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1 жовтня 2021 року 

 
Le Prince Albert II 

International Olympic Committee 

President, Sustainability and Legacy Commission 

Château de Vidy  

1007 Lausanne Switzerland 

 

Відкритий лист до Міжнародного олімпійського комітету 

 

Збережемо Карпати – Ні зимовим олімпійським іграм в Україні! 

 
Ваша високість: 

Ми, організації, що нижче підписалися, пишемо Вам, щоб висловити нашу глибоку 

стурбованість екологічними та корупційними ризиками пов’язаними з потенційним 
проведенням зимових олімпійських ігор в Україні. Дане питання обговорювалося 

Президентом України Володимиром Зеленським і головою МОК Томасем Бахом 
під час його недавнього візиту до України. 

 

Зокрема, ми боїмося, що масштабні будівельні проекти, заплановані в даний час в 
Українських Карпатах, можуть безповоротно пошкодити одну з останніх справді 

видатних диких областей Європи включно зонами, що охороняються ЮНЕСКО як 
всесвітня спадщина. 

 

Український уряд використовує розмови про проведення потенційних зимових 
олімпійських ігор, щоб виправдати надзвичайно руйнівні проекти, пов’язані з 

олігархами, які несуть значні ризики знищення природного середовища та розвитку 
корупції. Ці проекти жодним чином не слідують принципам сталого розвитку. Вони 

безумовно не відповідають ідеалам Олімпійських ігор. 

  
● Усі області, про які йде мова, знаходяться нижче 2000 м над рівнем моря, що 

робить їх не придатними для олімпійських ігор у період зміни клімату. 
● Плановані мега курорти на масивах Свидовець та Боржава не спираються на 

існуючі інфраструктуру та громади. Натомість, їх планують побудувати  

серед в основному незайманих ландшафтів у крихкій гірській екосистемі. 
● Десятки зникаючих видів рослин і тварин мешкають на цих територіях 

видатного біорізноманіття, включаючи велику кількість ендемічних видів. 
● Уже сьогодні забезпечення достатньої кількості води є питанням, яке 

викликає велику стурбованість у регіоні. Справедливе та збалансоване 

управління водними ресурсами може бути причиною значного конфлікту з 
місцевими громадами зважаючи на значне очікувано споживання води 

курортними комплексами. 
● В очікуванні курортних проектів та зростаючих цін на землю, місцеві 

високопосадовці та політично пов’язані особи уже розпочали незаконні 
привласнення земельних ділянок в запланованих курортних зонах. 

● У контексті поточних планів курортного комплексу Свидовець у районі 

Ясіня, Україна не виконує протоколи ООН такі як Орхуська конвенція та 
Конвенція Еспо. У березні 2019 року Секретаріат конвенції Еспо відкрив 

справу з цього питання за скаргою Угорщини. До сьогодні Україна не змогла 
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офіційно відповісти на питання, поставлені Угорщиною щодо планів 

курорту Свидовець. 
● Будівництво курорту пов’язують з особами, які мають дуже сумнівну 

репутацію у сфері врядування та дотримання належних процедур. 

 
Ми нагадуємо Міжнародному олімпійському комітету про його глобальну 

відповідальність за навколишнє середовище, зокрема в контексті Конвенції ООН про 
біологічне різноманіття. Ми люб’язно просимо МОК підтримати глобальну боротьбу з 

корупцією у контексті Конвенції ООН проти корупції та працювати заради сталого 

розвитку та захисту довкілля, що передбачено Олімпійською хартією. 
 

Враховуючи усе вищесказане, ми закликаємо Міжнародний олімпійський комітет 
припинити давати українському уряду будь-які підстави для продовження реалізації 

цих вельми проблематичних проектів в Карпатах. 

 
Ми щиро вдячні Вам за увагу. 

