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1. ЕКОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ В ОБЛАСТІ 
Херсонська область знаходиться на півдні України в межах степової зони 

помірного географічного поясу Євразії. З заходу на схід територія області 
простягається   на   258  км,   з   півдня  на  північ  на  180 км.    Площа області –   
28,5 тис.км2    

Тектонічна будова області – платформенна. Це південна частина 
докембрійської Східноєвропейської платформи з крайовим прогином в сторону 
Криму. В рельєфі цей прогин виражений як Причорноморська низовина, яка 
нахилена з півночі на південь, а тому максимальні висоти знаходяться на 
півночі – 101 м   в   Верхньорогачицькому  районі,  мінімальна  на узбережжі 
морів на півдні – 0 м. Середній ухил поверхні області – 0,6 – 0,8 м/км. 
Вододіли, особливо на лівобережжі, являють собою рівнини, які 
характеризуються наявністю замкнутих улоговин, що мають скоріш за все 
суфозійне походження – подів (Зелений, Чорна долина, Чапельський, 
Агайманський), площа яких коливається від 3 до 160 км2   

Клімат помірно-континентальний із порівняно м'якою зимою (середні 
температури зимових місяців –1о –3оС) та жарким і довгим літом (середні 
температури +22о +23оС, максимальні – більше 40о С). Середньорічна 
температура дорівнює 9,3о – 9,8о і має  стійку тенденцію до підвищення. 
Середня багаторічна кількість опадів по області близько 400 мм, але в останнє 
десятиріччя кількість опадів збільшується. Клімату Херсонщини притаманні 
літні суховії – потужні вітри (більше 5 м/с)     при    низькій     вологості   
(менше 30%),   та високих температурах (вище 25о).  

 
Головна ріка Херсонщини – Дніпро. Дніпро перетинає область з північного 

сходу на південний захід на протязі 216 км. Водами Дніпра живляться 
Каховський магістральний і Північно - Кримський канали. Крім Дніпра 
налічується  19 малих річок   із   заплавами   довжиною   745 км,   77  озер,  одне  
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водосховище (Каховське), 22 лимани загальною площею 10,34 тис. га, акваторії 
Чорного та Азовського морів загальною площею 470 тис. га.  

Екологічне становище в області залишається напруженим. На протязі 
тривалого часу неочищені зворотні стічні води  міста Берислав надходять по 
аварійним скидам від КНС в Каховське водосховище. Незважаючи на вжиті 
заходи та виділені кошти на реконструкцію та капітальний ремонт очисних 
споруд м. Берислав, скид неочищених зворотних вод від міста в Каховське 
водосховище продовжується. До того ж скид неорганізований – стічні води 
течуть прямо по поверхні грунту через подвір’я мешканців міста і далі у балку і 
водосховище. Кількісний склад забруднюючих речовин в зворотних водах  
дуже концентрований. Так, якщо ХСК (хімічне споживання кисню) для 
зворотних вод, які поступають на очисні споруди м.Херсона, м.Н.Каховки, 
м.Каховки складає звичайно біля 300 мг/дм3, БСК5 (біологічне споживання 
кисню) відповідно 170-180 мг/дм3, то в зворотних стічних водах м.Берислава ці 
показники в середньому в 2 рази вищі. Згідно п.9  “Правил охорони 
поверхневих вод від забруднення зворотними водами” місце скиду стічних вод 
повинно знаходитись нижче межі населеного пункту за течією водотоку, що 
виключає вплив згінно - нагінних явищ.  Мова іде про очищені зворотні води, а 
в нашому випадку – це зворотні неочищені концентровані води аварійного 
скиду.  За результатами аналітичних досліджень стан Каховського водосховища 
в районі м.Берислав значно погіршився і стає небезпечним, так як 
спостерігається картина прогресуючого погіршення якості води у напрямку до 
гирла Дніпра. Так, в створі моніторингу  напроти м.Н.Каховка (5 км нижче 
Каховської ГЕС), який завжди був “фоновим” (тобто “чистим”) для пониззя 
Дніпра, в останні роки фіксується збільшення вмісту забруднюючих речовин по 
амонію, фосфатам, ХСК. В кінці 2003 року ХСК досягало рівня 80 мг/дм3 проти 
максимального 30 мг/дм3 в пониззі Дніпра (в 2002 р. в Каховському 
водосховищі напроти м.Берислав в контрольних створах було зафіксовано ХСК 
72 мг/дм3 і 96 мг/дм3).  

На   протязі   кількох  років  не  працюють  в  Голопристанському  районі  
(с. Залізний Порт) очисні споруди ДП “Дніпровської торговельно-промислової 
асоціації” (в минулому - науково-підприємницької компанії “Еліон” ДП 
“Потенціал-6”, а ще раніше - це очисні споруди санаторію “Золота Нива”). 
Мережі ЦОКів вийшли з ладу, практично не працює біологічна і механічна 
очистка і неочищені стічні води через ставок – накопичувач надходять в 
кефальні озера і далі в Чорне море. 

На очисних спорудах УЖКГ м.Скадовська в 2002 році почали будувати 
другу лінію, яка дала би можливість зупиняти мережі очисних споруд для 
ремонту. З-за недостатнього фінансування лінія недобудована і очисні споруди 
працюють на старих комунікаціях. Невідкладного ремонту потребують 
первинні відстійники. На якість стічних вод впливає нерівномірне їх 
надходження на очисні споруди. Стічні води застоюються в приймальних 
камерах   насосних   станцій,   що  веде  до   накопичування амонію.   І замість  
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рекомендованого по проекту вмісту амонію 25 мг/дм3, фактично поступають на 
очисні споруди стічні води з вмістом амонію до 60 мг/дм3. Промислові 
підприємства не працюють і недостатнє розбавлення господарчо-побутових 
стічних вод промисловими водами приводить до завищення густого залишку, 
високого вмісту фосфатів. 

Погіршився   стан  і  на  очисних  спорудах КП “Каховський водоканал”  
м. Каховка після появи декількох підприємств по переробці харчової продукції 
(таких як “Долія”- переробка рослинного масла та інших), на яких по технології 
використовують коагулянти. Коагулянти потрапляють в зворотні стічні води і 
надходять до очисних споруд, де з активного мулу утворюють  грудки і 
спливають на поверхню аеротенків. Проблема вирішується, але поки що якість 
стічних вод з очисних споруд погіршилась. 

Залишаються   перевантаженими    очисні   споруди   в  смт Каланчак 
(скид  в р. Каланчак     місцевого   значення).    Проектна    потужність    
очисних споруд 400 м3/добу, фактична – 800 м3/добу. В 2003 році встановлена 
нова воздуходувка, розчищений канал скиду зворотних вод, які направили 
через плавневу комишеву зону. 

Аналіз складу та вмісту забруднюючих речовин в зворотних стічних 
водах після очисних споруд ВУВКГ м. Херсону свідчить, що очистка стічних 
вод по БСК5, ХСК та завислим речовинам складає 94 ÷ 86 %, тобто відповідає 
проектним даним. Процес нітрифікації (біологічна очистка) проходить 
достатньо ефективно – вміст нітратів 47,5 мг/дм3. Але по амонію, нітритам, 
фосфатам, хлоридам та сульфатам, як правило, завжди має місто перевищення 
нормативів ГДС. Можна припустити, що перевищення ГДС пояснюється 
такими факторами: 

- при проектній потужності очисних споруд 250 тис. м3/добу фактично 
поступає на очисні споруди 75 тис. м3/добу зворотних вод. В основному це 
господарчо-побутові фекальні стічні води з дуже великим вмістом амонію, 
фосфатів, які на даний час мало розбавляються  промисловими стоками з-за 
простою промислових об’єктів; 

- проектантами були розроблені достатньо жорсткі нормативи ГДС для 
очисних споруд, тому що р.Вірьовчина, котра приймає стічні води після 
очистки, має високу мінералізацію, забруднена органічними сполуками і не 
спроможна розбавляти стічні води, які вона приймає; 

- зворотні стічні води, що надійшли на очисні споруди, мають високу 
мінералізацію як і більшість свердловин міста. Біологічна очистка не усуває 
мінералізацію, тому має місто перевищення ГДС по хлоридам, сульфатам і, 
відповідно, по вмісту розчинених солей; 

- роботи з очистки біоставків від мулу проведені не до кінця. Зворотні 
стічні води зазнають вторинне забруднення, тому і якість їх після вторинних 
відстійників значно краща, ніж на скиді в р.Вірьовчина після біоставків. Для 
покращання якості зворотних стічних вод очисним спорудам необхідно 
закінчити очистку біологічних ставків. 
 За даними Херсонського обласного управління статистики станом на 
01.01.2004 року в області налічувалось 297 підприємства, що здійснювали 
викиди забруднюючих речовин в атмосферу, що на 10,8 % менше, ніж у 
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минулому році. На кінець 2003 року кількість джерел забруднення склала 4987, 
у тому числі організованих - 4065, що становить 81,5 % від загальної кількості. 
 Протягом 2003 року в повітря Херсонщини від стаціонарних джерел 
надійшло 9,3 тис. тонн шкідливих речовин, що на 0,1 тис. тонн (або на 0,8 %) 
більше, ніж у 2002 році, і склало 31,4 тонни в середньому на одне 
підприємство. 
 У звітному  році  на  очисні  споруди  від  стаціонарних  джерел надійшло  
3,1 тис. тонн шкідливих речовин, що на 0,2 тис. тонн менше, ніж у 2002 році. В 
процесі їх очищення уловлено 2,7 тис. тонн, з них 70,4% (1,9 тис. тонн) - 
утилізовано. В звітному році без чистки надійшло 9,0 тис. тонн, або 74,4% від 
утворених  небезпечних  речовин.  З  них від організованих джерел забруднення  
6,1 тис. тонн, що майже на рівні 2002 року. 
 Від  усіх  видів  автотранспорту  протягом  2003 року  в  повітря надійшло  
46,1 тис. тонн забруднюючих речовин, що на 3,1 тис. тонн більше, ніж у 
попередньому році. Від автомобілів індивідуальних власників в повітря 
потрапило 29,7 тис. тонн забруднюючих речовин та від автотранспорту 
суб’єктів господарської діяльності – 16,4 тис. тонн. 
 В цілому по Херсонській області у 2003 році серед речовин, викинутих 
автотранспортом, переважали: окис вуглецю – 36,9 тис. тонн (або 80,0 % всіх 
викидів); вуглеводні – 6,2 тис. тонн (або 13,4 %); окис азоту - 2,7 тис. тонн (або 
5,9 %). 
 Надходження шкідливих речовин від автотранспорту у всіх районах 
області переважає над викидами від стаціонарних джерел. 
 Автотранспортом, який працював на бензині, викинуто в атмосферу 
найбільшу кількість шкідливих речовин (43,1 тис. тонн, або 93,5% сумарних 
викидів транспортних засобів). Від автомобілів, що використовували дизельне 
паливо, у повітря потрапило 1,9 тис. тонн (4,1%) забруднень, зріджений та 
стиснений гази – 1,1 тис. тонн (2,4 %). 

Головним забруднювачем довкілля Херсонської області залишається      
ВАТ "Херсоннафтопереробка"  З метою зменшення обсягів викидів 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря на підприємстві у 2003 році 
завершена  реконструкція установки каталітичного риформінгу з заміною 
каталізатора на більш ефективний. Виконання цих заходів передбачалось 
Постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.99 р. № 1825 "Про 
затвердження Програми поетапного припинення використання етилованого 
бензину". Всі заходи виконано за рахунок власних коштів підприємства. 
Впровадження    заходу   дозволило   збільшити   випуск неетилованого бензину 
А-92, освоїти випуск бензину А-95. 
 За даними спостережень Причорноморського ДРГП за забрудненням 
підземних вод на території ВАТ "Херсоннафтопереробка" при зменшенні шару 
нафтопродуктів спостерігається збільшення вмісту розчинних нафтопродуктів у 
понтичному водоносному горизонті. Забруднення водоносного горизонту 
четвертинних відкладів нафтопродуктами збільшується як по потужності, так і 
по площі. Щодо водоносного горизонту верхньосарматських відкладів вміст 
нафтопродуктів був на рівні та нижче ГДК. 
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 Забруднення водоносного горизонту четвертинних відкладів відмічено по 
спостережним свердловинам в районі розташування ВАТ "Облагрохім", де 
вміст   аміаку   складав   1,2 ГДК,   нітратів – 22,7 – 34,7 ГДК,    сульфатів 2,2 –  
4,3 ГДК. 
 Полігон твердих побутових відходів (ПТПВ) м. Херсона є одним із вкрай 
небезпечних в геоекологічному плані об'єктів.  Його територія розташована в 
контурі підрахунку експлуатаційних запасів підземних вод Херсонського 
родовища, води якого використовуються для централізованого водопостачання 
населення обласного центру. У випадку забруднення водоносних горизонтів 
потік забруднених вод може бути підтягнений експлуатаційними 
свердловинами Херсонського водозабору. Так як територія під ПТПВ не має 
природного захищення, а скид сміття здійснювався у відпрацьовані кар'єри, то 
забруднення підземних вод може носити реальний характер.  

Залишається не вирішеною проблема по переробці відходів. Не 
налагоджено здійснення сортування відходів та залучення підприємств-
переробників, пошук підприємствами технологій переробки відходів, виділення 
коштів на рекультивацію земель після закінчення експлуатації звалищ. У 2003 
році висновок державної екологічної експертизи на будівництво та 
реконструкцію полігонів ТПВ отримали лише Станіславська сільська рада та 
комбінат комунальних підприємств  м. Каховка. 
 

До основних екологічних проблем області відносяться:  
n деградація земель внаслідок водної та вітрової ерозії, вторинного засолення 
та осолонцювання;  

n зменшення продуктивності сільськогосподарських угідь, значна їх 
розораність ; 

n підтоплення земель і населених пунктів, особливо в південних районах;  
n наявність берегоерозійних процесів Каховського водосховища, р. Дніпро, 
Чорного та Азовського морів;  

n забруднення водойм стічними водами з недосконалих, а в ряді випадків 
аварійних очисних споруд населених пунктів;  

n відсутність проектів визначення та встановлення  водоохоронних  зон 
вздовж річок, морів, водосховищ та інших водойм. 

n скорочення площ лісових насаджень; 
n забруднення земель твердими побутовими та токсичними відходами;  
n погіршення якості питної води;  
n забруднення підземних вод нафтопродуктами та наявністю полігону ТПВ  

       (м. Херсон);  
n стан лівобережної частини земель області південніше Каховської ГЕС. 

В більшості населених пунктів області незадовільно виконуються вимоги 
закону України від 03.03.98 р. № 147/98-ВР "Про передачу об'єктів права 
державної та комунальної власності".  На виконання цього законодавчого акту 
при селищних та сільських радах створюються комунальні підприємства, яким 
передаються на утримання та експлуатацію артезіанські свердловини. В 
Херсонській області передано 830 свердловин. Спеціальне водокористування 
здійснюють 42 сільські ради та 72 знов утворених сількомунгоспів, які 
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отримали дозволи на спецводокористування. Але внаслідок відсутності 
матеріально-технічної бази і  фінансування комунгоспи не  виконують 
покладені на них функції.   

Селищним та сільським радам, які не оформили дозволи на 
спецводокористування, надавались приписи, відповідальні особи 
притягувались до адміністративної відповідальності. 

  
 

2. МЕРЕЖА ДЕРЖАВНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ 
РЕГІОНУ 

В Херсонській області, крім  Державного управління екології та 
природних ресурсів, моніторинг стану довкілля  згідно постанови Кабінету 
Міністрів    України    від   30   березня  1998  р.  №  391  здійснюють 7 суб’єктів  
(табл. 2.1). На базі Держуправління  створено і постійно поповнюється 
міжвідомчий банк  моніторингових даних. 

Кожний з суб’єктів моніторингу довкілля має власну мережу 
спостережень, регламент їх проведення, розташування пунктів нагляду та точок 
відбору проб.  

За роки проведення екологічних досліджень цими організаціями – 
суб’єктами накопичений великий обсяг екологічної інформації по різним 
природним ресурсам, але в основному цей досвід розрізнений, в багатьох 
випадках дослідження дублюються. Вони проводяться за різними методиками і, 
виходячи з відомчих програм, інколи мають тимчасовий характер.   

В результаті виконання регіональної Програми моніторингу довкілля в 
Херсонській області, розробленої  спеціалістами Держуправління спільно з 
суб’єктами моніторингу, планується підвищити якісний рівень екологічних 
спостережень та забезпечити: 
• організацію регіонального центру моніторингу довкілля на базі 
Держуправління екоресурсів, в якому проводяться узагальнення результатів 
спостережень; 

• впровадження єдиних сучасних методик досліджень, відбору проб та 
проведення аналізів; 

• зниження рівня необґрунтованого дублювання інформації різними 
організаціями – суб’єктами моніторингу довкілля. 

 Узагальнення одержуваної відомчими службами інформації пов’язано із 
значними труднощами, зокрема, через відсутність реальної координації на 
регіональному рівні. Розпорядженням голови обласної державної адміністрації 
від 23.02.2004 р. №157 “Про обласну міжвідомчу комісію з питань моніторингу 
довкілля” створено міжвідомчу комісію з питань моніторингу довкілля, яка 
об’єднуватиме всі напрями моніторингу довкілля, дозволить краще 
організувати роботу суб’єктів моніторингу.  
 

 



Таблиця 2.1  Середовища, які  контролюються  суб’єктами  моніторингу довкілля та число точок спостережень 
№ Суб‘єкти  моніторингу довкілля Середовище, що контролюється, та кількість точок спостережень 

  атмосферне 
повітря 

промислові 
викиди в 
атмосферу 

 
 

поверхневі води підземні води 
 

грунти 

    річки та водоймища моря   
    джерел скидів 

стічних вод 
решта джерел скидів 

стічних вод 
решта   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Міністерство  екології  та  природних  ресурсів 3 162 69 23 - - 176 20 

2 МНС - - - - - - - - 

3 МОЗ 25 - - 26 - 29  6 

4 Міністерство аграрної політики - - - 16 - - - 20 

5 Держкомлісгосп - - - - - - - 2 

6 Держводгосп - - - 10 - - 250 - 

7 Держкомзем - - - - - - - - 
 

Табл.2.2 Створення регіональних (локальних) систем моніторингу довкілля 
№
 
з. 
п. 

Назва регіональної (локальної) системи моніторингу довкілля Стадія розробки (технічне завдання, 
технічний проект, впровадження) 

Джерела та обсяги 
фінансування, тис. грн. 
 

Результати (впроваджені системи, 
підсистеми та їх назви) 

1 2 3 4 5 

 Обласна підсистема екологічного  моніторингу -затверджена 
розпорядженням  облдержадміністрації від 11.12.2000 №1143 – 
передбачає складання угод між суб’єктами моніторингу про 
взаємний обмін даними,   спільну  розробку планів заходів щодо 
спостереження за станом небезпечної виробничої та господарської 
діяльності. 

- -  

 

Табл. 2.3 Здійснення  моніторингу довкілля за регіональними (місцевими) програмами природоохоронних  заходів 
№ 
з.п
. 

Назва регіональної (локальної) програми моніторингу 
довкілля 

Суб‘єкти моніторингу довкілля, що залучені до 
виконання програм 

Основні рекомендації, що надаються за результатами впровадження 
регіональних програм 

1 2 3 4 
 Суб’єкти моніторингу  здійснюють екологічний 

моніторинг за відомчими   програмами   
- - 



3. АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ 
У 2003 році по області в атмосферне повітря викинуто 55,4 тис. тонн 

забруднюючих речовин, у тому числі стаціонарними джерелами забруднення 
9,3 тис. тонн. Викиди в атмосферне повітря від стаціонарних джерел 
забруднення у порівнянні із попереднім роком збільшились на 0,8%.  

Від усіх видів автотранспорту протягом 2003 року в повітря надійшло 
46,1 тис. тонн забруднюючих речовин, що на 3,1 тис. тонн більше (7,2%), ніж у 
попередньому році. 

У   цілому   щільність   викидів   на   1 кв. км   території   області   складає  
2275,18 кг, що на    438,5 кг (23,9%) більше ніж в 2002 році. На квадратний 
кілометр території м. Херсона припадає 61,7 тонни забруднюючих речовин. 
Така кількість викидів пояснюється тим, що більша частина промислового 
виробництва, в тому числі ВАТ «Херсоннафтопереробка», зосереджена в 
обласному центрі. 
 

Таблиця 3.1 Динаміка викидів  в  атмосферне  повітря 

Викиди по області 2001р. 2002р. 2003р. 

Загальна кількість викидів в атмосферне повітря, 
тис. т 
в т. ч.: 

52,59 52,26 55,44 

 - від стаціонарних джерел забруднення, тис. т 10,09 9,26 9,34 

 - від автотранспорту, тис. т 42,5 
 43,0 46,1 

 
Оцінку стану забруднення атмосферного повітря здійснено за даними 

спостережень Херсонським центром з гідрометеорології, ОблСЕС. 
Вимірювались концентрації основних домішок: пилу, діоксиду сірки, оксиду 
вуглецю, діоксиду азоту та специфічних: сульфатів розчинних, оксиду азоту, 
фенолу, формальдегіду, бенз/а/пірену і важких металів.  

Спостереження, які проводились на 3 стаціонарних постах, свідчать про 
те, що в повітрі міста постійно  спостерігалася підвищена концентрація NO2 – 
від 1 до 3,1 ГДК;   пилу – 1,18 ГДК (пл. Перемоги),    бенз(а)пірену – 1,15 ГДК  
(пл. Перемоги). Ситуація, що склалась за останні роки у м. Херсоні (табл. 3.4), 
свідчить про тенденцію до збільшення концентрацій більшості шкідливих 
домішок за виключенням  бенз(а)пірену. 
 

 

 

 

 

 

 



 Таблиця 3.2 Динаміка викидів в атмосферне повітря, в тому числі по найпоширеніших речовинах (пил, діоксид сірки, 
діоксид азоту, оксид вуглецю) в цілому по області та в розрізі населених пунктів, тис. тон 

2002 рік 2003 рік (+/-) 2003 р. до 2002 р. 
в тому числі: в тому числі: в тому числі: 

стаціонарні джерела стаціонарні джерела стаціонарні джерела 
в тому числі: в тому числі: в тому числі:  

Населені пункти 

ра
зо
м 

ра
зо
м 

П
ил

 

Ді
ок
си
д 

сі
рк
и 

Ді
ок
си
д 

аз
от

у 

О
кс
ид

 
ву
гл
ец
ю

 

пе
ре
су
вн
і д
ж
ер
ел
а 

ра
зо
м 

ра
зо
м 

П
ил

 

Ді
ок
си
д 

сі
рк
и 

Ді
ок
си
д 

аз
от

у 

О
кс
ид

 
ву
гл
ец
ю

 

пе
ре
су
вн
і д
ж
ер
ел
а 

ра
зо
м 

ра
зо
м 

П
ил

 

Ді
ок
си
д 

сі
рк
и 

Ді
ок
си
д 

аз
от

у 

О
кс
ид

 
ву
гл
ец
ю

 

пе
ре
су
вн
і д
ж
ер
ел
а 

м. Херсон 23,2 6,7 0,31 1,37 0,73 0,45 16,5 26,1 6,9 0,37 1,4 0,64 0,48 19,2 2,9 0,2 0,06 0,03 -0,09 0,03 2,7 

м. Каховка 2,2 0,36 0,032 0,04 0,057 0,124 1,84 2,09 0,33 0,028 0,037 0,056 0,155 1,76 -0,11 -0,04 -0,004 -0,003 -0,001 0,03 -0,09 

м Н.Каховка 4,05 0,46 0,05 0,037 0,063 0,15 3,59 4,11 0,36 0,09 0,044 0,032 0,078 3,75 0,06 -0,11 0,03 0,007 -0,03 -0,07 0,16 

Разом по області 52,26 9,26 0,918 1,761 0,974 1,096 43,0 55,4 9,3 0,906 1,807 0,826 0,999 46,1 3,14 0,04 -0,012 0,046 -0,148 0,097 3,1 

 
 Таблиця 3.3 Перелік основних забруднювачів атмосферного повітря 

Валовий викид,т 
 

Причина зменшення/ збільшення № п/п Підприємство - забруднювач Відомча приналежність 

2002р. 2003р. 

Зменшення/- 
збільшення/+ 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ВАТ “Херсоннафтопереробка” Мінпалива України 5188,543 5249,118 +60,645 Зріст об’ємів виробництва 

2 ВАТ “Херсонська ТЕЦ” Мінпаливоенерго України 271,919 139,630 -132,289 Переведення роботи котлоагрегатів на 
100 % використання природного газу 

3 Херсонський суднобудівний судноремонтний завод 
ім. Комінтерна 

Мінпромполітики України 16,659 41,974 +25,315 Зріст об’ємів виробництва 

4 ДП “Херсонський суднобудівний завод” Мінпромполітики України 80,317 99,613 +19,296 Зріст об’ємів виробництва 

5 ВАТ “Херсонські комбайни” Мінпромполітики України 79,615 60,451 -19,164 Зниження об’ємів виробництва 

6 Філія “Цюрупинський ДЕД”  Міністерство 
автомобільного 

транспорту України 

66,427 158,497 +92,07 Введення в експлуатацію нових 
потужностей 



Таблиця 3.4.    Динаміка вмісту забруднюючих речовин в атмосферному 
повітрі (1998 - 2003 рр.) - м. Херсон  

 
Середньорічний вміст, мг/м3 Речовина 1999 2000 2001 2002 2003 Тенденція 

Пил 0,11 0,1 0,1 0,09 0,1 - 0,003 
Диоксид сірки 0,006 0,005 0,007 0,009 0,009 + 0,001 
Оксид вуглецю 1,5 1,3 1,4 1,7 1,7 + 0,08 
Диоксид азоту 0,033 0,035 0,04 0,038 0,056 + 0,0049 
Оксид азоту 0,012 0,012 0,014 0,021 0,022 + 0,0029 
Сульфати розчинні 0,014 0,008 0,009 0,009 0,009 - 0,0009 
Фенол 0,0019 0,002 0,002 0,0013 0,0019 - 0,00007 
Формальдегід  0,0024 0,0042 0,007 0,0023  

Важкі метали (мкг/м3) 
Кадмій 0,001 0,002 0,002 0,0025 0,0026 + 0,00037 
Залізо 0,99 1,08 0,63 0,6 0,55 - 0,136 
Марганець 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03 - 0,001 
Мідь 0,02 0,04 0,026 0,018 0,037 + 0,0012 
Нікель 0,008 0,012 0,021 0,035 0,019 + 0,0045 
Свинець 0,033 0,028 0,039 0,038 0,04 + 0,0024 
Хром 0,009 0,011 0,011 0,03 0,02 + 0,0041 
Цинк 0,068 0,07 0,085 0,09 0,14 + 0,0164 
Бенз(а)пірен (q БП * 10-6 
мг/м3)** 1,68 1,61 1,65 1,65 1,2 - 0,092 

 ** q БП - концентрація бенз(а)пірену 
 

Порівняльний аналіз інтегрального показника рівня забруднення 
атмосферного повітря (ІЗА)  по місту показав, що за період 1989 – 2003 роки 
простежувалось кілька рівнів забруднення, а саме:  з 1990 р. до 1993 р. ІЗА ≥ 14, 
що відповідає високому рівню забрудненості; 1993 - 1997 рр. ІЗА становив 7-13 
- високий рівень; у 1998 р. ІЗА < 5 - відносно нормальний рівень. Починаючи з 
1999 року індекс забруднення атмосфери   по місту знову підвищений (5-6). У 
2003 році індекс забруднення атмосфери у м. Херсоні дорівнював 4,8 (проти 
минулорічного-7,1), що відповідає відносно нормальному рівню ( мал. 3.1). 

 

Малюнок 3.1 Динаміка індексів забруднення 
атмосфери (ІЗА) м. Херсона
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При загальній тенденції до зниження забрудненості атмосфери маємо 
зростання ІЗА за рахунок  постійного перевищення гранично допустимих 
концентрацій  речовин І класу  небезпеки, передусім бенз(а)пірену, 
формальдегіду (ІІ кл.), діоксиду азоту (ІІ кл.). Багаторічні спостереження 
гідрометеослужби свідчать про зниження концентрації бенз(а)пірену порівняно 
з початком 90-х років, але за останні 10-12 років присутність його у повітрі  
ніколи не відповідала нормативу і становила від 1,3 до 5,6 ГДК. Таким чином, 
ситуація з забрудненням міста бенз(а)піреном залишається несприятливою 
(мал. 3.2). 

 

Малюнок 3.2 Динаміка вмісту бенз(а)пірену в 
атмосферному повітрі м. Херсона 
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4. ВОДНІ РЕСУРСИ 
 

У 2003 році з природних водних об’єктів області забрано 1020,0 млн.м3 
води, в т.ч.: 
- з поверхневих джерел – 939,1 млн.м3 
- з підземних джерел – 81,2 млн. м3 
           Використано води – 575,6 млн. м3, в т.ч.: 
- підприємствами комунгоспу та побутового обслуговування – 47,65 млн. м3 
- промисловістю – 32,22 млн. м3 
- сільським господарством – 6,23 млн. м3 
- на зрошення – 475,7 млн. м3 
       Скинуто у поверхневі водні об’єкти – 96,43 млн. м3, в т.ч.: 
- забруднених стічних вод – 27,82  млн. м3 
- нормативно-чистих  – 61,17 млн. м3 
- нормативно-очищених – 7,44 млн. м3 

В порівнянні з 2002 роком загальне використання води з природних 
водних   об'єктів   збільшилось  на  65,9 млн.м3,  в  т.ч.  з  поверхневих джерел 
на 68,7 млн.м3, а з підземних джерел зменшилося на 2,74 млн.м3. Використання 
води у промисловості зменшилось на 0,45 млн.м3, підприємствами комунгоспу 
та побутового обслуговування збільшилось на 1,43 млн.м3, у сільському 
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господарстві та на регулярне зрошення збільшилось на 59,82 млн.м3. В області 
37 підприємств, стічні та дренажні води яких скидаються в поверхневі водойми.          

Із стічними водами у поверхневі водні об’єкти було скинуто 
забруднювальних речовин (тонн): 

 
БСКпов     332,0  нітрити 9,0 
ХСК   2260,0  СПАР 2,142 
завислі 
речовини 

    423,0  залізо   1,639 

фосфати     101,6  мідь   0,028 
сухий залишок 33260,0  цинк   0,032 
нафтопродукти     0,517  марганець   - 
сульфати   6939,0  алюміній   - 
хлориди   9040,0  магній   - 
азот амонійний      13,0  фтор   - 
нітрати     980,0  хром (6+)   0,016 

 
Станом на 01.01.04 р. в області зареєстровано 1424 водокористувача, з них 

817 мають дозволи на спецводокористування, 107 –  не мають дозволів, у 500 
термін дії дозволів прострочений  (в т.ч. підприємства, які не здійснювали забір 
води). За 2003 рік були  видані дозволи 441 водокористувачу. Розглянуто та 
затверджено  1 проект нормативів гранично допустимого скидання 
забруднюючих речовин в поверхневі водні об'єкти (нормативи ГДС), 
встановлено нормативів ГДС –2, продовжено термін дії – 4. Видано дозволів на 
буріння свердловин – 10 при наявності проектно-кошторисної документації з 
позитивним висновком екологічної експертизи. 

На виконання ст.ст. 16, 21 Кодексу України про надра проводиться робота 
по оформленню підприємствами водокористувачами ліцензій на користування 
надрами. На протязі 2003 року було розглянуто 15 гідрогеологічних висновків 
щодо отримання ліцензій на користування надрами, видано екологічні картки. 

Взагалі по області отримано в Мінекоресурсів України 11 ліцензій на 
користування надрами.   

За звітний період в області пробурені 11 розвідувально-експлуатаційних 
свердловин згідно "Проекту на проведення робіт з пошуків питних підземних 
вод і буріння розвідувально-експлуатаційних свердловин у Миколаївській, 
Херсонській, Одеській областях". Крім того, пробурені 7 експлуатаційних 
свердловин на воду, виконано санітарно-технічний тампонаж 11 свердловин. 

