
В УКРАЇНІ ВІДЗНАЧЕНО ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ 

ВОДНО-БОЛОТНИХ УГІДЬ 

2 лютого 2022 року, з нагоди відзначення Всесвітнього дня водно-болотних угідь, Департамент 

природно-заповідного фонду та земельних ресурсів Міндовкілля України організував та провів 

урочисте засідання Координаційної ради з питань збереження, 

збалансованого використання та відновлення водно-болотних угідь України. 

Це засідання пройшло у віп-залі Міндовкілля в гібридному форматі (за допомогою платформи 

WEBEX). 

В його роботі, взяли участь представники зацікавлених державних інституцій, установ природно-

заповідного фонду, науковці та громадські активісти, всього біля 60 осіб. 

Розглянуто та обговорено широке коло питань імплементації Рамсарської конвенції в Україні, 

проведення заходів з відновлення та збереження водно-болотних угідь міжнародного значення, 

організації їх наукових досліджень та моніторингу тощо. 

До учасників зібрання з вітальними словами звернулись заступники Міністра захисту довкілля та 

природних ресурсів України Олесандр Краснолуцький та Михайло Хорєв, а також директор 

Департаменту природно-заповідного фонду та земельних ресурсів Міндовкілля України Едуард 

Арустамян. 

З доповідями виступили: Про історію приєднання України до Рамсарської конвенції - голова 

Асоціації природоохоронних територій України Микола Стеценко; Про основні результати та 

завдання щодо впровадження Рамсарської конвенції в Україні - начальник відділу координації 

наукових досліджень, еколого-освітньої та рекреаційної діяльності природно-заповідного фонду та 

земельних ресурсів Департаменту природно-заповідного фонду та земельних ресурсів Міндовкілля 

України, канд. біол. наук Григорій Парчук; Про відновлення та розширення Рамсарського угіддя 

«Чорне багно» - керівниця проекту Українського товариства охорони птахів Тетяна Кузьменко. 

А про тенденції зміни екологічного статусу Рамсарських угідь, зокрема під впливом кліматичних 

чинників та необхідність запровадження заходів з адаптації до змін клімату, а також про 

природоорієнтовані рішення для адаптації до змін клімату й вирішення соціо-економічних проблем – 

стандарти IUCN та можливість їх 

застосування в Україні, цікаво і змістовно говорили керівниця та асистент проєкту INSURE WWF-

Україна Олеся Петрович і Наталія Путільнік. 

Важливою була й заключна доповідь менеджера проектів напрямку «Вода» Дар’ї Болдарєвої на тему 

«Водно-болотні угіддя – природоорієнтоване рішення для адаптації до 

зміни клімату та виконання Національно визначеного внеску». 

Треба зауважити, що в доповідях та повідомленнях, крім питань пов’язаних із Рамсарськими угіддя, 

порушено й ряд інших важливих природоохоронних проблем. 

Так, Григорій Парчук та Микола Стеценко наголосили про надзвичайно велике значення для 

збереження та розширення природоохоронних територій, налагодження співпраці з громадами, 

запровадження законодавчої норми щодо сплати заповідниками та національними природними 

парками місцевим бюджетам земельного податку, за вилучені із господарського використання землі 

природно-заповідного фонду. 

У зв’зку із цим, автор цих рядків наголосив також, що останнім часом в деяких урядових кабінетах, 

обговорюється можливість мінімізації або взагалі скасування земельного податку від земель 

природно-заповідного фонду. Я наголосив, що прийняття такого рішення, призведе до соціальної 

напруги, стане величезним ударом не тільки по бюджетам громад, які як правило розташовані на 

депресивних територіях, але й значно погіршить ставлення населення до заповідників й національних 

природних парків, зупинить процес їх розширення та створення нових. 

Я попросив Координаційну раду, направити аргументоване звернення до Кабміну України, з 

проханням недопущення скасування земельного податку, який сьогодні зобов’язані сплачувати 

заповідники і національні природні парки місцевим громадам та виділити для цього необхідне 

фінансування із Державного бюджету України. 
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