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 Народній депутатці України 

Юлії ОВЧИННИКОВІЙ 

 

Щодо збереження цінних природних 

територій Херсонської області 

 

Шановна пані Юліє! 

 

 Обласна державна адміністрація розглянула Ваше звернення стосовно 

загрози збереженню цінних природних територій Херсонської області, що 

мають міжнародний природоохоронний статус та повідомляє наступне. 

У рамках формування регіональної схеми екологічної мережі Херсонської 

області, розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 21 травня         

2014 року № 341 схвалено проект Переліку резервованих цінних для 

заповідання територій та об’єктів Херсонської області (далі – Перелік). 

На підставі підготовленого Херсонським державним університетом  

додатка до звіту з науково-дослідної роботи «Розробка проекту програми та 

схеми формування екологічної мережі Херсонської області», планується 

Перелік доповнити та надати на затвердження до обласної ради. Отже, в 

перспективі передбачається надати статус природно-заповідного фонду біля 

120 територіям та об’єктам в області. 

Питання щодо збереження природної спадщини в процесі децентралізації 

та земельної реформи, планується розглянути на засіданні координаційної ради 

з питань формування національної екологічної мережі області, утвореної 

розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 18 березня 2008 

року № 296 (зі змінами), одразу після закінчення карантинного періоду, що 

запроваджений у зв’язку з поширенням в країні коронавірусу COVID-19. До 

роботи зазначеної ради будуть запрошені Ваші помічники-консультанти.  

 З метою збереження особливо цінних природних територій області, 

Департамент енергетики та екології обласної державної адміністрації звернувся 

до Головного управління Держгеокадастру у Херсонській області з проханням 

при розгляді питань, пов’язаних з розпорядженням земель державної власності 

згідно з повноваженнями,  враховувати вимоги щодо обмежень у використанні 

останніх відповідно до Закону України «Про природно-заповідний фонд 
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України», Конвенції про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, 

головним чином як середовище існування водоплавних птахів (Рамсарська) та 

Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування 

в Європі (Бернська). 

На виконання Державної стратегії регіонального розвитку на період до 

2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 

2014 року № 385, в області реалізовується завдання щодо створення нових і 

розширення існуючих територій та об’єктів природно-заповідного фонду, у 

тому числі створення регіонального ландшафтного парку «Долина курганів». 

 

З повагою 

 

Заступник голови обласної 

державної адміністрації        Сергій КОЗИР 
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