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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Ефективне використання земельних ре
сурсів має винятково важливе значення для
сталого розвитку аграрного сектора України.
Цьому має бути підпорядковане реформуван
ня земельних відносин, на основі якого здійсне
но перехід до різних форм власності на землю,
запроваджено платне землекористування
тощо. Проте в державі поки що не вирішено
проблему забезпечення раціонального та еко
логобезпечного використання земельних ре
сурсів. На сьогодні екологічна ситуація в Ук
раїні з використанням землі як природного ре
сурсу незадовільна. Це викликано шкідливим
антропогенним впливом, вирощуванням сіль
ськогосподарських культур без застосування
прогресивних технологій, не обгрунтовано ви
соким відсотком розорюваних площ, в тому
числі малопродуктивних і ерозійнонебезпеч
них земель, що призводить до деградації, зни
ження або навіть втрати природної родючості
грунтів, а отже, і до суттєвого погіршення про
дуктивності земельних угідь в цілому. Тому
встановлення оптимального співвідношення зе
мельних угідь сільськогосподарських підпри
ємств з додержанням системи правових, орга
нізаційних, економічних та інших заходів, які
спрямовані на охорону земель, є першочерго
вою умовою ефективного розвитку економіки
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та збереження властивостей природних ланд
шафтів.
Теоретичні і практичні аспекти збережен
ня, відтворення та ефективного використання
земельних ресурсів висвітлено в наукових пра
цях: І.К. Бистрякова, Д.С. Добряка, А.Г. Мар
тина, Л.Я. Новаковського, А.М. Третяка,
М.Г. Ступеня та інших. Науковопрактичне об
грунтування шляхів підвищення економічної
ефективності сільськогосподарського вироб
ництва, його інтенсифікації, раціонального ви
користання і охорони земельних ресурсів у
процесі розвитку земельних відносин найбільш
повно висвітлили в своїх роботах: Д.І. Бабмі
ндра, В.М. Будзяк, В.П. Галушко, Г.Д. Гуцу
ляк, П.Г. Казьмір, М.М. Федоров, М.А. Хвесик,
В.В. Юрчишин та інші.
Проте, постійні зміни, які відбуваються в
суспільноекономічному житті країни, і зокре
ма в сільському господарстві, вимагають по
глиблених досліджень щодо формування меха
нізму організаційноправове забезпечення ра
ціонального використання земель сільськогос
подарського призначення в умовах ринкових
трансформацій.
Метою даної статті є обгрунтування науко
вометодичних засад організаційноправове за
безпечення раціонального використання зе
мель сільськогосподарського призначення.
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цьому відбулося збільшен
ня площі ріллі на 24,6 тис.
2011 ɪ.
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Джерело інформації: Дані Державного комітету України по земельних ресурсах (форма цих культур при одночас
№ 6зем) [2].
ному зменшенні питомої
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ваги зернобобових від 9,8 до 3,0% в складі зер
ДОСЛІДЖЕННЯ
нових і кормових культур від 37,0 до 15,4% в
Багатоплановість експлуатації землі як загальній посівній площі не має позитивного
об'єкта господарської діяльності людини, її об впливу на збільшення родючості грунтів і по
меженість у просторі, незамінність, невідтво кращення якості грунтів. У результаті цього по
рюваність висувають на перший план пробле рушуються науково обгрунтовані сівозміни,
му раціонального її використання та охорони протиерозійна організація територій, впровад
[6, с. 35]. У свою чергу, організація раціональ ження монокультури і, як наслідок, відбуваєть
ного і ефективного використання земельних ся погіршення якості сільськогосподарської
ресурсів на всіх рівнях територіальних утво продукції та розвиток деградації земель.
рень являє собою комплексну систему заходів,
Висока щільність населення, а також інтен
що забезпечує вирішення правових, соціально сивний розвиток промисловості та сільського
економічних, технологічних, організаційноте господарства призвели до надмірного освоєн
риторіальних і екологічних завдань сільсько ня та залучення до інтенсивного використання
господарського землекористування.
земельного фонду для різноманітних цілей.
Проте, сучасне використання земельних Зараз тільки 8% території країни перебуває у
ресурсів України не відповідає вимогам раціо "природному" стані [5, с. 11].