В 2003 році здійснювався аналітичний контроль за станом водних 
об’єктів Херсонської області: 

- р. Дніпро;  
- Каховського водосховища; 
- Дніпро-Бузького лиману; 
- рукавів р. Дніпро І порядку (Голопристанська Конка, Цюрупинська 

Конка, р.Кошова): 
- рукавів  ІІ порядку (р.Чайка); 
- Кардашинського лиману; 
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- притоків Дніпра (р.Вірьовчина, Інгулець). 
Спостереження в основному проводились весною після паводку, влітку і 

восени під час низької межені. Всього було відібрано 233 проб води, в яких 
виконано понад 3000 гідрохімічних досліджень. Було здійснено три експедиції 
по проекту “Оцінка і поліпшення якості води в естуарії Дніпра” спільно з 
фахівцями Держекоінспекції і представниками Агентства охорони 
навколишнього середовища  (ЕРА) США. Крім того, в проміжку між 
експедиціями, майже щотижнево відбирались проби води в лимані для 
спостереження за вмістом сірководню, розчиненого кисню  та хлорофілу “А”, 
який характеризує стан розвитку (цвітіння) водоростей. Двічі на місяць 
відбирались проби води р. Дніпро в створі м. Н.Каховка (5 км нижче 
Каховської греблі) та р.Інгулець в створі с.Садове. 

За результатами досліджень Дніпро-Бузького лиману, починаючи з 
червня по вересень, в придонних шарах лиману по судовому фарватеру 
спостерігався нижче норми вміст розчиненого кисню (0,8-2,0 мг/дм3) при ГДК 
не   нижче  6,0 мг/дм3 і,  відповідно,   великий  вміст   сірководню   (від 0,075 до  
13,7 мг/дм3) при ГДК = 0 мг/дм3. Низький рівень розчиненого кисню в воді і 
поява сірководню були зафіксовані не тільки в лимані, а і на судовому 
фарватері р.Дніпро від гирла Рвача до розвилки рукавів Рвач – Бакай на глибині 
8 м. Крім того, в кінці липня поява сірководню була зафіксована і в мілководній 
частині лиману на глибині 5 м. Низький рівень розчиненого кисню в воді, 
інтенсивне цвітіння синьо-зелених водоростей, ріст солоності води і поява 
сірководню свідчать о недостатній кількості попусків води в нижній б’єф греблі 
Каховської ГЕС.  Концентрація всіх інших забруднюючих речовин як  в лимані, 
так і в р.Дніпро та його рукавах в основному у межах норм відповідно до 
Українських нормативних актів, за винятком незначних перевищень вмісту 
органічних сполук (по БСК максимум до 1,5 норми). Але треба взяти до уваги, 
що повесні після паводку в квітні місяці вміст розчинених солей в Дніпрі 
складав 412-434 мг/дм3 (створ м.Н.Каховка), відповідно хлориди до 77 мг/дм3, 
сульфати до 113 мг/дм3 при звичайній фоновій середній концентрації             
280 мг/дм3 розчинених солей, 40 мг/дм3 хлоридів, 50 мг/дм3 сульфатів. Майже в 
цей же період в травні спостерігався великий вміст хлоридів (до 83 мг/дм3) в 
р.Кошова. В р.Вірьовчина суттєвих змін не виявлено.  

За станом р.Інгулець здійснювався контроль в передвегетаційний період 
для  вивчення динаміки зміни мінералізації, вмісту хлоридів внаслідок скиду 
мінералізованих вод Кривбасу під час скиду та після промивки русла ріки після 
скиду.  Стан відслідковувався від с.Заградівка до с.Садове. В січні мінералізація 
води біля с.Садове (найближча точка до Херсону) досягала 4200 мг/дм3, в 
березні   вона   складала   вже   1870 мг/дм3,  в  червні – 310 мг/дм3,    в серпні –  
337 мг/дм3 , в листопаді –490 мг/дм3 , в грудні – 2007 мг/дм3. 

Відділом    аналітичного    контролю  в  2003  році  було   перевірено 24 
підприємства Херсонської області зі скидом зворотних вод у водні об’єкти. На 
13 перевірених підприємствах - скидниках якість зворотних вод не відповідала 
діючим нормам ГДС та ГДК. 



Табл. 4.1.  Забір і використання води, млн.м3 на рік 
 

  Забрано води Використано води 
Роки Найменування 

річкового басейну 
З поверхневих 

джерел 
З підземних 
джерел 

Всього Промисловість Сільське 
господарство 

Комун-
госп 

Зрошення Рибо- 
розведення 

Інші 
галузі 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
2001           

 Всього по області  760,3 86,28 846,58 14,49 17,7 43,95 332,7 30,91  
2002          

 Всього по області  822,5 85,06 907,5 32,67 10,61 46,23 411,5   
2003          

 Всього по області  939,1 81,19 1020,0 32,22 6,229 47,65 475,7 13,82 0,003 
 
Табл. 4.2.  Скидання зворотних  вод ,  млн.м3 на рік 

   Скинуто зворотних вод Скидання зворотних вод 
Роки Категорія 

очищення 
Найменування 

річкового басейну 
В поверхневі водні 

об’єкти 
В підземні 
горизонти 

Всього Промисловість Сільське 
господарство 

Комунгосп Інші 
галузі 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 
2001 О  37,02 - 37,02 0,802 - 36,22  

 НО  0,278 - 0,278 0,234 0,04 0,004  
 НДО  1,126 - 1,126 0,442 0,014 0,67  
 НЧБО  69,8 - 69,8 2,055 67,71 0,034  

Всього по області 108,2 - 108,2 3,532 67,76 36,93  
2002 О  8,82 - 8,82 0,424 0,014 8,381  

 НО  33,01 - 33,01 1,199 0,2 31,61  
 НЧБО  61,11 - 61,11 - 59,47 1,644  

Всього по області 102,9 - 102,9 1,624 59,68 41,64  
2003 О  7,439 - 7,439 0,414 0,015 7,010  

 НО  27,82 - 27,82 0,625 - 27,19  
 НЧБО  61,17 - 61,17 - 59,65 1,518  

Всього по області 96,43 - 96,43 1,039 59,67 35,72  
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      Табл.4.3.  Типи очищення зворотних вод, млн. м3 на рік 
Рік Водний об’єкт Скинуто всього Нормативно очищених на очисних спорудах Потужність очисних споруд 
   Всього Біологічна очистка Фіз.- хім.очистка. Механічна очистка Всього В т.ч. перед 

скиданням до водного 
об’єкта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2001         
 Всього по області  108,2 37,02 37,02 - - 125,7 117,5 
2002         
 Всього по області  102,9 8,82 8,82 - -   
2003         
 Всього по області  96,43 7,439 7,01 - 0,428   

 
 
Табл.4.4. Скидання забруднювальних  речовин у поверхневі водні об’єкти, тонн на рік 

 
Рік Водний об’єкт Разом Скидання забруднюючих речовин 

   БСК ХСК Завислі 
речовини 

N (сума мінеральних 
форм) 

P 
(ортофосфати) 

Мінера 
лізація 

Нафт
о 

продук
ти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2001          

Всього по області  435 1991 437  152,5 36030 0,553 
2002          

Всього по області  503 2557 546  32,33 40960 0,967 
2003          

Всього по області  332 2260 423  101,6 33260 0,517 

 
Табл.4.5.   Використання води у системах оборотного, повторно - послідовного водопостачання та безповоротне           

водоспоживання, млн.м3 на рік 
 

Роки Галузь економіки Оборотне Повторно - послідовне Економія свіжої води, % Безповоротне 
водоспожив. 

1 2 3 4 5 6 
2001     
  Промисловість 41,11  0,386 85,01 5,472 
  Сільське господарство 0,042 22,27 44,97 373,1 
  Транспорт 0,021 - 12,15 0,877 
  Будівництво - - - 0,062 
  Торгівля та гром.харчування 0,865 - 94,70 0,271 
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  Матеріально-технічне 
постачання 

 
- 

 
- 

 
- 

 
0,006 

  ЖКГ та ПО 0,026 0,235 2,538 21,88 
Всього по області 42,07 22,895 65,2 402,7 
2002     
  Промисловість 40,63  0,210 86,78 3,810 
  Сільське господарство 0,042 22,812 43,59 450,7 
  Транспорт 0,011 - 6,932 0,748 
  Будівництво - - - 0,029 
  Торгівля та гром.харчування 0,865 - 94,56 0,119 
  Матеріально-технічне 

постачання 
 
- 

 
- 

 
- 

 
0,012 

  ЖКГ та ПО 0,025 - 1,538 19,94 
Всього по області 41,58 23,022 64,33 476,4 

1 2 3 4 5 6 
2003     
  Промисловість 44,12  0,115 87,93 3,436 
  Сільське господарство 0,042 20,18 44,86 474,9 
  Транспорт - - - 0,312 
  Будівництво - - - 0,017 
  Торгівля та гром.харчування 0,865 - 80,67 0,033 
  Матеріально-технічне 

постачання 
 
- 

 
- 

 
- 

 
0,005 

  ЖКГ та ПО 0,017 - 0,662 66,40 
Всього по області 45,06 20,30 65,85 545,4 

 
 
     Табл. 4.6. Перелік основних водокористувачів - забруднювачів водних об'єктів 
 

Підприємство забруднювач Відомча належність Водний об'єкт Об'єм скидання, тис.м3  Обсяг забруднювальних  речовин, 
що скидаються, тонн на рік 

   Всього НО НДО  
1 2 3 4 5 6 7 

2001 р.                                                                                          СІЛЬГОСПОБ'ЄКТИ 
1 Скадовський р-н 

КСП "Більшовик" 
 Мінсельгосп Чорне море 40,0 40,0 -  

                                                                                                       ПРОМИСЛОВІ  ОБ'ЄКТИ 
1 ВУВКГ м. Херсон ОУЖГК р. Вірьовчина 235,1 3,7 231,4  
2 Суднобудівний завод  

 м. Херсон 
Мінпром-політики р. Кошова 

р. Дніпро 
58,8 
212,4 

- 
212,4 

58,8 
- 

 

3 Державний завод "Паллада" м. 
Херсон 

Мінпром-політики р. Дніпро 
 

21,5 
 

21,5 
 

 -  

4 ККП Каланчацький р-н ОУЖКГ р.Каланчак 215,1 - 215,1  
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5 Виноробний завод 
Генічеський район 

Укрсадвинпром о. Сиваш  0,1 - 0,1  

6 ВАТ "Південний електро-
машинобудівний завод" 
м. Н. Каховка 

 
Мінпромполітики 

 
р. Дніпро 

 305,0 - 305,0  

7 ВОЖКГ м. Скадовськ ОУЖКГ Чорне море  197,0 - 197,0  
8 Дніпровський виробничо-

експериментальний осетровий 
завод     Білозерський р-н 

Комітет рибгоспу 
при АПК 

 р.Кошова 14,4 - 14,4  

9 Міське комунальне підприємство 
"Миколаївводоканал" 

Мінпромполітики р. Інгулець 10,4 - 10,4  

10 ВУВКГ м. Каховка ДК АБКП Каховське в-ще   10,0 - 10,0  
11 ККП м. Каховка ОУЖКГ р. Дніпро 6,5 - 6,5  
     2002 р.                                                                                                  ПРОМИСЛОВІ  ОБ'ЄКТИ 
1 ВУВКГ м. Херсон ОУЖГК р. Вірьовчина 28490,9 2,9 28488,0  
2 ХСПО,  м. Херсон Мінпромполітики р. Кошова 

р. Дніпро 
92,1 
670,4 

- 
670,4 

92,1 
- 

 

3 Державний завод "Паллада" м. 
Херсон 

Мінпромполітики р. Дніпро 
 

25,0 
 

25,0 
 

 -  

4 ККП Каланчацький р-н ОУЖКГ р.Каланчак 181,3 - 181,3  
5 ВАТ "Південний електро-

машинобудівний завод" 
м. Н. Каховка 

 
Мінпромполітики 

 
р. Дніпро 

 305,0 - 305,0  

6 Перевалка овочів Херсонського 
консервного комбінату 

 рукав Конка 26,0 26,0 -  

7 АРК "Рибаки Херсону" Комітет рибгоспу 
при АПК 

 р.Дніпро 200,0 200,0 -  

8 Міське комунальне підприємство 
"Миколаївводоканал" 

Мінпромполітики р. Інгулка 19,1 - 19,1  

9 КВУ "Каховський водоканал"  м. 
Каховка 

ДК АБКП Каховське 
 водосховищеще  

 8,0 - 8,0  

10 ККП м. Каховка ОУЖКГ р. Дніпро 5,2 - 5,2  
11 КП "Міське шляхове управління  р.Кошова 

р.Вірьовчина 
1670,0 
1250,0 

1670,0 
1250,0 

- 
- 

 

12 Каховська ГЕС  р. Дніпро 3,2 3,2 -  
     2003 р.                                                                                                ПРОМИСЛОВІ  ОБ'ЄКТИ 
1 ВУВКГ м. Херсон ОУЖГК р. Вірьовчина 27012,9 - 27012,9  
2 ХСПО,  м. Херсон Мінпромполітики р. Дніпро 556,0 556,0 -  
3 Державний завод "Паллада" м. 

Херсон 
Мінпромполітики 

 
р. Кошова 
р. Дніпро 

 

62,6 
6,0 

- 
6,0 

62,6 
- 

 

4 ККП Каланчацький р-н ОУЖКГ р.Каланчак 143,9 - 143,9  
5 ВУВКГ, м.Генічеськ ОУЖКГ Азовське море 1,9 - 1,9  
6 Міське комунальне підприємство 

"Миколаївводоканал" 
Мінпромполітики р. Інгулка 

р. Дніпро 
19,1 
15,0 

- 
15,0 

19,1 
- 

 

7 ККП м. Каховка ОУЖКГ р. Дніпро 0,7 0,7 -  
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        Таблиця 4.7. Інформація щодо дозвільної діяльності ( дозволи на спецводокористування) 
 

Рік 
 
 
 
 
 
 

Адміністрат
ивно-
територіаль
на  одиниця 

Кількість 
водозаборів 

 

Кількі-
сть 

водови-
пусків 

 

Кількість 
водокористувачів 
(разом) 

Кількість 
водокористувачів, 
які мають дозволи 

Кількість 
водокористувачі
в, терміни дії 
дозволів яких 
прострочені 
 

Кількість 
водокористувачів, 
які взагалі не мають 
дозволів 

Кількість дозволів, 
виданих в поточному 
році 
 

  разом в т.ч. 
підземні 

      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2001          

м.Херсон 95 92 4 95 67 20 8 38 
м.Нова Каховка 41 41 3 41 20 15 6 11 
м.Каховка 16 16 2 16 15 1 - 6 
Білозерський 59 57 4 59 37 18 4 13 
Бериславський 50 46 2 50 27 21 2 16 
В.Олександрівський 35 35 - 35 20 14 1 9 
В.Лепетиський 33 33 - 33 18 9 6 13 
В.Рогачицький 23 21 - 23 18 4 1 1 
Високопільський 23 22 - 23 12 10 1 6 
Генічеський 122 116 4 122 76 34 12 30 
Голопристансь-кий 90 85 8 90 49 29 12 18 
Горностаївський 29 29 - 29 19 5 5 6 
Іванівський 29 28 - 29 12 13 4 7 
Каланчацький 50 46 8 50 33 15 2 20 
Каховський 31 29 - 31 10 19 2 16 
Н.Сірогозький 33 32 - 33 21 8 4 10 
Н.Воронцовський 30 28 - 30 22 6 2 5 
Новотроїцький 57 51 - 57 39 15 3 16 
Скадовський 93 93 4 93 59 27 7 26 
Цюрупинський 80 80 5 80 33 34 13 12 
Чаплинський 57 37 1 57 43 13 1 13 

Разом по області 1076 1017 45 1076 650 330 96 292 
2002         
м.Херсон 104 98 4 104 76 25 3 32 
м.Нова Каховка 47 44 3 47 29 13 5 8 
м.Каховка 15 15 2 15 13 2 - 2 
Білозерський 68 64 3 68 40 25 3 16 
Бериславський 60 51 2 60 29 29 2 15 
В.Олександрівський 36 34 - 36 15 19 2 3 
В.Лепетиський 34 34 - 34 20 10 4 4 
В.Рогачицький 21 21 - 21 4 16 1 3 
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Високопільський 23 22 - 23 10 12 1 3 
Генічеський 122 115 5 122 63 49 10 25 
Голопристансь-кий 97 89 8 97 42 44 11 17 
Горностаївський 32 30 - 32 12 17 3 8 
Іванівський 37 26 - 37 13 17 7 6 
Каланчацький 60 49 7 60 32 26 2 12 
Каховський 55 34 - 55 34 19 2 16 
Н.Сірогозький 32 32 - 32 15 13 4 5 
Н.Воронцовський 30 27 - 30 25 3 2 15 
Новотроїцький 62 54 - 62 24 35 3 8 
Скадовський 102 99 6 102 70 24 8 35 
Цюрупинський 83 81 5 83 29 41 13 13 
Чаплинський 65 39 1 65 37 27 1 18 

Разом по області 1185 1058 46 1185 626 472 87 264 
2003            
м.Херсон 108 98 4 108 77 27 4 27 
м.Нова Каховка 47 47 3 47 30 12 5 16 
м.Каховка 20 20 2 20 15 5 - 7 
Білозерський 70 66 3 70 39 28 3 17 
Бериславський 69 57 1 69 34 33 2 13 
В.Олександрівський 34 35 - 34 18 14 2 8 
В.Лепетиський 42 37 - 42 21 15 6 9 
В.Рогачицький 24 24 - 24 8 15 1 4 
Високопільський 24 23 - 24 10 12 2 1 
Генічеський 140 126 3 140 76 53 11 51 
Голопристансь-кий 104 95 5 104 42 49 13 19 
Горностаївський 43 34 - 43 22 18 3 12 
Іванівський 43 31 - 43 17 20 6 12 
Каланчацький 89 53 6 89 54 31 4 39 
Каховський 102 45 - 102 76 17 9 50 
Н.Сірогозький 33 33 - 33 19 9 5 10 
Н.Воронцовський 34 31 - 34 20 10 4 7 
Новотроїцький 78 59 - 78 36 37 5 23 
Скадовський 147 107 7 147 117 21 9 65 
Цюрупинський 86 84 2 86 32 42 12 19 
Чаплинський 87 41 1 87 54 32 1 34 
Разом по області 1424 1146 37 1424 817 500 107 441 
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Малюнок 4.1 Рівень мінералізації підземних вод Херсонської області 
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Малюнок 5.1 Типи грунтів в 
Херсонській області

45%

2%

43%

7% 3%
Чорноземи південні

Пісчані

Темно-каштанові 
та каштанові

Подові Інші

5. ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ ТА ГРУНТИ 
 Станом      на      01.01.04    р.  територія   Херсонської   області становить  
2846,1 тис. га,  з них – 1969,7 тис. га  сільськогосподарських угідь, в тому числі 
1777,9 тис. га ріллі. Лісовою рослинністю вкрито 133,4 тис. га, полезахисними 
смугами – 30,2 тис. га.  Під  сільськогосподарськими  будівлями  і  дворами          
31,7 тис. га.  

Грунтовий покрив області різноманітний, в північній частині 
переважають чорноземи південні на лесових породах, на південь переходять в 
каштанові грунти в комплексі з солонцями, солончаками і солодями, а в 
західній частині лівобережжя Дніпра та Дніпровського лиману знаходяться 
Олешківські піски. Чорноземи південні займають 45% території області, темно-
каштанові та каштанові грунти – 43%, піщані грунти – 2%, подові – 7%, інші – 
3%. Проведеним агрохімічним обстеженням земель встановлено, що вміст 
гумусу в грунтах області  за останні п’ять років збільшився на 0,12% і 
становить 2,41%. В пробах грунтів визначається вміст цинку, міді, свинцю, 
кадмію. Кількість випадків перевищень ГДК склали: свинцю – 1, міді – 2. 

 
   

  Велика 
сільськогосподарська 

освоєність території 
області, посушливий 
клімат з частими 
суховійними вітрами 
призводять до вітрової  
ерозії. Площа дефляційно 
- небезпечних земель 
складає 1681,7 тис. га. 
Водна ерозія поширена на 
схилах долин ріки 
Інгульця, Каховського 
водосховища та 

Дніпровського лиману. Найбільше прогресує водна ерозія у Бериславському та 
Великолепетиському районах, вітрова - у Каховському, Верхньорогачицькому, 
Нижньосірогозькому та Генічеському районах. Всього по області охоплено 
водною ерозією 264,3 тис. га сільськогосподарських угідь. На землях, де 
розвивається водна ерозія, вводиться контурно-меліоративна організація 
території. За останні п'ять  років розробка проектів з контурно-меліоративною 
організацією території не проводилась. Розроблено один проект 
протиерозійних гідротехнічних споруд (Високопільський протиерозійний 
ставок). Прибережні захисні смуги вздовж морів і річок та навколо водойм, 
берегові смуги водних шляхів не винесено на схеми внутрішньогосподарського 
землеустрою та не винесено в натуру.  

Важлива  роль  у  захисті  грунтів  від  ерозії  відводиться  
лісомеліоративним   насадженням. На землях, що не відносяться до лісового 
фонду, у 2003 році посаджено полезахисних лісових смуг на площі 60 га, що на 
9 га більше, ніж за відповідний період минулого року, і складає 100%  від 
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запланованого. В ярах, балках, на пісках та інших незручних землях створено 
лісові насадження на площі 211 га.  

Площа засолених земель по області складає 266,0 тис. га. 
В господарствах області в 2003 році було проведено гіпсування на площі 

1,027 тис. га, з внесенням фосфогіпсу 3,315 тис. тонн. 
Зменшення внесення органічних та мінеральних добрив є основною 

причиною  зменшення родючості. Враховуючи агрохімічний стан грунтів 
області, середньозважена потреба в мінеральних добривах на  землях становить 
102 кг/га, але у 2003 році було внесено 300 кг/га.  
 В 2003 році на поля області внесено 175,1 тис. тонн органічних добрив на 
площу 7,9 тис. га. 
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Малюнок 5.2 Площа ріллі і деградованих земель 
Херсонської області 

 
Таблиця 5.2.1.Структура земельного фонду регіону 

Площа земель та угідь за роками, тис. га Типи земель та угідь 
1999 р. 2000 р. 2001 р. 2002 р. 2003 р. 

Земель загалом 2846,1 2846,1 2846,1 2846,1 2846,1 
1969,8 1968,4 1968,8 1968,5 1969,7 
1770,8 1772,5 1773,3 1775,1 1777,9 

29,3 27,9 27,7 26,8 26,6 
     

9,5 9,5 9,5 9,5 9,3 

Сільгоспугіддя загалом 
     Рілля 
     Багаторічні сільгоспнасадження 
     Перелоги 
     Сіножаті 
     Пасовища 160,2 158,5 158,3 157,1 155,9 
Ліси та інші лісовкриті площі 151,1 151,1 151,1 151,1 151,1 
Забудовані землі 169,6 69,8 69,8 71,2 70,5 
Відкриті заболочені землі 31,6 31,6 31,6 31,6 31,6 
Відкриті  землі без рослинного покрову 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 
Водний фонд, ставки, річки 433,3 433,2 433,3 433,3 431,3 

 
Таблиця 5.3.1.Заходи з охорони земель та відновлення родючості грунтів  

Обсяг вжитих заходів за роками Заходи Одиниця 
виміру 

1999 2000 2001 2002 2003 

%2003р. до 
2002р. 

Розробка проектів землеустрою з 
контурно-меліоративною організацією 
території  

кількість господ. 
тис.га 

36 
157 

 
- 

 
- 
 

 
- 
 

 
- 
 

 

Повне закріплення в натурі (на кількість господ. 158      
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місцевості) контурних меж полів і 
робочих ділянок  

тис.га 183,6 

Створення захисних лісових 
насаджень 

тис. га - - - 3,3 60  

Створення полезахисних  лісових смуг тис. га        
Будівництво земляних валів  
(вали-рівчаки, вали-тераси, вали-
дороги) 

км       

Будівництво водоскидних споруд, 
лотків, перепадів,   загат  та  ін. 

шт.       

шт.       Створення протиерозійних ставків - 
мулонакопичувачів 

га       

Берегоукріплення для захисту 
сільгоспугідь 

км       

 
 

Динаміка вмісту важких металів у ґрунтах сільськогосподарського 
використання в Херсонській області (в середньому по всіх пунктах 

спостереження) 
 

 мг/кг ґрунту 
Рік Мідь (Cu) Цинк (Zn) Свинець (Pb) Кадмій (Cd) 

 
 валова рухлива валова рухлива валова рухлива валова Рухлива 

1992 13,09 1,367 50,9 8,644 10,64 1,678 0,363 0,0576 
1993 12,85 0,233 37,26 1,067 12,96 1,222 0,367 0,0182 
1994 12,59 0,226 37,39 0,685 12,76 1,044 0,36 0,0137 
1995 17,44 1,308 42,88 1,84 11,06 1,624 0,331 0,024 
1996 18,39 1,02 41,31 1,692 13,04 1,408 0,342 0,0192 
1997 19,54 0,396 43,82 1,712 13,93 1,092 0,37 0,024 
1998 18,91 0,828 44,67 1,168 13,32 1,252 0,368 0,0844 
1999 18,57 0,871 34,94 1,329 14,14 1,771 0,347 0,0957 
2000 8,5 1,324 33,84 1,344 13,7 1,052 0,428 0,052 
2001 9,17 0,656 29,73 1,248 12,19 0,794 0,324 0,0348 
2002 13,68 0,533 28,54 0,929 10,07 0,676 0,341 0,046 
2003 13,96 0,97 30,48 2,23 12,44 0,75 0,53 0,04 



27  

ЗАХОДИ ПО ОХОРОНІ ЗЕМЕЛЬ ЗА 2003 РІК 
 

Обсяг робіт Фактично виконаний обсяг 
робіт 

№ 
з/п 

 
Показники 

 
Одиниця 
виміру 
 

по проекту 
землеустрою 

по робочих 
проектах 

Всього 
(нарост. 
підсумком) 

в тому числі 
за 2003 рік 

1 2 3 4 5 6 7 
Розробка проектів землеустрою з 
контурно-меліоративною організацією 
території, всього 

 
господ. 
тис.га 

   
36 

157,8 

 

в т.ч. на землях: колективних 
сільськогосподарських підприємств 

господ. 
тис.га 

  20 
109,4 

 

державних сільськогосподарських  
підприємств 

господ. 
тис.га 

  13 
46,5 

 

1. 

селянських (фермерських) господарств господ. 
тис.га 

  3 
0,1 

 

Проведено повне закріплення в натурі 
(на місцевості) контурних меж полів і 
робочих ділянок (лісосмугами, валами, 
смугами багаторічних трав) - всього 

господ. 
тис.га 

  158 
183,6 

 

в т.ч. на землях: колективних 
сільськогосподарських підприємств 

господ. 
тис.га 

  16 
103 

 

сільськогосподарських кооперативів господ. 
тис.га 

  1 
2,3 

 

сільськогосподарських акціонерних 
товариств 

господ. 
тис.га 

  4 
29,6 

 

державних сільськогосподарських 
підприємств 

господ. 
тис.га 

  11 
44,3 

 

2. 

селянських (фермерських) господарств господ. 
тис.га 

  126 
4,4 

 

Будівництво протиерозійних 
гідротехнічних споруд – загальна 
вартість 

 
тис.грн. 

  
1228,3 

 
1097,3 

 

по видах споруд: вали, вали-канави км 850 412 309,6  
вали-тераси км 635 350 249  
вали-дороги км  8,2 8,2  
водоскидні споруди (лотки, перепади, 
водоскиди, інші) 

км 
шт 

 9,6 
26 

9,6 
26 

 

протиерозійні ставки (накопичувачі 
твердого стоку) 

шт. 
га 

 17 
219 

11 
118 

 

берегоукріплення км  1,3 1,3  

3. 

інші (засипка та виположування ярів) шт/га 50/250 50/250 7/22  
Створення полезахисних лісових смуг га 1128 1151 197,7  
Створення захисних лісових насаджень - 
всього 

 
га 

 
362 

 
213,8 

 
195,6 

 
60 

в т.ч.: в прибережних смугах річок і 
водойм 

 
га 

   
37,8 

 

4. 

на виключених із сільгоспвиробництва 
малопродуктивних землях 

 
га 

 
362 

 
213,8 

 
157,8 

 
60 

5. Корчування лісосмуг га   19,4 11,4 
6. Залуження сильнодеградованої і 

забрудненої шкідливими речовинами 
ріллі 

 
 
га 

   
 

226 

 

 Грунтова меліорація малопродуктивних 
земель 

 
га 

 
190 

 
190 

 
128 
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ЗАХОДИ З ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ ТА ЇХ ФІНАНСУВАННЯ 
 

проектна 
потужність 

№ 
з/п 

Вид робіт, найменування і 
місцезнаходження об'єкта  

одиниця 
виміру 

обсяг 

Рік 
початку і 
закін-
чення 
будівни-
цтва 

Загальна 
кошто- 
рисна 
вартість, 
тис.грн. 

Залишок 
на 
початок 
звітного 
року, 
тис.грн. 

Буді-
вельн
а 
готов
-
ність, 
 % 

Джерело 
фінансув
ання 

1. Реультивація на площі 20,0 га в 
КСП ім.Калініна 
Високопільського району (СТОВ 
"Мрія")  

 
 
 
га 

 
 
 
20 

 
 
1997- 
2003 

 
 
 
579,34 

 
 
 
484 

 
 
 
72 

 
 
держ. 
бюджет 

2. Захист с. Дмитрівка від 
підтоплення в КСП ім.Кірова  
В.Лепетиського району (СВК 
"Малолепетиський") 

 
 
 
комп. 

 
 
 
1 

 
 
1996- 
2003 

  
 
 
576 

  
 
держ. 
бюджет 

3. Рекультивація земель на площі 62 
га в ДАФ ім.Солодухіна 
Новокаховської міської ради 

 
 
га 

 
 
62 

  
 
153 

 
 
30 

  
 
держ. 
бюджет 

4. Погашення заборгованості за 
виконані роботи по рекультивації 
земель на плдощі 14 га в СТОВ 
"Степове" Нововоронцовського 
району в сумі 69463,5 грн. 

 
 
 
га 

 
 
 
14 

 
 
1999- 
2000 

    
 
місцевий 
бюджет 

5. Погашення заборгованості за 
виконані у 1998 році роботи з 
рекультивації земель на площі 23 
га в СТОВ "Світоч" 
Високопільського району в сумі 
55224,99грн. 

 
 
 
 
га 

 
 
 
 
23 

 
 
 
1997- 
1998 

    
 
місцевий 
бюджет 

6. Погашення заборгованості за 
виконані у 1997-1998 роках 
роботи з рекультивації земель на 
площі 18 га в КСП ім.Ілліча 
Високопільського району в сумі 
22117,15 грн. 

 
 
 
га 

 
 
 
18 

 
 
1997- 
1998 

    
 
місцевий 
бюджет 

 ВСЬОГО    579,34 1213   
 в т.ч. по басейну р. Дніпро    579,34 1213   
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 Малюнок 5.3  Вміст гумусу у ґрунтах Херсонської області  
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6. НАДРА 
Херсонська область забезпечена  наступними  видами корисних копалин: 
n сировина для будівельної кераміки; 
n керамзитова сировина;  
n камінь будівельний; 
n стінові матеріали з природного каменю; 
n вапняки для випалу на вапно;  
n піски будівельні;  
n торф; 
n підземні води прісні; 
n підземні води мінеральні. 
Видобуток корисних копалин проводиться на 41 кар'єрі, в яких порушені 

розкривними роботами 848,084 га земель. Спеціальні дозволи на користування 
надрами надано 12 підприємствам області.  

Найбільш характерними порушеннями природоохоронного та гірничого 
законодавства при розробці надр на території області є, в першу чергу, –
самовільний видобуток піску на несанкціонованих кар'єрах, а також відсутність 
межових знаків земельного та гірничого відводів.    
 
Таблиця 6.1. Мінерально-сировинна база 

Загальна кількість 
родовищ 

 

Родовища, що 
розробляються 

 

Види корисних копалин 

2002р. 2003р. 2002р. 2003р. 

Одиниця 
виміру 

Видобуток 
сировини в 

2003р. 

Пісок 16 16 4 7 тис. м3 522,9 
Вапняк 14 4 7 3 тис. м3 82,489 
Торф 1 1 1 1 тис. м3 1,05 
Глина, суглинок 37 37 1 1 тис. м3 13,8 
 
Таблиця  6.2.  Використання надр   
 № з.п. Загальна кіль 

кість кар`єрів, 
шахт, розрізів  
та розробок 

Наявність документації Загальна 
площа 
порушених 
земель, га 

Площа відпра- 
цьованих земель, 
що підлягають 
рекультивації 

Рекультивовано 
в 2003р. 

