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1. ВСТУП 

 

1.1.  МЕТА РОЗРОБКИ 

 

Ідея транскордонної співпраці народилася після 1989 року, коли Польща відкрилася на 
міжнародні контакти. У 1992 році у Варшаві підписано договори про добросусідство, 
дружні відносини і співробітництво з Україною та Республікою Білорусь. Від того часу 
налагоджуються партнерські стосунки з цими державами, що веде до їхньої інтеграції та 
спільного розвитку. У 2013 році завершено роботу над проектом Стратегії 
транскордонного співробітництва Люблінського воєводства, Львівської області, 
Волинської області та Брестської області на 2014–2020 роки, яка є важливим кроком у 
поглибленні цієї співпраці. 

Незважаючи на значний прогрес у сфері транскордонної співпраці, рівень інтеграції 
території, охопленої програмою, вимагає подальшого покращення, що призведе до 
повнішого використання соціального й економічного потенціалу прикордонного 
регіону. Це тим більш важливо з огляду на недостатній рівень економічного розвитку 
території, охопленої програмою. Реалізація цілей Інтегрованої концепції полегшить 
транскордонну співпрацю завдяки взаємному зближенню різних людей і суб’єктів із 
метою кращого використання можливостей, які надає спільний розвиток прикордонних 
територій. 

Цей документ – «Інтегрована функціонально-просторова концепція розвитку 
Єврорегіону “Буг” до 2020 року» – був розроблений у рамках проекту «ГІС через кордон – 
спільна платформа просторового управління в Єврорегіоні “Буг”», співфінансованого з 
коштів Програми транскордонного співробітництва «Польща – Білорусь – Україна» на 
2007–2013 роки і реалізованого Асоціацією органів місцевого самоврядування 
Єврорегіону «Буг» у Холмі спільно з партнерами. Проект має на меті зміцнення і 
розширення транскордонної інституційної співпраці шляхом поширення і обміну 
польським, білоруським та українським досвідом у галузі формування регіональної й 
місцевої політики, просторового планування, підтримки сектора малого та середнього 
бізнесу, а також зміцнення потенціалу неурядових організацій, що діють у Польщі, 
Білорусі та Україні. Заходи, які він включає, є одним із елементів співпраці між 
заанґажованими у проект державами. 

Програма транскордонного співробітництва «Польща – Білорусь – Україна» – це 
інструмент, що має на меті сприяння транскордонним процесам розвитку. У її зону 
вписується Єврорегіон «Буг», що охоплює території на польсько-білорусько-
українському прикордонні. Транскордонне об’єднання Єврорегіон «Буг» було створене 
1995 року і включає наступні прикордонні регіони: 
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 з польського боку – Люблінське воєводство, 

 з білоруського боку – Брестську область, 

 з українського боку – Волинську область і від 2000 року два райони Львівської 
області: Жовківський і Сокальський. 

Метою створення Єврорегіону «Буг» був розвиток співпраці прикордонних регіонів у 
сферах забудови територій, комунікації і транспорту, освіти, охорони здоров’я, культури, 
туризму, охорони довкілля, а також співпраці суб’єктів господарювання. 

Інтегрована функціонально-просторова концепція розвитку Єврорегіону “Буг” до 2020 
року охоплює територію Люблінського воєводства, Брестської області та Волинської 
області. 

Ця розробка має на меті створення основ для планування розвитку території 
Єврорегіону «Буг» у чотирьох сферах: довкілля, суспільство, інфраструктура та 
економіка. Це можливо, зокрема, шляхом здійснення детального аналізу чинників і 
просторових аспектів розвитку території Єврорегіону під кутом розвитку різних функцій 
(у тому числі передовсім туристичних, економічних, енергетичних тощо). У ній 
представлено синтез стану забудови території, природного і культурного середовища, 
демографічних тенденцій, якості життя мешканців, соціальних послуг, транспортної, 
енергетичної, водно-каналізаційної та телекомунікаційної інфраструктури, а також 
економічної діяльності у сфері сільського господарства й поза ним, у тому числі, 
зокрема, туризму. 

Для розробки Інтегрованої концепції використано дані, що містяться у дослідженнях 
регіонів Єврорегіону «Буг», підготованих партнерами проекту. На основі аналізу 
актуального стану визначено цілі й напрямки розвитку території до 2020 року. Їхнє 
втілення сприятиме багатофункціональному розвитку території й покращенню умов 
життя її мешканців. 
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1.2. МЕТОДОЛОГІЯ 

 

При розробці Інтегрованої функціонально-просторової концепції розвитку Єврорегіону 
«Буг» до 2020 року було використано експертно-партиципаційну модель, яка передбачає 
участь у роботі над стратегією організацій, що функціонують на території Люблінського 
воєводства і Брестської та Волинської областей при одночасному залученні зовнішнього 
експерта. 

Синтетичний діагноз соціально-економічного становища території Єврорегіону «Буг» 
був здійснений в оперті на попередні аналізи, підготовані як з польського, так і з 
українського та білоруського боку. Використано також доступні дані національної 
публічної статистики з окремих країн, отримані непубліковані дані з різних 
роззосереджених джерел, дані й картографічні матеріали, публікації, програмні 
документи.  
 
За основу в підготовці розробки прийнято основоположні принципи стратегічного 
документа Європейського Союзу під назвою «Європа 2020. Стратегія для розумного, 
сталого та всеохоплюючого зростання». Взято до уваги, зокрема, принцип тематичної 
концентрації, поєднаної з якомога вищою ефективністю транскордонної співпраці, що 
означає мінімалізацію слабких сторін і загроз, а також зміцнення сильних сторін і шансів 
на розвиток на транскордонній території. З цією метою проаналізовано окремі чинники, 
такі як довкілля, суспільство, інфраструктура, економіка, із зосередженням на обраних 
елементах, які мають суттєвий вплив на транскордонну співпрацю. Застосовано також 
порівняльно-просторовий підхід, тобто дослідження взаємовпливів і просторових сфер 
дії поміж регіонами: Люблінським, Брестським і Волинським. Водночас нашим 
намаганням було показувати елементи у причинно-наслідковому зв’язку. Такий 
діагностичний підхід дозволив ідентифікувати проблеми і шанси розвитку. Наступним 
кроком була ідентифікація напрямків розвитку транскордонної території. У рамках 
діагностичних робіт також здійснено поглиблений аналіз із використанням даних, 
переданих партнерами, тобто Громадським об’єднанням «Брестський обласний центр 
сприяння розвитку агроекотуризму “АГРОЕКОТУР”» – організацією з Брестської області 
– та Транскордонним об’єднанням Єврорегіон «Буг» – організацією з Луцька Волинської 
області.  
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2. ДЕЛІМІТАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ ЄВРОРЕГІОНУ «БУГ» 

 

Територія Єврорегіону «Буг», охоплена цим дослідженням, – це транскордонна 
територія, яка розташована у Центрально-Східній Європі і до складу якої входять 
прикордонні регіони: Люблінське воєводство, Брестська область і Волинська область. 

Загальна поверхня досліджуваної території становить 85 725 км². Найбільшою є 
Брестська область (32 791 км², 15,7% від загальної площі Білорусі), другим за розміром є 
Люблінське воєводство (25 122,46 км², 8% від загальної площі Польщі), а найменшою є 
Волинська область (20 143 км², 3,3% від загальної площі України). 

Адміністративна структура усіх трьох згаданих регіонів є триступеневою: вони 
складаються з менших одиниць, які, своєю чергою, поділені на основні територіальні 
одиниці. 

Люблінське воєводство є одним із 16 воєводств у Польщі. Його створено в рамках 
адміністративної реформи країни від 01.01.1999 р., яка скасувала поділ на 49 воєводств. 
Столицею Люблінського воєводства є Люблін – найбільше місто східної частини Польщі. 

Адміністративна структура Люблінського воєводства (NUTS 2) складається з: 

 4 підрегіонів (NUTS 3); 
 24 повітів (NUTS 4) – 20 земських повітів і 4 міста на правах повіту (Люблін, Біла 

Підляська, Холм, Замостя); 
 213 ґмін (NUTS 5) – 20 міських ґмін, 22 місько-сільські та 171 сільська1. 

Брестська область є однією з 6 областей у Білорусі, утвореною 4 грудня 1939 року указом 
Президії Верховної Ради СРСР, а її столицею є Брест. Сьогодні Брестська область 
включає 16 районів i 3 міста обласного значення (Брест, Барановичі й Пінськ). У 
Брестській області також розташовано 18 міст районного значення, 8 селищ міського 
типу, 216 сільських рад i 2161 сільський населений пункт. 

                                                             
1 Банк місцевих даних (BDL), Головне статистичне управління (GUS), 2013. 
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Волинська область в Україні – це одна з 24 областей. Вона також утворена 4 грудня 1939 
року, а її адміністративним центром стало місто Луцьк. До складу Волинської області 
входять: 

 16 районів; 
 1087 населених пунктів, у тому числі: 

 33 населені пункти міського типу, в тому числі: 
 11 міст (4 обласного значення і 7 районного значення); 
 22 селища міського типу; 

 1054 сільські населені пункти. 

 
Карта 1. Адміністративний поділ Єврорегіону «Буг» 

 
Джерело: Власна розробка на основі даних, переданих Партнерами проекту. 
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3. СИНТЕЗ ЗОВНІШНІХ І ВНУТРІШНІХ ЧИННИКІВ РОЗВИТКУ 

 

3.1. ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ 

 

Правове регулювання у сфері планування територій у Єврорегіоні «Буг» 

Усі регіони, які входять до складу Єврорегіону «Буг», мають низку правових актів, які 
регулюють процес просторового планування на їхній території. 

У Польщі найважливішим правовим актом у сфері планування територій є Закон «Про 
планування і освоєння територій» від 27 березня 2003 р. У польському законодавстві 
існує також багато інших законів і розпоряджень, які більш або менш безпосереднім 
чином стосуються просторового планування й освоєння території Польщі. Це зокрема: 

 Закон «Геодезичне і картографічне право»; 
 Закон «Про інфраструктуру просторової інформації»; 
 Закон «Про охорону природи»; 
 Закон «Про особливі принципи відбудови, ремонтів і знесення»; 
 Розпорядження щодо Ради інфраструктури просторової інформації2. 

 
У Білорусі основу планування територій також становить зібрання правових актів: 

 Конституція Республіки Білорусь; 
 Закон «Про адміністративно-територіальний поділ і порядок вирішення питань 

адміністративно-територіального устрою Республіки Білорусь»; 
 Цивільний кодекс Республіки Білорусь; 
 Кодекс Республіки Білорусь про землю; 
 Водний кодекс Республіки Білорусь; 
 Лісовий кодекс Республіки Білорусь; 
 Закон «Про державне індикативне планування соціально-економічного розвитку 

Республіки Білорусь»; 
 Закон «Про архітектурну, містобудівну і будівельну діяльність у Республіці 

Білорусь»; 
 Кодекс Республіки Білорусь про надра; 
 Закон «Про природні території, що перебувають під особливою охороною»; 
 Закон «Про селянське (фермерське) господарство»; 
 Закон «Про охорону довкілля». 

 

Правові акти, що стосуються просторового планування території України – це зокрема: 

                                                             
2 http://prawo.legeo.pl/prawo/tematy/planowanie-i-zagospodarowanie-przestrzenne/akty/, 26.05.2014 р. 
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 Закон України «Про основи містобудування»; 
 Закон України «Про планування і забудову територій»; 
 Закон України «Про Генеральну схему планування території України»; 
 Закон України «Про стимулювання розвитку регіонів»; 
 Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»; 
 Земельний кодекс України; 
 Водний кодекс України; 
 Лісовий кодекс України; 
 Типові регіональні правила забудови (наказ Держбуду України); 
 ДБН 360-92** «Містобудування. Планування та забудова міських і сільських 

поселень»; 
 ДБН Б.2.4-1-94 «Планування і забудова сільських поселень»; 
 ДБН Б.2.4-3-95 «Планування і забудова сільських поселень. Генеральні плани 

сільськогосподарських підприємств»; 
 ДБН Б.2.4-4-97 «Планування і забудова сільських поселень. Планування та 

забудова малих сільськогосподарських підприємств та селянських (фермерських) 
господарств». 

 

Системи планування територій у державах Єврорегіону «Буг» 

Системи планування територій у трьох державах, до яких належать регіони Єврорегіону 
«Буг», складаються з подібних елементів. Скрізь планування територій регулюється 
відповідними правовими нормами і створюється відповідна планувальна документація. 
Різниця полягає у компетенціях суб’єктів, відповідальних за планування територій. У 
Польщі найбільшими компетенціями володіє найменша територіальна одиниця – ґміна, 
натомість у Білорусі й Україні плануванням простору займається державна влада у 
співпраці з органами самоврядування. 

Система планування територій у Польщі складається з трьох рівнів: державного, 
воєводського та ґмінного. Така ієрархія планування пов’язана з ієрархічністю влади і 
повинна забезпечити злагодженість системи та просторовий лад на території Польщі.  

Суб’єкти, які мають компетенції у сфері планування територій у Польщі, це: 

 на державному рівні: Рада Міністрів, міністерства і центральні органи урядової 
адміністрації (зокрема, міністр, відповідальний за питання регіонального 
розвитку); 

 на воєводському рівні: сеймик і правління воєводства; 
 на ґмінному рівні: рада ґміни, війт (бургомістр, президент міста). 

Головним планувальним документом, який твориться на державному рівні, є Концепція 
просторового освоєння країни (КПОК). Усі документи нижчих щаблів повинні бути 
узгоджені з нею. КПОК містить положення і рекомендації дощо розробки Планів 
просторового освоєння воєводств. Крім КПОК, на державному рівні творяться 
стратегічні документи, які програмують соціально-економічний розвиток території. 
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На регіональному рівні сеймики і правління окремих воєводств у Польщі здійснюють 
просторову політику на своїй території. У Люблінському воєводстві, як і в кожному 
воєводстві Польщі, створюється План просторового освоєння воєводства, який визначає 
головні напрямки просторового розвитку. Ґмінні документи повинні бути з ним 
узгоджені, у зв’язку з чим вони повинні пройти через процедуру узгодження й 
консультацій. Основним стратегічним документом Люблінського воєводства є 
Стратегія розвитку Люблінського воєводства на 2014–2020 роки. 

Повітове самоврядування не має обов’язку брати участь у плануванні територій, але на 
цьому рівні можливе творення факультативних планувальних документів: досліджень і 
аналізів просторового освоєння, що, однак, практикується рідко. 

Найбільші компетенції в аспекті планування простору має найменша одиниця 
територіального самоврядування – ґміна. Ґмінні органи формують і реалізують 
просторову політику у своїх межах. З цією метою розробляються два планувальні 
документи: 

1) Дослідження чинників і напрямків просторового освоєння ґміни (ДЧiНПО), яке 
визначає територіальну політику ґміни, в тому числі місцеві принципи просторового 
освоєння3, 

2) Місцевий план просторового освоєння ґміни (МППО), що є актом місцевого 
права, на основі якого видаються дозволи на будівництво. МППО твориться з метою 
встановлення детального призначення конкретних територій, у тому числі інвестицій 
публічної мети, а також визначення способів їхнього освоєння та забудови4. Прийнятий 
у 2003 р. закон скасував обов’язковість місцевих планів просторового освоєння, у зв’язку 
з чим деякі ґмінні органи самоврядування не створюють цих планів, щоб уникнути 
витрат, і використовують адміністративні рішення. 

У Республіці Білорусь до суб’єктів, наділених повноваженнями у сфері планування 
територій, належать: 

 на державному рівні – Президент, Рада Міністрів, Міністерство економіки, 
Міністерство архітектури і будівництва, Міністерство природних ресурсів і 
охорони довкілля, Міністерство лісового господарства, а також Державний 
комітет з питань власності); 

 на регіональному рівні – обласні виконавчі комітети, обласні ради депутатів; 
 на місцевому рівні – районні та міські виконавчі комітети, районні та міські ради 

депутатів. 

У Білорусі розробляється загальний документ планування простору в країні: Державна 
схема комплексної територіальної організації Республіки Білорусь (ДСКТО). Це 
лише один із головних документів для втілення державної політики на національному 
рівні. Чинники, які зумовлюють розробку Державної схеми, – це перехід Білорусі до 
стосування принципів сталого соціально-економічного розвитку, реформа економіки 

                                                             
3 Закон Республіки Польща «Про планування і освоєння територій» від 27 березня 2003 р. 
4 Там само. 
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країни і творення ринкової економіки, сильно орієнтованої на суспільство, а також 
зміцнення ролі місцевої адміністрації у плануванні розвитку окремих територіальних 
одиниць. 

ДСКТО включає: 

 загальнодержавну систему розміщення населення; 
 екологічну мережу на території країни; 
 міжнародні, загальнодержавні та головні регіональні транспортні мережі; 
 просторове освоєння країни. 

Метою документа є покращення територіальної організації Білорусі для забезпечення 
врівноваженого і конкурентоспроможного функціонування її території. 

Державна схема комплексної територіальної організації Республіки Білорусь 
використовується для складення прогнозів і програм соціально-економічного розвитку 
областей, міста Мінськ і міст обласного значення, проектів розвитку міських територій, 
секторних і міжсекторних програм, схем розміщення й розвитку виробництва та 
інфраструктури. 

Система територіального планування в Україні включає: 

 об’єкти планування – землі та об’єкти загальнодержавної, приватної, комунальної 
власності та власності місцевих громад; 

 інституційні рамки – установи, що займаються плануванням територій; 
 правові рамки – закони, законодавчі акти та нормативні документи, що 

регулюють просторове планування; 
 ресурси – людські, фінансові, матеріальні та інші. 

Просторове планування територій в Україні здійснюється на загальнодержавному, 
регіональному та місцевому рівнях. За просторове планування на всіх рівнях 
відповідають органи державної адміністрації й місцевого самоврядування. На окремих 
рівнях управління створюються наступні документи: 

 державний рівень – Генеральна схема планування території України; 
 обласний рівень – схема планування території області; 
 районний рівень – схема планування території району; 
 місцевий рівень – схеми планування території населених пунктів, генеральні 

схеми територіального розвитку міст і сіл: 
- детальний план території; 
- план червоних ліній; 
- проект забудови території; 
- проект поділу земельної ділянки. 

Генеральна схема планування території України має статус закону. 

На регіональному рівні (область і район) творяться документи, які визначають основні 
принципи освоєння, забудови та іншого використання території. У цих документах 
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враховано історичні, економічні, екологічні, демографічні, етнічні та культурні 
особливості території. 

Головним планувальним документом України на рівні населеного пункту є Генеральний 
план населеного пункту. Цей документ визначає основні принципи розвитку населеного 
пункту. Зокрема план визначає: 

 потребу в території для забудови; 
 необхідність зміни меж населеного пункту; 
 межі функціональних територій, допустимі принципи використання і забудови 

території; 
 просторову структуру території населеного пункту; 
 заходи, спрямовані на покращення стану довкілля і санітарних умов; 
 інші вимоги, визначені будівельними нормами та правилами. 

 

Територіальна структура Єврорегіону «Буг» 

Територіальна структура – це розміщення у просторі основних видів територій, які є 
похідною діяльності людини. Максимально узагальнюючи, можна сказати, що до складу 
територіальної структури входять забудовані території (житлові, промислові, 
комунікаційні, сервісні зони) та незабудовані території (сільськогосподарські угіддя, 
ліси, водойми та невикористовувані території). 

У територіальній структурі Люблінського воєводства переважають сільськогосподарські 
угіддя (майже 70,4% від загальної площі воєводства) і ліси (23,1%). Забудовані території, 
тобто житлові, промислові, комунікаційні зони, а також зони розваг і відпочинку 
займають дуже невелику частку території воєводства. 

У Брестській області сільськогосподарські угіддя займають найбільшу територію, яка 
становить близько 47% від загальної площі області. На другому місці розташовані лісові 
землі, які займають 37,5% від площі області. Значний відсоток території в області 
займають також болота (7,6%). Решту території (7,9%) займають лісосмуги й чагарники, 
водойми, шляхи, забудови та невикористовувані ділянки. 

У територіальній структурі Волинської області найбільшу частку мають 
сільськогосподарські угіддя – 53,7% від загальної площі. Ненабагато меншу площу 
займають ліси (34,6%). Відносно велику територію займають заболочені землі (5,7%). 
Забудовані території становлять 2,9%, а водойми 2,2% від загальної площі області. 

Сільськогосподарські угіддя становлять найбільшу частку території у Люблінському 
воєводстві. У Брестській та Волинській областях значну територію займають заболочені 
землі, які на Люблінщині присутні дуже незначною мірою. Найбільше лісових територій 
є у Брестській області, а найменше у Люблінському воєводстві. 
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Діаграма 1. Територіальна структура регіонів Єврорегіону «Буг» 

 
Легенда:  
стовпчики зліва направо: Люблінське воєводство, Брестська область, Волинська область;  
кольори зліва направо: сільськогосподарські угіддя, ліси, водно-болотні угіддя, інше. 

Джерело: власна розробка. 

 

Поселенська структура Єврорегіону «Буг» 

Єврорегіон «Буг» є відносно мало урбанізованою територією. Нижче наведено 
показники урбанізації, що вимірюються як частка кількості міського населення в 
загальній кількості населення. 

Люблінське воєводство є одним із найменш урбанізованих регіонів у Польщі. Тут 
розташовані 42 міста, в яких проживає 1 005 207 мешканців, а показник урбанізації 
становить тут 46%. 

Брестська область – це регіон із добре розвинутою міською поселенською мережею, де 
показник урбанізації перебуває на рівні 67,8% (01.01.2013 р.). 

У містах Волинської області в Україні у 2013 році мешкало 543 700 людей, а показник 
урбанізації становив 52,2%. Порівняно з 2005 роком кількість міського населення на 
Волині зросла на 103%. 

Найбільшим містом, як на Люблінщині, так і в усій Східній Польщі, є Люблін. Це 
багатофункційний центр із найбільшим у воєводстві економічним потенціалом, що 
пропонує дуже широкий спектр спеціалізованих послуг найвищого рівня у сфері 
охорони здоров’я, вищої освіти, туристичного обслуговування чи науково-дослідницької 
діяльності. Люблін є містом, до якого мігрують мешканці менших міст і сіл Люблінщини 
та всієї Східної Польщі. 
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Поза Любліном, великий потенціал у поселенській структурі мають інші міста на правах 
повіту, тобто Біла Підляська, Холм і Замостя, які відіграють роль субрегіональних 
центрів, що врівноважують розвиток. Містом, яке виконує схожі функції, є також Пулави. 
Ці центри мають значну частку в промисловому виробництві Люблінського воєводства, 
обслуговуванні туристичного руху (особливо Замостя) та обслуговуванні бізнесу. За 
Пулавами міцно закріпилася науково-дослідницька функція, головним чином у сфері 
хімізації сільського господарства та ветеринарії. 

Менші міста виконують лише локальні функції, однак у частини з них розвинулася 
провідна функція, що вирізняє їх на тлі інших населених пунктів: 

 курортна функція – Наленчув, Краснобруд; 
 туристична функція – Казімеж Дольний, Звежинець, Щебрешин; 
 промислова функція – Пяски, Рейовець Фабричний, Понятова; 
 транскордонна функція – Тереспіль. 

Міста Брестської області можна поділити на міста, загальнодержавного, регіонального 
та місцевого значення. Єдиним містом загальнодержавного значення є Брест. Це місто, 
що виконує багато функцій, як столиця області заспокоює всі потреби мешканців. Це 
великий промисловий (машинобудування і виготовлення меблів), культурний (тут 
розташований Музей Брестської фортеці) та науковий центр. 

Міста регіонального значення виконують наступні функції: 

 промислову – Барановичі, Пінськ, Кобринь, Лунинець, 
 сільськогосподарсько-промислову – Білоозерськ, Пружани, Береза, Івацевичі, 

Ганцевичі, Жабинка, Іваново, Малорита, Ляховичі та Столін, 
 туристично-відпочинкову – Дрогичин і Телехани. 

До міст місцевого значення належать:  

 промислове – Мікашевичі, 
 сільськогосподарсько-промислове – Давид-Городок, Високе, Косово, Річиця, 
 туристично-відпочинкові – Антополь, Домачево та Логишин. 

У Волинській області розташовані 4 міста обласного значення: обласний центр Луцьк, 
Володимир-Волинський, Ковель і Нововолинськ. 

Луцьк є адміністративним і культурним центром Волинської області. Місто 
характеризується багатою історичною спадщиною, що проявляється у великій кількості 
історичних пам’яток. 

Інші населені пункти, що є районними центрами, мають місцеве значення. Це такі міста 
й селища, як Горохів, Іваничі, Камінь-Каширський, Ківерці, Локачі, Любешів, Любомль, 
Маневичі, Ратне, Рожище, Стара Вижівка, Турійськ і Шацьк. 
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У Люблинському воєводстві є 4 046 сіл, що поєднані у 3 718 солтиства, в яких проживає 
1 160 444 мешканців5. Розміщення сільських населених пунктів на території воєводства 
нерівномірне. Найбільше сіл зустрічається у Білопідляському (419), Холмському (372) та 
Люблінському повітах (353), а найменше у Свидницькому (84), Рицькому (108) та 
Яновському повітах (110). 

Сільські території у Люблінському воєводстві виконують переважно аграрні функції. 
Однак у наш час це змінюється, оскільки дедалі більш помітною стає 
багатофункціональність села. Люблінське село, окрім аграрної функції, виконує 
туристичні (агротуризм) і житлові (субурбанізація6) функції, а також функції надання 
послуг та економічні. Складна функціональна структура сформувалася завдяки розвитку 
діяльності поза сферою сільського господарства. 

Білорусь відзначається дуже роздрібненою структурою сільських наслених пунктів. 
Найбільше малих сіл (до 100 мешканців) розташовано на півночі, у Вітебській області, де 
вони становлять 83%. Найбільші сільські населені пункти розташовані у Брестській та 
Гомельській областях. Частка сільського населення в загальній кількості населення тут 
становить відповідно 32,2 і 31%. 

Новими центрами у сільських поселеннях Білорусі є так звані агромістечка, тобто 
аграрні селища, побудовані на основі міського планування, які є адміністративними, 
організаційними, житловими, економічними, соціально-культурними і промисловими 
центрами з соціальною інфраструктурою, потрібною для життя мешканців. У Білорусі 
функціонує 1 449 таких аграрних містечок. 

У Волинській області в Україні у 2013 році у сільській місцевості мешкало 497 600 чоловік, 
що становить 47,8% від загального населення області. Сільське населення проживає у 
1 054 селах. У результаті міграції та зменшення природного приросту спостерігається 
низхідна тенденція, якщо йдеться про кількість мешканців у селах. Найбільше 
зменшення кількості мешканців проявляється у західних районах області, між містами 
Луцьком, Ковелем і Нововолинськом, де має місце збільшення еміграції. Для Луцького 
району характерне зростання кількості населення, пов’язане з природним приростом та 
іміграцією з сусідніх районів. У північних районах міграційний відтік сільського 
населення врівноважується високим природним приростом. 

                                                             
5 Дані BDL, GUS, 2012 р. 
6 Субурбанізація – розширення міста на сільські території. 
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3.2. ДОВКІЛЛЯ І КУЛЬТУРА 

 

ДОВКІЛЛЯ 

Геологічна будова 

Більша частина території Єврорегіону «Буг» розташована у межах Східноєвропейської 
платформи, збудованої з кристалічних архаїчних і протерозоїчних магматичних та 
метаморфічних порід. На території платформи сформувалися осадові гірські породи 
палеозойського віку, найбільше значення серед яких мають карбонські шари з огляду на 
наявність покладів кам’яного вугілля. Палеозойські породи покриті безперервною 
серією мезозойських скель, представлених юрою і крейдою. Крейдяний вапняк, опока і 
мергель подекуди виступають на поверхні. Утворення четвертинного періоду 
зустрічаються у вигляді суцільного верхнього шару. Це, зокрема, плейстоценові леси, 
піски, озерні відклади і валунні глини. На Поліссі зустрічаються наймолодші голоценові 
відклади у вигляді органічних ґрунтів, утворень фації застійних водойм і озерно-
болотної фації. 

З геологічною будовою пов’язана наявність мінеральних ресурсів. На Люблінщині 
найважливішим із них є кам’яне вугілля, що видобувається в Богданці в Люблінському 
вугільному басейні у 11 родовищах із балансовими запасами 800 млн т і промисловими 
запасами 315 млн т7. У воєводстві знаходяться ресурси природного газу, що складають 
3 667,01 млн м³ i становлять 2,6% державних ресурсів. На Люблінщині слід також 
сподіватися ресурсів природного газу в сланцях нижнього палеозою – тривають роботи з 
метою розвідання цих ресурсів. На основі досліджень оцінено, що ресурси природного 
газу зі сланцевих формацій для польської частини Балтійсько-Підлясько-Люблінського 
басейну становлять 1 920 млрд м³, а отже, це ресурси які у 2,5–5,5 разів перевищують 
розвідані до цього часу ресурси з традиційних родовищ8. Загальнодержавне значення 
мають також ресурси вапняків і мергелів у Люблінському воєводстві, які видобуваються 
для цементної промисловості в Холмі та Рейовці Фабричному. 

Брестська область багата на скелі, що використовуються у будівельній промисловості. 
Тут також знаходяться родовища вогнетривких та тугоплавких глин. У регіоні виявлено 
дрібнозернистий, добре відсортований кварцовий пісок із вмістом кварцу понад 90%, 
який чудово надається до виробництва скла. На досліджуваній території зустрічаються 
також родовища верхньокрейдових порід: мергелю і крейди. У Брестській області 
зустрічаються також тверді горючі копалини, такі як торф, буре вугілля, горючі сланці, в 
перспективі є також видобування нафти. Родовища бурого вугілля розташовані у 
Кобринському, Дрогичинському, Березівському та Пружанському районах. Ці родовища 

                                                             
7 http://www.lw.com.pl/d1103,charakterystyka_zloza.html, 25.05.2014 р. 
8 Ocena zasobów wydobywalnych gazu ziemnego i ropy naftowej w formacjach łupkowych dolnego paleozoiku 
w Polsce (Basen Bałtycko-Podlasko- Lubelski) Raport pierwszy, Państwowy Instytut Geologiczny, 2012. [Оцінка 
видобувальних ресурсів природного газу і нафти у сланцевих формаціях нижнього палеозою в Польщі 
(Балтійсько-Підлясько-Люблінський басейн). Рапорт перший, Державний геологічний інститут, 2012]. 
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характеризуються низькою якістю і не мають економічної цінності. Зустрічаються тут 
також горючі сланці, які залягають у західній частині басейну Прип’яті. 

