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ISSUES OF THE MANAGEMENT OF ECOLOGICALLY SAFE LAND USE
Проаналізовано проблеми управління екологобезпечним землекористуванням. Досліджено динаміку та тенденції
внесення органічних добрив у грунти України з метою ефективного управління їх родючістю та покращення еколо%
гічного стану. Виявлено причини недотримання науково обгрунтованих нормативів внесення органічних добрив та
порушення меж екологобезпечного землекористування в різних регіонах України. Запропоновано напрями покра%
щення управління екологобезпечним використанням земель.
Issues of the ecologically safe land use have been analyzed. Dynamics and tendencies of application of organic
fertilizers in the soils of Ukraine in order to effectively control their fertility and improve the ecological condition have
been investigated. The causes of failure to comply with scientifically based standards of application of organic fertilizers
and violation of the boundaries of the ecologically safe land use in different regions of Ukraine have been revealed.
Directions to improve the management of ecological safe land use have been proposed.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Недосконалість державного управління зе
мельними ресурсами та землекористуванням на
фоні значного обсягу прийнятих суперечливих
нормативних актів породжують суттєві проблеми
в сфері земельних відносин. Однак ці проблеми
можна усунути виробивши чітку стратегію земель
ної політики в системі державного управління.
Така стратегія на національному рівні має узгод
жуватися із стратегіями мезо та мікрорівневих
систем. Відповідно різними повинні бути і тактичні
завдання управління на всіх рівнях. Незважаючи
на втрату державою свого монопольного права
володіти землями, в тому числі і сільськогоспо
дарського призначення, вона має право і, повинна
постійно, і активно регулювати природоохоронні
заходи в землекористуванні [1, с. 74—84].
У структурі управління самим землекористу
ванням важливе місце має посідати процес розши
реного відтворення земельних ресурсів. Нині він
навіть не забезпечує просте відтворення, оскіль
ки втрачені властивості земельних ресурсів відтво
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рюються, поперше, лише на обмежених територ
іях, а подруге, в незмінних масштабах. У той час
як необхідно забезпечити повноцінне відтворен
ня земельних ресурсів в щорічно зростаючих роз
мірах, яке б відбувалося не на екстенсивній, а на
інтенсивній основі. Тому в умовах переходу до
ринку земельних ділянок, важливо здійснити пе
ребудову системи управління землекористуван
ням на національному рівні, з метою забезпечен
ня пріоритетності її екологічних принципів.
Сьогодні на регіональному та локальному
рівнях особлива роль в управлінні землекори
стуванням відводиться місцевим органам вла
ди, а в перспективі і територіальним громадам.
Тому доцільно було б, щоб вони поперше, че
рез конкурсний відбір орендарів на право на
оренду земельних ділянок у межах терито
ріальних громад, сприяли формуванню систем
управління родючістю грунтів, екологобезпеч
ного землекористування та розширеного
відтворення земельних ресурсів, а подруге,
через проекти створення чи впорядкування те
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риторій територіальних громад впроваджува
ли стале землекористування. Результатом
управлінських рішень повинні виступати показ
ники продуктивності сільськогосподарських
угідь, родючості грунтів та тенденції їх змін.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вивченню проблем ефективного управління
й екологобезпечного використання земельних
ресурсів значну увагу приділили відомі вчені
економістиаграрники: В.Г. В'юн, В.В. Горлачук,
А.С. Даниленко, О.О. Пилипенко, І.А. Розумний,
В.М. Трегобчук, А.М. Третяк, О.М. Царенко,
В.В. Юрчишин та інші, які одностайно відзнача
ють необхідність збереження та примноження
продуктивних властивостей землі, як основно
го засобу виробництва у сільському госпо
дарстві. Однак проблема управління еколого
безпечним використанням земель досліджена
недостатньо, особливо в частині застосування
органічних добрив, які позитивно впливають на
якісний стан грунтів.
МЕТА СТАТТІ

Метою статті є вивчення проблем управлі
ння екологобезпечним землекористуванням на
основі аналізу та дослідження динаміки внесен
ня органічних добрив у грунти України для
ефективного управління їх родючістю та по
кращення екологічного стану.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

