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Надана характеристика етапів розвитку та занепаду меліорації в 
Поліссі. Узагальнений позитивний досвід 1966-1992 років, можли-
вість його використання. Запропонований шлях відродження ме-
ліорації в умовах дефіциту енергетичних та фінансових ресурсів.  
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дефіциту енергетичних ресурсів, використання осушених земель, 
способи поліпшення меліоративного стану осушених земель, реко-
нструкція при обмежених фінансових ресурсах. 
 

Ситуація, що склалася з меліорацією в Прип’ятському Поліссі 
України, має давню і складну історію. На різних етапах перед меліора-
цією ставилися задачі, які не завжди відповідали загальній соціальній 
культурі суспільства. Вона зароджувалася на інтенсивній фазі розвит-
ку капіталізму в Російській імперії, найвищого розвитку досягнула при 
соціалізмі, а занепаду – в період його краху. Як будь-яка галузь, в сво-
єму розвитку на всіх етапах мала злети та падіння. Такі коливання 
пов’язані з форс-мажорними обставинами. Занепад меліорації на По-
ліссі у ХХ столітті спостерігався тричі. Двічі після Першої та Другої 
світових війн, а втретє – після розвалу соціалістичної системи та пері-
оду світової кризи початку ХХІ століття.  

Мета аналізу – зародження та розвиток меліорації у 
Прип’ятському Поліссі України на предмет виявлення ступеню обґру-
нтованості вибору методів і способів меліорації на різних етапах соці-
ально-економічного стану суспільства. 

Меліорація, що передувала Першій світовій війні, носила характер 
каналізації боліт і проявлялася в будівництві каналів: в одних випадках 
для сплаву лісу, в інших – для розвитку луківництва на болотах. Спо-
руди на каналах, які використовувалися для сплаву лісу, під час Пер-
шої світової та Громадянської воєн були зруйновані і спалені, негли-
бока мережа каналів на болотах замулилась і втратила свою осушува-
льну дію. Для прикладу можна навести один з найбільших каналів Во-
линської губернії тих часів – Хвощеванський, болота Чемерного. 
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Перед Другою світовою війною осушення боліт проводилося відк-
ритою мережею каналів. Керамічний дренаж на Поліссі був рідкістю, 
переважав кротовий дренаж, а на регулюючій мережі каналів – де-
рев’яні шлюзи-регулятори типу «монах». За рік до війни першою пе-
рестала існувати осушувальна система Рудня-Радовельської дослідної 
станції з осушення боліт, яка попала в зону оборонних споруд довгот-
ривалої дії [12]. Взагалі за роки війни на Поліссі були зруйновані де-
рев’яні споруди, замулені канали та гирла дрен. В післявоєнний період 
відновити меліорацію на Поліссі в повному об’ємі не вдалося. Засуха 
1946-1947 років на півдні України та в прилеглих степах Росії відволі-
кла увагу від меліорації Полісся. Постановою Ради Міністрів СРСР  
1948 року  центральне місце зайняли питання лісорозведення та зро-
шення, тобто основна увага приділялася півдню [5]. До меліорації По-
лісся повернулися лише в 1966 році. Початком масової меліорації мо-
жна вважати період 1967–1970 років. В різних постановах тих часів 
питання меліорації підіймалось неодноразово. Так, в постанові Ради 
Міністрів Української РСР від 24 липня 1981 р. № 387 «Про комплекс-
ну програму розвитку меліорації земель на 1981–1985 роки на Україні» 
відмічалось, що заходи по меліорації земель, здійснювані в республіці 
відповідно до постанов Ради Міністрів СРСР 1966 р., сприяють розви-
тку сільськогосподарського виробництва і послабленню впливу засухи 
та інших несприятливих погодних умов [6]. Меліоровані землі, які за-
ймають 10,6% сільськогосподарських угідь, дають 17,4% всієї валової 
продукції землеробства.  

Значущим надбанням тих років було становлення гідромеліоратив-
ного комплексу представленого осушеними землями, гідротехнічними 
спорудами, будівельними організаціями, службами експлуатації, нау-
ково-дослідними та проектними інститутами, теперішнім Національ-
ним університетом водного господарства та природокористування. 