  гірничий 
відвод 

земельний відвод ліцензії    

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 68 21 27 12 848,074 82,86 - 

 
Екзогенні та ендогенні процеси. 

За даними Причорноморського державного регіонального геологічного 
підприємства (м. Одеса) сучасний стан екзогенних геологічних процесів на 
території Херсонської області відображено в таблиці. 
Розвиток екзогенних екологічних процесів на території Херсонської області. 

Зсуви Карст Підтоплення Ерозія № 
з/п 

Площа 
Херсонської 
області, 
тис.км2 

Площа, 
тис.км2 

Уражено 
терит.обл. 

% 

Площа, 
тис.км2 

Уражено 
терит.обл. 

% 

Площа, 
тис.км2 

Уражено 
терит.обл. 

% 

Площа, 
тис.км2 

Уражено 
терит.обл. 

% 
1. 28,5 0,0004 0,0014 0,43 1,5 7,6 34 0,55 1,9 

Зсуви – один з самих небезпечних процесів, що викликають руйнування 
споруд, втрати цінних сільськогосподарських земель, ускладнюють освоєння 
територій і вимагають значних коштів на захисні та ліквідаційні заходи. 
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На території області зсувні процеси відбуваються вздовж ерозійних 
схилів Каховського водосховища та Дніпровського лиману. В області 
зареєстровано 38 зсувів, з яких найбільша кількість (25зсувів) сформувались в 
Білозерському, Верхньорогачицькому та Нововоронцовському районах. На 
забудованих територіях налічується 18 зсувів. Загальна площа розповсюдження 
зсувів становить 0,45 км2 .   

На активізацію зсувів, крім процесів абразії, впливає прогресуючий 
розвиток процесу підтоплення. Активізація зсувних деформацій очікується на 
берегах Дніпровського лиману (мис Станіслав), де 8 зсувів знаходяться в 
активному стані, що може призвести до руйнування житлових та господарських 
будівель. 

На берегах Каховського водосховища у весняний період внаслідок 
підйому рівня поверхневих вод очікується активізація зсувних деформацій у 
Великолепетиському і Верхньорогачицькому районах. 

Загроза населеним пунктам та господарським об'єктам від зсувів. 
Назва селища Чому загрожує Кількість зсувів 

 Білозерський район  
с. Станіслав Загроза житлових будинків та автодороги 1 
 Великолепетиський район  
с. Велика Лепетиха Загроза захвата зсувами присадибних ділянок 1 
с. Князе-Григорівка Загроза захвата зсувами присадибних ділянок 1 
 Верхньорогачицький район  
с. Березанка Загроза присадибним ділянкам, господарчим будівлям 1 
с. Ушкалка Загроза зерносховищу 5 
 Горностаївський район  
с. Каїри Загроза захвата зсувами присадибних ділянок 1 
 Нововоронцовський район  
с. Золота Балка Загроза захвата зсувами присадибних ділянок 3 
с. Нововоронцовка Загроза захвата зсувами присадибних ділянок 2 
с. Фирсівка Загроза захвата зсувами присадибних ділянок 1 

  
Абразія (розмив берегів) – один з найбільш руйнівних і збиткотворних 

геологічних процесів, широко розповсюджених в межах області. Абразії зазнає 
берегова смуга морів та лиманів довжиною більше 80 км та 245 км берегової 
смуги Каховського водосховища. Це – смуга морського узбережжя на правому 
березі Дніпровського лиману, півострів Станіслав (26 км), частина узбережжя 
моря між с. Лазурне та с. Залізний Порт (25 км), від м. Генічеськ до межі з 
Запорізькою областю на березі Утлюцького лиману (30 км). Найбільш значних 
втрат (сотні тисяч м2/рік) зазнають рекреаційно-цінні території узбережжя 
морів та лиманів. Абразія супроводжується крупними обвалами і має середню 
швидкість 0,2 – 2,0 м/рік. У районі Кінбурської коси середня швидкість абразії 
складає 0,4 – 0,6 м/рік, досягаючи максимуму в штормові дні в районі 
Скадовського і Джарилгацького маяків (3,0-3,5 м). 

Розвиток абразії та переробки берегів в Херсонській області. 
Назва водойми Довжина абразійного берегу, м Довжина абразійного берегу 

на забудованих територіях, 
м 

Довжина абразійного 
берегу, пов'язаного з 
розвитком зсувів, м 

1 2 3 4 
Чорне море 128000 15000 6000 
Азовське море 16000 2000 - 

Каховське водосховище 280000 26000 26000 

 
Ерозійні процеси. Загальна ураженість майданною ерозією районів 

Херсонської області складає 549 км2, або 6,3 % території області. Найбільша 
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ураженість відзначена в Бериславському і Нововоронцовському районах 
(відповідно 245 і 91 км2, або 14,8 і 8,9 % від площі районів). 

Інтенсивність ерозійних процесів змінюється від середнього ступеня 
ерозійної ураженості на північному заході до дуже слабкої на південному сході. 
У цьому ж напрямку змінюється й інтенсивність прояву зсувних процесів, тісно 
пов'язаних з ерозією, що сприяє їхньому розвитку. 

Середній ступінь ерозійної ураженості відмічений на півночі Херсонської 
області. У геоморфологічному відношенні район відноситься до 
Придніпровської височини і прибережної смуги Каховського водосховища. 
Горизонтальна розчленованість рельєфу зменшується до 0,6 – 0,8 км/км2   та 
рідко досягає 1 км/км2, а перевищення рельєфу над місцевим базисом ерозії і 
денудації досягають 40 – 60 м. 

Враховуючи, що ці території є площами сільськогосподарської 
діяльності, втрати родючих грунтів завдають суттєвих економічних збитків 
сільському господарству. 

Підтоплення є одним з найбільш активно розвинутих сучасних 
екзогенних геологічних процесів Херсонської області. Процес підтоплення – це 
підйом рівня грунтових вод до критичного положення, що сприяє зміні водно-
фізичних і фізико-механічних властивостей грунтів. Критерієм для виділення 
підтоплених площ є глибина залягання рівня грунтових вод менше 2,5 м. 
Процес підтоплення розвивається під впливом природних та техногенних 
факторів. 

Природні умови регіону сприяють формуванню грунтових вод з 
неглибоким заляганням їхнього рівня. Особливості геологічної будівлі – 
потужна товща  пухких осадових неоген-четвертинних відкладень, у розрізі 
яких переважають суглинисто-глинисті різниці, майже горизонтальне залягання 
гірських порід, що покривають кристалічний фундамент; слабка 
розчленованість рельєфу з дуже похилою поверхнею з півночі на південь, 
широкий площинний розвиток водотривких верхньоплиоценових  червоно-
бурих глин, на яких, головним чином, формується перший від поверхні 
водоносний горизонт – сприятливо впливають на формування неглибоко 
залягаючих грунтових вод. 

Природно сформовані інженерно-геологічні умови регіону при постійно 
діючих факторах – геологічній будові і рельєфі, в умовах випадіння суми 
річних атмосферних опадів близьких до середньобагаторічної норми і 
збалансованих у багаторічному плані (2-3 роки) аномалій окремих років – 
визначили стан водного балансу території Херсонської області як близький до 
критичного. Збільшення окремих прибуткових статей водного балансу в 
природних обставинах, що створилися, не компенсується його витратами. 
Зміна водного балансу при несприятливих геолого-геоморфологічних умовах 
території призвела до різкого погіршення гідрогеологічної обстановки з 
тенденцією підйому рівня грунтових вод на значній території, формуючи 
процес підтоплення. 

Поряд з природними факторами, причинами підтоплення, починаючи з 
60-х років, є комплекс техногенних факторів, який обумовив критичний рівень 
зміни геологічного середовища в результаті розвитку зрошуваного 
землеробства, створення штучних водоймищ, будівництва доріг, трубопроводів, 
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а також виникаючих втрат води з комунікаційних мереж, низької культури 
експлуатації зрошуваних масивів та інше. Вплив техногенних факторів на 
геологічне середовище і, зокрема, на розвиток процесу підтоплення, в даний 
час стає визначальним. 

В Херсонській області велика зона постійного підтоплення розташована 
на північному заході, процесом підтоплення уражена вся південна частина 
області, право- і лівобережна пригирлова частина р. Дніпро. Площа постійного 
підтоплення області – 7558 км2 – 34 % від площі області; найбільш потерпають 
від підтоплення Новотроїцький, Каланчацький, Цюрупинський, 
Великоолександрівський, Генічеський, Скадовський, Білозерський і 
Голопристанський райони – від 32 до 92 % від загальної площі районів. 

Значні площі водороздільних просторів в південній та південно-західній 
частинах є природно підтопленими; в південній частині підтоплення 
розвивається під впливом господарської діяльності. Масштаби підтоплення 
населених пунктів за останні роки стали загрозливими. В даний час підтоплені 
137 населених пунктів і близько 50% території м. Херсона. 
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Малюнок 6.1 Підтоплення в Херсонській області
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Площі підтоплення по районах Херсонської області 
Район Площа району, км2 Площа підтоплення на 2001 рік, км2 Площі підтоплення, 

% від площі району 
Верхньорогачицький 899 14 1,6 
Каховський 1707 94 5,5 
Бериславський 1773 138 8,0 
Чаплинський 1744 218 12,5 
Нововоронцовський 1022 323 31,6 
Новотроїцький 2297 486 21,2 
Каланчацький 907 500 55,1 
Цюрупинський 1753 508 29,0 
Великоолександрівський 1531 623 40,7 
Генічеський 2448 631 25,8 
Високопільський 706 649 91,1 
Скадовський 1162 655 56,4 
Білозерський 1763 1076 61,0 
Голопристанський 2913 1737 59,6 

Усього: 22586 7652 33,9 

   
Карст. Площі ураженості відкритим карстом в Херсонській області 

складають 427 км2, максимальний ступінь ураженості відзначений у 
Нововорнцовському, Бериславському, Каховському районах. 

Карбонатні породи неогену, що карстуються, входять у Нижньо-
Придніпровський карстовий район. На території Причорномор'я 
розповсюджений основний неогеновий водоносний комплекс, 
водовміщуючими породами якого  є вапняки, піски, рідше піщаники сармата, 
меотиса. Для Нижньо-Придніпровського карстового району характерне 
збільшення багатоводності, потужності обводнених порід і фільтраційних 
властивостей у напрямку з півночі на південь. Найбільша водопроводимість 
спостерігається в існуючій у даний час після спорудження Каховського 
водосховища зоні прохідної фільтрації (до 10000 – 20000 м3/добу) – 
центральній зоні міжріччя Дніпро – Молочна. У напрямку сходу і заходу від 
цієї зони водопроводимість зменшується до 200 – 400 м3/добу. По берегах 
Каховського водосховища, у зв'язку з підйомом рівня до відмітки +16м, 
процеси карстоутворення активізувалися за рахунок розмиву берегів, складених 
сарматськими вапняками.  
 На території Херсонської області існують 13 родовищ підземних  
вод із загальними затвердженими запасами води  923,3 м3/добу, а саме: 
№ 
з/п 

Найменування родовища та місце його розташування Затверджені запаси підземних 
вод,  мз/добу 

1. Херсонське – м.Херсон, смт Антонівка 348,0 
2. Бериславське – м.Берислав 30,2 
3. Генічеське – м.Генічеськ 15,6 
4. Голопристанське – м. Гола Пристань 34,7 
5. Каланчацьке – смт Каланчак 11,4 
6. Каховське – м. Каховка 55,7 
7. Новокаховське – м. Нова Каховка 169,6 
8. Асканійське – смт Асканія-Нова, с.с. Камиш, Ільїнка, Тишкове 24,1 
9. Вадимське – частина території Чаплинського і Каланчацького районів 78,1 
10. Лазурненське – смт Лазурне 10,8 
11. Скадовське – м. Скадовськ 40,0 
12. Цюрупинське – м. Цюрупинськ, с.с. Солонці, Підлісне 58,1 
13. Збур'ївське – проміж с.с. Стара Збур'ївка та Рибальче 47,0 
 Разом: 923,3 

  
Постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1996 року № 1499 

"Про затвердження переліку водних об'єктів, що відносяться до категорії 
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лікувальних" на території Херсонської області визначені родовища мінеральних 
вод:  
- Залізний Порт – Хорли із запасами 338 м3/добу 
- Північно-Сиваське (термальне) із запасами 33600 м3/добу, 
та родовища лікувальних грязей: 
- Гопри – із запасами 96 тис. м3 
- Салькове – із запасами 501 тис. м3 
- Кругле – із запасами 132 тис. м3 
- Прокоф'євське – із запасами 97 тис. м3 
- Солоне – із запасами 4 тис. м3 

У 2003 році з підземних джерел було забрано 81,2 млн м3 (при ліміті 
забору 128,8 млн м3), використано 59,63 млн м3. 

Якість підземних вод. 
По ступеню мінералізації та хімічного вмісту підземні води основного 

неогенового горизонту характеризуються неоднорідністю. Підземні води з 
мінералізацією до 1 г/дм3 мають місце на територіях Цюрупинського, 
Голопристанського, Скадовського, Каланчацького районів, містах Херсон, 
Каховка, Новокаховської міської ради; з мінералізацією 1,5 – 3,0 г/дм3 - на 
територіях    північних  та  південно-східних  районів;   з  мінералізацією більше  
3,0 г/дм3 – по окремих ділянках на територіях Іванівського, Генічеського, 
Каховського    районів,    західній    частині      Херсонської      міської      ради  
(смт Комишани) та І площадці міськводопроводу м. Херсона. Для решти 
території   характерне  розповсюдження   підземних  вод  з мінералізацією 1,0 –  
1,5 г/дм3 . Водоносний горизонт у відкладах середнього міоцену експлуатувався 
на територіях Бериславського, Горностаївського, В.Лепетиського, 
В.Рогачицького, Н.Сірогозького районів та м.Херсона; мінералізація підземних 
вод коливалася у межах 0,9 – 2,3 г/дм3. Водоносний горизонт у відкладах 
палеогену експлуатувався з мінералізацією 1,4 – 2,3 г/дм3 водозаборами та 
окремими свердловинами В.Олександрівського, Високопільського, 
Нововоронцовського та Нижньосірогозького районів. 

У 2003 році відмічалося погіршення якості підземних вод по окремих 
свердловинах Білозерського, Генічеського, Каховського, Бериславського, 
Великоолександрівського, Цюрупинського, Голопристанського районів. 
Водовідбір із підземних вод з мінералізацією понад 3,0 г/дм3 відбувався по 
окремим свердловинам і водозаборам Іванівського, Генічеського, Каховського, 
Білозерського районів, м.Херсона. Наявність в підземних водах важких металів 
(марганцю, миш'яку, заліза) простежувалася по свердловинам в північній 
частині Голопристанського, Цюрупинського районів ("Олешківські піски"), 
с.Першокостянтинівка Чаплинського району. Стійке забруднення підземних 
вод   азотистими   сполуками   продовжується   на    територіях    м.  Херсона  
(смт Комишани, ділянка Кіндійська–1 – 1-ша насосна ВУВКГ), північної 
частини   Голопристанського   і  Цюрупинського районів ("Олешківські піски"),  
с. Каїри Горностаївського району.    
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7. ВІДХОДИ 
        Структура утворення та накопичення відходів. 
В області основна маса відходів утворюється на промислових 

підприємствах м. Херсона, м. Нова Каховка та  сільськогосподарських 
підприємствах. Протягом 2003 року  фактично утворилось 9,3 тис. тонн 
токсичних відходів що на 29,2% більше, порівняно з попереднім роком. За 
класами небезпеки токсичні відході, що утворилися в 2003 році, розподілилися 
таким  чином:  0,1 тис. тонн  належать  до  І  класу, 6,0 тис. тонн  –  до ІІ класу,  
1,1 тис. тонн – до ІІІ класу, 2,1 тис. тонн – до ІУ класу небезпеки. Всього 
підприємствами області на власні потреби використано 1,2 тис. тонн відходів. 
знешкоджено  7,5 тис. тонн, передано іншим підприємствам  1,1 тис. тонн. 
Кількість підприємств, які надали звіт у 2003 році, становить 373, що на 13% 
більше, ніж у 2002 році. 
                     Збирання, зберігання, утилізація та видалення відходів. 

Відходів  гальванічного  виробництва   за  2003 рік фактично утворилося  
4,2 тонн, передано на утилізацію 96,4 тонн, обсяг накопичення відходів 
гальванічного виробництва становить 2247,6 тис. тонн. Основний обсяг  
накопичення  на підприємствах м.Нова Каховка -2062 тонни, в тому числі на 
полігоні   промислових   відходів    ВАТ   „Південелектромаш”   –   2008 т,              
ВАТ „Приладобудівний  завод „Сокіл” – 54 т. На підприємствах м. Херсона 
накопичено 185,36 т гальваношламів, в т.ч. на ВАТ „Херсонський 
суднобудівний завод” - 166 тонн. Питання утилізації відходів гальванічного 
виробництва не вирішується в зв’язку з відсутністю в області спеціалізованого 
підприємства по їх утилізації. 

Нафтошлам утворюється на підприємстві ВАТ „Херсоннафтопереробка”, 
за рік утворилося 5197 тонн, перероблено на устаткуванні КХД фірми 
„Гумбольг Ведаг АГ” – 6971 тонн, загальний обсяг накопичення нафтошламу 
становить 13413 тонн, в т.ч. твердої фази – 8216,7 тонн. Всього з 1993 року на 
установці КХД перероблено 81955 тонн нафтошламів. 

На відкритому шламонакопичувачі, який в минулому належав ВАТ 
„Херсонський целюлозно-паперовий комбінат” м.Цюрупинськ, зберігається 
150600т вапняного шламу. Питання власника шламонакопичувача та утилізації 
цього шламу не вирішено. 

Загальна   кількість   відпрацьованих   люмінесцентних  ламп   становить  
35364 шт., передано на утилізацію 42251 шт., зберігається на підприємствах 
11272 шт., в т.ч. на ВАТ „Херсонський суднобудівний завод”  - 6377 шт. 

          Діяльність у сфері поводження з відходами здійснюється у 
відповідності до Закону України “Про ліцензування певних видів господарської 
діяльності”. На даний час в області збором відпрацьованих люмінесцентних 
ламп займається ТОВ ВКФ “Неро”, відпрацьованих акумуляторів –                 
ПП “Стелла –97”,  які мають ліцензії Мінекоресурсів України на здійснення 
операцій у сфері поводження з небезпечними відходами. На збирання окремих 
видів відходів, як вторинної сировини, отримали ліцензії Мінекоресурсів 
України 19 суб’єктів господарської діяльності.  
 Перевірками, які були здійснені в 2003 році, встановлено, що кількість 
порушень вимог природоохоронного законодавства при зберіганні 
відпрацьованих люмінесцентних ламп в порівнянні з попередніми роками 
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значно зменшилась. Лампи накопичуються в металевих контейнерах, які 
розташовані в окремих закритих приміщеннях.  В області не вирішено питання 
утилізації відпрацьованих люмінесцентних ламп від  населення, шкіл, шкіл-
інтернатів, дитячих садків, які не мають коштів для утилізації ламп. 

Держуправлінням здійснюється контроль за зберіганням непридатних для 
використання хімічних засобів захисту рослин. 125-ти господарствам області 
приписано провести повторну інвентаризацію місць накопичення заборонених 
до використання ХЗЗР, продовжити роботи по приведенню у відповідність до 
вимог Закону України „Про пестициди і агрохімікати” склади для зберігання 
непридатних до використання ХЗЗР, забезпечити їх безпечне зберігання та 
охорону. 
          На виконання Закону України “Про Загальнодержавну програму 
поводження з токсичними відходами” з  Державного фонду охорони 
навколишнього природного середовища за проектом “Ліквідація екологічно 
небезпечних сховищ відходів, в тому числі складів непридатних для 
використання пестицидів смт Мирне, с.Сонячне Білозерського району та       
смт Партизани Херсонської   області”,    було   виділено 1003,7 тис. грн.    
     Всього  в Херсонській області  по результатах контейнеризації затарено 452т 
непридатних пестицидів, в т.ч. 160т зберігається на території ВАТ “Генічеський 
райагрохім”, 132,8т - на території ВАТ “Каланчацький райагрохім“, 159,2т – на 
території ВАТ “Білозерський райагрохім”. Зараз в стадії завершення роботи по 
знезараженню території складів та металевої тари. Підлягає перезатаренню 
близько 300 тонн непридатних пестицидів. 
          В 2003 році держуправлінням здійснено 225 перевірок дотримання вимог 
природоохоронного законодавства з питань зберігання, утилізації промислових 
відходів. За порушення порядку поводження з промисловими відходами до 
адміністративної відповідальності притягнуто 70 посадових осіб, накладено 
штрафів на суму 6,02 тис. грн., стягнуто 3,86 тис. грн. 

Стан вирішення проблем 
За даними Херсонського обласного управління земельних ресурсів 

станом на 01.01.04 р. в області налічується місць складування, зберігання і 
розміщення побутових відходів: санкціонованих – 183, несанкціонованих – 192. 
Одним із основних напрямків роботи держуправління є виявлення 
несанкціонованих сміттєзвалищ, особливо в рекреаційних зонах. За 2003 рік 
виявлено 289 стихійних сміттєзвалищ, ліквідовано – 221. На усунення 
виявлених порушень надавались приписи, притягнуто до адміністративної 
відповідальності 113 посадових осіб та громадян. 

Будівництво полігонів твердих побутових відходів та оформлення у 
встановленому порядку відповідних документів на них є найгострішою 
проблемою, особливо районів з рекреаційним призначенням. Протягом        
2003 року погоджено вибір земельних ділянок під 13 полігонів твердих 
побутових відходів, пройшли державну екологічну експертизу проекти 
будівництва та реконструкції полігонів ТПВ в м. Каховка та с. Станіслав 
Білозерського району, отримали проекти відводу земельної ділянки під 
полігони ТПВ: КП „Азовкомунсервіс” м. Генічеськ, КП „Фрегат” смт Лазурне 
Скадовського району, Рубанівська сільська рада. 
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У відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 3 серпня 
1998 року № 1216 “Про затвердження Порядку ведення реєстру місць 
видалення відходів“ на підставі затверджених облдержадміністрацією 
паспортів місць видалення відходів (далі – МВВ) в держуправлінні створений і 
ведеться реєстр МВВ. До реєстру включені 16 паспортів МВВ, із них 6 – на 
полігони твердих побутових відходів (Херсонський полігон твердих побутових 
відходів, Михайлівська сільська рада, Голопристанський комбінат комунальних 
підприємств, МКП „Вікторія” м. Скадовськ та КП „Фрегат” смт Лазурне 
Скадовського району, БККП смт Чаплинка). Місцеві державні адміністрації 
самоусунулися від ведення реєстру МВВ. Робота по створенню повного реєстру 
МВВ ускладнюється тим, що полігони твердих побутових відходів у районах 
області не оформлені у відповідності до Земельного кодексу України.  

На    виконання   Постанови   Кабінету   Міністрів   України  від  3  серпня     
1998 року “Про затвердження Порядку розроблення, затвердження і перегляду 
лімітів на утворення та розміщення відходів“ держуправління щорічно 
погоджує і передає на затвердження до облдержадміністрації ліміти на 
утворення   та   розміщення   відходів   підприємств  –  власників відходів.  На  
2004 рік затверджено 377 лімітів на утворення та розміщення відходів, із них 
погоджено 8 лімітів на розміщення відходів на полігонах твердих побутових 
відходів. 

Перевірками дотримання вимог природоохоронного законодавства 
місцевими органами виконавчої влади встановлено, що  звалища  ТПВ в 
основному знаходяться на балансі селищних рад, які  проводять роботу по 
захороненню відходів та рекультивації звалищ з порушенням законодавства, 
відсутні акти вибору земельних ділянок, проектна документація. Більшість 
звалищ не огороджені, не обваловані, не проводиться дезинфекція та 
дератизація звалищ. На всіх звалищах області не дотримується технічний 
процес захоронення відходів, відсутнє сортування відходів,  під’їзди з твердим 
покриттям,  несвоєчасно вивозяться відходи, що веде до утворення стихійних 
звалищ в населених пунктах та лісосмугах, пустирях, балках.  
           В 2003 році  держуправлінням екології та природних ресурсів в 
Херсонській області здійснено 324 перевірки дотримання вимог 
природоохоронного законодавства з питань  складування, зберігання, 
розміщення, транспортування, утилізації, ліквідації та використання побутових 
відходів. За порушення порядку поводження з побутовими відходами до 
адміністративної відповідальності притягнуто  116  посадових  осіб,   накладено 
штрафів на суму  7,29 тис. грн., стягнуто 2,8 тис. грн. . 
           Програмою   «Екологія-2005» в сучасних економічних умовах 
передбачено будівництво  полігонів ТПВ в містах Цюрупинськ, Генічеськ, Гола 
Пристань, селищах міського типу Новотроїцьке, Велика Олександрівка, Велика 
Лепетиха, Нижні Сірогози, Іванівка, Каланчак, але через відсутність коштів  
роботи у вищезазначених населених пунктах не виконуються.  
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Таблиця 7.1 Утворення, використання(утилізація) та видалення відходів у 2003р., т 
Назва відходів Зберігалося на 

підприємствах на 
початок року, 

тонн 

Утворилося на 
підприємствах 

за рік 

Використано 
(утилізовано) 

за рік 

 
Видалено 
за рік 

Розміщено 
(зберігається ) 

на 
підприємствах 
на кінець року 

    разом в т. ч.  

     знешкоджено 
(знищено) 

захоронено в 
місцях 

організованого 
складування 

направлено в 
місця 

неорганізованог
о складування 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Відходи 1-го класу небезпеки, в т.ч. за 
окремими видами: 
- балони з-під хімічних речовин, що не 
мають маркування; 
- відходи гальваничних виробництв; 
- заборонені для застосування пестициди; 
- непридатні для застосування ядохімікати 
та пестициди; 
- ртуть та її сполуки; 
- ртутні лампи, (в кг); 
- свинець та його сполуки; 
- хром шестивал. і його сполуки; 
- цианісті сполуки; 
. 

3403.9 
 

0.2 
 

2339.76 
44.89 

 
870.397 

- 
1.228 
21.546 

0.1 
127.05 

81.1 
 

0.2 
 

4,195 
4,0 

 
3,5 

0,001 
2.328 
41,752 

- 
27,5 

 

14.5 
 
- 
 
- 
- 
 
10,064 
- 
- 
4,45 
- 
- 

28.4 
 

0.4 
 

6.395 
- 
 

12.914 
- 

0,12 
7,173 

- 
1,5 

 

20.3 
 

0,4 
 

5,0 
- 
 

12,914 
- 
- 

1,997 
- 
- 

7.5 
 
- 
 

1,395 
- 
 
- 
- 

0,12 
4,606 

- 
1,5 

0.6 
 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
- 

0,57 
- 
- 

3319.5 
 
- 
 

2247,58 
48,888 

 
840,919 

- 
0,75 
27,44 
0,1 

154,55 

Відходи 2 класу небезпеки, в т.ч.  
за окремими видами: 
-       нафтошлами; 
- відпрацьовані розчинники; 
 
- асбест; 
- відпрацьовані неорганічні кислоти; 
- формальдегід;  
-       інші відходи. 

6280,009 
 

6168,0 
-- 

 
20.0 
3.569 
87.5 
0.4 

 

6000,8 
 

6000,0 
0,05 

 
- 

0.43 
- 

0,16 

0,459 
 
- 
- 
 
- 

0,409 
- 
- 
 

6972,17 
 

6971,0 
- 
 
- 

0,01 
- 

1,16 
 

6971,11 
 

6971,0 
- 
 
- 

0,01 
- 

0,1 

- 
 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
 

0,06 
 
 
- 
 
- 
 
- 

0,06 
 
 

5307,33 
 

5197,.0 
- 
 

20.0 
1,73 
87.5 
0.4 
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Назва відходів Зберігалося на 
підприємствах на 
початок року, 

тонн 

Утворилося на 
підприємствах 

за рік 

Використано 
(утилізовано) 

за рік 

 
Видалено 
за рік 

Розміщено 
(зберігається ) 

на 
підприємствах 
на кінець року 

    разом в т. ч.  

     знешкоджено 
(знищено) 

захоронено в 
місцях 

організованого 
складування 

направлено в 
місця 

неорганізованог
о складування 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Відходи 3 класу небезпеки, в т.ч.  
за окремими видами: 
 
-     нафтовідходи; 
-     нафтошлами; 
-     відпрацьовані розчинники; 
-     фарби, емалі, лаки; 
-     відпрацьовані емульсії та МОР; 
-     відпрацьовані неорганічні кислоти; 
-     інші відходи. 

789,338 
 
 

99,427 
3,6 

1.05 
138.45 
312,37 
117.0 

398,441 

1052,25 
 
 

1010,469 
2.4 
- 

7,316 
0,56 

- 
31,505 

109,09 
 
 

103,897 
- 
- 

1,921 
- 
- 

3,272 

510,774 
 
 

80,294 
- 
- 

2,68 
0,54 
105,5 

321,76 

502,131 
 

 
76,743 

- 
- 

          0,6 
0,14 
105,5 

319,148 

7,497 
 
 

3,55 
- 
- 

1,0 
0.4 
- 

2,547 

1,146 
 
 

0,001 
- 
- 

1,08 
- 
- 

0,065 

299,09 
 
 

114,47 
3,7 

1.05 
136.62 
23,79 
11,5 

           7,96 
 

Відходи 4 класу небезпеки, в т.ч.  
за окремими видами: 
-      нафтошлами; 
- осад з відстойників після реагент або 

коагуляційного очищення; 
-      відпрацьовані формувальні суміші; 
-      інші групи відходів. 

115236,275 
 

7746,68 
5,3 

 
107332,04 
152,255 

2137,821 
 

470,0 
0,2 

 
1026,5 

641,121 

1075,467 
 
- 
- 
 

1002,0 
73,467 

567,421 
 
- 

0,2 
 
- 

567,221 

8,098 
 
- 
- 
 
- 

8,098 

4,268 
 
- 

0,2 
 
- 

4,068 

555,055 
 
- 
- 
 
- 

555,055 

115680,263 
 

8216,68 
5,5 

 
107354,04 
104,043 

В рамках кожного класу небезпеки види відходів подаються у відповідності з абеткою 
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Таблиця 7.2 Інвентаризація місць видалення відходів  на території області  
Кількість 
зареєстрованих місць 
видалення відходів 

Обласний центр, 
міста обласного 
підпорядкування, 
райони разом у т.ч. де 

власника 
ще не 
визначено 

Загальна 
площа місць 
видалення  
відходів, 
тис.м² 

Загальний 
фактичний 
об‘єм місць 
видалення 
відходів,  
тис. м³ 

Загальна 
фактична маса 
відходів на 
початок року, 
тис.т 

Обсяги лімітів 
на розміщення 
відходів на 
даних місцях 
видалення, 
тис.т 

Направлено 
фактично 
відходів на 
місце 
видалення 
протягом 
року, тис.т 

Загальна 
фактична 
маса відходів 
на кінець 
року, тис.т 

Кількість 
місць 
видалення 
відходів, що 
не 
відповідають 
діючим 
нормативам 

Кількість 
місць 
видалення 
відходів, де 
здійснюється 
екологічний 
моніторинг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
м.Херсон 9 - 328.9 2524.0 2496.4 132.35 100.9 2589.6 - - 
м.Н..Каховка 3 - 38.2 20.0 2,0 - - 2,0 1 - 

м.Скаджовськ 3 - 110.0 - 136.5 9.2 7.7 1244.2 - - 
м.Г.Пристань 1 - 36.0 - 193.0 10,4 10,4 203,4 - - 
м.Генічеськ 1 - 170,0 - 50,0 12,5 9,5 59,5 - - 
В.Лепетиський 1 - 48,0 48,0 - 0,5 0,3 0,3 - - 
В.Рогачицький 1 - 30,0 30,0 1,5 0,5 0,5 2,0 - - 
Нововоронцовськи
й 

1 - 9,0 9,0 0,1 0,1 0,1 0,2 - - 

Чаплинський 1 - 25,0 52,0 9,2 0,9 0,9 10,1 - - 
Разом  по області 
 

21 - 795.1 2683 2888.7 166.45 130.3 3011.3 1 - 

 
 
Таблиця 7.3 Видача дозволів на розміщення відходів , лімітів на утворення та розміщення відходів 

Обласний центр, 
міста обласного 
підпорядкування, 

райони 

Видано 
дозволів на 
розміщення 
відходів  

Кількість 
підприємств, 
яким видано 
дозволи 

Кількість місць 
видалення 

відходів, на які 
видано дозволи 

На яку 
кількість 
відходів 
видано 
дозволи, 
тис.т. 