 
З повагою, 

 

  
Free Svydovets Group, https://freesvydovets.org/en/  

for correspondence: free.svydovets@gmail.com  
 

 

 

 

Ukrainian Climate Network, Head of the Board Oksana 

Mariuk 
 

Including following organizations: 

 

NGO Ecoclub, Executive director Andriy Martynyuk  
Ecoclubrivne.org 

  

 

Youth Public Environmental Organization "Our Home - 

Manyava", Mykola Skydaniuk, the head of the organization, 

www.ourhomemanyava.com 

 

Chornomorskyi Zhinochyi klub, Head of the NGO Svitlana 

Slesarenok 

 

Ecosense, Head of the NGO Tetiana Zhavzharova 

https://www.facebook.com/ecosense.ngo/  

 

Lesya Loyko, Head of Agency for sustainable development 

of the Carpathian region “FORZA”  

 

NGO Plato, Mykola Riabyka, Executive Director 

https://plato.lviv.ua/ 

https://freesvydovets.org/en/
mailto:free.svydovets@gmail.com
http://www.ourhomemanyava.com/
https://www.facebook.com/ecosense.ngo/
https://plato.lviv.ua/
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NGO Ecodiya 

Executive director Gozak Natalia  

 

NGO Ekoltava, Executive director Maryna Tsyhryk 

 

 

Oleksandr Pylypenko, 

The Head of the NGO “Ecopark Osokorky” 

 

Mariana Vyniarska, Head of the NGO 

Expert advisory center “Legal Analytics” 

 

NGO “Ecosphere” 

executive director Kateryna Stankiewicz-Koval  

www.ekosphera.org   

 

 

Pavlo Vyshebaba, head of NGO "Unique Planet" 

 

 

Miroshnichenko Kateryna,  NGO “The Board of 
Environmental Education “Sweet Osvit” 

 

Vusyk Olena Head of the NGO "Center for international 

cooperation and project implementation" 

 

Environmental Humanitarian Association «Green World» 

Director Olexandr Stepanenko  

 

U-Cycle (NGO Kyiv Cyclists’ Association) 

Anastasiia Makarenko, Executive Director 

 

NGO “Ukrainian Ecological Club “Green Wave”, 

 Head of the NGO Oleksandra Khalaim  
 

Ecological Children’s Association «Green Land», Head of 

the NGO Rymma Aheikina  

 

 

NGO “Sotsialnyi Rukh”, Head of the NGO Vitalii Dudin 

rev.org.ua  

 

http://www.ekosphera.org/
http://rev.org.ua/
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NGO “ECOGVALT”  

CEO Maxym Verdesh 

 

 

NGO “Danube-Carpathian Programme” 

Dr. Bohdan Prots, CEO, Director 

 

 

 

NGO “Transcarpathian tourist organization”   
Shandor Fedir Fedorovych 

 
 

 

 

 

Tourist information center “Turinform Zakarpattia” 

Oleksandr Koval 
https://tourinform.org.ua/ 

 

 

 

Cedos think tank, Ivan Verbytskyi, director 

 

 

Bohdan Vykhor , Managing director  

WWF Ukraine  

 

 

NGO “Ecological club “Eremurus”, Head of the NGO 

Nataliia Valantyrets 

 

Oleh Hetun, Svitovur Outdoor Agency 

 

Yurii Tkachuk, Youth initiatives fondation «Kryla» 

 

Taras Syrotiuk, Touristic Club Antar 

 

NGO “Kroky do maibutnoho”, Y.Dupeshko-Dzhus 

https://tourinform.org.ua/
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MMO "Rivne Plast - NATIONAL UKRAINIAN 

SCOUTING ORGANIZATION", Kopyl Anna 

 

European Wilderness Society/ Європейське товариство 

дикої природи 

 

 

у копії 
 

Володимир Зеленський, Президент України 
Томас Бах, Голова МОК 

Інгер Андерсон, Програма ООН з захисту довкілля (ЮНЕП) 

Одрей  Азулай, Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО 
Бруно Оберле, IUCN 

 
  