Осушені землі мали сприяти розвитку господарств, інтенсифікації 
кормо-виробництва, тваринництва. В цілому на Поліссі і в західних ре-
гіонах було осушено близько 3,2 млн га [11]. Найбільша частка всіх 
осушених земель від загальної площі сільськогосподарських угідь Укра-
їни припадала на області Прип’ятського Полісся, а саме: Рівненську – 
41%, Волинську – 38% та Житомирську – 25%. Майже на 70% площ 
осушених земель побудований закритий дренаж, на площі 1,1 млн га пе-
редбачене двостороннє регулювання водного режиму, а на площі  
317 тис. га побудовані польдерні системи. До речі, експлуатаційний ре-
сурс керамічного дренажу розрахований на 50 років, у випадку відпові-
дної його експлуатації, буде вичерпаний в 2020–2030 роках.  

Щодо польдерного осушення на Поліссі з таким елементом як на-
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сосна станція, то на найближчі роки воно втрачає свою колишню доці-
льність в зв’язку з гострим дефіцитом енергетичних ресурсів. Більш за 
те, самі будівлі насосних станцій разом з насосними агрегатами та еле-
ктромеханічним обладнанням зруйновані та демонтовані. 

Слід відзначити, що і в кращі для меліорації Полісся 80–90-ті роки 
було не все гаразд. Технічно досконалі системи двосторонньої дії не 
змогли себе повністю реалізувати через відсутність води під час веге-
тації рослин, або недоцільності подачі, а ще гірше – неможливості її 
подачі. З причини нестачі води на більшості систем двосторонньої дії 
активне зволоження провести не вдавалося. На Яринівській осушува-
льній системі Сарненського району ще в 1970 році була введена в екс-
плуатацію насосна станція для забору води з р. Горині та подачі її у 
верхів’я магістрального каналу на зволоження. Ідеальна схема – пода-
ча води за похилом. Незважаючи на те що за тих часів з витратами 
енергетичних ресурсів ніхто не рахувався, подачі води жодного разу не 
було здійснено, бо в цьому не було нагальної потреби. Подібне мало 
місце також у Лунинецькому районі Білорусії. Там, у 1981 р., для по-
дачі води на зволоження ґрунтів польдера «Ракітне» на річці Цна була 
побудована насосна станція. Вода мала подаватись по 8-кілометровому 
не облицьованому каналу, який проходив боровою терасою Прип’яті. 
Фільтрація була настільки великою, що до половини траси каналу вода 
не добігала [4].  

З наведених причини на системах не працювали гідроавтомати. 
Хоча попереджувальне зволоження, тобто закриття затворів на шлюзах 
з метою уповільнення падіння рівнів ґрунтових вод після забезпечення 
на полях норми осушення, було ефективним заходом. А щодо дрена-
жу, то часом він закладався там, де не був потрібний, але його було 
легко будувати та швидко освоювати капітальні вкладення. 

Меліоративна наука тих років створила всі передумови до переходу 
від регулювання рівнів ґрунтових вод до регулювання вологості ґрун-
тів. Так само і проектні інститути відповідали досить високому рівню, 
але вольове втручання керівних, на той час, партійних органів, призво-
дило до серйозних помилок. Це стосувалося не тільки будівництва 
гончарного дренажу, але і систем двосторонньої дії. До того ж колиш-
нє міністерство меліорації виступало як проектувальник, замовник, пі-
дрядник, інвестор, тобто в одній особі – всі учасники будівництва. Всі 
дії спрямовувалися на освоєння капітальних вкладень.  

Слід визнати, що з роками хибним виявився шлях регулювання ма-
лих річок-водоприймачів за методом спрямлення. Негатив відбився на 
їх гідрологічному стані таким чином, що річки припинили своє приро-
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дне існування і на період межені стали струмочками на дні каналу. Але 
з точки зору забезпечення осушення масиву рішення було правильним. 
Без регулювання русла річки не можна досягнути норми осушення під 
польові культури. 

Щоб запобігти негативному впливу регулювання русел річок у 80-
ті роки почали застосовувати на Поліссі польдери [11]. Рішення опти-
мальне, але лише у випадку наявності енергетичних ресурсів. 

