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У статті відмічаються особливості ведення лісового господарства Херсонської 
області та наслідки втілення в життя концепції реформування лісового і мисливського 
господарства. Розглядаються питання оптимізації організаційно-виробничої структури 
лісогосподарських підприємств Херсонської області. 
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Бойко Т.А., Мельник М.А., Мельниченко Л.Д. Проблемы и перспективи развития 

лесных хозяйств Херсонськой области в контексте Концепции реформирования лесно-
го и охотничьего хозяйства 

В статье рассматриваются особенности ведения лесного хозяйства Херсонской об-
ласти и последствия воплощение в жизнь «Концепции реформирования лесного и охот-
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ничьего хозяйства. Рассматриваются вопросы организационно-проиизводственной 
структуры лесохозяйственных предприятий Херсонской области.  

Ключевые слова: лесное хозяйство Херсонской области Концепции реформирования 
лесного и охотничьего хозяйства 

 
Boiko T., Мelnyk M., Мelnichenko L. Problems and prospects for Kherson region forestry en-

terprises development in the context of Conception of forest and hunting management reformation  
The article examines specific features of forest management in the Kherson region and the ef-

fects of implementing the Conception of forest and hunting management reformation. It considers 
the problems of optimizing the organizational and production structure of forest enterprises of the 
Kherson region. 

Keywords: forest management in Kherson region, Conception of forest and hunting manage-
ment reformation 

 
Постановка проблеми. В епоху інтенсивного розвитку суспільства різко 

загострюються проблеми збереження екологічного середовища. На сьогодні пло-
ща еродованих і дефляційних земель в Україні становить 18,5 млн. га (31% тери-
торії держави), зокрема сильно еродованих – 6,23 млн. га, які необхідно вивести 
із сільськогосподарського використання і половину з них відвести під заліснення. 
Посухи та суховії та нераціональне виснажливе ведення сільського господарства 
підсилюють водну і вітрову ерозію ґрунтів. За останні десятиліття 3 роки з п’яти 
є посушливими [6]. Внаслідок ерозії ґрунтів Україна втрачає десятки тон урожаю 
щорічно.  

Лісові екосистеми є тими компонентами, які спроможні стабілізувати еко-
логічну ситуацію та забезпечити вирішення важливих економічних і соціальних 
питань. Лісовим насадженням належить особлива роль у збереженні та підтримці 
екологічної рівноваги. За стійкістю і пристосованістю до змін зовнішніх умов 
ліси перевершують інші екосистеми та є екологічним чинником великого значен-
ня в охороні навколишнього природного середовища, екології самої людини, жит-
ті нинішніх і майбутніх поколінь людей. Вони є головним стабілізуючим елемен-
том ландшафту, запорукою збереження усіх його природних складових: рослин-
ного покриву, фауни, гідрологічного режиму, ґрунтового пориву та атмосферного 
повітря [2]. 

Методика досліджень. Матеріалами для написання статті стали нормати-
вні документи з ведення лісового господарства, проект «Концепції реформування 
лісового і мисливського господарства 2015», «Квартальна звітність Херсонського 
обласного управління лісового та мисливського господарства» та «Настанови з 
ведення лісового господарства в Нижньодніпровських лісах». 

Стан вивчення проблеми. Природні соснові ліси на території Херсонсь-
кої області зростали ще в історичні часи нашої ери і були знищені. Сучасні, від-
новлені людиною, є нащадками колишніх, оскільки зберігся субстрат, на якому 
вони росли – піщані ґрунти [1,8]. Основна функція, яку виконують лісові ценози 
піщаних арен Херсонщини, – це екологічна. Штучні ліси, створені на піщаних 
ґрунтах найбільшої в Європі пустелі, є унікальним комплексом аналогів якому 
немає, основне завдання яких – боротьба з опустелюванням, суховіями, пиловими 
бурями, водною та вітровою ерозією. Однак ці ліси перебувають у вкрай нестій-
кому стані. Рослини зростають у досить жорстких умовах: температурний режим 
повітря протягом року коливається від екстремально низьких взимку до в вельми 
високих позитивних в літній період, невелика кількість опадів протягом року, 
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низька вологість повітря, несприятливі едафічні умови, вітрова ерозія та перемі-
щення піщаних ґрунтів призводять до їх сильного усихання. Усихання сприяє 
масовому розмноженню стовбурних та хвоєгризучих шкідників, поширенню 
грибних, бактеріальних та вірусних хвороб [8]. 

