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Адаптація колишньої 
обсерваторії на горі Піп Іван 

до потреб високогірного 
рятувального навчального 

центру

Цей документ видано за фінансової підтримки Європейського Союзу в рамках 
Програми транскордонного співробітництва  європейського інструменту сусід-
ства Польща-Білорусь-Україна 2014-2020. За зміст цього документа відповідаль-
ним є Варшавський університет. Зміст  документа,  за  будь-яких  обставин,  не  
відображає  позицію Європейського Союзу, ОУ або Спільного технічного секре-
таріату Програми транскордонного співробітництва європейського інструмен-
ту сусідства Польща-Білорусь-Україна 2014-2020 рр.
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ПАРТНЕРИ ПРОЕКТУ:
Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника - 
головний бенефіціар 
www: https://pnu.edu.ua 
e-mail: lyubov.zink@gmail.com 
адреса: вул. Шевченка 57,  
м. Івано-Франківськ, 76018 Україна

Варшавський університет 
www: https://studium.uw.edu.pl
e-mail: ukraina.studium@uw.edu.pl 
адреса: вул. Краківське передмістя 
26/28, м. Варшава,  
00-927 Республіка Польща

Управління Державної служби України  
з надзвичайних ситуацій  
в Івано-Франківській області
www: https://if.dsns.gov.ua 
e-mail: ms.udsns.if@ukr.net
адреса: вул. Франка 6,  
м. Івано-Франківськ, 76018 Україна

Бещадська група гірських 
добровольчих рятувальних загонів
www: http://www.bieszczady.gopr.pl 
e-mail: bieszczadzka@gopr.pl 
адреса: вул. Міцкевича 49,  
м. Санок, 38-500 Республіка Польща
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СУМА ГРАНТУ: 
1 млн 53 тис євро

ТЕРМІН РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ: 
23 лютого 2019 – 22 лютого 2021
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ЦІЛЯМИ ПРОЕКТУ Є:
◆  реконструкція та структурна адаптація колишньої 

астрономічної і метеорологічної обсерваторії на горі 
Піп Іван (Чорногірський хребет, Карпати) до потреб 
високогірного рятувального навчального центру, 
а також пошуково-рятувального відділення, що дія-
тиме цілий рік (24/7);

◆  розробка польсько-українськими сторонами спіль-
них висококласних тренінгів для гірських рятуваль-
ників з особливим акцентом на використання су-
часних рятувальних технік за різних погодних умов, 
у тому числі на конкретних прикладах (case studies);

МЕТОЮ ПРОЕКТУ Є: 
налагодження тісної співпраці між польськими та укра-
їнськими рятувальними службами для підвищення 
безпеки гірського туризму

◆  формування механізмів реагування у надзвичайних 
ситуаціях та способів взаємодії та координації дій з 
відповідними закордонними службами у випадку за-
грози життю та здоров’ю туристів;

◆  створення платформи електронних послуг як ефек-
тивного інформаційного ресурсу для обміну досвідом 
та навчальними матеріалами між польськими та укра-
їнськими гірськими рятувальниками з одного боку, а з 
іншого – як інструмент для інформування туристів про 
превентивні заходи під час туристичних походів у гори, 
безпечні маршрути у високогір’ї Карпат та детальний 
метеорологічний прогноз погоди у даному регіоні.