Ресурси мінеральної сировини Волинської області – це мінерали й енергетичні ресурси, 
в тому числі родовища природного газу, які становлять 7,2 млрд м³. Волинські родовища 
кам’яного вугілля (71 080 000 тонн) розташовані в північній частині Львівсько-
Волинського вугільного басейну. У регіоні озер розташовані великі родовища 
сапропелю, який можна використовувати у виробництві фосфорно-вапняних добрив, а 
деякі види – у виробництві кормів, косметиці й медицині. У області відкрито 64 790 000 
тонн сапропелю, що становить 84,2% родовищ в Україні. Найбільші родовища сапропелю 
розташовані в Ратненському, Шацькому, Старовижівському і Турійському районах. У 
Камінь-Каширському, Ратненському і Старовижівському районах виявлено родовища 
фосфатів. Вони займають територію 65,3 км². На Волині нараховується 110 торф’яних 
родовищ, які становлять 20,9% розвіданих родовищ торфу в Україні. Волинські родовища 
нараховують 162 020 000 тонн. У Волинській області також знаходиться 28 родовищ піску, 
який використовується як будівельний матеріал, 2 родовища піску для виробництва скла 
і 8 високоякісних родовищ крейди. У ході геологічних робіт у області виявлено 32 
родовища корисних копалин місцевого і загальнодержавного значення. Це, зокрема, 
базальт, піски будівельні, суглинки, глина, крейда, торф, природний газ, вугілля та 
мінеральні води. 

 

Географічний рельєф 

Територія Єврорегіону «Буг» характеризується низинним рельєфом у північній і 
центральній частині (Підляська низовина і Полісся) та височинним на півдні (Розточчя, 
Люблінська височина i Волинська височина).  

Північно-західна частина Люблінського воєводства розташована в межах 
Південнопідляської низовини і Середньомазовецької низовини, що характеризуються 
рівнинним і височинним пейзажем. Центральну частину воєводства займає Люблінська 
височина, покрита грубим шаром лесу, посічена густою мережею ярів та інших 
ерозійних форм, які надають їй неповторного ландшафту зі значними різницями висот. 
Північно-східна частина воєводства належить до Західного та Волинського Полісся, яке 
характеризується вологими землями й наявністю численних торфовищ і заболочених 
територій. Люблінське Полісся завдячує свій рельєф діяльності льодовика і 
післяльодовикових вод. Більшу частину території становлять розлогі денудаційні й 
акумуляційні долини (торфові рівнини). Серед них зустрічаються численні озера і ставки 
на різних стадіях заростання. Південно-східна частина воєводства лежить у межах 
Українських височин – Волинської височини і Грядового Побужжя. Південна межа 
воєводства розташована у межах Розточчя із горбистим ландшафтом і винятковою в 
європейському масштабі аграрною структурою та Сандомирської улоговини, яка в 
тектонічному аспекті є Передкарпатським прогином. 

Брестська область розташована у межах Поліської низовини. Її географічний рельєф 
рівнинний, урізноманітнений піщаними моренними узгір’ями. Подекуди рівнинний 
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рельєф переходить в узгір’я донної морени, що досягають 10-15 м над рівнем поверхні. 
Найвища точка в області розташована на висоті 267 м над рівнем моря й міститься на 
південних схилах Новогрудської височини у Барановицькому районі, поблизу кордону з 
Гродненською областю. Найнижча точка – 122 м над рівнем моря – розташована в долині 
річки Західний Буг біля села Рудавець Кам’янецького району, недалеко від кордону з 
Польщею. Географічний рельєф Брестської області є результатом ендогенних і 
екзогенних геологічних процесів. Великий вплив на формування рельєфу мали 
Дніпровське та Наревське зледеніння, у результаті яких сформувалися поліські рівнини. 

Волинська область лежить у межах Східноєвропейської низовини. На півночі регіону 
розташоване Волинське Полісся, а на півдні – Волинська височина. Волинське Полісся – 
це пласка, рівнинна низовина, вкрита болотами й лісами, яку перетинають притоки 
Прип’яті, що пливуть паралельно на Північ. Волинська височина – це горбиста, подекуди 
гориста територія. Вододільна гряда, скерована на північний схід, тягнеться від річки Буг 
(Устилуг) по Стир, творячи урвистий лівий берег цієї річки. Найвищі узвишшя 
досягають висоти 281 м над рівнем моря. 

 

Гідрографічна мережа 

Підземні води у Люблінському воєводстві є основним, а для більшої частини території 
єдиним джерелом водопостачання, оскільки Люблінщина належить до територій, 
багатих на воду. Експлуатаційні ресурси підземних вод у воєводстві становлять 1 207,5 
тис. м3 9, що складає майже 7% від загальнодержавних ресурсів. Найбільше, бо аж 895,3 
тис. м3 підземних вод видобувається на Люблінщині з крейдяних утворень, оскільки це 
найбагатший водоносний поверх. 

Брестська область також багата на підземні води. Вони видобуваються з Підлясько-
Брестського басейну, басейну Прип’яті та Волинсько-Подільського басейну. Ресурси 
підземних вод регіону становлять, за оцінками, 4 500 тис. м³/добу, натомість 
прогнозовано-експлуатаційні – 5 603 тис. м³/добу. 

Волинська область володіє достатніми ресурсами підземних вод. Тут розташовано 3 184 
артезіанські колодязі (2 776 у сільській місцевості та 408 у містах і містечках), які 
забезпечують питну воду і воду для інших цілей. 

Люблінська височина і Розточчя багаті на численні щедрі джерела. За оцінками, на 
території воєводства функціонує близько 1500 джерел 10 . В околицях Наленчова і 
Красноброду розвідані ресурси мінеральних вод лікувального призначення, у зв’язку з 
чим ці населені пункти отримали статус курортів. У Наленчові діють чотири джерела 
мінеральних вод: «Барбара», «Любов», «Целінський» і «Надія». За даними Міністерства 
здоров’я, у наленчовському курорті зустрічається один вид природних лікувальних 
ресурсів, підтверджений сертифікатом. Це слабомінералізована вода, з вмістом заліза 

                                                             
9 Дані BDL, GUS, 2012. 
10 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego – uwarunkowania wewnętrzne, 2011. [План 
просторового освоєння Люблінського воєводства – внутрішні чинники, 2011]. 
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0,065%, яка видобувається в родовищі «Наленчув» зі свердловини «Барбара». Її 
експлуатаційні ресурси становлять 20 м³/год 11 . Другим населеним пунктом у 
Люблінському воєводстві, яке отримало статус курорту, є Краснобруд. Краснобруд – це 
курорт, що характеризується лікувальним кліматом і красивими краєвидами. Він має 
розвідані поклади торфу низького типу, що видобуваються в родовищі «Майдан Великий 
I», експлуатаційні ресурси якого становлять 191 535 м³ 12. Ці лікувальні грязі є основним 
лікувальним засобом при лікуванні захворювань опорно-рухового апарату і ревматичних 
захворювань. У околицях Целейова (ґміна Вонвольніца) ведуться дослідження, які мають 
на меті розвідання термальних вод. 

У Брестському регіоні також наявні ресурси мінеральних вод, які фасуються і надходять у 
продаж під назвами «Мариля», «Фрост» та багатьма іншими. Ця територія також багата 
на термальні води температурою 30 °C, наявні на глибині 1000 м, які використовуються 
для обігріву близько 4 га теплиць, де вирощуються огірки, помідори та інші овочі. 

Ресурси поверхневих вод Люблінщини невеликі. Воєводство розташоване у басейні двох 
великих річок – Вісли та Бугу, які визначають межі воєводства. Їхня річкова мережа 
слабо розвинена. Тут розташовано 4 883 річок і каналів 13 . Найдовшою річкою на 
території воєводства, не рахуючи згаданих вище, є Вепш. Наступним за довжиною є 
канал Вепш–Кшна, що сполучає Вепш із річкою Кшною на півночі воєводства. 

Територія Брестської області належить до басейнів Чорного і Балтійського морів. У 
регіоні протікає 4 000 великих річок і малих водовідних каналів загальною довжиною 
понад 15 000 км. Головні річки області – це Горинь (277 км), Прип’ять (180 км), Західний 
Буг (169 км) і Щара (229 км). Крім того, тут протікають Мухавець, Ясельда та інші річки. 
Західний Буг і Прип’ять є прикордонними річками. Річка Західний Буг визначає кордон 
між Білоруссю та Польщею. В області протікають також канали: Дніпровсько-Бузький 
канал, який сполучає басейни Чорного і Балтійського морів, та Огінський канал. 

На території Волинської області протікають 132 річки. До головних річок області 
належать Прип’ять і Західний Буг. Річки області належать переважно до басейну 
Прип’яті. Великими річками є також Турія, Стохід і Стир. Більшість річок Волині з 
огляду на невелику глибину не є судноплавними. 

Озера на території Люблінського воєводства зосереджені переважно в одному місці – на 
Ленчинсько-Володавському поозер’ї. Це єдина група природних озер, розташована поза 
зоною останнього зледеніння. Їхнє походження є предметом дискусії. Вважається, що 
мілкі озера є залишками плейстоценових заплав, а глибокі пов’язані з карстовими 
явищами. 

                                                             
11 Перелік видів і обсягів природних лікувальних ресурсів у польських курортах, 
http://www2.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=m8&ms=626&ml=pl&mi=626&mx=0&ma=10283, 26.05.2014 р. 
12 Там само. 
13 Prognoza Oddziaływania na Środowisko Projektu Programu Ochrony Środowiska Województwa Lubelskiego na 
lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019. [Прогноз впливу на довкілля проекту Програми охорони довкілля 
Люблінського воєводства на 2012-2015 роки з перспективою до 2019 року]. 
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У Брестській області розташовано 450 озер. Головні з них – це Вигонощанське (26,1 км²), 
Чорне (17,6 км²), Бобровицьке (10,3 км²), Біле, Селяховське, водосховище Гать, 
Страдецьке, Рогознянське, Тайне. Понад 20% низинних земель займають болота. 

Мережа непроточних водойм Волинської області включає 265 природних озер i 835 
ставків, завдяки чому тут є сприятливі умови для розвитку рибного господарства. 
Волинська область має найбільше озер порівняно з іншими областями України. 
Найбільші й наймальовничіші озера розташовані на Шацькому поозер’ї. Це Світязь, 
Пулемецьке озеро, Люцимир, Остров’янське, Луки. Загальна площа поверхні озер 
становить 13 414 га. Режим озер тісно пов’язаний із річками. Озера мають низькі береги і 
грузьке дно. Іхтіофауна Волинської області є дуже диференційована і включає 37 видів. 
Найчастіше тут зустрічаються короп, карась, щука, форель, лящ і вугор. 
 
Карта 2. Гідрографічна мережа Єврорегіону «Буг» 

 
Джерело: Власна розробка на основі даних, переданих Партнерами проекту. 
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Клімат 

Клімат регіонів Єврорегіону «Буг» відзначається значним рівнем континентальності. У 
Люблінському воєводстві та Брестській області, однак, можна відчути певні риси 
океанічного клімату, тоді як у Волинській області клімат більш суворий. 

У Люблінському воєводстві у 1971–2000 роках середня річна температура повітря майже 
на всій території перебувала у межах 7–8 C, і лишу у долині Вісли була вищою (8–9 C). 
Розподіл сум річних опадів у Люблінському воєводстві диференційований. На півночі 
регіону середня річна сума опадів за багаторіччя міститься у межах між 500 та 550 мм, 
тоді як на півдні ці величини є вищими і становлять від 550 до 600 мм, а на Розточчі є ще 
вищими (600–650 мм). Якщо йдеться про показник тривалості сонячного сяяння, тобто 
часу, упродовж якого на дане місце на землі падає пряме сонячне проміння, воєводство, 
особливо його східні межі, виглядає позитивно 14 . Середня швидкість вітру на 
Люблінщині становить близько 3 м/с, з перевагою західних вітрів15. 

Брестська область характеризується помірковано континентальним кліматом, який 
переходить у океанічний. Зими не є суворими, а літа – довгі й помірковано теплі. 
Середня температура у найхолоднішому місяці – січні – становила 4,5 C на південному 
заході й 5,5 C на північному сході. У найтеплішому місяці – липні – середня температура 
становить 18,5 C. Річна сума опадів коливається від 550 до 650 мм і зменшується з 
північного сходу на південний захід. Вегетаційний період у Брестській області триває від 
195 до 205 днів. 

У Волинській області домінує континентальний клімат зі значною різницею температур 
між спекотним літом і морозною зимою. Весна й осінь тут дуже короткі. Упродовж року 
можна спостерігати раптові перепади температури в залежності від напрямку вітру. 

 

Ґрунти 

Сьогоднішні соціально-економічні передумови передбачають відхід від оброблення 
найбільш малородючих ґрунтів, у зв’язку з чим зростає значення територій із ґрунтами 
високої якості. Ґрунти Єврорегіону «Буг» – це підзолисті й торфові ґрунти на Поліссі і в 
низинах та типові бурові лісові і сірі лісові ґрунти на височинах. На височинах 
Люблінського воєводства і Волинської області можна зустріти чорноземи. 

Ґрунти Люблінського воєводства належать до найродючіших у Польщі. Їхніми 
ґрунтотворними породами є переважно леси, на яких сформувалися найкращі бурі 
ґрунти і чорноземи. Такі ґрунти зустрічаються переважно на Люблінській височині, 
Волинській височині та Розточчі. У долинах великих річок, тобто Вісли, Бугу і Вепша, 
також зустрічаються високоякісні ґрунти – алювіальні. Найменш родючі ґрунти, 
сформовані з піщаних утворень, розташовані у північній і південно-західній частині 
воєводства. З точки зору класифікації ґрунтів Люблінське воєводство відзначається 
                                                             
14 Дані Інституту метеорології та водного господарства (IMGW), 1971-2000. 
15 Program Ochrony Środowiska Województwa Lubelskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019, 2012. 
[Програма охорони довкілля Люблінського воєводства на 2012-2015 роки з перспективою до 2019 року, 2012]. 
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найбільшою в Польщі площею сільськогосподарських угідь I і II класу бонітету – 136 833 
га16. Загрозою для стану якості ґрунтів у воєводстві є їхня деградація, спричинена водною 
ерозією і гравітаційними процесами. Найбільше піддані водній ерозії найкращі ґрунти, 
утворені на лесах, на території Люблінської височини і Розточчя. 

Значну частину території Брестської області займає Полісся, яке характеризується 
наявністю болотних і торф’яних ґрунтів. На низинних територіях зустрічаються 
підзолисті та глейові грунти. 

Волинська область в Україні має ґрунти високої якості. Тут нараховується, зокрема, 511 
тис. га дерново-підзолистих ґрунтів, 183 тис. га лісостепових опідзолених ґрунтів та 72 
тис. га типових чорноземів. Північні райони області піддані вітровій ерозії, а південні – 
водній. 163,1 тис. га сільськогосподарських угідь на території області (у тому числі 73,8 
тис. га ріллі та 89,3 тис. га кормових угідь) забруднено радіацією внаслідок аварії на 
ЧАЕС. Найбільша кількість радіаційно-забруднених земель розташована у Маневицькому 
районі. 
 
Флора і фауна 

У Люблінському воєводстві переважають центральноєвропейські види, однак можна тут 
зустріти також західні, субатлантичні, реліктові бореальні види, а також понтійсько-
панонські та гірські види. Через територію воєводства проходить багато природних меж 
ареалів рослин. Це, зокрема, ялиця біла, бук лісовий, дуб скельний. На Розточчі 
розташований ареал модрини польської. Серед рідкісних північних рослин 
зустрічаються післяльодовикові релікти, такі як береза низька, верба лапландська, верба 
чорнична, шейхцерія болотна, півники сибірські. Північні види ростуть переважно на 
торф’яних землях Полісся. Степові панонські та понтійські рослини зустрічаються у 
Казімежському ландшафтному парку, в околицях Холма та Грубешева, а також у долині 
Бугу. До них належать: ковила найкрасивіша, звіробій стрункий, скорзонера пурпурова, 
дзвоники сибірські та горицвіт весняний. На території Розточчя зустрічаються гірські 
види: цибуля ведмежа, страусове перо звичайне та герань темна. Західні види 
представлені чистоустом королівським, примулою звичайною, меч-травою болотною17. 

Лісистість воєводства у 2012 році становила 23,1% (у країні загалом – 29,3%)18. Найбільші 
лісові комплекси збереглися на піщаних рівнинах Сандомирської улоговини (Сольська 
пуща, Яновські ліси), на Розточчі (Звежинецькі ліси) та на Люблінському Поліссі 
(Володавські ліси). У Люблінському воєводстві нараховується 588 547 га лісових земель, з 
яких 352 068,8 га перебувають у державній, а 235 172,2 га у приватній власності. 

Флора Брестської області також багата й різноманітна. Вона охоплює понад 1 400 видів 
рослин. У регіоні зустрічається багато видів, які перебувають під загрозою зникнення й 
занесені до Червоної книги Білорусі, таких як фіалка гірська. Тут ростуть також інші 

                                                             
16 Там само. 
17  Raport WIOŚ w Lublinie: Środowisko przyrodniczo-geograficzne województwa lubelskiego, 1999. [Рапорт 
Воєводської інспекції охорони довкілля у Любліні: Природно-географічне середовище Люблінського 
воєводства, 1999]. 
18 Дані BDL, GUS. 
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види, яким загрожує зникнення, наприклад, півники сибірські та латаття біле, а також 
понад 50 видів цінних лікарських трав (валеріана лікарська та розмарин). У лісах області 
можна зустріти такі зразки реліктових видів, як рододендрон жовтий, плющ звичайний, 
папороть королівська та ін. Це єдине місце в Європі, де у природі на рівнині 
зустрічається ялиця біла (51 дерево у Пружанському районі). На цій території також 
ростуть: горіх маньчжурський, лимонник китайський, сосна Веймутова, ялина канадська, 
дуб червоний, клен сріблястий, кипарис болотний. 

Лісистість Брестської області становить майже 37%. 

Ліси належать до надзвичайно важливих природних ресурсів Волинської області. Площа 
лісів у області складає 6% площі, зайнятої лісами на території всієї України. Територія, 
зайнята лісами, становить 702 500 га. Найбільше вкриті лісами Маневицький, Камінь-
Каширський і Шацький райони, в яких ліси займають 48–58% від загальної площі. 
Середній вік деревостану становить 42 роки. Волинські ліси – це місце життя зубрів, 
оленів, диких кабанів, сарн, лисів та багатьох інших тварин. Лісистість Волинської 
області становить 31,7%. 
 
Карта 3. Лісистість (у %) у регіонах Єврорегіону «Буг» 

 
Джерело: Власна розробка на основі даних, переданих Партнерами проекту. 
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Фауна Люблінського воєводства багата на різноманітні види, яким загрожує зникнення і 
які перебувають під охороною. Дуже багатою є фауна метеликів, які численно 
зустрічаються у природному заповіднику «Серебриське болото». Серед рідкісних видів 
риб у воєводстві можна зустріти рибця звичайного, бабця європейського, бистрянку 
звичайну, палію американську і сома. Серед плазунів на згадку заслуговують 
європейська болотна черепаха (на Люблінському Поліссі) та полоз лісовий. Надзвичайно 
розвинутою є авіфауна Люблінського воєводства. Тут можна зустріти багато водно-
болотних видів (на Поліссі, в долині Вісли і Бугу). Це, зокрема очеретянка прудка, чапля 
велика біла, сіра гуска, брижач, баранець великий, деркач та багато інших. Тут 
зустрічаються також рідкісні види хижих птахів: пугач звичайний, сова болотяна, глухар 
і тетерук. Серед ссавців видом, який вимагає захисту, є ховрах крапчастий, релікт 
степового походження. Люблінщина – це єдиний регіон у Польщі, де зустрічається цей 
вид. Серед ссавців на увагу заслуговують також лиликоподібні, тхір степовий, видра і 
бобер європейський. На території воєводства зустрічаються також вовки і рисі19. 

Фауна Брестської області представлена 72 видами ссавців, 302 видами птахів, 7 видами 
плазунів, 13 видами земноводних, 60 видами риб і понад 20 000 видами безхребетних. 
Одним із найбільш незвичайних видів ссавців є зубр. Серед риб можна тут знайти багато 
форелі. В області гніздиться багато видів птахів, особливо в заплаві Прип’яті. Особливе 
значення має очеретянка прудка – вид, якому загрожує знинення у світовому масштабі. 

У Волинській області переважає фауна, характерна для мішаних лісів. Тут живуть вовки, 
рисі, дикі кабани й куниці, а також багато інших видів лісових тварин. 

 

Транскордонні природоохоронні території 

Польсько-білорусько-українське пограниччя – це надзвичайно цінна територія з точки 
зору природи. Тут розташовані унікальні терени, які не закінчуються разом із 
державними кордонами: це Полісся, Розточчя і надбужанська територія. 

З метою охорони водно-болотних угідь і багатокультурної спадщини Полісся у 2012 році 
на польсько-білорусько-українському пограниччі утворено Транскордонний 
біосферний резерват «Західне Полісся», до складу якого входять три біосферні 
резервати: «Західне Полісся» у Польщі, «Прибузьке Полісся» у Білорусі та Шацький 
біосферний резерват в Україні. Біосферні резервати (заповідники) – це зони, що 
утворюються від 1971 року в рамках програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера» (MAB). 
Вони виконують три основні функції: збереження біорізноманіття, сталий розвиток для 
майбутнього та дослідження, моніторинг і обмін інформацією в рамках світової мережі 
MAB. Біосферні заповідники створюються на територіях, що відзначаються добре 
збереженою природою і великою культурною цінністю. 

Біосферний резерват «Західне Полісся» охоплює територію Поліського національного 
парку і Ленчинсько-Володавського поозер’я. Біосферний резерват «Прибузьке Полісся» 

                                                             
19  Raport WIOŚ w Lublinie: Środowisko przyrodniczo-geograficzne województwa lubelskiego, 1999. [Рапорт 
Воєводської інспекції охорони довкілля у Любліні: Природно-географічне середовище Люблінського 
воєводства, 1999]. 
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утворено у 2003 році рішенням Брестського облвиконкому на базі однойменного 
заказника. Ця територія відзначається надзвичайною різноманітністю ландшафтів. 
Урізноманітнення ландшафтів спричиняє різнорідність екосистем: тут розташовані 5 
найцінніших у Білорусі груп екосистем. Шацький біосферний резерват утворено у 2002 
році. На його території розташований Шацький національний природний парк із озером 
Світязь, витоками Прип’яті та частиною долини Бугу. Багатство цієї території складають 
такі рідкісні види, як вовк, лелека чорний, журавель і європейська болотна черепаха. Тут 
також розташовані рідкісні лісові фітоценози. 

Міжнародний біосферний резерват «Західне Полісся» є другим таким об’єктом у Європі20 
та третім у світі. Багатство цієї території складають численні озера, різні типи торф’яних 
родовищ, рідкісні види, у тому числі ті, що перебувають під загрозою зникнення в 
європейському та світовому масштабі. Сьогодні тривають роботи над створенням 
Транскордонного біосферного заповідника «Розточчя», який охоплює цінні з точки зору 
природи і культури території Розточчя у Польщі та в Україні. 

У Люблінському воєводстві розташовано багато територій, які мають природну цінність, 
не мають юридичного статусу, але включені у всеєвропейську екологічну мережу 
ECONET, яка охороняє біологічне і ландшафтне різноманіття територій, поєднаних 
коридорами. У воєводстві розташовані також біотопи, включені до мережі CORINE. Це 
програма, яка має на меті визначення і накопичення інформації про біотопи 
європейського значення. У Люблінському воєводстві 46 таких біотопів. Поліський 
національний парк також занесений до міжнародного переліку водно-болотних угідь, 
охоплених Рамсарською конвенцією – так званих Рамсарських територій. Це водно-
болотні угіддя міжнародного значення з точки зору екології, ботаніки, зоології, 
лімнології та гідрології, що становлять середовище життя водно-болотних птахів. З 
метою збереження певних типів природних середовищ існування та видів, які 
вважаються цінними і яким загрожує зникнення у масштабі Європи, утворено мережу 
природоохоронних територій «Natura 2000». Другою метою мережі є охорона 
біологічного різноманіття. У воєводстві визначено 24 території особливої охорони 
птахів, які складають 13,4% його загальної площі. У воєводстві також розташовані 94 
особливі території охорони оселищ, які складають 6,6% його загальної площі21. 

У Брестській області розташований націoнальний парк міжнародного значення – 
Національний парк «Біловезька пуща». На території пущі немає природних озер. З-
поміж десяти штучних водойм найбільші утворено у заплаві річки Переволока (Лядське 
водосховище – 345 га, Хмелевське – 75 га), де живе велика кількість диких водоплавних 
птахів. Флора пущі включає 900 видів судинних рослин. Біловезька пуща вирізняється 
наявністю фрагментів незайманих лісів. Переважно (у більшій частині) це багаторічні 
деревостани (100–200 років), які формувалися й розвивалися у відносно природних 
умовах. Є фрагменти пущі віком 250–350 років, збереглися окремі дерева віком 300–600 
років. Фауна пущі нараховує понад 10 тис. видів. Пущу населяють 59 видів ссавців, у тому 
числі найбільший представник сучасної європейської фауни – зубр. У 1992 році 

                                                             
20 Першим є Міжнародний біосферний заповідник «Східні Карпати» на польсько-українсько-словацькому 
пограниччі. 
21 Дані BDL, GUS, 2012. 
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Біловезька пуща була включена до Списку об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО. У 1993 
р. парк отримав міжнародний статус біосферного заповідника. 

На Волинському Поліссі під особливим наглядом та державною охороною перебувають 
чотири об’єкти водно-болотних угідь міжнародного значення: «Заплава р. Прип’ять» 
площею 12 000 га; «Заплава р. Стохід» площею 10 000 га, «Шацькі озера» площею 13 039 га 
та Черемський природний заповідник площею 2 975,7 га. Угіддя Шацьких озер є 
частиною унікального озерного комплексу, який відіграє важливу роль не тільки в 
охороні болотної фауни та флори, але й як місце гніздування та міграції значної 
кількості водно-болотних птахів. У межах Черемського природного заповідника 
нараховується близько 800 видів вищих судинних рослин. Це чудова кормова база для 
багатьох перелітних птахів. На території Черемського водно-болотного комплексу 
проходить канал, який забезпечує гідрологічний баланс усіх водно-болотних угідь. 

 

Природоохоронні території державного значення 

Кожна країна Єврорегіону «Буг» має власні державні форми охорони природи, які 
захищають унікальні природні явища, що зустрічаються на її території. 

За даними Банку місцевих даних Головного статистичного управління за 2012 рік, 
території, які в Люблінському воєводстві охороняються законом, займають 570 164,2 га, 
що становить 22,7% його загальної площі. Система природоохоронних територій у 
воєводстві включає: 

 2 національні парки – Поліський національний парк і Розточанський 
національний парк; 

 17 ландшафтних парків; 
 16 природних парків; 
 86 природних заповідників; 
 1 615 пам’яток природи; 
 7 природно-ландшафтних комплексів; 
 166 екологічних ділянок; 
 7 геологічних заказників22. 

Поліський національний парк займає близько 10 000 га і складається переважно з водно-
болотних угідь. Тут розташовані збережені фрагменти торф’яних родовищ низького, 
перехідного і високого типу, з характерною для них видовою різноманітністю. Флора 
Поліського національного парку представлена близько 1 400 видами рослин. 120 видів – 
це представники центральноєвропейської флори, а близько 140 належить до флори 
північної зони. У Поліському національному парку зустрічається 81 вид судинних рослин 
під охороною, 36 видів занесено до польського Червоного списку видів, яким загрожує 
зникнення. Фауна Поліського національного парку також дуже багата. Її різноманіття є 
наслідком кількості та диференціації оселищ. Тут зустрічається багато цікавих і 
рідкісних видів, занесених до Червоної книги Польщі. Тут можна також зустріти види, 

                                                             
22 http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/, 18.05.2014 р. 
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охоплені Директивою ЄС зі збереження диких птахів, які є пріоритетними видами у 
європейській екологічній мережі «Natura 2000»23.  

У Розточанському національному парку можна знайти аж 2 200 видів рослин. Значна 
диференціація рельєфу, ґрунтових і гідрографічних умов є передумовами великого 
різноманіття поширеної тут рослинності. На території парку зустрічається 65 рідкісних 
видів. Фауна парку – це переважно лісові види, такі як олені, вовки, дикі кабани, лиси, 
борсуки, з огляду на те, що 90% його площі займає ліс. З-поміж багатьох видів птахів у 
парку на увагу заслуговують підорлик малий, лелека чорний, численні дятли, а також 
плиска гірська. Під охороною тут перебувають 316 видів тварин. 

У Брестській області природоохоронні території займають 14% від загальної площі. Тут 
зустрічаються такі форми охорони природи: 

 1 національний парк; 
 природні заповідники; 
 29 заказників місцевого значення (43 319,66 га); 
 21 заказник республіканського значення – (327 337,4 га). 

