Історична довідка створення природоохоронної системи в Херсонській області
14 жовтня 1967 року згідно з наказом Державного комітету Ради Міністрів
УРСР по охороні природи створена Херсонська обласна інспекція по охороні
природи Державного комітету Ради Міністрів УРСР по охороні природи, з
функціями контролю за проведенням підприємствами та організаціями, незалежно
від їх підпорядкованості, заходів щодо охорони природи та поліпшення
використання природних ресурсів. До 1988 року її очолював Жебрієв Михайло
Іванович. Починаючи з 1988 року у природоохоронній системі відбулись чимало
структурних змін:
1988 рік – Обласний комітет по охороні природи (Указ Президіума Верховної
Ради УРСР та постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 18 листопада 1988 року № 357).
1992 рік – Державне управління охорони навколишнього природного
середовища Мінприроди України по Херсонській області (постанова Кабінету
Міністрів України від 14 вересня 1991 року № 200, наказ Мінприроди України
від 03 жовтня 1991 року № 10);
1995 рік – Державне управління екологічної безпеки в Херсонській області
(Указ Президента України від 15 грудня 1994 року № 768/94, наказ Мінекобезпеки
України від 27 грудня 1994 року № 190-0);
2000 рік – Державне управління екології та природних ресурсів в Херсонській
області (Указ Президента України від 29 травня 2000 року № 724/2000, наказ
Мінекоресурсів України від 26 липня 2000 року № 85);
2006 рік - Державне управління охорони навколишнього природного
середовища в Херсонській області (Указ Президента України від 27 грудня
2005 року № 1842/2005, наказ Мінприроди України від 28 липня 2006 року № 359),
тоді ж було утворено Державну екологічну інспекцію в Херсонській області, як
окремий структурний підрозділ Мінприроди України.
Але в усі часи природоохоронна система піклувалась про покращення стану
навколишнього природного середовища.
Обласним комітетом по охороні природи було взято під охорону чисельні
природні об’єкти. Заповідна справа стала набувати державної ваги. Започатковано
систему державного екологічного контролю, підготовлено низку видань
природоохоронної спрямованості, які відіграли значну роль у підготовці нового
покоління природоохоронців.
Однією з важливих форм активізації природоохоронної роботи, залучення до її
проведення широкого кола громадськості, органів влади, підприємства, установи та
організації стало проведення з 1979 році за рішенням ЦК Компартії України, Ради
Міністрів УРСР, Української ради профспілок та ЦК ЛКСМУ змагання областей за
досягнення кращих показників у охороні природи. Проведення цього змагання
стимулювало до природоохоронної діяльності.
Серед важливих напрямів діяльності було об’єднання зусиль в освітній і
виховній роботі щодо дбайливого ставлення до природи. Спільно з Українським
товариством охорони природи та Українським товариством мисливців і рибалок за
участю правоохоронних органів систематично проводилися рейди-перевірки
дотримання природоохоронного законодавства, зокрема «Чисте повітря»,
«Першоцвіт», «Ялинка».

Рейд-перевірка дотримання природоохоронного законодавства у 1989 році

Серед керівників та фахівців з повагою згадують Бичкова В.В., Бронат Е.Д.,
Жукову Г.А., Кондратенка М.Г., Корнейчук Р.Д., Кравченка М.В., Москаленка В.П.,
Федорову Г.І., Худолєя В.М, Шентябіна А.І. та багатьох інших
висококваліфікованих фахівців, вмілих організаторів справи, які зробили чимало
для вирішення екологічних проблем, формування засад сучасної системи
державного регулювання у сфері охорони навколишнього природного середовища.
Сьогодення
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України у 2013 році Державне
управління охорони навколишнього природного середовища в Херсонській області
було ліквідовано як юридична особа публічного права, яку з 2011 року очолював
Попович Петро Олексійович
Натомість, розпорядженням голови Херсонської обласної державної
адміністрації від 18 травня 2013 року № 289 «Про створення Департаменту екології
та природних ресурсів Херсонської обласної державної адміністрації та
затвердження положення про нього» утворено в структурі Херсонської обласної
державної адміністрації Департамент екології та природних ресурсів. На посаду
директора Департаменту з 22 травня 2013 року призначено Поповича Петра
Олексійовича.
Одним з пріоритетних завдань екологічної служби завжди було формування
природно-заповідного фонду. Якщо у 1964 році загальна площа природно-