Видано лімітів 
на утворення 
та розміщення 

відходів  

Кількість 
підприємств, 
яким видано 

ліміти 

Дозволено 
утворити 
відходів, 
тис.т. 

Дозволено 
розмістити 

відходів на своїх 
підприємствах, 

тис.т. 
 

Дозволено 
розмістити 
відходів на 
інших 

підприємствах, 
тис.т. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Разом по області 
 

378 378 11 185.3 378 378 243,5 129,7 17,3 

Херсон 166 166 1 44,5 166 166 85,2 30,9 14,2 
Нова Каховка 39 39 - 2,69 39 39 8,6 2,6 2,3 
Білозерський р-н 15 15 - 5,96 15 15 10,92 5,96 0,01 
Бериславський 11 11 - 2,04 11 11 3,9 2,04 - 
В.Олександрівський 14 14 - 7,8 14 14 9,61 7,8 - 
В.Лепетиський 4 4 1 0,5 4 4 0,09 0,5 - 
В.Рогачицький 2 2 1 2,2 2 2 0,08 2,2 0,01 
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Високопільський 12 12 - 1,98 12 12 4,26 1,98 - 
Генічеський 13 13 2 14,8 13 13 1,1 14,8 - 
Голопристанський 7 7 1 11,2 7 7 0,9 11,2 0,03 
Горностаївський 4 4 - 0,12 4 4 0,7 0,6 0,1 
Каланчацький 2 2 - 0,01 2 2 0,01 0,01 - 
Каховський 25 25 - 65,66 25 25 67,1 23,6 0,29 
Н.Сірогозький 5 5 - 0,04 5 5 0,05 0,05 - 
Нововоронцовський 16 16 1 2,5 16 16 11,0 2,5 - 
Ново троїцький 3 3 - 0,05 3 3 0,09 0,03 0,04 
Скадовський 24 24 3 16,9 24 24 26,4 16,8 0,05 
Цюрупинський 11 11 - 1,08 11 11 8,0 0,83 0,25 
Чаплинський 5 5 1 5,3 5 5 5,45 5,3 0,04 
Іванівський - - - - - - - - - 
  
Таблиця 7.4 Зареєстровано відходів у області 

У тому числі Клас небезпеки Кількість 
зареєстрованих 

відходів 
з визначеними хімічним 
складом та фізичними 

властивостями 

для яких визначено умови  
зберігання, 

транспортування, 
видалення 

для яких визначено 
підприємства або 

виробництва з їх утилізації 

для яких визначено місця 
видалення відходів 

1 2 3 4 5 6 
Разом  
(усіх класів небезпеки) 

     

у тому числі:      
1-го класу небезпеки 8 8 8 5 8 
2-го класу небезпеки 6 6 6 4 6 
3-го класу небезпеки 7 7 7 5 7 
4-го класу небезпеки 4 4 4 2 4 
Разом по області  25 25 25 16 25 
 
Таблиця 7.5 Перелік підприємств або виробництв, що здійснюють утилізацію відходів 

N 
з/п 

Назва підприємства або виробництва, адреса  Спеціалізація  
(види відходів, що утилізуються) 

Потужність, 
 т /рік 

Утилізовано відходів 
за звітний рік,т 

1 2 3 4 5 
1 ЗАТ „Укрсклопром” 

м.Херсон пров.Янтарний,2 
переробка скла 10000-12000 5919 

2 ТОВ ВФК „Біолог” 
 м.Херсон, вул..Домобудівна,11 

відпрацьована поліетиленова плівка 2000 2000 

3 ВАТ „Херсоннафтопереробка”  
м.Херсон. вул..Нафтовиків,52 

переробка нафтошламів  6971 
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8. ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА 
8.1. ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ОБЛАСТІ (МІСТА) 

Загальний стан екологічної безпеки в області залишається складним і 
здебільшого зумовлений надмірним техногенним навантаженням на природне 
середовище. 

Істотну загрозу становлять промислові об'єкти з небезпечними видами 
діяльності, райони їх розташування характеризуються як зони підвищеного 
екологічного ризику. 

Перелік екологічно небезпечних об'єктів в Херсонській області 
представлений в таблиці 8.1. 

У 2003 році в області продовжувалась розбудова мережі автозаправних 
станцій (АЗС), які Постановою Кабінету Міністрів України  від 14.02.01 р.       
№ 142 віднесено до переліку об'єктів, які становлять підвищену екологічну 
небезпеку. 26 % від загальної кількості наданих на державну екологічну 
експертизу комплектів проектно-кошторисної документації стосувалося 
будівництва або реконструкції АЗС.    

Аварії техногенного походження 
22 грудня 2003 року на 88 км   автошляху Херсон -  Нікополь відбулась 

дорожньо-транспортна пригода. В результаті перевертання причепу-цистерни з 
вантажем відбулося забруднення ґрунту площею 1 м2  ароматичною добавкою 
БТС. Власником вантажу було приватне виробничо-торгівельне підприємство     
"Майстер-С". Спеціалістами держуправління на місці аварії відібрано проби 
грунту. За результатами дослідження проб грунту   виявлено перевищення  
вмісту нафтопродуктів в 2,1 рази в порівнянні з фоновою пробою. За 
забруднення земель водія  приватного виробничо-торгівельного підприємства 
"Майстер-С"  притягнуто до адміністративної відповідальності, підприємству 
нараховані збитки.  Забруднення землі ліквідовано. 
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Таблиця 8.1  Перелік екологічно небезпечних об'єктів 
№ з/п Назва об'єкту Вид діяльності Відомча належність 

(форма власності) 
Примітки 

1 2 3 4 5 

1. Херсонська державна біологічна 
фабрика 

Виробництво біопрепаратів державна  

2. ВАТ "Новокаховський завод плавлених 
сирів" 

Виробництво харчових продуктів колективна  

3. АТЗТ “Херсонський електромеханічний 
завод” 

Виготовлення та ремонт глибинних насосів колективна  

4. ТОВ “Механічний завод” Ливарне виробництво колективна  
5. ВАТ “Херсонський електромашзавод” Машинобудування колективна  
6. Херсонський державний завод “Палада” Ремонт  суден державна  
7. ВАТ “Херсонські комбайни” Машинобудування колективна  
8. Завод “Судмаш” Суднобудування та ремонт державна  
9. Суднозавод ім. Комінтерна Ремонт  суден державна  

10. ВАТ "Херсонська 
теплоелектроцентраль" 

Виробництво енергоносія колективна  

11. ЗАО СРЗ ім. Куйбишева Ремонт суден колективна  
12. ВАТ “Південелектромаш”  

м. Н.Каховка 
Машинобудування колективна полігон токсичних відходів 

13. ВАТ завод “Сокіл” 
м. Н.Каховка 

Машинобудування колективна  

14. Каховський завод електрозварювального 
устаткування 

Виробництво устаткування колективна  

15. Миколаївське управління магістрального 
аміакопроводу Українського державного 
підприємства "Укрхімтрансаміак" 

 
Транспортування аміаку 

 

 
державна 

 

16. ВАТ “Херсоннафтопереробка” Виробництво нафтопродуктів колективна шламонакопичувач 
17. Оборонні об’єкти   державна  
18. Полігони та звалища ТПВ в містах та 

населених пунктах області 
Утилізація відходів   

19. Очисні споруди стічних вод Очистка стічних вод   
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8.1.1.  ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ОБОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
Основними порушеннями вимог природоохоронного законодавства 

військовими об’єктами, як і в попередні роки, залишається відсутність дозволів 
та лімітів на розміщення відходів, спецводокористування, викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря, не складання статистичних 
звітів. 
            При   розформуванні   військової   частини,   що   розташовувалась   в  
с. Раденськ Цюрупинського району, площа понад 20 гектарів не була передана 
Цюрупинській райдержадміністрації. На полігоні залишились боєприпаси та 
непридатні автомобільні шини. Інженерними військами Міністерства збройних 
сил не виконані роботи по очистці території полігону від знарядь, відходів та 
рекультивації земель.   
 
8.1.2. ПОВОДЖЕННЯ З НЕБЕЗПЕЧНИМИ ХІМІЧНИМИ РЕЧОВИНАМИ 

На   підставі    постанови  Кабінету   Міністрів  України  від  20  червня  
1995 року № 440 “Про затвердження Порядку одержання дозволу на 
виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, 
знищення та утилізацію отруйних речовин, продуктів біотехнології та інших 
біологічних агентів”  та  постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 
2002 року № 1518 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів 
України у сфері поводження з відходами» , а також Інструкції про розгляд 
заявок та надання дозволів на виробництво, зберігання, транспортування, 
використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, 
продуктів біотехнології та інших біологічних агентів   за 2003 рік 
держуправління видало  12 дозволів на зберігання та використання отруйних 
речовин, із них : 8 на кислоти, 2 на луги, 1 ангідрид хромовий та 1 на перекис 
водню. 

Аварій під час поводження з небезпечними хімічними речовинами у   
2003 році не виникало. 

 На території області в контейнерах зберігається 410 тонн непридатних 
хімічних засобів захисту рослин та близько 390 тонн у сільгосппідприємствах. 

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 червня 
2002 року № 294-р/376/412 “Про порядок проведення комплексної 
інвентаризації місць накопичення заборонених і непридатних до використання 
в сільському господарстві хімічних засобів захисту рослин”, спільного наказу 
держуправління екології та природних ресурсів в Херсонській області та 
управління сільського господарства і продовольства “Про проведення 
комплексної інвентаризації місць накопичення заборонених і непридатних до 
використання в сільському    господарстві     хімічних     засобів   захисту   
рослин” від 18.10.01 р. № 315/376/412 та розпорядження голови 
облдержадміністрації від 22.06.02 р. № 591 в Херсонській області в 2002 році 
проведена інвентаризація місць зберігання непридатних хімічних засобів 
захисту рослин. У 2003 році отримані дані уточнювалися.  
          Встановлено, що зберігання отрутохімікатів здійснюється з порушенням 
екологічних вимог, а саме: непридатні пестициди зберігаються в 
непристосованих приміщеннях або напівзруйнованих складах, відсутні дозволи 
на їх зберігання. З метою вирішення вищевикладеної проблеми в 
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Білозерському, Каланчацькому та Генічеському районах в 2001-2002 роках 
проведено перший етап перезатарення отрутохімікатів для їх довгострокового 
та безпечного централізованого зберігання.  В 2003 році контейнеризовано 
40  тонн  непридатних  ХЗЗР  на ВАТ “Білозерський райагрохім” (с.Сонячне). 

 Станом на 01.01.04 р. в господарствах Херсонській області ще 
зберігається 225,5 тонн непридатних до використання хімічних засобів захисту 
рослин, які не контейнеризовані. 
            За порушення правил зберігання, застосування хімічних засобів рослин 
до адміністративної відповідальності притягнуто 13 посадових осіб та 
громадян, накладено штрафів на суму 1292 грн. 

На даний час в області ведуться переговори з Національним центром 
поводження з небезпечними відходами про Датсько – Український проект 
“Усунення ризику, пов’язаного з накопиченими в Україні непридатними або 
забороненими до використання пестицидами”. Перший етап Датсько – 
Українського проекту перезатарення непридатних хімічних засобів захисту 
рослин успішно пройшов в Лозовському районі Харківської області. 
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Таблиця 8.1.2.1. Інформація щодо кількості небезпечних хімічних речовин, на  поводження з якими було видано 
дозволи 
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12 - - - - - - 1 - 8 2 - 1 - - - - - - - - 
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8.2. РАДІОЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА 
На території Херсонській області налічується 17 підприємств, які 

використовують джерела іонізуючого випромінювання ( далі – ДІВ), із них 
мають ліцензії 7 підприємств, а також  39 медичних закладів, які 
використовують ДІВ для лікування та діагностики. 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 04.08.1997 р.    
№ 847 „Про створення Державного регістру джерел іонізуючого 
випромінювання у 2003 році в області проведена державна інвентаризація ДІВ. 
В процесі державної інвентаризації встановлено, що на підприємствах 
нараховується всього 38 одиниць ДІВ, у тому числі: закритих - 20 одиниць, 
генеруючих пристроїв – 18 одиниць; в медичних закладах нараховується всього 
175 одиниць ДІВ,    у тому числі: закритих – 1 одиниця, генеруючих пристроїв – 
174 одиниць. 

У 2003 році проведена державна інвентаризація радіоактивних відходів 
на підприємствах області. По результатах проведеної інвентаризації 
радіоактивні відходи виявлені на підприємствах: ВАТ „Науково-дослідний 
центр „Темп” (м.Херсон), Обласний ПТЦ „Агропромсистема” (м.Херсон), 
Херсонський ССРЗ ім.Комінтерна, СТОВ „Колос” Бориславського району. 
Загальна кількість ДІВ (251 одиниця), що переведена в радіоактивні відходи , 
це радіоізотопні пожежні сигналізатори, термін експлуатації яких закінчився. 
Гострою проблемою в даний час є наявність підприємств (ВАТ „Херсонський 
целюлозно-паперовий комбінат”, ВАТ „Херсонське кар’єроуправління 
будівельних матеріалів”), які відмовилися від діяльності  з ДІВ, але через 
фінансовий стан не можуть їх передати на спеціалізоване підприємство з 
утилізації радіоактивних відходів. 

Підприємствами ВАТ „Електромаш”, ВАТ ЕК „Херсонобленерго”  
передані на утилізацію 100 одиниць ДІВ.  

Державне управління здійснює контроль за станом використання та 
зберігання ДІВ на підприємствах. Ліцензії на використання ДІВ у 2003 році не 
видавалися. 

Об’єкти атомної енергетики, підприємства з видобування та переробки 
уранової руди, а також радіаційно-забрудненні території в області відсутні. 

 
9. ВПЛИВ ФАКТОРІВ ДОВКІЛЛЯ НА ЗДОРВ'Я НАСЕЛЕННЯ 

 
Демографічна ситуація 

 
На 1 січня 2004 р. в області , за оцінкою, проживало 1149,8 тис. осіб. За 

2003 рік чисельність населення зменшилась на 11,6 тис. осіб, у т.ч. за рахунок 
природного скорочення – на 7,8 тис. осіб і міграційного – на 3,8 тис. осіб. 
Природне скорочення спричинило 67,2% загального зменшення населення, 
міграційне – 32,8%. 

Природний рух населення за 2003р. характеризувався  такими даними: 
 Всього, осіб     На 1000   осіб (в перерахунку 

за рік) 
 2003р. 2002р. 

2003р. 
у % до 2002р. 

2003р. 2002р. 
Кількість народжених 10502 9972 105,3 9,1 8,5 

Кількість померлих 18269 18476 98,9 15,8 15,8 



51 

у т.ч. дітей у віці до 1 року 
111 103 107,8 

10,9 (на 100 
народжених) 

10,8 (на 1000 
народжених) 

природне скорочення населення -7767 -8504 91,3 -6,7 -7,3 

Кількість шлюбів 8811 7927 111,1 7,6 6,8 

Кількість розлучень 4686 4981 94,1 4,1 4,3 

Природне скорочення населення за 2003 р. зафіксоване в усіх районах 
області. Порівняно з 2002 р. його обсяг зменшився на 0,7 тис. осіб (на 8,7%). 
Інтенсивність природного скорочення у розрахунку на 1000 осіб також 
зменшилась з 7,3‰ до 6,7‰. Найвищий рівень цього показника у м. Каховці, 
Голопристанському, Бериславському, Високопільському, Нижньосірогозькому 
та Верхньорогачицькому районах (8,3 – 10,8 осіб на 1000 жителів), і найнижчий 
– у Чаплинському районі (2,8 осіб на 1000 жителів). У міських поселеннях він 
більше, ніж у сільській місцевості (6,9‰ проти 6,6‰). 

Природне скорочення у 2003 р. зменшилося внаслідок збільшення числа 
народжених. Протягом 2003 р. дітей народилося на 530 (або на 5,3%) більше, 
ніж у 2002р. Кількість народжених збільшилась у 13 районах та у м. Каховці.  

Найбільший приріст спостерігався в Каховському (17,4%), 
Верхньорогачицькому (15,8%) районах та на території Новокаховської 
міськради (14,8), зменшення  кількості народжених відмічено – у 
Горностаївському (на 19,3), Бериславському та Високопільському районах         
( на 7,7%). 
         Інтенсивність народжуваності у 2003 р. в порівнянні з 2002 р. зросла з 
8,5‰ до 9,1‰. У деяких районах зростання було ще значнішим: на території 
Новокаховської міськради – з 6,6‰ до 8,0‰, у Великоолександрівському 
районі – з 8,4‰ до 9,9‰,  У Верхньорогачицькому – з 8,0‰ до 9,5‰. За рівнем 
народжуваності у 2003р. райони розподілялись так: 
Кількість народжених на 
1000 жителів 

Райони з відповідними  
показниками народжуваності 

9,1 Херсонська область 
До 8,2 м. Каховка, Новокаховська міськрада 
8,2 - 9,1 Херсонська міськрада, Бериславський, Білозерський, Великолепетиський, Горностаївський, 

Нижньосірогозький, Новотроїцький 
9,2 – 10,1 Великоолександрівський, Верхньорогачицький, Високопільський, Генічеський, 

Голопристанський, Іванівський, Нововоронцовський, Скадовський 
Понад 10,1 Каховський, Цюрупинський, Чаплинський 

Найвищий рівень народжуваності зафіксовано у Чаплинському районі – 
11,2‰, найнижчий – у м. Каховці – 7,7‰. У сільській місцевості 
народжуваність залишається вищою, ніж у міських поселеннях (9,9‰ проти 
8,5‰) 

У 2003р. померло на 207 осіб (на 1,1%) менше, ніж у 2002р. Зниження 
кількості померлих спостерігалось у 12 районах та у м. Каховці. Кількість 
померлих зменшилась  від 0,1% по Херсонській міськраді до 13,6% у 
Великолепетиському районі. Найбільше зростання числа померлих 
спостерігалось у Каланчацькому (на 10,6%) та Великоолександрівському (на 
7,5%) районах. 

Показник смертності в області у 2003 р. залишився на рівні 2002 р. і 
становив 15,8‰ і по районах характеризувався такими даними: 
Кількість померлих на 1000 
жителів 

Райони з відповідними  
показниками смертності 

15,8 Херсонська область 
До 14,1  Чаплинський 
14,1 – 15,8 Херсонська міськрада, Новокаховська міськрада, Іванівський, Каховський, 
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Нововоронцовський 
15,9 – 17,6 м. Каховка, Бериславський, Білозерський, Великолепетиський, Великоолександрівський, 

Генічеський, Горностаївський, Каланчацький, Нововоронцовський, Новотроїцький, 
Скадовський, Цюрупинський 

Понад 17,6  Верхньорогачицький, Високопільський, Голопристанський, Нижньосірогозький 
 
Найвищий рівень смертності зареєстровано у Верхньорогачицькому 

районі – 20,3‰,  найнижчий – у Чаплинському – 14,0‰. Загальний рівень 
смертності у сільській місцевості був вищий, ніж у міських поселеннях (16,5‰ 
проти 15,4‰). 

У 2003 р. в порівнянні з 2002 р. зросла кількість померлих від 
інфекційних та паразитарних хвороб – на 22,4%, від хвороб органів дихання – 
на 3,9%, хвороб органів травлення – на 11,6%. У той же час зменшилась 
кількість померлих від туберкульозу (всіх форм) – на 5,0%, новоутворень – на 
2,0%, нещасних випадків, отруєнь, травм та інших зовнішніх дій – на 9,0%. 

Рівень смертності новонароджених збільшився в порівнянні з 2002 р. У 
2003 р.  на 1000 народжених припадало 10,9 померлих дітей віком до 1 року 
проти 10,8 у 2002 р. 

Головними причинами смерті новонароджених були стани, що виникають 
у перинатальному періоді (38,7% померлих), вроджені аномалії (22,5%) та 
нещасні випадки, отруєння і травми (12,6%). 

У 2003 р. спостерігалося зростання кількості шлюбів. Порівняно з 2002 р. 
їх зареєстровано на 884 одиниці більше (11,1%), інтенсивність вступу до 
шлюбу становила 7,6 випадків на 1000 жителів. Частота одружень була най-
більшою на території Херсонської міськради (9,3‰), у Скадовському (8,5‰), 
Цюрупинському (8,5‰) районах, найменшою – у  Горностаївському (5,2‰), 
Каланчацькому (5,6‰), Бериславському та Каховському районах (по 5,7‰). 

Водночас у 2003 р. зафіксовано зменшення кількості розлучень на 295 
одиниць (на 5,9%). На 1000 жителів припадало 4,1 розлучення. Найвищий 
рівень розлучень спостерігався на території Херсонської та Новокаховської 
міськрад (по 5,0‰) та у м. Каховці (4,6‰), а найнижчий – у 
Нижньосірогозькому районі ( на 1,9‰). 

За 2003 р. міграційне скорочення населення склало 3,8 тис.  осіб, що на  
0,2 тис. осіб (на 5,7%) більше, ніж у 2002 р. 

За потоками обсяг міграції розподілявся так:  
 Всього, осіб     На 1000   осіб (в перерахунку 

на рік) 
 2003 р. 2002 р. 

2003 р.  
у % до 2002 р. 

2003 р. 2002 р. 
Всі потоки міграції 

Число прибулих 17281 17772 97,2 14,9 15,2 
Число вибулих 21075 21362 98,7 18,2 18,3 
Міграційне скорочення -3794 -3590 105,7 -3,3 -3,1 

Внутрішньорегіональна міграція 
Число прибулих 9776 9848 99,3 8,4 8,4 
Число вибулих 9776 9848 99,3 8,4 8,4 
Міграційне скорочення х х х х Х 

Зовнішня міграція 
Число прибулих 7505 7924 94,7 6,5 6,8 
Число вибулих 11299 11514 98,1 9,8 9,9 
Міграційне скорочення -3794 -3590 105,7 -3,3 -3,1 

 
Міграційне скорочення населення у 2003 р. зафіксовано майже в усіх 

районах, крім Білозерського, Цюрупинського та м.Каховка. 
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Його рівень був найбільшим у Іванівському (18,9‰), 
Великоолександрівському (14,3‰) та Високопільському (12,4‰) районах. 
Поряд з цим міграційний приріст населення спостерігався  в Цюрупинському 
(7,0%), Білозерському ( 4,9%) районах та в м. Каховці (2,3%).  

Аналіз динаміки захворюваності населення. 
У 2003 році амбулаторно-поліклінічними закладами області 

зареєстровано 1761179 захворювань, тобто 1519,7 захворювань на 1000 
жителів, що на 3,55% більше, ніж у 2002 році. На 1000 дорослих поширеність 
захворювань становить 1555,8, що на 3,34% більше, ніж у 2002 році; на 1000 
підлітків – 1242,5 (на 5,2% більше, ніж у 2002р.); на 1000 дітей – 1433,9 (на 
7,8% більше, ніж у 2002 році). 

Серед захворювань у дорослих перше місце посідають хвороби системи 
кровообігу – 568,9‰; на другому хвороби органів дихання – 199,35‰; на 
третьому хвороби органів травлення – 156,5‰. Серед підлітків на першому 
місці хвороби органів дихання – 350,96‰; на другому хвороби органів 
травлення – 121,51 ‰; на третьому хвороби кістково-м'язової системи та 
сполучної тканини – 99,87‰. Серед дітей перше місце посіли хвороби органів 
дихання – 738,51 ‰; на другому хвороби органів травлення – 115,63 ‰; на 
третьому інфекційні та паразитарні хвороби – 59,77‰. 

З числа зареєстрованих у 2003 році захворювань діагноз вперше в житті 
встановлено у 731027 випадках, або у 630,8 на 1000 жителів, що на 0,095% 
менше, ніж у 2002 році. На 1000 дорослих захворюваність становить 521,2 
(нижче, ніж у 2002 році на 1,36%); на 1000 підлітків – 756,6 (вище, ніж у 2002 
році на 2,7%); на 1000 дітей – 1102,7 (вище, ніж у 2002 році на 7,67%). 

За класами хвороб: 
Серед дорослих перше місце посіли хвороби органів дихання – 124,3‰; 

на другому місці хвороби системи кровообігу – 73,3‰; на третьому хвороби 
сечостатевої системи – 50,7‰. Серед підлітків на першому місці хвороби 
органів дихання – 302,9‰; на другому хвороби кістково-м'язової системи та 
сполучної тканини – 65,2‰; на третьому травми та отруєння – 51,8‰.  Серед 
дітей на першому місці хвороби органів дихання - 692‰; на другому інфекційні 
та паразитарні хвороби – 49,3‰; на третьому хвороби органів травлення – 
46,7‰. 

Епідемічна ситуація характеризувалась як нестійка та напружена. 
Зменшилась захворюваність сальмонельозом на 2,3%. В той же час збільшилась 
захворюваність на інші гострі кишкові інфекції на 15,4% і реєструються вони 
по всій території області, але найбільше у Бериславському, Генічеському, 
Голопристанському, Цюрупинському районах та у м. Нова Каховка. 
Спостерігалось чергове періодичне, а з жовтня ще й сезонне, зростання 
захворюваності на вірусний гепатит А в цілому у 2,2 рази. Проте, рівень 
захворюваності (119,2 випадків на 100 тисяч населення) не перевищив середній  
багаторічний – 211,9. Найвищі показники, що у 2-3 рази перевищують 
обласний, зареєстровано у Бериславському, Великоолександрівському, 
Верхньорогачицькому, Високопільському, Голопристанському та 
Каланчацькому районах, де до контактно-побутового механізму передачі 
інфекції приєднався такий фактор, як неякісна питна вода. Незадовільний стан 
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питного водозабезпечення деяких населених пунктів, особливо у сільській 
місцевості, обумовлює проблему вірусного гепатиту А як соціально-екологічну. 

Не реєструвались випадки черевного тифу, дифтерії, правця, 
поліомієліту. Реєструвались поодинокі випадки кашлюку і кору. Спалахів та 
групових захворювань у дитячих дошкільних і лікувально-профілактичних 
закладах не зареєстровано. 

Народжуваність у 2003 році склала 9,1 ‰; смертність – 15,8 ‰; 
природний приріст – "6,7" при темпах зниження показника "7,5". Вихід на 
інвалідність в працездатному віці склав 51,7 на 10000 відповідного населення 
Табл. 9.1. Рівень захворюваності  населення (на 10 тис.)  

Категорія населення  1998р. 1999р. 2000р. 2001р. 2002р. 2003р. 

Дорослі 4595,4 5386,79 5220,92 5142.42 5288,2 5216,1 

Підлітки 6351,5 6975,30 7298,14 7367.45 7221,0 7565,9 

Діти 9415,1 10048,33 10075,23 
 

10192.15 10241,0 11027,5 
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Малюнок 9.1  Динаміка загальної захворюванності по 
вікових групах населення Херсонської області (на 10 тис. 

населення)
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Табл. 9.2.Поширеність хвороб (на 10 тис.) 
Класи хвороб 1998р. 1999р. 2000р. 2001р. 2002р. 2003р. 

Система кровообігу 2388,9 2980,5 3454,5 3751.86 4198.94 4473,9 
Органи дихання 2661,0 3017,1 3065,2 2937.9 2897.99 2973,1 
Новоутворення 302,6 276,6 290,9 312.32 319.02 326,6 
Ендокринна система, розлад 
живлення, порушення обміну 
речовин 

 
309,9 

 
342,9 

 
375,1 

 
404.25 

 
438.37 

 
452,7 

Кров і кровотворні органи 77,8 103,5 120,9 140.07 
 

160.97 173,18 
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Малюнок 9.2 Динаміка поширеності хвороб в 
Херсонській області (на 10 тис. населення)
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Малюнок 9.3 Динаміка поширеності хвороб (ендокринна 
система, розлад живлення, порушення обміну речовин) в 

Херсонській області (на 10 тис. населення) 
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Малюнок 9.4 Динаміка поширеності хвороб (новоутворення) 

в Херсонській області (на 10 тис. населення) 
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Екологічні проблеми курортних територій. 
Будівництво закладів відпочинку та оздоровлення на узбережжі 

Чорного і Азовського морів без випереджаючого створення інженерної 
інфраструктури призвело до загрози забруднення прибережної акваторії морів 
стічними водами. Взагалі із усіх закладів, розташованих на узбережжі Чорного і 
Азовського морів, тільки 50% мають центральну або локальну каналізацію, 
інші каналізовані на вигріб. Особливо небезпечна ситуація склалася на 
Арабатській Стрілці, де тільки 20% закладів мають каналізацію. 

Ще однією проблемою рекреаційно-курортних територій області є 
утилізація та переробка побутових відходів. На жодному курорті області (як і в 
Україні в цілому) немає сучасних підприємств з їх утилізації, побутові відходи 
вивозяться на сміттєзвалища, як правило непристосованим автотранспортом, 
які розміщені на курортних територіях і являють собою певну екологічну 
небезпеку.  

Унікальний куточок таврійської землі, м.Скадовськ - це справжня 
перлина, яка поєднує в собі і море, і степ, і чудові дари землі, і можливості для 
оздоровлення.  

Серед основних екологічних проблем Скадовської оздоровчої зони – 
впорядкування діяльності служб, що займаються відходами. За період 
діяльності міського сміттєзвалища на ньому накопичено понад 42 тис. тонн 
побутових відходів, однак для нормального функціонування та забезпечення 
санітарно-епідеміологічного благополуччя необхідне додаткове відведення 
нової земельної ділянки під розташування полігону твердих побутових 
відходів. 

Гостра потреба й у будівництві другої нитки напірного каналізаційного 
колектора та другого аеротенку каналізаційних очисних споруд. За період 1997 
– 2003 років на реконструкцію каналізаційних мереж було виділено 650 тис.грн. 
Загальна потреба в коштах для виконання цих робіт становить 1,9 млн. грн. На 
каналізаційні очисні споруди м. Скадовська надходять стічні води від трьох зон 
відпочинку (м.Скадовськ, с. Цукур, с. Красне). Це – 40 оздоровчих закладів, з 
них більше 20 – дитячих. Відсутність резервного каналізаційного колектора від 
м.Скадовська до каналізаційних очисних споруд (6,5 км) та технічна зношеність 
нитки колектора від дитячих оздоровчих закладів може призвести до 
виникнення аварійної ситуації та забруднення навколишнього середовища у 
Скадовській медичній зоні, погіршення санітарно-епідеміологічної ситуації. 

Болючою залишається проблема підтоплення.  У Скадовському районі 
для підтримки задовільного меліоративного стану та захисту від підтоплення 
населених    пунктів    експлуатуються    системи    дренажу   на   площі близько  
35 тис. га. Дренажем захищаються від підтоплення 18 населених пунктів. У 
межах   Скадовської   медичної   зони   здійснюється   випуск дренажних вод по  
12  каналах  і  9  напірних   трубопроводах,   з   яких   у   Чорне   море    скинуто  
15,59 млн.м3 дренажних вод, у тому числі у Джарилгацьку затоку – 9,58 млн.м3. 
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10. РОСЛИННИЙ СВІТ 
Загальна площа земель лісового фонду Херсонської області складає       

221,7 тис. га, в тому числі земель, вкритих лісовою рослинністю – 130,7 тис. га. 
Лісистість становила 4,6 % від території області, загальний запас деревостанів -  
10943,1 тис. м3, з яких 3535,3 тис. м3  - стиглі та перестійні насадження.  

Основними лісокористувачами в області є Держлісгосп (74,8% площі 
лісового фонду в області), Мінагропром (17,7%).  

Протягом 2003 року в Херсонській області вироблено продукції лісового 
господарства на 8330,9 тис. грн., заготовлено 121,4 тис. щільних  м3 деревини, з 
них від рубок догляду за лісом 33,5 тис. щільних  м3 деревини, від вибірково-
санітарних рубок – 39,1 тис. щільних  м3 деревини (або 21,2% від загального 
обсягу заготовленої деревини), від суцільних санітарних рубок – 39,1 тис. 
щільних м3 деревини (або 24,8%). 

Протягом   2003   року   роботи  по  лісовідновленню проведені  на  площі  
341 га, в тому числі шляхом посадки і посіву  лісових культур на 295 га  та 
через природне поновлення – на  46 га. 