У Брестській області розташований один із найбільших національних парків – Біловезька 
пуща, яка займає територію 86 317,8 га. Заказники Брестської області поділяються на 
біологічні, ландшафтні та гідрологічні. Найбільшим за площею в області є ландшафтний 
заказник республіканського значення «Ольманські болота», створений з метою 
збереження найбільших боліт у Столінському районі. Тут розташовані величезні 
території торф’яних родовищ, особливо перехідного типу, які займають понад 40% площі 
заказника. На базі трьох біологічних заказників, розташованих у західній частині 
Брестської області, створено республіканський ландшафтний заказник «Середня 
Прип’ять», площа якого становить 68 956 га. 

Природоохоронні території у Волинській області становлять 10,9% від загальної площі, 
при середньому показнику для України 5,5%. У Волинській області під охороною 
держави перебувають 374 об’єкти природно-заповідного фонду, загальною площею 
понад 199 829,72 га, з них 25 загальнодержавного значення i 349 місцевого значення. Це, 
зокрема: 

 2 національні парки; 
 15 заказників загальнодержавного значення і 200 місцевого значення; 
 3 пам’ятки природи загальнодержавного значення і 116 місцевого значення; 
 3 парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення і 8 

місцевого значення; 
 1 ботанічний сад; 
 25 заповідних урочищ. 

У Волинській області розташований Шацький національний природний парк і 
національний природний парк «Прип’ять–Стохід». Шацький національний природний 
парк створено з метою охорони рідкісних природних комплексів у регіоні Шацьких озер. 

                                                             
23 http://www.poleskipn.pl/ , 18.05.2014 р. 
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Найбільше багатство парку складають 24 озера із загальною площею поверхні 6 400 га, 
що становить 14% від загальної площі парку. Найбільшим серед них є озеро Світязь. 
Також у парку розташовані соснові ліси, торф’яні родовища, луки і сільськогосподарські 
угіддя. 

Національний природний парк «Прип’ять–Стохід» створено з метою охорони водно-
болотних угідь у долинах цих двох річок. На території парку розташована найгустіша 
річкова мережа рівнинної частини України. Також найвищим в Україні є рівень 
заболоченості території. Це остання розлога немеліорована річкова мережа Європи, яка 
відіграє важливу роль у водному господарстві регіону. У цьому регіоні також існує один 
із найбільших артезіанських басейнів Європи. Від цих теренів ведуть початок 
славнозвісні Пінські болота, які саме на території парку збереглися в найбільш 
природному стані. 
 
Карта 4. Транскордонні природоохоронні території і національні парки на території 
Єврорегіону «Буг». 

 
Легенда (згори донизу): національні парки; 
Міжнародний біосферний резерват «Західне Полісся»: біосферний резерват «Західне Полісся», 
біосферний резерват «Прибузьке Полісся»; Шацький біосферний резерват;  
Транскордонні природоохоронні території: Каньйон Бугу, Західне Полісся, Розточчя. 

Джерело: Власна розробка на основі даних, переданих Партнерами проекту. 
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КУЛЬТУРА 

Культурна спадщина міжнародного значення 

Пам’ятки міжнародного значення підлягають охороні шляхом включення їх до Списку 
об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО. Це перелік найцінніших культурних об’єктів, 
унікальних у світовому масштабі. На території Люблінського воєводства розташований 
один об’єкт, включений у 1992 році до Списку об’єктів Світової спадщини, – Старе місто в 
Замості, яке відповідає IV критерію включення до Списку, тобто є видатним прикладом 
архітектурного ансамблю, що ілюструє значущий період людської історії (Крит. IV / 
1992). У Брестській області до списку ЮНЕСКО включені Біловезька пуща і Дуга Струве. 
У Волинській області немає об’єктів, включених до Списку світової спадщини ЮНЕСКО. 

Замостя було засноване у XVI сторіччі канцлером Яном Замойським на торговельному 
шляху, що сполучав Західну й Північну Європу з Чорним морем. Воно взорувалося на 
італійській моделі ідеального міста, було збудоване архітектором Бернардо Морандо 
родом із Падуї і становить досконалий приклад ренесансного міста кінця XVI ст. Місто 
має у плані форму видовженого п’ятикутника з розташованим у центрі широким 
квадратним Великим Ринком і двома меншими торговими площами: Водною і Сольною. 
Накреслена за принципом шахівниці сітка вулиць визначила квартали забудови. Замостя 
зберегло первісний план, фортифікації, а також численні споруди, в яких поєднані 
італійські та центральноєвропейські архітектурні традиції24.  

З-поміж чотирьох об’єктів Білорусі, включених до Списку об’єктів Світової спадщини 
ЮНЕСКО, один культурний об’єкт розташований на території Брестської області – 
частина Дуги Струве, мережі тріангуляційних вимірювальних пунктів. Дуга служила для 
визначення точної форми та розмірів Землі. До списку ЮНЕСКО включено 34 
оригінальні вимірювальні пункти. На території Брестської області розташовані три з 
них: Осовниця (52° 17′ 22″ N, 25° 38′ 58″ E), Щекоцьк (52° 12′ 28″ N, 25° 33′ 23″ E) і Лясковичі 
(52° 9′ 39″ N, 25° 34′ 17″ E). 

 

Фото 1. Ринок у Замості, Брестська фортеця у Бресті та замок Любарта в Луцьку. 

 
Джерело: Інформаційні матеріали Єврорегіону «Буг». 

 
                                                             
24 http://www.unesco.pl/?id=290, 18.05.2014 р. 
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Культурна спадщина загальнодержавного та регіонального значення 

Єврорегіон «Буг» – це територія з багатою історією, де упродовж століть перепліталося і 
співіснувало багато культур, результатом чого є наявність численних пам’яток і 
культурних об’єктів загальнодержавного і регіонального значення. 

Культурна спадщина загальнодержавного значення у Люблінському воєводстві – це 
передовсім об’єкти, визнані Пам’ятками історії Польської держави. Це такі об’єкти: 

1. Казімеж Дольний (Указ Президента Республіки Польща від 8.09.1994 р.); 
2. Замостя – історичний ансамбль міста у межах оборонних мурів XIX ст. (Указ 
Президента Республіки Польща від 8.09.1994 р.); 
3. Козлувка – палацово-парковий ансамбль (Указ Президента Республіки Польща від 
25.04.2007 р.); 
4. Історичний архітектурно-урбаністичний комплекс міста Любліна (Указ Президента 
Республіки Польща від 25.04.2007 р.)25. 

З-поміж пам’яток історії загальнодержавного значення на території Люблінського 
воєводства слід згадати також три пам’ятки Голокосту, які включають територію 
колишніх гітлерівських таборів смерті, де розташовані: 

 Пам’ятник мучеництва на Майданеку (Люблін), 
 Музей колишнього табору смерті в Собіборі (Володавський повіт), 
 Колишній табір смерті в Белжці (Томашівський повіт)26. 

Окрім історичних пам’яток загальнодержавного значення, в Люблінському воєводстві є 
багато об’єктів культурної спадщини регіонального і місцевого значення. Воєводський 
реєстр нерухомих об’єктів культурної спадщини у воєводстві від 18.03.2014 р. нараховує 
1 778 позицій, а реєстр археологічних пам’яток – 160. 

До найцінніших історичних урбаністичних комплексів у Люблінському воєводстві можна 
зарахувати Холм, Краснистав, Краснік, Ужендув, Вонвольницю, Щебрешин, Камйонку, 
Янув-Подляський, Любартів, Коцьк, Войславіце, Володаву і Фрамполь. До найцінніших з-
поміж архітектурних пам’яток воєводства належать готичні костели у стилі так званого 
люблінського ренесансу. На території воєводства добре збереглися об’єкти колишньої 
російської Івангородської фортеці біля міста Демблін із середини XIX ст. та частина 
оборонних споруд, що належать до розташованої з білоруського боку Брестської фортеці 
над Бугом. Серед археологічних споруд на увагу заслуговують крейдяні підземелля в 
Холмі, ранньосередньовічне городище в селі Ходлік та багато інших городищ, 
могильників і пам’яток археології. 

У Люблінському воєводстві, згідно з реєстром Національного інституту спадщини 
(станом на 31.10.2013 р.)27 не існує форм охорони культурної спадщини у вигляді історико-

                                                             
25 http://www.nid.pl/pl/Regiony/Lubelskie/Zabytki_w_regionie/, 18.05.2014 р. 
26 Закон Республіки Польща «Про охорону територій колишніх гітлерівських таборів смерті» від 7 травня 
1999 р. 
27  http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/Parki_kulturowe/Zestawienie_parkow/miejsce.php? 
ID=30, 22.05.2014 р. 
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культурних парків. Програма опіки над пам’ятками Люблінського воєводства з 2006 року 
містить 60 пропозицій утворення історико-культурних парків, зокрема Люблінського й 
Володавського історико-культурних парків, Історико-культурного парку середньої Вісли, 
Археологічного історико-культурного парку. 

У Брестській області розташовано багато об’єктів культурної спадщини 
загальнодержавного, регіонального та місцевого значення. Під державною охороною тут 
перебуває 112 пам’яток, серед яких 83 пам’ятки історії, 21 пам’ятка архітектури і 8 пам’яток 
археології. 

Чотири пам’ятки Брестської області з огляду на їхню історико-культурну цінність 
зараховані до категорії «0». Це найважливіші об’єкти: Дуга Струве, Брестська фортеця, 
Кам’янецька вежа і костел у селі Чернавчиці. Брестська фортеця є символом Бреста – 
обласного центру. Фортецю збудовано у I половині XIX сторіччя Російською імперією. 
Первісно фортеця складалася з цитаделі та зовнішніх укріплень. У 1941 році захисники 
Брестської фортеці проявили надзвичайну мужність і героїзм у боротьбі з гітлерівськими 
загарбниками. Кам’янецька вежа – це єдина в Білорусі пам’ятка мілітарної архітектури 
XIII сторіччя. Вона стоїть на узгір’ї, на якому колись був розташований укріплений град. 
Вежу називають також Білою вежею і, за легендою, саме від неї пішла назва Біловезької 
пущі. Костел Святої Трійці в Чернавчицях походить із 1583 року і є унікальною пам’яткою 
Ренесансу в Білорусі з елементами готичної архітектури. 

Десять пам’яток Брестської області належать до категорії «1», 130 до категорії «2», а 611 
пам’яток зараховано до категорії «3». У регіоні є багато міст, що мають велику історичну 
й культурну цінність. Найбільшими й найпривабливішими серед них є історичні центри 
Бреста, Пінська і Кобриня. 

З огляду на складне історичне минуле Волинської області й співіснування на її території 
багатьох народів і релігій, тут розташовано багато об’єктів високої культурної цінності. 
Під державною охороною в області перебуває 1500 об’єктів, у тому числі 149 пам’яток 
археології, 860 пам’яток історії, 35 пам’ятників та 199 пам’яток архітектури (костели, 
церкви, собори, каплиці, замки, палаци, будинки). Унікальним об’єктом 
загальнодержавного значення є Музей Волинської ікони, в експозиції якого 
представлена Холмська Чудотворна ікона Божої Матері – пам’ятка візантійського 
іконопису XI–XII сторіччя. Серед нововідкритих пам’яток археології виділяється княжий 
град Угровськ, перша згадка про який припадає на 1204 рік.  

Найпривабливішими в культурному аспекті є такі групи об’єктів культурної спадщини: 

 Замково-палацові комплекси – найвідомішим є замок Любарта в Луцьку (IX–XIV 
ст., єдиний збережений середньовічний замок в Україні). До складу комплексу 
входять: церква Івана Богослова, єдина в Україні виставка дзвонів «Дзвони 
Волині: історія і сучасність», Художній музей, домініканський монастир, костел 
Св. Петра і Павла та ін.; 

 історико-архітектурні об’єкти у містах та містечках: Берестечку, Горохові, Камінь-
Каширському, Ковелі, Ківерцях, Любомлі, Рожищі, Устилузі. Більшість пам’яток 
зосереджено в Луцьку та Володимирі-Волинському, де функціонують два 
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історико-культурні заповідники: «Старе місто» і «Стародавній Володимир», а у 
Володимирі-Волинському також Свято-Успенський собор; 

 пам’ятки селянської культури – експонати Музею історії сільського господарства 
Волині в містечку Рокині (понад 2000); особливий інтерес викликає діюча 
експозиція просто неба – перший волинський скансен; 

 пам’ятки релігійної культури – у регіоні розміщені стародавні костели та церкви, 
що збереглися в Луцьку (костел Св. Петра і Павла, колегіата Святої Трійці) та 
Володимирі-Волинському; 

 пам’ятки археології – городища «волинського типу», городища в Камені-
Каширському, Любомлі, Ветлах і Турійську; 

 пам’ятки військової культури – об’єкти оборонної архітектури. До нечисленних 
пам’яток оборонної архітектури XIV–XV ст. в Україні належать замок Любарта в 
Луцьку та замково-палацовий комплекс Радзивіллів у Олиці. 
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3.3. СУСПІЛЬСТВО 

 

 

Демографічні тенденції 

У 2013 році на території Єврорегіону «Буг» проживало 4 586,55 тис. осіб, з чого 
найбільше, бо 47%, у Люблінському воєводстві (2 156,15 тис. осіб), у Брестській області 
проживало 1 390,4 тис. осіб (30,4%), а у Волинській області – 1 040,00 тис. осіб (22,6%). 
Число населення Єврорегіону «Буг» з року на рік зменшується: порівняно з 2010 роком, 
воно скоротилося на 27 тис. осіб.  

Зменшення кількості населення особливо помітне у Люблінському воєводстві та 
Брестській області: у 2012 році (порівняно з 2011 р.) у воєводстві зменшення кількості 
населення склало понад 9 тис. осіб, а у Брестській області – 1 тис. осіб. Зростання 
кількості населення відзначено лише у Волинській області (зростання порядку 1,4 тис. 
осіб порівняно з 2011 роком). 

 

Діаграма 2. Кількість населення у Люблінському воєводстві, Брестській області та 
Волинській області у 2010–2013 роках. 

 
Легенда (зліва направо): Люблінське воєводство, Брестська область, Волинська область. 

Джерело: Власна розробка. 
 
Про велику диференціацію розміщення населення свідчить показник щільності 
населення, який у Єврорегіоні «Буг» перебуває на рівні не нижчому ніж 58,7 особи/км2. 
Найвищий показник щільності населення має Люблінське воєводство – 85,8 особи/км2, 
натомість найнижчий показник у Брестської області – 42,4 особи/км2. 
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Таблиця 1. Площа території і щільність населення в окремих частинах Єврорегіону «Буг».  

Назва Площа у км2 
Показник щільності 

населення  
(особи на 1 км2)  

Люблінське воєводство 25 122 85,8 
Брестська область 32 786 42,4 
Волинська область 20 143 51,6 

Джерело: власна розробка. 

 

У кожному з описаних регіонів помітна чисельна перевага жінок: у середньому на 100 
чоловіків у Єврорегіоні «Буг» припадає 109,7 жінок. 54% суспільства становлять мешканці 
міст і містечок, у сільській місцевості проживає понад 2,1 млн людей.  

 

Таблиця 2. Число жінок і чоловіків та людей, які проживають у міських поселеннях та в 
сільській місцевості у 2013 р. 

 
Люблінське 
воєводство 

Люблінське 
воєводство 

Брестська 
область 

Брестська 
область 

Волинська 
область 

Волинська 
область 

 К-ть осіб % К-ть осіб % К-ть осіб % 
Жінки 1110800 51,52 738700 53,13 549236 52,88 

Чоловіки 1045350 48,48 651700 46,87 489339 47,12 
Мешканці 

міських 
поселень 

997219 46,25 943100 67,83 537618 51,76 

Мешканці 
сільської 

місцевості 
1158488 53,73 447300 32,17 500957 48,24 

Загалом 2156150 100,00 1390400 100,00 1038575 100,00 

Джерело: власна розробка. 
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Діаграма 3. Кількість населення на кінець 2013 року в повітах і районах Люблінського 
воєводства, Волинської області та Брестської області. 

 

Легенда (згори донизу): Парчевський повіт, Володавський повіт, Яновський повіт, Ленчинський повіт, повіт 
м. Біла Підляська, Рицький повіт, Радзинський повіт, Опольський повіт; повіт м. Замостя, повіт м. Холм, 
Красноставський повіт, Грубешівський повіт, Свидницький повіт, Холмський повіт, Томашівський повіт, 
Любартовський повіт, Красніцький повіт, Білгорайський повіт, Замойський повіт, Луковський повіт, Біло-
Підляський повіт, Пулавський повіт, Люблінський повіт, повіт м. Люблін. 

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 
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Джерело: Власна розробка на основі статистичних даних. 

OBWÓD BRZESKI OBWÓD WOŁYŃSKI 

Легенда (райони згори донизу): Шацький, Локачинський, Володимир-
Волинський, Турійський, Старовижівський, Іваничівський, Любешівський, м. 
Володимир-Волинський, Любомльський, Рожищенський, Ковельський, 
Ратненський, Горохівський, Маневицький, м. Нововолинськ, Луцький, Камінь-
Каширський, Ківерецький, м. Ковель, м. Луцьк. 

Легенда (райони згори донизу): Жабинківський, Малоритський, 
Ляховицький, Ганцевицький, Кам’янецький, Березівський, Брестський, 
Барановицький, Дрогичинський, Іванівський, Пінський, Пружанський, 
Івацевицький, Лунінецький, Столінський, Кобринський, м. Пінськ, м. 
Барановичі, м. Брест.  
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На основі поданих вище діаграм слід ствердити, що найбільш густонаселеними 
територіями в межах наших регіонів є міста на правах повіту й адміністративні центри 
Брестської та Волинської областей і Люблінського воєводства, тобто міста Брест, Луцьк і 
Люблін. 

 

Вікова структура населення 

Вік мешканців, що проживають на досліджуваній території, принциповим чином 
впливає на структуру соціальних потреб, а отже, визначає ступінь потреби населення у 
окремих послугах. У випадку високої частки населення у віці до 17 років більші фінансові 
витрати слід призначити на питання освіти, організації інтернатних закладів, 
спортивних об’єктів і місць масового відпочинку. Своєю чергою, значна частка старшого 
населення вимагає звернення уваги на охорону здоров’я, соціальну допомогу та 
відповідну організацію громадського простору. 

У віковій структурі населення Єврорегіону «Буг» помітні поступові зміни в напрямку 
зменшення кількості населення допрацездатного віку та зростання кількості населення 
післяпрацездатного віку. З одного боку, ці зміни є наслідком збільшення середньої 
тривалості життя, а з іншого – наслідком зменшення кількості народжень та 
міграційного відпливу населення. Найбільшим відсотком мешканців пенсійного віку 
відзначається Люблінське воєводство, а найнижчим – Волинська область. Найбільша 
кількість осіб працездатного віку проживає на території Брестської області, яка водночас 
відзначається найнижчим відсотком допрацездатного віку. 

 

Діаграма 4. Розподіл населення за віковими групами за економічною ознакою у % від 
загальної кількості населення.  

 
Легенда:  
стовпчики зліва направо: Люблінське воєводство, Брестська область, Волинська область;  
кольори зліва направо: допрацездатний вік, працездатний вік, післяпрацездатний вік.  

Джерело: Власна розробка. 
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Відношення кількості населення працездатного й непрацездатного віку представлено за 
допомогою коефіцієнта демографічного навантаження, тобто кількості осіб 
непрацездатного віку, яка припадає на 100 осіб працездатного віку. Цей коефіцієнт 
найвищий у Люблінському воєводстві – 59,4 осіб, а найнижчий у Брестській області – 
44,7 осіб, натомість коефіцієнт демографічного навантаження для Волинської області 
становить 46,9 осіб.  

Прогнози щодо майбутньої вікової структури населення Єврорегіону «Буг» вказують на 
значний приріст населення післяпрацездатного віку при обмеженій кількості населення 
працездатного віку, що спричинить зростання коефіцієнта демографічного 
навантаження.  

Освітня структура населення 

Основним показником людського капіталу є рівень освіченості населення. Мешканці 
аналізованої території характеризуються відносно високим рівнем освіченості: у 
Люблінському воєводстві 17,5% населення має вищу освіту, натомість у Брестській 
області 15%. Освіта населення є однією з основних передумов економічного розвитку, 
оскільки впливає на якість трудових ресурсів. 

Діаграма 5. Рівень освіченості населення у Люблінському воєводстві та у Брестській 
області. 

 
 
Джерело: Власна розробка. 

 

ЛЮБЛІНСЬКЕ ВОЄВОДСТВО 

БРЕСТСЬКА ОБЛ. 

Легенда (згори вниз, ліва колонка, права 
колонка): 
вища; середня професійно-технічна; базова 
загальна; без освіти; середня спеціальна; 
середня загальна; початкова 

Легенда (згори вниз, ліва колонка, права 
колонка): 
вища; середня і післяліцеальна – середня 
загальна; гімназійна; початкова 
незакінчена і без шкільної освіти; середня 
і післяліцеальна – середня професійна; 
базова професійна; початкова закінчена. 
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Оцінка рівня життя населення 

Одним із показників, які свідчать про рівень життя населення в Єврорегіоні «Буг», є 
розмір середньомісячної заробітної плати й доходу на особу. У Брестській області 
середньомісячний дохід на одну особу в 2012 році становив 2 363,1 тис. білоруських рублів 
і зріс майже втричі порівняно з 2010 роком. Натомість середньомісячна номінальна 
(нарахована) заробітна плата у Брестській області становить 3 185,3 тис. білоруських 
рублів. Ця величина з року на рік змінюється: у 2011 році вона складала 1 646,8 тис. 
білоруських рублів, а у 2012 р. – 3185,3 тис. білоруських рублів. До основних джерел 
доходів у білоруській частині Єврорегіону «Буг» належить заробітна плата та соціальні 
виплати (пенсії, соціальні допомоги, субсидії).  

 

Таблиця 3. Середньомісячна номінальна (нарахована) заробітна плата у Брестській області 
в розподілі на сектори у 2013 р. 

Сектор У тис. білоруських 
рублів 

Сільське господарство, мисливство і лісове господарство 2 711,2 
Рибальство і рибне господарство 2 825,3 
Промисловість 3 419,1 
Добувна промисловість 4 647,1 
Переробна промисловість 3346,3 
Виробництво і розподіл електроенергії, газу та води 3688,6 
Будівництво 3585,0 
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів і предметів 
особистого користування 

2776,2 

Готелі й ресторани 2186,9 
Транспорт і зв’язок 3709,5 
Фінансова діяльність 4992,2 
Операції з нерухомістю, оренда i надання послуг споживачам 3209,2 
Государственное управление 3774,6 
Освіта 2563,1 
Охорона здоров’я і надання соціальних послуг 2740,4 
Надання комунальних, соціальних і особистих послуг 2527,1 

Джерело: Концепція просторового управління в Брестській області Республіки Білорусь. 

 

Люблінске воєводство характеризується відносно низьким рівнем якості життя 
населення порівняно з іншими регіонами Польщі. Вирішальний вплив на це має 
матеріальна ситуація мешканців регіону. Середньомісячна заробітна плата (брутто) у 
2012 році тут становила 3 382,66 злотих, що склало 90,3% середньомісячної зарплати 
(брутто) по країні (3 744,38 злотих).  
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Середній дохід на одну особу у Волинській області у 2013 році склав 20 282 гривень, що на 
2,6% вище порівняно з попереднім роком. Доходи і витрати населення Волинської 
області у 2013 році представлені у таблиці нижче. 

 

Таблиця 4. Доходи і витрати населення Волинської області. 

Волинська область 2011 2012  2013 

Доходи: 22584  25741 26418 
Заробітна плата 7254  8197 8506 

Прибуток та змішаний дохід 4724  5236 5409 
Доходи від власності (одержані) 981  1015 951 
Соціальні допомоги та інші 
одержані поточні трансферти 

9625  11293 11552 

Соціальні допомоги 5329  6158 6757 
Витрати і заощадження 22584  25741 26418 

Джерело: Концепція просторового управління Волинської області. 

 

Згідно зі Стратегією транскордонного співробітництва Люблінського воєводства, 
Львівської області, Волинської області та Брестської області на 2014–2020 роки, 
середньомісячна заробітна плата у 2011 р. становила у Волинській області еквівалент 180 
євро, у Брестській області – 246 євро, а в Люблінському воєводстві – 748 євро, причому в 
кожному випадку вона була нижчою за середні показники по країнах. Найгіршим у 
цьому аспекті було становище у Волинській області, де середньомісячна заробітна плата 
складала лише 75,7% від середньої зарплати по Україні, а відносно найкращим у 
Люблінському воєводстві (90,1%). 

Економічне зростання окремих країн загалом пов’язане зі збільшенням виробництва 
товарів і послуг, а кажучи більш загально, валового внутрішнього продукту. Похідною 
збільшення виробництва є зростання рівня зайнятості. У Волинській області України 
економічно активне населення працездатного віку становить 483,6 тис. осіб, що є 
найвищим показником у масштабі останніх 10 років. Також показник рівня зайнятості 
населення у 2013 році був найвищим за період від 2004 року і становив 59,7%.  

Відсоток безробіття у Волинській області у 2012 році складав 7,8% і був нижчим на 0,2 
відсоткового пункта від показника за 2011 рік. Кількість безробітних на кінець 2012 року 
становила 37,9 тис. осіб.  
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Діаграма 6. Структура зайнятості населення у Волинській області за видами економічної 
діяльності (у тис. осіб). 

 

Легенда (зліва направо): добувна промисловість; інформація і телекомунікації; спорт, розваги, відпочинок; 
операції з нерухомим майном; адміністративне та допоміжне обслуговування; інші види послуг; фінансова та 
страхова діяльність; тимчасове розміщування й організація харчування; наукова й технічна діяльність; 
будівництво; транспорт, складське господарство, поштова і кур’єрська діяльність; державне управління; 
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги; переробна прмисловість; освіта; промисловість; оптова і 
роздрібна торгівля; сільське, лісове та рибне господарство. 

Джерело: Концепція просторового управління Волинської області. 

 

У Люблінському воєводстві у 2012 році працювало 793,2 тис. осіб, які складали 58% від 
загальної кількості мешканців воєводства працездатного віку. Це число включає також 
людей, що працюють в індивідуальних сільських господарствах. 51,3% зайнятого 
населення становлять чоловіки. За даними Головного статистичного управління, у 
грудні 2013 року в управліннях праці Люблінського воєводства було зареєстровано 
134 042 безробітних. Порівняно з груднем 2012 р. кількість безробітних у воєводстві 
збільшилася на 2,17%. Частка безробітних, що проживають у сільській місцевості, склала 
55,4% і на 0,5 відсоткового пункта перевищила аналогічний показник за попередній рік. 
На кінець 2013 р. серед зареєстрованих безробітних право на допомогу по безробіттю 
мали 8,15% від загальної кількості, що було нижчим показником порівняно з попереднім 
роком. У Люблінському воєводстві жінки становили 48,3% всіх безробітних. У 2013 році 
зареєстровано 14 037 нових безробітних, і цей показник вищий на 0,8%.  

У Брестській області у 2012 році було зайнято 628,1 тис. осіб, що було нижчим 
показником порівняно з 2011 роком (на 2,2%). Кількість безробітних, згідно зі 
Статистичним щорічником Брестської області за 2013 р., наприкінці 2012 року 
нараховувала 5 385 осіб. Безробітні становили лише 0,9% економічно активного 
населення.  
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Житлові умови 

Розвиток житлового будівництва у Єврорегіоні «Буг» можна визнати недостатнім 
порівняно з потребами населення. У Люблінському воєводстві у 2012 році кількість 
житлових приміщень становила 744,87 тис., а загальна площа житлового фонду – 56,8 
млн м2. У середному на одне житлове приміщення припадає 76,3 м2 житлової площі, а на 
одного мешканця – 21 м2. 
 
Діаграма 7. Житловий фонд Люблінського воєводства. 

 
Легенда (зліва направо): житлові приміщення, оснащені: водопроводом; підключенням до центрального 
водопроводу; каналізацією; доступом до центральної каналізації; ваннами (душовими); підключенням до 
мережі газопостачання; центральним опаленням. 

Джерело: Власна розробка на основі даних Головного статистичного управління Республіки 
Польща.  
 
У Волинській області загальна площа сільського житлового фонду становить 12,4 млн м2, 
а міського житлового фонду – 10,3 млн м2. 96% житлових ресурсів становить приватний 
житловий фонд.  

 
Діаграма 8. Житловий фонд Волинської області. 
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Легенда (зліва направо): житлові приміщення, оснащені: водопроводом; гарячим водопостачанням; 
каналізацією; центральним опаленням; ваннами (душовими); підключенням до мережі газопостачання; 
підлоговими електроплитами. 

Джерело: Концепція просторового управління Волинської області. 

 

У Брестській області загальний житловий фонд у 2012 році становив 36,2 млн м2. Частка 
державного житлового фонду в загальному обсязі житлового фонду області складала 
7,8%. У середньому на одного мешканця припадає 26 м2. Міський житловий фонд 
становить 22,1 млн м2.  

 

Діаграма 9. Житловий фонд Брестської області. 

 

Легенда (зліва направо): житлові приміщення, оснащені: водопроводом; каналізацією; центральним 
опаленням; гарячим водопостачанням; ваннами (душовими); підключенням до мережі газопостачання; 
підлоговими електроплитами. 

Джерело: Концепція просторового управління в Брестській області. 

 

Інфраструктура і послуги в навчально-освітній сфері 

Дошкільне виховання дає основи для здобування умінь на вищих щаблях освіти. У 
Брестській області функціонують 602 заклади дошкільної освіти, в яких навчаються 
602 000 дітей. Шкільна освіта у Брестській області здійснюється на трьох рівнях: 
загальному, професійно-технічному та середньому спеціальному. У 2012 році система 
навчальних закладів загальної середньої освіти нараховувала 610 шкіл, професійно-
технічної – 33 школи, а середньої спеціальної – 31 школу.  

У Люблінському воєводстві функціонує більше тисячі початкових шкіл та 478 гімназій. 
Система післягімназіальної освіти творять школи базової професійної підготовки (27 
закладів), профільні ліцеї (15), технікуми (144), художні школи (28), загальноосвітні ліцеї 
(157) та післяліцеальні школи (27).  
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Брестська область характеризується досить високим рівнем освітньої інфраструктури: 
тут функціонує 50 спеціалізованих закладів професійно-технічної і середньої спеціальної 
освіти, які забезпечують кваліфіковані кадри для майже всіх галузей економіки.  

