності сільськогосподарського землекористування:
o Ініціювання освітніх курсів щодо дружнього до довкілля
ведення сільського господарства.
o Заохочення та підтримка адаптивного ведення сільського
господарства за допомогою навчання та фінансів.
o Впровадження регулятивних заходів у сфері землекористування (планування землекористування та територій,
система підтримки).
o Проведення нормативних заходів для розвитку проектів
об’єднання земель.
o Впровадження Європейської ландшафтної конвенції, а
також суттєвий перегляд регіональних та місцевих планів
розвитку та норм землекористування.
Покращувати умови життя для попередження міграції молоді
У басейні річки Тиси покращення умов життя вимагає ефективного втручання, особливо в сільській місцевості, задля попередження
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еміграції кваліфікованої молоді. Зазвичай рівень послуг є слабо розвинутим через низький попит населення. Тому ця проблема може
бути вирішена за рахунок альтернативних та мобільних послуг.
Низький рівень комунальних послуг у сільській місцевості також
може бути вирішений за допомогою альтернативних, малогабаритних та екологічно безпечних місцевих рішень.
• Для покращення комунальних, побутових та соціальних послуг, включаючи альтернативні та мобільні рішення для сільських територій:
o Розроблення та видання мінімальних стандартів комунальних споруд та послуг в сільських та периферійних населених пунктах.
o Видання нормативів землекористування для попередження поширення забудованих територій, слабо забезпечених комунальними послугами.
o Ініціювання програм забезпечення комунальними спорудами та послугами малозабезпечених громад.
o Забезпечення альтернативних, мобільних, доступних рішень.
Підтримувати заходи для особливих демографічних/соціальних
груп
Розвиток людських ресурсів вимагає ефективних заходів, особливо
в сільській місцевості басейну річки Тиси. Застарілі управлінські методи у сфері сільського господарства, низький рівень освіти та нестача кваліфікації у безробітних, невідповідність підвищення кваліфікації та еміграція кваліфікованих фахівців – усе це проблеми, які
мають бути вирішені. Для зменшення економічної вразливості та
соціальної відсталості, що характеризують ці сільські території, необхідно підтримувати інвестування в населення.
• Для розвитку місцевих соціально-політичних мереж громадських ініціатив задля підтримки та захисту малозабезпечених
верств населення:
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o Сприяння модельним рішенням соціальної інтеграції та
розвитку.
o Ініціювання програм соціального, громадського розвитку
та підтримка соціальної інтеграції та обміну важливими
вміннями та досвідом.
o Створення спільних міжнародних організацій, сконцентрованих на об’єднанні ромів на водозбірній території річки Тиси.
o Сприяння та підтримка громадських ініціатив, спрямованих на соціальне забезпечення малозабезпечених соціальних груп.
Для підтримки соціально чутливої базової освіти:
o Розроблення альтернативних, соціально чутливих освітніх
програм.
o Забезпечення адміністративної підтримки альтернативних, спеціально розроблених освітніх програм.
o Поширення прогресивного досвіду.
Для залучення неактивних та літніх людей до громадських заходів (соціальний захист):
o Підтримка та покращення різновікових освітніх центрів та
ініціатив за допомогою співробітництва з університетами
(університети для літніх людей).
o Розроблення програм, зустрічей молоді з літніми людьми
для обміну досвідом, обміну спогадами.
Для залучення молоді до громадської діяльності:
o Впровадження соціальних програм, які заохочують молодих людей до участі в процесах прийняття рішень та висвітлюють їх відповідальність за добробут регіону, в якому
вони мешкають.
Для забезпечення якісних властивостей інформаційного суспільства:
o Ініціювання медійних програм належної якості та дискусійних форумів, присвячених актуальним проблемам.
121

o Створення та підтримка електронних точок доступу і навчальних сайтів.
o Сприяння створенню та обслуговування веб-сторінок місцевих органів влади і громадських організацій.
VIII.4. Політичні рекомендації регіонального рівня
A. Регіони / адміністративно-територіальні одиниці з домінуючою роллю великого центру та центру другого порядку (Ужгород, Ужгородський та Мукачівський райони, Арад, Біхор, Клуж,
Муреш, Сібіу, Тіміш, Кошиця, Боршод-Абауй-Земплен, Чонград,
Хайду-Біхар, Пешт, Південна Бачка, Північна Бачка, Центральний Банат)
Транскордонне, міжміське співробітництво
• Для посилення транс
кордонного співробітництва у сферах інвестицій, зайнятості та
послуг з особливою
увагою до співробітництва між містами
(Дебрецен – Орадеа,
Сегед – Тімішоара,
Ужгород-Кошиця,
Мішкольц – Кошиця,
Суботиця – Сегед, Арад-Сегед, Тімішоара – Сегед – Новий
Сад):
o Підготовка стратегій спільного економічного розвитку
(кластери, інфраструктурна підготовка для інвесторів, запровадження бізнес-консультаційних послуг).
o Створення спільних робочих груп для впровадження та
оцінки впливів спільної стратегії.
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•

Для забезпечення співробітництва між бізнесом та освітніми/
дослідними установами:
o Забезпечення адміністративної та фінансової підтримки
задля посилення співробітництва між вищою освітою та
бізнесом, особливо малим і середнім бізнесом.
o Заохочення транскордонного та національного співробітництва між освітніми та дослідними центрами.
o Ініціювання співробітництва між регіональними університетами, іншими установами вищої освіти та науковими
центрами (обмін студентами, обмін інформацією та вміннями, спільні семінари, конференції, дослідні програми
тощо).
