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ВСТУП
Завданнями охорони земель є забезпечен�

ня збереження та відтворення земельних ре�
сурсів, екологічної цінності природних і набу�
тих якостей земель. Зміст охорони земель
включає такі елементи: обгрунтування і забез�
печення досягнення раціонального землекори�
стування; захист сільськогосподарських угідь,
лісових земель та чагарників від необгрунтова�
ного їх вилучення для інших потреб; захист зе�
мель від ерозії, селів, підтоплення, заболочу�
вання, вторинного засолення, пересушення,
ущільнення, забруднення відходами виробниц�
тва, хімічними та радіоактивними речовинами
та від інших несприятливих природних і техно�
генних процесів; збереження природних водно�
болотних угідь; попередження погіршення ес�
тетичного стану та екологічної ролі антропо�
генних ландшафтів; консервація деградованих
і малопродуктивних сільськогосподарських
угідь.

Разом з тим, забезпечення виконання за�
ходів щодо відтворення (відновлення) земель�
них ресурсів, екологічної цінності природних і
набутих якостей земель без виділення коштів з
державного або місцевого бюджету громадя�
нам або юридичним особам, з вини яких відбу�
лося таке порушення, є на сьогодні неможли�
вим.

Економічне стимулювання раціонального
використання та охорони земель являє собою
комплекс взаємозалежних заходів, спрямова�
них на підвищення зацікавленості осіб, які
здійснюють використання земель, у збереженні
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і відтворенні родючості грунтів, здійсненні за�
ходів щодо захисту земельних ресурсів від не�
гативних наслідків господарської діяльності
людини. Тобто йдеться про запровадження та�
кого економічного механізму, який стимулю�
вав би раціональне використання та охорону
земельних ресурсів при веденні сільськогоспо�
дарської діяльності [4].

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Зміст економічного стимулювання раціо�

нального використання та охорони земель
стисло пояснюється у статті 205 Земельного
кодексу України, де передбачено ряд заходів
щодо забезпечення суб'єктами господарюван�
ня раціонального землекористування, а саме:
надання податкових і кредитних пільг, виділен�
ня коштів для відновлення попереднього стану
земель, звільнення від плати за землю ділянок
у стадії сільськогосподарського освоєння або
поліпшення їх стану, компенсація зниження
доходу внаслідок тимчасової консервації зе�
мель. Проте ці механізми не діють автоматич�
но. Потрібно здійснити послідовне державне
регулювання землекористування, залучаючи
економічні стимули до екологічної спрямова�
ної діяльності суб'єктів господарювання.

Виділення коштів з державного або місце�
вого бюджетів громадянам та юридичним осо�
бам для відновлення попереднього стану зе�
мель, порушених не з їх вини, є одним із най�
ефективних видів економічного стимулювання
раціонального використання та охорони зе�
мель.
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Вивченням даної проблеми займались такі
науковці, як Д.І. Бабміндра, О.Ф. Балацький,
І.К. Бистряков, В.А. Борисова, П.П. Борщевсь�
кий, С.Ю. Булигін, В.Г. В'юн, В.В. Горлачук,
Г.Д. Гуцуляк, Б.М. Данилишин, Д.С. Добряк,
П.П. Руснак, Тараріко, А.М. Третяк, М.М. Фе�
доров, М.Г. Ступень, Л.І. Дідковська та інші.
Проте ця проблема потребує подальшого вив�
чення і необхідного дослідження деяких форм,
передумов та обсягів такого фінансування.

ВКЛАД МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ
1. Економічне стимулювання за здійснення

протиерозійних заходів, у тому числі створен�
ня і додержання КМОТ.

Економічне стимулювання за здійснення
протиерозійних заходів проводиться за умови
участі власників землі або землекористувачів
у загальнодержавній (регіональній, локальній)
програмі із захисту грунтів від ерозії за вико�
нання робіт, передбачених проектом землеус�
трою або грунтозахисним планом і виконаних
за власний рахунок.

Інформаційною базою для економічного сти�
мулювання раціонального використання і охоро�
ни земель від водної та вітрової ерозії є дані влас�
ників землі або землекористувачів щодо:

— змін у землекористуванні, які щорічно
ними реєструються;

— змін у якісному стані грунтів, що визна�
чаються спеціалізованими організаціями (один
раз у 5 років);

— здійснених заходів щодо захисту грунтів
від водної та вітрової ерозії в обсягах, перед�
бачених у проектах землеустрою або в грун�
тозахисних планах;

— наслідків екстремальних природних си�
туацій (злива, град, повені, пилові бурі тощо),

які мали місце в період
між двома турами агро�
хімічного обстеження
(за даними метеороло�
гічних станцій);

— втрат грунту на
ділянках, де внаслідок
водної та вітрової ерозії
при екстремальних при�
родних ситуаціях (зли�
ва, град, повені, пилові
бурі тощо) пошкоджено
або знищено застрахо�
вані сільськогосподар�
ські культури;

— створення захис�
них лісових смуг і буді�
вництва гідротехнічних

протиерозійних споруд, проведення рубок дог�
ляду в лісосмугах і своєчасного ремонту гідро�
технічних протиерозійних споруд;

— створення лінійних елементів КМОТ.
Вказані дані погоджуються з районними

відділами (управління) Держкомзему, до бан�
ку даних яких власники землі та землекорис�
тувачі передають зазначену інформацію.