У Волинській області діє триступенева система середньої шкільної освіти. У 2012 році 
функціонувало 778 середніх загальноосвітніх шкіл та 20 професійно-технічних 
навчальних закладів.  

Система вищої освіти у Єврорегіоні «Буг» розвинута дуже добре; тут функціонує 39 
вищих навчальних закладів. У Волинській області функціонують 13 вищих навчальних 
закладів, у тому числі 10, які мають I–II рівень акредитації. У Брестській області у 2012 
році функціонували 4 університети, в яких у 2012 році навчалися 35 тис. студентів. Тут 
також нараховується 16 науково-дослідних установ. Науковий потенціал Брестського 
регіону зосереджується на прикладних дослідженнях, що робить можливою підготовку 
висококваліфікованих фахівців. У Люблінському воєводстві функціонує 9 публічних і 13 
приватних вищих навчальних закладів. Щороку кількість випускників вищих навчальних 
закладів зростає у всіх частинах Єврорегіону «Буг».  

 

Інфраструктура та послуги у сфері культури, спорту та відпочинку 

Культура є одним із невід’ємних елементів суспільного життя – вона становить цілість 
матеріального і духовного доробку людства, а також збір цінностей, принципів і норм 
співіснування, прийнятих даною спільнотою.  

У Люблінському воєводстві нараховується 590 бібліотечних закладів, у тому числі 150 
бібліотечних пунктів. На кінець 2012 року загальний фонд бібліотек нараховував 6 139,1 
тис. одиниць зберігання. Кількість читачів у 2012 році становила 383 071 осіб (менше на 
2,9% порівняно з 2011 роком). На території воєводства у 2013 році функціонували 44 музеї 
і музейні відділи; їхня кількість щороку змінюється – у 2008 році музейних установ було 
38. Ці установи у 2012 році відвідало загалом 149 347 осіб (менше на 59% порівняно з 2010 
роком). Кількість стаціонарних кінотеатрів у регіоні зменшилася порівняно з 2008 роком 
на 2 – у 2012 році нараховувалося 29 кінотеатрів. Загалом на Люблінщині функціонувало 
46 кінозалів, у яких відбулося 34 125 сеансів для 1 131 570 глядачів.  

До установ культури належать театри та музичні установи, яких станом на 31.12.2011 року 
в регіоні нараховувалося сім. Серед них можна відзначити: три драматичні театри, один 
музичний театр (театр оперети), одну філармонію, один симфонічний оркестр і один 
ляльковий театр. Середній показник кількості глядачів і слухачів, які відвідували ці 
заклади у Люблінському воєводстві, становить 103,31 на 1 000 осіб населення. У 2011 році 
на території воєводства відбулися 1002 вистави і концерти.  

Брестська область відзначається доволі розвиненою інфраструктурою культури: тут 
функціонує 21 музейна установа, які щороку відвідують у середньому 908,2 тис. осіб, 
чотири театри (190,9 тис. глядачів у 2012 році), 19 кінотеатрів, філармонія та 614 бібліотек. 
Кількість користувачів публічних бібліотек становить 518,9 тис. осіб, із чого 58% читачів 
є мешканцями міст. У середньому на одну бібліотеку припадає 844 читачі.  
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Інфраструктура культури на території Волинської області включає два театри, 605 
бібліотек, 672 клубні заклади, 4 парки культури і відпочинку, 37 дитячих мистецьких 
навчальних закладів, 17 комунальних музеїв та 3 їхні відділи. Великий культурний 
потенціал Волинського регіону забезпечують добре освічені й кваліфіковані кадри, 
представлені 3600 фахівцями, серед яких понад 39% закінчили заклади культури і 
мистецтв ІІІ–ІV рівнів акредитації. З року на рік кількість відвідувачів установ культури 
скорочується, що, швидше за все, пов’язано з зубожінням населення. У 2013 році 126,2 тис. 
глядачів відвідали театральні вистави, а 163,4 тис. глядачів – кіносеанси. Порівняно з 
1990 роком, більш ніж на 38% скоротилася кількість бібліотек (до 605 бібліотечних 
закладів).  

На інвестиційну та туристичну привабливість даної території, окрім інфраструктури 
культури, має вплив спортивна та рекреаційна інфраструктура. Люблінське воєводство 
відзначається багатою і високоякісною спортивною інфраструктурою поза численними 
басейнами, спортзалами та футбольними полями. У середині 2014 року в столиці 
воєводства віддано у користування стадіон «Арена Люблін» на 15 500 сидячих місць, який 
є найвищого класу в регіоні. Рельєф території регіону сприятливий для зимових видів 
спорту: у воєводстві функціонує біля десяти лижних спусків. На етапі будівництва 
перебуває 50-метровий олімпійський басейн.  

Також багата на спортивну інфраструктуру Брестська область. У розпорядженні 
мешканців області 4 легкоатлетичні манежі, 36 стадіонів та 153 футбольні поля. В області 
також функціонують 2 поля для хокею на траві, понад 100 басейнів, 3 лижні бази, 
численні тири, тенісні корти та кінно-спортивні бази.  

Спортивна інфраструктура Волинської області включає 31 стадіон, 1740 спортивних 
майданчиків, 381 футбольне поле, 7 басейнів та 555 гімнастичних містечок. Крім того, на 
території Волинської області функціонують спа-комплекси, санаторії та заклади 
відпочинку.  
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Карта 5. Установи культури на території Єврорегіону «Буг». 

 
Джерело: Власна розробка на основі даних, переданих Партнерами проекту. 

 
 
Інфраструктура і послуги у сфері охорони здоров’я та соціальної допомоги 

На рівень доступності та якості пропонованих послуг у сфері охорони здоров’я на 
території Єврорегіону «Буг» впливає чисельність медичного персоналу і його професійні 
кваліфікації, а також якість і доступність медичної інфраструктури.  

Система охорони здоров’я у Люблінському воєводстві відзначається диференційованим 
характером інфраструктури та її доступності. Розміщення закладів первинної медичної 
допомоги на території всього воєводства досить рівномірне. Інакше справа виглядає, 
якщо йдеться про лікарні, які зосереджені у великих містах. У 2012 році в регіоні 
функціонували 50 лікарняних закладів, у тому числі 12 непублічних. Від 2008 року 
кількість лікарень зросла на 26% (13 закладів). Зросла також кількість лікарняних ліжок із 
11,4 тис. до 11,8 тис. На одне лікарняне ліжко у воєводстві припадають 183 особи. 
Показник кількості лікарняних ліжок на 10 тис. мешканців у воєводстві складає 54,7 і є 
найнижчим у Єврорегіоні «Буг». Амбулаторну медичну допомогу в Люблінському 
воєводстві надають 1103 поліклініки, які складають 5,6% закладів у Польщі (станом на 
31.12.2012 р.). 86% поліклінік перебувають у віданні приватних суб’єктів, а лише 153 – у 
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віданні органів публічної адміністрації. У 2012 році загальна кількість відвідувань склала 
понад 9 млн. 

У Люблінському воєводстві зменшилася кількість осіб, які отримують соціальну 
допомогу (від 2008 року скорочення на 18% до рівня 207,6 тис. у 2012 році). Зменшення 
кількості цих осіб є наслідком незмінності критерію оцінки доходів, які визначають 
право на соціальну допомогу. Допомога надається у зв’язку з малозабезпеченістю, 
безробіттям, інвалідністю, довтогривалою або тяжкою хворобою, а також нездатністю до 
надання опіки, виховання і ведення домашнього господарства. 

Амбулаторно-поліклінічна допомога у Брестській області надається 248 закладами 
охорони здоров’я загальною ємністю 30 895 відвідувань за зміну. У 2012 році в області 
функціонувало 110 лікарняних закладів на 14 930 ліжок. Про доступність медичної 
допомоги на досліджуваній території може свідчити показник кількості лікарняних 
ліжок на 10 тис. мешканців, який становить 107,7 ліжок і є найвищим показником на 
території Єврорегіону «Буг». Також на території Брестської області ведеться робота з 
реструктуризації служби охорони здоров’я. Зміни стосуються оптимізації охорони 
здоров’я, яка має полягати на достосуванні рівня працевлаштування медичного 
персоналу та поповненні матеріально-технічної бази. Аналізуючи прогнози, 
представлені у територіальній програмі, слід ствердити, що за 6 місяців 2012 року 
кількість відвідувань перевищувала заплановану на 22% (12720 відвідувань). Окрім 
представленої вище інфраструктури охорони здоров’я, у досліджуваній області Білорусі 
розташовані численні оздоровчі центри та санаторії для дорослих і дітей. 

У 2012 році у Волинській області медичну допомогу надавали 53 лікарняні заклади на 
8 456 ліжок та 156 амбулаторно-поліклінічних закладів. Кількість лікарів у регіоні 
становила 3 686, а середнього медичного персоналу – 10 671. Кількість лікарів і 
середнього медичного персоналу й надалі залишається недостатньою: у 2012 році 
показник їхньої кількості на 10 тис. мешканців у Волинській області становив відповідно 
37,3 і 102,9. 

Рівень доступу мешканців до системи охорони здоров’я на досліджуваній території 
можна визначити за допомогою показника кількості лікарняних ліжок на 10 тис. 
мешканців, який становить 81,5. Згідно зі статистичними даними, представленими у 
розробці «Концепція просторового управління Волинської області», планована кількість 
відвідувань у 2012 році становила 18,2 тис. відвідувань на зміну, що складає у середньому 
175,8 відвідувань на 10 тис. мешканців. Згідно з інформацією, що міститься у вказаному 
документі, в Україні необхідним є проведення реформи системи охорони здоров’я, 
результатом якої стало б покращення якості медичних послуг для мешканців Волинської 
області та вирішення проблеми неповної зайнятості медичних працівників. 

У Волинській області щороку зростає кількість осіб, яким надається соціальна допомога. 
Соціальні послуги надаються тим категоріям громадян, що і в інших країнах Єврорегіону 
«Буг»: малозабезпеченим, інвалідам, багатодітним сім’ям, громадянам, які постраждали 
внаслідок аварії на ЧАЕС, а також ветеранам війни та праці. Види соціальної допомоги 
включають: житлові субсидії, соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 
аварії на ЧАЕС, соціальний захист ветеранів війни, допомога на поховання мешканців 
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міста, які на час смерті не працювали й не отримували пенсії. Головними завданням 
соціальної допомоги є утримання стабільного життєвого середовища мешканців, 
усунення суттєвих регіональних відмінностей в умовах життя та забезпечення 
громадянам доступу до культури.  
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3.4. ІНФРАСТРУКТУРА 

 

Транспорт і шляхи сполучення 

Повітряний транспорт 

Мережа об’єктів міжнародної цивільної авіації на території Єврорегіону «Буг» 
складається з аеропорту «Люблін» у Свіднику (PLL S.A.) та міжнародного аеропорту 
«Брест».  

Фото 2. Міжнародні аеропорти у Свіднику та Бресті. 

 

Джерело: Аеропорт «Люблін».   Джерело: http://avia.pro/sites/default/files/brest2.jpg 
 

Люблінський аеропорт 
здійснює рейси: 
 по Польщі: до Гданська 

і Вроцлава; 
 міжнародні: до Осло, 

Дубліна, Лондона 
(аеропорти Станстед і 
Лутон), Рима, Мілана 
Франкфурта; 

 чартерні: до Бургаса 
(Болгарія), Анталії 
(Туреччина), Ханьї 
(Греція), Шарм-еш-
Шейха (Єгипет), 
Аліканте та 
Фуертевентури 
(Іспанія). 

 
 

Легенда (згори донизу): Аеропорт «Брест», Аеропорт «Люблін», рейси з 
Аеропорту «Брест», рейси з Аеропорту «Люблін», державні кордони, межі 
воєводств (областей), межі повітів (районів). 

Джерело: Власна розробка на основі матеріалів Аеропорту 
«Люблін» та МА «Брест». 

Карта 6. Мережа повітряних рейсів з аеропортів у 
Любліні та Бресті. 
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Відкритий у 2012 р. Аеропорт «Люблін», систематично збільшуючи кількість обслужених 
пасажирів і товарів, став, поруч із Варшавським аеропортом, головним транспортним 
вузлом Східної Європи. У 2013 році з послуг аеропорту скористалися 189 702 пасажири 
при найбільшому пасажиропотоці в період відпусток (для порівняння: 07.2013 р. – 21 481 
пасажир, 03.2013 р. – 10 352 пасажири). 
 
Діаграма 10. Пасажиропотік аеропорту в Свіднику [осіб]. 

 
Джерело: Аеропорт «Люблін». 
 
Аеропорт у Бресті здійснює: 
 міжнародні регулярні рейси до Калінінграду (Росія), 
 чартерні рейси до Бургаса (Болгарія), Анталії (Туреччина). 
У 2012 році в цьому невеликому аеропорту обслужено лише 553 пасажирів, натомість у 
2013 році зацікавлення терміналом значно зросло – до кількості 4 197 обслужених 
пасажирів. На території Брестської області розташований також невеликий цивільний 
аеродром у Пінську. 
 

Міжнародна шляхова та залізнична інфраструктура, що функціонує в 
Транс’європейських транспортних мережах (TEN-T) 
 
Динамічне зростання торговельного обміну на лінії Європейський Союз – Схід, а також 
зручне розташування Єврорегіону на стику цих шляхів ідеально вписуються в концепцію 
створення Транс’європейських транспортних мереж (Trans-European Networks, TEN-T). 
Цей факт підтверджено на II Загальноєвропейській транспортній конференції на Кріті у 
1994 р. шляхом включення території Єврорегіону до II транспортного коридору: 

1. автошлях E30, сполучення Берлін – Познань – Варшава – Седльце – Біла Підляська – 
Брест – Мінськ – Смоленськ – Москва. В цю мережу з польського боку входить 
автомобільна дорога державного значення №2, продовження шляху з білоруського 
боку становить магістраль M1; 
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2. залізничний шлях E20 сполучення Куновіце – Познань – Варшава – Біла Підляська 
– Тереспіль – Брест. До цієї мережі з польського боку входять залізничні лінії №№ 2 
і 3, а продовження шляху з білоруського боку становить магістраль із Бреста до 
Мінська. 

 
Ці маршрути доповнюють Транс’європейські транспортні мережі TEN-T, до складу яких 
входять: 

1. Міжнародний автошлях E372 сполучення Варшава – Люблін – Замостя – Львів. Його 
маршрут проходить лише через польську частину Єврорегіону «Буг» (дорога 
державного значення №17). На стадії проектування перебуває ділянка 
транспортного коридору «Via Intermare». 

2. Міжнародний автошлях E373 сполучення Радом – Люблін – Холм – Дорогуськ – 
Київ. З польського боку мережу творить дорога державного значення №12 (разом з 
дорогою для автомобілів S12), продовженням шляху з українського боку є 
автомобільний шлях міжнародного значення M09. Мережа становить найкоротше 
сполучення Києва з Західною Європою. 

3. Міжнародний залізничний шлях E30 сполучення Варшава – Люблін – Дорогуськ – 
Київ. З польського боку цю мережу творить залізнична лінія №7, продовження з 
українського боку становить магістраль Ковель – Київ. 

4. Металургійна ширококолійна лінія LHS сполучення Верхня Сілезія – кордон з 
Україною в Грубешеві. 

Карта 7. Транс’європейські транспортні мережі TEN-T. 
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Легенда (згори донизу): 
автошляховий транспортний коридор Е30 у мережі TEN-T 
автошляховий додатковий транспортний коридор Е372 і Е373 у мережі TEN-T 
залізничний транспортний коридор Е20 у мережі TEN-T 
залізничний додатковий транспортний коридор Е30 у мережі TEN-T 
Металургійна ширококолійна лінія 
межі повітів/районів 
межі воєводств/областей 
державні кордони 

Джерело: Власна розробка на основі даних, переданих Партнерами проекту. 

 
Мережа доріг державного, регіонального і місцевого значення 
 
Упродовж 2008–2012 рр. загальна кількість доріг у Єврорегіоні «Буг» зросла на 8,3%, 
тобто з 47 039 км до 51 280 км. Через Люблінське воєводство пролягає більша частина 
цих доріг – аж 66%, у Брестській області 22%, а у Волинській області 12%.  

Загальна довжина доріг із твердим покриттям у Єврорегіоні «Буг» на кінець 2012 року 
становила 37 982 км. Цю мережу складають передовсім дороги Люблінського воєводства 
загальною довжиною 21 325 км (56 %), дороги у Брестській області загальною довжиною 
10 462 км (28%) та у Волинській області – 6 195 км (16 %).  

 

Діаграма 11. Шляхи загального     Діаграма 12. Дороги з твердим 
користування [км].     покриттям [км]. 

 
Легенда (зліва направо): Люблінське воєводство, Брестська область, Волинська область. 

Джерело: Власна розробка. 
 

Зі сказаного вище виникає, що дороги у Брестській та Волинській областях мають тверде 
покриття відповідно на 96,1 та 99,2%, а у Люблінському воєводстві аж 38% доріг вимагає 
проведення дорожних робіт з метою покращення ефективного сполучення. 
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Дороги державного значення, не включені в мережу сполучення TEN-T, виконують 
допоміжну функцію, зменшуючи надмірний рух транспортних засобів на основних 
дорогах, а також полегшують ефективне сполучення всередині регіонів. У Люблінському 
воєводстві відзначено значну концентрацію доріг державного значення, а на інших 
територіях Єврорегіону мережі державного значення накладаються на мережі TEN-T, а 
отже, допоміжну роль переймають дороги регіонального значення. 

 

Таблиця 5. Головні дороги державного значення Єврорегіону «Буг». 
 

Люблінське воєводство Брестська область Волинська область 
 дорога державного значення №2: Седльце 

– Біла Підляська – Тереспіль – східний 
державний кордон; 

 №12: державний кордон – Ленкниця - 
Ґлоґув – Радом – Пулави – Курув – 
Люблін – Холм – Дорогуськ – державний 
кордон; 

 №17 сполучення: Закрент – Ґарволін – 
Рикі – Курув – Люблін – Пяскі – 
Краснистав – Замостя – Томашів 
Любельський – Гребенне – державний 
кордон;  

 №19 сполучення: державний кордон –
Кузниця Білостоцька – Білосток – 
Сім’ятичі – Коцьк – Любартів – Люблін – 
Янів Любельський – Ряшів.  

 автомагістраль M1 з 
Бреста на Кобринь і 
далі на Барановичі; 

 автомагістраль M10: 
фрагмент Кобринь – 
Пінськ – Лунинець; 

 автомагістраль M11, що 
сполучає Брестську 
область (з M1) із 
Північною Білоруссю; 

 автомагістраль M12 від 
кордону з Україною в 
напрямку Бреста. 
 

 автошлях M19 від 
пункту пропуску в 
Домановому в 
південному напрямку 
через Ковель і Луцьк, 

 автошлях M 07, 
включений у 
європейський 
маршрут E373 мереж 
TEN-T; 

 автошлях H17 Луцьк – 
Львів; 

 автошлях H22 від 
пункту пропуску в 
Устилузі до Рівного. 

Джерело: власна розробка. 
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Карта 8. Мережа автомобільних шляхів сполучення. 

 
Легенда (згори донизу): дороги державного значення; дороги регіонального значення; державні кордони; 
межі воєводств/областей; межі повітів/районів. 

Джерело: Власна розробка на основі даних, переданих Партнерами проекту. 

 

У 2012 році показник довжини доріг із твердим покриттям на 100 км2 у Єврорегіоні «Буг» 
склав 50,03 км. Вплив на відносно невелике значення цього показника має бідна мережа 
шляхів сполучення у Волинській області (28,5 км/100 км2) та Брестській області (31,9 
км/100 км2) при переважній частці Люблінського воєводства (89,7 км/100 км2). Що 
стосується показника щільності доріг із твердим покриттям на 100o км2, Люблінське 
воєводство з кожним роком динамічно підвищує показники, натомість у Брестській 
області відзначено зниження показника на 4 км, а у Волинській області – зростання на 2 
км.  
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Діаграма 13. Щільність доріг із твердим покриттям на 1000 км2. 

 
Легенда (зліва направо): Волинська область; Брестська область; Люблінське воєводство. 

Джерело: Власна розробка.  

 
Карта 9. Щільність мережі шляхів сполучення. 

 
Легенда (згори донизу): дороги державного значення; дороги регіонального значення; державні кордони; 
межі воєводств/областей. 

Джерело: Власна розробка.  
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У період 2010–2012 років загальна кількість зареєстрованих транспортних засобів28 на 
території Єврорегіону «Буг» зросла на 7,2%. На кінець 2012 року вона становила 1 373 654 
транспортні засоби, з яких у Люблінському воєводстві було зареєстровано 83,8%, у 
Брестській області 5,2%, а у Волинській області 11%. Основним типом транспортних 
засобів є легкові автомобілі (84,7%), за ними йдуть вантажні автомобілі (14%) та автобуси 
(1,3%). Лише у Брестській області відзначено 3-відсоткове зменшення кількості 
зареєстрованих легкових транспортних засобів та автобусів, на решті територій і у 
випадку інших типів транспортних засобів спостерігається підвищення показників. 

Рівень диференціації розмірів автомобільного рухомого складу особливо помітний при 
встановленні показника легкових автомобілів на 1000 мешканців: при середньому 
показнику для Єврорегіону на рівні 253,2 автомобіля, середнє значення для 
Люблінського воєводства є суттєво вищим, а в інших областях значно нижчим. 
Аналогічною є ситуація із показником кількості вантажних автомобілів на 1000 
мешканців. 
 

Таблиця 6. Характеристика рухомого складу автотранспорту. 

змінна 
Люблінське 
воєводство 

Брестська область Волинська область Єврорегіон «Буг» 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
легкові 90562

7 
953255 988217 51 037 49 171 49 560 114900 125700 125432 107156

4 
1128126 116329 

вантажні 145 217 152 
372 

156 
402 

16 550 16 271 16 783 18 798 19 155 19 203 180 
565 

187 
798 

192 
388 автобуси 6198 6379 6345 5 776 5 643 5 612 3300 6200 6100 15 274 18222 18 057 

Разом  10590
2 

111401
7 

115297
6 

75373 73096 73967 13900
8 

15306
6 

152747 127343
3 

134017
9 

13796
0 легкові на 

1000 
мешканців 

 418,2   440,2   456,3   36,7   35,4   35,6   25,0   27,4   27,3   233,3   245,6   253,2  

вантажні на 
1000 
мешканців 

 67,1   70,4   72,2   11,9   11,7   12,1   18,1   18,5   18,5   39,3   40,9   41,9  

Джерело: Власна розробка на основі даних органів статистики.  

 

Представлена у наведеній вище таблиці кількість рухомого складу зареєстрованих 
транспортних засобів та постійне зростання транзитних перевезень у своїй сукупності 
зумовлюють пожвавлення руху. Ця ситуація особливо помітна на міжнародних шляхах, 
що входять до складу мереж TEN-T (особливе насичення руху біля прикордонних пунктів 
пропуску) та у густонаселених міських агломераціях (передовсім у головних містах 
регіонів). 

 

 

 

                                                             
28 Включно з легковими автомобілями, вантажними автомобілями та автобусами. 
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Карта 10. Інтенсивність автомобільного руху на головних шляхах сполучення регіону. 

 
Легенда (згори донизу): дуже повільний рух; повільний рух; порівняно безперебійний рух; безперебійний 
рух; державні кордони; межі воєводств/областей; межі повітів/районів. 

Джерело: Власна розробка на основі Esri–World Traffic Service. 

 

Залізнична інфраструктура на рівні місцевого сполучення 
 
Через територію Єврорегіону «Буг» прокладено загалом 2665,8 км залізничних ліній, з 
чого 1045 км (39%) становлять лінії на території Люблінського воєводства, 1014 км у 
Брестській області та 569 км у Волинській області (22%). Середній показник щільності 
залізничних шляхів сполучення у Єврорегіоні «Буг» становить 3,42 км/1000 км2, а в 
окремих регіонах показники становлять:  
 4,2 км/1000 км2 у Люблінському воєводстві. Цей показник розташовує воєводство на 7 

місці в масштабі країни – тут проходить 5,1% залізничних шляхів сполучення у 
Польщі; 

 3,0 км/1000 км2 у Брестській області. Варто підкреслити, що ця область має найбільш 
розвинену залізничну інфраструктуру у Білорусі – тут проходить 18% усіх залізничних 
шляхів у країні; 
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 2,9 км/1000 км2 у Волинській області. Ця територія має один із найнижчих в Україні 
показників щільності залізничних шляхів сполучення і займає 18 місце у країні – тут 
проходить лише 2,7% українських залізничних ліній. 

 
Таблиця 7. Головні залізничні шляхи сполучення Єврорегіону «Буг». 

Люблінське воєводство Брестська область Волинська область 
 Лінія №12 сполучення Скерневіце – 

Лукув; 
 Лінія №26 сполучення Радом – 

Лукув; 
 Лінія №30 сполучення Лукув –

Люблін-Північний; 
 Лінія №63 сполучення Дорогуськ –

Завадівка; 
 Лінія №67 – товарні потяги на лінії 

Люблін – Свідник; 
 Лінія №68 сполучення Люблін – 

Розвадув; 
 Лінія №69 сполучення Рейовець – 

Гребенне. 

 Лінія сполучення: державний 
кордон з Польщею – Брест – 
Ковель – Луцьк – траси у 
південних регіонах України; 

 Лінія сполучення Брест – 
Кобринь – Пінськ – 
Лунинець; 

 Лінія сполучення Барановичі – 
Лунинець;  

 Лінія сполучення Барановичі – 
Ляховичі – східна частина 
України; 

 Лінія сполучення Холм – Брест 
– уздовж кордону. 

 Лінія сполучення Ковель – 
Здолбунів – Київ – траси у 
східних регіонах України, 
Росії, Молдови; 

 Лінія сполучення Ковель – 
Сарни – Київ – траси у 
північних і східних 
регіонах України, Росії, 
Білорусі; 

 Лінія сполучення Ковель – 
Ягодин – Холм;  

 Лінія сполучення Ковель – 
Брест – траси в Білорусі та 
балтійських країнах. 

Джерело: Власна розробка. 
 
Карта 11. Мережа залізничної інфраструктури.  

 
Легенда (згори донизу): державні кордони; межі воєводств/областей; межі повітів/районів; залізнична 
мережа. 

Джерело: Власна розробка на основі даних, переданих Партнерами проекту. 
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Логістична інфраструктура 

Розміщення ключових для окремих регіонів логістичних центрів тісно пов’язане з 
розташуванням міжнародних залізничних і автомобільних шляхів сполучення. 
Основним пунктом перевантаження комбінованого транспорту у східній частині ЄС є 
Логістичний євроцентр у Малашевичах (ґміна Тереспіль). Конкурентноздатність центру 
забезпечують 7 функціонально відмінних перевантажувальних терміналів, які 
використовуються, зокрема, для перевантажування контейнерів; масових вантажів типу 
руди, добрив; сипучих вантажів, переважно зернових; тарно-штучних вантажів. Згідно з 
Європейською угодою про найважливіші лінії міжнародних комбінованих перевезень і 
пов’язані об’єкти (AGTC / СЛКП), центр також здійснює обслуговування комбінованого 
транспорту (перевантаження і перевезення вантажних автомобілів типу TIR на 
залізничних платформах). Цей пункт є важливим вузлом для контейнерних потягів: 
найстаршого потяга «Східний вітер» сполучення Берлін/Ґросберен–Франкфурт–Жепін–
Малашевичі–Брест–Осинівка–Красноє–Москва/Бекасово; потяга сполучення Роттердам – 
Малашевичі; контейнерного потяга «Монгольський вектор». Перевантажувальна 
інфраструктура розміщена також в інших частинах прикордонної зони, у містах 
Бродниця, Грубешів, Залесе, Медика, а також у столиці воєводства Любліні (разом із 
аеропортом у Свіднику).  

Головним перевантажувальним пунктом Брестської області є «Брест – Белтаможсервіс». 
Логістичний центр є функціональним інструментом для ефективного розповсюдження 
товарів у закордонній торгівлі, забезпечуючи мінімалізацію транспортних витрат. «Брест 
– Белтаможсервіс» – це сучасний комплекс, який включає, зокрема, територію для 
розміщення рухомого складу і зберігання вантажів, паркінг на 110 автопоїздів i 90 
легкових автомобілів, пункт митного оформлення «ВЕЗ Брест» та адміністративні 
споруди. Ефективним доповненням усього комплексу є інфраструктура міжнародного 
автомобільного пункту перетину кордону «Домачево».  

Разом з економічним зростанням також постійно зростає потреба в міжнародному 
перевезенні товарів. Окремі території Єврорегіону демонструють величезний потенціал 
у цій сфері, плануючи чергові інфраструктурні інвестиції, які передбачають створення 
нових або модернізацію вже існуючих логістичних пунктів. 
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Таблиця 8. Плановані інфраструктурні заходи в межах логістичних пунктів. 
Л

ю
бл

ін
сь

ке
 в

оє
во

дс
тв

о 

 Логістичний центр «Малашевичі» вимагає поетапної модернізації перевантажувальних машин та 
збільшення площі складських приміщень; 

 створення терміналу для комбінованого транспорту сполучення Люблін – Свидник на залізничній 
лінії №7 з доступом до важливих доріг державного значення №№12,17 та 19; 

 створення логістичного центру в Дорогуську, поєднаного з інфраструктурою пункту пропуску 
«Дорогуськ – Ягодин»; 

 створення логістичного центру в Гребенному, поєднаного з інфраструктурою пункту пропуску 
«Гребенне – Рава Руська»; 

 створення логістичного центру в Пулавах, поєднаного з інфраструктурою промислового парку, 
дороги для автомобілів S12 та залізничної лінії №7; 

 створення міжрегіонального логістичного центру в Лукові як об’єднання інфраструктури 
залізничного вузла №2/E20 Варшава – Тереспіль, №12/C-E20. 