В результаті здійснення лісозахисних заходів протягом звітного періоду 
ліквідовано осередків шкідників на площі 1,9 тис. га, крім того природним 
шляхом було ліквідовано шкідників на площі 5,2 тис. га. 
          У 2003 році в області було зареєстровано 224 випадків лісових пожеж, що 
у порівнянні з 2002 роком на 18,5 % менше. Лісова площа, пройдена пожежами, 
у звітному році склала 251 га, що у 1,8 рази менше, ніж у минулому році. 
Найбільша кількість пожеж відмічалася у лісах Голопристанського Державного 
лісомисливського господарства - 45 випадків, Каховському ДЛГ – 51 випадок, 
Цюрупинському ДЛМГ - 99 випадків. 

Від пожеж згоріло та пошкоджено 2,7 тис. м3 лісу на пні та заготовленої 
лісової продукції (проти 8,6 тис. м3 у 2002 році) загальною вартістю 4,7 тис.грн. 

Збитки, заподіяні лісовому господарству внаслідок пожеж, склали у  
2003 році по області  448,5 тис. грн. 

В Херсонській області рубки головного користування не ведуться. 
Таблиця  10.2. Динаміка лісовідновлення, лісорозведення та створення  

 захисних лісонасаджень , га 
Заходи Рік 

 2001 2002 2003 
1 2 3 4 

Лісовідновлення, 
лісорозведення - на 
землях лісового фонду 

440 325 341 

- в т.ч. залісення 
лісосік 

323 252 295 

Створення захисних 
лісонасаджень на 
непридатних для с.-г. 
землях 

154 211 36 

Створення 
полезахисних лісових 
смуг 

71 51 71 
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Таблиця  10.3. Динаміка заготівлі лікарської сировини , т 
Рік Вид  рослин Обсяги заготівлі 

  встановлені  ліміти фактично заготовлено 
2001 ромашка  лікарська   
Разом по області 350, 0 т 250,  0 т 
2002 ромашка  лікарська   
Разом по області 110, 0 т 45, 5 т 
2003 ромашка  лікарська   
Разом по області 200, 0 т 42, 0 т 

 
 
 

 
Таблиця  10.4. Озеленення населених пунктів, га 

Заходи Рік 

 2001 2002 2003 
1 2 3 4 

Створено нових зелених 
насаджень 

323 252 340,6 

Проведено ландшафтну 
реконструкцію насаджень 

- - - 

Проведено догляд за 
насадженнями 

  3,5 

 
11. ТВАРИННИЙ СВІТ 

Загальна площа мисливських угідь в Херсонській області  у 2003 році 
становила   2195,9 тис.га.   Право   ведення  мисливського господарства  надано  
30-ти господарствам області. Серед користувачів мисливських угідь – 
підприємства, підпорядковані УТМР - 89,6 % площі мисливських угідь області, 
Держлісгоспу – 9,4 %, та інші організації – 1%. 

Загальні витрати на ведення мисливського господарства зросли порівняно 
з 2002 роком на 488,8 тис. грн, а  частка  коштів, витрачених на ці  цілі з 
державного бюджету, зменшилась до 28,4 %. 

Збереженню тваринного світу в значній мірі перешкоджає браконьєрство. 
Площа мисливських угідь, яка охороняється одним єгерем, в середньому по 
області склала 16,8 тис. га. У боротьбі з браконьєрством природоохоронними 
органами та уповноваженими посадовими особами протягом року складено 175 
протоколів на порушників правил полювання, з яких стягнуто 2,9 тис. грн. 
штрафів.  

В Херсонській області налічується 62 водозабірні з поверхневих водойм 
споруди, дозволи на спецводокористування видаються Держуправлінням 
екоресурсів при наявності рибозахисних пристроїв та актів обстеження їх 
ефективності. 

Залишається проблема недостатніх пропусків з Каховського водосховища 
у нижній б’єф греблі Каховської ГЕС у весняні та літні періоди, особливо у 
маловодні роки, що  відображається на умовах розмноження  і нагулу риб, 
погіршує екологічний стан пониззя Дніпра. 
 Для зменшення негативного впливу гідробудівництва і створення 
сприятливих умов для мешкання гідробіонтів, на протязі більше 30 років в 
заплавних водоймах щорічно здійснювався комплекс рибоводно-меліоративних 
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робіт (розчистка та поглиблення плеса озер, рукавів між ними та русловими 
водоймами, насипка штучних нерестовищ для рибця).  

В 2003 році басейновим управлінням “Південрибвод” проведено вселення 
водних живих ресурсів в водойми області, а саме: 

- личинки російського осетра  - 1,516  млн.екз. 
- товстолобика білого              - 2,698 млн.екз. 
- товстолобика строкатого       - 0,532 млн.екз. 
- коропа                                    -  0,810 млн.екз. 
- білого амура                              - 0,349  млн.екз.  

Гостро стоїть проблема, викликана збільшенням популяції баклана 
великого, який наносить значні збитки рибному господарству. 
 
Таблиця  11.1. Динаміка  чисельності  основних   видів  мисливських   тварин , 

голів 
Вид мисливських тварин Рік 

 2001 2002 2003 
1 2 3 4 

Копитні (усього): 5293 5501 6369 
Олень благородний 1301 1422 1681 
Олень плямистий 10 10 10 

Лань 812 1204 1870 
Козуля 1825 1610 1497 
Муфлон 205 238 241 
Кабан 1083 949 992 
Кулан 57 68 78 

Хутрові звірі  
(усього): 

134914 140685 141430 

Перната дичина 
(усього): 

896142 708697 671323 

 
 
 Таблиця 11.2.Добування основних видів мисливських тварин, голів 

Рік Види мисливських 
тварин 

Затверджений 
ліміт 

добування 

Видано 
ліцензій 

Добуто Не використано 
ліцензій 

Причини 
невикористання 

1 2 3 4 5 6 7 
2001 Козуля 78 78 75 3  відсутність запитів 

 Кабан 102 47 33 7  відсутність запитів 
 Лань 76 7 5 2  відсутність запитів 
 Олень бл. 69 10 10 -  відсутність запитів 
 Муфлон 40 40 24 12  відсутність запитів 

Разом по області 365 182 147 24  
2002 Козуля 54 54 41 10  відсутність запитів 

 Кабан 37 33 19 2  відсутність запитів 
 Лань 80 10 8 2  відсутність запитів 
 Олень бл. 44 30 24 6  відсутність запитів 
 Олень пл. 0 0 0 0 - 
 Муфлон 102 102 56 46  відсутність запитів 

Разом по області 317 229 148 66  
2003 Козуля 49 49 32 17  відсутність запитів 

 Кабан 61 51 42 7  відсутність запитів 
 Лань 162 10 9 1  відсутність запитів 
 Олень бл. 107 30 29 1  відсутність запитів 
 Муфлон 132 70 59 11  відсутність запитів 

Разом по області 511 210 171 32  
 
 
 
 
  



60 

 
12. ТЕРИТОРІЇ І ОБ'ЄКТИ З ОСОБЛИВИМ СТАТУСОМ ОХОРОНИ 

 
12.1. Розвиток природно-заповідного фонду  

Гарантом забезпечення, збереження і відтворення генофонду рослинного 
та тваринного світу, різноманіття природних екосистем є природно-заповідний 
фонд (ПЗФ) області. Стан більшості об’єктів ПЗФ залишається на задовільному 
рівні завдяки додержанню  режиму та умов утримання територій в 
природоохоронних установах. Територія об’єктів ПЗФ займає  222190,1 га, що 
становить 7,8 % площі області.  

В Херсонській області розташовані наступні території та об'єкти ПЗФ: 
n Біосферний заповідник «Асканія-Нова» ім. Ф.Е. Фальц-Фейна - 
загальна площа 33307 га, в т.ч. заповідна - 11054 га; 

n Чорноморський біосферний заповідник – загальна площа 89129 га  
     (в Херсонській області 86 388 га), в т.ч. заповідна – 70509 га; 
n Азово-Сиваський національний природний парк – загальна площа – 

52154 га, в т.ч. заповідна – 38 981 га; 
n 1 дендропарк загальнодержавного значення – площею 183,2 га; 
n 7 заказників загальнодержавного значення – загальною площею  
    22815 га; 
n 11 заказників місцевого значення – загальною площею 26206,9 га; 
n 32 пам’ятки природи і 12 парків-пам’яток садово-паркового мистецтва 
місцевого значення загальною площею 376 га; 

n 10 заповідних урочищ загальною площею 942 га. 
Щодо здійснення природоохоронних заходів на території біосферного 

заповідника «Асканія-Нова» ім.. Ф.Е. Фальц-Фейна, то робота проводилась 
відповідно до розроблених на 2003 рік заходів з охорони навколишнього 
природного середовища та раціонального використання природних ресурсів на 
території природоохоронної установи (природне ядро, дендрологічний парк 
«Асканія-Нова»  загальнодержавного  значення  та  зоологічний парк).     
Протягом року здійснені наступні біотехнічні заходи:  
- поновлені мінералізовані смуги навколо Великого Чапельського поду 
(шириною до 10 м), вздовж ґрунтової дороги, яка межує зі степом (довжиною 
10 км) та шосейної дороги Асканія-Нова - Чкалово; 
- згідно з планом протипожежних заходів скошено травостій перелогів та 
протипожежної смуги вздовж доріг на площі 700,1 га та галявини дендропарку 
«Асканія-Нова» на площі 38,8 га, всього 748,9 га. Викошування перелогів 
сприяє насіннєвому відновленню щільнодернинних злаків і пригнічує 
бур’янисте різнотрав’я.  Сіно використовується для годівлі диких копитних 
зоопарку. 
  Наукові дослідження в природному ядрі проведені відповідно до 
затверджених лімітів. Відібрано зразки ґрунту, ботанічних та зоологічних 
об’єктів в кількостях, які не перевищували заплановані. Зразки насіння видів, 
занесених до Червоної книги України, вилучалися за спеціальними дозволами і 
відповідали запланованим обсягам використання.  
 В дендропарку та його розсаднику заготовлено 27 кг насіння деревних, 
чагарникових та квітково-декоративних рослин різних видів для реалізації та 
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посіву в розсаднику. Реалізовано з розсадника 2777 шт. дерев та кущів 25 видів, 
1442 шт. багаторічних цибульних рослин та 13,9 кг насіння квітково-
декоративних рослин. Заготовлено та висаджено в розсаднику 4145 шт. живців 
деревних та хвойних рослин. Реалізовано зоопаркам, зоокуточкам, приватним 
фірмам 424 особини 34 видів тварин, проведено обмін 2  особин 2 видів.  

В рекреаційних цілях за науковими пізнавальними маршрутами 
заповідник відвідали 69124 екскурсантів. Більшість екскурсантів відвідали 
зоопарк та дендропарк – 67390 рекреантів, екологічною стежкою у заповідний 
степ пройшли 375, оглядові екскурсії у дендрологічний парк та Великий 
Чапельський под мали: в кінному екіпажі 209, на мікроавтобусі – 1089 
рекреантів.  

В 2003 році природокористування в межах Чорноморського біосферного 
заповідника здійснювалось відповідно дозволу, виданого Державним 
управлінням екології та природних ресурсів в Херсонській області в таких 
обсягах: 

- сінокосіння для потреб працівників служби охорони на площі 115 га; 
- випасання великої рогатої худоби – 72 голови та 17 службових коней 
на площі 460 га; 

- використання орних наділів загальною площею 2,1 га.. 
Охорона заповідної, буферної та охоронної зон здійснювалась службою 

державної охорони, яка нараховує 26 осіб. На протязі 2003 року на території 
заповідника, включаючи і управління, господарчі роботи не проводилися, за 
винятком поточних ремонтів будівель.  

Природоохоронні заходи на території Азово-Сиваського національного 
природного парку проводились єгерями шляхом контролю за своїми обходами. 
Контроль за І-км зоною акваторії Азовського моря і Утлюцького лиману 
проводився особовим складом виробничої дільниці о. Бірючий сумісно з 
представниками Приазовської міжрайонної держрибінспекції. На протязі року 
проводились наступні біотехнічні заходи: 
- обладнання годівниць для диких тварин і птахів; 
- утримання місць для поїння; 
- підгодівля диких тварин і птахів в зимовий період та ін. 
         Водно-болотні угіддя (ВБУ) міжнародного значення в області розташовані 
в приморських регіонах, а саме: 
Азовський регіон: 
- Східний Сиваш; 
- Центральний Сиваш; 
Чорноморський регіон: 
- Каркінітська та Джарилгацька затоки; 
- Тендрівська затока; 
- Ягорлицька затока; 
- Дельта р. Дніпро. 

Загальна площа водно-болотних угідь області складає 342870 га. За 
поточний рік стан  ВБУ міжнародного значення суттєво не змінився. 
Умови Рамсарської конвенції про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне 
значення, головним чином, як місця проживання водоплавних птахів на 
території області, виконуються. На території області швидкість антропогенних 
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порушень дорівнює або не перевищує темпи самовідновлення екосистем. За 
даними аналітичних звітів за 2002 р. обсяги скидів дренажних вод у 
Тендрівську затоку складають 10,0 млн.м3 /рік (проти 100,0 млн.м3 /рік в 
середині 70-х років). Зменшенню скидів сприяла економічна криза, в результаті 
якої зменшувалися обсяги зрошувальних вод, що потрапляють  у затоку. За 
результатами державного контролю встановлено, що більшість дренажних 
свердловин не працюють.  
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Таблиця 12.1. Використання природних ресурсів та здійснення природоохоронних і господарських заходів у межах 
територій і об’єктів природно-заповідного фонду області у 2003р. 

№ 
 

з/п 
 

Назва 
об'єкта 
природно- 
заповідного 

фонду 
 

Загальна 
площа 
об'єкта 
ПЗФ, га 

 

Використання 
орних земель 

 

Збирання ягід,  
плодів, насіння, грибів 

 

Збирання лікарської 
сировини 

 

Сінокосіння 
 

Випасання худоби 
 

Використання 
території в 
рекреаційних, 
культ урно- 
освітніх цілях 

   ліміт факт. ліміт 
 

факт. 
 

ліміт 
 

факт. 
 

ліміт факт. ліміт факт. ліміт Факт. 

   га га га  

кг 

га  

кг 

га  

кг 

га  

кг 

га га га 

гол. 

га  

гол. 

га  

чол. 

га  

чол. 

1 2 3 4 5 6 
7 

7 
9 

8 
11 

9 
13 

10 11 12 
17 

13 
19 

14 
21 

15 
23  

1. Біосферний 
заповідник «Асканія-
Нова» 

33 307, 6 - - 32 27 - - 748,9 748,9 6/20 - 105700 69124 

2. Чорноморський 
біосферний 
заповідник 

89 129  2,1 2,1 - - - - 156,0 115 1700,0 460 - - 

3.  Азово-Сиваський 
національний 
природний парк 

52 154 - - - - - - 330 330 900 780 2500 - 

 Разом 174 590,6 2,1 2,1 32 27 - - 1234,9 1193,9 2606 1240 108200 69124 
 
Об’єкти ПЗФ загальнодержавного значення: 
1.  2 Біосферних заповідника; 1 Національний природний парк; 7 заказників; 1 дендрологічний парк. 
Разом: 11 об’єктів. 
 
Об’єкти ПЗФ місцевого значення:  
1.  11 заказників; 32 пам’ятки природи; 12 парки - пам’ятки садово - паркового мистецтва;   10 заповідних урочищ. 
Разом: 65 об’єктів.  
Загалом: 76 об’єктів.    

 



 64 

 

 

Продовження таблиці 12.1. 

Використання природних ресурсів у 
науково-дослідних цілях 

 

Полювання Рибальство Інші види використання 
природних ресурсів та 
території, наприклад: 

 заготівля очерету  (га) або 
камки ( т) 

Здійснення природоохоронних та господарських 
заходів 

вилучення об’єктів 
тваринного світу 

вилучення об’єктів 
рослинного світу 

   суцільні, вибіркові 
санітарні 

рубки, ліквідація 
захаращеності 

рубки догляду 
за лісом та 
інші рубки 

ліміт факт. ліміт факт. ліміт факт. загальна 
квота 

факт. ліміт факт. погод-
джено 

виконано погод-
джено 

виконано 

екз.  екз.  екз. 

(т) 

екз. 

(т) 

екз. екз. т т га , т га , т га/мі га/мі га/мі га/мі 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
448 

 
- 189 - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - 

Примітка: використання об’єктів рослинного і тваринного світу подається за видами рослин і тварин згідно з відповідними 
 лімітами (квотами).  
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12.2.  Стан рекреаційних ресурсів та розвиток курортних зон.  

На території області за даними управління земельних ресурсів 
налічується 0,2 тис. га земель оздоровчого призначення і 1,2 тис. га земель 
рекреаційного призначення. У відповідності до прийнятого у 2000 році Закону 
України „Про курорти” має бути створено Державний кадастр курортних 
територій, визначено медичну спеціалізацію курортів та затверджено на 
державному й регіональному рівнях відповідні проекти оголошення природних 
територій курортами державного та місцевого значення із встановленням меж 
округів санітарної охорони курортів. Невиконання до цього часу зазначеної 
роботи не дозволяє здійснити корегування містобудівної документації 
населених пунктів курортних територій та розроблення й затвердження 
генеральних планів курортів. Відсутній державний моніторинг курортів. 
Негативним наслідком цього стали порушення курортного, 
природоохоронного, земельного, містобудівного законодавства щодо 
використання особливо цінних земель курортного та рекреаційного 
призначення. Наслідком цього стала безконтрольна приватизація,  „тіньовий 
оборот”   та   забудова   цих   земель.   Особливо   складна    ситуація  склалася в  
с. Залізний Порт Голопристанського району та на Арабатській Стрілці 
(Генічеський район). 

Найважливішим елементом санітарної охорони курортних територій є 
створення систем каналізації та очищення стічних вод. Будівництво закладів 
відпочинку та оздоровлення на узбережжі Чорного і Азовського морів без 
випереджаючого створення інженерної інфраструктури призвело до загрози 
забруднення прибережної акваторії морів стічними водами. Взагалі із усіх 
закладів, розташованих на узбережжі Чорного і Азовського морів, тільки 50% 
мають центральну або локальну каналізацію, інші каналізовані на вигріб. 
Особливо небезпечна ситуація склалася на Арабатській Стрілці, де тільки 20% 
закладів мають каналізацію. 

Ще однією проблемою санітарної охорони рекреаційно-курортних 
територій області є утилізація та переробка побутових відходів. На жодному 
курорті області (як і в Україні в цілому) немає сучасних підприємств з їх 
утилізації; побутові відходи вивозяться на сміттєзвалища, як правило 
непристосованим автотранспортом, які розміщені на курортних територіях і 
являють собою певну екологічну небезпеку.  

Відсутність комплексної системи берегозахисних споруд, недостатнє 
фінансування будівництва протиерозійних та проведення протизсувних робіт 
загрожує руйнуванням частини прибережних територій та пляжів рекреаційно-
курортних територій практично на всіх приморських курортах області та 
виникненням надзвичайних ситуацій державного масштабу. Особливо 
інтенсивно ці процеси відбуваються в с. Лазурне Скадовського району, де 
площинна ерозія набула катастрофічних розмірів і вийшла з-під контролю. 
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12.3. Історико – культурна спадщина.  

На території Херсонської області станом на 1 січня 2004 року на 
державному обліку та  під державною охороною перебуває 5 807 об’єктів 
культурної спадщини. Серед них: 

- 2 259 пам’яток історії, з яких 3 – пам’ятки історії національного 
значення; 

- 130 пам’яток мистецтва, з яких 3 – національного значення; 
-  3 418 пам’яток археології, з яких 29 – національного значення.  

 
12.3.1. Природний (підтоплення, зсуви) та техногенний вплив на стан 
об’єктів культурної спадщини.  
 Природний та техногенний вплив на стан об’єктів культурної спадщини 
наведений у таблиці. 

Перелік пам’яток археології Херсонської області, які руйнуються 
підтопленням, затопленням або розмиванням  

№ п/п 
 

Назва пам'ятки 
 

Адреса пам'ятки 
 

Охоронн
ий 

№ 

Існуюча загроза   Заходи з ліквідації загрози 
підтоплення 

ПАМ'ЯТКИ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕННЯ 
1. 
 

Дрімайлівське 
Поселення 

(багатошарове) 
 

Бериславський р-н, 
с.Зміївка, у 4 км на захід 

 

 
 

Розмивання берега 
Каховським 
водосховищем 

 

Проведення охоронно-
рятувальних археологічних 

розкопок 
 

2. 
 

Червономаяцьке 
городище 

 

Бериславський р-н, 
с.Червоний Маяк, у 0,3 км 

на північний схід 
 

 
 

Розмивання берега 
Каховським 
водосховищем 

 

Проведення охоронно-
рятувальних археологічних 

розкопок 
 

3. 
 

Городище Золотий Ріг 
 

Білозерський р-н, с. 
Широка Балка, у 0,3 км на 

схід 

 
 

Розмивання берега 
Дніпровським лиманом 

 

Укріплення берегової лінії 
або рятувальні ар-
хеологічні розкопки 

4. 
 

Поселення Первомаївка 
2 
 

Верхньорогачицький р-н, 
с.Первомаївка, у 6 км на 

південний захід 

 
 

Розмивання берега 
Каховським 
водосховищем 

Проведення берегоукрі-
плювальних робіт або 
рятувальних розкопок 

5. 
 

Леонтівське поселення 
(багатошарове) 

 

Нововоронцовський р-н, 
с.Михайлівка, у 2 км на 

північ 

 
 

Розмивання берега 
Каховським 
водосховищем 

Проведення охоронно-
рятувальних археологічних 

розкопок 
6. 
 

Любимівське городище 
 

Каховський р-н, с.Люби-
мівка, територія села 

 

 
 

Розмивання берега 
Каховським 
водосховищем 

Рятувальні археологічні 
розкопки та 

берегоукріплення 
7. 
 

Гаврилівське городище 
 

Нововоронцовський р-н, 
с.Гаврилівка, у 3 км на 

північ 

 
 

Розмивання берега 
Каховським 
водосховищем 

Проведення рятувальних 
археологічних розкопок 

 
8. 
 

Ганнівське городище 
 

Нововоронцовський р-н, 
с.Дудчани, у 2,8 км на 

північ 

 
 

Розмивання берега 
Каховським 
водосховищем 

Рятувальні археологічні 
розкопки та 

берегоукріплення 
9. 
 

Михайлівське 
поселення 

(багатошарове) 

Нововоронцовський р-н, 
с.Михайлівка, у 4,7 км на 

південь 

 
 

Розмивання берега 
Каховським 
водосховищем 

Проведення рятувальних 
археологічних розкопок 

 
ПАМ'ЯТКИ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ 

1. 
 

Поселення Бубликова 
балка 

 

Білозерський р-н, 
с.Олександрівка, у 4 км на 

північний захід 

 
 

Розмивання берега 
Дніпровським 
лиманом 

Проведення рятувальних 
археологічних розкопок 

 
2. 
 

Олександрівське 
поселення 

 

Білозерський р-н, 
с.Олександрівка, у 1 км 

напівдень 

 
 

Розмивання берега 
Дніпровським 
лиманом 

Проведення рятувальних 
археологічних розкопок 

 
3. 
 

Поселення Усадьба 
Литвиненка 

 

Білозерський р-н, 
с.Станіслав, територія села 

 

 
 

Розмивання берега 
Дніпровським 
лиманом 

Проведення рятувальних 
археологічних розкопок 
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4. 
 

Станіславське 
городище 

 

Білозерський р-н, 
с.Станіслав, територія села 

 

 
 

Розмивання берега 
Дніпровським 
лиманом 

Проведення рятувальних 
археологічних розкопок 

 
5. 
 

Поселення 
Первомаївка 3 

 

Верхньорогачицький р-н, 
с.Первомаївка, у 7 км на 

південний захід 
 

 
 

Розмивання берега 
Каховським 
водосховищем 

 

Рятувальні археологічні 
розкопки та 

берегоукріплення 
 6. 

 
Стоянка Салькове І 

 
Генічеський р-н, с-ще 

Салькове, у 1,4 км на захід 
 

 
 

Затоплення штучною 
водоймою, утвореною 
в межах Сивашу для 
скидання води з 

Каховського каналу 
 

Ліквідація водойми, 
рятувальні археологічні 

розкопки 
 

 
7. 
 

Стоянка Люблинка II 
 

Генічеський р-н, 
с.Люблинка, у 0,5 км на 

північний захід 
 

 
 

Розмивання берега 
Сивашем 

 

Рятувальні археологічні 
розкопки 

 
8. 
 

Стоянка Веснянка І 
 

Генічеський р-н, 
с.Веснянка, у 7 км на захід 

 

 
 

Розмивання берега 
Сивашем 

 

Рятувальні археологічні 
розкопки 

 9. 
 

Поселення Широкий ріг 
2 
 

Каховський р-н, 
с.Василівка, у 3 км на північ 

 

 
 

Розмивання берега 
Каховським 
водосховищем 

Рятувальні археологічні 
розкопки та 

берегоукріплення 
10. 

 
Поселення Золота Балка 

 
Нововоронцовський р-н, 
с.Золота Балка, у 0,4 км на 

схід 

 
 

Розмивання берега 
Каховським 
водосховищем 

Рятувальні розкопки та 
берегоукріплення 

 
11. 

 
Стоянка Вознесенка IV 

(багатошарова) 
 

Новотроїцький р-н, 
с.Заозер'я, у 4 км на 
південний захід 

 
 

Розмивання берега 
Сивашем 

 

Рятувальні археологічні 
розкопки 

 
12. 

 
Поселення-зольник 
Велика затока 

 

Новотроїцький р-н, 
с.Заозер'я, у 7 км на південь 

 

 
 

Розмивання берега 
штучним 

риборозводним 
ставком 

 

Рятувальні археологічні 
розкопки 

 

13. 
 

Стоянка Солоне озеро 
Ш 

 

Новотроїцький р-н, 
с.Сивашівка, у 0,7 км на 

південь 

 
 

Затоплення штучним 
риборозводним 

ставком 

Ліквідація ставка 
 

14. 
 

Стоянка Солоне озеро 
VII (багатошарова) 

 

Новотроїцький р-н, 
с.Сивашівка, у 1 км на 
південний захід 

 

 
 

Розмивання берега 
штучним 

риборозводним 
ставком 

 

Пониження рівня води у 
ставку, рятувальні 

археологічні розкопки 
 

15. 
 

Стоянка Солоне озеро 
VIPr" (багатошарова) 

 

Новотроїцький р-н, 
с.Сивашівка, у 1,3 км на 

південний захід 
 

 
 

Розмивання берега 
штучним 

риборозводним 
ставком 

 

Пониження рівня води у 
ставку, рятувальні 

археологічні розкопки 
 

16. 
 

Стоянка Солоне озеро 
IX (багатошарова) 

 

Новотроїцький р-н, 
с.Сивашівка, у 1,5 км на 

південний захід 
 

 
 
 
 

Розмивання берега 
штучним 

риборозводним 
ставком 

 

Пониження рівня води у 
ставку, рятувальні 

археологічні розкопки 
 

17. 
 

Стоянка Солоне озеро 
ІХ"а (багатошарова) 

 

Новотроїцький р-н, 
с.Сивашівка, у 1,6 км на 

південний захід 
 

 
 
 
 

Розмивання берега 
штучним 

риборозводним 
ставком 

 

Пониження рівня води у 
ставку, рятувальні 

археологічні розкопки 
 

18. 
 

Поселення Сивашівка 1 
 

Новотроїцький р-н, 
с.Сивашівка, у 1,7 км на 
південний захід від села 

 

 
 
 
 

Розмивання берега 
штучним 

риборозводним 
ставком 

 

Пониження рівня води у 
ставку, рятувальні 

археологічні розкопки 
 

19. 
 

Оверянівське поселення 
3 
 

Новотроїцький р-н, 
с.Оверянівка, у 2,3 км на 

захід 

 
 

Розмивання берега 
Сивашем 

 

Рятувальні археологічні 
розкопки 

20. 
 

Місто Олешшя 
 

м.Херсон, у 7 км на 
південний захід 

 

 Підтоплення Дніпром 
у наслідок трансгресії 

Рятувальні археологічні 
розкопки 
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12.4. Туризм як фактор впливу на довкілля.  
Рекреаційно-курортний комплекс Херсонської області складається з 297 

закладів відпочинку і оздоровлення,  в т.ч.:  
- санаторії – 8; 
- пансіонати з лікуванням – 2; 
- будинки відпочинку – 3; 
- пансіонати – 37: 
- дитячі оздоровчі заклади – 69; 
- бази та інші заклади відпочинку – 178. 

Значний обсяг природно-ресурсного потенціалу, різноманітна кількість 
природних умов, традиції господарства та соціокультурна своєрідність 
Херсонської області дозволяють розглядати поглиблення рекреаційних послуг в 
регіоні, як важливий напрямок його сталого розвитку. 

Однією з головних проблем рекреаційно-економічного розвитку 
Херсонщини є те, що тип функціонального використання не відповідає 
рекреаційному потенціалу, який має регіон. Така ситуація погіршується завдяки 
складному соціально-економічному стану в Україні, що розвивається на фоні 
зниження обсягів виробництва, подальшого погіршення стану природного 
середовища та здоров’я населення. Тому, не дивлячись на збільшення в останні 
роки кількості рекреантів, що відвідують Херсонщину, стан рекреаційного 
комплексу регіону продовжує бути передкризовим. 

Херсонська область характеризується унікальним для степової зони 
комплексом природних рекреаційних умов і ресурсів. Насамперед, це 
гідрогеологічні умови і орографічні особливості території (рівнинність, 
відсутність різних природних бар’єрів), які без обмежень дозволяють 
здійснювати рекреаційну діяльність, у т. ч. будівництво рекреаційних об’єктів, 
транспортних шляхів; прокладання туристичних маршрутів і екскурсій. 
Пізнавальний інтерес становлять знайдені на території області палеогеографічні 
знахідки, які представлені у краєзнавчих музеях та безпосередньо в природних 
умовах, наприклад Бериславський та Станіславський геологічні пам’ятники, які 
дають уяву про геологічну історію півдня нашої країни. 

Рекреаційне значення мають унікальні соляні озера Азово-Чорноморського 
узбережжя; ропа озер поблизу о. Чонгар (Генічеський район) та с. Геройського 
(Голопристанський район); мінеральні та термальні води північно-західних 
районів області; мінеральні лікувальні грязі (озера поблизу м. Гола Пристань). 

Комфортність відпочинку та інших видів рекреації, ефективність лікування 
багатьох видів хвороб та загального оздоровлення залежить від клімату. 
Найбільш сприятливими кліматичними покажчиками є: величина сумарної 
сонячної радіації (4930 МгДж/м2 за рік); високі середньомісячні температури 
влітку, переважання безвихрових та безхмарних і слабко-хмарних погод – 140 
ясних і 150-155 напів’ясних днів; значна тривалість літа – 5,0-5,5 місяців. 

Водні ресурси мають особливе рекреаційне значення в умовах степу. Вони 
представлені нижньою течією Дніпра (216 км), і Інгульця (180км), 19-ма 
малими річками, чисельними озерами (прісними, солоними, грязьовими), 
лиманами, Каховським водосховищем, Чорним та Азовським морями. Саме 
вони найбільшою мірою приваблюють рекреантів та визначають рекреаційну 
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спеціалізацію Херсонщини. Унікальним рекреаційним потенціалом володіє 
дельта Дніпра, 2/3 території якої займають плавні з надзвичайним  
різноманіттям природно-туристичного комплексу, а ще 1/3 – займають острови 
та чисельні рукави, озера і протоки. Для відпочинку та оздоровлення можливо 
використовувати чисельні причорноморсько-азовські озера. 

У комплексі соціально-економічних чинників та рекреаційних ресурсів 
надзвичайно сприятливим для розвитку рекреації є спеціалізація області на 
виробництві сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів. 
Сільське господарство Херсонської області здатне забезпечити рекреантів 
високоякісними продуктами харчування. 

Херсонська область володіє значним потенціалом історико-культурних 
рекреаційних ресурсів. Історико-археологічні ресурси краю є винятковими в 
Україні за різноманітністю, представництвом епох, народів, культур, релігій. 

Нажаль ця багата історична спадщина мало відома сучасникам, у т. ч. і 
рекреантам. Рекреаційні ресурси Херсонщини асоціюються насамперед з 
Чорним та Азовським морями. Культурно-історичні ресурси в рекреації 
практично не використовуються. 