• Для посилення транскордонного контакту та співпраці між туристичними центрами:
o Започаткування транскордонних та міжнародних проектів
співробітництва в регіональному та місцевому туризмі (інформаційний обмін, співробітництво в маркетингу та взаємне представлення, організація спільних програм, спільні веб-сторінки тощо).
o Посилення співпраці між містом та селом у сфері туризму (програмні пакети, інформаційні центри, активний туризм).
o Сприяння розвитку короткострокового сільського та спортивного туризму, рекреації, зустрічам, семінарам поблизу
урбанізованих центрів.
• Для мобілізації місцевих інноваційних здібностей задля наукоємної / високотехнологічної економіки:
o Сприяння підвищенню обізнаності, навчанню, інформаційним послугам для малого та середнього бізнесу і, таким чином, заохочення інноваційної діяльності.
o Забезпечення місцевого виробництва інформацією щодо
можливостей та переваг співробітництва з освітніми закладами.
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Контроль за розвитком
• Для контролю за ростом урбанізації:
o Удосконалення просторового планування та земельних
норм для захисту природних територій і попередження
розростання міст.
o Забезпечення та посилення нормативів та настанов,
пов’язаних зі сталістю у сфері розвитку урбанізації.
B. Регіони / адміністративно-територіальні одиниці / райони з
центрами, які зазнають економічної реструктуризації (Хунедоара, Марамуреш, Банська Бистриця, Ноград)
Екологічне поліпшення
• Для впровадження заходів щодо рекультивації покинутих, забруднених родовищ (відвали, промислові місця):
o Здійснити за допомогою національних урядів, а також національних та міжнародних компаній відновлення місць
видобутку, усунення порушень в навколишньому природному середовищі, відновлення природного середовища.
o Замовити картування існуючих залишених місць видобутку корисних копалин, сконцентроване на визначенні їх потенціалу для подальшого розвитку.
o Підтримувати повторне використання колишніх гірничовидобувних територій, замість використання нових.
• Для мобілізації наявної робочої сили задля покращення стану
довкілля:
o Підтримка та організація державних і добровільних дій
для поліпшення стану довкілля.
C. Гірські територіальні одиниці з місцевими центрами (Хустський, Іршавський, Міжгірський, Перечинський, Рахівський, Свалявський, Тячівський, Великоберезнянський, Воловецький, Альба, Бистриця Несеуд, Харгіта, Прешов, Хевеш)
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Стале використання природних ресурсів
• Для підтримки сталого захищеного від ризиків лісового господарства:
o Забезпечення застосування інноваційних технологій сталого лісового господарства у співпраці з органами влади,
відповідальними за лісове господарство.
o Видання нормативів для сталого лісового господарства.
• Для забезпечення сталого використання мінеральних та інших ресурсів:
o Ініціювання проведення оцінки впливу на навколишнє
природне середовище гірничо-видобувної діяльності.
o Пошук підтримки з боку національних урядів та національних і міжнародних компаній для зниження та усунення шкідливих наслідків і використання безпечних для довкілля технологій.
• Для сприяння використанню гідроенергії:
o Призначення попередньої оцінки довготривалих наслідків впливу вздовж усієї річки перед наданням дозволів, як
це вимагається Водною рамковою директивою.
o Сприяння малим, дружнім до довкілля рішенням виробництва гідроенергії для місцевого електропостачання.
Розвиток туризму
• Для розвитку сільського, активного та оздоровчого туризму
(туристичні об’єкти, маркетинг, послуги):
o Підготовка місцевих / регіональних стратегій розвитку туризму, об’єднуючи різну рекреаційну діяльність та зберігаючи ландшафтні цінності.
o Забезпечення розвитку послуг (житло, ярмарки, спортивне обладнання тощо) для сільського, активного та оздоровчого туризму.
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D. Сільськогосподарські територіальні одиниці з місцевими центрами (Берегівський, Виноградівський, Селаж, Сату Маре, БачКішкун, Бекеш, Яс-Надькун-Сольнок, Сабольч-Сатмар-Берег,
Північний Банат, Західна Бачка)
Стале сільське господарство
• Для покращення місцевого, багатофункціонального, характерного для регіону, дружнього до довкілля та
різноманітного сільського господарства:
o Розроблення навчальних програм
у співробітництві
з місцевими фермерами, сконцентрованих на місцевих
особливостях, що надають знання для використання потенціалу місцевих умов.
o Сприяння поліпшенню екологічних показників сільських
господарств.
o Поширення інформації, документів, телевізійних програм
та веб-сторінок щодо екологічного ведення сільського господарства.
Використання місцевих цінностей
• Для сприяння сільському туризму на основі унікальних місцевих туристичних об’єктів:
o У співробітництві з освітніми закладами картографування
унікальних цінностей природної та культурної спадщини;
забезпечення їх захисту та поліпшення, а також
використання для туристичних цілей.
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o Підготовка місцевих / регіональних стратегій тури
стичного розвитку, які об’єднують різну діяльність та
охороняють ландшафтні цінності.
o Забезпечення розвитку послуг (житло, ярмарки,
спортивне обладнання тощо) для сільського, активного
та оздоровчого туризму.
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