
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ № 504

12 жовтня__ 2017 р. 25 сесія 7 скликання

Про депутатське звернення депутата Вінницької обласної Ради 7 скликання 
Мазура Г.Ф. до Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б. щодо ініціювання 

розробки та прийняття державної довгострокової програми збереження 
якості і підвищення родючості ґрунтів України

Відповідно до статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні”, статті 22 Закону України „Про статус депутатів місцевих рад”, 
враховуючи висновки постійних комісій обласної Ради з питань бюджету, 
фінансів та обласних програм і з питань агропромислового комплексу і земельних 
відносин, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Схвалити депутатське звернення депутата Вінницької обласної Ради 7 
скликання Мазура Г.Ф. до Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б. щодо 
ініціювання розробки та прийняття державної довгострокової програми 
збереження якості і підвищення родючості ґрунтів України, що додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
обласної Ради з питань бюджету, фінансів та обласних програм (Мазур Г.Ф.) і з 
питань агропромислового комплексу і зем<£йьних відносин (Барцьось В.В.).

Голова обласної Ради
Г\

А. ОЛІЙНИК



Додаток 
до рішення 25 сесії 

обласної Ради 7 скликання 
від 12 жовтня 2017 р. N«#2^

Депутатське звернення депутата Вінницької обласної Ради 7 скликання 
Мазура Г.Ф. до Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б. щодо ініціювання 

розробки та прийняття державної довгострокової програми збереження якості і
підвищення родючості ґрунтів України

Проблема збереження якості Грунтів та підвищення рівня родючості ґрунтів є 
однією з ключових як для зростання ефективності вітчизняного 
сільськогосподарського комплексу, так і для забезпечення збереження екосистеми 
самих ґрунтів. Водночас, як показують результати досліджень Інституту 
ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського, в результаті дії природних і 
антропогенних факторів, протягом останніх десятиліть відбувається суттєве 
погіршення стану ґрунтів в Україні, що проявляється в наступному:

- скорочення рівня гумусу в ґрунті;
- значний рівень закисленості ґрунтів в одних регіонах України (переважно 

Полісся і Лісостеп) та підлуговування в інших (переважно, степова зона);
- порушення балансу основних мікроелементів живлення рослин в ґрунтах 

(азот, фосфор, калій);
- фізичній деградації ґрунтів як наслідок ведення інтенсивного сільського 

господарства, надмірної розорюваності ґрунтів;
- розвиток ерозійних процесів, що є наслідком екологічно необґрунтованої 

інтенсивної експлуатації земельних ресурсів, надмірної розораності ґрунтового 
покриву, порушення рівноваги кругообігів хімічних елементів в агроекосистемах.

Наслідками зазначеного є недоотримання врожаїв, виснаження ґрунту, 
погіршення його фізико-хімічних властивостей, що може призвести до погіршення 
врожайності в довгостроковій перспективі, порушення екобалансу використання та 
відтворення ґрунтів. Вирішення цих та низки інших проблем, які наявні у сфері 
збереження якості ґрунтів та підвищення рівня родючості ґрунтів вимагають 
прийняття окремої державної програми. Адже лише в межах окремої державної 
програми можна вирішувати такі комплексні питання.

Враховуючи вищезазначене, прошу Вас доручити Міністерству аграрної 
політики і продовольства України спільно із профільними науково-дослідними 
інститутами та іншими зацікавленими сторонами напрацювати комплексну 
довгострокову державну програму збереження якості і підвищення родючості 
ґрунтів України для подальшого затвердження рішенням Кабінету Міністрів 
України або Верховної Ради України.

Депутат обласної Рдда— Г.Ф. Мазур