нального природокористування, адже поруше
Внаслідок порушення науково обгрунтова
но екологічно допустиме співвідношення площ них систем ведення землеробства природна
ріллі, природних кормових угідь, лісових наса родючість сільськогосподарських угідь зни
джень, що негативно впливає на стійкість аг жується. Майже на всіх землях спостерігаєть
роландшафту. Зокрема, за останні 5 років ся зниження вмісту гумусу в грунтах. Загалом
відбулися наступні зміни в структурі земель Ук по Україні баланс гумусу негативний і серед
раїни (табл. 1).
ньорічні втрати гумусу становлять 0,6—0,7 т/
Так, зменшилися площі умовно стабільних га. Існують дві основні причини втрати гумусу.
угідь: зменшилися площі перелогів на 109,1 тис. Перша — це результат переваги мінералізації
га, сіножатей — на 18 тис. га, пасовищ — на 39,4 гумусу над його надходженням і гуміфікації
тис. га, багаторічних насаджень — 4 тис. га. При свіжої органічної речовини. Ці втрати назива
Таблиця 1. Зміни в структурі земельних угідь України, тис. га
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ють біологічними. Друга група причин зумов
лена процесами ерозії грунтів (механічні втра
ти) [1, с. 64].
Головна причина дефіцитного балансу гу
мусу і поживних речовин в цілому — недостат
ня кількість внесення органічних і мінераль
них добрив. При цьому відбувається знижен
ня урожайності сільськогосподарських куль
тур.
Обсяги внесення мінеральних добрив за ос
танні роки знизились майже у 5 разів. Якщо в
1990 р. їх було внесено 4,2 млн тонн діючої ре
човини, у тому числі азотних — 1,8; фосфор
них — 1,3; калійних — 1,2 млн тонн, що у пере
рахунку на 1 га посівної площі становило 141
кг діючої речовини, то у 2010 р. — відповідно
1060,6 тис. тонн діючої речовини 670,4; 237,8;
152,4 тис. тонн, або 50,5 кг діючої речовини на
1 га. Обсяги внесення органічних добрив зни
зились з 8,6 тонн на 1 га в 1990 р. до 0,56 тонни
на 1 га в 2010 р. [2; 5]. Занепокоєння викликає
позитивна тенденція збільшення обсягів вне
сення мінеральних добрив при зниженні обсягів
органічних добрив.
При такому рівні застосування добрив у
землеробстві баланс поживних речовин став
від'ємним. Окрім зниження кількості внесених
добрив, відбувається порушення співвідношен
ня поживних речовин у мінеральних добривах
на користь азотних сполук. Наслідком цих тех
нологічних відхилень є загроза значного зни
ження родючості грунтів, зменшення обсягу
виробництва сільськогосподарської продукції
і погіршення її якості.
Аналіз існуючої в Україні системи земель
них платежів показує, що вона не відповідає
сучасним реаліям створення системи економі
чного регулювання земельних відносин і управ
ління земельними ресурсами. Земельними пла
тежами охоплено менше третини земельного
фонду; ставки платежів низькі; існує величез
на кількість пільговиків, звільнених від пла
тежів; кошти від земельних платежів викорис
товуються нецільовим чином; обмеженим є
набір форм плати за землю.
В процесі земельної реформи було здійсне
но перехід до різноманітних форм земельної
власності та проведено безплатний перероз
поділ землі на користь громадян. Проте в країні
на сьогодні ще немає повного кадастру земель.
Хоча кадастр земельних ресурсів є інформац
ійною базою для ведення землеустрою, регу
лювання земельних відносин, оподаткування та
інвестицій з метою збалансованого викорис
тання і охорони земель.
Жодне із основних завдань ведення держав

56

ного земельного кадастру, які визначені зе
мельним законодавством, у даний час не вико
нується, зокрема: не забезпечується повнота
відомостей про всі земельні ділянки (за дани
ми Державного агентства земельних ресурсів
України станом на 2010 р. у державному реєстрі
земель обліковувалися семантичні та картог
рафічні відомості лише 10 млн земельних діля
нок, тобто близько 40 % від їх загальної кіль
кості); не застосовується єдина система про
сторових координат та система ідентифікації
земельних ділянок; не запроваджено єдину си
стему земельнокадастрової інформації та її
достовірності.