Б
ре

ст
сь

ка
 о

бл
ас

ть
 

 Модернізація логістичного центру «Брест» загальною площею 3 га, розташованого на відстані 600 м 
від автомагістралі М1, на базі наявної інфраструктури; 

 спорудження центру «Козловичі-2» загальною площею 13,2 га неподалік автомагістралі M1 із 
запроектованою комунікаційною інфраструктурою; 

 модернізація логістичного центру «Барановичі» загальною площею 0,5 га, розташованого у 2 км від 
автомагістралі M1, з наявною комунікаційною інфраструктурою; необхідна модернізація інженерної 
інфраструктури на базі наявної; 

 логістичний центр у Пінську загальною площею 1,6 га, розташований неподалік дороги 
сполученням Брест – Гомель, вимагає створення зручної шляхової інфраструктури;  

 освоєння ділянок під логістичну інфраструктуру в Пінську (16 га із забезпеченими шляхами 
сполучення) та у Барановичах (від 4 до 25 га з доступом до автомагістралі M1 і розташуванням на 
перехресті основних енергетичних і газових ліній);  

 освоєння інвестиційної території, розташованої безпосередньо поблизу пункту митного 
оформлення «Козловичі» (від 55,8 до 108,3 га; зручне розташування біля залізничної станції «Брест-
Північний»). 

В
ол

и
н

сь
ка

 
об

ла
ст

ь У рамках проекту ЄС «Сприяння регіональному розвитку в Україні» обґрунтована необхідність 
створення мультимодального терміналу поряд з МАПП «Ягодин-Дорогуськ». Найбільш оптимальним 
місцем розташування такого терміналу визнано територію розформованої військової частини площею 
40 га, на відстані 1500 метрів від транспортного коридору «Варшава-Ягодин-Ковель-Київ». 

Джерело: Власна розробка на основі даних, переданих Партнерами проекту. 

 

 

Карта 12. Пункти пропуску Єврорегіону 
«Буг». 

Легенда (згори донизу): автомобільний пункт 
пропуску; залізничний пункт пропуску; 
державні кордони; межі воєводств/областей; 
межі повітів/районів. 

Джерело: Власна розробка. 
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Прикордонна інфраструктура 

Загальна довжина кордонів між регіонами Єврорегіону «Буг» становить 637 км, у тому 
числі на польсько-білоруському кордоні 171 км, польсько-українському кордоні 296 км та 
на білорусько-українському кордоні 206 км. На відрізку довжиною 399 км лінію кордону 
становить річка Буг, на решті 274 км лінії державних кордонів проходять по суші. Уздовж 
кордонів розташовано загалом 15 пунктів пропуску, в тому числі 10 автомобільних, 
4 залізничні та по 3 пункти пропуску пішоходів і товарів. Враховуючи вищенаведені 
показники, середня довжина відрізка державного кордону, обслуговуваного одним 
пунктом пропуску, становить: на польсько-білоруському кордоні 57 км, на польсько-
українському кордоні 74 км та на білорусько-українському кордоні 51,5 км.  

У 2012 році на всіх пунктах пропуску Єврорегіону «Буг» кордон перетнуло загалом 
14 537 263 осіб, з яких 44% на польсько-українських пунктах пропуску, 29% на 
польсько-білоруських та 26% на білорусько-українських. 

 
Рисунок 1. Характеристика пунктів пропуску. 
 

 
Легенда (згори донизу): 
Польсько-білоруський кордон 
- пасажирський пункт пропуску «Славатичі – Домачево» 
- пасажирсько-вантажний пункт пропуску «Тереспіль – Брест» 
- вантажний пункт пропуску «Кукурикі – Козловичі» 
- залізничний пункт пропуску «Тереспіль/Малашевичі – Брест» 
Польсько-український кордон 
- пасажирський пункт пропуску «Зосін – Устилуг» 
- пасажирсько-вантажні пункти пропуску «Дорогуськ – Ягодин», «Гребенне – Рава Руська», «Долобичів – 
Угринів» (уведений в дію в 2013 р.) 
- залізничні пункти пропуску «Дорогуськ – Ягодин», «Грубешів – Володимир-Волинський», «Гребенне – Рава 
Руська» (в даний час не функціонує) 
Білорусько-український кордон 
- пасажирсько-вантажні пункти пропуску «Пулемець – Томашівка», «Доманове – Мокрани», «Дольськ – 
Мохро», «Піща – Олтуш» 
- залізничний пункт пропуску «Заболоття – Хотислав» 

 
Джерело: Власна розробка. 

4255000 
осіб 

6448000 
осіб 

3834263 
осіб 
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Карта 13. 
Електроенергетична 
мережа Єврорегіону 
«Буг». 

Легенда (згори донизу): 
110 кВ; 220 кв; 330 кВ; 400 кВ; 
750кВ; державні кордони; межі 
воєводств/областей; межі 
повітів/районів. 

Джерело: Власна розробка 
на основі даних, переданих 
Партнерами проекту. 

 

 
Енергетика 
 
 

Електроенергетика 
Електроенергія, що використовується на території Люблінського воєводства, 
постачається з найбільших у країні енергоблоків (переважно у Козеніце), транзитом з 
електростанції у Бресті та місцевих ТЕС. Встановлена потужність останніх становить 
442,1 МВт, що складає 1,1% від загальної встановленої потужності польських 
електростанцій. Найбільшим виробником енергії у воєводстві залишається газова ТЕС 
«Люблін Вроткув» (231 МВт). У 2012 році в Люблінському воєводстві вироблено 2100 ГВт⋅
год електроенергії (брутто) – 1,2% виробленої електроенергії у країні. 

Передачу виробленої енергії забезпечує енергетична мережа на базі ліній передачі 
високої напруги Державної електроенергетичної системи (ДЕС), тобто:  
 лінії 400 кВ (загалом 61 км) сполучення Козеніце – Люблін та транзитна лінія Козеніце 

– Островець Свентокшиський; 
 лінії 220 кВ (загалом 379 км) сполучення: Стальова Воля – Люблін; Козеніце – Пулави – 

Люблін; Рожкі – Пулави; Люблін – Замостя; Замостя – Холм; Замостя – Добротвір 
(Україна);  

 лінія 110 кВ сполучення Брест – Вілька Добринська довжиною з польського боку 12,5 
км. Лінія забезпечує передачу електроенергії з електростанції у Бресті. 

Мережа середньої напруги включає лінії напругою 15 кВ і в невеликій кількості – 
напругою 30 кВ та 10 кВ. У містах це кабельні лінії, на околицях міст і в сільській 
місцевості – повітряні лінії.  

Потреба Брестської області в електроенергії практично цілком задовольняється 
регіональними теплоелектростанціями республіканського унітарного підприємства 
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«Брестенерго». Виробництво здійснюється 4 когенераційними установками (CHP), 
розміщеними в найбільших агломераціях області. Наявна інфраструктура дає можливість 
забезпечувати енергією сусідні райони Гродненської області, а у минулих роках навіть 
експортувати енергію до Польщі.  

Енергетична мережа виробника «Брестенерго» включає понад 5100 км електромереж 
напругою 35–330 кВ та понад 29000 км розподільних мереж напругою 0,4–10 кВ.  

Потреби Волинської області в електроенергії задовольняють електромережі та 
трансформаторний парк ПАТ «Волиньобленерго», які забезпечують стабільну роботу 
системи електропостачання при максимальних навантаженнях до 400 МВт (у нічний час 
вільні потужності для споживання становлять не менше 200 МВт влітку і 100 МВт 
взимку).  
Загальна довжина ліній електропередачі, що проходять територією області, становить 25 
611 км. У 1990-х роках у регіоні замінено усі підстанції та лінії 35 кВ на підстанції та лінії 
110 кВ, але наявна інфраструктура і далі демонструє значну втрату енергії при передачі.  

На території Єврорегіону «Буг» у 2010 році використано загалом 10454 ГВт⋅ год. 
електроенергії. Майже половину цієї енергії використано на території Люблінського 
воєводства. У Брестській області використано 3900 ГВт⋅год., а у Волинській області лише 
1335 ГВт⋅год., що складає 12,8% від загальної кількості енергії.  

 

Діаграма 14. Використання електричної енергії в окремих частинах Єврорегіону «Буг» [ГВт
⋅год]. 

Легенда (зліва направо): Люблінське воєводство, Брестська область, Волинська область. 

Джерело: Власна розробка. 
 

Показник використання електроенергії на 1 мешканця у 2010 році для Єврорегіону «Буг» 
перебував на рівні 670,3 кВт⋅год. У Люблінському воєводстві цей показник становив 663 
кВт⋅год, у Брестській області 648 кВт⋅год, а у Волинській області – 699 кВт⋅год. 
Найбільше використання електроенергії зафіксовано у центральних містах Єврорегіону, 
тобто в Любліні (743 кВт⋅год) та в Луцьку (1468 кВт⋅год). Найнижчий показник 
використаної електроенергії в перерахунку на 1 мешканця зафіксовано у Камінь-
Каширському районі – лише 108 кВт⋅год. 
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Карта 14. Використання електричної енергії [кВт⋅год/мешканця] 

Джерело: Власна розробка на основі даних, переданих Партнерами проекту. 

 
Газова мережа 
 
Люблінське воєводство забезпечується природним газом із державної системи 
газопроводів високого тиску Польської газонафтової видобувної компанії PGNIG:  
 магістраллю DN 700 мм: Нисько – Вронув; Вронув – Головчиці,  
 магістраллю DN 500 мм: Вронув – Рембельщизна; Люблін – Єзьорани, 
 газопроводом DN 400 мм: Люблін – Краснистав, 
 газопроводом DN 250 мм: Любачів – Замостя – Краснистав, 
 газопроводом DN 150 мм: Заклікув – Білгорай; Краснистав – Холм. 

Загальна довжина газової мережі, використовуваної на території воєводства у 2012 році, 
становила 8 203,8 км, у тому числі 970,3 км газотранспортної мережі та 7 232,9 км 
газорозподільчої мережі середнього тиску.  

Оператором газотранспортної системи на території Брестської області є ВАТ «Газпром 
трансгаз Білорусь». У розпорядженні підприємства перебуває загалом 807 тис. км лінії 
газопроводів у всій країні, 233 газорозподільні станції та, зокрема, найбільше у 
Брестській області підземне газосховище «Прибузьке» місткістю 0,4 млрд м3. Мережа 
газопроводів, які забезпечують транзит російського газу на території Білорусі, загальною 
довжиною понад 3000 км включає газопроводи: Ямал – Європа (діаметр – 1420 мм); Ямал 
2; Торжок – Мінськ – Івацевичі (3 х 1220 мм); Кобринь – Брест – державний кордон (1020 
мм); Івацевичі – Долина (2 x 1220 мм). 
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Газовим оператором на території Волинської області є НАК «Нафтогаз України». Ця 
компанія також займається експлуатацією і обслуговуванням, зокрема, розташованих у 
Луцьку, Ковелі й Володимирі-Волинському автоматичних газонаповнювальних 
компресорних станцій та чотирьох магістральних газопроводів високого тиску з 
відгалуженням до АГРС:  

 Івацевичі – Долина II (діаметр газопроводу Ду-1200 мм, довжина – 168,7 км); 

 Івацевичі – Долина III (діаметр газопроводу Ду-1200 мм, довжина – 171,2 км); 

 Дашава – Мінськ (діаметр газопроводу Ду-800 мм, довжина – 191,73 км); 

 Турійськ – Рівне (діаметр газопроводу Ду-700 мм, довжина – 124,18 км). 

 
Карта 15. Газотранспортна система. 

 
Легенда (згори донизу): газова магістральна мережа; газова мережа високого тиску; державні кордони; межі 
воєводств/областей; межі повітів/районів. 

Джерело: Власна розробка на основі даних, переданих Партнерами проекту. 

 

У 2012 році показник використання газу на 1 мешканця в Єврорегіоні «Буг» склав 290 м3. 
Зафіксовано значне використання цього енергоносія у Волинській області – 584 м3 на 1 
мешканця, натомість на решті територій диверсифікація виробництва тепла орієнтована 



 стор. 67 

на кам’яне чи буре вугілля. Показник для Люблінського воєводства перебував на рівні 
71,5 м3 на 1 мешканця, а для Брестської області – 216 м3 у перерахунку на 1 мешканця. 
Аналізуючи ці показники під кутом диференціації міських та сільських територій, слід 
зазначити, що існує виразна різниця у рівні газифікації і, як наслідок, нижчого 
використання газу в сільській місцевості при відносно високому використанні газу в 
містах. 

 

Карта 16. Використання природного газу [м3/мешканця]. 

Джерело: Власна розробка на основі даних, переданих Партнерами проекту. 

 

Система теплової енергетики 

Виробництво теплової енергії на території Єврорегіону «Буг» забезпечують джерела, які 
виробляють енергію для комерційних споживачів і промислових потреб, комунальні 
ТЕЦ, промислові й заводські ТЕЦ, а також індивідуальні джерела теплової енергії. 
Системи централізованого теплопостачання є тільки у великих містах: 
теплоелектростанція «Вроткув» у Любліні; у Барановичах, Бресті й Пінську, ведеться 
робота з будівництва нового блоку ПГУ на 427 МВт у Білоозерську; в Луцьку, Ковелі та 
Володимирі-Волинському. Натомість у невеликих агломераціях багатоквартирні житлові 
та офісні будинки обігріваються місцевими котельнями, які утримуються 
адміністраторами об’єктів.  

На Люблінщині основним видом палива, яке використовується для виробництва 
теплової енергії, залишається кам’яне вугілля, яке, постачається з Польщі та з-за 
кордону, а також видобувається у Люблінському вугільному басейні (ЛВБ). Розвідані 
родовища розміром 9259,5 млн тонн залягають на поверхні 9 100 км2. Ці родовища 
становлять 19,1% від загальнопольських ресурсів, тому вони мають суттєве значення для 
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енергетичної безпеки країни. У 2012 році лише у ЛВБ видобуто 6,658 млн тонн кам’яного 
вугілля. У перспективі 2014 року планується видобуття близько 11,5 млн тонн. 

Розташування Брестської області на лінії проходження головних газопроводів 
«Газпрому» стало економічною передумовою переважного використання цього 
різновиду палива. Теплову енергетику регіону доповнюють регіональні та 
загальнодержавні родовища кам’яного і бурого вугілля та торфу. 
У Волинській області теплова енергетика також базується на природному газі, 
диверсифікацію джерел отримання енергії забезпечує також регіональна енергетична 
промисловість:  
 видобуття кам’яного вугілля державним підприємством «Волиньвугілля» в 

кількості понад 500 тис. тонн на рік; 
 експлуатація торф’яників державним підприємством «Волиньторф» в обсязі понад 

120 тис. тонн на рік (що становить майже 50 відсотків виробництва цього палива в 
Україні); 

 виробництво паливних дров державним лісогосподарським об’єднанням 
«Волиньліс». 

 

Відновлювальні джерела енергії 

Обмежена диверсифікація джерел постачання енергії несе серйозну загрозу 
енергетичній безпеці країни та спричиняє узалежнення від постачальника і країни, яку 
він репрезентує. Ефективним інструментом, який запобігає такій ситуації, є збільшення 
частки відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) в енергетичному балансі. Крім того, 
відчутним наслідком таких заходів є покращення якості атмосферного повітря, а в 
перспективі довшого часу – пом’якшення кліматичних змін. 

Люблінське воєводство, незважаючи на чудові умови для спорудження установок, що 
використовують відновлювані джерела енергії, відзначається найнижчим у країні 
показником встановленої потужності ВДЕ – лише 13,773 МВт (переважно сімейні 
біогазові установки потужністю 5,66 МВт). Планована інвестиційна підтримка в новому 
програмному період регіональної операційної програми на 2014–2020 роки може з 
успіхом запустити проекти з виданими умовами підключення від постачальника 
електроенергії загальною потужністю 545 МВт29. 

У Брестській області передбачена низка проекологічних інвестицій, головною метою 
яких є збільшення використання відновлюваної енергії в енергетичному балансі країни. 
У червні 2014 р. уведено в дію мінігідроелектростанцію «Залуззя» (180 КВт), яка є одним 
із елементів низки планованих мінігідроелектростанцій на гідротехнічних спорудах 
Дніпровсько-Бузького каналу. Черговим прикладом нових екологічних джерел 
отримання енергії є сонячна електростанція потужністю 100 КВт, введена в дію в серпні 
2014 р. на території Республіканського біологічного заказника «Споровський». 
Інвестиція, вартість якої склала біля 243 тис. американських доларів, була на 60% 
профінансована міжнародними акціонерами. Плани щодо Брестської області 

                                                             
29 Стан на 1.01.2014 р. Управління регулювання енергетики. 
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передбачають також спорудження когенераційних установок на біомасі потужністю 3 
МВт у Лунинецькому районі, котельні на місцеві види палива потужністю 9 МВт при ВАТ 
«Торфобрикетний завод “Гатча-Осовський”», двох біогазових установок та невеликих 
сонячних установок. 

Енергооощадна модель управління енергією у Волинській області спрямована на 
надання пріоритету розвитку відновлюваних джерел енергії і зменшення 
енергозатратності економіки, а також спорудження нових потужностей з виробництва 
енергії та модернізацію вже існуючих разом із науково-дослідною базою. 

 
Інфраструктура охорони довкілля 
 
Водно-каналізаційне господарство 

Високоякісні підземні води є головним джерелом водопостачання як для побутових 
потреб користувачів, так і для промислових потреб. Кількість води, поставленої 
домашнім господарствам у 2012 р., становила 100,18 млн м3 при частці 58% Люблінського 
воєводства, 18% Брестської області та 23% Волинської області.  

Ці ресурси слід беззастережно оберігати від надмірної й непродуктивної експлуатації та 
антропологічних забруднень. У 2012 році з території Єврорегіону «Буг» відведено до вод 
або землі 194 млн м3 промислових і комунальних стічних вод при частці 41% 
Люблінського воєводства (2% всіх відведених стічних вод у Польщі); 35% Брестської 
області (3% всіх відведених стічних вод у Білорусі); 22% Волинської області (лише 0,6% 
усіх відведених стічних вод в Україні). 

У 2012 році в Люблінському воєводстві функціонувало 279 комунальних очисних споруд 
(у тому числі: 12 споруд механічного очищення, 237 споруд біологічного очищення і 3o 
споруд глибокого очищення стічних вод від біогенних елементів) загальною пропускною 
здатністю 351387 м3 на добу. На території Брестської області здійснено низку 
інфраструктурних проектів, до яких слід зарахувати будівництво очисної споруди у 
Барановичах та пілотну установку в Бресті, інноваційний характер якої полягає у 
зменшенні утворення осадів стічних вод завдяки їх повторній переробці на біогаз. 

Загальна протяжність каналізаційних мереж у Єврорегіоні «Буг» у 2012 р. складала 6946 
км, з чого у Люблінському воєводстві було прокладено 76%, у Брестській області 14%, а у 
Волинській області – 10%. В аспекті оснащення каналізаційною мережею беззаперечно 
краще виглядають міста, натомість у сільській місцевості каналізаційне господарство 
дуже часто базується на нещільних розгерметизованих накопичувальних ємностях. 
Каналізаційна інфраструктура податна на швидке зношування, і лише в самих містах 
Волинської області аж 10% мереж, тобто близько 75 км, перебуває у плачевному стані, а 
отже, становить потенційне джерело небезпеки для людей і тварин. 
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Діаграма 15. Протяжність каналізаційних мереж регіонів [км]. 

 
Легенда (згори донизу): Люблінське воєводство, Брестська область, Волинська область. 

Джерело: Власна розробка. 
 
Управління відходами  

У 2012 році на аналізованій території функціонувало 1160 звалищ, серед яких чинні були 
розміщені переважно біля найбільших агломерацій. Упродовж останніх років вжито 
низки заходів, які мали на меті закриття цих надміру експлуатованих «екологічних 
бомб», які є потенційним джерелом загрози. Лише у Люблінському воєводстві в 2009–
2013 роках ліквідовано і рекультивовано 43 такі звалища, постійним викликом 
залишається також потреба усунення диких сміттєзвалищ – у середньому лише в 
Люблінському воєводстві щороку закривається 105 таких нелегальних звалищ.  

У 2013 році на території Єврорегіон «Буг» витворено 8812,4 тис. тонн відходів, з чого 
найбільше, 77% – у Люблінському воєводстві (6828,4 тис. тонн), у Брестській області 16% 
(1412 тис. тонн), а у Волинській – 6%, тобто 572 тис. тонн. Упродовж 2009–2013 років ця 
величина з року на рік збільшувалася (на 20%), головним чином за рахунок змін у 
Люблінському воєводстві, де зафіксоване 29-відсоткове зростання. На інших територіях 
цей показник зменшився. 
 
Діаграма 16. Витворені відходи [тис. тонн]. 

 
Легенда (зліва направо): Люблінське воєводство, Брестська область, Волинська область. 

Джерело: Власна розробка. 
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У 2013 році у Люблінському воєводстві кількість відходів у перерахунку на одного 
мешканця склала 3 160 кг. Краще в цьому відношенні виглядає Брестська область – 1 016 
кг/мешканця та Волинська область – 549 кг/мешканця. У період 2010–2014 років для 
Єврорегіону «Буг» цей показник зріс на 16%. 
 
Діаграма 17. Витворені відходи [кг/мешканця]. 

 
Легенда (зліва направо): Люблінське воєводство, Брестська область, Волинська область. 

Джерело: Власна розробка. 
 

Стаціонарний і мобільний телефонний зв’язок 

Головними постачальниками послуг мобільного зв’язку, які обслуговують загалом 98,7% 
ринку в масштабі Люблінського воєводства і Польщі в цілому, є чотири оператори: «PTK 
Centertel», «Polkomtel», «T-Mobile Polska» та «P4». Конкуренція на ринку позитино 
впливає як на якість послуг, так і на рівень доступу до мереж. Натомість стаціонарний 
телефонний зв’язок був монополізований компанією «Telekomunikacja Polska S.A.» (у 
самому лише 2012 р. обсягом 55,7%). Ця частка систематично зменшується за рахунок 
нових операторів «Netia» та «UPC» (відповідно 11,2% та 6,3% частки на ринку). 

Створення і розвиток мобільної телеінформатичної мережі в Республіці Білорусь було 
орієнтоване на модернізацію мережі для вільної комунікації в рамках як внутрішніх, так і 
міжнародних з’єднань. З цією метою прокладено магістральну волоконно-оптичну 
мережу загальною довжиною біля 2000 км, комутаційні вузли якої розміщені у головних 
міських агломераціях. 

Надання телеінформатичних послуг на території Волинської області здійснює 
регіональна філія ВАТ «Укртелеком». Послугами оператора користується близько 147 
тисяч абонентів (у містах – 112 500, а в сільській місцевості – 34 500 абонентів), які мають 
доступ до широкої гами комунікаційних послуг – від звичайних телефонних до більшості 
новаторських послуг, включно з доступом до глобальної мережі Інтернет і 
широкосмуговим цифровим абонентським доступом ISDN.  
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Доступ мешканців до стаціонарного телефонного зв’язку в містах є добрим, натомість 
значно гірше ситуація виглядає у сільській місцевості, де спостерігається низька якість і 
невисока щільність кабельної телекомунікаційної мережі. У 2012 р. кількість телефонних 
апаратів на території Єврорегіону «Буг» склала 821 763, з чого у Брестській області 45% 
(371 тис.) у Люблінському воєводстві 32% (267 тис.) та у Волинській області решта 22% 
(183 тис.). У 2009–2012 роках зафіксовано перманентне 13-відсоткове зменшення загальної 
кількості абонентів.  
 
Діаграма 18. Повна кількість телефонних апаратів [шт.]. 

 
Легенда (зліва направо): Люблінське воєводство, Брестська область, Волинська область. 

Джерело: Власна розробка. 
 

Середня кількість телефонних ліній зв’язку на 1000 мешканців у Єврорегіоні «Буг» склала 
327 шт., натомість у Люблінському воєводстві лише 134,6 шт., у Брестській області 379 
шт., а у Волинській області – 470 шт. У період 2008–2012 років цей показник у масштабі 
Єврорегіону зменшився на 7%. Зменшення показника зафіксовано у Люблінському 
воєводстві – понад 30%, лише у Брестській області він зріс майже на 8%. 

 

Діаграма 19. Телефонні апарати, підключені до публічної телекомунікаційної мережі 
[шт./1000 мешканців]. 

 
Легенда (зліва направо): Люблінське воєводство, Брестська область, Волинська область. 

Джерело: Власна розробка. 
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3.5. ЕКОНОМІКА 

 

Синтетична оцінка рівня економічного розвитку регіону 

Основним показником економічного потенціалу є валовий внутрішній продукт, який 
представляє кінцевий результат діяльності всіх суб’єктів національної економіки у 
даному році. 
 
Діаграма 20. Розмір ВВП (у млн євро) в окремих регіонах у 2010 р. 

 
Легенда (зліва направо): Люблінське воєводство, Брестська область, Волинська область. 

Джерело: Стратегія транскордонного співробітництва Люблінського воєводства, Львівської 
області, Волинської області та Брестської області на 2014–2020 роки, Люблін 2013. 

 

Частка окремих регіонів у ВВП їхніх країн виглядає наступним чином: Люблінське 
воєводство у ВВП Польщі – 3,8%, Брестська область у ВВП Білорусі – 10,5%, Волинська 
область у ВВП України – 1,3%. 

У 2011 році ВВП у Люблінському воєводстві склав 58 544 млн злотих, що дорівнювало 
3,83% ВВП Польщі. Найвищим рівнем економічного розвитку відзначається Мазовецьке 
воєводство, а Люблінське займає лише 9 місце, натомість серед 5 воєводств Східної 
Польщі воно має найкращий показник. Брестська область у Білорусі займає 5 місце після 
Мінська, Гомеля, Вітебська і Мінської області. У здійсненому аналізі економічного 
потенціалу регіонів, які складають Єврорегіон «Буг», найнижчими є показники 
Волинської області, яка займає 23 місце в Україні.  

Валовий внутрішній продукт, виражений паритетом купівельної спроможності, дозволяє 
провести порівняння, яке більшою мірою відображає реальне становище, ніж суто 
номінальний ВВП. 
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Діаграма 21. Валовий внутрішній продукт за паритетом купівельної спроможності (дані в 
млн доларів США). 
 

 
Легенда (згори донизу): Польща; Білорусь; Україна. 

Джерело: власна розробка на основі даних Міжнародного валютного фонду, 
http://www.imf.org/external/data.htm 

 

У 2012 році польський ВВП вимірюваний паритетом купівельної спроможності (ПКС), 
становив 67% середнього показника в ЄС30, дорівнюючи 800 934 доларам США. Гірше в 
цьому аспекті виглядала Україна – 335 172 млн доларів США – та Білорусь – 146 742 млн 
доларів США. На практиці саме такий спосіб представлення ВВП є реальним показником 
заможності суспільства31.  

З огляду на доступність даних аналізи між окремими регіонами здійснено згідно зі 
станом на кінець 2010 р.  

 

                                                             
30 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tec00114 
31 Паритет купівельної спроможності – це різновид курсів обміну валют, який використовується з метою 
перерахунку економічних показників, виражених у національних валютах, на спільну умовну валюту. Вони 
виключають вплив різниць у рівнях цін між аналізованими країнами, а тим самим роблять можливим 
безпосереднє порівняння обсягу ВВП і його складових. Паритети купівельної спроможності вираховуються, 
зокрема, у рамках Програми міжнародних зіставлень, реалізованої Європейським Союзом. Спільною 
умовною валютою, прийнятою в ЄС, є стандарт купівельної спроможності (PPS — Purchasing Power 
Standard). Вартість однієї одиниці PPS дорівнює кількості одиниць валюти даної країни, яка відповідає 1 євро 
на внутрішньому ринку, при врахуванні відношення цін однієї країни до цін інших порівнюваних країн. 
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Діаграма 22. ВВП Люблінського воєводства, Брестської області та Волинської області на 1 
мешканця за паритетом купівельної спроможності у 2010 р. 

 
Легенда (згори донизу): Люблінське воєводство, Брестська область, Волинська область, ЄС 27. 

Джерело: Стратегія транскордонного співробітництва Люблінського воєводства, Львівської 
області, Волинської області та Брестської області на 2014–2020 роки, Люблін 2013. 

 

Аналізовані регіони характеризуються низьким рівнем економічного розвитку в 
масштабі своїх країн і належать до групи найменш економічно розвинених регіонів. В 
аспекті заможності суспільства найгірше виглядає Волинська область. 

 

Основні сектори економіки  

У Люблінському воєводстві у 2011 р. валова додана вартість (ВДВ) становила 51 428 млн 
злотих, що складало 3,83% ВДВ країни. Що стосується воєводств Східної Польщі, тобто 
Підкарпатського, Підляського, Свентокшиського і Вармінсько-Мазурського, то 
Люблінське воєводство демонструє найкращий показник, дещо випереджаючи 
Підкарпатське. У самому Люблінському воєводстві найбільший приріст вартості у 2008–
2011 роках зафіксовано у Люблінському підрегіоні, який залишається абсолютним 
лідером на тлі інших підрегіонів воєводства. Натомість найнижчі показники демонструє 
Біло-Підляський підрегіон. Структура економіки у воєводстві, що вимірюється валовим 
показником, подібна до структури в загальнодержавному масштабі, тобто найбільше 
значення має сектор послуг, натомість промисловий сектор, включаючи будівництво, 
відповідає за приблизно одну третю ВДВ. Люблінське воєводство разом із Підляським є 
найменш індустріалізованими у смузі воєводств Східної Польщі. На аналізованій 
території Люблінського воєводства у витворенні доданої вартості у сфері послуг 
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найбільшу роль відіграв Люблінський підрегіон, у сфері сільського господарства лідером 
є Холмсько-Замойський підрегіон, а в промисловості й промисловій переробці 
переважають Люблінський і Пулавський підрегіони, причому в промисловій переробці 
панівну роль відіграє Пулавський підрегіон. У Пулавах зосереджена хімічна 
промисловість. Азотний комбінат «Пулави» за виробничою потужністю є другим у 
Європі виробником азотних добрив (7,8% виробничої потужності країн ЄС). У 
порівнянні з іншими підприємствами, які функціонують на спільному ринку ЄС, азотний 
комбінат «Пулави» є найбільшим у Європі (19,6% виробничої потужності ЄС) і третім у 
світовому масштабі виробником меламіну (4,3% світової виробничої потужності). 
Люблінське воєводство вирізняється також харчопереробною, машинною та меблевою 
промисловістю.  