Окрім того, були недоліки у сільськогосподарському освоєнні но-
вих площ осушених земель. Спостерігалося відставання у створенні 
для господарств баз механізації, тваринництва тощо. Більш раціональ-
ними в цьому аспекті були заходи в Білоруському Поліссі, де діяло Го-
ловне управління з будівництва меліоративних систем та радгоспів, 
яке, одночасно з меліоративними роботами, проводило будівництво 
тваринницьких комплексів, освоювало меліоровані землі, формувало 
стада великої рогатої худоби тощо [3]. 

Помилки були і в сільськогосподарському використанні меліорова-
них земель. На торфових ґрунтах в структурі сівозміни зернові факти-
чно займали до 40%, картопля до 10%, в різних співвідношеннях кор-
мові коренеплоди, площі під багаторічними травами приймалися мен-
шими, ніж рекомендувала наука (77%). Це викликало негативні нас-
лідки, з яких найбільш вагомою є інтенсивна мінералізація шару тор-
фу. Перш за все, це весняна дефляція незахищених або слабозахище-
них рослинами поверхонь. Найбільша дефляція спостерігалася навесні 
1978 року на польдерах Ракітно і Парахонський Лунінецької науково- 
дослідної станції в Білоруському Поліссі. Піднятий в повітря 
торф’яний пил затьмарював сонце, на укосах каналів утворювалися 
намети, подібні до снігових [4]. Теж саме спостерігалось і на осушува-
льних системах Українського Полісся. Другий шлях втрати органіки 
на торфових ґрунтах є його інтенсивна мінералізація під просапними 
культурами, величина якої сягає до 3,0 мм за рік. Під багаторічними 
травами мінералізація значно менша і складає до 1,0 мм, що свідчить 
про їхню перевагу перед іншими культурами. Окрім того, осушені 
торф’яники слід віднести до «холодних ґрунтів», навесні вони пізно 
розмерзаються, а в перший період вегетації рослин на них спостеріга-
ються часті приморозки. Найбільш пізні приморозки на осушених 
торф’яниках автор спостерігав 08.06.1984, коли морозом були вражені 
поля картоплі. Багаторічні трави стійкі проти приморозків. Несприят-
ливі умови, що складаються для зернових, на торф’яниках пов’язані з 
їх поляганням. Торф є слабкою основою для закріплення стебла, особ-
ливо в фазі наливу колосу. Цей негативний фактор підсилюється інте-
нсивним ростом бур’янів другого періоду вегетації. Окрім того, якість 
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зерна колосових дуже низька. За якістю зерно пшениці та жита нале-
жить до фуражного. На Поліссі є достатня кількість осушених мінера-
льних ґрунтів, які більше придатні для вирощування зернових культур. 
Більш за те, поряд з Поліссям – зона лісостепу з необмеженими мож-
ливостями вирощування зернових. 

Найбільш стійкою проти цих негативних факторів та екологічно 
доцільною на осушених торфовищах за своїми природними властивос-
тями є одна культура – багаторічні трави. Полісся завжди було основ-
ним постачальником трав’яного корму. Способи вийти на раціональ-
ний шлях використання осушених торфових ґрунтів – це проектування 
систем саме під луківництво та залучення землекористувачів до вкла-
дання своїх коштів у реконструкцію. Господар у фантастичні проекти 
кошти вкладати не буде.   

В Прип’ятському Поліссі України в 70–90-ті роки минулого століт-
тя на великих площах мінерально-перезволожених ґрунтів були побу-
довані колекторно-дренажні системи, завдяки чому досягнутий відпо-
відний водно-повітряний режим, що сприяло впровадженню звичай-
них для зони кормових та зернопросапних сівозмін з таким чергуван-
ням культур, як і на богарних землях. На майбутнє це створює переду-
мови на компенсацію зернових, вилучених з осушених торф’яників. 

В цілому, не зважаючи на недоліки, у період 1966–1992 років мелі-
орація надала значущого поштовху у розвитку агропромислового ком-
плексу України. 

Наступний, після 1992 року, період меліоративний комплекс пос-
тупово зазнає катастрофічної руйнації. Зовсім припинене нове меліо-
ративне будівництво, реконструкція систем, роботи з поліпшення ме-
ліоративного стану осушених земель. Величезні капіталовкладення, які 
були спрямовані на корінне поліпшення земель, обернулися великими 
збитками для народного господарства. Великі площі вибули з обробіт-
ку. Припинене проектування нових меліоративних об’єктів та реконс-
трукції існуючих. 