В останні роки, попри високі врожаї основ
них сільськогосподарських культур, все часті
ше відмічається незбалансоване та безсистем
не застосування як органічних, так і мінераль
них добрив, що сприяє інтенсивному викорис
танню грунтових запасів поживних речовин та
є результатом втрати природної родючості
землі. Так у цілому щорічно, по Україні втрати
грунту сягають 600 млн т, із них понад 20 млн т
— це втрати гумусу [2, с. 158]. Як наслідок, за
останні 100 років грунти України втратили май
же 1/4 своїх природних запасів. Нині грунтів,
на яких не простежується жодних ознак по
гіршення, нараховують всього 10,8% на
сільськогосподарських угіддях, з яких 9,4%
входять до складу орнопридатних земель [2, с.
197].
Втрата землею здатності до саморегуляції
може мати в різних випадках різні наслідки. На
приклад, землі, завдяки внесенню найбільш
прийнятних доз органічних і мінеральних доб
рив та при дотриманні всіх протиерозійних ви
мог, стають більш родючими. Для землекорис
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тувача такі зміни вважаються позитивними,
проте слід зазначити, що при цьому природна
стійкість та здатність до саморегуляції таких
земель суттєво порушується. Однак таке пору
шення значною мірою можна усунути, для цьо
го необхідно землекористувачу припинити
інтенсивну підтримку продуктивності земель,
і тоді земля протягом певного періоду часу
може повернутися до природного, рівноважно
го та екологобезпечного стану.
Існує інший варіант використання земель,
за якого зміни екологічного стану, як з точки
зору землекористувача, так і з точки зору стій
кості стану земель є негативними. При цьому
відбуваються процеси інтенсивного виснажен
ня земель через відсутність застосування нау
ково обгрунтованих систем обробітку, не по
вернення в грунт вилучених поживних речовин
тощо. У такому разі земля також втрачає рівно
важний стан та стає вразливою до негативних
впливів. За такої ситуації всі існуючі фактори
формування продуктивності земель будуть
сприяти її поверненню в природний, рівноваж
ний та екологобезпечний стан. Проте повер
нення уже вимагатиме більшого часового про
міжку, незалежно від того, як відбуватиметься
це самовідновлення: чи шляхом припинення
інтенсивного використання землі, чи її залу
ження або заліснення природним шляхом.
Часто ступінь порушення продуктивних
властивостей землі є досить вагомою (прикла
дом є землі промисловості), тому процеси
відновлення екологічного стану земель та при
ведення їх до екологобезпечного рівня будуть
практично тривати постійно. У таких випадках
зміни екологічного стану земель є настільки
радикальними, що призводять до формування
в грунті принципово нових ознак, за яких про
цес повернення в попередній стан стає практич
но неможливим.
В основі аналізу екологобезпечного стану
земель та виявлення динаміки їхніх змін лежать
показники якісної ознаки та характеристики
обліку власне земель. На сьогодні в державі
функціонує єдина, офіційно визнана, система
заходів з обліку земель за якістю. Якісний облік
земель виконують за групами грунтів, класами
земель і категоріями їх придатності.
Остання повноцінна офіційна звітність
щодо обліку земель за якістю була проведена
ще в 1996 році (а має проводитись з періодич
ністю один раз на 5 років). Така звітність містить
повний набір даних про характеристику земель
за: товщиною гумусового горизонту, вмістом
гумусу, механічним складом грунтів, засолені
стю, солонцюватістю, кислотністю, перезволо
Передплатний індекс 21847
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Таблиця 1. Структура землекористування за власниками землі та землекористувачами,
станом на 1.01. 2016 р.
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ
ɋɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ
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ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ (ɋɎȽ)
Ɍɨɜɚɪɧɟ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɟ
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ (Ɍɋȼ)
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(ɩɚɹɯ)
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Ɂɚɝɚɥɨɦ ɩɨ ɍɤɪɚʀɧɿ
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ɋɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ
ɭɝɿɞɞɹ, ɬɢɫ.
ɝɚ
16328,7

ɬɢɫ. ɝɚ
15135,5

%
92,7
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4465,4

4418,2

3534,2

79,9

2378028

9376,4

9286,7

1039,7

11,2

1219320

5028,3

5024,1

-

-

6689598

3721,8

3698,7

53,5

1,5

60354,9
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Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ
ɡɟɦɥɿ ɬɚ
ɡɟɦɥɟɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ

25288806
Джерело: за даними Держгеокадастру форма 6зем.