Секторна структура ВДВ, що витворюється у Люблінському воєводстві, характерна для 
слабо індустріалізованих і економічно розвинених регіонів. У масштабі всієї країни 
регіон відзначається часткою сільського господарства, яка у 2011 р. склала 8,7% 
(найбільша – у Вармінсько-Мазурському воєводстві: 8,9%), на 4,7% перевищивши 
середній показник для країни. Це свідчить про великий потенціал сільського 
господарства Люблінського воєводства у масштабі не лише регіону, але й усієї країни. 

У Брестській області провідну позицію у структурі промисловості займає легка і харчова 
промисловість та машинобудування. Регіон є єдиним національним виробником газових 
плит, електроосвітлювальних ламп, металоріжучих інструментів. У області виробляється 
майже половина загальнодержавного обсягу килимових і панчішно-шкарпеткових 
виробів, деревостружкових плит, та одна третя цукру і сирів. Випускається також 
різноманітна продукція виробничо-технічного призначення: радіоелектронні вироби, 
технічне обладнання для текстильної і м’ясо-молочної промисловості, торгівлі й 
громадського харчування, машини, автоматичні лінії та ін. На території регіону 
функціонують також підприємства будівельної галузі, які виробляють будівельне вапно й 
будівельні матеріали (цегла, збірні залізобетонні конструкції, керамічна плитка, нерудні 
будівельні матеріали). 

Волинську область характеризують такі сектори економіки, як сільське господарство, 
промисловість і торгівля та послуги. Значне зростання індексів фізичного обсягу 
випуску продукції спостерігалось у таких видах економічної діяльності як мистецтво, 
спорт, розваги та відпочинок – 175,0%, професійна, наукова та технічна діяльність – 
167,5%, операції з нерухомим майном – 146,0%. Промислове виробництво порівняно з 
2012 роком зросло на 3,0% (в Україні – скорочення на 4,7%). В аспекті зростання 
промислового виробництва Волинська область зайняла 7 місце у країні. У 
харчопереробній промисловості зростання відбувалося майже у всіх галузях. 
Найбільший вплив на зростання обсягів у цілому мало нарощення виробництва виробів 
з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності, машинобудування, 
виробництва харчових продуктів і напоїв (з 1,7% на 8,2%). 
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Діаграма 23. Основні сектори економіки Люблінського воєводства, Брестської області та 
Волинської області. 

 
Легенда (зліва направо): Люблінське воєводство, Брестська область, Волинська область; 
промисловий сектор, будівельний сектор, сектор послуг, сектор сільського господарства. 

Джерело: розроблено на основі Статистичного додатку до Стратегії транскордонного 
співробітництва Люблінського воєводства, Львівської області, Волинської області та Брестської 
області на 2014–2020 роки, Люблін 2013. 

 

На аналізованій території в аспекті розміру промислового сектору відзначається 
Брестська область, яку представляє понад 300 підприємств із річним виробництвом на 
суму понад 3 млрд доларів США. Регіон забезпечує до 9% від загальнодержавних обсягів 
продукції промислового виробництва і до 19% споживчих товарів. У повному обсязі 
промислового виробництва найбільшу частку має харчова промисловість (до 37%), 
машинобудування і металообробка (понад 20%), деревообробна промисловість (до 12%) – 
зокрема, група підприємств меблевої промисловості складає східне відділення фірми 
«BRW S.A.», виробника меблів у Польщі, електроенергетична промисловість (понад 9%). 
Значний сегмент у структурі виробництва відіграє легка промисловість і виробництво 
будівельних матеріалів (частка кожного сегмента понад 6%). До головних промислових 
центрів належать Брест, Барановичі, Пінськ, Кобринь, Береза.  

Характерні для окремих регіонів Єврорегіону «Буг» галузі виробництва  

Люблінське воєводство Брестська область Волинська область 
Харчова промисловість та 
переробка сільськогосподарської 
продукції 

Газові пристрої (газові плити) Деревообробна промисловість 

 Будівельне каміння  
Хімічні вироби (добрива, 
меламін) 

Електроосвітлювальні лампи 
 

Заготівля лісових ресурсів 

Деревообробна промисловість Деревообробна промисловість, меблі Харчопереробна промисловість 
(харчові продукти і напої) 

Машинобудування Металоріжучі інструменти Хімічна промисловість 
Авіапромисловість Килимові вироби Легка промисловість 
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 Шкарпетково-панчішні вироби, 
сорочки  

Целюлозно-паперова 
промисловість 

 Технічне обладнання для 
текстильної, м’ясо-молочної 
промисловості, громадського 
харчування (машини, автоматичні 
лінії) 

Будівельні матеріали 

 Рибна та м’ясо-молочна продукція  

 

Міжнародна торгівля 

Суттєве значення для економічного розвитку і транскордонної співпраці має міжнародна 
торгівля. Окрім пожвавлення економічного розвитку, до головних ефектів міжнародної 
торгівлі можна віднести пожвавлення технічного прогресу та прихід і поширення нових 
технологій. Міжнародна торгівля є також своєрідним засобом досягнення більшої 
еластичності економіки на даній території, який дозволяє розширити ринок збуту 
підприємств. 

 

Діаграма 24. Оборот зовнішньої торгівлі Люблінського воєводства (у млн євро). 

 
Легенда (згори донизу): експорт Люблінського воєводства; імпорт Люблінського воєводства; сальдо 
Люблінського воєводства. 

Джерело: Головне статистичне управління, Щорічник міжнародної торгівлі 2013 р. та дані 
Статистичного додатку до Стратегії транскордонного співробітництва Люблінського 
воєводства, Львівської області, Волинської області та Брестської області на 2014–2020 роки, 
Люблін 2013. 

 
У аналізований період від 2008 року вартість експорту суб’єктів із території 
Люблінського воєводства зростає і у 2011 році склала 2141,7 млн євро. Частка 
Люблінського воєводства у експорті Польщі утримується на незмінному рівні і складає 
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1,4–1,6 %. Зменшення торговельного обороту було помітне лише у 2009 р. і було пов’язане 
з світовою економічною кризою. 

На тлі Польщі Люблінське воєводство має позитивне сальдо зовнішньої торгівлі. Однак 
в аспекті вартості експорту у 2010 р. на тлі інших воєводств воно займало третє місце з 
кінця, випереджаючи лише Свентокшиське і Підляське воєводства. 32  Вирішальне 
значення у розвитку міжнародної торгівлі Брестської області має географічне 
розташування регіону. Підприємства з Брестської області розвивають торговельно- 
економічну співпрацю з понад 100 країнами з усього світу. Як і Люблінське воєводство, 
Брестська область має позитивне сальдо зовнішньої торгівлі. 
 

Діаграма 25. Показники міжнародної торгівлі Брестської області (у млн доларів США). 

 
Легенда (згори донизу): експорт товарів і послуг; імпорт товарів і послуг; сальдо. 

Джерело: Національний статистичний комітет Республіки Білорусь, 2013 р. 

 

Як і у випадку Люблінського воєводства та Брестської області, вплив на розвиток 
міжнародної торгівлі на території Волинської області має її розташування. У 2013 р. 
вартість імпорту склала 1131,4 млн доларів США, натомість експорт склав лише 686,4 млн 
доларів США. Набагато більших оборотів у міжнародній торгівлі досягають Люблінське 
воєводство і Брестська область. Аналіз міжнародної торгівлі Волинської області від 2005 
р. вказує на збільшення обороту та поступове зростання експорту, який, однак, від 2000 
р. не перевищує обсягів імпорту, що впливає на негативне сальдо міжнародної торгівлі. 

                                                             
32 Аналіз експортного потенціалу Люблінського воєводства з точки зору відповідності потребам ринків 
Митного союзу Білорусі, Казахстану і Росії та України (автори: Богуслав Ковальський, Богдан Г. Тимінський), 
Люблін, 2012. 
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Діаграма 26. Показники міжнародної торгівлі Волинської області (у млн доларів США). 

 
Легенда (згори донизу): експорт товарів і послуг; імпорт товарів і послуг; сальдо. 

Джерело: розроблено на основі даних Головного управління статистики у Волинській області. 
 

Важливим аспектом діяльності в рамках міжнародної співпраці є створення ефективних і 
диференційованих стосунків із адміністративно-територіальними органами інших 
держав. На сьогодні Волинська область уклала 23 угоди про торговельно-економічне, 
науково-технічне та культурне співробітництво з відповідними суб’єктами країн 
Європейського Союзу, СНД та інших держав світу. Кількість країн, із якими підприємці 
регіону здійснюють торговельний обмін, розширюється: якщо у 2005 р. їх було 77, то у 
2013 р. – 97, при цьому експортні відносини підтримувалися з 76 країнами усіх 
континентів, імпортні товари надходили з 72 країн світу.  

Аналізовані регіони у сфері міжнародної торгівлі співпрацюють із наступними країнами: 

 Люблінське воєводство: 
o основними країнами, куди здійснювався експорт із територїі 

Люблінського воєводства у 2008 р., були Німеччина з часткою 21,2%, 
Україна з часткою 10,3%, Франція з часткою 7,4%, Італія з часткою 7,3%, 
Нідерланди з часткою 5,6%. Натомість частка експорту до Білорусі склала 
менше ніж 3%.33 

 Брестська область: 
o основними торговими партнерами регіону є Росія, Польща, Німеччина, 

Китай, Україна, Норвегія, Казахстан, Нідерланди, Італія, Литва. На 
підприємства Брестської області припадає 4,7% обороту зовнішньої 
торгівлі з Польщею.  

 Волинська область: 

                                                             
33 Gawlikowska-Hueckel K., Umiński S. Handel zagraniczny województwa lubelskiego // Uwarunkowania krajowej i 
międzynarodowej konkurencyjności województwa lubelskiego. – Warszawa: Wydawnictwo Ernst & Young, 2011. 
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o до найважливіших торгових партнерів Волинської області належать 
Німеччина, Польща, Росія, Білорусь, Угорщина, Франція, Казахстан. 
Торговельні показники суб’єктів з Волинської області демонструють 
високу інтенсивність співпраці з країнами Європейського Союзу як 
основними споживачами товарів місцевого виробництва та найбільшими 
постачальниками товарів у область.  

З наведеного аналізу виникає, що окремі регіони є один для одного головними 
торговельними партнерами, однак виняток становить торговельний обмін між 
Люблінським воєводством та Білоруссю, про що свідчить дуже низький показник 
експорту. Інакше виглядає ситуація, якщо йдеться про торговельні відносини між 
Польщею та Брестською областю. Польща є одним із основних партнерів Брестської 
області у міжнародній торгівлі. Підсумовуючи результати за січень–квітень 2014 року, 
оборот зовнішньої торгівлі області з Польщею перевищив 132 млн доларів США (темп 
зростання 102,3% порівняно з аналогічним показником за 2013 рік). 

Важливим елементом міжнародної торгівлі є структура експорту окремих регіонів. 
Однією з площин оцінки експорту є його продуктова концентрація. У Люблінському 
воєводстві на п’ять найважливіших експортних продуктів припадає 36,1% від загальної 
вартості експорту. 

Загалом експорт, реєстрований у Люблінському воєводстві, відносно слабо 
концентрований порівняно з іншими регіонами Польщі. Це означає, що у Люблінському 
воєводстві провал експорту в одному секторі не призведе до такого значного зменшення 
загального рівня експорту, як у багатьох інших воєводствах.34 

У структурі експорту товарів воєводства переважають продукти промислової переробки, 
сільськогосподарські продукти та харчові товари. 

Діаграма 27. Частка Люблінського воєводства в експорті вибраних (найважливіших) 
експортних продуктів Польщі у 2008 р. (у %). 

 

                                                             
34  Badania i analizy zapotrzebowania na miejsca pracy w kontekście wspierania potencjału eksportowego 
województwa lubelskiego Raport końcowy. – Warszawa: PBS DGA Spółka z o.o., Ernst & Young, 2012. 
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Легенда (згори донизу): 
Меблі для сидіння 
Підшипники, зубчасті колеса, зубчасті передачі, елементи... 
Машини спеціального призначення 
Упаковки з пластмас 
Молоко і молокопродукти 
Автомобільні кузови, ... 
Інші меблі 
Гліцерин і поверхнево-активні речовини, мило, ... 
Свіже і консервоване м’ясо (без птиці й... 
Столярні й теслярські вироби для будівництва 
Машини для гірничодобувної промисловості й будівництво 
Хімікати основні органічні 
Перероблені й консервовані овочі та фрукти 
Добрива й азотні сполуки 

Джерело: розроблено на основі: Badania i analizy zapotrzebowania na miejsca pracy w kontekście 
wspierania potencjału eksportowego województwa lubelskiego Raport końcowy. – Warszawa: PBS DGA 
Spółka z o.o., Ernst & Young, 2012 [Дослідження й аналізи потреб у робочих місцях у контексті 
підтримки експортного потенціалу Люблінського воєводства. Кінцевий рапорт]. 
 

Продукти сільського господарства та харчові продукти становили у 2008 році загалом 
майже 30% експортної пропозиції Люблінського воєводства. У 2008 р. вартість експорту 
товарів цього типу склала 507 млн євро. Найважливішими отримувачами 
сільськогосподарських харчових продуктів є країни так званого «старого» 
Європейського Союзу, до яких потрапило 62% експорту. Найбільший попит на 
сільськогосподарські харчові продукти у 2008 році був заявлений Німеччиною (близько 
21% експорту з Люблінського воєводства), наступні місця зайняли Нідерланди (бл. 15%) 
та Україна (бл. 13%). До найчастіше експортованих сільськогосподарських харчових 
продуктів у Люблінському воєводстві належать перероблені й консервовані фрукти та 
овочі, на які у 2008 р. припадало 30,9% експорту сільськогосподарських харчових 
продуктів35. 

Що стосується експорту продуктів високих технологій, які розробляються 
підприємствами, розташованими на території Люблінського воєводства, то (згідно з 
класифікацією ОЕСР) найбільше продуктів експортується в Італію, куди у 2008 р. 
потрапило аж 42,2% продуктів цього типу. На другому місці розташовані Сполучені 
Штати Америки, частка яких в експорті з Люблінського воєводства склала 14,6%. Третім 
за розміром ринком є Франція із часткою 10,1%36. 
 
До найбільших експортерів з території Люблінського воєводства можна зарахувати 
наступні фірми: АТ М’ясокомбінат «ŁMEAT–Łuków», ТОВ «Komas», кондитерську фірму 
ТОВ «Солідарносць – Рік заснування 1952», АТ «Agram», АТ «Black Red White», ТОВ 
«Bury», ТОВ «LST Polska», ТОВ «Aliplast», АТ «Завод підшипників кочення». 

                                                             
35 Там само. 
36 Там само. 
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Характерною рисою експорту в Україну й Білорусь є подібність груп товарів. Товари, які 
експортувалися у 2011 р. в Україну й Білорусь – це переважно (згідно з поділом 
Стандартної міжнародної торговельної класифікації)37: 
 оброблені вироби, класифіковані переважно за матеріалами, 
 машини, обладнання і транспортні засоби, 
 продукція хімічної та суміжних галузей промисловості, 
 різні готові вироби, 
 живі тварини і продукти тваринництва. 

Через Брестську область здійснюється дуже багато транзитних перевезень – близько 80% 
експорту з країн СНД у Західну Європу. Це зумовлює високий рівень розвитку 
адміністративно-інфраструктурної бази, пов’язаної з обслуговуванням експорту. 
Особливе значення має також режим вільної торгівлі між Білоруссю та країнами СНД, 
який дозволяє поставляти продукцію, що походить з території Білорусі, на ринки цих 
країн без накладення мита. Брестська область експортує головним чином шкіри великої 
рогатої худоби, фанеру, деревину, казеїн та інші продукти. Особливе значення має 
автомобільний транзитний коридор M-1/E30: Берлін–Варшава–Брест–Мінськ–Москва. 
Розгалужена мережа залізничних і автомобільних шляхів дозволяє здійснювати дуже 
велику кількість транзитних перевезень. Тільки міжнародною трасою M-1/E30 щомісяця 
проїжджає близько 200 тис. механічних транспортних засобів. 
 
Карта 17. Транспортна система та логістичні центри на території Люблінського воєводства 
і Брестської області. 

 
Джерело: Власна розробка. 
                                                             
37 Analiza potencjału eksportowego województwa lubelskiego pod kątem przystawalności do popytu na rynkach 
Unii Celnej Rosja-Białoruś-Kazachstan oraz Ukrainy, Bogusław Kowalski, Bogdan H. Tymiński, Lublin 2012.  
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Брестський залізничний вузол належить до найбільших у Центральній Європі й 
повністю забезпечує транзит до країн СНД і Західної Європи на напрямках: Москва, 
Брянськ, Петербург. Подібний залізничний вузол із логістичним центром розташований 
у Люблінському воєводстві, на території ґміни Тереспіль у селі Малашевичі. Така 
концентрація інфраструктури та розташування на головних залізничних і автомобільних 
шляхах сполучення створює в майбутньому великі можливості для співпраці в рамках 
Єврорегіону «Буг» та розвитку послуг. Перспективним напрямком є не тільки експорт 
товарів, але й експорт послуг. Брестська область здійснює експорт транспортних, 
туристичних, будівельних та інших послуг. У рамках державної підтримки малого і 
середнього підприємництва у Брестській області останнім часом створюється дедалі 
більше логістично-транспортних підприємств. У сфері експорту послуг транспортні 
послуги займають майже 80 %. Цьому сприяє вигідне географічне розташування 
Брестської області, що дозволить у майбутньому розвивати саме цей вид послуг. 
Аналогічна ситуація у аспекті розвитку транспортних послуг має місце на території Біло-
Підляського повіту. 

Своєю чергою, найдовша ширококолійна лінія у Польщі (з шириною колії 1520 мм), 
призначена для вантажних перевезень, сполучає залізничний пункт перетину польсько-
українського кордону «Грубешів–Ізов» із Сілезією, де закінчується у Славкові в 
Домбровському вугільному басейні (25 км від Катовіце). Залізниця, довжина якої сягає 
майже 400 км, має визначений регіональний характер (вона проходить через 
5 воєводств: Люблінське, Підкарпатське, Свентокшиське, Малопольське і Сілезьке). 
Ширококолійна лінія LHS має принциповий вплив на понадрегіональний розвиток, у 
майбутньому слід надалі використовувати її потенціал для розвитку Волинської області. 

Волинська область з огляду на своє розташування не має аж такого великого значення 
для розвитку послуг у сфері міжнародної логістики. Серед експортованих продуктів і 
далі переважають продукція лісового господарства та деревообробної промисловості, 
зокрема лісоматеріали, деревостружкові плити, столярні вироби, а також інша продукція 
сировинного характеру. Існують також передумови для збільшення поставок до ЄС 
продукції машинобудування, адже її частка в загальному обсязі експорту Волині до ЄС 
постійно зростає, так само як і продукції легкої промисловості. Інший напрямок 
експорту – це подальший розвиток торговельної співпраці області з країнами СНД, 
передовсім на ринках Білорусі, Казахстану, Азербайджану, Узбекистану та Киргизстану. 
Експортовані продукти включають продукцію машинобудівної та хімічної галузей 
промисловості, м’ясо і молокопродукти, інші продукти харчування, меблі та ін. 

Як видно з вищенаведеного аналізу, близьке розташування регіонів, які належать до 
Єврорегіону «Буг», впливає на інтенсивність торговельного обміну. Особливо з огляду 
на розташування важливу роль для економіки регіонів відіграє прикордонна торгівля. За 
оцінкою Головного статистичного управління Республіки Польща, загальна вартість 
товарів і послуг, закуплених у Польщі іноземцями, які перетнули польський фрагмент 
зовнішнього кордону Європейського Союзу, у 2013 р. становила 8 172,7 млн зл., натомість 
витрати, здійснені в цей самий період поляками за кордоном, становили 698,4 млн зл. Ці 
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показники відповідно на 23,4% і 7,8% перевищували аналогічні показники за попередній 
рік. Іноземці, які перетинали польсько-український кордон, найбільше коштів витрачали 
на будівельні матеріали (25,9%), запчастини й аксесуари до транспортних засобів (23,0%) 
та побутову електротехніку (18,1%). Своєю чергою, серед іноземців, які перетинали 
польсько-білоруський кордон, найбільшим попитом користувалася побутова 
електротехніка (28,5% витрат), одяг і взуття (15,8%) запчастини й аксесуари до 
транспортних засобів (11,6%). 

У структурі витрат поляків, які перетинають кордон, на непродовольчі товари припало 
83,4% від загальної суми витрат (головним чином на пальне – 82,1%), а на продовольчі 
товари – 4,5% (у тому числі переважно на кондитерські вироби). Значну частку в 
структурі витрат мали також алкогольні напої та тютюнові вироби. Витрати на послуги 
склали 2,5% від загальних витрат громадян Польщі. У випадку перетину польсько-
українського кордону частка витрат, здійснених громадянами Польщі на продовольчі 
товари (10,0%) та послуги (3,6%), була більшою, ніж у випадку польсько-білоруського 
кордону (відповідно 2,7% і 0,8%).38 
 

Іноземні інвестиції 

Безпосередній вплив на кількість іноземних інвестицій має інвестиційна привабливість. 
До чинників інвестиційної привабливості у регіональному вимірі належать: 
 транспортна доступність, 
 трудові ресурси, 
 ємність ринку, 
 економічна інфраструктура, 
 соціальна інфраструктура, 
 рівень економічного розвитку, 
 стан довкілля, 
 рівень загальної безпеки, 
 активність регіонів стосовно інвесторів. 

Люблінське воєводство упродовж багатьох років зараховується до п’яти воєводств із 
низькою інвестиційною привабливістю. У 2013 р. останні місця в аспекті інвестиційної 
привабливості зайняли регіони Східної Польщі, а Люблінське воєводство зайняло 
передостаннє 15 місце. До чинників інвестиційної привабливості, які характеризують 
Люблінське воєводство, належать загальна безпека (3 місце), вища ніж у попередніх 
роках, активність воєводства щодо інвесторів, а також покращення економічної 
інфраструктури. 

Люблінське воєводство також займає 15 місце серед 16 воєводств у Польщі за 
надходженням прямих іноземних інвестицій (ПІІ). Згідно з даними «Моніторингу 
європейської інвестиційної привабливості» (European Investment Monitor, Ernst & Young 

                                                             
38 Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Badanie obrotu towarów i usług na zewnętrznej 
granicy Unii Europejskiej na terenie Polski, Rzeszów 2014 r [Головне статистичне управління, Статистичне 
управління в Ряшеві, Дослідження обороту товарів і послуг на зовнішньому кордоні Європейського Союзу на 
території Польщі]. 
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(2010)), сукупна вартість ПІІ у 2006–2009 роках у Люблінському воєводстві склала 
близько 90 млн доларів США і була нижчою лише у Підляському воєводстві39. 

До головних переваг Люблінського воєводства можна віднести відносно низькі витрати 
на робочу силу та відносно високий рівень освіти мешканців. Але вони не є достатніми 
для того, щоб загальний рівень інвестиційної привабливості воєводства можна було 
визнати високим.  

Вартість ПІІ у Польщі у 2010 р. становила 7 319 млн євро. Найбільшу частку має 
Мазовецьке воєводство – 37%, воєводства Східної Польщі займають останні місця з 
частками: Підкарпатське – 1,77%, Люблінське – 0,81%, Підляське і Вармінсько-Мазурське 
– 0,78%, Свентокшиське – 0,74%. 

До найбільших інвесторів, які здійснили інвестиції на території Люблінського 
воєводства, можна віднести: 
 «Augusta Westland» – авіаційна галузь (вертолітний завод «PZL Świdnik»), 
 «Aliplast» – металургія (Люблін), 
 «Caterpillar» – машинобудування (Янів Любельський), 
 «D&D Resory Polska» – металургія – ресори, пружини (Люблін), 
 «Tsubaki-Hoover Polska» – елементи підшипників (Краснік), 
 «Jeronimo Martins» – логістичний центр (Любартів), 
 «Same Deutz-Fahr» – сільськогосподарські машини (Мелґев, Свідницький повіт), 
 «Materne» – харчова промисловість (Лопатки, ґміна Вонвольниця, Пулавський 

повіт), 
 «Baxter» – медична промисловість (Люблін), 
 «Huttenes – Albertus Polska» – хімічні продукти (Люблін), 
 а також «Packaging Europe», «B. Braun», Prestige Poland», «Ramatti», «Roto Frank», 

«Stock Polska», «Genpact» та інші. 

Країнами походження інвестицій були переважно Бельгія, Велика Британія, Данія, 
Ірландія, Німеччина, Норвегія, Португалія, Сполучені Штати Америки, Франція, Чехія, 
Швеція та Швейцарія. 

Чинником, який заохочує до інвестування на даній території, є спеціальні економічні 
зони (СЕЗ). На території Люблінського воєводства утворено кілька підзон СЕЗ, а саме: 
СЕЗ «Євро-Парк Мелець», СЕЗ «Стараховіце», Тарнобжезька СЕЗ «Євро-Парк Віслосан». 
СЕЗ – це адміністративно виділена частина території Польщі, призначена для ведення 
економічної діяльності на пільгових умовах. СЕЗ є місцем, на яке поширються спеціальні 
податкові пільги, де підприємець може розпочати господарчу діяльність на спеціально 
підготованій території і здійснювати діяльність, не сплачуючи податку на 
доходи/прибуток. Якщо підприємець вирішить здійснити інвестицію в одній із СЕЗ, 
прибуток, який він отримає з господарчої діяльності, буде звільнений від податку (CIT – 
податок на прибуток юридичних осіб або PIT – податок на прибуток фізичних осіб, у 
залежності від правової форми економічної діяльності). 

                                                             
39  Badania i analizy zapotrzebowania na miejsca pracy w kontekście wspierania potencjału eksportowego 
województwa lubelskiego Raport końcowy. – Warszawa: PBS DGA Spółka z o.o., Ernst & Young, 2012. 
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На території Люблінського воєводства функціонує 11 підзон:  
 СЕЗ «Євро-Парк Мелець» 

1. Підзона «Люблін» – площа 118,0765 га 
2. Підзона «Любартів» – площа 19,7760 га 
3. Підзона «Замостя» – площа 53,5277 га 
4. Підзона «Радзинь Підляський» – площа 1,7486 га 
5. Підзона «Холм» – площа 6,2172 га  

Загальна площа: 199,346 га 
 СЕЗ «Стараховіце» 

6. Підзона «Пулави» – площа 106,7148 га 
 Тарнобжезька СЕЗ «Євро-Парк Віслосан» 

7. Підзона «Лукув» – площа 40,4911 га 
8. Підзона «Томашів Любельський» – площа 10,5632 га 
9. Підзона «Янів Любельський» – площа 18,5127 га 
10. Підзона «Краснік» – площа 23,4832 га 
11. Підзона «Городло» – площа 5,3012 га 
12. Підзона «Рикі» – площа 4,4596 га 

Загальна площа: 102,8110 га 
Загальна площа територій Люблінського воєводства, що належать до спеціальних 
економічних зон, становить 408,8718 га. 
 
У Брестській області до пріоритетів, які служать привабленню інвестицій, належать:  
 проекти в галузі високих та інноваційних технологій;  
 експортоорієнтовані та імпортозаміщувальні виробництва;  
 виробництво і переробка сільськогосподарської продукції;  
 розвиток інфраструктури придорожнього сервісу;  
 розвиток туристичних послуг (уздовж основних транспортних коридорів, у містах із 

цінною історико-культурною спадщиною, в Національному парку «Біловезька 
пуща»). 

 
У 2012 р. прямі іноземні інвестиції на території Брестської області на чистій основі 
склали 64,9 млн доларів США, що дорівнює 4,7% від сукупної вартості інвестицій у 
Білорусі (1376,5 млн доларів США). 
 
До найбільших інвесторів, які здійснили інвестиції на території Брестської області, 
можна зарахувати:  

 СП «Санта-Бремор» (виробництво рибопродуктів);  
 ПУП «Гефест-Техніка» (виробництво побутової газової та електричної техніки 

для кухонь);  
 ІП «Інко-Фуд» (виробництво м’ясопродуктів); 
 УП «СТіМ» (виробництво емалей і пластиків дорожньої розмітки, машин для 

нанесення дорожньої розмітки); 
 ЗАТ «Інволюкс» (виробництво офісних меблів); 
 ТОВ «Вегас» (виробництво матрасів усіх видів); 
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 та багато інших.  

На території області функціонує понад 500 підприємств із іноземним капіталом. 
Наведені вище передумови великою мірою вплинули на створення вільної економічної 
зони. 

Вільна економічна зона «Брест» (ВЕЗ «Брест») функціонує від грудня 1996 р. і була 
першою зоною цього типу в Білорусі. На території ВЕЗ розташований міжнародний 
аеропорт. ВЕЗ межує із Польщею на відрізку 10 км уздовж річки Буг. З південного боку 
вона прилягає до Бреста й відділена від міста залізничною лінією Брест–Білосток–
Калінінград. Через територію ВЕЗ «Брест» проходить автомобільна дорога міжнародного 
значення, яка веде до пункту перетину кордону «Козловичі». Позитивним аспектом є 
також розташування Бреста на перехресті доріг із заходу на схід та з півночі на південь, із 
яких ключове значення має транзитний коридор E30 сполучення Берлін–Варшава–
Брест–Москва.  