Таким чином, можна зробити висновок,
що в процесі реформування земельних відно
син виникли наступні екологоекономічні
проблеми сільськогосподарського землеко
ристування: правова невизначеність регулю
вання землекористування через відсутність
механізмів зонування; скорочення площі
сільськогосподарських угідь, якими користу
ються товаровиробники; зростаюча парцеля
ція та розпорошеність сільськогосподарсь
ких угідь внаслідок паювання; порушення
екологічно допустимого співвідношення
площ ріллі; деградації та забруднення
грунтів; відсутність економічних стимулів і
санкцій як ефективних важелів управління
землекористуванням; недосконала система та
механізм розподілу платежів за користуван
ня земельними ресурсами сільськогоспо
дарського призначення; відсутність земле
впорядних робіт з раціоналізації землекори
стування та охорони земель.
Раціональне використання земельних ре
сурсів передбачає отримання максимального
економічного ефекту від їх використання.
Проте економічний ефект, як відомо, може
увійти у конфлікт з екологічною раціональн
істю, і тоді його не можна вважати позитив
ним. Тому поняття раціональності викорис
тання земель органічно включає до свого
змісту і охорону земель. У першу чергу, це
стосується земель сільськогосподарського
призначення, адже раціональність їх викори
стання — це науково, екологічно, економіч
но, соціально обгрунтоване і найбільш доц
ільне використання земель, що включає до
свого змісту також їх охорону в процесі цьо
го використання.
Саме у Земельному кодексі України (2001 р.)
[4], вперше в земельному законодавстві, було
закріплено принцип пріоритетності вимог еко
логічної безпеки (п. "д" ст. 5). Цей принцип є
однією з норм Конституції, закріпленої в ст. 50,
Передплатний індекс 21847
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Ɂ ɚɯ ɨɞ ɢ ɳ ɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱ ɟɧɧɹ ɪ ɚɰɿɨ ɧɚɥ ɶɧɨ ɝɨ ɜɢɤɨɪ ɢɫɬ ɚɧɧɹ
ɡɟɦɟɥɶ ɫɿɥ ɶɫɶɤɨɝ ɨɫɩɨ ɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɩɪ ɢɡɧɚɱɟɧɧɹ

1 ɝɪɭ ɩɚ
ɉ ɨɬ ɪɟɛɭɸ ɬ ɶ ɞ ɨɞ ɚɬ ɤɨɜɢɯ ɮ ɿɧɚɧɫɨɜɢɯ
ɜɤ ɥɚɞɟɧɶ
ɏɿɦ ɿɱ ɧɚ ɦ ɟɥɿɨ ɪ ɚɰɿɹ
ȼ ɫɬɚɧɨ ɜɥɟɧɧ ɹ ɨ ɩɬɢɦɚɥ ɶɧɨ ɝɨ
ɫɩɿɜ ɜɿɞɧɨ ɲ ɟɧ ɧɹ ɪ ɿɥɥ ɿ,
ɛɚɝ ɚɬɨɪ ɿɱ ɧɢɯ ɧɚɫɚɞɠ ɟɧɶ ,
ɫɿɧɨ ɠ ɚɬɟɣ ɬɚ ɩɚɫɨɜ ɢɳ
Ȼɭ ɞ ɿɜ ɧɢɰɬɜɨ ɝɿɞ ɪ ɨɬɟɯ ɧɿɱ ɧɢɯ
ɫɩɨɪ ɭ ɞ
Ȼɭ ɞ ɿɜ ɧɢɰɬɜɨ ɜɚɥ ɿɜ , ɬɟɪ ɚɫ ɬɚ
ɿɧɲ ɢɯ ɩɪ ɨɬɢɟɪ ɨ ɡɿɣɧɢɯ
ɤɨ ɧɫɬɪɭ ɤɰɿɣ

2 ɝɪɭ ɩɚ
ɉɨ ɬɪ ɟɛ ɭɸ ɬɶ ɜɢɜɚɠɟɧɨɝɨ ɧɚɭɤɨ ɜɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ
ɞɨ ɨɪ ɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɝɨɫɩɨɞ ɚɪɫɶɤɨʀ ɞ ɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ȼ ɢɛ ɿɪ ɫɬɪɭ ɤɬɭɪ ɢ ɩɨɫɿɜɧɢɯ ɩɥ ɨ ɳ
ɡ ɚɥ ɟɠ ɧɨ ɜ ɿɞ ɫɬɚɧɭ ʉɪɭ ɧɬɨɜ ɨɝ ɨ
ɩɨ ɤɪ ɢɜ ɭ ɧɚ ɨɤ ɪ ɟɦɢɯ ɞ ɿɥɹɧɤ ɚɯ
Ⱦ ɨ ɬɪ ɢɦɚɧɧɹ ɝɪ ɭɧ ɬɨ ɡɚɯ ɢɫɧɢɯ
ɫɿɜɨ ɡɦ ɿɧ ɬɚ ɱ ɟɪɝ ɭɜ ɚɧ ɧɹ