Тривалий час населення і владні структури Херсонської області 
орієнтувалися переважно на відпочинок у прибережних курортно-рекреаційних 
місцевостях, що призвело до занепаду інших місцевих рекреаційних ресурсів та 
втрати відповідної інфраструктури.  

У той же час, Херсонщина має певний потенціал забезпечення потреб 
будь-якої з трьох форм рекреації (відпочинок, оздоровлення, туризм) за межами 
прибережної смуги. Басейн Дніпра, Каховське водосховище, лісові масиви, 
мінеральні джерела, пам’ятки культури, культові об’єкти в поєднанні з 
розвинутою інфраструктурою є конкурентноспроможною базою для 
розгортання потужної рекреаційної галузі. 

Значну увагу викликає можливість використання з цією метою об’єктів 
природно-заповідного фонду. Досвід зарубіжних країн свідчить по те, що таке 
поєднання функцій, з першого погляду – суперечливе, має певний сенс. Воно 
сприяє популяризації і зростанню авторитету самих природно-заповідних 
об’єктів, надаючи їм більшої соціальної значущості і корисності в очах 
пересічного громадянина, а рекреаційне навантаження сприятиме покращанню 
стану територій, що охороняються, завдяки використанню частки коштів, які 
витрачаються рекреантами, на їх охорону. 

В межах вищезгаданих територій саме туризм є важливою складовою 
частиною господарської діяльності, але здійснюється він у суворо 
контрольованих розмірах і видах. У літературі й нормативних документах є 
декілька різних назв, які використовуються паралельно: зелений, науково-
дослідницький, культурний, пригодницький, стійкий. Але частіше 
застосовується термін “екологічний туризм”, або його скорочений варіант 
“екотуризм”. Екотуризм визначається Всесвітньою туристською організацією 
як “подорож, що має на меті відвідування природних місцевостей, не 
порушених людською діяльністю, або тих, що знаходяться під охороною 
людини”. Мета подорожі – спостереження і вивчення рослинного і тваринного 
світу, а також культурних цінностей відвідуваного регіону. Останнім часом 



 70 

подорожі таких напрямків користуються значним попитом серед різних вікових 
груп туристів.  

Значною проблемою в рекреаційній діяльності краю є транспортне 
забезпечення. Основний обсяг перевезень рекреантів здійснюють залізничний 
та автотранспорт. Нажаль остаточно втрачено авіаперевезення, та так і не 
розроблено проект тролейбусної лінії для перевезення рекреантів та дачників. 

В області підтримуються в належному стані найважливіші та 
найінтенсивніші у плані перевезень рекреантів автошляхи: Херсон-Генічеськ, 
Херсон-Каховка, Херсон – Асканія-Нова, Херсон – Скадовськ – Лазурне – 
Залізний Порт.   

Узагальнення існуючих класифікацій видів туризму та перспективних для 
Херсонщини дозволило пропагувати слідуючі види туризму: курортно-
оздоровчий, лікувально-реабілітаційний, спортивно-оздоровчий, культурно-
пізнавальний. 

В групі курортно-оздоровчого туризму переважає роль пляжного туризму, 
а розвиток бальнеотерапії, кліматотерапії та таласотерапії на дуже низькому 
рівні. Тому є можливість, в подальшому, приділити цим напрямкам більш 
значну увагу. 

Не все гаразд в організації найбільш розвинутого на Херсонщині виду 
рекреаційних послуг. По-перше, з 297 існуючих оздоровчих, санітарно-
курортних закладів відпочинку, лише 41 пройшли сертифікацію. По-друге 
гранично допустимі навантаження на прибережну смугу морів становить 5 м2 
на відпочиваючого, тобто є можливість виходячи з наявності рекреаційних 
площ, збільшити обсяг рекреантів в 1,2-1,3 рази, а значить отримати додаткові 
надходження до бюджету. 

Розвиток лікувально-реабілітаційного туризму на Херсонщині носить 
плямистий характер – існує тільки декілька цілорічних санаторіїв 
(Голопристанський район, Лазурне, Генічеськ). Резерви санаторіїв значні, але 
немає відповідної інфраструктури для розширення цієї групи видів туризму. 

Але найбільш нереалізованих можливостей на Херсонщині в сфері 
спортивно-оздоровчого та культурно-пізнавального видів туризму. Найбільший 
розвиток отримали автомототуризм у поєднанні з пляжним та фестивальним. 

Спортивний туризм є одним з найбільш перспективних видів туризму на 
Херсонщині. Такі види туризму як пішохідний, кінний, дайвінг та підводне 
орієнтування, підводне мисливство, спортивне орієнтування повинні отримати 
новий поштовх для існування та всебічного розвитку. В прибережній смузі 
Чорного і Азовського морів в межах Херсонщини та в Дніпрі не менше рибних 
запасів, ніж біля берегів Криму, де цей вид туризму приносить значні прибутки.  

13. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ 
1.Екомережа та біорізноманіття. 
 Сучасне землекористування на Херсонщині характеризується 
катастрофічно великою часткою ріллі, як від загальної площі, так і від площі 
сільськогосподарських угідь. Оптимізація  землекористування в степових 
районах можлива лише при умові створення геоекологічної  інфраструктури, 
яка, насамперед, складається із насичення ландшафтів біотичними елементами - 
лісами, лісосмугами, пасовищами, цілинними степовими ділянками тощо. 
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Поширення лісових масивів для районів інтенсивного землеробства має, крім 
природоохоронного та естетичного, ще й велике господарське значення. 
Лісосмуги та ліси покращують мікроклімат, сприяють збільшенню запасів 
вологи в ґрунті, стабілізують ерозійні дефляційні процеси.     Лісосмуги та ліси, 
чагарники  займають лише 151, 8 тис га, що складає приблизно 5,3 % території.  
Інший елемент геоекологічної      інфраструктури, який є позитивним фактором 
щодо родючості, - наявність великих площ, зайнятих пасовищами та 
сіножатями. Найбільші площі природних пасовищ та  сіножатей зосереджені в 
приморській зоні з найбільш неродючими ґрунтами.  В Скадовському  та 
Каланчацькому районах таких площ більше 15% від сільськогосподарських 
угідь, а в Голопристанському та Чаплинському  - більше 10%. Співвідношення  
«рілля - ліс»,   «рілля  - пасовища», «рілля  - пасовища разом з сіножатями та 
лісами» для Херсонщини дуже несприятливе. На один гектар лісу в області 
приходиться 11,6 га ріллі (по Україні - 3,2 га), на один гектар пасовищ і 
сіножатей - 10,7    (по Україні - 4,4). Загальна оцінка співвідношення рілля  та 
найважливіших елементів  геоекологічної      інфраструктури - лісів,  пасовищ 
та  сіножатей показує, що землі Херсонщини втричі інтенсивніше 
використовуються, ніж в середньому по Україні.   
1.2. Сучасний стан природних складових довкілля. 
 На сьогодні стан територій області, які знаходяться в межах екологічної 
мережі, крім об’єктів природно-заповідного фонду, значною мірою 
незадовільний.  Все це впливає на якість елементів екологічної мережі, як 
природного  середовища існування популяцій видів  флори, мікобіоти та фауни.  

Перелітні   птахи, що мігрують Азово-Чорноморським міграційним 
коридором, тривалість перебування яких визначається погодними умовами та 
наявністю кормової бази, в певній мірі пошкоджують посіви озимих та ярих 
зернових культур, що в свою чергу викликає напругу в аграрному секторі  
регіону. 

В Азово-Чорноморському регіоні, як і у всій Західній Європі, 
відбувається  швидкий ріст чисельності рибоядного виду - великого баклану. 
Основними   чинниками росту чисельності баклана в регіоні є антропогенні 
зміни навколишнього середовища, покращання трофічних умов за рахунок 
рибогосподарської діяльності (риборозведення, будівництво риборозплідних 
ставків  з великою щільністю риби на одиницю площі та інше). 

Земельні угіддя - складові  регіональної екологічної мережі 
Херсонської області 

 Площа угіддя (на 01.01.04.) 
Назва угіддя  тис. га 

  
у % до загальної площі 

області 
Сіножаті 9.3 0.33% 
Пасовища 155.9 5,48% 
Ліси та інші лісовкриті площі, всього  151,1 5,31% 
у тому числі: - ліси 133,4 4,69% 
                        - лісосмуги  30,2 1,06% 
                        - чагарники 2,1 0.07% 
Відкриті заболочені землі 31,6 1,11% 
Радіоактивно забруднені землі, що не використовуються у господарстві  - - 
Відкриті землі без рослинного покрову або з незначним рослинним 
покровом 

112,7 3,96% 

Землі водного фонду, всього  431,3 15,15% 
у тому числі : - природні водотоки 11,8 0,48% 
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                                  - штучні водотоки  15,3 0,54% 
                                  -озера,лимани, прибережні замкнуті водойми 326,0 11,45% 
                                  - водосховища  65,0 2,28% 
                                  - ставки 13,2 0,46% 
Всього: 891,9 31,34% 

 
1.3. Заходи щодо зменшення впливів на природні складові довкілля. 
 З метою збереження, охорони та відтворення структурних елементів 
регіональної екомережі та біорозмаїття на території області виконуються: 
1.  Програма невідкладних природоохоронних заходів щодо забезпечення умов 
екологічно-безпечного проживання населення та призупинення деградації 
природних ресурсів і створення умов відновлення їх потенціалу (Програма 
"Екологія – 2005" в сучасних економічних умовах). 

2.  Проект збереження біорозмаїття в Азово-Чорноморському коридорі. 
3.  Програма «Ліси Херсонщини»  на 2002 - 20015роки . 
4.  Регіональна програма створення екологічної мережі в Херсонській області  
   (в стадії затвердження).   
 Станом на 01.01.2004 року  в області налічується 76 територій та об'єктів 
природно-заповідного фонду, а саме:  
• Біосферні заповідники - 2; 
• Національний природний парк; 
• Дендропарк загальнодержавного значення; 
• Заказники:   загальнодержавного значення - 7; місцевого - 11; 
• Пам’ятки природи - 32; 
• Парки - пам’ятки садово-паркового мистецтва - 12; 
• заповідні урочища - 10. 
 Велика роль збереженню біорозмаїття на Херсонщині належать 
територіям водно-болотних угідь міжнародного значення: Дельта р. Дніпро, 
Тендрівська затока, Ягорлицька затока, Каркінітська затока, Джарилгацька 
затока, Центральний Сиваш, Східний Сиваш.    

На території області охороняються  395  видів, що включені до Світового 
Червоного списку Міжнародного Союзу охорони природи та природних 
ресурсів - МСОП (IUCN) -( 18), до Європейського   Червоного списку, в т.ч. до 
Червоної книги європейських бріофітів - (25), та до  Червоної книги України - 
(55),  Червоного списку Херсонської області - (44): 17 видів грибів, в т.ч. 12 
видів лишайників; 128 видів рослин, а саме: 7 видів водоростей - 3 види 
зелених і по 2 види червоних і бурих, 10 видів мохоподібних, 1 вид 
плауноподібних, 4 види папоротеподібних, 1 вид голонасінних і 105 видів 
покритонасінних; 250 видів тварин, а саме: 1 вид гідроїдних поліпів, по 2 види 
круглих і кільчастих червів, 16 видів ракоподібних, 1 вид павукоподібних, 90 
видів комах, 2 види молюсків, 1 вид круглоротих, 12 видів риб, 1 вид 
земноводних, 5 видів плазунів, 91 вид птахів, 26 видів ссавців. В, основному, 
стан більшості видів задовільний, особливо в межах територій та об’єктів 
природно-заповідного фонду.   Ряд представників рослин і тварин вимагають 
підвищеної уваги до збереження ареалів зростання та проживання.    
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Таблиця 13. 2. Добування  риби за роками, т 

 
№ 
п/п 

Назва водойми 
(природна) 

р. Дніпро (тонн) Середньоріч
на 

   1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003  
 Назва виду           0,06 

1 Осетер 0,1 0,2 0,11       0,202  
2 Оселедець -пузанок 1,2 4,6 1,1 4,22 1,6 0,7 0,1  0.523 1,402 1,54 
3 Лящ 73,8 34,5 38,209 24,664 33,96 38,01 18,73 33,115 39.466 3331 36,78 
4 Судак 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0.101 0,075 0,128 
5 Сазан     0,1     0,09 0,019 
6 Жерех 3,2  0,102 0,08 0,027 0,06 0,018   - 0,35 
7 Щука 3,3 0,98 0,184 0,457 0,222 2,47 0,32 0,1 0.105 0,074 0,82 
8 Товстолобик 169,8 78,9 52,16 10,598 5,09 1,738 2,75 7,995 6.98 9,406 34,54 
10 Рибець 0,1 1,6 1,5 0,206    0,106 0.061 - 0,35 
11 Тарань 41,3 29,19 18,04 18,975 29,84 18,62 22,82 12,643 8.505 15,4544 21,54 
12 Густера 22,4 7,12 0,946 5,457 9,37 13,63 9,67 6,961 7.382 6,763 8,97 
13 Білий амур         0,5 - 0,05 
14 Карась 21,9 20,75 11,615 11,811 9,45 9,87 14,366 16,435 15,907 20,7895 1529 
15 Окунь 6,9 7,0 6,7 11,254 8,02 2,613 8,65 6,911 4,383 0,159 6,3 
16 Краснопірка 2,6 3,42 3,42 2,108 2,11 1,85 3,7 1,591 1,882 2,066 2,417 
17 Чехоня   0,031       - 0,031 
18 Тюлька  5,0 74,58 86,0 91,4 44,07 59,2 14,9 53,33 48,2 47,67 
19 Сом    0,02     0,021 - 0,004 
20 Верховодка   0,1 1,6  1,1 2,9 0,6 1,55  0,79 

 Усього: 346,7 193,36 218,411 177,55 191,389 135,131 143,324 101,457 140,696 137.99 178,6 
 

 
№ 
п/п 

Назва водойми 
(природна) 

Дніпровсько - Бузький  лиман (тонн) 
 

 

Середньорічна 

 Назва виду 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003  
1 Осетрові 1,5 1,3  0,3   1,396   0,725 0,52 
2 Пузанок 11,9 25,2 17,7 18,72 9,06 0,39 0,114 0,005 0.1466 0,019 8,3 
3 Лящ 185,2 143,2 137,742 62,892 73,38 70,306 103,892 89,507 82.3297 79,00 102,7 
4 Судак 3,3 2,7 2,511 1,404 0,442 0,302 2,896 2,147 1.3088 1,261 1,83 
5 Жерех 3,7 2,7 0,383 0,184 0,2 0,02    - 0,72 
6 Щука    0,1   0,7 2,1 0.2192 0,791 0,38 
7 Сом  0,1     0,3 0,2 0.12 0,203 0,09 
8 Товстолобик 89,8 36,3 10,085 57,57 4,51 0,1 3,9 25,988 15.0618 28,912 27,22 
9 Рибець 4,9 3,4 5,083 1,027 3,407 1,99 4,2 4,536 0.9931 1,566 3,1 
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10 Тарань 96,5 144,4 81,495 70,342 85,238 56,082 85,32 91,508 52.8049 31,41 79,51 
11 Густера 13,2 7,5 10,066 5,765 11,433 12,391 10,283 9,98 10.7286 2548 11,68 
12 Окунь 4,2 3,9 2,559 1,847 1,507 3,41 2,782 2,8 2.6262 0,812 2,64 
13 Карась 33,8 30,3 34,962 27,483 23,743 21,612 63,266 45,348 64.1883 58,67 40,3 
14 Краснопірка 3,5 2,8 6,48 1,815 0,6 0,1 0,79 0,8 1.0975 5,1 2,3 
15 Шемая          0,033 - 0,0033 
16 Тюлька 678,0 522,2 984,836 446,25 87,86 492,07 560,17 509,95 581,613 974,237 583,72 
17 Сазан 0,2 0,3  0,013 0,006  0,501 0,6  0,319 0,19 
18 Луфарь         0,0495  0,0495 
19 Верховодка   2,7        0,27 
20 Бички          0,096  
 Усього: 1129,7 926,3 1296,602 643,899 301,386 658,773 840,511 785,469 813,3202 1208,602 860,5 

 
 

 
п/п 

Назва водойми  
 Каховське  водосховище  (тонн) 

                                                                                                ( штучна) 
 

 

Середньорічна 

 Назва виду 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003  
1 Лящ 26,34 17,84 12,195 13,434 10,67 30,352 24,879 19,59 18,12606 14,0151 18,7 
2 Судак 7,57 4,13 9,397 13,768 7,15 5,756 9,366 15,975 24,30954 19,9485 11,7 
3 Сазан 2,34 3,69 3,768 3,523 0,24 0,025 0,464 0,648 5,562 0,0442 2,0 
4 Щука 1,4 0,41 0,307   0,3   - - 0,2 
5 Сом 0,3  0,436 0,139 0,008 0,007 0,012 0,008 0,09 0,4865 0,1 
6 Товстолобик 87,88 56,05 54,76 59,424 30,801 39,165 28,135 36,793 24,0575 7,7388 42,5 
7 ПлІтка 149,56 106,56 69,16 90,587 134,683 55,988 65,433 79,747 35,935 27,1485 81,5 
8 Густера 0,3 0,03 0,594 0,42 2,03 0,78 2,8 3,142 2,404 1,06 1,4 
9 Карась 17,83 16,15 11,063 13,34 22,913 25,456 25,41 30,741 74,3105 137,6878 37,5 
10 Окунь 9,5 0,4 0,949 0,044 0.02 0,049 0,002 0,25 - - 1,1 
11 Краснопірка  0,51 0,2 1,3  0,801 0,065 0,7 0,522 - 0,4 
12 Верховодка   0,2 0,51     - - 0,07 
13 Тюлька 23,83 1,63 11,57 24,132 31,98 86,598 94,014 75,8 15,822 55,56 42,1 
14 Уклея    0,12     -  0,01 
15 Горчак     0,9    -  0,09 
16 Чехоня      0,032   -  0,003 
17 Раки          13,7038  
  Усього: 326,85 207,4 174,599 220,741 241,395 245,39 250,58 263,394 201,13813 282,5636 241,4 
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№ 
п/п 

Назва водойми Чорне  море  (тонн) 
 
                                                                                                    (природна) 

 

Середньорічна 

 Назва виду 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003  
1 Осетер   0,313 0,362 3,035 0,7 0,2 1,699 1,604 0,914 0,88 
2 Севрюга     0,735 0,1  0,079 0,015 0,019 0,09 
3 Бички 42,0 18,94 22,3 24,748 22,665 26,143 39,53 30,483 56,714 41,26 32,5 
4 Шпрот 485,2 532,9 856,6 847,12 1498,74 1170,223 1042,832 888,025 631,8675 669,186 862,3 
5 Хамса    54,4  0,7  32,193 1,609 228,195 31,7 
6 Катран   0,5 0,1 0,339 0,742 2,519 4,2 3,872 45,849 5,8 
7 Камбала-калкан   0,05  0,856 18,015 7,283 9,73 14,4728 15,5667 6,6 
8 Камбала-глосса    0,623  0,218 0,148  0,029 0,015 0,1 
9 Кефаль         1,106 0,479 0,15 
10 Мерланг    3,7    0,6 0,175 0,75 0,5 
11 Пелінгас    0,1 3,122 0,162 0,475 3,305 3,289 0,642 1,1 
12 Ставрида    2,4     - 0,02 0,24 
13 М.лисиця        0,2 0,4535 0,115 0,07 
14 М.Кіт       0,1 0,9 0,851 0,23 0,2 
15 Атерина       0,1 4,17 12,007 71,476 8,8 
16 Карась          0,047 - 0,0047 
17 Оселедець          0,018 0,001 
18 Тюлька          8,0 0,8 
 Усього риби: 527,2 551,84 879,763 933,553 1528,926 1217,003 1093,187 975,581 728,1118 1083,0619 951,8 

19 Гамариди        3,0 0,945 - 0,39 
20 Креветка       0,6 0,1 0,727 0,4422 0,18 
21 Мідії         1,142 - - 
 Усього: 527,2 551,84 879,763 933,553 1528,926 1217,003 1093,787 978,681 730,9258 1083,5041 952,5 

 
 
 
№ 
п/п 

Назва водойми Азовське  море  (тонн) 
 

Середньоріч
на 

 Назва виду 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003  
1 Осетер 89,6 50,9 22,2 48,491 10,7 7,912 3,0655 1,3 3,106 0,649 23,8 
2 Севрюга  1,2 0,8 19,9 4,2 5,4 1,5105 0,5 0,741 0,226 3,4 
3 Пелінгас 109,5 220,7 301,1 615,55 508,385 895,0 1399,405 759,421 583,243 1061,52 645,4 
4 Судак 13,7 39,1 79,7 125,81 72,24 91,8 78,251 70,818 54,235 8,718 63,4 
5 Камбала-калкан 8,9 11,2 15,1 8,5 3,76 7,376 3,587 1,858 2,1413 5,202 6,8 
6 Камбала-глоса 42,5 0,5 13,4 18,9 1,22 1,3  0,04 - - 7,8 
7 Бички 29,2 61,5 4,3 12,471 125,391 308,357 364,39 712,751 976,218 1668,128 426,3 
8 Скат 1,4        -  0,14 
9 Хамса 1927,9 1421,4 435,1 465,7 322,8 18,6 648,2 467,2 422,246 54,785 618,4 
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10 Тюлька 607,8 368,9 0,3 28,2 147,4 514,72 215,741 598,9 66,316 4,541 255,3 
11 Кілька    54,7     - - 5,47 
12 Кефаль        1,5 4,323 0,177 0,6 
13 Атерина 0,2 3,4      11,4 9,5013 - 2,45 
14 Тарань          0,116 0,01 

 Усього риби: 2729,4 2178,8 872,0 1398,222 1196,096 1850,465 2714,15 2625,688 2122,0706 2804,085 2049,1 
14 Зостера 180,5 229,5 351,3 331,0 310,0 145,0 4,0  -  155,1 
15 Лич. хірономід         2,0 - 0,7 0,27 
16 Мідії         -   

 Усього: 3011,62 2408,3 1223,3 1729,222 1506,096 1995,465 2718,15 2627,688 2122,0706 2804,735 2204,47 

 
Таблиця 13.7. Кількість природоохоронних об’єктів за роками 
Категорія 

об’єкту ПЗФ 
Кількість Площа, тис. га Площа територій суворої заповідності 

 1990 1995 2000 2003 1990 1995 2000 2003 1990 1995 2000 2003 
Біосферні 
заповідники 

2 2 2 2 106235 106235 119696 119696 81563 81563 81563 81563 

Природні 
заповідники 

- - - - - - - - - - - - 

Національні 
природні 
парки 

1 1 1 1 52154,0 52154,0 52154,0 52154,0 - - - - 

Заказники 5 5 5 7 21160 21160 21160 22815 - - - - 
Заповідні 
урочища 

- - - - - - - - - - - - 

Пам’ятки 
природи 

- - - - - - - - - - - - 

Ботанічні 
сади, 

зоопарки, 
дендрологічн
і парки, 
садово-
паркового 
мистецтва  
і т. д. 

- - - - - - - - - - - - 

ОПЗФ 
місцевого 
значення 

61 61 64 65 25620,4 25620,4 24955,5 27342 - - - - 
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Таблиця 13.8. Водно-болотні угіддя (ВБУ) міжнародного значення за роками 
Назва ВБУ 1990(УРСР) 1995 2003 

1. Дельта р. Дніпра 32 000 32 000 32 000 
2. Східний Сиваш 220 000 220 000 220 000 
3. Ягорлицька затока 40 000 40 000 40 000 
4. Центральний Сиваш 100 000 100 000 100 000 
5. Тендрівська затока 55 000 55 000 55 000 
6. Каркінітська та Джарилгацька затоки 140 000 140 000 140 000 

 
До основних екологічних проблем області відносяться:  

n деградація земель внаслідок водної та вітрової ерозії, вторинного засолення та 
осолонцювання;  

n зменшення продуктивності сільськогосподарських угідь, значна їх розораність ; 
n підтоплення земель і населених пунктів, особливо в південних районах;  
n наявність берегоерозійних процесів Каховського водосховища, р. Дніпро, 
Чорного та Азовського морів;  

n забруднення водойм стічними водами з недосконалих, а в ряді випадків 
аварійних очисних споруд населених пунктів;  

n Відсутність проектів визначення та встановлення  водоохоронних  зон вздовж 
річок, морів, водосховищ та інших водойм. 

n скорочення площ лісових насаджень; 
n забруднення земель твердими побутовими та токсичними відходами;  
n погіршення якості питної води;  
n забруднення підземних вод нафтопродуктами та наявність полігону ТПВ  

       (м. Херсон);  
n стан лівобережної частини земель області південніше Каховської ГЕС. 

 
Одним з  факторів прояву деградації земель в області є ерозія грунтів. Дуже 

висока сільськогосподарська освоєність території, посушливий клімат з частими 
суховійними вітрами призводить до вітрової ерозії, а в районах з вираженим 
рельєфом поширена інтенсивна водна ерозія  грунтів. Площа змитих 
сільськогосподарських угідь складає 264,3 тис. га, що становить 13,4% від їх 
загальної площі. Площа дефляційно небезпечних земель складає 1706,3 тис. га, або 
86,8% від площі сільськогосподарських угідь.  

Інтенсивне використання земель призводить до великих щорічних втрат гумусу 
(в середньому по області вони складають 1,38т/га), які не компенсуються внесенням 
органічних добрив та гуміфікацією рослинних решток. Близько 28 тис.га 
сильнозмитих земель потребують виведення з сільськогосподарського 
використання. Ці землі знаходяться в ІІІ та ІV грунтово-ерозійних зонах на схилах 
балок в басейнах рік Дніпра та Інгульця. Подальше використання їх призведе до 
повної деградації та розмиву.  

Підвищеного антропогенного тиску зазнають землі на зрошенні, де процеси 
деградації інтенсифіковано використанням дощувальних машин з надмірно 
високими енергетичними характеристиками опадів та невідповідністю якості 
поливної води нормативним вимогам.  

На землях, що зрошуються, викладені вище негативні зміни грунтового 
покриву доповнюються вторинним засоленням та накопиченням активного натрію. 
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Всього площа засолених земель по області складає 260,4 тис. га, з них вторинне 
засолення 38,7 тис. га. Площа солонцюватих земель складає 786,6 тис. га. 
Засоленість та солонцюватість земель на зрошенні і площа їх складає відповідно 
25,4тис.га та 421 тис. га. Зважаючи, що хімічна меліорація земель на зрошенні 
ведеться у недостатніх обсягах, погіршення агроекологічних показників може 
набути критичної межі - безповоротної втрати родючих земель.  

Особливої гостроти в останні роки набула проблема підтоплення земель та 
населених пунктів.  

Спостережна мережа області за рівнем грунтових вод (державного рівня) 
складається із 79 свердловин, в т.ч. по 25-ти на сьогоднішній день ведуться 
спостереження, решта свердловин потребує відновлення. 

Провідну роль із режимоутворюючих факторів підземних вод області мають 
як природні, так і техногенні. До природних факторів підтоплення (періодичне 
випадіння аномально великої кількості атмосферних опадів - більше 600 мм при 
середньому значенні 386 мм, практична безсточність більшої частини рівнинної 
території , наявність великої кількості замкнутих подових понижень, дуже слабка 
природна дренованість території та інші); до техногенних: вплив Каховського 
водосховища, зрошувальних та іригаційних систем, скид дренажних вод, 
інфільтрація із полів зрошення, каналів, інтенсивна експлуатація водоносних 
горизонтів та ін. За даними спостережень у 2003 році підйом рівнів грунтових вод 
понад 3 м та процес підтоплення спостережувався на територіях міст Гола 
Пристань, Генічеськ, Скадовськ, Херсон, смт Каланчак, Високопілля, Білозерки, 
південної частини Новотроїцького району. Продовжується регіональний підйом 
рівнів підземних вод майже по всій території області.   

Потребує невідкладного вирішення проблема руйнування берегів Каховського 
водосховища, р.Дніпро, ділянок Чорноморського і Азовського узбережжя, де 
переробка берегів в деяких місцях склала 80-100 м. Під постійною загрозою 
руйнування знаходяться розміщені в береговій зоні житлові будинки, курортні 
комплекси, інженерні комунікації, сільгоспугіддя. 

Особливо критичний стан у смт Лазурне Скадовського району. Небезпечні 
геологічні процеси, зокрема абразії на окремих ділянках узбережжя, різко зменшили 
пляжну смугу, призвели до руйнування і підмиву основної території. Більше десяти 
оздоровчих закладів залишилися без пляжів, що робить непривабливою прибережну 
курортну зону. У результаті берегоруйнівних процесів замулена природна промоїна 
між островом Джарилгач та материком, що призводить до деградації західної 
частини Джарилгацької затоки та погіршення рекреаційних умов – почалися застійні 
процеси, загнивання водоростей, замори риби. Намагання виконати на окремих 
ділянках узбережжя береговий захист у вигляді  відсипки  каменю з  улаштуванням 
порогу-упору із залізобетонних плит посилює розмив морського дна. 
  Для вирішення цієї проблеми на адресу Міністерства екології та природних 
ресурсів України держуправлінням направлено запит щодо виділення коштів з 
Державного фонду охорони навколишнього природного середовища на проведення 
берегозахисту морського узбережжя смт Лазурне. Мінекоресурсів України надало 
відповідь, що Законом України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" не 
визначені бюджетні програми Державного фонду, за якими можливе здійснення 
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заходу з берегозахисту морського узбережжя в смт Лазурне Скадовського району. 
Тому виконання цих робіт не може фінансуватися за рахунок бюджетних програм 
Державного фонду.  

Найбільш гострою проблемою є забруднення Каховського водосховища 
неочищеними стічними водами. Очисні споруди м. Берислав знаходяться в 
аварійному стані з  1995 року. На каналізаційній мережі не проводилися планові 
ремонтні роботи, насосні станції не були забезпечені резервним насосно-силовим 
обладнанням. Незадовільне утримання комплексу очисних споруд призвело до 
довготривалої аварійної ситуації. З початку аварії (березень 2002 р.)  в Каховське 
водосховище скинуто  400 тис. м3 неочищених стоків. За результатами  
аналітичних досліджень стан Каховського водосховища в районі м. Берислав 
значно погіршився і став небезпечним, так як спостерігається картина 
прогресуючого погіршення якості води у напрямку до гирла Дніпра. Так, в створі 
моніторингу напроти м. Нова Каховка (5 км нижче Каховської ГЕС), який завжди 
був "фоновим" (тобто "чистим") для пониззя Дніпра,   в останні роки фіксується 
збільшення вмісту забруднюючих речовин  по  амонію, фосфатам, ХСК.   В кінці  
2003  року  ХСК досягло  рівня  80 мг/дм.куб проти максимального 30 мг /дм.куб. в 
пониззі Дніпра. Сума збитків, нанесених державі в результаті забруднення 
Каховського водосховища, склала 15,753 тис. грн. З метою зменшення забруднення 
Каховського водосховища стічними водами, обмежувалось водопостачання 
промислових підприємств. Матеріали про порушення вимог природоохоронного 
законодавства направлялись в Херсонську обласну прокуратуру. Справа передана в 
Херсонську міжрайонну природоохоронну прокуратуру, якою порушено 
кримінальну справу.  За рахунок коштів  Державного фонду охорони 
навколишнього природного середовища виконано відновлювальні роботи на 
каналізаційних  насосних станціях,  закуплено обладнання для них. Станом на 
01.01.2004р. скид забруднених стічних вод продовжується. 

            Очисні споруди м. Скадовська   в оздоровчий сезон працюють з 
перевантаженням, допоміжна нитка 2-го каналізаційного напірного колектора від 
головної насосної станції до очисних споруд відсутня, при аварійних ситуаціях 
стічні води скидаються в земляні накопичувачі, розташовані в прибережній зоні 
Джарилгацької затоки.  
                  Проблемним питанням є очистка каналізаційних стоків  від оздоровчих 
закладів с. Залізний Порт та с. Більшовик Голопристанського району. Очисні 
споруди  потужністю 700 м3/добу в оздоровчий сезон працювали з великим 
перевантаженням. Недостатньо очищенні стічні води скидались у накопичувач, а 
потім в озеро Кефальне Чорноморського біосферного заповідника, що є 
порушенням природоохоронного законодавства.  У 2003 році  ДП "Дніпровська 
торгово-промислова асоціація", яка є власником очисних споруд, не проведено 
ніяких відновлювальних та підготовчих робіт для  прийому стоків. Матеріали про 
порушення вимог природоохоронного законодавства ДП "Дніпровська торгово-
промислова асоціація" держуправлінням  направлені до природоохоронної 
прокуратури. Головним державним інспектором з охорони навколишнього 
природного середовища в Херсонській області винесено рішення про тимчасову 
заборону експлуатації     очисних    споруд з 15 січня 2004р.                  
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                 В Генічеському районі на Арабатській Стрілці розташовано понад 70 
оздоровчих закладів. Централізована каналізаційна мережа відсутня. Будівництво 
раніше запроектованих очисних споруд та системи каналізаційних колекторів 
припинено у 1992р. Більша частина оздоровчих закладів скидають стічні води у 
вигрібні    ями,   з      яких      спецавтотранспортом    вивозяться  на  очисні  споруди  
м. Генічеська, на яких склалися складні обставини. Очисні споруди потребують 
негайного капітального ремонту та реконструкції. 

