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NATURAL HERITAGE

Україна багата унікальними проя-
вами дорогоцінних викопних ре-

шток едіакарського періоду (635–542 
млн років) [1]. Ринкова вартість всіх цих 
багатошарових покладів, відповідно до 
сучасних цін міжнародних Інтернет-май-
данчиків, за нашими розрахунками, 
близько трильйона доларів США. Але 
більшість едіакарських видів навіть не 
виставляють для продажу, тому що вони 
є дуже рідкісними. Вартість кілограмових 
плиток більше тисячі доларів, а запаси 
цих порід в Україні становлять сотні міль-
йонів тонн. 

Україна на порозі ще однієї «золотої 
лихоманки» поряд з бурштиновою, яка 
знищила унікальний світ Полісся, зміни-
ла традиційний уклад та життя її меш-
канців. Екологічну катастрофу після ді-
яльності бурштинокопачів можна порів-
няти із знищенням лісів Амазонки, що 
призвело за сорок років до зміни клі-

мату на Землі, оскільки кисню стало 
менше, а вуглекислий газ створює пар-
никовий ефект. Дивно, що в світі й до-
сі не створено міжнародну екологічну 
інспекцію з наддержавними повнова-
женнями. Але ми будемо інформувати 
ООН, ЮНЕСКО та інші міжнародні ор-
ганізації про ці кричущі факти, на які не 
реагують можновладці.

Чому в Україні немає Закону «Про 
захист природної спадщини», навіть 
світового значення? Зовсім не зрозумі-
ло, чому й досі в Конституції України 
відсутнє згадування про захист природ-
ної спадщини? 

Громадська організація «Врятуймо 
природну спадщину України докембрій-
ського едіакарського періоду» за остан-
ні післяреволюційні 2014-2017 роки 
отримала десятки листів-відповідей на 
ці та інші свої запитання та пропозиції 
від чиновників АПУ, КМУ, міністрів еко-

логії, культури, освіти, КМДА та місце-
вих громад, в яких закладено фор-
мальні відписки без зацікавленості в 
корегуванні сучасного законодавства 
для процвітаючого майбутнього Украї-
ни. Ці безглузді та пусті відписки нам є 
вирок державній системі, яка функціо-
нує не для задоволення екологічних, 
освітніх або культурних потреб україн-
ської спільноти, а виключно для обслу-
говування власних потреб-забаганок 
чиновників усіх рівнів. Усі громадяни 
України бачать шалену, бурхливу діяль-
ність чиновників наприкінці кожного 
бюджетного року, коли знімаються з 
депозитів виділені їм бюджетні кошти 
для дерибану, а не на потреби українців. 
Для кого ж тоді держава функціонує? 

Сучасна державна система, що ім-
пульсивно будувалась на засадах біль-
шовицьких раднаргоспів у 1992–1999 
рр., діє не для українців та захисту 

Общественная организация «Спасём природное наследие 
Украины докембрийского эдиакарского периода» инициирует про-
ект защиты ископаемых эдиакарского периода. В Украине найдены 
богатые проявления докембрийской биоты в эдиакарских (венд-
ских) отложениях. До настоящего времени проявления украинско-
го эдиакария (венда) недостаточно защищены, несмотря на то, что 
являются зоной возникновения уникального вендского биоценоза. 

The public organization "Save the Natural Heritage of Ukraine 
of the Precambrian Ediacar Period" initiates a project for the 
protection of fossils  of the Ediacar period. In Ukraine been found 
rich Precambrian biota in the Ediacarian (Vendian) deposits. Until 
recently Ukrainian ediacaran (vend) insufficiently reserved despite 
what is known as zone of occurrence of unique Vendian 
biocenose.

УДК 56.012.3 

С.В. Фінько

співзасновник ГО «Врятуймо природну спадщину України 
докембрійського едіакарського періоду»

Світова природна спадщина 
едіакарського періоду: 
проекти захисту та захищені території


