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ЗВЕРНЕННЯ
учасників ХІ делегатського з’їзду Громадської організації
«Українське товариство ґрунтознавців та агрохіміків»
Делегати ХІ з’їзду Громадської організації “Українське товариство
ґрунтознавців та агрохіміків”, що відбувся 17-21 вересня 2018 року у
Харківському національному аграрному університеті імені В.В. Докучаєва
(м. Харків), звертаються до керівництва країни, державних посадових осіб,
представників бізнесу, науки, культури та освіти із закликом звернути увагу на
стан ґрунтових ресурсів України та вжити усіх необхідних заходів, щоб зберегти
якість та родючість ґрунтів для наступних поколінь. Конституція України
проголошує землю основним національним багатством, це – основа формування
українського етносу, запорука збереження продовольчої безпеки та економічної
незалежності.
На жаль, до цього часу наша країна не має Національної
(загальнодержавної) програми охорони ґрунтів, а видатки місцевих бюджетів не
забезпечують належною мірою проведення необхідних заходів. Через це чимало
земель перебуває у передкризовому, а подекуди у кризовому стані з тенденцією
до погіршення якості ґрунтового покриву. Посилення деградації ґрунтів є
особливо небезпечним на тлі нових ризиків, пов’язаних із глобальними змінами
клімату та поступовим залученням земель у товарно-грошові відносини.
Учасники з’їзду наголошують на необхідності удосконалення ґрунтоохоронного
законодавства, у тому числі прийняття рамкового закону про ґрунти, підзаконних
актів з питань моніторингу ґрунтів, запобігання погіршенню їхньої якості,
економічного стимулювання заходів відтворення та підвищення родючості.
В Україні є достатній науковий та кадровий потенціал для реалізації таких
важливих завдань державного значення, як великомасштабне дослідження
ґрунтового покриву, оновлення матеріалів оцінки якості земель, унормування
допустимих антропогенних навантажень на ґрунтовий покрив, розроблення та
впровадження новітніх ґрунтозахисних ресурсоощадних технологій в
агропромисловому комплексі країни тощо. Для цього потрібні консолідовані
зусилля влади, бізнесу, науки, освіти та громадянської спільноти, розуміння
невідкладності розв’язання проблем у сфері охорони та використання ґрунтових
ресурсів, усвідомлення їхньої імперативної значущості для сталого розвитку
нашої України.
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