женістю, кам'янистістю, дефляційною небез
печністю, еродованістю, розподілом земельних
угідь за крутизною схилів, а також дані про
якісну характеристику ріллі по товаровироб
никах та динаміку вмісту гумусу в орних зем
лях [3]. Однак за останні 20 років відбулись
суттєві зміни, тому кількісні показники щодо
обліку земель за якістю станом на 1996 р. на
сьогодні вже є не настільки актуальними.
Частково проблему обліку земель за якістю
намагається вирішити ДУ "Держгрунтохоро
на". Ще з 1964 р. вони проводять тури з агро
хімічного обстеження грунтів за понад 20 по
казниками, зокрема агрофізичними, агро
хімічними, фізикохімічними та екотоксико
логічними тощо. Кожного року обстежуючи
господарства на площі до 30 млн га сільсько
господарських угідь видають агрохімічні пас
порти полів (земельних ділянок) [4].
Агрохімічні обстеження ДУ "Держгрунто
хорона" вказують на тенденцію до погіршення
найважливіших показників якісного складу
грунтів: потужності гумусового горизонту
(зменшується його товщина), вмісту гумусу
(грунти із високим вмістом переходять у гра
дацію із підвищеним вмістом гумусу) і інших
поживних речовин тощо, а отже, і їх родючості.
ДУ "Держгрунтохорона" відмічає, що за ос
танні 20 років вміст гумусу в грунтах зменшив
ся до 3,14% [4].
Попри недотримання екологічно допусти
мих співвідношень площ ріллі, лісових насад
жень, природних кормових угідь, надмірні об
сяги розораності сільськогосподарських угідь,
що погіршує і без того: порушені природні про
цеси грунтоутворення; застосовування інтен
сивних технологій у землекористуванні; пере
зволоження; засолення та осолонцювання; за
болочення; затоплення; замулювання і кірко
утворення; водну та вітрову ерозії; підкислен
ня, переущільнення і втрату структури грунту;
Передплатний індекс 21847

ɜ ɬ. ɱ. ɧɚ ɩɪɚɜɚɯ
ɨɪɟɧɞɢ

забруднення хімічними засобами захисту рос
лин (пестицидами, нітратами), важкими мета
лами, токсичними сполуками та радіонукліда
ми [5, с. 275]); засмічення та забруднення зе
мель несанкціонованими звалищами та вироб
ничими відходами, також найбільш небезпеч
ним деструктивним фактором зниження родю
чості грунтів є низькі обсяги внесення органіч
них добрив.
За даними Держземагентства станом на
1.01.2016 р. у сільськогосподарському обігу пе
ребувало 41507,9 тис. га сільськогосподарських
угідь (з яких 32541,3 тис. га рілля). Одними з
основних власників та користувачів сільсько
господарських земель є сільськогосподарські
підприємства (16328,7,4 тис. га) та громадяни
(20124,6 тис. га). У їх власності та користуванні
перебуває 87,8% всіх угідь.
Найбільші площі сільськогосподарських
угідь сільськогосподарських підприємств вико
ристовуються недержавними — 15390,5 тис. га
(зокрема на сільськогосподарські товариства
припадає 10407,9 тис. га) та 937,0 тис. га — дер
жавними сільськогосподарськими підприєм
ствами (табл. 1).
У громадян, яким надані землі у власність і
користування, перебуває 20124,6 тис. га
сільськогосподарських угідь, із них на се
лянські (фермерські) господарства припадає
4418,2 тис. га, для ведення товарного сільсько
господарського виробництва відведено 9286,7
тис. га, під особисті підсобні господарства на
дано 3698,7 тис. га
На сьогодні в регіональному розрізі більша
частина сільськогосподарських угідь, які є у
власності та користуванні сільськогосподарсь
ких підприємств — це орендовані землі (табл.
2).
Проаналізувавши динаміку землекористу
вання сільськогосподарських підприємств по
окремих регіонах слід відмітити, що протягом
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Таблиця 2. Динаміка землекористування
сільськогосподарських підприємств по регіонах
за 2010—2014 рр.