В цілому при такій руйнації меліоративних систем Україна не від-
чула нестачі традиційної для Полісся продукції – молока, м’яса, карто-
плі тощо. Попит на цю продукцію не зріс, а зріс лише на льон, нестача 
на який покривається за рахунок експорту. Недоотримана з меліорова-
них земель продукція не відбилася на споживчому кошику українця 
тому, що до 90-х років йшла на «внутрішній експорт» до колишніх 
союзних республік. Щодо характеру використання меліорованих зе-
мель на теперішній час диктує ринок. Для півдня – попит на пшеницю, 
соняшник та кукурудзу, а для Полісся це переважно культури, що 
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сприяють створенню кормової бази для великої рогатої худоби. Зараз 
на півдні майже  монокультура, переважає соняшник, зернові колосові 
та кукурудза, а на півночі запущені осушені землі з луками низької 
якості. Хоча давно розроблені та науково обґрунтовані сівозміни для 
будь-яких регіонів України. Постанови про те, що сіяти та садити на-
віть при плановій системі майже не діяли, а в ринковій системі дієвими 
є інші важелі. Чому така ситуація і в чім причина? Чому аграрії не 
йдуть рекомендованим наукою шляхом? Одна відповідь: «Закони рин-
ку». Є попит і, незважаючи ні на що, він буде задоволений. Задача ана-
лізу минулого та сучасного стану меліорації в тім, щоб визначити тен-
денцію та спрогнозувати напрям розвитку на майбутнє. 

Така складова меліоративного комплексу в Поліссі, як експлуатація 
гідромеліоративних систем, втратила колишній вплив на меліоратив-
ний стан осушених земель, каналів внутрішньогосподарської мережі, 
зруйновані залізобетонні споруди, оглядові колодязі, насосні станції, 
лінії електропередач, демонтовані затвори на шлюзах. Осушувальні 
канали заросли вільхою та лозою і нагадують лісосмуги, де доглядачі 
починають рубки тоді, коли деревина стає придатною для дров. Роз-
комплектований парк механізації. Занепаду внутрішньогосподарської 
мережі осушувальних систем сприяла передача їх у комунальну влас-
ність.  

Ще в 80-ті роки на Ірпінській осушувальній системі під Києвом в 
травні працювали дощувальні машини на поливі ранніх овочів – зеле-
ного часнику, цибулі, редиски, ранньої капусти, а зараз це, переважно, 
сіножаті низької якості. Занедбані осушувальні системи можна поба-
чити в створі Київ – Дубровиця. Не ліпша ситуація і на осушувальній 
системі Сарненської науково-дослідної станції, яка була заснована в 
1914 році, де працювали відомі вчені сільськогосподарської та меліо-
ративної науки: польської – Єжи Остроменський, Єжи Міхальський, 
Станіслав Бац; української – Г.С. Кияк, Б.І. Дем’янчик, В.Є. Олексієв-
ський, Г.С. Потоцький; білоруської – А.П. Ванькевич, Ш.Й. Брусилов-
ський; російської – Х.М. Стариков; вчені-організатори науки –  
А.С. Гордійчук, А.М. Загорулько, Л.В. Сушицький. Таке ж запустіння 
осушувальних систем можна побачити на маршруті м. Дубровиця – 
села Селець, Ясенець, Тумень. Або з Дубровиці на Зарічне: села Мо-
рочне, Комори.  

На протилежному березі річки Прип’яті від с. Комори картина зо-
всім інша. Там білоруське село Житче Пінського району, де функціо-
нує зразкова польдерна система. Далі на Пінськ – польдери Диковичі, 
Містковичи, Морозовичі-Місятичі, Плещиця: широкі доглянуті лани, 
що колись з квітня до середини червня були затоплені водою. Це пів-
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день Білорусії, а південь завжди привабливий сприятливим кліматом, 
родючими ґрунтами. Це житниця Білорусії. Полісся України займає 
північ, де в порівнянні з лісостепом та степом гірший клімат, менш ро-
дючі ґрунти. Тому так сталося, що пріоритетний напрям розвитку сіль-
ського господарства України був не в Поліссі, а в зонах степу. Очеви-
дно цей напрям у відроджені меліорації збережеться і в найближчій 
перспективі. 