Опікуються цими лісами Херсонське обласне управління лісового та мис-
ливського господарства з низкою підпорядкованих йому відповідних державних 
підприємств. Унікальні штучні ліси мають свої особливості ведення лісового 
господарства:  

- низький рівень лісистості (4,1%) при вкрай нерівномірному розташуванні 
лісових масивів, що знижує позитивний вплив лісу на довкілля; 

- переважно захисне значення лісів з обмеженим режимом їх використання 
[10]; 

- значна площа лісів (92,5%) є штучно створеними і мають низьку стійкість 
до негативних чинників [1,10]. 
Складний режим господарювання загострюється значним антропогенним 

навантаженням. Під його впливом змінився гідрологічний режим території, від-
булось заліснення пісків нехарактерними видами рослин, збільшилось пасовищне 
навантаження, проходять несанкціоновані рубки та в рази збільшується пожежо-
небезпечна ситуація. 

Останній фактор найбільш нищівний. У 2007, 2012 роках великими лісо-
вими пожежами було знищено 10681,46 га лісів Нижньодніпров’я. Збитки завдані 
державі становлять 133 294,2 тис грн., що призвело до зменшення лісистості 
області, яка на сьогодні становить 4,1% при затвердженому показнику оптималь-
ної лісистості області 8% [7]. 

Специфічний режим ведення господарства, складна економічна ситуація в 
країні, перехід держави на європейську модель господарювання, відсутність про-
грами розвитку лісового господарства ставить під загрозу існування лісів на 
Олешківських пісках. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У жовтні 2015 року головою 
Державного агентства лісових ресурсів України було презентовано та схвалено 
колегією Міністерства аграрної політики та продовольства України «Концепцію 
реформування лісового і мисливського господарства» [5]. За інформацією голови 
Держлісагентства «Концепцією» передбачається створення на базі існуючих лісо-
господарських підприємств єдиного лісогосподарського підприємства з централі-
зацією усіх фінансових надходжень та подальшим розподілом коштів. Самої 
«Концепції», як економічно обґрунтованого офіційного документа, з чіткою відп-
рацьованою моделлю господарювання на сьогодні немає.  

В той час коли керівництво Держлісагенства продовжувало відстоювати 
позицію щодо створення єдиного лісогосподарського підприємства та повної 
відмови від фінансування з державного бюджету, Верховною Радою України був 
прийнятий Закон України «Про державний бюджет України на 2016 рік» від 
25.12.2015 року № 928, (далі – Закон), який набрав чинності 1 січня 2016 року. В 
зазначеному Законі не передбачено фінансову підтримку для державних підпри-
ємств лісової галузі за КПКВК 2805060 «Ведення лісового та мисливського гос-
подарства, охорона і захист лісів в лісовому фонді». У Законі передбачено фінан-
сування з державного бюджету в сумі 66 млн. грн. лише на утримання об’єктів 
природно-заповідного фонду та бюджетних установ. 
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В анонсованому проекті Закону України про Державний бюджет України 
на 2017 рік фінансування з державного бюджету державних підприємств лісового 
господарства теж не передбачено. 

Таким чином підприємства Херсонщини залишилися без фінансування. 
Однак, вчасне і якісне відтворення лісів, збільшення їх продуктивності та зрос-
тання біологічної стійкості, проведення лісозахисних заходів, захист від пожеж 
залишаються для лісівників повсякденними завданнями. 

Нові часи вимагають впровадження сучасних технологій для забезпечення 
лісокультурних робіт високоякісним насінням і садивним матеріалом. Адже саме 
це є запорукою не тільки успішного розвитку лісових культур на перших етапах, а 
й значною мірою продуктивності та біологічної стійкості майбутніх насаджень. 
Реалізація запланованих заходів потребує належного фінансування та матеріаль-
ного забезпечення. За час Незалежної України щорічне бюджетне фінансування 
на ведення лісового та мисливського господарства області виконувалось лише на 
70%. А на сьогодні фінансування повністю відсутнє. 

Збереження унікальних рукотворних лісів Херсонщини є задачею номер 
один для області та держави. Подальша байдужість до проблем малолісистих 
регіонів України призведе до повної руйнації та зупинки діяльності лісогосподар-
ських, лісомисливських підприємств. Економія коштів на захисному лісорозве-
денні призведе до непоправних наслідків: посилиться посуха, суховії та ерозія 
ґрунтів, знизиться урожайність, буде втрачено низку сільськогосподарських куль-
тур та збільшиться кількість пожеж. Місцеві бюджети Херсонської області недоо-
тримують податків (у 2014 році лісогосподарськими підприємствами області 
сплачено до зведеного бюджету 18603 тис. грн., в 2015 році сплачено до зведено-
го бюджету – 21823 тис. грн.). 