ɤ ɭɥ ɶɬɭɪ
Ɋ ɨ ɡɦɿɳ ɟɧɧɹ ɤɭ ɥɶɬɭ ɪ ɧɚ ɡɟɦ ɥɹ ɯ
ɜɿɞ ɩɨ ɜɿɞɧ ɨʀ ɟɤ ɨɥ ɨ ɝɿɱ ɧɨ ʀ ɩɪɢɞ ɚɬɧɨ ɫɬɿ
ɞ ɥ ɹ ɜɢɪ ɨ ɳ ɭ ɜɚɧɧɹ
Ɂ ɚɫɬɨɫɭ ɜɚɧɧɹ ɨɪ ɝ ɚɧɿɱ ɧɢɯ ɞ ɨ ɛɪ ɢɜ
ɪ ɨ ɫɥɢɧɧɨ ɝ ɨ ɩɨ ɯɨ ɞ ɠ ɟɧɧɹ
Ⱦ ɨ ɬɪ ɢɦɚɧɧɹ ɚɝɪ ɨ ɬɟɯ ɧɿɱ ɧɢɯ
ɜ ɢɦɨ ɝ ɩɪ ɢ ɜɢɪ ɨ ɳ ɭɜ ɚɧɧɿ ɤɭ ɥɶɬɭ ɪ

Рис. 1. Організаційні заходи щодо забезпечення раціонального використання земель
сільськогосподарського призначення

де зазначено, що кожен має право на безпечне
для життя і здоров'я довкілля та на відшкоду
вання завданої порушенням цього права шко
ди. Пріоритетність вимог екологічної безпеки
над безпекою економічною та іншою зумовле
на її високим рівнем можливих негативних
наслідків для людини. Якщо діяльність суб'єктів
(переважно юридичних осіб) перешкоджає
здійсненню громадянами їх права на безпечне
для життя і здоров'я довкілля, то вона згідно
зі ст. 10 Закону України "Про охорону навко
лишнього природного середовища" підлягає
припиненню.
Окрім Земельного кодексу існує велика
кількість законодавчих актів, які регулюють
питання раціонального використання земель
них ресурсів та їх охорони. Водночас можна
констатувати той факт, що сучасний стан зе
мельних ресурсів не забезпечує виробництво
сільськогосподарської продукції в обсягах, не
обхідних для формування продовольчої безпе
ки і забезпечення сталого розвитку держави.
Існуючими нормативноправовими документа
ми недостатньо системно охоплюються питан
ня збереження і невиснажливого використан
ня земельних ресурсів України. Багато питань
стосовно зазначеної проблеми залишаються ще
нерозв'язаними і законодавчо не врегульовани
ми. Серед них: призупинення деградаційних
процесів грунтів і відтворення їх родючості;
Передплатний індекс 21847

державний контроль за зміною родючості
грунтів земель сільськогосподарського призна
чення; зменшення рівня розораності шляхом
консервації непридатних та малопродуктивних
земель; контроль за поверненням орендованих
земель у належному стані; фінансування за
ходів щодо раціонального використання зе
мельних ресурсів і на їх охорону; економічне
стимулювання екологічно безпечного сільсько
господарського виробництва тощо. Найбільш
відчутною є відсутність досконалої системи
нормативноправових документів, які реально
регламентували б науково обгрунтоване, еко
логічно і економічно допустиме використання
земель в умовах наявності дрібних землевлас
ників та землекористувачів.
Нами пропонується згрупувати окремо
заходи щодо забезпечення раціонального ви
користання земель сільськогосподарського
призначення на такі, що потребують додат
кових фінансових вкладень, і ті, що можна
здійснити власними силами землекористу
вачів без додаткових витрат, використовую
чи науковий підхід до організації господарю
вання (рис. 1).
