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ВІДКРИТЕ ЗВЕРНЕННЯ
 
Про бездіяльність Адміністрації 
Президента України  у справі створення

нових об’єктів природно-заповідного фонду
 

Шановний Вікторе Федоровичу!
Ми, що нижче підписались, повідомляємо Вас про бездіяльність 

Адміністрації Президента України, яка вже кілька років фактично саботує 
виконання Вами, як Президентом України, Ваших функцій по розширенню 
об’єктів та територій природно-заповідного фонду України. 

Створення природоохоронних територій є основним інструментом 
комплексного збереження біологічного та ландшафтного різноманіття. Їх роль 
у збереженні та підтримці природної рівноваги, екологічної стійкості планети, 
у збереженні біосфери в цілому величезна і принципово незамінна. 

Ми всі є свідками того, як катастрофічно зменшуються природні ресурси, 
приватизуються цінні природні території, активізуються спроби під "благими" 
намірами ліквідувати природоохоронні об’єкти, які є великим надбанням 
держави, служили, служать і завжди будуть служити народу України, його 
процвітанню. Ми впевнені, що в цей важкий час держава не має права свої 
цінні та унікальні природні території залишити напризволяще.

Активісти громадських організацій і науковці, що долучались до 
підготовки матеріалів створення нових територій природно-заповідного 
фонду, добре знають, що протягом останніх 3 років проекти оголошення 11 
заказників та 5 пам‘яток природи загальнодержавного значення, погоджені 
всіма зацікавленими сторонами від землекористувачів та сільських рад до 
облдержадміністрацій чекають на підпис Президента України. Розроблені на 
їх основі проекти 3-х указів Президента України погоджено в установленому 
порядку із зацікавленими центральними органами виконавчої влади 
та організаціями, схвалено на засіданнях Уряду та подано на розгляд 
Адміністрації Президента України. Це такі проекти указів Президента України: 
 
1) «Про території та об'єкти природно-заповідного фонду загальнодержавного 
значення» (оголосити заказник "Волощина" та пам'ятки природи "Балка 
Крейдяний яр", "Печера Опільська", розширити 3 парки-пам'ятки садово-
паркового мистецтва в Тернопільській та Луганській областях) – схвалено на 
засіданні Уряду 02.09.2010; 
2) «Про оголошення природних територій заказниками загальнодержавного 
значення» (оголошення заказників "Урочище Терське", "Добрянські 
гори", "Ельба", "Балка Ковильна" та "Товтровий степ" в Луганській та 
Тернопільській областях) – схвалено на засіданні Уряду 13.04.2011; 



3) Про оголошення природних територій та об’єктів заказниками і пам’ятками 
природи загальнодержавного значення (оголошення  заказників “Дельфінієвий 
схил”, “Єлізаветівський степ”, “Сафоново”, “Калинове-Довге”, “Церковний 
ліс” та 2 пам‘ятки природи в Луганській та Івано-Франківській областях) – 
схвалено на засіданні Уряду 30.11.2011.
 

Просимо Вас Вікторе Федоровичу, доручити главі Адміністрації 
Президента України перестати приховувати від Вас зазначені проекти указів 
Президента України та подати Вам їх на підпис. 
 

Просимо не давати доручення Уряду чи Мінприроди відповісти на 
наше звернення, а просто підписати вищезазначені укази, на що очікує 
громадськість вже 3 роки.
 
З повагою,
 
Василюк Олексій, заступник голови Національного екологічного центру України,
Тетяна Чорна, Молодіжний екологічний центр ім. В.І.Вернадського
Любомира Качмарська, голова Тернопільського екологічного об'єднання "Наше Місто"
Катерина Норенко, Київ, МВ НЕЦУ
Наталія Саідахмедова. Міжвідомча науково-дослідна лабораторія "Вивчення біологічного 
різноманіття та розвитку заповідної справи", Харківський обласний осередок Національного 
екологічного центру України, м. Харків.
Галина Проців, Екологічний клуб «Край», м.Бережани
Микола Вітько, Зелений світ,  м.Марганець,
Андрій Тупіков,  начальник відділу науки, моніторингу та еколого-освітньої роботи 
НПП "Дворічанський".
Володимир Ночвай , к.т.н, Національний університет Державної податкової служби 
України
Валеріан Гордієнко, ДОП м.Києва «Зелене Майбутнє»
Юрій Лісовий, ДОП м.Києва «Зелене Майбутнє»
Петро Тєстов, ДОП м.Києва «Зелене Майбутнє»
Олена Міскун м. Київ
Олексій Бурковський, Донецька обласна організація Всеукраїнської екологічної ліги.  
Бойко М.Ф. Проф., Голова Херсонської філії НЕЦУ
Олександр Степаненко, ЕГО "ЗС"
Альона Кулакова 
Олександр Рудик, Товариство геоекологів, м. Сімферополь 
Тетяна Гардашук
Антон Біатов, Голова ради Харківського обласного осередку НЕЦ України
Ігор Балашов, к.б.н., Інститут зоології НАН України
Іван Мойсієнко, Херсонський державний університет 
Любов Гавриленко, Херсонський державний університет 
Анастасія Шапошнікова, Херсонський державний університет 
Олег Андрос, спілка вільних журналістів «Природа над усе!»
Андрій Єна, д.б.н., ПФ НУБіП України "Кримський агротехнологічний університет"
Олексій Сілічьов ВЕЛ, Дніпропетровськ
Анна Куземко, координатор діяльності Європейської степової групи (European Dry 
Grassland Group) в Україні.
Валерій Головашкін, виконавчий директор "S.R.International Education Consultancy",в.о. 
директора СКТБ з ДВ Інституту Проблем Кріобіології і Кріомедицини НАН України,
Олександр Веремко-Бережний 



Віталій Коломійчук, доцент кафедри заповідної справи ДЕАПОУ при Мінприроди
Сергій Шапаренко, голова ради Екологічної групи «Печеніги»
 
 
 