Одним з показників родючості ґрунтів є їх кислотність. Вапнування 
ґрунту в поєднанні із внесенням органічних добрив дає змогу оптимі-
зувати реакцію ґрунтового розчину, наблизити її до нейтральної, що 
сприяє підвищенню ефективності добрив і агротехнічних прийомів ви-
рощування сільськогосподарських культур. До 90-х років на Поліссі 
систематично, з періодичністю через 5 років, проводилось масове вап-
нування ґрунтів, але згодом було майже припинене. Близько двадцяти 
років ґрунти Полісся не знали вапнування та органічних добрив, тож 
мають велику кислотність Тих коштів, що передбачалися державним 
бюджетом на фінансування заходів із захисту, відтворення та підви-
щення родючості ґрунтів, було замало. Без цих заходів, навіть після 
проведення гідромеліоративних робіт, вони лишаються малопродукти-
вними.  

Меліорація без підкріплення її високою культурою землеробства, 
агротехніки, селекції рослинництва та тваринництва, відповідними ви-
робничими відносинами є не що інше, як екстенсивний метод ведення 
сільського господарства. Меліорація проявляє свої переваги тільки в 
сукупності з цими факторами. Відвоювавши землю у моря, Нідерлан-
ди, з часом, на цих землях перейшли від екстенсивного методу ведення 
сільського господарства до інтенсивного [1]. Подібне сталося і в По-
ліссі України, але в першій її частині. Фаза переходу до інтенсивного 
методу ведення сільського господарства в 70–90-ті роки не завершила-
ся, а згодом, після 90-х років минулого століття, меліоративні роботи 
припинилися. Причини наступні, а саме: 

- зміна системи господарювання; 
- розформування колгоспів та радгоспів без заміни їх дієвими гос-

подарськими одиницями; 
- різке скорочення фінансування меліоративних заходів; 
- передача внутрішньогосподарської мережі до комунальної влас-

ності територіальних громад; 
- невдале входження в ринкову систему; 
- зовнішній фактор (світова криза) та внутрішній (нестабільність в 

країні).  
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Дивитись в минуле значно легше ніж у майбутнє. Щодо майбутньо-
го, Верховною Радою України 25.05.2012 ухвалено Закон «Про затвер-
дження Загальнодержавної цільової програми розвитку водного госпо-
дарства та екологічного оздоровлення басейну Дніпра на період до 
2021 року» [2]. Зокрема, на першому етапі (до 2016 року) передбачало-
ся відновити функціонування меліоративних систем, здійснити рекон-
струкцію. Але в зв’язку з форс-мажорними обставинами роботи пер-
шого етапу вповільнилися і намічені заходи проходять в умовах обме-
жених ресурсів і, насамперед, енергетичних та фінансових. За таких 
умов має бути вибраний шлях виважених економних способів меліо-
рації та відповідного цьому характер використання осушених земель. 
Основою для такого вибору є досвід попередніх років, на який можна 
опертися при виборі оптимального, але поступового шляху у віднов-
ленні меліорації в Поліссі. 

Таким чином, в результаті аналізу встановлено, що заходами по-
ліпшення меліоративного стану слід передбачити:  

вдосконалення самотічного осушення як одного з способів енергоз-
береження; 

часткову реконструкцію або капітальний ремонт меліоративної ме-
режі; 

ремонт шлюзів-регуляторів для забезпечення попереджувального 
шлюзування (пасивного методу зволоження); 

заходи упорядкування поверхневого стоку та переведення його в 
ґрунтовий;  

збільшення акумулятивної ємкості ґрунтового профілю;  
поліпшення меліоративного стану ґрунтів недорогими засобами; 
переважне використання осушених земель під багаторічні трави. 
В умовах обмежених ресурсів зменшується антропогенний тиск на 

природне середовище за рахунок зміни використання осушених земель 
з наданням переваги багаторічним травам. В такому випадку зникає 
потреба в глибокій осушувальній мережі каналів, а в ряді випадків у 
горизонтальному матеріальному дренажу. Більше за те, немає потреби 
і в спрямленні та поглибленні малих річок, досить провести роботи з 
розчищення русел від накопичених решток водоростей, укріплення 
укосів та зведення чагарнику з берм каналу, враховуючи те, що це за-
хисна смуга. Такий підхід до реконструкції осушувальних систем є за-
сіб спонукати сільгоспвиробників дотримуватися рекомендацій науки 
щодо раціонального використання осушених торф’яників під багаторі-
чні трави. Безумовно, що таке обмеження не стосується мінеральних 
перезволожених ґрунтів. 

