
Традиційно Україна, як і увесь світ, 5 червня відзначає Всесвітній день охорони 

навколишнього середовища. Утвердження дати відбулося у 1972 році, коли у Стокґольмі, 

на конференції ООН з довкілля, делегації Японії та Сенегалу запропонували щорічно 

відзначати цей день, щоб привернути увагу людства до проблем використання природних 

ресурсів планети.  

Приводом до проведення цієї всесвітньої акції послужило звернення, що надійшло 11 

травня 1971 року генеральному секретареві ООН. На конференції були присутні повноважні 

представники 113 держав світу. Звернення підписали 2200 діячів науки й культури з 23 країн 

світу. Вони попереджали про безпрецедентну небезпеку, що загрожує людству в зв’язку із 

забрудненням навколишнього середовища. «Або ми покінчимо із забрудненням, або воно 

покінчить із нами», – так було поставлено питання в цьому зверненні. За результатами 

Конференції ООН із проблем навколишнього середовища (Стокгольм, 1972) і рішенням 

Генеральної Асамблеї ООН (1973) було створено ЮНЕП (UNEP, United Nations Environment 

 

Офіційно Всесвітній день охорони довкілля був затверджений Генеральною асамблеєю 

ООН на її 27-й сесії 15 грудня 1972 року (резолюція № A/RES/2994 (XXVII)). У 

міжнародному програмному документі «Порядок денний на ХХІ століття», який 

прийняли 179 країн світу, відзначено, що «…у наш час світ прагне відійти від 

нераціональних моделей і стати на шлях екологічно безпечного розвитку». Ця програма, 

спрямована на досягнення навколишнього середовища високої якості та здорової економіки, 

залишається актуальною і сьогодні.  

У 2000 р. в цей день розпочато програму ООН «Тисячоліття довкілля – приступити до 

дій». Програма є ще одним нагадуванням людству про його роль в охороні довкілля. В ООН 

стверджують, що тільки міжнародне співробітництво може гарантувати подальший 

безпечний розвиток планети. 

Україна приєдналася до світової спільноти й прийняла Всесвітній день охорони 

навколишнього середовища як офіційне свято в 1998 році. 5 червня стало професійним 

святом екологів України.  

Природоохоронну політику нашої країни визначає цілий ряд нормативно-правових 

документів. Адаптацію українського екологічного законодавства до європейських 

стандартів, становлення екологічно орієнтованого бізнесу, економічне стимулювання 

природоохоронної діяльності, ефективне використання екологічних видатків  передбачає 

прийнятий у 2019 році закон України  

. Стратегія охоплює усі важливі аспекти 

природоохоронної діяльності. Її глобальним завданням є посилення ролі економічних 

інструментів екологічного управління. У 2018 році введений в дію Закон 

, яка оцінює наслідки виконання документів державного планування 

для довкілля та здоров’я населення, враховує результати громадського обговорення. 

Відзначення цього дня кожного року допомагає привернути увагу суспільства до проблем 

довкілля і підкреслює гостру необхідність у зміні відношення людини до раціонального 

використання та відтворення природних ресурсів. 

 -  

У 2020 році тема Дня присвячена збереженню біорізноманіття - невідкладної і суттєвої 

проблеми. Недавні події, починаючи з лісових пожеж в Бразилії, Сполучених Штатах 

Америки та Австралії і закінчуючи нашестям сарани в Східній Африці, а тепер і глобальна 

пандемія - демонструють взаємозалежність людини і природи, в якій він існує. Природа 
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посилає нам сигнал. Їжа, яку ми їмо, повітря, яким ми дихаємо, вода, яку ми п'ємо, і погода, 

яка робить нашу планету придатною для життя, - все це завдяки природі. Ми залежимо від 

природних взаємозв'язків і крихкого балансу більше, ніж можемо собі уявити. Проте, 

природа посилає нам сигнал в виняткове час. Піклуючись про себе, ми піклуємося про 

природу. Настав час пробудження. Час звернути увагу. Час висловитися. Прийшов час 

більш ефективного відновлення для Людей і Планети. Всесвітній день навколишнього 

середовища в цьому році –  

Згадаємо, що ми всі живемо на одній планеті і, забруднюючи природу, ми шкодимо, у 

першу чергу, самим собі та своїм нащадкам. Цей День є прекрасною нагодою зробити хоча 

б один крок до покращення стану довкілля, про його охорону та збереження природних 

скарбів. Пам’ятаймо, що лише разом ми зможемо зробити довкілля чистішим, адже наше 

майбутнє залежить саме від нас!  

У Всесвітній день охорони навколишнього середовища Одеська національна наукова 

бібліотека вітає всіх природоохоронців, науковців, громадські екологічні організації, 

викладачів та студентів-екологів з професійним святом, а також кожного, хто прикладає 

зусилля для збереження довкілля та бажає сил, наснаги та вагомих здобутків на ниві 

збереження оточуючого світу! 
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