Дослідженнями встановлено, що навіть ви
конання заходів другої групи, тобто самими
землекористувачами, сприятиме покращанню
екологічного стану сільськогосподарських
угідь та економічних показників діяльності гос
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подарств. Є підстави сподіватись, що у подаль
шому, в міру економічного зростання, в Україні
з'явиться можливість державного фінансуван
ня заходів, віднесених до першої групи. Екобез
печне використання земель і в кінцевому
підсумку ведення екологічного землеробства
передбачає позитивні екологічні, економічні та
соціальні наслідки.
На нашу думку, першим кроком щодо вдос
коналення нормативноправової бази еколого
економічного використання земельних ре
сурсів сільськогосподарського призначення є
прийнятий Закон України "Про державний зе
мельний кадастр" [3], адже без земельного ка
дастру неможливо проводити ефективну еко
логоекономічну політику у сфері земельних
відносин. Раціональне використання і охорона
земельних ресурсів можливе на основі форму
вання дбайливого, екологічно свідомого влас
ника землі. Оскільки земельна реформа в Ук
раїні ще не завершена (не прийнятий Закон
України "Про ринок землі"), необхідно внести
зімни до Закону України "Про оренду зелі".
Статтею 19 даного закону передбачено, що при
передачі в оренду сільськогосподарських угідь
для ведення товарного сільськогосподарсько
го виробництва строк дії договору оренди зе
мельних ділянок визначається з урахуванням
періоду ротації основної сівозміни згідно з про
ектами землеустрою [7, с. 12]. Але Закон Ук
раїни "Про оренду землі" не передбачає конт
ролю за поверненням орендованих земельних
ділянок в належному стані після закінчення
терміну їх оренди, що актуально в умовах ре
формуванням земельних відносин, коли влас
никами землі стають юридичні і фізичні особи
з недостатнім рівнем агрономічних та агро
хімічних знань, яким байдужа не тільки якість
землі, а й її подальша доля.
Важливим питанням щодо запровадження
ефективної системи раціонального сільсько
господарського землекористування є форму
вання оптимальних розмірів землекористуван
ня. Для цього необхідно здійснити розробку,
затвердження та забезпечити реалізацію на
практиці науковотехнічної програми із земле
устрою сільських територій та сільськогоспо
дарських землекористувань, яка має включати
механізм інвентаризації земельної власності на
селі, зонування земель сільських територій за
доцільністю їх використання та інвестиційною
привабливістю, екологоекономічне обгрунту
вання організації сівозмін з урахуванням рин
кової кон'юнктури, організацію землеохорон
них заходів тощо. Для реалізації зазначених
завдань актуальним питанням залишається
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прийняття проектів Законів України "Про зо
нування земель" та "Про державну інвентари
зацію земель", які знаходяться на розгляді у
Верховній Раді України.
Вважаємо, що важливою передумовою
формування чіткого ринку земель сільсько
господарського призначення є прийняття За
кону України "Про ринок земель". Цей зако
нопроект знаходиться на розгляді у Верховній
Раді України і спрямований на врегулювання
таких заходів: остаточне завершення створен
ня ринкових передумов для залучення до еко
номічного обігу земельних ділянок; організа
цію прозорого публічного ринку земель із
запровадженням конкурентності їх продажу;
забезпечення повноти надходження податків
і зборів.
Невирішеним питанням залишається моні
торинг земельних ресурсів, який відіграє до
сить важливе значення у раціональному та еко
безпечному землекористуванні, збереженні та
відтворенні родючості сільськогосподарських
угідь, а також упередженні подальшої дегра
дації земель. Зрозумілим є те, що ведення мо
ніторингу має регламентуватись нормативно
правовими актами. Питання моніторингу зе
мель на сучасному етапі регулюється Земель
ним кодексом України (ст. 191—192) [4], Зако
ном України "Про охорону земель" (ст. 54),
"Положенням про державний моніторинг на
вколишнього природного середовища" №785
від 23.09.93 р., "Положенням про моніторинг зе
мель" №661 від 30.08.93 р., "Положенням про
моніторинг грунтів на землях сільськогоспо
дарського призначення" №51 від 26.02.2004 р.