Щодо обґрунтування реконструкції закритих колекторно-
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дренажних систем та поліпшення меліоративного стану мінеральних 
гідроморфних та напівгідроморфних ґрунтів, то цьому мають переду-
вати вишукування з обов’язковим спостереженням за дренажним сто-
ком, рівнями ґрунтових вод, наявністю калюж навесні. Важливими 
мають бути польові дослідження ґрунтів, саме їм належить вирішаль-
ний вердикт про доцільність закритого дренажу взагалі і вибіркового  
зокрема.  

Культури польової сівозміни, особливо ранні колосові, чутливі до 
строків сівби навесні, тому потребують проведення заходів з приско-
реного відведення поверхневого стоку, для досягнення рівномірної 
зрілості ґрунтів на початок посівного періоду за допомогою недорогих, 
але ефективних заходів, таких як улаштування додаткових поглиначів 
та ремонт існуючих. 

Вибір об’єктів реконструкції має бути таким, щоб забезпечити оку-
пність витрат в короткий термін, за 2-3 роки. Це такі роботи: ремонт 
регулюючих споруд на каналах, вибіркова промивка закритих дренаж-
них колекторів або їх гирлових частин; ремонт або заміна гирлових 
споруд; вибіркова укладка додаткових дрен в замкнених пониженнях 
рельєфу; улаштування поглиначів поверхневих вод тощо До наведено-
го складу робіт слід додати такі забуті в останні роки агромеліоративні 
заходи як: профілювання поверхні поля з метою прискорення поверх-
невого стоку, глибоке розпушення ґрунтів на фоні закритого горизон-
тального дренажу для переведення поверхневого стоку в ґрунтовий.  

Особливим є планування реконструкції осушувальних систем, яке 
має бути спрямоване на недопущення збитків сільгоспвиробнику при 
проведенні будівельних робіт на полях під час вегетації. Планування 
робіт слід проводити за методом вільного поля, тобто в період основ-
ної осінньої підготовки ґрунту та в проміжку між завершенням зби-
рання врожаю перед сівбою. 

В меліорації ґрунтів Прип’ятського Полісся є значна проблема, яка 
ускладнює їх оптимальне використання, це їх строкатість, викликана 
геологічними процесами, цілим спектром ендогенних факторів форму-
вання рельєфу, ґрунтоутворюючими породами різного походження. 
Тож ґрунтовий покрив плямистий, чітко диференційований за рельє-
фом. Низини, заплави більшості річок та водотоків зайняті 
торф’яниками, які переважно осушені, за потужністю відносяться до 
мілких і потребують щадного режиму. По контуру торф’яника заляга-
ють торф’яно-болотні ґрунти [5]. 

Ґрунти рівнинної частини переважно дерново-підзолисті з тією різ-
ницею, що мають різні ґрунтоутворюючі породи. У Волинській части-
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ні на крейдяних відкладах – це дерново-карбонатні. Дерново-
підзолисті сформовані на моренах, водно-льодовикових і давньоалюві-
альних відкладах.  

На Житомирщині ґрунти формувалися на кришталевих породах. Це 
сприяло утворенню дернових кістякових та дерново-підзолистих кіс-
тякових ґрунтів, які сполучаються з дерново-підзолистими на морен-
них та водо-льодовикових відкладах. 

Такий характер ґрунтоутворення в Прип’ятському Поліссі створив 
контрастність ґрунтів як за їх родючістю, так і за розмірами контурів. 
Контури ґрунтових різновидів коливаються в межах 7-15 га. Окремі 
ґрунтові ареали займають площі 0,1-0,2 га з чергуванням різних ґрун-
тів. Це ускладнює не тільки регулювання водного режиму, але й сіль-
ськогосподарське використання територій [5] і свідчить про те, що да-
ний регіон є основою для розвитку малих сімейних та середніх фер-
мерських господарств. За часів планової економіки ця особливість не 
враховувалась і навіть існувала програма знесення хуторів та ліквідації 
дрібноконтурності полів. Додатковим аргументом на користь такої 
форми господарювання є достатня кількість трудових ресурсів. 