На території ВЕЗ у першу чергу здійснюються інвестиції, пов’язані з фармацевтичною, 
автомобільною, харчовою, електронною, меблевою, машинною та деревообробною 
промисловістю. Пріоритет мають інвестиції в експорт та імпортне виробництво. 
Передбачається також розбудова мережі митних складів та наявної транспортної 
інфраструктури. 

У 2012 році організації-резиденти ВЕЗ «Брест» залучили 52,2 млн. доларів США 
іноземних інвестицій. Найбільш привабливим для інвесторів у 2012 році було 
виробництво гумових і пластмасових виробів, металургійне виробництво та 
виробництво готових виробів із металу, а також хімічне виробництво. 

На території Брестської області засновано понад 250 підприємств із польськими 
інвестиціями (у тому числі 9 у ВЕЗ «Брест», серед яких, зокрема, ІП «Інко-Фуд», ІТОВ 
«Профілі Вокс», ІТОВ «БРВ-Брест», СТОВ «Перша шоколадна компанія». 

У Волинській області сукупна вартість прямих іноземних інвестицій станом на кінець 
2013 р. складала 339,3 млн доларів США (дані за період від 2001 р.). З-поміж 36 країн 
походження інвестицій найбільші були зроблені інвесторами з Кіпру – 124,2 млн доларів 
США, Британських Вірґінських островів – 39,1 млн доларів США, Польщі – 38,9 млн 
доларів США, Словаччини – 22,6 млн доларів США, Великобританії – 14,4 млн доларів 
США, Німеччини – 12,3 млн доларів США. Інвестиції з цих країн складають 74,1% усіх 
прямих іноземних інвестицій. 

 

Таблиця 9. Вартість польських інвестицій на території Волинської області у 2001–2013 
роках (у доларах США). 

Країна 2001 2006 2010 2011 2012 2013 На кінець 
31.12.2013 

Польща 13755,9 31614,9 160582,3 31172,9 31165,5 32408,2 38898,3 

Джерело: Головне управління статистики у Волинській області. 
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На території Волинської області прямі іноземні інвестиції надійшли до 266 підприємств. 
Провідними містами в аспекті інвестицій є Луцьк та Ковель. Більшість іноземних 
інвестицій (62,5%) спрямована у промисловість, що сприяє підвищенню 
конкурентоспроможності місцевих підприємств, а також у торгово-посередницьку 
діяльність, надання різноманітних послуг, банківську справу (30,2%), сільське 
господарство (4,8%) та будівництво (0,03%). Волинська область посіла 7 місце у Рейтингу 
інвестиційної привабливості регіонів-2014, результати якого презентувало Державне 
агентство з інвестицій та управління національними проектами України. 

 

Інфраструктура оточення бізнесу 

Однією з передумов розвитку підприємництва є ефективна діяльність установ 
інфраструктури оточення бізнесу. Система підтримки підприємництва і підприємств на 
території Єврорегіону «Буг» включає суб’єкти, що функціонують на трьох рівнях: 
загальнодержавному, регіональному (обласному, воєводському) та місцевому. Особливо 
важливим є місцевий рівень, на якому діють громадські організації, фонди, бізнес-
центри, центри підприємництва, центри інновацій, фінансові установи. 

На території Люблінского воєводства спостерігається найбільша концентрація 
навчально-консультаційних установ – 64 (57%); 49 суб’єктів (42,6%) – це центри 
підприємництва, решту складають 6 центрів трансферу технологій (5,2%), 5 позичкових 
фондів (4,3%) та 5 технологічних парків. 

Іншою формою підтримки і заохочення підприємництва є промислово-технологічні 
парки, які завдяки концентрації фірм із однієї галузі та науково-дослідних установ, що їх 
підтримують, створюють додаткові можливості для розвитку. На території Люблінського 
воєводства функціонують 4 парки: 
 Пулавський науково-технологічний парк (заснований у 2012 р. містом Пулави); 
 Пулавський промисловий парк (заснований 24 квітня 2003 р. містом Пулави та 

Азотним комбінатом «Пулави»);  
 Люблінський науково-технологічний парк (заснований Самоврядуванням 

Люблінського воєводства та Природничим університетом у Любліні у 2012 р.); 
 Регіональний промисловий парк «Свідник» (створений внаслідок майнової та 

суб’єктної реструктуризації вертолітного заводу «PZL Świdnik»). 

Жоден із промислово-технологічних парків не розташований на території прикордонних 
повітів (Біло-Підляського, Холмського, Грубешівського). 

Натомість у Волинській області діють 10 бізнес-центрів, 4 бізнес-інкубатори, 1 технопарк, 
6 лізингових центрів, 64 небанківські фінансово-кредитні установи, 11 фондів підтримки 
підприємництва, 16 інвестиційних та інноваційних фондів і компаній, 62 інформаційно-
консультаційні установи.  

Надзвичайно важливим є розвиток взаємної співпраці між організаціями окремих 
регіонів, особливо суттєве значення має також координація спільної діяльності у сфері 
втілення політики розвитку підприємництва та іноземних інвестицій. 
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Сільське господарство 

Сільське господарство є одним із найважливіших секторів економіки окремих регіонів 
Єврорегіону «Буг». Про це свідчать: 

(1) великі земельні ресурси сільськогосподарського призначення, 
(2) висока частка зайнятих у сільському господарстві (напр., у Люблінському 

воєводстві – 36,2% від загальної кількості зайнятих осіб; у Польщі – 14,7%; в ЄС – 
5,8%),  

(3) сільськогосподарська продукція, що має значення у загальнодержавному 
масштабі. 

Ця територія відзначається сприятливими ґрунтово-кліматичними умовами для 
розвитку сільського господарства, за винятком Брестської області, що характеризується 
ґрунтами гіршої якості.  

На загальному тлі особливо вирізняється Люблінське воєводство, яке займає 3 місце в 
Польщі за загальною площею сільськогосподарських угідь після Мазовецького і 
Великопольського воєводства. За шкалою Інституту землеробства, добрив і 
ґрунтознавства в Пулавах, показник якості продуктивних сільськогосподарських угідь у 
Люблінському воєводстві досягнув 74,1 бала (загальнодержавний показник – 66,6 бала) і 
є одним із найвищих у Польщі (після Опольського та Нижньосілезького воєводств). 
Найкращі ґрунти в аспекті придатності для сільського господарства зустрічаються в 
південно-східній частині воєводства (ґміни Довгобичів, Грубешів, Ульгівок, Телятин, 
Тріщани) та в околицях Любліна (Конопниця і Ясткув), натомість найгірші у північній 
частині воєводства (повіти: Біло-Підляський, Володавський, Луковський, 
Любартовський)40 . На території Люблінського воєводства станом на кінець 2013 р. 
функціонувало 178 135 фермерських господарств. У товарній структурі 
сільськогосподарського виробництва у 2012 р. рослинна продукція становила 60%.  

З огляду на високу якість ґрунтів у сільськогосподарському виробництві переважає 
вирошування інтенсивних культур (пшениця, ячмінь, цукрові буряки, стручкові 
рослини). У 2012 р. загальна посівна площа склала 1027,4 тис. га. Збільшення посівної 
площі зафіксовано, зокрема, у випадку цукрових буряків, кукурудзи на зелений корм і на 
зерно, а зменшення у випадку зернових, картоплі та їстівних стручкових рослин на 
зерно. Також Люблінське воєводство належить до найбільших у Польщі виробників 
овочів відкритого ґрунту, фруктів з дерев і кущів, серед яких можна згадати, зокрема, 
малину, порічки й агрус.  

У 2012 р. частка посівів зернових у Польщі становила 41% від загальної посівної площі, 
натомість у Люблінському воєводстві частка посівів зернових становила 58% від 
загальної посівної площі, причому посіви зернових у Люблінському воєводстві 
становили 10,45% від загальних посівів у країні. Частка Люблінського воєводства у 

                                                             
40  Aneks statystyczno-diagnostyczny do Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 
(z perspektywą do 2030 r.) [Статистично-діагностичний додаток до Стратегії розвитку Люблінського 
воєводства на 2014–2020 роки (з перспективою до 2030 р.)]. 
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посівній площі в масштабах країни склала 9,9%, що означало третє місце серед усіх 
воєводств (після Великопольського і Мазовецького). 

Площа вирощування овочів у воєводстві становила 21 858 га і складала 12,4% від 
загальнодержавного показника, що розташувало воєводство на третьому місці в країні. 
Люблінське воєводство відзначається також розміром площі садів, яка становила 72 528 
га і з 20-відсотковою часткою в масштабі країни поставила воєводство на друге місце в 
Польщі.  

Що стосується поголів’я великої рогатої худоби, то у червні 2012 р. воно сягнуло 382,7 
тис. голів і збільшилося на 4,5% (на 16,4 тис. голів) порівняно з червнем 2011 р. (у 
масштабі країни відзначено зростання на 0,3%). Кількість корів зменшилася упродовж 
року на 1,0% до рівня 178 тис. голів. Із цього числа молочні корови становили 94,7%, що 
було одним із найнижчих показників за останні роки. Це може свідчити про обмеження 
поголів’я молочних корів з огляду на утримання низьких закупівельних цін на молоко та 
орієнтацію господарств на розведення м’ясної худоби.41 

На харчову промисловість припадає 28,0% продажу продуктів і послуг у всьому 
воєводстві. Регіон постачає понад 15% від загальнодержавного обсягу виробленого цукру, 
8% від загальнодержавного обсягу виробленого масла i 6% рослинних жирів42. 

Сільське господарство Брестської області спеціалізується у виробництві м’яса і молока, 
вирощуванні картоплі, кукурудзи, цукрових буряків, льону та овочів.  

Брестська область виробляє упродовж року до 35 тис. тонн яловичини і 47 тис. тонн 
свинини та близько 1 млн тонн молока. Ця кількість дозволяє створювати значні резерви 
на експорт. 

Агропромисловий комплекс Брестської області включає 235 сільськогосподарських 
організацій, 281 фермерське господарство, 28 промислових організацій (серед них 10 
молокозаводів, 3 м’ясокомбінати, 5 консервних заводів, 2 льонозаводи) та 15 
обслуговуючих організацій. 

У користуванні сільськогосподарських організацій перебуває 1,2 млн га 
сільськогосподарських угідь, у тому числі 0,7 млн га орних земель. 

На цій території спостерігається найбільша концентрація сільськогосподарських тварин: 
великої рогатої худоби на 100 га сільськогосподарських угідь – 66 голів (по країні – 54 
голови), у тому числі корів – 23 голови (18 голів). Близько 90% свинини виробляється на 
11 свинофермах, понад 20% яловичини виробляється на 9 відгодівельних комплексах 
великої рогатої худоби. Виробництво м’яса птиці та яєць здійснюється на 7 
птахофабриках. 

                                                             
41 Raport końcowy dla badania: „Analiza podmiotów oraz powiązań kooperacyjnych w sektorze rolno-spożywczym 
w kontekście zarządzania regionalnym łańcuchem dostaw żywności”, Warszawa 2013. [Кінцевий рапорт для 
дослідження: «Аналіз суб’єктів та кооперативних зв’язків у аграрно-харчовому секторі в контексті 
управління регіональним ланцюгом постачання продуктів харчування»]. 
42 Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego województwa lubelskiego – uwarunkowania wewnętrzne, Lublin 
2011. [Зміна плану просторового освоєння Люблінського воєводства – внутрішні передумови]. 



 стор. 92 

За обсягом виробництва молока Брестська область займає друге місце в країні після 
Мінської області. Наявні виробничі потужності м’ясомолочних підприємств дозволяють 
щорічно переробити близько 250 тис. тонн худоби та понад 1,2 млн тонн молока. 
Молокозаводи отримують з продажу продуктів на експорт більше половини прибутку (у 
2013 – 51%), а м’ясокомбінати понад 40% (у 2013 р. – близько 40%).  

У сільському господарстві зайняті понад 60 тис. осіб, на переробних підприємствах 
працює понад 12 тис. осіб, а частка валової продукції сільського господарства у країні 
становить 18%.  

На території Волинської області сільськогосподарські угіддя займають 1 048 700 га (52,1% 
від загальної площі), що свідчить про високий рівень сільськогосподарського освоєння 
земель, у тому числі ріллі – 64,2%, пасовищ – 19,3%, сіножатей – 15,4%, багаторічних 
насаджень – 1,1%. 

У 2013 р. в області функціонувало 927 сільськогосподарських підприємств, у т.ч. 161 
господарське товариство, 71 виробничий кооператив, 78 приватних підприємств, 582 
фермерських господарства, 6 державних підприємств, 29 підприємств інших форм 
власності. 

Сільське господарство спеціалізується на вирощуванні зерна, цукрових буряків, картоплі, 
овочів, а також на тваринництві м’ясо-молочного напрямку. Товарна структура 
тваринної продукції включає понад 50-відсоткову частку м’яса, більше 42% молока та 7% 
яєць. У продукції рослинництва найбільша частка належить зерновим, цукровим 
бурякам, картоплі та овочам. Зростає значення ріпака, сої, енергетичної верби. Для 
області характерне переважання обсягів продукції рослинництва у загальних показниках 
сільськогосподарського виробництва. 

 

Таблиця 10. Порівняння обсягів вибраних вирощуваних культур у окремих регіонах 
Єврорегіону «Буг» (у тис. тонн, дані за 2013 р.) 

Види вирощуваних 
культур 

Люблінське 
воєводство 

Брестська область Волинська область 

Зернові й стручкові 
рослини 

5719,77* 1141 901,7 

Картопля 62940,88 5914 1087 
Овочі 420284,2 302 282,1 
Льон 406,5 6,3 – 
Цукровий буряк 185125,48 4343 580 
*стосується самих стручкових рослин 

Джерело: власна розробка на основі: Головне статистичне управління Республіки Польща, 
Державний комітет статистики України, Національний статистичний комітет Республіки 
Білорусь. 

Представлені передумови демонструють вагому позицію Люблінського воєводства як 
виробника харчових продуктів на карті Польщі та Європи. Це створює можливість 
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подальшого розвитку переробної промисловості та налагодження у цій сфері співпраці, 
зокрема, з Білоруссю та Україною, особливо зважаючи на те, що частина центрів 
переробної промисловості розташовані неподалік кордону: Біла Підляська, Холм, 
Краснистав, Замостя, Грубешів, Томашів Любельський. До значних центрів у воєводстві 
належать також Пулави й Білгорай. Іншим можливим напрямком розвитку є переробка 
на території Брестської й Волинської областей продуктів, що походять із Люблінського 
воєводства, з метою їх подальшого експорту до країн СНД та інших країн. 

 

Лісова продукція та її переробка 

Люблінське воєводство відзначається низькою лісистістю – 23%, тобто 580 059,4 га 
(загальнодержавний показник – 29,7%), що становить близько 6,3% від загальної площі 
лісів у країні і ставить регіон на 14 місце в Польщі. 

Превалюють державні ліси (бл. 60%) з перевагою деревостанів молодших класів віку. У 
видовій структурі деревостанів як державних, так і приватних лісів найбільшу частку 
мають сосна й модрина. Головним постачальником деревини є державні ліси, які щороку 
постачають близько 150 тис. м3 деревини (бл. 75%). Деревина використовується 
переважно у промислових цілях. Потенціал ресурсів лісової біомаси для енергетичних 
цілей невисокий, що є наслідком як низької лісистості регіону, так і необхідності більш 
раціонального з екологічної перспективи розпоряджання лісовими ресурсами (захисні 
ліси становлять бл. 22,5%). Ці чинники значною мірою обмежують можливості розвитку 
в більшому масштабі енергетики на основі біомаси, що походить із лісових ресурсів. Цієї 
ситуації суттєво не змінять заліснення, плановані у перспективі найближчих 10–15 років. 
Сьогодні ця сировина має і надалі матиме переважно місцеве значення для 
індивідуальних господарств. 

Переробка деревини найбільше розвинена в регіоні у Білгорайському, Яновському, 
Замойському, Біло-Підляському та Володавському повітах. 

Підприємства з переробки деревини, які діють на території Люблінського воєводства, є у 
переважній більшості малими (одно- або двоособовими) фірмами, що займаються 
простою обробкою деревини і дуже розпорошені. На ринку функціонує біля 3 000 
економічних суб’єктів, які використовують відходи деревообробної промисловості. 
Більших підприємств, де зайняті більше 9 осіб (і які мають більші переробні 
можливості), є набагато менше (біля 140). До найбільших деревообробних підприємств у 
регіоні належать меблева фабрика «Black Red White» у Білгораї, фабрика столярно-
будівельних виробів «Pol-Skone» у Любліні, «Ferno» в Любартові та «Natura» у Белжці. 

Енергетичний потенціал деревини з відходів деревообробної промисловості подібний до 
потенціалу лісової деревини, але ринкове використання відходів деревообробки є 
набагато меншим. 

Значно багатшими ресурсами деревини володіють Брестська та Волинська області. 
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Ліси Брестської області становлять одну сьому частину всіх лісів Білорусі, займаючи 
загальну площу 1,2 млн га. Середня лісистість для регіону становить 34,7% і коливається 
від 20,3% у Жабинецькому районі до 54,8% у Ганцевицькому районі. Основні лісові 
масиви розташовані у північно-східній та східній частині регіону. Серед видів дерев 
найбільш поширена сосна, яка займає 54% площі, зустрічається береза – 18%, вільха – 
18%, дуб – 5%. Переважають мішані та листяні ліси. 

На території регіону в аспекті переробки деревини вирізняється ЗАТ Холдингова 
компанія «Пінськдрев», що виробляє, зокрема, м’які та інші меблі. Мережа компанії 
включає 600 фірмових секцій у магазинах і торгових центрах, 26 фірмових магазинів. 
Філіали компанії діють у Росії, Україні, Казахстані та інших країнах. На території області 
також діє польська меблева компанія «Black Red White». 

Волинська область належить до найбільш залісених регіонів України. Загальна площа 
земель лісового фонду області станом на 01.01.2014 складає 697,7 тис. га (лісистість – 
34,4%), у тому числі земель, вкритих лісовою рослинністю – 639,41 тис. га. Це становить 
третину території області і 6 відсотків площі лісів України. Найбільш залісеними є 
Маневицький, Камінь-Каширський, Шацький райони, де площа лісів займає більше 
половини території. Основними лісокористувачами є підприємства, підпорядковані 
обласному управлінню лісового та мисливського господарства. 

Невід’ємною складовою частиною лісового господарства Волинської області є 
використання недеревних лісових ресурсів. Заготовлюється березовий сік, лікарська 
технічна сировина, мед, плоди і ягоди, гриби тощо. 80% харчової продукції 
експортується. 

 

Рибне господарство і рибопереробна промисловість 

Люблінське воєводство займає друге місце у Польщі за площею ставків, яка у 2010 р. 
становила 8 089 га, а площа внутрішніх вод – 19 039 га, що складає 0,76% від загальної 
площі регіону. До цього числа входить загальна площа поверхневих проточних вод – 11 
123 га (0,4% від загальної площі), та поверхневих непроточних вод – 7 916 га (0,3% від 
загальної площі).  

Найбільшою є площа використовуваних рибних ставків у Любартовському (1012 га), 
Рицькому (782 га), Томашівському (559 га), Опольському (423 га), Яновському (1044 га), 
Замойському (617 га) та Парчевському (1385 га) повітах. Найбільші комплекси ставків, що 
мають кілька сотень гектарів площі, зосереджені у басейнах Тисмениці, Верхнього і 
Нижнього Вепша, Солокії та у системі каналів Вепш–Кшна. 

У Люблінському воєводстві (станом на червень 2009 р.) використовувалися 344 рибні 
ставки, в тому числі 281 приватний ставок та 63 ставки, що не перебували у приватній 
власності.  

Використання ресурсів воєводства вплинуло на провідну позицію регіону в Польщі у 
сфері розведення коропа. Загальне виробництво у Польщі становить близько 15 тис. 
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тонн, тоді як у Люблінському воєводстві його обсяг становить 2,5 тис. тонн. 
Здійснюється також розведення з харчовою метою інших видів риб, у тому числі форелі, 
африканського сома, амура, товстолобика, лина, судака та щуки. 

До значних риболовецьких господарств, які здійснюють найбільш безпечне для довкілля 
виробництво коропа, слід віднести господарства у Коцьку, Самоклєнсках, Семені, 
Рейовці, Єдлянці, Сосновиці, Ополі Любельському та на Поліссі. 

Реєстр суб’єктів, що ведуть діяльність, яка підлягає нагляду Головного інспектора 
ветеринарії, включає з території Люблінського воєводства: 
 264 суб’єкти, що ведуть діяльність у сфері вирощування й відгодівлі риби (у країні 

– 3 173 суб’єкти); 
 1 суб’єкт, що веде діяльність у сфері розмноження риби (у країні – 199 суб’єктів); 
 4 суб’єкти, що ведуть діяльність у сфері вирощування або відгодівлі молюсків (у 

країні – 36 суб’єктів); 
 1 суб’єкт, що веде діяльність у сфері вирощування і відгодівлі ракоподібних (у 

країні – 3 суб’єкти). 

Іншою формою діяльності є Місцеві риболовецькі групи (МРГ). На території воєводства 
функціонує одна МРГ «У долині Тисмениці й Вепша», яка охоплює 16 ґмін із території 
Любартовського, Парчевського та Рицького повітів. Джерелом фінансування діяльності 
МРГ є кошти, отримані в рамках Операційної програми «Сталий розвиток сектора 
рибальства і прибережних рибальських зон на 2007–2013 роки», а однією з умов була 
наявність розробленої Місцевої стратегії розвитку рибальських зон. 

Велике значення для розвитку потенціалу рибного господарства регіону мають 
рибопереробні підприємства. Список підприємств із переробки рибопродуктів, яким 
надано дозвіл Головного інспектора ветеринарії експортувати продукцію на ринки країн 
ЄС, включає 281 польське переробне підприємство, серед яких тільки 7 підприємств 
походять із Люблінського воєводства. Вони розташовані у Грубешеві, Мірче, Холмі, 
Любліні, Неліші, Курові, Білій Підляській. 

В озерах і річках Брестської області нараховується понад 50 видів риб: лящі, амури, 
товстолобики, карасі, карпи, соми, лини, щуки тощо. Галузь рибного господарства 
спеціалізується на вирощуванні ставкової риби, в основному карпа, білого амура, 
товстолобика, карася, щуки, сома, осетра та інших видів. Розведення риби здійснюється 
у Ганцевицькому, Пінському, Березівському, Лунинецькому, Жабинецькому та 
Дрогичинському районах.  

У Волинській області загальна площа земельного фонду області, яка покрита 
поверхневими водами, складає 45 400 га, що становить 2,25% від загальної площі. На 
території Волинської області протікає 137 річок загальною довжиною 3637,6 км, 
налічується 268 озер загальною площею водного дзеркала 13 664,6 га; 9 водосховищ, 
загальною площею водного дзеркала 1 962,1 га та 835 ставків загальною площею водного 
дзеркала 5 195,22 га. 
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Найбільше значення у рекреації мають озера басейну р. Прип’ять Ратнівського, 
Любешівського, Старовижівського, Любомльського, Шацького і Турійського районів. У 
озерах і річках області нараховується 37 видів риб, що належать до 11 родин. 
Переважають: лящ, щука, окунь, карась, лин, короп, плітка. Рибопродуктивність 
території є дуже низькою. 

 

Туризм 

Територія Єврорегіону «Буг» завдяки багатству історичних та природних пам’яток 
наділена великим потенціалом для розвитку туризму.  

Що стосується Люблінського воєводства, у 2013 р. його відвідало 727 763 туристів, з чого 
115 101 туристів були іноземними. Брестську область щороку відвідує 22 546 туристів, у 
тому числі 22 830 із країн СНД, 3 284 з інших країн, натомість Волинь – біля 20 тисяч 
туристів, з яких лише близько 5% становлять іноземні туристи. Причин таких великих 
диспропорцій у кількості туристів між Люблінським воєводством та іншими регіонами 
слід шукати, зокрема, у стані розвитку туристичної та навколотуристичної 
інфраструктури. 

Туристичні зони Люблінського воєводства названо як функціональні зони: «Повісля», 
«Полісся», «Розточансько-Пущанська». Це території стратегічного втручання – території 
господарчого використання природних та культурних багатств. Вони відзначаються 
багатокультурною спадщиною, унікальними природними (зокрема, Поліський 
національний парк) та лікувальними ресурсами (курорти Наленчув та Краснобруд). 
Наленчув – це єдиний у Польщі кардіологічний курорт, який спеціалізується на 
лікуванні ішемічних хвороб серця, артеріальної гіпертензії, серцево-судинного неврозу, 
серцево-судинних захворювань, реабілітації хворих після операцій на серці. До центрів 
туризму в регіоні належать: Люблін, Казімеж Дольний, Пулави, Замостя, Краснобруд, 
Звежинець, Янів Любельський із комплексом «Зум натури». Головним центром 
відпочинкового і рекреаційного туризму є село Окунінка і озеро Біле. Подальший 
розвиток туристичної галузі території слід вбачати у співпраці з Білоруссю та Україною. 
Близьке сусідство Шацького національного природного парку, Брестська фортеця, 
Біловезька пуща, наявна і планована туристична інфраструктура створюють можливості 
ведення партнерського туристичного обміну. 

До головних туристичних центрів Брестської області належать: Брест, Барановичі, 
Пінськ, Кобринь, Столін та село Каменюки (територія Біловезької пущі). Рекреаційні 
зони розвиваються над озерами Біле (Брест, Брестський район), Гать (Барановицький 
район), Паперня (Пружанський район), Вигоновське (Івацевицький район), Завішшя 
(Іванівський район), річкою Мухавець (Жабинківський і Дрогичинський райони) та в 
інших місцях. Унікальний характер Брестського регіону творять густі ліси Біловезької 
пущі, болотисті заплави Прип’яті та численні рідкісні види тварин і рослин, що давно 
вимерли в інших частинах Європи, а тут продовжують жити у своєму природному 
середовищі.  



 стор. 97 

Брестська область, розташована на перехресті Заходу зі Сходом, має великий потенціал 
для розвитку транскордонного, етнографічного та екологічного туризму. Елементами, 
які ідентифікують область за кордоном в аспекті туризму, є Брестська фортеця та 
Біловезька пуща. У Бресті є багато незабутніх місць, пов’язаних із іменами Лева Сапіги, 
Адама Міцкевича, Наполеона Орди, Тадеуша Костюшка та інших славетних людей.  

З ведених досліджень виникає, що розподіл туристів по районах Брестської області не є 
рівномірним. Близько 1/3 потоку туристів припадає на транзитний туризм, 1/5 – на 
транскордонний туризм, близько 1/10 туристів відвідує обласний центр, натомість решта 
туристів направляється безпосередньо в райони області.  

Волинь у сфері туризму вирізняє неповторний характер лікувального мікроклімату, 
самобутнього народного мистецтва і великої історико-культурної спадщини. До 
характерних місць належать Луцьк і мури старого замку; княжий стольний град Волині – 
тисячолітній Володимир; Зимненський монастир, заснований Володимиром Великим за 
часів Київської Русі, а також інші неповторні історичні міста й унікальні принади, такі як 
мережа санаторно-курортних і відпочинкових закладів, серед яких пансіонат «Шацькі 
озера», розташований на березі найбільшого в Україні прісноводного озера Світязь, 
санаторій «Лісова пісня», розташований на березі озера Пісочне серед соснового лісу – 
води обох озер багаті на срібло і гліцерин. Гордістю санаторію «Пролісок», що в селі 
Грем’яче Ківерцівського району, є джерело цілющої мінеральної води. Однак більшість 
закладів відпочинку і баз туризму збудовано ще у 60–70-х роках, і вони вимагають 
численних інвестиційних витрат. Мережа санаторно-курортних закладів області 
недостатньо розвинута. Вона складається з 6 санаторіїв та пансіонатів із лікуванням та 3 
санаторіїв-профілакторіїв. Система закладів відпочинку області є більш розвиненою. 
Кількість будинків відпочинку, пансіонатів, баз та інших закладів відпочинку в області 
становить близько 70 установ. 

З метою збільшення туристичної конкурентоспроможності території існує необхідність 
пов’язати туристичні продукти окремих регіонів Єврорегіону «Буг» для створення 
інтегрованої туристичної пропозиції. А отже, слід використати внутрішній потенціал 
території й створити належні функціональні взаємопов’язання на теренах, що мають 
вагоме культурно-історичне, краєзнавче і кліматичне значення для розвитку 
різноманітних форм відпочинку й туризму, в тому числі транскордонного, культурного, 
краєзнавчо-природничого туризму, екотуризму й лікувального туризму (включаючи 
співпрацю між курортами). 
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Карта 18. Заклади розміщення туристів на території Єврорегіону «Буг». 

 
Легенда (згори донизу): готельні об’єкти, агротуристичні господарства. 

Джерело: Власна розробка на основі даних, переданих Партнерами проекту. 
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SWOT-АНАЛІЗ 

 

SWOT-аналіз є підсумком сильних і слабких сторін Єврорегіону «Буг», які є наслідком 
внутрішніх чинників, та шансів і загроз, які є похідною зовнішніх чинників. При 
здійсненні цього аналізу використано інформацію, що міститься в синтезі зовнішніх і 
внутрішніх чинників розвитку та в наступних документах:  

 Вступне програмно-просторове дослідження Єврорегіону «Буг» із польського 
боку,  

 Концепція просторового планування Волинської області, 
 Концепція просторового планування Брестської області. 

