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Рішенням 21 сесії Міжнародної координаційної ради з Програми ЮНЕСКО "Людина і біосфера" (МАБ) 
25-29 травня 2009 р. створено біосферний резерват "Деснянський". Його ядром є національний природний парк 

"Деснянсько-Старогутський". 

На території НПП “Деснянсько-Старогутський” станом на 2011 рік охороняється 841 видів рослин  та 

342 видів тварин з них 31 вид рослин та 86 видів тварин занесені до Червоної книги України. 

Національний природний парк “Деснянсько-Старогутський” створений заради збереження, відтворення і 

ощадливого використання природних ресурсів Лівобережного Полісся з типовими та унікальними природними 

комплексами, що мають важливе природоохоронне, наукове, естетичне, освітнє, рекреаційне та оздоровче 

значення. Він розташований у межах Новгород-Сіверського Полісся зони змішаних лісів. За своїми 

ландшафтними особливостями, використанням і режимом охорони територія поділяється на дві частини, що 

з’єднані між собою вузькою смугою Придеснянську на заході та Старогутську на сході. 

Парк має чудові можливості для розвитку різних форм рекреації, туризму та відпочинку, також дуже 

важливою є екологічно-просвітницька та наукова та навчальну діяльність у межах НПП. 
Однією з форм роботи є розвиток дитячого екологічного руху, проведення масових природоохоронних 

заходів на районному та обласному рівні. Особливо акції “Марш парків”, “Парк тисячоліття”, “Не рубай 

ялинку!”, “Первоцвіт”, “Збережемо хижих птахів та кажанів”. 

Національний природний парк “Деснянсько-Старогутський” протягом восьми років виступає 

організатором районного дитячого екологічно-туристичного злету, в програмі якого беруть участь команди зі 

шкіл району, вчителі та працівники парку. 

Не один рік парк веде співпрацю по розповсюдженню екологічних знань з дитячим оздоровчим табором 

“Десна”. Почалася вона з того, що співробітники парку поставили мету – ознайомити відпочиваючих у таборі 

дітей з природним різноманіттям і організувати на його території заняття екошколи.  

Одним з перспективних напрямків роботи парку є розвиток в регіоні рекреації і туризму, що вимагає 

значних капіталовкладень. На території парку закладено шість екологічних стежок загальною довжиною 69 км, 
та багатодобові туристичні маршрути. Вони охоплюють майже все природне різноманіття “Деснянсько-

Старогутського” національного природного парку.  

Для реального ознайомлення з природою парку варто здійснити екскурсії по маркованих екологічних 

стежках “Візитівка Десни”, на якій представлені природні комплекси річкової заплави, та “Графовська”, де ви 

пройдете незайманими куточками Старогутських лісів, познайомитися з різноманіттям водної та лісової фауни і 

взагалі ви можете отримати велику насолоду від спілкування з  дикою природою Новгород-Сіверського 

Полісся. Кожна з них має своє призначення і розрахована на різний контингент відвідувачів – як на туристів та 

школярів, так і на науковців. Окрім того кожний бажаючі можуть відвідати землянку Сидора Артемовича 

Ковпака, керівника радянських партизанських загонів в Україні, генерала-майора, двічі Героя Радянського 

Союзу. 

Національний природний парк "Деснянско-Старогутский" притягає любителів природи ще і тим, що 
розташований він в екологічно чистому регіоні України, а також віддаленістю від великих промислових міст. 

Тут є усі можливості для організації відпочинку: облаштування палаткових городків, у яких можливе 

розведення вогнища, катання на човнах та катааранах, збору рідкісних грибів і ягід, порибалити, та зайнятися 

спортивним рибальством та полювання, звичайно для цього потрібно мати необхідні документи та ліцензію. 

Прикордонне положення парку створює перспективи для перетворення його у білатеральний заповідний об'єкт 

з прилеглими об'єктами в Росії.На території парку знаходиться 2 бази відпочинку: «Деснянка» (42 місця), з 

літніми вагончиками, неподалік с. Очкіно та «Боровічанка» (9 місць), неподалік с. Боровичі якими може 

скористатися кожний бажаючий. Бази функціонують цілий рік, опалювальних місць у зимовий період 22. 

Також можна зупинитися у приємній садибі, з етнічними елементами, які стають все популярнішими як у 

західних країнах, так і на Україні.На території НПП є своя пасіка, яка гостинно приймає відвідувачів, та кожен 

бажаючий може скоштувати, та нарешті купити натурального меду, зібраного з екологічно чистих територій, 

що в наш час є дуже цінним. 
НПП займається виробництвом сувенірної продукції, яка дуже охоче покупається відвідувачами.Також 

не мале значення у популяризації парку сприяли проведеня у минулому році найскладнішої гонки «Баха 1000», 

та «PARTIZAN trophy 2011», які привернули увагу до Середино-Будського району та до її недоторканої 

природи не тільки мешканців України, але й іноземців.В усьому світі стає дуже модним та популярним 

проводити відпустку у екологічно чистих місцях. Люди хочуть відпочивати серед дикої природи, зростає 

інтерес до автентичних страв і традиційних ремесел. 

Національний природний парк «Деснянсько-Старогутський», має дуже великі та потужні перспективи у 

цьому сенсі.  

Туристична та рекреаційна діяльності є однією з пріоритетних напрямів у роботі парку. 
 

 