2015 р. у середньому по Україні на 1 га по
сівної площі вносилось не більше 0,5 т
органічних добрив (табл. 3), тоді як для
ɉɥɨɳɚ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɶ ɜɡɹɬɢɯ ɜ
підтримання бездефіцитного балансу гуму
Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɚ
ɨɪɟɧɞɭ, %
Ɉɛɥɚɫɬɶ
су потрібно вносити органічних добрив
2010
2011
2012
2013
2014
(гною): на Поліссі 13—14 т/га, і Лісостепу
ɍɤɪɚʀɧɚ
94,8
94,6
94,7
94,9
95,6
ȺɊ Ʉɪɢɦ
85,3
87,8
87,8
91,2
— 11—13 т/га, в Степу — 8—9 т/га, а на зро
ȼɿɧɧɢɰɶɤɚ
96,8
96,7
89,0
97,2
97,5
шувальних землях — 11—12 т/га [6].
ȼɨɥɢɧɫɶɤɚ
96,2
97,2
97,6
95,7
97,7
Оскільки гній є одним із найбільш цінних
Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ
94,1
94,5
94,4
93,0
95,7
Ⱦɨɧɟɰɶɤɚ
93,6
92,7
96,4
96,5
96,1
органічних добрив, до складу якого входять
ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɚ
89,7
93,8
94,4
95,6
96,4
всі необхідні елементи для живлення рос
Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɚ
48,9
54,0
64,9
67,8
58,9
лин, то щорічне внесення в грунт гною,
Ɂɚɩɨɪɿɡɶɤɚ
95,4
93,8
94,5
95,2
95,1
ȱɜɚɧɨ-Ɏɪɚɧɤɿɜɫɶɤɚ
96,9
97,7
98,3
96,6
96,7
практично може замінити внесення всіх
Ʉɢʀɜɫɶɤɚ
94,2
94,2
95,2
95,1
95,1
інших добрив. Для порівняння у Німеччині,
Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɚ
96,9
96,0
96,5
96,6
96,0
Великій Британії, Голландії поряд із внесен
Ʌɭɝɚɧɫɶɤɚ
95,3
93,2
95,4
95,8
98,5
Ʌɶɜɿɜɫɶɤɚ
94,0
95,9
94,1
96,6
96,9
ням не значної кількості мінеральних доб
Ɇɢɤɨɥɚʀɜɫɶɤɚ
92,7
92,7
93,1
92,9
93,1
рив (350—800 кг/га) вносять від 26—75 тонн
Ɉɞɟɫɶɤɚ
96,2
94,7
94,5
94,2
95,6
органічних добрив [11].
ɉɨɥɬɚɜɫɶɤɚ
96,3
96,5
96,8
96,8
97,0
Загалом у регіональному розрізі у 2015
Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɚ
95,6
87,8
93,7
95,3
95,2
ɋɭɦɫɶɤɚ
96,2
94,9
95,8
95,8
96,9
р. найбільші по площі посіви були удобрені
Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶɫɶɤɚ
98,9
99,4
99,3
98,6
99,4
органічними добривами з розрахунку на 1
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚ
97,2
92,0
93,6
93,5
93,1
га/т: у ІваноФранківській (2,8), Волинській
ɏɟɪɫɨɧɫɶɤɚ
92,3
95,3
92,5
93,7
93,3
ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɚ
96,1
97,2
97,2
98,0
97,8
(1,7), Київській (1,4), Черкаській (1,2) та по
ɑɟɪɤɚɫɶɤɚ
98,0
97,1
97,1
91,9
95,9
1,1 т/га відповідно у Львівській та Пол
ɑɟɪɧɿɜɟɰɶɤɚ
96,2
96,3
96,3
95,6
96,5
тавській областях (табл. 4).
ɑɟɪɧɿɝɿɜɫɶɤɚ
97,6
97,5
97,1
97,8
97,9
Якщо брати до уваги динаміку внесення
Джерело: статистичний бюлетень "Основні економічні показники
виробництва продукції сільського господарства в сільськогосподарсь органічних добрив за останні 25 років по
ких підприємствах" за 2010—2014 рр.
чинаючи з 1990 р. (табл. 4), то тоді при чи