Лісові насадження Херсонської області зазнають інтенсивного антропогенного 
впливу, гинуть в результаті пожеж, від  шкідників, хвороб та самовільних рубок. 
Лісистість для степу рекомендується довести до 9%. Нині лісистість області складає 
4,6%, а без урахування Цюрупинського і Голопристанського районів - біля 2%. Таке 
становище неминуче призведе до перетворення території області в пустелю. Лісові 
насадження області переважно штучного походження і природоохоронного 
призначення - закріплення пісків, боротьба з водною  та вітровою ерозією.  

В останні роки стан лісових ресурсів неухильно погіршується. На фоні різкого 
зменшення обсягів лісомеліоративних робіт має широке розповсюдження знищення 
полезахисних лісосмуг, у вкрай незадовільному стані знаходяться лісові насадження 
в Цюрупинському та Голопристанському районах. Зважаючи на обсяги необхідних 
робіт   по   приведенню   у  належний   санітарний   стан   Нижньодніпровських лісів  
(10 тис. га суцільних і 13 тис. га вибіркових санітарних рубок, 26 тис. га рубок 
догляду, хімічна обробка для боротьби з шкідниками лісу на площі 54 тис. га ), за 
реалій наявного матеріально-технічного забезпечення стан лісових насаджень 
Держлісфонду визначається як катастрофічний. Існує постійна загроза пожеж, під 
загрозою оголення знаходиться понад 60 тис. га піщаних масивів. 

Одним із  об’єктів забруднення підземних водоносних горизонтів є існуючий 
полігон ТПВ м. Херсона, розташований в північній частині міста на відпрацьованих 
ділянках кар’єру бутового каміння. Максимальна площа полігону 30.8 га. Рік 
початку складування відходів – 1968, прогнозний рік закриття - 2007. Територія 
полігону знаходиться в контурі підрахунку експлуатаційних запасів підземних вод 
Херсонського родовища, які використовуються для централізованого 
водопостачання м.Херсона.  Продовження експлуатації полігону повинно 
здійснюватись з урахуванням проведення передбаченого в матеріалах „Оцінка 
впливу на навколишнє середовище” комплексу агротехнічних та санітарних заходів, 
які виключають можливість підземних водоносних горизонтів та р.Верьовчина. На 
даному етапі важливим являється створення та проведення постійних 
моніторингових робіт, які повинні містити в собі проведення режимних 
спостережень за рівнем підземних вод, відбір проб води із спостережних свердловин 
на хімічний та бактеріологічний аналізи. 

Згідно Переліку природоохоронних заходів для фінансування  з фонду ОНПС 
в складі   міського   бюджету,  затвердженого  рішенням   Херсонської  міської  ради  
від 04.03.2004 р. № 500 на 2004 рік передбачено  фінансування  15 тис.грн. на  
виконання робіт з моніторингу ґрунтових вод, 20 тис. грн.  на реконструкцію 
полігону . 

 Основним джерелом господарсько-питного водопостачання м. Херсона та 
Херсонської області є підземні води. Їх  експлуатація здійснюється водозабірними 
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свердловинами, які обладнані на понт-меотіс-верхньо-сарматський водоносний 
комплекс, верхньо-міоценовий (тортонський), палеогеновий та четвертичний 
водоносні горизонти. Всього в області налічується понад 2,5 тисячі свердловин, з 
яких лише 55% подають воду у відповідності до вимог ДОСТу 2874-82 "Вода 
питна".  

Окрім  того, як джерело водопостачання, використовують дніпровську річкову  
воду з Каховського магістрального каналу на Іванівському груповому  водопроводі. 
Очищеною та знезараженою водою забезпечується смт  Іванівка та 5 сільських 
населених пунктів району. 

За даними 2000 року водозабір підземних вод за мінералізацією розподілився 
наступним чином: 
                              до 1 г/ дм3    -  58% 
                              1-1,5 г/ дм3   - 15% 
                              1,5-3 г/ дм3    - 25% 
                        більше 3 г/ дм3  -   2% 

Територіальний розподіл становить: 
- до 1 г/дм3 припадає в основному на Цюрупинський, Голопристанський, 

Скадовський, Каланчацький райони, міста Каховку, Н.Каховку та  Херсон;  
- 1,5-3,0 г/дм3 - на територію північних та південно-східних районів;  
- більше 3,0 г/дм3 - північно-західна частина Іванівського, південна частина 

Каховського, північна частина Новотроїцького і Білозерського районів. 
На території Херсонської області всі міста, селища та села (всього 730 

населених пунктів), за винятком 31 села, охоплені централізованим 
водопостачанням. З метою  покращання  забезпечення водою сіл, де відсутнє 
централізоване водопостачання та немає джерел з якісною водою, головою 
облдержадміністрації від 02.01.2001 року за № 27 прийнято рішення  "Про 
регіональну комплексну програму першочергового забезпечення  сільських 
населених пунктів, що користуються привізною водою, централізованим 
водопостачанням у 2001-2005 роках і прогноз до 2010 року". 

Водопостачання населення здійснюється від 58 комунального, 362 відомчих та 
792 сільських водопроводів. Всього для водопостачання населення задіяне 1213 
водопроводів. 

Основними  джерелами водопостачання на водопроводах є понад 2,5 тисяч 
артезіанських свердловин, які подають в водопроводи воду гарантованої якості по 
бактеріологічним показникам. 

Проблема водопостачання поглиблюється тим, що частина  сільських 
водопроводів стала безгосподарною з причини розформування  
сільськогосподарських колективних господарств  і несвоєчасною їх  передачею  у  
власність  органам місцевого самоврядування.  

Перебої в подачі електроенергії, відсутність енергосилового обладнання,  
призводять до частих перебоїв  в  подачі  води  у  водопровідні мережі, що 
додатково погіршує її якість. 

На даний час в найгіршому стані знаходяться свердловини, що 
використовувались при зрошенні сільгоспугідь. При загальному спаді 
сільгоспвиробництва, зменшенні або повній відмові від зрошення ці свердловини 
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залишаються покинутими. Питання фінансування робіт по тампонажу свердловин 
колишніми власниками та органами місцевого самоврядування не вирішуються.  

Інтенсивне використання у попередні роки підземних вод, що перевищувало 
прогнозні експлуатаційні запаси, стало однією з основних причин хімічного 
забруднення підземних вод основного неогенового водоносного комплексу у 
південно-східних районах області. Довгострокове використання підземних джерел 
водопостачання призводить до їх забруднення більш мінералізованими водами 
нижче розташованих підземних водоносних горизонтів, у зв’язку з чим 45 % 
артсвердловин подають воду, яка не відповідає санітарним вимогам по мінералізації, 
вмісту сульфатів, хлоридів  та більше нормативних величин по жорсткості. 

Проблема  невідповідності  ДОСТу  по санітарно-хімічним показникам 
залишається  ще  не  вирішеною у зв'язку з  відсутністю альтернативних джерел 
питного водопостачання. 

Херсонський водозабір, в основному, відбирає прісні підземні води. На фоні 
водовідбору прісних вод, на ділянках Херсонського водозабору по окремим 
свердловинам продовжується погіршення якості підземних вод, мінералізація яких 
досягає 4,2 г/дм3. 

Характерна особливість для підземних вод території Херсонського водозабору 
є наявність в них азотистих сполук.  

Погіршення якості підземних вод  по окремим свердловинам  інших ділянок 
Херсонського водозабору, пов'язане з находженням забруднюючих сполук із 
понтичного водоносного горизонту, який до кінця 60-х років був місцем скиду 
побутових і госпфекальних вод. Перетік некондиційних вод здійснюється по 
позатрубному простору покинутих свердловин та свердловин, які вийшли із ладу. 

Внаслідок порушення гідродинамічних умов тип підземних вод змінився з 
гідрокарбонатно-хлоридного магнієво-натрієвого до хлоридно-сульфатного 
натрієво-магнієвого. 
 

14. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ 
НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 

Екологічною інспекцією держуправління екології та природних ресурсів в 
Херсонській області  у 2003 році здійснено 6686 перевірок дотримання вимог 
природоохоронного законодавства на 1802 об'єктах, що на 79,4 % більше, ніж у 2002 
році. 

За порушення вимог природоохоронного законодавства до адміністративної 
відповідальності притягнуто 984 посадові особи та громадянина, що на 74,5 % 
більше, ніж у минулому році. Сума накладених на порушників штрафів склала    
64,643 тис. грн., з яких  36,848  тис. грн. стягнуто. Пред'явлено 21 позов на суму 
255,610 тис.грн., з яких відшкодовано 4 позови на 5,281 тис.грн. Тимчасово 
призупинена виробнича діяльність 7 об’єктів.  

Охорона атмосферного повітря. 
У 2003 році здійснено 287 перевірок дотримання вимог природоохоронного 

законодавства з питань охорони атмосферного повітря. До адміністративної 
відповідальності притягнуто 79 посадових осіб та громадян, накладено  штрафів на 
суму 6,171 тис.грн., з яких 3,825 тис.грн. стягнуто. 
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З метою забезпечення контролю за дотриманням власниками 
автотранспортних засобів вимог природоохоронного законодавства в області 
проведено два етапи операції    "Чисте повітря". Здійснені виміри на вміст 
забруднюючих речовин у відпрацьованих газах двигунів 3494 одиниць 
транспортних засобів (в 3,5 разів більше, ніж у 2002 р.), з яких 208 експлуатувалось 
з перевищенням нормативів вмісту забруднюючих речовин, що складає 6 % від 
загальної кількості перевіреного автотранспорту. В ході проведення операції "Чисте 
повітря"  за порушення вимог природоохоронного законодавства  держінспекторами 
з охорони навколишнього природного середовища складено 208 протоколів про 
адміністративне правопорушення. 

Аналіз проведених перевірок показав, що на тих підприємствах, де питанням 
охорони атмосферного повітря приділяється належна увага з боку керівників, є 
прилади контролю вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах, необхідне 
діагностичне обладнання, яке ефективно і регулярно використовується під час  
виїзду (повернення) автомобілів на лінію, там відсоток несправних машин зведений 
до мінімуму. 

За порушення вимог природоохоронного законодавства в частині охорони 
атмосферного повітря в 2003 році винесені рішення про тимчасову заборону 
(зупинення)  виробничої діяльності АЗС ТОВ "Багатофункціональне підприємство 
ЩП ЛТД" та АЗС ТОВ "Нафта-Імпекс ЛТД". 

У 2003 році перевірено  122 джерела викидів та 59 джерел утворення 
забруднюючих  речовин на 35 підприємствах області. На виконання "Плану 
спільних перевірок підприємств та організацій на 2003 рік територіальними 
органами Державної екологічної інспекції та Державної інспекції з 
енергозбереження" здійснені перевірки дотримання вимог природоохоронного 
законодавства з проведенням контрольних інструментальних вимірювань 
концентрацій забруднюючих речовин в димових газах при згоранні палива на ВАТ 
"Херсонська теплоелектроцентраль", ТОВ фірма "Сніжинка" , ВАТ "Херсонський 
хлібокомбінат", ВАТ "Комбінат стінових і в’яжучих матеріалів", ВАТ 
"Бериславський сирзавод". На ВАТ "Бериславський сирзавод"  виявлені 
перевищення гранично-допустимих концентрацій та нормативів утворення 
забруднюючих речовин.   
                                     Охорона водних ресурсів. 
        В 2003 році екологічною інспекцією держуправління здійснено 831 перевірка 
дотримання вимог природоохоронного законодавства з питань охорони водних 
ресурсів. 
      Основними порушеннями, які встановлено перевірками, є: 

- скид забруднених стічних вод в поверхневі водойми; 
- самовільне водокористування водними об’єктами; 
- незадовільний стан водоохоронних зон та прибережних смуг, порушення 

режиму використання їх територій; 
- нераціональне використання водних ресурсів. 

             Спеціалістами держуправління проведено 569 перевірок з питань охорони 
підземних водних ресурсів. До адміністративної відповідальності за порушення 
вимог природоохоронного законодавства притягнуто 170 посадових осіб, накладено 
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штрафів на суму 15283 грн. Основними недоліками, виявленими при перевірках 
джерел підземного водозабору, є відсутність або часткове зруйнування зон 
санітарної охорони, відсутність або засміченість павільйонів артсвердловин, 
негерметичність гирл артсвердловин. 
       Не вирішується проблема покинутих артезіанських свердловин. Не є винятком 
розорювання зон суворого санітарного режиму. Органами самоврядування та 
колишніми власниками не фінансуються роботи по санітарно-технічому тампонажу 
свердловин. 

У  2003 році держуправлінням екоресурсів спільно з Херсонським обласним 
виробничим управлінням меліорації і водного господарства проведено 123 спільні 
перевірки екологічного стану водних об'єктів щодо виконання заходів з запобігання 
їх забруднення та припинення скиду забруднених стоків, дотримання вимог чинного 
законодавства щодо охорони та відтворення водних об'єктів, недопущення забудови 
прибережних захисних смуг та зон підтоплення внаслідок повені. 

 З питань охорони поверхневих здійснено 262  перевірки. Основними 
порушеннями, які встановлено перевірками, є розташування у водоохоронних зонах 
несанкціонованих сміттєзвалищ, знищення зелених насаджень. Перевіркою, яка 
була здійснена з метою контролю за виконанням робіт по берегоукріпленню 
Каховського водосховища, встановлена невідповідність локального кошторису акту 
виконаних робіт. Горностаївській районній держадміністрації, яка є замовником 
робіт, надавались приписи на усунення порушень та посилення контролю за 
виконанням робіт. 

                                 За забруднення і засмічення поверхневих вод, порушення  водоохоронного 
режиму до адміністративної відповідальності притягнуто 39 посадових   осіб та    
громадян. Накладено штрафів на суму 3434 грн. Обстежено 10 очисних споруд, 
відібрано 31 проба стічних вод, які скидаються в поверхневі водойми. За 
результатами аналізів встановлено перевищення гранично-допустимих скидів при 
роботі очисних споруд виробничих управлінь водопровідно-каналізаційного 
господарства м. Херсона, м. Нова Каховка, м. Каховка, м. Скадовська, м. Генічеська, 
м. Берислава, МКП "Миколаївводоканал" с. Микільське, ДП "Дніпровська 
торгівельно- промислова асоціація" с. Залізний Порт. 

Охорона земельних ресурсів. 
Екологічною  інспекцією  держуправління  у  2003  році  проведено  235 

перевірок  підприємств,  організацій  області  з  питань  дотримання  вимог  
природоохоронного  законодавства  в  частині  охорони  земельних  ресурсів.  За  
допущені  порушення  80  посадових  осіб  та  громадян  притягнуто  до  
адміністративної       відповідальності,        накладено       штрафів      на    суму   
7,82  тис. грн.,  стягнуто  5,032  тис. грн. 

                  Поводження з відходами. 
             З питань поводження з відходами екологічною інспекцією у 2003 році 
здійснено 549 перевірок, в тому числі з твердими побутовими відходами 324, з 
промисловими - 225. За допущені порушення вимог природоохоронного 
законодавства до адміністративної відповідальності притягнуто 186 посадових осіб 
та громадян, накладено штрафів на суму 13,286 тис. грн.  
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             Перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства  в частині 
поводження з відходами здійснено практично у всіх селищних та  сільських радах. 
Спільно з органами санітарно-епідемічної служби здійснено 27 перевірок. 
Основними порушеннями, виявленими при перевірках, є недотримання 
технологічних процесів утилізації відходів, відсутність їх первинного обліку, 
відсутність сортування, відсутність дозволів та лімітів на утворення та розміщення 
відходів, наявність несанкціонованих сміттєзвалищ. Більшість звалищ не 
огороджені, не обваловані, не проводиться їх дезинфекція та дератизація, не 
дотримується технологічний процес захоронення відходів, відсутнє сортування 
відходів, відсутні під’їзди з твердим покриттям. Несвоєчасність вивезення відходів з 
місць їх накопичення призводить до утворення стихійних звалищ. Як наслідок - 
забруднення лісосмуг, пустирів, балок.  На усунення порушень надавались приписи. 
До адміністративної відповідальності за допущені порушення вимог 
природоохоронного законодавства  притягнуто   29    голів міських, селищних та 
сільських рад, керівників комунальних підприємств, що створені при органах 
місцевого самоврядування.  
                 У Великолепетиському, Великоолександрівському районах 
держуправлінням проводились наради з питань дотримання вимог 
природоохоронного законодавства при розміщенні твердих побутових відходів, в 
яких приймали участь голови сільських та селищних рад.  
                  У 2003 році держуправлінням посилено державний контроль за станом 
міських територій та територій населених пунктів. Особлива увага цим питанням 
приділялась при проведенні місячника санітарної очистки, який проводився у травні 
2003 року. Від стихійних звалищ були очищені практично всі населені пункти 
області.  На особливому контролі курортні зони та зони рекреаційного призначення. 
Так, в Голопристанському районі здійснено 12 рейдів, видано 6 приписів.                
                     На виконання  постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.01р. 
№915 “Про впровадження системи збирання, сортування, транспортування, 
переробки та утилізації відходів як вторинної сировини”, в області працює 
Херсонське облуправління Державної компанії “Укрекокомресурси”, яка проводить 
роботу щодо розроблення та впровадження заходів з питань поводження з 
використаною тарою (упаковкою), укладає договори з підприємствами по наданню 
послуг щодо збирання, сортування, транспортування, переробки та утилізації 
використаної тари (упаковки). З початку існування компанії за 2002-2003рр. 
складено 120 договорів, в тому числі 60 договорів у 2003р. Всі договори складено на 
надання послуг по утилізації тари при ввезенні товари із-за кордону. В 2003 році 
інспекційними підрозділами держуправління здійснено 42 перевірки підприємств та 
фірм, в процесі діяльності яких утворюється тара      (упаковка), а також імпортерів, 
продукція яких міститься в тарі. 

 
Радіаційна безпека. 

      Здійснено 10 перевірок дотримання вимог природоохоронного законодавства 
організаціями, які здійснюють операції з металобрухтом. На всіх перевірених 
підприємствах встановлена відсутність угоди про можливість надання послуг 



 88 

підприємствами УкрДО "Радон" щодо прийому на збереження фрагментів 
металобрухту, що класифіковані, як радіоактивні відходи. 
 
 
 

Таблиця 14.1. Державний контроль за дотриманням вимог  
природоохоронного законодавства 

Рік № 
з.п. 

Назва заходу 
2002 2003 

1 2 3 4 
1. Обстежено об‘єктiв 1674 1802 
2.  в тому числі комплексно    176   234 
3. Проведено перевiрок  3726 6686 
4. Виявлено порушень    634 1042 
5. Видано приписiв  2719 3192 
6. Притягнуто до адмiнвiдповiдальностi (разом з 

адмiнкомiсiями), 
чол/грн. 

 
564/ 
41265 

 
984/ 
644643 

7. Накладено адміністративних стягнень, тис.грн.   
41,265 

 
64,643 

8. Стягнуто штрафiв,  
тис./грн. 

 
22,652 

 
36,8848 

9. Пред‘явлено позовiв, шт./грн. 29/569114 21/255610 
10. Стягнуто позовiв шт./грн.  7/7384   4/5281 
11. Винесено подань на позбавлення премiй 

посадових осіб, чол 
 
    - 

 
   - 

12. Винесено рішень про призупинення виробничої 
діяльності 

 
      1 

 
    7 

13. Винесено рішень про призупинення 
фінансування будівництва (реконструкції) 
об‘єктів 

 
     - 

 
    - 

14. Кількість об‘єктів, на яких виявлено 
перевищення дозволів та лімітів:  

  

15. - на спецводокористування      13 
16. - на викиди в атмосферу           
17. - на розміщення відходів      -      - 
18.  Кількість об‘єктів, що не мають дозволів та 

лімітів: 
 
     

 

19. - на спецводокористування   87     107 
20. - на викиди в атмосферу   
21. - на розміщення відходів   
22. Внесено подань про тимчасове призупинення 

дії виданих дозволів 
   
     - 

 
        1 

23. Кількість матеріалів про порушення, що 
містили ознаки злочину, переданих на розгляд в 
органи прокуратури, з них: 

 
 
     5 

 
 
        4 
 

24.  - порушено кримінальних справ відносно осіб, 
кількість 

     
    4 

 
        2  
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Таблиця  14.2. Державний контроль за дотриманням вимог природоохоронного 
законодавства на територіях та об‘єктах  природно-заповідного фонду 

Рік № 
з.п. 

Назва заходу 

2002 2003 

1 2 3 4 
1. Проведено перевірок  37 17 
2. Виявлено порушень  4 2 
3. Видано приписiв  37 17 

 
4. Притягнуто до 

адмiнвiдповiдальностi /разом з 
адмiнкомiсiями/, чол/грн. 

 
 
    - 

 
      2/ 
    170 
     

5. Стягнуто адміністративних штрафів, 
чол/грн. 

 
    -               

 
      - 

6. Пред‘явлено позовiв на 
відшкодування збитків, шт./грн. 

 
    -               

 
      - 

7. Стягнуто позовiв на відшкодування 
збитків,  шт./грн. 

 
    -               

 
      - 

8. Винесено рішень про призупинення 
(заборону) проведення робіт, не 
передбачених режимом охорони і 
збереження об‘єктів 

 
    
 
     -               

 
   
 
      - 

9. Видано дозволів 
 на використання природних 
ресурсів 

 
       

10 

 
 

9 

10. Внесено подань про тимчасове 
призупинення дії виданих дозволів 
на використання природних 
ресурсів 

 
 
      

 
 
      

11. Кількість матеріалів про порушення, 
що містили ознаки злочину, 
переданих на розгляд в органи 
прокуратури, з них: 

 
    -               

 
      - 

 - порушено кримінальних справ 
відносно осіб, кількість 

 
    -               

 
      - 
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Таблиця 14.3. Хіміко-аналітичний контроль грунтів та відходів  
 

Відібрано проб 

грунтів відходів Всього відібрано та проаналізовано проб Здійснено 
компонентовизначень 

Кількість показників та 
забруднюючих речовин, що 

визначалися 

Кількість випадків перевищень ГДК 
чи кларків- 

1 2 3 4 5 6 

70 2 72 502 

16 (рН, нітрати, хлориди, 
нафтопродукти, гумус, мідь, 
свинець, ртуть, марганець, 
сульфати, фосфати, залізо, нікель, 
хром, цинк, магній)  

6 – нітрати 
2 – свинець 
13– сульфати 
4 -  нітрати 

 
Табл. 14.4. Хіміко - аналітичний контроль якості водних ресурсів 

 
Кількість створів, в яких здійснювався відбір проб для визначення 

впливу скидів стічних вод Назва водного 
об”єкту разом тих, в яких встановлено перевищення  

нормативів ГДК 

Відібрано та 
проаналізовано 

проб води 

Кількість показників та забруднюючих речовин, 
що визначалися 

Кількість випадків з 
перевищенням  ГДК 

р.Дніпро 5 4 20 25 (завислі речовини, рН, розчинений кисень, 
лужність, бікарбонати, сульфати, хлориди, 
кальцій, магній, жорсткість, сухий залишок, 
ХСК, БСК, амоній, нітрити, нітрати, фосфати, 
нафтопродукти, АПАР, залізо, хром, марганець, 
мідь, нікель, цинк) 

17 – фосфати 
3 – нафтопродукти 
2 – АПАР 
2 – БСК 
1 – цинк 
1 - сульфати 

Каховське 
водосховище 

2 2 2 25 (завислі речовини, рН, розчинений кисень, 
лужність, бікарбонати, сульфати, хлориди, 
кальцій, магній, жорсткість, сухий залишок, 
ХСК, БСК, амоній, нітрити, нітрати, фосфати, 
нафтопродукти, АПАР, залізо, хром, марганець, 
мідь, нікель, цинк) 

2 – БСК 
2 – фосфати 
1 - АПАР 

Дніпровсько-
Бузький лиман 

5 5 41 14 (завислі речовини, рН, розчинений кисень, 
лужність, бікарбонати, хлориди,  сухий 
залишок, БСК, амоній, нітрити, нітрати, 
фосфати, хлорофіл “А”, сірководень) 

23 – БСК 
16 – розчинений кисень 
16 – сірководень 
4 – рН 

р.Кошова 2 1 2 25 (завислі речовини, рН, розчинений кисень, 
лужність, бікарбонати, сульфати, хлориди, 
кальцій, магній, жорсткість, сухий залишок, 
ХСК, БСК, амоній, нітрити, нітрати, фосфати, 
нафтопродукти, АПАР, залізо, хром, марганець, 
мідь, нікель, цинк) 

1 – фосфати 
1 - нафтопродукти 

р.Голопристанськ
а Конка 

1 - 2 25 (завислі речовини, рН, розчинений кисень, 
лужність, бікарбонати, сульфати, хлориди, 
кальцій, магній, жорсткість, сухий залишок, 
ХСК, БСК, амоній, нітрити, нітрати, фосфати, 
нафтопродукти, АПАР, залізо, хром, марганець, 
мідь, нікель, цинк) 

Перевищень не виявлено 
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Кількість створів, в яких здійснювався відбір проб для визначення 
впливу скидів стічних вод Назва водного 

об”єкту разом тих, в яких встановлено перевищення  
нормативів ГДК 

Відібрано та 
проаналізовано 

проб води 

Кількість показників та забруднюючих речовин, 
що визначалися 

Кількість випадків з 
перевищенням  ГДК 

р.Цюрупинська 
Конка 

1 - 2 25 (завислі речовини, рН, розчинений кисень, 
лужність, бікарбонати, сульфати, хлориди, 
кальцій, магній, жорсткість, сухий залишок, 
ХСК, БСК, амоній, нітрити, нітрати, фосфати, 
нафтопродукти, АПАР, залізо, хром, марганець, 
мідь, нікель, цинк) 

Перевищень не виявлено 

р.Верьовчина 1 1 1 25 (завислі речовини, рН, розчинений кисень, 
лужність, бікарбонати, сульфати, хлориди, 
кальцій, магній, жорсткість, сухий залишок, 
ХСК, БСК, амоній, нітрити, нітрати, фосфати, 
нафтопродукти, АПАР, залізо, хром, марганець, 
мідь, нікель, цинк) 

1 – БСК 
1 - залізо 

р.Інгулець 4 4 20 25 (завислі речовини, рН, розчинений кисень, 
лужність, бікарбонати, сульфати, хлориди, 
кальцій, магній, жорсткість, сухий залишок, 
ХСК, БСК, амоній, нітрити, нітрати, фосфати, 
нафтопродукти, АПАР, залізо, хром, марганець, 
мідь, нікель, цинк) 

14 – сульфати 
12 – сухий залишок 
11 – фосфати 
9 – хлориди 
6 – БСК 
4 – нафтопродукти 
3 – АПАР 
3 – марганець 
1 – нітрити 
1 - цинк 

р.Каланчак 1 1 1 25 (завислі речовини, рН, розчинений кисень, 
лужність, бікарбонати, сульфати, хлориди, 
кальцій, магній, жорсткість, сухий залишок, 
ХСК, БСК, амоній, нітрити, нітрати, фосфати, 
нафтопродукти, АПАР, залізо, хром, марганець, 
мідь, нікель, цинк) 

1 – сухий залишок 
1 – БСК 
1 - ХСК 
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Таблиця  14.5. Характеристика  встановлених  перевищень нормативів  викидів  в атмосферу 
(по забруднюючим  речовинам) 
 
 

Кількість, шт 
встановлених  на джерелах  перевищень  ГДВ 

в тому числі 
№ 
з.п. 

Назва  забруднюючої речовини(ЗР),  
по якій  встановлено  перевищення  
гранично  допустимого  
викиду(ГДВ) 

Джерел  викидів,  де  
перевірявся  вміст  ЗР разом до 2  разів від 2 до 5 

разів 
від 5 до 10  

разів 
понад 10 
разів 

1 3 4 5 6 7 8 

 Азоту оксиди 74 - - - - - 

 Аміак 10 - - - - - 
 Вуглецю оксид 79 1 1 - - - 

1 
 

- 
 

- - - - 
 
 
 
 
 

 

 Масляний  аерозоль 6 - - - - - 
 Пил 21 - - - - - 

 Сірки діоксид 2 - - - - - 
 Сірчана  кислота 2 - - - - - 

 Уайт -спірит 3 - - - - - 
 Фенол 4 - - - - - 

 Формальдегід 6 - - - - - 

        
 Разом 223 1 1 - - - 
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15. УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ 
Стан фінансування екологічної галузі 

Джерелами бюджетного фінансування природоохоронних заходів у 
Херсонській області у 2003 році залишалися Державний, обласний та місцеві 
фонди охорони навколишнього природного середовища. Головною метою 
створення зазначених фондів є концентрація коштів, які надходять від сплати 
збору за забруднення навколишнього природного середовища та штрафів і позовів, 
для цільового фінансування природоохоронних та ресурсозберігаючих заходів. 
Загальна сума надходжень становила 2109,5 тис. грн., у тому числі: 

- до Державного фонду охорони навколишнього природного                  
середовища – 638,6 тис. грн.; 

- до фонду охорони навколишнього природного середовища обласного 
бюджету – 1050,3 тис. грн.; 

- до місцевих фондів охорони навколишнього природного                     
середовища – 420,6 тис. грн. 

За шкоду, заподіяну навколишньому природному середовищу, стягнуто          
274,3 тис. грн., у тому числі: 

- до фонду охорони навколишнього природного середовища обласного 
бюджету – 43,1 тис. грн.; 

- до місцевих фондів охорони навколишнього природного                     
середовища – 231,2 тис. грн.  

За рахунок Державного фонду охорони навколишнього природного середовища 
у 2003 році профінансовано  природоохоронні заходи на суму 453,0 тис. грн., а 
саме: 

- 203,0 тис. грн. – будівництво каналізаційних очисних споруд та скидного 
колектора у смт Каланчак;  

- 250,0 тис. грн. – реконструкція каналізаційних очисних споруд у                         
м. Генічеську. 

З фонду охорони навколишнього природного середовища обласного бюджету у  
2003 році виділено 1094,3 тис. грн. на:   

- реконструкцію полігону твердих побутових відходів у смт Нижні                      
Сірогози –  55,0 тис. грн.; 

- розробку проектно-кошторисної документації будівництва полігону твердих 
побутових відходів у смт Велика Олександрівка – 20,0 тис. грн.; 

- реконструкцію каналізаційних очисних споруд у смт Велика                             
Лепетиха – 20,0 тис. грн.; 

- розробку проектно-кошторисної документації будівництва полігону твердих 
побутових відходів у с. Станіслав Білозерського району – 15,0 тис. грн.; 

- реконструкцію полігону твердих побутових відходів у                                          
смт Іванівка – 30,0 тис. грн.; 

- реконструкцію каналізаційних очисних споруд у смт Іванівка –  
60,0 тис. грн.; 

- виготовлення проектно-кошторисної документації реконструкції 
каналізаційних очисних споруд у м. Берислав – 40,0 тис. грн.; 

- реконструкцію напірного каналізаційного колектора від КНС №3 у                   
м. Каховка – 30,0 тис. грн.; 
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- проведення інвентаризації накопичувачів токсичних відходів з метою 
визначення заходів щодо запобігання забрудненню токсичними відходами             
довкілля – 20,0 тис. грн.; 

- проведення моніторингу земель, забруднених бромідами – 20,0 тис. грн.; 
- придбання держуправлінням екології та природних ресурсів в області 

газового хроматографа “Кристал 2000М” з метою визначення вмісту пестицидів у 
воді та ґрунті  – 65,0 тис. грн.; 

- проведення моніторингу вмісту сірководню з попередженням заморних 
явищ в естуарії Дніпровсько – Бузького лиману – 7,0 тис. грн.; 

- реконструкцію полігону твердих побутових відходів у                                             
м. Каховка – 20,0 тис. грн.; 

- проведення заходів з відтворення та охорони рибних запасів Південним 
басейновим управлінням відтворення, охорони рибних ресурсів та регулювання 
рибальства “Південрибвод” – 150,0 тис. грн.; 

- завершення переобладнання хлораторної станції на каналізаційних очисних 
спорудах у м. Скадовську – 80,0 тис. грн.; 

- будівництво полігону твердих побутових відходів у                                                 
м. Генічеську – 80,0 тис. грн.; 

- укріплення берегів Каховського водосховища сіл Каїри та Заводівка 
Горностаївського району – 97,3 тис. грн.; 

- будівництво каналізаційних очисних споруд у смт Брилівка Цюрупинського 
району – 150,0 тис. грн.; 

- реконструкцію каналізаційних очисних споруд у м. Нова                                    
Каховка – 50,0 тис. грн.; 

- реконструкцію каналізаційних мереж спортивно-оздоровчого комплексу 
“Зміна” Херсонського вищого училища фізичної культури – 85,0 тис. грн. 