Нижче представлено SWOT-аналіз, здійснений для окремих тематичних сфер.  
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ДОВКІЛЛЯ І КУЛЬТУРА 

Сильні сторони Слабкі сторони 

 транскордонні природоохоронні 
території (Полісся, Розточчя і 
надбужанська територія), 

 низький рівень забруднення 
довкілля, 

 численні мінеральні ресурси, 
 диференційовані ландшафти 

(низини і височини), 
 багата гідрографічна мережа 

(підземні води, ріки, озера), 
 якісні ґрунти на лесах та 

алювіальні ґрунти, 
 висока біологічна різнорідність, 

багато видів, яким загрожує 
зникнення, 

 культурний потенціал, базований 
на багатокультурній спадщині 

 природні загрози (повені, зсуви та 
ерозії ґрунтів), 

 недостатній захист ландшафту та 
біотопів флори і фауни від 
антропогенного впливу, 

 відсутність координування служб 
кризового управління, 

 незадовільний стан пам’яток та 
міських ансамблів, 

 континентальний клімат (коротке 
спекотне літо та довга морозна 
зима). 

Можливості Загрози 

 співпраця у сфері транскордонних 
природоохоронних територій, 

 розвиток передових технологій 
охорони довкілля у співпраці з 
науковими установами 

 унікальні в європейському 
масштабі природні та культурні 
цінності, 

 координація служб кризового 
управління, 

 створення сучасних форм охорони 
довкілля. 

 природні й антропогенні загрози 
для довкілля, 

 переміщення забруднення 
довкілля, 

 занепад регіональної та місцевої 
культури, 

 слабкий доступ до інвестиційних 
коштів на охорону довкілля, 

 забруднення поверхневих вод, 
 нестабільний економічний 

розвиток. 
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Сильні сторони Слабкі сторони 

 відносно високий рівень 
освіченості населення, 

 високорозвинена база вищої 
освіти, 

 добрий доступ до науково-
дослідних центрів, 

 висока частка населення 
працездатного віку,  

 висока якість людського капіталу у 
сфері освіти і кваліфікацій, 

 низька вартість трудових ресурсів.  

 

 низький рівень соціально-
економічного розвитку і висока 
частка людей, які перебувають під 
загрозою соціального виключення 
та бідності, 

 високий рівень реєстрованого та 
прихованого безробіття і високий 
рівень безробіття, 

 невигідна структура зайнятості, 
 низький рівень доходів на 

мешканця, 
 недостатня соціальна та освітня 

інфраструктура. 

Можливості Загрози 

 розвиток громадянського 
суспільства,  

 зростання доступності й рівня 
інтеграції місцевих ринків праці, 

 транскордонний обіг знань і 
кваліфікацій, 

 зростання якості й мобільності 
трудових ресурсів, 

 покращення умов життя, політика 
в галузі сприяння сім’ям, 
зростання суспільно-орієнтованих 
позицій і громадянської 
активності, збільшення доступу до 
послуг у рамках соціальної 
інфраструктури. 

 відсутність подолання 
несприятливих демографічних 
тенденцій (старіння суспільства 
передовсім унаслідок малого 
природного приросту й 
міграційного відпливу) 

 структурна непристосованість на 
ринку праці, 

 соціальне виключення і 
патологічні явища, недостатні 
компетенції та фонди на місцевому 
рівні, 

 еміграція молодих і освічених 
людей,  

 негативні наслідки політичних 
конфліктів. 

СУСПІЛЬСТВО 
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ІНФРАСТРУКТУРА 

Сильні сторони Слабкі сторони 

 зручне транзитне розташування з 
точки зору пасажирських та 
вантажних перевезень,  

 достатня густина транспортної 
мережі,  

 добрий доступ до транспортної 
інфраструктури газу, нафти й 
пального. 

 низький рівень розвитку дорожньої 
інфраструктури, слабка якість і 
пропускна здатність доріг,  

 низький рівень розвитку залізничної 
інфраструктури, особливо у 
прикордонній зоні, мала 
диверсифікація пунктів перетину 
кордону (відсутність пішохідних 
туристичних переходів), 

 слабке використання аеропортів, 
 брак автострад і об’їзних доріг,  
 недостатня кількість і пропускна 

здатність пунктів перетину кордону 
порівняно з потребами прикордонного 
руху, 

 недостатня кількість 
телекомунікаційних послуг (інтернет, 
стаціонарний і мобільний зв’язок), 

 недостатньо розвинена комунальна 
інфраструктура й охорона довкілля 
(каналізаційна мережа, установки для 
утилізації комунальних відходів). 

Можливості Загрози 

 транзитне розташування між 
Західною та Східною Європою, на 
перехресті транс’європейських 
автомобільних і залізничних 
шляхів, 

 можливість покращення 
зовнішньої комунікаційної 
доступності шляхом кращого 
використання авіаційної 
інфраструктури та поліпшення 
якості доріг, 

 розвиток інформаційної та 
комунікаційної інфраструктури. 

 

 несприятливі демографічні 
тенденції (депопуляція, старіння 
суспільства), 

 негативний вплив на довкілля 
через розбудову транспортної та 
комунікаційної інфраструктури,  

 відсутність коштів на розвиток і 
модернізацію комунікаційних 
систем та прикордонної 
інфраструктури, 

 відсутність спільного / 
скоординованого транскордонного 
просторового планування. 
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 ЕКОНОМІКА 

Сильні сторони Слабкі сторони 

 зростання частки сектора 
промисловості та експорт 
транспортних послуг, 

 високі показники Люблінського 
воєводства і Брестської області в 
зовнішній торгівлі, 

 розбудована транспортна і 
логістична інфраструктура на 
території Люблінського воєводства 
(логістичний центр «Малашевичі») 
та Брестської області, 

 наявні спеціальні економічні та 
дьюті-фрі зони, 

 потенціал сільського господарства 
й переробної промисловості, 

 лісові ресурси та їх переробка, 
 потенціал території у сфері 

розвитку туризму: багатство 
історичних і природних пам’яток, 

 розвинена мережа установ 
інфраструктури підтримки бізнесу. 

 низький економічний потенціал 
території та показник заможності 
суспільства, 

 застаріла структура економіки, 
 слабкі показники Волинської 

області в зовнішній торгівлі, 
 занадто мало інвестицій у сучасні 

технології, 
 недостатньо розбудована і 

застаріла туристична 
інфраструктура, 

 слабка координація діяльності 
установ інфраструктури 
підтримки бізнесу з метою 
підтримки розвитку економічної 
співпраці у транскордонному 
вимірі. 

 

Можливості Загрози 

 вигідне географічне розташування 
на основних шляхах сполучення, 
особливо транзитний коридор 
M1/E30: Берлін–Варшава–Брест–
Мінськ–Москва, 

 спеціалізація території в 
логістичних і транспортних 
послугах, 

 надалі ємний ринок на продукти й 
послуги – можливість зростання 
інвестицій через зовнішній капітал, 

 використання наявної 
інфраструктури науково-
технологічних парків до трансферу 
технологій. 

 митні й податкові бар’єри, 
 спрямування експорту тільки на 

один ринок, 
 зміна транзитного коридору, 
 диференційовані правові 

положення в різних державах, 
 внутрішня конкуренція між 

окремими регіонами Єврорегіону 
«Буг», 

 нестабільна політична ситуація. 
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4. БАЧЕННЯ І ГОЛОВНА МЕТА РОЗВИТКУ ЄВРОРЕГІОНУ «БУГ» 
ДО 2020 РОКУ 

 
Бачення розвитку Єврорегіону «Буг» визначає цільовий стан, досягнення якого 
прагнутимуть власті окремих регіонів та приватні партнери, використовуючи ресурси 
наявного стану. Цільовий стан, що міститься у баченні, передбачає створення 
сприятливих умов для розвитку економічних, туристичних і соціальних функцій 
Єврорегіону «Буг». Досягнення вказаних елементів бачення розвитку спричинить 
підвищення привабливості Єврорегіону «Буг» у аспекті якості життя.  
 

Бачення 
 

 

У 2020 році Єврорегіон «Буг» буде: 
 територією, приязною для мешканців, і гарантуватиме високу 

якість життя;  
 територією, де динамічно розвиватиметься економіка, з 

розвинутим і сучасним сільським господарством (із врахуванням 
принципів стабільного розвитку); 

 туристично привабливою територією міжнародного значення, з 
туристичною пропозицією, яка спиратиметься на унікальне 
природнє середовище і культурну спадщину; 

 територією, доступною в аспекті сполучення. 
  

  

  

 
Спираючись на соціально-економічний діагноз та SWOT-аналіз Єврорегіону «Буг» (до 
складу якого входять Люблінське воєводство, Брестська область і Волинська область), 
сформульовано головну мету документа «Інтегрована функціонально-просторова 
концепція розвитку Єврорегіону „Буг” до 2020 року».  

Головна мета 
 

 

Покращення якості життя і підвищення конкурентоспроможності 
транскордонного регіону Єврорегіону «Буг» шляхом більш ефективного 
використання внутрішнього потенціалу та нівелювання бар’єрів для 
розвитку. 

  
  

  

Головна мета була деталізована шляхом сформулювання чотирьох стратегічних цілей і 
приписаних до них напрямків розвитку. 
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5. ЦІЛІ Й НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ЄВРОРЕГІОНУ «БУГ» ДО 2020 РОКУ 

 

 

 

1. Охорона природничо-
культурної спадщини на 

території Єврорегіону 
«Буг» та раціональне 
використання його 

потенціалів 

1.1. Творення і утримання 
транскордонних 

природоохоронних територій. 

1.2. Діяльність, спрямована на 
підтримку чистоти басейну 

Бугу. 

1.3. Розвиток транскордонної 
співпраці служб кризового 

управління. 

1.4. Транскордонна діяльність, 
спрямована на охорону 
всесвітньої культурної 

спадщини. 

1.5. Підтримка транскордонних 
культурних і спортивних заходів. 

1.6. Розвиток транскордонної 
співпраці між установами та 

організаціями, які займаються 
довкіллям і культурою. 

 

2. Розвиток сучасного 
суспільства і людських 
ресурсів на території 

Єврорегіону «Буг» 

3. Покращення доступності, 
інвестиційної привабливості 

та забезпечення 
енергетичної безпеки 

Єврорегіону «Буг» 

4. Ефективна економіка на 
території Єврорегіону 

«Буг» 

2.1. Покращення якості 
життя мешканців 

транскордонних 
територій. 

2.2. Достосування 
інфраструктури охорони 

здоров’я до актуальних 
демографічних тенденцій. 

2.3. Підвищення рівня освіти 
і знань мешканців 
Єврорегіону «Буг». 

2.4. Розвиток 
транскордонної 

інфраструктури культури, 
спорту й відпочинку. 

3.1. Підвищення 
ефективності 

прикордонного руху шляхом 
модернізації наявних 

пунктів перетину кордону 
та побудови нових. 

3.2. Розвиток 
транскордонної дорожньої 

та залізничної 
інфраструктури. 

3.3. Підтримка енергетичної 
інфраструктури Єврорегіону 

«Буг» та диверсифікація 
джерел енергії. 

3.4. Охорона і запобігання 
деградації довкілля шляхом 

побудови і модернізації 
водно-каналізаційної 

інфраструктури. 

4.1. Зростання 
конкурентоспроможності 
логістично-транспортних 

послуг. 

4.2. Творення умов для 
розвитку промисловості й 
сільського господарства. 

4.3. Розвиток інтегрованої 
пропозиції у сфері 

транскордонного туризму. 
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ДОВКІЛЛЯ І КУЛЬТУРА 

Транскордонна співпраця, що має на меті охорону природничо-культурного середовища, 
необхідна для збереження цих цінностей і стабільного розвитку транскордонної 
території. Територія Єврорегіону «Буг», з огляду на унікальні у світовому масштабі 
природні та багатокультурні цінності, має потенціал для розвитку в туристичній галузі. 
На основі детального аналізу транскордонної території в аспекті ресурсів природи і 
культурної спадщини сформульовано першу стратегічну ціль: 

1. Охорона природничо-культурної спадщини на території Єврорегіону 
«Буг» та раціональне використання його потенціалів 

Утримання наявного стану природничо-культурного середовища на рівні, який 
гарантуватиме наступним поколінням використання його тією мірою, якою його 
використовують теперішні покоління, згідно з принципом стабільного розвитку, є 
основною передумовою розвитку регіону. Особливого значення набуває раціональне 
використання ресурсів, що передбачає мінімалізацію шкідливого впливу господарчої 
діяльності на довкілля. Необхідним є також краще інтегрування охоронної діяльності з 
профілактичними заходами, відповідати за які повинні передовсім економічні сектори. 

Для досягнення першої стратегічної цілі були визначені наступні напрямки розвитку: 

1.1. Творення і утримання транскордонних природоохоронних територій. 

1.2. Діяльність, спрямована на підтримку чистоти басейну Бугу. 

1.3. Розвиток транскордонної співпраці служб кризового управління. 

1.4. Транскордонна діяльність, спрямована на охорону всесвітньої культурної 
спадщини. 

1.5. Підтримка транскордонних культурних і спортивних заходів. 

1.6. Розвиток транскордонної співпраці між установами та організаціями, 
які займаються довкіллям і культурою. 

На польсько-білорусько-українському прикордонні розташовані надзвичайно цінні з 
природничої точки зору території. Державні кордони штучно розділяють торф’яниково-
болотні масиви Полісся, горбисте Розточчя і басейн мальовничої та дикої річки Буг. 
Природні ресурси належать до найважливіших потенціалів розвитку Єврорегіону «Буг». 
Необхідно вживати заходи, що мають на меті послаблення шкідливого впливу людини 
на екосистеми, охорону біотопів і видів, яким загрожує зникнення, охорону ландшафтів, 
врівноважене використання простору, обмеження перетворення територій, що мають 
цінне природниче і культурне значення, рекультивацію деградованих територій та 
покращення здоров’я лісів. Покращення стану природнього середовища надасть кращий 
доступ до раніше недостатньо використовуваних ландшафтних і природних цінностей 
транскордонної території Єврорегіону «Буг» для туризму і рекреації.  
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До природних цінностей території належить річка Буг. Це одна з останніх настільки 
диких і мальовничих нерегульованих річок у Європі. Слід забезпечити комплексний 
підхід до проблем впорядкування водного господарства у басейні Бугу й докласти всіх 
зусиль для того, щоб її води та води її приток зберегли чистоту і свій природний 
характер. У басейні Бугу слід також вжити заходів, спрямованих на охорону і 
врівноважене використання екосистем, зокрема покращити захист від повеней 
i водоутримання, забезпечити відповідні ресурси води, відновлення і захист водних 
екосистем. 

З точки зору охорони природничої спадщини дуже важливою є співпраця служб 
кризового управління, що робить можливою швидку реакцію на конкретну загрозу, якою 
може бути пожежа, повінь або зсув, що трапиться недалеко від державного кордону. 
Якщо на ближчій відстані перебуватиме орган іншої держави, слід повідомити в першу 
чергу його. Це гарантує якомога швидшу реакцію, завдяки чому втрати будуть 
мінімалізовані. 

Культурне середовище може бути для обраних територій суттєвим чинником 
економічної активізації та будування місцевих конкурентних переваг. На багатьох 
територіях воно є єдиним реальним чинником зростання. Територія Єврорегіону «Буг» 
характеризується незвичайною культурною спадщиною, яка є результатом співіснування 
багатьох культур і релігій. Про це свідчить архітектура, переважно сакральна, а також 
традиції й народна творчість на цих територіях. Охорона й популяризація 
багатокультурної спадщини може призвести до збільшення туристичної популярності 
регіону. В рамках цього напрямку розвитку важливим є творення культурних парків, 
популяризація територій, що мають велике культурне значення, та реставрація об’єктів 
культурної спадщини. 

Реалізацію всіх напрямків розвитку полегшить позитивно орієнтоване й інтегроване 
суспільство. На території Єврорегіону «Буг» проживає населення, яке представляє три 
культури і три релігії: католицьку, православну та іудаїзм. Інтеграції мешканців, без 
сумніву, сприятиме організація транскордонних культурних і спортивних заходів. Для 
здійснення таких заходів необхідно створити туристичні пункти перетину кордону. 

Основою ефективного управління природним середовищем є доступ до актуальної 
інформації. Відповідальні органи повинні мати доступ до перевірених якісних та 
кількісних даних про природні ресурси, їх стан та розміщення. З цією метою необхідно 
протидіяти й запобігати природним і/або антропогенним загрозам і катастрофам, 
інтегрувати джерела і системи інформації про стан довкілля, поширювати системи 
управління й моніторингу довкілля та нових, інноваційних методів оцінки стану 
довкілля, підвищувати рівень знань та вмінь людей, залучених у процес управління 
охороною довкілля, розвивати систему моніторингу й реагування на природні загрози, 
контролювати правові вимоги у сфері довкілля, розвивати системи запобігання і 
ліквідації наслідків серйозних аварій. 
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СУСПІЛЬСТВО 

Суспільство, освіта, культура й охорона здоров’я – це чинники, які визначають розвиток 
Єврорегіону «Буг». Від якості й чисельності людських ресурсів залежить економічний 
розвиток, який згодом проектується на природні ресурси та технічну інфраструктуру. В 
оперті на детальний аналіз транскордонної території визначено другу стратегічну ціль: 

2. Розвиток сучасного суспільства і людських ресурсів на території 
Єврорегіону «Буг» 

Населення, що живе на польсько-білорусько-українскому пограниччі, поєднане 
культурними й історичними зв’язками. Але важливим є творення нових зв’язків шляхом 
підтримки транскордонної співпраці між різними суб’єктами, ефектом якої буде 
подальша інтеграція. Це сприятиме зміцненню почуття ідентичності мешканців 
території, взаєморозуміння і подолання наявних бар’єрів. Соціальні питання, пов’язані з 
покращенням привабливості Єврорегіону «Буг» як місця проживання, роботи й 
відпочинку, а також покращення стану здоров’я і освіти мешканців, були включені в 
наступні напрямки розвитку: 

2.1. Покращення якості життя мешканців транскордонних територій. 

2.2. Достосування інфраструктури охорони здоров’я до актуальних 
демографічних тенденцій. 

2.3. Підвищення рівня освіти і знань мешканців Єврорегіону «Буг». 

2.4. Розвиток транскордонної інфраструктури культури, спорту й 
відпочинку. 

Даний транскордонний регіон характеризується значним відпливом населення та 
зростанням кількості осіб післяпрацездатного віку. Це проектується на економічну 
ситуацію Єврорегіону «Буг». Відплив мешканців пов’язаний, зокрема, зі значною 
диференціацією в доступі до освітньої, культурної й соціальної інфраструктури, а також 
зі складнощами, пов’язаними з пошуком роботи. 

Конкурентоздатна економіка вимагає освіченого й активного суспільства, спроможного 
функціонувати, спираючись на знання, а також активного суспільства із високим 
соціальним капіталом. Тому в ситуації несприятливих демографічних тенденцій дедалі 
більшого значення для місцевої економіки набуває стан здоров’я трудових ресурсів. А 
отже, важливо, крім надання підтримки економічній сфері, спрямовувати зусилля на 
розвиток обраних сфер соціальної інфраструктури. Велике значення для місцевої 
економіки має також рівень освіти мешканців. Його підвищення вимагає не тільки 
реалізації інфраструктурних заходів, але й покращення якості навчання. Окрім шкільних 
форм освіти, слід підтримувати позашкільну освіту, а також дбати про підвищення 
кваліфікацій і знань у системі безперервної освіти. Окрім суто освітньої інфраструктури, 
слід прагнути доповнення спортивної інфраструктури, збільшуючи таким чином 
можливості рухового розвитку дітей і молоді. Великий наголос слід зробити також на 
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покращення умов життя мешканців Єврорегіону «Буг» у сфері культурної та туристичної 
інфраструктури.  

 

ІНФРАСТРУКТУРА 

Розташування Єврорегіону «Буг» на стику найважливіших транспортних і енергетичних 
шляхів сполучення створює величезний потенціал для економічного розвитку регіону. 
Дорожня та залізнична інфраструктура є одним із чинників, які зумовлюють внутрішню 
цілісність і привабливість досліджуваної території. Без сумніву, покращення 
комунікаційної доступності може бути одним із найважливіших чинників використання 
потенціалів розвитку Єврорегіону «Буг». Великий вплив на привабливість території має 
також інша мережева інфраструктура: водно-каналізаційна, газова та 
електроенергетична, а також – з огляду на транскордонний характер території – 
інфраструктура, пов’язана з обслуговуванням прикордонного руху. На основі детального 
аналізу транскордонної території було визначено третю стратегічну ціль: 

3. Покращення доступності, інвестиційної привабливості та забезпечення 
енергетичної безпеки Єврорегіону «Буг» 

Окрім згаданої вище технічної інфраструктури, великого значення для розвитку 
транскордонних територій набуває виробництво енергії з відновлюваних джерел як 
один із компонентів стабільного розвитку. З огляду на це в рамках третьої стратегічної 
цілі підтримуватимуться наступні напрямки розвитку:  

3.1. Підвищення ефективності прикордонного руху шляхом модернізації 
наявних пунктів перетину кордону та побудови нових. 

3.2. Розвиток транскордонної дорожньої та залізничної інфраструктури. 

3.3. Підтримка енергетичної інфраструктури Єврорегіону «Буг» та 
диверсифікація джерел енергії. 

3.4. Охорона і запобігання деградації довкілля шляхом побудови і модернізації 
водно-каналізаційної інфраструктури. 

Досягнення цієї мети сприятиме підвищенню ефективності інфраструктури і 
прикордонних процедур та безпеки на кордонах. Це також дозволить розв’язати 
проблему слабкої комунікаційної доступності. Наявна мережа доріг на транскордонній 
території неспроможна задовольнити все більші транспортні потреби населення й 
економіки з огляду на незадовільний технічний стан, недостатні параметри та низький 
рівень безпеки. Це один із бар’єрів, який ускладнює соціально-економічний розвиток і 
обмежує конкурентоздатність Єврорегіону на міжнародній арені. Крім того, діяльність у 
сфері водно-каналізаційної інфраструктури веде до покращення стану природного 
середовища Єврорегіону «Буг», який має вплив на якість життя мешканців, що є 
водночас елементом його економічної привабливості. Чисті території з мало зміненою 
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природою проектуються на туристичну привабливість регіону, а відповідна водно-
каналізаційна інфраструктура й утилізація відходів створюють можливості для ведення 
економічної діяльності без генерування значних витрат на охорону довкілля. 

 

ЕКОНОМІКА 

Територія Єврорегіону «Буг» володіє потенціалом для економічного розвитку, який 
спирається передовсім на сприятливе географічне розташування – основні автомобільні 
й залізничні шляхи сполучення, розташування на кордоні Європейського Союзу, – а 
також на природні ресурси й великий попит на продукти та послуги як на потреби 
внутрішнього ринку, так і на потреби ринку сусідніх держав. Важливим елементом 
розвитку території є торговельний обмін з країнами Західної та Східної Європи. 
Незважаючи на такий значний потенціал, територія відзначається низьким показником 
рівня економічного розвитку. Належна транскордонна співпраця між регіонами повинна 
сприяти зростанню конкурентоздатності регіональних економік. На основі детального 
аналізу транскордонної території у сфері економіки окремих регіонів сформульовано 
четверту стратегічну ціль: 

4. Ефективна економіка на території Єврорегіону «Буг» 

Характерними для даної території секторами економіки є транспорт і логістика, 
торгівля, переробка сільськогосподарської продукції, деревообробна промисловість та 
переробка інших лісових ресурсів, легка промисловість, а також сільське господарство. 
Галуззю економіки, яка підтримає розвиток території, може стати туризм. У добу 
глобалізації особливого значення набуває спеціалізація території, використання нових 
технологій та взаємна співпраця. Такі принципи узгоджуються з новими пріоритетами 
розвитку, що містяться у документі Європейського Союзу «Європа 2020. Стратегія для 
розумного, сталого та всеохоплюючого зростання», у тому числі передовсім тематичної 
концентрації, поєднаної з якомога більшою ефективністю транскордонної співпраці. 
Тому необхідна спільна інтеграція дій окремих регіонів із метою підвищення 
ефективності економіки, а тим самим сприяння зростанню конкурентоздатності 
транскордонної території Єврорегіону «Буг». 
Реалізації цієї четвертої стратегічної цілі служитимуть наступні операційні цілі:  

4.1. Зростання конкурентоспроможності логістично-транспортних послуг. 

4.2. Творення умов для розвитку промисловості й сільського господарства. 

4.3. Розвиток інтегрованої пропозиції у сфері транскордонного туризму. 

Особливу роль у економічному розвитку території відіграють транспорт і логістика, яка 
розвивається переважно у Брестській області та в Люблінському воєводстві на території 
Біло-Підляського та Грубешівського повітів. Створена на цих територіях інфраструктура 
має міжнародне значення: там, зокрема, розміщені одні з найбільших у Європі 
перевантажувальні комплекси. Розвиток логістичних і транспортних послуг має великий 



 стор. 111 

вплив на економіку окремих регіонів. Слід прагнути збільшення конкурентоздатності 
цієї галузі шляхом поглиблення транскордонної співпраці, включаючи творення умов 
для інвестування зовнішнього капіталу, подальший розвиток інфраструктури, в тому 
числі інтермодальної (зокрема, дороги, залізничні лінії, вантажний аеропорт), спільну 
систему промоції та інформації про логістичні центри (зокрема, із застосуванням систем 
просторової інформації та інших інструментів ІКТ), чіткий поділ так званого 
логістичного і транспортного ринку. 

Окрім сектора логістичних і транспортних послуг, важливим елементом, що впливає на 
розвиток території, є промисловість і сільське господарство. Слід зосереджувати спільну 
діяльність на визначених господарчих спеціалізаціях та на втіленні нових технологій. 
Заходи у транскордонному вимірі повинні включити: інтегровану господарчу промо-
кампанію Єврорегіону, підтримку взаємної співпраці підприємств, зокрема у сфері 
постачання сировини для виробництва, використання сучасних інструментів для 
ведення співпраці між підприємствами, напр., платформ B2B (Business to Business), 
розвитку економічних/інвестиційних зон та творення подальших стимулів для ведення 
економічної діяльності, в тому числі іноземних інвестицій. Важливою є взаємна 
співпраця установ інфраструктури оточення бізнесу, зокрема, з метою обслуговування 
фірм, зацікавлених співпрацею на транскордонній території, а також використання 
наявного потенціалу науково-технологічних парків із метою трансферу технологій.  

Принциповий вплив на розвиток регіонів здійснює сільське господарство, яке особливо 
вирізняється на території Люблінського воєводства, натоміть у Брестській та Волинській 
областях воно вимагає інтенсивних реструктуризаційних і модернізаційних заходів. З 
огляду на значний потенціал сільськогосподарських продуктів Люблінський регіон може 
стати основним постачальником сировини для переробки продуктів сільського 
господарства у Брестській і Волинській областях з метою подальшого експорту 
виготовленої продукції на східні ринки.  

Невід’ємним елементом економічного розвитку є взаємна співпраця між галузевими 
організаціями, які функціонують в окремих регіонах.  

Територія має потенціал для розвитку туризму, котрий належить до найбільш 
динамічних секторів економіки на світі. На конкурентоздатність території Єврорегіону 
«Буг» може вплинути спільна пропозиція, інтегрована у туристичний продукт. Пункт 
призначення туриста між Люблінським воєводством та Брестською або Волинською 
областю забезпечить конкурентоздатність і винятковість пропозиції. З цією метою слід 
розвинути співпрацю між туристичними організаціями, ідентифікувати спільні 
елементи, з яких складається туристичний продукт, та достосувати туристичну 
інфраструктуру. Важливим елементом є спільні інформаційно-рекламні заходи та 
організація спільних подій, а також вдосконалення туристичного руху через кордон. 
Здійснений діагноз показує також можливість розвитку оздоровчого туризму на базі 
чинних курортів на території Люблінського воєводства та Волинської області. Співпраця 
установ і організацій, які займаються туризмом у окремих регіонах, повинна привести до 
ідентифікації транскордонних туристичних продуктів та створення стратегічного 
документа, який, зокрема, визначає розвиток цих продуктів і управління ними. 
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6. ОПИС ГРОМАДСЬКИХ ОБГОВОРЕНЬ ДОКУМЕНТА 

 

Громадські обговорення документа «Інтегрована функціонально-просторова концепція 
розвитку Єврорегіону „Буг” до 2020 року» були проведені у два основні етапи. 

Першим етапом консультацій були дві зустрічі у Польщі лідера та партнерів проекту 
«ГІС через кордон – спільна платформа просторового управління в Єврорегіоні “Буг”», 
тобто Асоціації органів місцевого самоврядування Єврорегіону «Буг», Асоціації «Східний 
кластер консалтингу й послуг у Любліні», Транскордонного об’єднання Єврорегіон «Буг» 
та Брестського обласного центру сприяння розвитку агроекотуризму «АГРОЕКОТУР». 

Перша зустріч відбулася 28 лютого 2014 року в приміщенні Асоціації «Східний кластер 
консалтингу й послуг», а друга – 2 квітня 2014 р. у Янові біля Холма. На цих зустрічах 
було визначено й проаналізовано вміст документів, які лягли в основу розробки 
«Інтегрованої концепції». Ними стали: 

 Вступне програмно-просторове дослідження Єврорегіону «Буг» із польського 
боку,  

 Концепція просторового планування Волинської області, 
 Концепція просторового планування Брестської області. 

Партнери у ході обговорення визначили, які елементи будуть включені в згадані 
документи. Погоджено, що кожен з-поміж партнерів проаналізує просторове освоєння, 
стан довкілля, якість життя суспільства, стан інфраструктури та економіки своїх регіонів. 

Другий етап громадських обговорень відбувся під час зустрічі в Бресті у Білорусі, 
проведеної 5 червня 2014 р. На зустрічі партнери проекту представили дані, які вдалося 
зібрати з метою використання їх у розробках. У ході дискусії її учасники верифікували 
первинний обсяг даних та обмінялися спостереженнями на тему розроблюваних 
документів для окремих регіонів Єврорегіону «Буг». 

2 жовня 2014 р. у Луцьку в Україні відбулася зустріч, на якій представлено кінцеву версію 
«Інтегрованої функціонально-просторової концепції розвитку Єврорегіону „Буг” до 2020 
року». Всі уваги та пропозиції щодо діагнозу та напрямків розвитку, що виникли у ході 
розробки Інтегрованої концепції, були враховані в кінцевій версії документа. 
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