Про те, що меліорація відроджується навіть у таких умовах, гово-
рить зацікавленість селян. З’явився новий сільгоспвиробник – фермер, 
нова форма господарства – сімейна ферма, з якої, при сприянні держа-
ви, має бути закладений  наріжний камінь селянства України – серед-
няк. Тож, в умовах обмежених ресурсів, на теперішньому етапі меліо-
рації йде накопичення економічного потенціалу фермера та цінного 
досвіду виходу меліорації в майбутньому на якісно інший рівень. Вер-
ховна Рада України 04.03.2015 прийняла за основу законопроект про 
внесення змін до законів «Про фермерське господарство» та «Про осо-
бисте селянське господарство» з метою створення правових, економі-
чних та соціальних передумов трансформації особистих селянських 
господарств в сімейні фермерські господарства [10].  

Досвід експлуатації комунальних мереж, незалежно від їхнього 
призначення показує, що найбільш якісні послуги надають обслугову-
ючі кооперативи. Тому напрям створення меліоративних обслуговую-
чих кооперативів для забезпечення належного функціонування внут-
рішньогосподарської мережі є оптимальним кроком до відродження 
осушувальних меліорацій в Прип’ятському Поліссі [8]. 

Полісся поступається лісостепу та степу кліматом, родючістю ґрун-
тів, але має великий ресурс – трудовий. Потрібні інвестори, які вкла-
дуть кошти в розвиток Полісся. 
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Висновки: 
1. В розвитку меліорації земель Полісся тричі спостерігалися цик-

лічні підйоми та спади. Перші два цикли пов’язані з зовнішніми фак-
торами – світовими війнами, а третій – внутрішній – з переходом на 
ринкову систему господарювання. Кожен цикл завершувався занепа-
дом осушувальних меліорацій. 

2. Початок четвертого циклу відродження меліорації в Поліссі від-
бувається в умовах гострого дефіциту енергетичних та фінансових ре-
сурсів. Розвитку його може сприяти вибіркове використання позитив-
ного досвіду 1966-1992 років, зокрема впровадження недорогих, але 
ефективних засобів гідромеліорації, агромеліорації та агротехніки, які 
пов’язані з упорядкуванням поверхневого стоку. 

3. Використання осушених торфових та торфово-болотних ґрунтів 
під багаторічні трави найбільше відповідає їх збереженню, екологіч-
ним особливостям Полісся та інтенсифікації кормовиробництва. 

4. Напрям пріоритетного використання осушених земель після ре-
конструкції під багаторічні трави, має ті переваги, що не потребує по-
ниження ґрунтових вод глибше 0,6-0,7 м і, як наслідок, відпадає пот-
реба кардинального регулювання річок – водоприймачів, достатньою є 
неглибока мережа каналів. 

5. Системи двосторонньої дії з машинною подачею води на зволо-
ження, як і польдерні системи в Поліссі України, на найближчі роки 
втрачають свою доцільність в зв’язку з гострим дефіцитом енергетич-
них ресурсів. Перспективним напрямом є удосконалення самотічних 
осушувальних систем з попереджувальним шлюзуванням. 

6. Проектування реконструкції осушувальних систем під багаторіч-
ні трави є засіб спонукати сільгоспвиробників дотримуватися рекоме-
ндацій науки щодо раціонального використання осушених торфових 
ґрунтів. 
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Description of the development stages of land-reclamation in Polissіa is 
given. Positive experience of period of 1966-1992 is generalized. Way of 
revival of land-reclamation in the conditions of deficit of power and 
financial resources is offered. 
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ВОЗРОЖДЕНИЕ ОСУШИТЕЛЬНЫХ МЕЛИОРАЦИЙ В  
ПРИПЯТСКОМ ПОЛЕСЬЕ УКРАИНЫ 
 
Дана характеристика этапов развития и упадка мелиорации на 
Полесье. Обобщён положительный опыт 1966-1992 годов, возмож-
ность его использования. Предложены пути возрождения мелио-
рации в условиях дефицита энергетических и финансових ресур-
сов. 
Ключевые слова: этапы мелиорации, возрождение мелиорации в 
условиях дефицита енергетических ресурсов, использование осу-
шенных земель, способы улучшения мелиоративного состояния 
осушенных земель, реконструкция при ограниченных энергетиче-
ских ресурсах.  
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