Кошти Державного та обласного природоохоронних фондів використано у 
повному обсязі виключно за цільовим призначенням. 

Стан фінансування екологічної галузі та будівництва природоохоронних 
об’єктів, у порівнянні з минулими роками, відображено у таблицях 15.1. та 15.2 

 
Таблиця  15.1. Надходження та  використання коштів фонду охорони 

навколишнього природного середовища Херсонського обласного бюджету  
                                                                                                                 тис. грн. 

Рік № 
з/п 

Обіг коштів 
2001 2002 2003 

1. Залишок коштів на початок звітного періоду 260,9 422,6 294,3 
2. Надійшло коштів у звітному періоді - всього 651,5 4014,4 1050,3 
3. Використано  коштів - всього 234,8 530,2 1094,3 
4. Залишок коштів на кінець звітного періоду 677,6 3906,8 250,3 
5. % використання коштів (дані пункту 3 поділити на { (дані 

п.1 +дані п.2)·100}) 
 

74,26 
 

88,1 
 

81,4 
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Таблиця  15.2. Стан  будівництва  природоохоронних об‘єктів 
                                                                                                                          тис. грн. 

Рік 
2001 2002 2003 

Вид діяльності 

план факт % план факт. % план факт. % 
Капітальні вкладення на 
будівництво 
природоохоронних 
об‘єктів 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

3241,0 

 
 

 3236,0 

 
 
100,2 

 
 

3239,0 

 
 

4777,0 

 
 

147,5 

 
Результати  еколого-експертної діяльності. 

Державна екологічна експертиза передпроектної  документації та 
проектів будівництва нових,  реконструкції, переобладнання  діючих підприємств 
області  проводилась з метою запобігання порушенням вимог екологічного 
законодавства при здійсненні господарсько-промислової діяльності. Розгляд 
проектно-кошторисної  документації проводився  в рамках  комплексної державної 
експертизи у відповідності до “Рекомендацій  щодо організації та здійснення 
державної екологічної експертизи документації органами  Мінекоресурсів 
України”, інструктивних  листів Міністерства екоресурсів з питання розмежування  
компетенції державних екологічної та санітарно-гігієнічної експертиз, законів 
України та загальнодержавних  нормативних документів. Практична еколого-
експертна діяльність дозволяє безпосередньо впливати на  якість проектної 
документації і попереджувати (у можливих  межах), негативний вплив 
господарської  діяльності на довкілля. Результати експертної діяльності наведені в 
табл. 15.3. 

Таблиця 15.3. Еколого-експертна та погоджувальна діяльність у 2003 р. 
 

№ 
з/п 

Виконання робіт Загальна 
кількість 

Позитивно 
оцінено, 
кількість 

Негативно 
оцінено, 
кількість 

% відхилених 

1. Загалом проведено експертиз 129 99 30 23,3 
1.1 з них: 

- у рамках комплексної державної експертизи 
 

105 
 

77 
 

28 
 

26,6 
2. Оцінено передпроектної документації (ТЕО і ТЕР 

інвестицій, ескізних проектів) 
 
3 

 
1 

 
2 

 
66,7 

3. Оцінено проектно-кошторисної документації 
(проектів і робочих проектів) 

 
126 

 
98 

 
28 

 
15,9 

4. Загалом розглянуто матеріалів попереднього 
погодження місць розташування об‘єктів 

 
1602 

 
1583 

 
19 

 
1,19 

4.1. - у тому числі під промислове будівництво 
(промислові об‘єкти) 

124 124 - - 

 
16. ВИКОНАННЯ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНИХ ТА НАЦІОНАЛЬНИХ 

ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОГРАМ 
В Херсонській області виконуються заходи наступних 

загальнодержавних та національних екологічних програм: 
Національна програма екологічного оздоровлення басейну Дніпра  

та поліпшення якості питної води 
У 2003 році виконувались роботи по наступних заходах: 

- Реконструкція і розширення каналізаційних очисних споруд в м. Нова 
Каховка (50,0 тис.грн. з обласного ФОНПС) 

- Берегоукріплення Каховського водосховища в с.Каїри Горностаївського 
району (57,5 тис.грн. з Державного ФОНПС; 47,0 тис.грн. – з обласного 
ФОНПС) 
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Загальнодержавна програма охорони та відтворення довкілля  
Азовського та Чорного морів 

У 2003 році виконувались роботи по наступних заходах: 
- Реконструкція і розширення каналізаційних очисних споруд, м.Скадовськ 

(80,0 тис.грн. з обласного ФОНПС) 
- Реконструкція і розширення каналізаційних очисних споруд в м. Нова 
Каховка (50,0 тис.грн з обласного ФОНПС) 

- Реконструкція  каналізаційних очисних споруд, м.Генічеськ (250,0 тис.грн. з 
Державного ФОНПС) 

- Будівництво каналізаційних очисних споруд та скидного колектора, 
с.Каланчак (203,0 тис.грн. з Державного ФОНПС) 

- Будівництво полігону побутових відходів в м.Генічеську (80 тис.грн. з 
обласного ФОНПС) 

Загальнодержавна програма формування національної екологічної мережі 
України 

Виконувалися організаційні заходи, спрямовані на розширення територій 
та об'єктів природно-заповідного фонду, які не вимагають фінансових витрат.  
 

17. НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ГАЛУЗІ ЕКОЛОГІЇ 
Херсонський Державний університет 

На кафедрі зоології викладачі працювали над загально кафедральною 
темою "Моніторинг екологічного стану біоценозів пониззя Дніпра" та над 
ініціативною темою "Екологія та поведінка ос-поліотів". Науковці кафедри 
брали участь в українсько-британській науково-дослідній експедиції до 
Чорноморського біосферного заповідника. 

При кафедрі екології та географії працює Херсонська філія українського 
географічного товариства, головним напрямом діяльності якого є 
популяризація неоекологічних знань у населення. Науковцями кафедри 
опубліковано близько 20 наукових праць у галузі охорони грунтів, 
берегознавства,  еколого-економічних геоекологічних проблем Херсонщини. 
Значний науковий доробок зроблено викладачами кафедри на базі центру 
землекористування у рамках міжнародного TEMPUS-TASIS, який виконує 
екологічне картування грунтів Херсонської області. 

При кафедрі хімії біля 30 років функціонує науково-дослідна лабораторія 
по дослідженню екологічних проблем регіону. Виконується госп-договірна 
тема "Контроль за складом стічних вод, що скидаються у міську каналізацію". 

При кафедрі ботаніки працюють науково-дослідні лабораторії "Екологія 
рослин", "Охорони довкілля та природокористування", "Біорізноманіття та 
екологічного моніторингу". Основними напрямками роботи лабораторій є 
аналіз репрезентативності мережі об'єктів природно заповідного фонду півдня 
України, вивчення рідкісних видів рослин і грибів м. Херсона, Присивашшя, 
лівобережної частини Херсонської області. За результатами досліджень 
опубліковано понад 30 наукових робіт. 

На кафедрі фізіології людини і тварин в межах науково-дослідної 
лабораторії "Психофізіології" розробляються питання фізіологічної адаптації 
людини до умов середовища на різних вікових етапах. 
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У галузі екологічних досліджень налагоджено співробітництво з 
біологічними факультетами Познанського університету ім. Адама Міцкевича 
(Польща), Тракійського університету (Туреччина), Краківської Педагогічної 
Академії (Польща). В рамках угоди з Познанським університетом проведена 
спільна українсько-польська експедиція на півночі Польщі.  

В квітні 2003 року в Інституті природознавства відбулися ІІІ-ті 
Міжнародні  Фальцфейнівські читання, в яких прийняли участь понад 150 
фахівців України, Росії та Польщі. Готується до друку видання "Флора 
Херсонщини" Пачоського, рукопис якої зберігається у Херсонському 
обласному краєзнавчому музеї.  

Херсонський державний технічний університет 
На кафедрі "Екології і БЖД" виконана науково-дослідна держбюджетна 

робота "Підвищення економічності і екологічності використання сировинних та 
енергетичних ресурсів".  

Науковцями ХДТУ, Кременчуцького ДТУ разом з фахівцями 
Держуправління екології та природних ресурсів в Херсонській області 
проведені дослідження очисних споруд у с. Залізний порт. 

Надані пропозиції щодо уникнення негативного гідроекологічного 
впливу об'єктів водопостачання та водовідведення.  

Інститут землеробства південного регіону 
Збереження та відновлення родючості грунтів, як невід'ємних ресурсів 

біосфери, є надзвичайно гострою проблемою сьогодення. Екстенсивне 
використання земельних ресурсів, недотримання елементарних агрономічних 
вимог землекористування призвело до посилення темпів деградації грунтів і 
прояву негативних вторинних явищ в грунтоутворенні.  

Науковцями інституту землеробства південного регіону у 2003 році 
розроблялися теми: "Режими зрошення і способи поливу 
сільськогосподарських культур", " Еколого-безпечне застосування добрив", 
"Шляхи поліпшення еколого-меліоративного стану зрошуваних земель". 
 Виконувалися дослідження по зменшенню техногенного навантаження 
при вирощуванні сільськогосподарських культур на зрошуваних землях. 
Підготовлені рекомендації з управління режимом зрошення культур на основі 
застосування розробленого в інституті розрахункового методу, який враховує 
середньодобові витрати води рослинами і доступний кожному 
водокористувачу. 

Проводилися дослідження з метою встановлення оптимальної кількості 
внесення добрив при зрошенні. 

Вивчалася можливість поліпшення еколого-меліоративного стану 
зрошуваних земель шляхом використання комплексу заходів: хімічної 
меліорації та агротехнічних прийомів, орієнтованих на природоохоронний 
характер землекористування.  

Згідно ландшафтно-меліоративного районування Херсонської області 
розроблені головні напрямки оптимізації структури сучасних агроландшафтів – 
зменшення розораності до 50-60% за рахунок збільшення лісистості до 10% та 
зменшення частки просапних культур в сівозмінах до 30-35%.  
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Степовий філіал УкрНДІЛГА 
Протягом року опрацьовувалась тема: "Вивчити закономірності 

формування популяцій основних видів великих хижих звірів України (ведмідь, 
вовк, лисиця, Єнотоподібний собака) та розробити заходи щодо попередження 
їх негативного впливу на продуктивність мисливського господарства". 

Складено звіти по темам: 
- "Вивчити динаміку лісопатологічного стану лісів України та розробити 
заходи щодо підвищення їх стійкості". 

- "Вдосконалити систему рубок, пов'язаних з веденням лісового господарства 
в рівнинних лісах України". 

- "Моніторинг стану, продуктивності та біорізноманіття лісів України в 
умовах антропогенної трансформації довкілля". 

- "Дослідити вплив екологічних факторів на пошкодження комахами соснових 
культур і розробити заходи щодо їх захисту та підвищення стійкості до 
ентомошкідників". 

- "Розробити основні положення щодо організації та ведення лісового 
господарства в лісах зелених зон населених пунктів України для 
забезпечення стійкості лісів, стабільності виконання ними екологічних 
функцій та раціонального лісокористування". 

- "Розробити ландшафтно-екологічні принципи і моделі лісомеліоративних 
комплексів для основних природно-кліматичних зон". 

- "Вивчити закономірності формування популяцій основних видів хижих 
звірів України (ведмідь, вовк, лисиця, єнотоподібний собака) та розробити 
заходи щодо попередження їх негативного впливу на продуктивність 
мисливського господарства".    

 
Біосферний заповідник "Асканія-Нова" ім.Ф.Е.Фальц-Фейна 
Біосферний заповідник "Асканія-Нова", як головний виконавець науково-

технічного проекту Української академії аграрний наук (УААН) "Заповідна 
справа", виконав в повному обсязі фундаментальні науково-дослідні роботи за 
4 темами за контрактом з УААН. Було завершено 1 розробку, впроваджено 11 
розробок, спрямованих на збереження об'єктів природно-заповідного фонду, 
рідкісних видів тварин і рослин, впровадження екзотів дендропарку в  зелене 
будівництво півдня України. Підготовлено черговий том "Літопису природи 
Біосферного заповідника "Асканія-Нова" за 2002 рік". 

В заповіднику, в буферній зоні та зоні типового землекористування, 
функціонували 21 стаціонар, 7 базових та додаткових грунтових пікетів, 6 
маршрутів, де згідно з чинним законодавством проводились наукові 
дослідження на основі угод про творчу співпрацю з Інститутом захисту рослин 
та Інститутом птахівництва (м.Борки), співпраця з Українським центром 
мічення та кільцювання тварин, Українським товариством охорони птахів, 
Калмицьким державним університетом, Інститутом біології гена та Центром 
мічення та кільцювання тварин  Російської академії наук, Кіотським 
університетом (Японія). 

В Московський (Російська Федерація), Берлінський та Кельнський 
(Німеччина), Марвельський (Великобританія), Оломоуцький,   Двур Кралов, 
Лодзінський (Польща), Хельсінський (Фінляндія) зоологічні парки надано 
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інформацію до Міжнародних племінних книг рідкісних видів тварин, 
зоопарківських щорічників. 

Видано черговий п'ятий том фахового журналу "Вісті Біосферного 
заповідника "Асканія-Нова", "Каталог растений дендропарка "Аскания-Нова", 
"Туристический каталог "Биосферный заповедник "Аскания-Нова", буклет  
"Биосферный заповедник "Аскания-Нова". Співробітниками заповідника 
опубліковано 80 наукових статей, в тому числі за кордоном 30. 

Поповнено фонди наукових матеріалів заповідника: остеологічну 
колекцію наукового музею – на 96 одиниць, гербарій заповідного степу та 
дендропарку – 225 видами рослин. 

В результаті проведення племінної роботи в зоопарку "Асканія-Нова" 
отримано приплоду 171 особина 25 видів копитних та мозоленогих тварин, 51 
особина 3 видів плоскогрудих та 1868 особин 41 виду кілегрудих птахів, 25 
особин гібридів різних комбінацій, всього 2090 особин 69 видів, підвидів, порід 
та гібридних форм тварин. Випущено в природу 120 особин 2 видів та на 
водойми зоопарку 232 особини 5 видів кілегрудих птахів. Окільцьовано 676 
особин 19 видів та однієї гібридної форми кілегрудих птахів.  

Розроблено асортимент стійких до шкідливих організмів видів деревних 
рослин для озеленення населених пунктів півдня України. Впроваджено в 
озеленення регіону 63 види деревних, один вид рідкісних, три види квітково-
декоративних рослин.    

Азово-Сиваський національний природний парк 
На території Азово-Сиваського національного природного парку було 

проведено наукове дослідження науковцями Мелітопольського державного 
університету по темі: "Лікарські рослини Азово-Сиваського природного парку" 

18. ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА, ІНФОРМУВАННЯ 
ГРОМАДСЬКОСТІ,    ГРОМАДСЬКІ РУХИ 

Педагогічні колективи вищих учбових закладів, шкіл, позашкільних 
закладів приділяють належну увагу екологічній освіті, практичній 
природоохоронній роботі. Екологічна освіта здійснюється на основі концепції 
екологічної освіти України, Постанови Верховної Ради України від 7 грудня 
2000 року "Про рекомендації парламентських слухань щодо дотримання вимог 
екологічного законодавства в Україні, напрямів реалізації та вдосконалення 
екологічної політики", положень Національної доктрини розвитку освіти 
України у ХХІ столітті. 

Екологічна освіта передбачає організацію виховання і навчального 
процесу кількома етапами: 
- дошкільне виховання, яке відбувається в процесі бесід, ігрової діяльності, 
читання художньої літератури; 

- загальна середня освіта: у загальноосвітньому навчальному закладі І ступені 
(1-3,4 класи) забезпечуються елементарні знання про природу та 
взаємозв'язки  у ній, взаємодію і взаємовплив людини і природи; 
загальноосвітні навчальні заклади ІІ ступеню (5-9) класи забезпечують 
учням базовий рівень екологічної освіти; у загальноосвітніх закладах Ш 
ступеню (10, 11, 12 класи) відбувається поглиблене вивчення відповідно до 
спеціалізації; 

- вища екологічна освіта охоплює всі рівні професійної підготовки. 
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З метою екологічного виховання у загальноосвітніх та вищих навчальних 
закладах відзначаються міжнародні екологічні акції, проводяться тижні 
екології, виставки поробок, стіннівок. Систематично здійснюються акції по 
озелененню та збереженню навколишнього середовища.  

Херсонський Державний університет 
Активну еколого-освітницьку діяльність ведуть кафедри зоології, 

ботаніки, хімії, екології та географії, фізіології людини і тварин.  
При зоологічному музеї кафедри зоології працюють зоологічний та 

генетичний лекторії для студентів та школярів міста та області, розпочав 
роботу відеолекторій. Лекторами виступають студенти-старшокурсники. 
Польова практика з зоології включає різноманітні екскурсії по вивченню фауни 
краю і охоплює маршрути по області та виїзди у Чорноморський біосферний 
заповідник та біосферний заповідник "Асканія-Нова", Карпати, Крим.  
Створена наукова ентомологічна колекція. 

Кафедра хімії веде просвітницьку діяльність з питань екології шляхом 
виступів на телебаченні, радіо, публікацій у газетах. В жовтні проведена 
всеукраїнська науково-практична конференція "Теорія і практика сучасного 
природознавства". 

Херсонський державний технічний університет 
Екологічна освіта в університеті ведеться згідно робочих учбових 

програм по курсу "Основи екології". 
Херсонський державний аграрний університет 

Херсонському державному аграрному університету надано ліцензію на 
провадження освітньої діяльності з напряму 0708 Екологія за спеціальністю 
6.070800 "Екологія та охорона навколишнього середовища" на підготовку 
бакалаврів. Навчання студентів за цією спеціальністю здійснюється на 
факультеті гідробіоресурсів і аквакультури з 1 вересня 2002 року за типовим 
навчальним планом. 

Викладачі та студенти університету приймали активну участь у роботах 
конференцій, нарадах, семінарах екологічного спрямування міжнародного, 
державного та регіонального рівнів.  

На гідромеліоративному факультеті впроваджена спеціалізація 
"Економіка природокористування". Студенти вивчають основні принципи 
створення та функціонування ресурсозберігаючих технологій виробництва 
екологічно-чистої продукції. 

В дипломних роботах (проектах) обов'язково розробляється розділ 
"Охорона навколишнього середовища". 

Інститут землеробства південного регіону 
В інституті землеробства південного регіону в осінньо-зимовий період 

проводяться навчання керівників і фахівців підприємств і організацій 
агропромислової сфери виробництва області. В план навчання включені 
питання щодо екологічного стану навколишнього середовища і окремо 
зрошуваних і неполивних земель сільськогосподарського призначення  

Степовий ім. Виноградова філіал УкрНДІЛГА 
Науковці інституту здійснюють просвітницьку діяльність шляхом 

розміщення на сторінках відповідних наукових журналів результатів своєї 
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наукової діяльності. Так, у збірнику "Лісівництво і агролісомеліорація" 
надруковані  статті: 
- "Історія лісу на Нижньодніпровських пісках" 
- "Динаміка площ осередків комах-хвостогризів у соснових насадженнях 
Цюрупинського ДЛМГ" 

- "Екологічний моніторинг Нижньодніпровських лісів" 
- "Вплив грунтових умов на процес всихання соснових насаджень, створених 
на Нижньодніпровських пісках" 

- "Антропогенний вплив на соснові ліси Нижньодніпров'я" 
- "Сучасний стан популяцій зубра а Карпатах" 
- "Структурно-функціональний стан популяцій бурого ведмедя (Ursus arclos 

arclos) в Українських Карпатах" 
- "Плодівництво на піщаних землях" 
- "Підсумки та перспективи виноградарства на Нижньодніпровських пісках" 
- "Виноделие Нижнеднепровья: история, перспективы и направления создания 
новых сортоввинограда для виноделия".  

Біосферний заповідник "Асканія-Нова" ім.Ф.Е.Фальц-Фейна 
Співробітники заповідника постійно інформують населення про свою 

природоохоронну діяльність через засоби масової інформації: здійснено 6 
виступів по обласному радіо та прийнято участь у 17 передачах українського 
телебачення. Крім цього взято участь у 17 обласних, українських та 
міжнародних туристичних виставках.  

На базі заповідника проведено Міжнародну наукову конференцію 
"Журавлі на межі тисячоліть", навчальний семінар-тренінг "Зелений туризм, як 
альтернативний вид бізнесу на селі", два обласних семінари, екологічну 
конференцію "В судьбе природы – наша судьба". 

Проведено  акції "День довкілля", "Парк тисячоліть", "Всесвітній день 
навколишнього середовища", "Міжнародний день Землі", "День птахів" та інші. 
В загальносвітній школі Асканія-Нова проведено круглий стіл "Екологічний 
стан нашого селища", фотовиставку "Ми – на варті природи", конкурси 
дитячого малюнку. В акціях взяли участь більше 2,5 тисяч чоловік. 

Організовано постійно діючі експозиції зоопарку та дендропарку 
"Асканія-Нова", з якими ознайомилися 70 тис. туристів. Кількість відвідувачів 
заповідника, порівняно з 2002 роком, зросла на 11,6%. 

Проведено 311 безкоштовних лекцій-екскурсій, надано консультації та 
рекомендації на екскурсійних маршрутах та в лабораторіях заповідника, якими 
охоплено біля 5 тис. чоловік.  

На базі заповідника щорічно проходять практику студенти, аспіранти. 
Влітку працював екологічний табір для дітей. 

Біосферний заповідник "Асканія-Нова" нагороджений дипломом у 
номінації "Кращий екскурсійно-туристичний маршрут" на Першому 
всеукраїнському конкурсі "Мандруємо разом". 

Азово-Сиваський національний природний парк 
В рамках просвітницької  роботи співробітники Азово-Сиваського 

національного природного парку постійно працюють з учнівською молоддю та 
районною станцією юннатів,  а також поповнюють краєзнавчий музей 
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м.Генічеська фотоматеріалами про Азово-Сиваський національний природний 
парк. 

Екологічній освіті широких верств населення сприяють спеціалісти 
Держуправління екоресурсів в Херсонській області. Так, на протязі року 
спеціалістами Держуправління  в місцевій пресі було надруковано 26 
публікацій, прийнято участь у 30 радіо- і телепередачах, прийнято участь у 5 
конференціях; всі вони були присвячені екологічним проблемам області,  
екологічним конкурсам, виставкам, Всеукраїнським та Міжнародним 
екологічним акціям. До Всеукраїнської акції "День довкілля" було надруковано 
і розповсюджено серед населення 10 тисяч листівок. Інформація про стан 
навколишнього природного середовища Херсонської області розміщена на Веб-
сторінці Держуправління. 

Громадські рухи. 
Прикладом діяльності громадських екологічних організацій може 

служити екологічне товариство "Джарилгач", яке було створене у 1988 році. 
Основна робота товариства проводиться у напрямку об'єднання зусиль 
громадян та організацій у справі виправлення екологічного стану унікального 
природного комплексу – Джарилгацької затоки Чорного моря і прилеглої смуги 
узбережжя у Скадовській медичній зоні. Проводяться заходи у рамках 
європейської екологічної стратегії, як гарантії збереження унікального 
оздоровчого комплексу – Джарилгацької затоки. Члени товариства сприяли 
проведенню спеціальних екологічних експертиз, зверталися зі зверненнями до 
керівників центральних та місцевих органів влади, до депутатів Верховної 
ради, оприлюднювали проблеми забруднення Джарилгача, порушення 
природного водообмінного балансу в зв'язку із руйнуванням берегової смуги. 
Товариство здійснює видання спеціальних додатків в районній та обласній 
пресі. Здійснюється співпраця  з іншими громадськими організаціями: "Союз 
українок", "Суспільна служба України", "Фонд милосердя і здоров'я", 
"Студентська екологічна ініціатива". 

Голопристанське відділення Українського товариства охорони птахів 
організовано у 1994 році і налічує 250 осіб. До складу товариства входять 
аматори різного віку і професій, в т.ч. три професійних орнітологи, один 
еколог,  одинадцять вчителів-біологів, десять мисливців, учні шкіл та студенти. 

Члени товариства постійно приймають участь у щорічному Великому 
Різдвяному обліку зимуючих птахів. Крім професійних орнітологів в обліку 
були задіяні учні 15 шкіл та 9 кружків районної станції юних натуралістів, 22 
аматори району. 

В жовтні члени товариства приймали участь в Міжнародному Birdwach 
(спостереження за птахами та їх облік). Такі обліки проводяться одночасно в 
більшості країн світу і мають велике наукове значення, бо дають уявлення про 
розмаїтість і чисельність птахів. 

Крім спостережень за птахами, здійснювався пошук нових місць їх 
мешкання, яким необхідно надати статус заказника з огляду на важливість цих 
місць для гніздування, прольоту або зимівлі багатьох видів, особливо рідкісних, 
занесених в Червону Книгу України.   
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Вихованцями станції юних натуралістів заготовлене насіння, 
відремонтовані і розвішані годівниці для птахів, проводились різноманітні 
конкурси. 

Членами товариства проводиться велика пропагандистська, 
просвітницька та виховна робота: лекції, виступи по місцевому радіо та у пресі, 
демонстрація короткометражних фільмів про природу рідного краю. 
  

19. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ЕКОЛОГІЇ 
Державне управління екології та природних ресурсів в Херсонській 

області приймало участь в міжнародній експедиції, що проводилась по проекту 
“Оцінка і управління якістю води естуарію Дніпра”.  

Виконавці проекту: 
Міністерство екології та природних ресурсів (Мінекоресурсів) України; 
Агентство охорони навколишнього середовища (АОНС) США; 
Український центр менеджменту землі та ресурсів (УЦМЗР). 
Проект виконується у відповідності з Протоколом про спільну діяльність 

в естуарії Дніпра, підписаним між Мінекоресурсів України та АОНС США.     
З 21 по 23 травня 2003 року в Києві проходила 5-та Всеєвропейська 

конференція міністрів охорони навколишнього природного середовища 
"Довкілля для Європи". Держуправлінням спільно з постійно діючою обласною 
виставкою організовано експозицію Херсонської області на Виставці. 
Продукцію для участі в Виставці було надано підприємствами: ТОВ 
“Виробнича комерційна фірма “Біолог”, ЗАТ “Укрсклопром”, Інститутом 
тваринництва степових районів ім. М.Ф. Іванова “Асканія – Нова” УААН, 
Чорноморським біосферним заповідником, біосферним заповідником “Асканія 
– Нова”, АТЗТ “Херсонська кондитерська фабрика”, ВАТ “Агрофірма “Таврія”, 
ТОВ “Агрофірма ім. Солодухіна”, ЗАТ“Чумак”, Агрофірма “Білозерський”, 
ПГП “Карго – Плац”, ВАТ“Херсоннафтопереробка”, інноваційною фірмою 
“Хінфід” та іншими. Досягнення області в питаннях екології та боротьби з 
негативними явищами (спеціальний підрозділ МНС в м. Каховка) 
демонструвалися за допомогою мультимедійного проектора. 
 

20. ВИСНОВКИ 
Тенденції стану довкілля 

Одним із основних чинників ускладнення екологічної ситуації в області є 
наявність відходів різного класу небезпеки. Фактично  протягом 2003 року 
утворилося 9,3 тис. тонн відходів, що на 29% більше, ніж у 2002 році. Однак, 
вперше за декілька років підприємствами було передано на утилізацію близько 
90 тонн гальваношламів І-ІІ класів небезпеки. На підприємстві ВАТ 
„Херсоннафтопереробка” обсяг накопичення нафтошламу ІІ класу небезпеки  
зменшився з 10354 тонн у 2000 році до 5197 тонн у  - 2003. 

З метою недопущення забруднення довкілля в області контейнеризовано 
452 тонн непридатних до використання пестицидів. Робота в даному напрямку 
продовжується. На 2004 рік планується передбачити 110 тис.грн. з обласного 
фонду охорони навколишнього природного середовища для продовження 
контейнеризації непридатних пестицидів.  
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Пропозиції щодо оптимізації стану довкілля. 
Оптимізація стану довкілля можлива лише при: 

- детальній розробці та затвердженні Генеральних планів забудови населених 
пунктів Херсонської області; 

- розробці локальних схем каналізації оздоровчих комплексів, прив'язаних до 
існуючих очисних споруд в курортних зонах області (в межах відведених 
земельних ділянок, без додаткового відводу землі); 

- подальшій розробці схем каналізації і водопостачання населених пунктів та 
реконструкції існуючих мереж; 

- розробці схеми санітарного очищення курортних комплексів шляхом 
створення полігонів (пунктів) по роздільному збиранню, тимчасовому 
зберіганню побутових відходів з подальшим їх розміщенням на 
санкціонованих полігонах; 

- застосуванні розробленого Українським центром фітотехнологій (м.Харків) 
ефективного і економічного методу очистки стічних вод з використанням 
рослинних компонентів з участю мікроорганізмів (фітотехнології); 

- розробці проектів по встановленню зовнішніх меж водоохоронних зон та 
винесення їх в натуру.   
Необхідно активізувати роботу щодо взаємодії із громадськістю, 

створити систему регіонального моніторингу у галузі охорони атмосферного 
повітря. 

Рекомендувати виконкомам міських рад, місцевим державним 
адміністраціям:  
- розробити за участю держуправління екоресурсів області та обласної 
санітарно-епідеміологічної станції Програми оздоровлення атмосферного 
повітря міст та районів області; 
- розробити Програми та здійснити заходи щодо переведення транспортних 
засобів на використання менш токсичних видів палива і в першу чергу 
природного газу. 
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ДОДАТКИ 
 

1. Перелік громадських організацій природоохоронного спрямування, що 
співпрацюють з управлінням екоресурсів області 

 
1 Херсонська обласна організація товариства охорони природи 

 
2 Громадське екологічне об'єднання "Херсон-Екоцентр"  

  
3 Екологічне товариство "Джарилгач" 

 
4 Обласна екологічна асоціація "Зелений світ" 

 
5 Українське товариство охорони птахів 

 
6 Дитяче екологічне об'єднання "Зелений Гомін"  

 
7 Громадське об'єднання "Лицарський клуб" 

 
 

2.  Структурні підрозділи, відповідальні за виконання розділів звіту. 
Назва структурного підрозділу Прізвище керівника Елект 

адреса 

Відділ природокористування, заповідної справи та 
моніторингу; 

 
Худолєй В.М 

Відділ екологічної експертизи та інвестицій Бабенко О.В 
Відділ нормативів екологічної безпеки 
атмосферного повітря і поводження з відходами та 
радіаційної безпеки 

Чорний С.М. 

Відділ екологічного контролю по Херсону, 
Білозерському і Цюрупинському районах та 
комплексних перевірок екологічно небезпечних 
об'єктів області 

Вєтрова Н.І. 

Відділ управління інспекторською роботою, 
оперативного та системного контролю 

Капінос З.О. 

Відділ державного аналітичного контролю Москаленко В.П 
Відділ екологічного контролю на державному 
кордоні та в зоні діяльності Херсонської митниці 

Федоров С.Т. 

Генічеська міжрайонна інспекція Рибін Є.І. 
Каховська міжрайонна інспекція Трунов С.І. 
Скадовська міжрайонна інспекція Кондратенко М.Г. 
Нововоронцовська міжрайонна інспекція Шаповал Г.В. 
Великолепетиська міжрайонна інспекція Дерій М.Л. 
Нижньосірогозька міжрайонна інспекція Філіпов М.В. 

  e-m
ail: ekolog@

selena.net.ua ; w
w

w
.selena.net.ua/ekolog 

 