При створенні і додержанні елементів
КМОТ, здійсненні комплексу протиерозійних
заходів у обсягах, передбачених в проектах
землеустрою або в грунтозахисних планах, при
збільшенні або стабілізації вмісту гумусу в
грунтах за період між двома турами агрохі�
мічного обстеження, власникам землі або зем�
лекористувачам виплачується економічне сти�
мулювання у відповідно розмірах (табл. 1).

2. Економічне стимулювання за здійснення
протиерозійних організаційних та агротехніч�
них заходів.

При виконанні робіт з організації території
землекористування власниками землі або зем�
лекористувачами у відповідності з проектом
землеустрою або грунтозахисними планами за
власний рахунок їм компенсується від 30 до 100
відсотків вартості цих робіт.

При якісному проведенні протиерозійних
агротехнічних заходів за умови покращання
або стабілізації якісного стану грунтів, що
підтверджується матеріалами агрохімічного
обстеження (відображеними в агрохімічному
паспорті), власникам землі або землекористу�
вачам виплачується від 30 до 100 відсотків вар�
тості додаткових витрат за проведення агро�
технічних протиерозійних заходів.

3. Економічне стимулювання за здійснення
протиерозійних лукомеліоративних та лісоме�
ліоративних заходів.
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12,1 
100 100 100 100 100 100 

Таблиця 1. Розміри економічного стимулювання за здійснення
протиерозійних заходів з урахуванням ерозійної ситуації

* Примітка. Річні втрати грунту від ерозії (т/га) можуть коригуватися для кожного природ�
но�сільськогосподарського району.
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При якісному проведенні поверхневого і
корінного поліпшення сіножатей та пасовищ,
розміщених на еродованих землях, щілюванні
їх площ власникам землі або землекористува�
чам виплачується від 30 до 100 відсотків вар�
тості витрат на проведення цих заходів, вико�
наних за власний рахунок.

При створенні власниками землі або земле�
користувачами полезахисних та інших захис�
них лісових насаджень за власний рахунок їм
повністю компенсується вартість витрат.

При проведенні регулярних рубок догляду
в захисних лісосмугах власникам землі або зем�
лекористувачам виплачується від 30 до 100
відсотків вартості цих робіт.

4. Економічне стимулювання за здійснення
протиерозійних гідротехнічних заходів.

При будівництві власниками землі або зем�
лекористувачами за свій рахунок гідротехніч�
них протиерозійних споруд їм повністю ком�
пенсується вартість витрат.

При регулярному нагляді за експлуатацією
та проведенні своєчасного поточного ремонту
протиерозійних гідротехнічних споруд власни�
кам землі або землекористувачам виплачуєть�
ся від 30 до 100 відсотків вартості цих робіт.

Фінансування капіталоємких грунтоохо�
ронних заходів довгострокової дії (залізобе�
тонних водоскидних споруд, лотків�швидко�
токів, консольних перепадів та інших складних
гідротехнічних споруд) може проводитися
шляхом цільової субсидії для проведення пев�
ного обсягу робіт [2].

5. Економічне стимулювання розробників
проекту та організаціям, що забезпечили впро�
вадження проекту.

При якісному впровадженні комплексу про�
тиерозійних заходів у обсягах, передбачених в
проектах землеустрою, за умови покращення
або стабілізації якісного стану грунтів, що
підтверджується матеріалами агрохімічного
обстеження (за показниками агрохімічного
паспорту) розробникам проекту та організаці�

ям, що забезпечили
впровадження цього
проекту, розмір економ�
ічного стимулювання
встановлюється на рівні
3 відсотків від вартості
проекту і виплачується з
плати за землю, що
перераховується в дер�
жавний бюджет.

6. Економічне стиму�
лювання заходів з кон�
сервації деградованих,

малопродуктивних та техногенно забруднених
земель.

Виведення деградованих і малопродуктив�
них земель під консервацію і визначення роз�
мірів чистого доходу здійснюється при внут�
річинному господарському землеустрою.