заповідних об’єктів складала 277,5 га. У 2014 році вона збільшилась в 9 разів і
досягла - 224171,00 га.
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На території Херсонської області функціонує 79 територій та об’єктів
природно-заповідного фонду, загальною площею 224171,00 га, з них 13 об’єктів
загальнодержавного значення загальною площею 213882,76 га та 66 місцевого
значення загальною площею 10288,24 га, в тому числі 22 точкові об’єкти, територія
яких становить 7,8 % від загальної території області.
Природно-заповідний фонд Херсонській області налічує 7 категорій територій
та об’єктів:
Біосферний заповідник «Асканія-Нова» ім. Ф.Е. Фальц-Фейна - загальна
площа 33307,6 га, в т.ч. заповідна - 11054 га та Чорноморський біосферний
заповідник – загальна площа 109 254,8 га (в Херсонській області 106 513,8 га), в т.ч.
заповідна – 70 509 га;
Національні природні парки Азово-Сиваський – загальна площа – 52 154 га, в
т.ч. заповідна – 38 981 га, «Джарилгацький» загальна площа – 10000 га, в т.ч.
заповідна – 805 га, «Олешківські піски» загальна площа – 8020,36 га, в т.ч. заповідна
– 5223,0 га;
1 дендропарк загальнодержавного значення «Асканія-Нова» – загальною
площею 183,2 га;
7 заказників загальнодержавного значення – загальною площею
34487 га та 13 заказників місцевого значення – загальною площею 26892,8 га;
30 пам’яток природи;
13 парків-пам’яток садово-паркового мистецтва місцевого значення загальною
площею 173,34 га;
10 заповідних урочищ загальною площею 942 га.

Дендропарк «Асканія-Нова»
Біосферний заповідник «Асканія-Нова» ім. Ф.Е. Фальц-Фейна

Типчаково-ковиловий степ в Асканія-Нова
Біосферний заповідник «Асканія-Нова» ім. Ф.Е. Фальц-Фейна

Оселення пелікану рожевого
Чорноморський біосферний заповідник

Піщана пустеля
Національний природний парк «Олешківські піски»

Маяк на острові Джарилгач
Національний природний парк «Джарилгацький»

Прісне озеро острова Джарилгач
Національний природний парк «Джарилгацький»

Водоплавні птахи острова Бірючий
Азово-Сиваський національний природний парк

Завдяки реформам розпочалася масштабна робота по вивезенню з території
країни не придатних до використання хімічних засобів рослин.
За період 2011 – 2012 рр. завантажено та вивезено, для подальшого знищення
990,203 тонни не придатних до використання хімічних засобів захисту рослин з
тарою. Забезпечено повне очищення від пестицидів територій Горностаївського,
Іванівського, Каховського, Цюрупинського та Новотроїцького районів.

Проведення робіт по вивезенню не придатних та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин на Херсонщині

З метою збереження та невиснажливого використання природних ресурсів та
зменшення забруднення довкілля щороку видається декілька тисяч дозволів на
спеціальне водокористування, викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря,
розміщення відходів, погодження на відведення земельних ділянок та інші.
Здійснюється державна екологічна експертиза проектів будівництва та
реконструкції об’єктів щодо дотримання вимог чинного законодавства.
З метою визначення шляхів розв’язання екологічних проблем області,
залучення інвестицій для ефективного вирішення поставлених завдань та
збереження довкілля щороку область бере участь у Міжнародному екологічному
форумі «Довкілля для України».
Щорічно шляхи покращення екологічного стану регіону фахівці обговорюють
на форумах, які проводяться на Херсонщині:
- Міжнародний інвестиційний форум «Таврійські горизонти»;
- Міжнародний екологічний форум «Чисте місто. Чиста річка. Чиста планета»
- Міжнародний туристичний форум.
В області реалізується Програма стабілізації екологічного стану
навколишнього природного середовища та підвищення рівня соціальноекономічного розвитку Херсонської області «Екологія-2015», затверджена рішенням
обласної ради від 20 квітня 2011 року № 158 (далі – Програма).
Протягом 2011 – 2013 років за рахунок коштів обласного Фонду охорони
навколишнього природного середовища профінансовано першочоргові заходи на
суму 12 млн 49,6 тис. грн, з них 3 млн 393,2 тис. грн на реконструкцію очисних
споруд. Щороку заходи Програми доповнюються.
До активної участі у впровадженні стратегії екологічного розвитку області
долучається громадськість, соціально відповідальний бізнес, науковці. На VII
Міжнародному інвестиційного форуму «Таврійські горизонти: екологічні інвестиції,
співпраця, економічний розвиток» презентовано кластерну модель проекту
«Херсонщина – територія здоров’я», і це відображає і мету, і першочергові завдання
екологічної служби області.