За відсутності державної підтримки зійде нанівець існуюча чітка система 
взаємодії, виявлення та гасіння лісових пожеж, профілактики і охорони лісів. На 
сьогодні стан справ такий:  

- забезпечення особовим складом лісових пожежних станцій – 30% (за нор-
мативами має бути 437 осіб – працює 152 осіб), (немає пожежних спостері-
гачів, водіїв пожежних автомобілів, робітників лісопожежних бригад, трак-
тористів); 

- відсутні кошти на придбання ПММ для заправки протипожежної техніки; 
- відсутні кошти на проведення першочергових заходів з охорони лісу від 

пожеж (влаштування та догляд за мінералізованими смугами);  
- через відсутність належної охорони лісів (робота лісової охорони переве-

дена на неповний робочий день) зростає кількість самовільних рубок. 
Державні лісогосподарські підприємства Херсонщини завжди відчували 

дефіцит кваліфікованих кадрів. Ситуація, що склалась, призвела до непоправних 
наслідків:  

- звільнилося 228 працівників (22%), звільнення продовжуються; 
- 439 працівників перебувають у відпустках без збереження заробітної плати 

(більше 15 днів); 
- працівники низки підприємств з початку року по сьогодні знаходяться у ві-

дпустках без збереження заробітної плати – 111 осіб; 
- 246 працівників працюють неповний робочий день (від 2-х до 5-ти годин); 
- 64 працівники працюють за скороченим робочим тижнем; 
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- заборгованість по заробітній платі становить 466,6 тис. грн.; 
- Середня заробітна плата станом на 01.07.2016 року становить 1702 грн. (за 

рахунок виплат компенсації при звільненнях). 
Щорічна потреба в бюджетних коштах підприємств Херсонського управ-

ління становить орієнтовно всього 56845,3 тис. грн., в тому числі з видів робіт, 
наведена в таблиці 1. 

Таблиця 1 - Щорічна потреба в бюджетних коштах підприємств Херсонсь-
кого управління 

Види робіт 
Потреба в бюджет-

них коштах,  
тис. грн. 

Рубки формування та оздоровлення лісів 2330,6 
Лісовідновлення 56,8 
Охорона лісів від пожеж, боротьба з шкідниками та хворобами лісу 9476,0 
Мисливське господарство 17,1 
Загальновиробничі витрати (утримання лісової охорони) 25125,6 
Адміністративні витрати 15405,1 
Лісорозведення 4433,9 
Разом 56845,3 

 
На відміну від господарств лісозабезпечених районів, де можливий розви-

ток економічних відносин, шляхом реалізації державних лісових ресурсів безпо-
середньо підприємствами, існування херсонських державних підприємств мож-
ливе лише за державної підтримки та фінансування адже соснові ліси не є проми-
словими. 

Висновки. Питання оптимізації організаційно-виробничої структури лісо-
господарських підприємств півдня України в цілому та Херсонської області зок-
рема, потребує особливого підходу. Лісовирощування не може розглядатись ви-
ключно як напрям структуризації господарської діяльності за найбільш ефектив-
ними (прибутковими) економічними напрямками [9]. Власник-держава, як єдиний 
довготривалий споживач продукції лісовирощування, повинен компенсувати 
витрати на лісогосподарські заходи шляхом прямих бюджетних асигнувань [9]. 
Наслідування досвіду різних країн можливо лише з урахуванням регіональної 
специфіки. 

Таким чином, тільки внесення змін до Державного бюджету України в час-
тині «Ведення лісового та мисливського господарства, охорона та захист лісу» 
дасть можливість зберегти унікальні рукотворні лісові насадження Херсонської 
області. Адже втрати держави можуть бути набагато більші, ніж заходи економії 
та перетворитись на екологічну катастрофу. Політика держави стосовно викорис-
тання лісових ресурсів півдня України повинна бути гнучкою, вимагає особливо-
го механізму фінансування та корегування нормативно-правової бази, відповідно 
природно-кліматичним особливостям території.  

Херсонським штучним лісам, вкрай необхідна увага держави, адже без лі-
сівничого догляду вони загинуть і працю не одного покоління буде знищено.  
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