За тимчасову консервацію орних земель на
схилах більше 3 із середньо� і сильнозмитими
грунтами, еродованими не з вини суб'єктів сти�
мулювання, при невикористанні їх у сільсько�
господарському виробництві власникам землі
та землекористувачам компенсуються середні
втрати доходу, одержуваного з консервованої
площі за попередні до консервації три роки в
залежності від строку консервації (за догово�
ром):

5 років — 50 відсотків;
10 років — 60 відсотків.
Відшкодування частини втраченого доходу

при тимчасовій консервації земель проводить�
ся щорічно і поширюється на весь період тим�
часової консервації земель.

Виведені на тимчасову консервацію ділян�
ки орних земель (при невикористанні їх у
сільськогосподарському виробництві) звільня�
ються від земельного податку у продовж всьо�
го періоду консервації [3].

При використанні консервованих земель
для сінокосіння та випасання худоби ставки
земельного податку на них застосовуються, як
на пасовищні угіддя. При цьому власникам
землі та землекористувачам виплачується до 60
відсотків різниці у втраті середньорічного до�
ходу, одержуваного з консервованої площі, за
останні 3 роки перед консервацією і сучасно�
го, на весь період тимчасової консервації.

При залуженні консервованих еродованих
орних земель у заплавах річок власникам землі
або землекористувачам виплачується від 50 до
100 відсотків вартості насіння та витрати на
посів багаторічних трав.

За довгострокову консервацію деградова�
них і малопродуктивних орних земель власни�
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(  ) 

0,0 0,5 0,5 
0,1 – 5,0 0,6 3,5 

5,1 – 10,0 0,7 7,0 
10,1 – 15,0 0,8 11,0 
15,1 – 20,0 0,9 15,5 
20,1 – 25,0 1,0 20,5 

Таблиця 2.  Розміри економічного стимулювання за підвищення
оцінки землі (у балах)
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кам землі й землекорис�
тувачам повністю повер�
тається оцінонювальна
вартість землі.

7. Економічне стиму�
лювання збереження і
підвищення родючості
грунтів.

Механізм економіч�
ного стимулювання за
збереження і підвищення
родючості грунтів сіль�
ськогосподарських угідь
базується на принципах
Методики грошової оцінки земель, затвердже�
ної постановою Кабінету Міністрів від 23 берез�
ня 1995 року № 213 та керівного нормативного
документа — еколого�агрохімічна паспортиза�
ція полів і земельних ділянок.

За базові (первинні) дані при нарахуванні
розміру економічного стимулювання прий�
мається грошова оцінка 1 га земельної ділянки
та динаміка показників агрохімічної оцінки
землі в балах.

Умовою економічного стимулювання є
покращення всіх показників родючості
грунтів або їх стабілізація, приведених в аг�
рохімічному паспорті земельної ділянки, і
відповідно загальної агрохімічної оцінки в
балах у порівнянні з оцінкою на час одер�
жання цієї земельної ділянки у власність чи
користування або попереднь ого агро�
хімічного обстеження.

За шкалою диференціації розмірів еконо�
мічного стимулювання за підвищення бальної
оцінки землі встановлюється відсоток еконо�
мічного стимулювання всередині кожного
інтервалу диференційовано за 1 бал, а сам роз�
мір економічного стимулювання нараховуєть�
ся наростаючим підсумком.

Розмір економічного стимулювання скла�
дається із суми розміру, розрахованого за по�
переднім інтервалом та добутку, що одержаний
від перемноження нормативу, встановленого
для наступного інтервалу, на фактичний при�
ріст балів (табл. 2).

Наприклад, якщо бал оцінки земельної ді�
лянки збільшився на 1,1, то економічне стиму�
лювання складатиме такий відсоток від грошо�
вої оцінки 1 га землі: 0,5 + 0,6 + 0,06 = 1,16

Для нівелювання розмірів витрат при про�
веденні робіт з підвищення родючості грунтів
гіршої і кращої якості вводиться коефіцієнт (К),
що характеризує відношення грошової оцінки
кращої землі (еталон) до грошової оцінки кон�
кретної земельної ділянки. Для зони Полісся

найвища грошова оцінка 1га дорівнює 5030 грн.,
для зони Лісостепу — 6930, для зони Степу —
6430 грн.

Наприклад, якщо земельна ділянка розта�
шована у зоні Полісся і має грошову оцінку 2860
грн./га, то коефіцієнт збільшення економічно�
го стимулювання становитиме 5030 : 2860 = 1,75.
Таким чином, розрахований розмір економіч�
ного стимулювання становитиме:

2860 х 1,16��������������� х 1,75 = 58 грн./га
        100

За умови, що рівень родючості грунтів зе�
мельної ділянки в балах зберігається на одно�
му рівні при повторному агрохімічному обсте�
женні, рівень економічного стимулювання
складає 0,5 відсотка до грошової оцінки 1 га цієї
землі, помноженої на коефіцієнт.

