
ВАЖЛИВІ УКРАЇНСЬКІ ПРИРОДООХОРОННІ ДАТИ, 

ПРОПОНУЄТЬСЯ ВІДЗНАЧИТИ ПРОВЕДЕННЯМ 

МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

На 2023 рік припадає декілька важливих для України природоохоронних дат. Так, 55 років 

тому назад, Рада Міністрів Української РСР, 12 листопада 1968 року, за поданням 

новоствореного Державного комітету охорони природи України, прийняла постанову «Про 

організацію нових державних заповідників в Українській РСР», якою утворено Карпатський, 

Поліський, Канівський та Луганський державні заповідники.  

30-річчя припадає в цьому році, і на прийняття 23 грудня 1993 року, Верховною радою 

України першого скликання, постанови «Про впорядкування управління заповідниками та 

національними природними парками», та затвердження Указом Президента України 26 

листопада 1993 року Карпатського, Чорноморського та «Асканія нова» біосферних заповідників 

в Україні. 

Ці дати стали важливими віхами у збереженні унікальних природних та культурних 

цінностей й розвитку заповідної справи в Україні, яка переживає зараз глибоку кризу державного 

управління. 

Для відзначення цих подій, з метою аналізу ситуації, що складається в умовах 

широкомасштабної російської військової агресії проти України, яка призвела до гено- й 

екоциду та розробки заходів із відновлення знищених природних екосистем та розвитку 

заповідної справи в Україні, пропонується провести в жовтні 2023 року на базі Карпатського 

біосферного заповідника (який безпосередньо приймав участь у підготовці деяких із цих 

рішень. Так тут в 1992 році, на республіканському семінарі апробовано проект закону України 

«Про природно-заповідний фонд»; в 1993 році відбулось виїзне засідання Комітету Верховної 

ради з екологічної політики, із вивчення пропозицій щодо прийняття Постанови Верховної ради 

з удосконалення управління заповідниками та національними природними парками; заповідник 

відвідав голова Верховної ради України Іван Степанович Плющ, в ході якого теж порушено 

питання підпорядкування установ природно-заповідного фонду Мінприроди тощо), 

Міжнародну науково-практичну конференцію «Роль установ природно-заповідного фонду та 

інших природоохоронних територій для реалізації в Україні стратегії сталого розвитку та деякі 

аспекти вдосконалення їхньої діяльності» , на якій розглянути, спільно опрацьовані із головою 

Асоціації природоохоронних територій України Миколою Стеценком, орієнтовно такі питання: 

1. Системна криза заповідної справи в Україні та шляхи підвищення її ролі у збереженні 

біологічного та ландшафтного різноманіття й сприяння сталому розвитку. 

2. Розробка та формування новітньої теоретико-методологічної бази для розвитку 

заповідної справи.  

3. Національна мережа територій і об’єктів природно-заповідного фонду: етапи 

інституціоналізації. 

4. Роль установ природно-заповідного фонду та інших природоохоронних територій у 

відновленні порушених російською військовою агресією екосистем та екологічної реставрації 

деградованих війною земель. 

5. Проблеми управління, матеріально-технічного, фінансового та кадрового забезпечення 

установ природно-заповідного фонду та збереження інших природоохоронних територій. 

6. Стимулюючі механізми розвитку заповідної справи: формування природоохоронних 

громадських практик. 
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