Сучасна система охорони земельного фон
ду України повинна починатись із агроеколог
ічного моніторингу, який має вирішувати зав
дання встановлення взаємозв'язків факторів
(природних і антропогенних), що спричиняють
сучасний стан земельних ресурсів, а саме: своє
часне виявлення змін у якісному стані земель
них ресурсів; екологоекономічна оцінка якіс
ного стану угідь; надання рекомендацій щодо
економічно ефективного та екологічно безпеч
ного використання земельних ділянок; інфор
маційне забезпечення земельного кадастру;
забезпечення населення інформацією про стан
земельних ресурсів. Агроекологічний моніто
ринг визначає причини деградаційних процесів,
досліджуючи технології вирощування сільсь
когосподарських культур, специфіку викори
стання земель, джерела негативного впливу
тощо.
Про важливість моніторингу говорить вже
факт визначення на його основі деградованих
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земель в Україні. Проте дієвої системи спосте
реження за станом земельних ресурсів сьогодні
ми не маємо. Відсутність моніторингу на прак
тиці зумовлює цілий ряд несприятливих нас
лідків: відсутність об'єктивної оцінки стану зе
мельних ресурсів; невідповідність балу боніте
ту урожайності сільськогосподарських куль
тур; врахування вартості землі не тільки на ос
нові наявного гумусу, а й на основі фізико
хімічних показників.
Потребує нагального вирішення питання
вдосконалення державного контролю за вико
ристанням та охороною грунтів. Службами, які
на сьогодні досліджують якісний стан грунтів,
є "Центр держродючість" та мережа регіональ
них центрів "Облдержродючість". Водночас
вони не мають і не можуть мати повноважень
щодо державного контролю у цій сфері. Наразі
державі потрібна ще одна розгалужена струк
тура, наділена правами та спроможна здійсню
вати технологічний контроль за раціональним
використанням та охороною земель сільсько
господарського призначення. Як прототип до
цільно використати досвід США [6, с. 34], де
вже майже 70 років діє Служба охорони грун
тів, яка здійснює всі роботи з вивчення, вико
ристання, охорони й управління земельними
ресурсами. Служба володіє картографічною та
аналітичною інформацією про стан земельних
ресурсів країни, постійно її оновлює, визначає
пріоритетні проблемні питання, формує пропо
зиції конгресу щодо бюджетного фінансуван
ня заходів з охорони грунтів і грунтоохорон
них законодавчих актів. Враховуючи позитив
ний зарубіжний досвід у цій сфері, доцільно
утворити Державну службу охорони грунтів —
урядовий орган державного управління. Для
забезпечення нормального функціонування
зазначеної служби слід внести зміни до Земель
ного кодексу України, Законів України "Про
охорону земель", "Про державний контроль за
використанням та охороною земель", "Про
оцінку земель".
ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Таким чином, однією зі складових системи
управління сільськогосподарським виробниц
твом є забезпечення узгодженості її інститу
ційних та функціональних підсистем та органі
заційноправове забезпечення раціонального
використання земель сільськогосподарського
призначення. З метою подолання виявлених
протиріч у вітчизняному земельному законо
давстві в контексті забезпечення екологічно
сталого розвитку сільськогосподарських угідь
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і продовольчої безпеки держави окреслено
коло принципових питань, які мають бути ви
рішені у процесі поетапного прийняття Законів
України, що стосуються питань становлення
ринку землі, здійснення зонування земель за
рівнем їх екологічності, консервації малопро
дуктивних, деградованих і техногенно забруд
нених земель, моніторингу земель та їх паспор
тизації.
Нормативноправове врегулювання земель
них відносин сприятиме стабільності та ефек
тивності функціонування системи сільськогос
подарського землекористування, зорієнтова
ної на вирішення питань продовольчої безпеки
країни, досягнення добробуту громадян і роз
виток сільських територій. Воно також вирішу
ватиме найпроблемніші питання формування
цивілізованого ринку земель сільськогоспо
дарського призначення, використання, відтво
рення і їх охорони, збереження родючості
грунтів, що дозволить проводити прогнозова
ну, прозору політику земельних відносин, яка
сприятиме зростанню довіри населення, його
переконанню у незворотності земельної ре
форми, активізації інвестиційних процесів в
аграрному секторі.
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