Наприклад, якщо грошова оцінка землі ста�
новить 2860 грн./га, то економічне стимулюван�
ня становитиме:

2860 х 0,5������������� х 1,75 = 25 грн./га
       100

Додаткове економічне стимулювання пе�
редбачається в умовах, коли рівень родючості
грунтів в балах збільшується вище середнього
(відсотків). Для визначення загальної суми еко�
номічного стимулювання дораховується 1
відсоток від неї.

Якщо рівень родючості грунтів за цей пері�
од зберігається на одному рівні, то до загаль�
ної суми економічного стимулювання додаєть�
ся 0,5 відсотки від неї.

У випадках недостатньої кількості коштів у
місцевому бюджеті для цілей економічного сти�
мулювання Кабінет Міністрів України може
прийняти рішення про доплату з коштів дер�
жавного фонду, сформованого з платежів за
землю.

8. Економічне стимулювання захисту земель
від забруднення небезпечними речовинами (пе�
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4,0 – 3,1 0,25 2,5 
3,0 – 2,1 0,20 4,5 
2,0 – 1,1 0,15 6,0 
1,0 – 0,1 0,10 7,0 

Таблиця 3. Розміри економічного стимулювання при зменшенні ГДК
забруднення грунтів важкими металами та залишками пестицидів і
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стицидами і агрохімікатами, радіонуклідами,
важкими металами, іншими хімічними елемен�
тами тощо).

За базові (первинні) дані при нарахуванні
розміру економічного стимулювання за зни�
ження забруднення земель береться розмір
нарахованого економічного стимулювання за
підвищення агрохімічного балу землі або його
збереження, до якого додається сума, що від�
повідає ступеню зниження забруднення.

При зменшенні забруднення грунтів важки�
ми металами та залишками пестицидів розмір
економічного стимулювання збільшується по
кожному з цих елементів чи пестициду відпо�
відно шкалі (табл. 3).

Наприклад, визначений вище розмір еконо�
мічного стимулювання 58 грн./га при зниженні
забруднення земельної ділянки одним з важ�
ких металів з 4 до 2,9 ГДК збільшиться до 59,68
грн./га, або на 2,9 відсотків.

Якщо агрохімічний бал оцінки землі збері�
гається на одному рівні, але зменшується за�
бруднення одним з важких металів з 4 до 2,9 ГДК,
то розмір економічного стимулювання стано�
витиме на 1 га: 25 грн. + 0,72 грн. = 25,72 грн.

При зменшенні радіоактивного забруднен�
ня земель розмір економічного стимулювання
землевласникам і землекористувачам збіль�
шується відповідно до шкали (табл. 4).

Наприклад, визначений вище розмір еконо�
мічного стимулювання 58 грн./га при зниженні
забруднення з 15 до 8 Кі/км2 збільшиться на:
2,5 відсотків + 1,2 відсотків = 3,7 відсотків, або
до 60,14 грн./га.

При збереженні агрохімічного балу землі на
одному рівні, але при зниженні радіоактивно�
го забруднення з 15 до 8 Кі/км2 розмір економ�
ічного стимулювання за 1 га становитиме: 25
грн. + 0,92 грн. = 25,92 грн.

ВИСНОВКИ
Виділення коштів державного або місцевого

бюджету громадянам та юридичним особам для
відновлення попереднього стану земель, поруше�

них не з їх вини, може
відбуватися у формі:

— економічного сти�
мулювання за здійснен�
ня протиерозійних за�
ходів, у тому числі ство�
рення і додержання
КМОТ;

— економічного сти�
мулювання за здійснен�
ня протиерозійних ор�
ганізаційних заходів;

— економічного стимулювання за здійснен�
ня протиерозійних агротехнічних заходів

— економічного стимулювання за здійснен�
ня протиерозійних лукомеліоративних заходів;

— економічне стимулювання за здійснення
протиерозійних лісомеліоративних заходів;

— економічного стимулювання за здійснен�
ня протиерозійних гідротехнічних заходів;

— економічного стимулювання розробників
проекту та організаціям, що забезпечили впро�
вадження проекту;

— економічного стимулювання за поліп�
шення культуртехнічного стану земель;

— економічного стимулювання заходів з
консервації деградованих, малопродуктивних
та техногенно забруднених земель;

— економічне стимулювання збереження і
підвищення родючості грунтів;

— економічного стимулювання захисту зе�
мель від забруднення небезпечними речовина�
ми (пестицидами і агрохімікатами, радіонуклі�
дами, важкими металами, іншими хімічними
елементами тощо).
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15,0 – 10,1 0,5 2,5 
10,0 – 5,1 0,6 5,5 
5,0 – 0,1 0,7 9,0 

Таблиця 4. Розміри економічного стимулювання при зменшенні
рівнів забруднення радіонуклідами


