
РІШЕННЯ 

міжнародного круглого столу, присвяченого Всесвітньому Дню Ґрунту 2020 

(World Soil Day) 

(м. Харків, 3 грудня 2020р.) 

Учасники круглого столу у доповідях та обговоренні привертають увагу 

державних органів, бізнесу, усіх верств суспільства до ґрунту як незамінного 

компоненту екосистеми та основи продовольчої безпеки. Питання контролю 

стану ґрунтів та їхньої родючості, формування ґрунтохоронної політики стають 

особливо важливими у контексті сучасних процесів впровадження ринку землі в 

Україні. Першочергового захисту потребують чорноземні ґрунти, які є 

невідновлювальним багатством людства. Стале управління ґрунтовими 

ресурсами можливе лише за умов повноти і якості інформації про ґрунти, 

розроблення та впровадження ґрунтозахисних технологій, активної міжнародної 

співпраці. 

Всесвітній День Ґрунту в 2020 році проходить під девізом «Підтримуйте 

ґрунт живим, захищайте біорізноманіття ґрунту», яке є найважливішим 

чинником підтримки екологічної рівноваги в агроценозах. Учасники круглого 

столу наголошують: 

1. У розв’язанні екологічних проблем, забезпеченні сталого розвитку 

аграрного виробництва фаховим вітчизняним інституціям необхідно 

повною мірою використовувати інформацію про показники ґрунтів, у тому 

числі – їхнє біорізноманіття для кращого розуміння проблем та загроз 

здоров’ю ґрунтів та шляхів їх уникнення.  

2. Через існуючі прогалини в інформації про біологічні властивості ґрунтів, у 

тому числі про їхнє біорізноманіття, особливої уваги потребують процеси  

збору та аналізу Українським ґрунтово-інформаційним центром таких 

даних; одночасно, вони мають бути доступними державним органам, 

агробізнесу, науковим установам та громадськості. 

3. Необхідно розширити тематику наукових досліджень за напрямами 

збереження та відновлення біорізноманіття ґрунтів відповідно до сучасних 

викликів; а освітні програми, в яких включені питання ґрунтознавства, 

необхідно розширити за рахунок розділів про біологічний стан ґрунтів, їх 

біорізноманіття.  

4. Для широкого обговорення питань збереження здоров’я ґрунту доцільно 

забезпечити організацію семінарів, робочих зустрічей та участь в 

міжнародних програмах з тематикою біорізноманіття ґрунтів, взяти участь 

у таких заходах, як Global Symposium on Soil Biodiversity, 3rd Workshop of 

International Network of Black Soils тощо. 



5. Необхідним кроком вважаємо широке розповсюдження інформації про 

роль і стан ґрунтів, включно з їх біорізноманіттям, серед пересічного 

населення, найперше – учнівської та студентської молоді, сприяння 

проведенню серед них творчих конкурсів, з представленням переможців на 

всеукраїнських аграрних виставках та форумах наголошуючи про їхні 

можливості в підтриманні здоров’я ґрунтів. 

6. З метою популяризації наукових досягнень ґрунтознавців і агрохіміків та 

поширення їх в міжнародний простір розробити централізовану 

інформаційну базу даних наукових публікацій на базі ГО «Українське 

товариство ґрунтознавців та агрохіміків» (за участю відділень), а  

профільним науковим виданням рекомендувати формувати окремі 

випуски/тематичні розділи щодо стану біорізноманіття ґрунтів. 

 

 

3 грудня 2020 р. 