останніх 5 років сільгосппідприємства оренду сельності поголів'я великої рогатої худоби (яка
ють від 85 до 95% сільськогосподарських угідь. на 70% є основним постачальником гною) в
Зокрема, найбільші площі угідь орендували 24623,4 тис. голів внесення органічних добрив
підприємства у Тернопільській (від 98,6 до на 1 га посівної площі в середньому по Україні
99,4% сільськогосподарських угідь та від 98,7 становило 8,6 тонн.
Сьогодні станом на 1.01.2016 р. при чисель
до 99,5% ріллі), а найменші — у Закарпатській
(від 48,9 до 58,9% та від 61,0 до 77,8% відповід ності поголів'я великої рогатої худоби в 3750,3
тис. голів внесення органічних добрив на 1 га
но).
Динаміка внесення органічних добрив на посівної площі в середньому по Україні стано
посівні площі сільськогосподарських під вить 0,5 тонн [12]. Таким чином, за цей період
приємств та господарств громадян свідчить, що відбулось зменшення чисельності поголів'я ве
сьогоднішні орендарі не готові вкладати кош ликої рогатої худоби у 7 разів, а внесення орган
ти у відновлення родючості грунтів. Станом на ічних добрив у грунти України — у 17 разів.
Таблиця 3. Динаміка внесення органічних добрив на посівні площі
сільськогосподарських підприємств
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɩɨɫɿɜɧɚ ɩɥɨɳɚ
(ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ), ɬɢɫ. ɝɚ
Ɉɪɝɚɧɿɱɧɿ ɞɨɛɪɢɜɚ (ɧɚ 1 ɝɚ
ɩɨɫɿɜɧɨʀ ɩɥɨɳɿ, ɬɨɧɧ)
ȼɧɟɫɟɧɨ ɩɿɞ ɩɨɫɿɜɢ
(ɧɚ 1 ɝɚ / ɬɨɧɧ):
- ɡɟɪɧɨɜɢɯ ɿ
ɡɟɪɧɨɛɨɛɨɜɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ
- ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ
- ɨɜɨɱɿɜ ɬɚ
ɛɚɲɬɚɧɧɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ
- ɤɚɪɬɨɩɥɿ
- ɤɨɪɦɨɜɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ

1990

2000

2010

2011

2012

2013

2014

2015

32406

27173

18139,7

18690,1

18683,8

18962,4

17992,2

17889,1

8,6

1,3

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

6,5

0,8

0,4

0,4

0,5

0,5

0,5

0,5

17,5

3,1

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

20,1

2,9

1,1

0,6

0,6

0,4

0,6

0,4

62,8
5,7

40,1
1,1

5,9
1,9

4,7
1,8

3,8
1,6

2,8
2,0

2,9
2,8

2,8
3,1

Джерело: за даними [7, с. 5—6; 8, с. 96; 9, с. 108; 10, с. 72].
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Таблиця 4. Внесення органічних добрив під посіви всіх сільськогосподарських культур
у розрізі регіонів України, 2015 р.
Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɚ
ɨɛɥɚɫɬɶ
ȼɿɧɧɢɰɶɤɚ
ȼɨɥɢɧɫɶɤɚ
Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ
Ⱦɨɧɟɰɶɤɚ
ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɚ
Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɚ
Ɂɚɩɨɪɿɡɶɤɚ
ȱɜɚɧɨ-Ɏɪɚɧɤɿɜɫɶɤɚ
Ʉɢʀɜɫɶɤɚ
Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɚ
Ʌɭɝɚɧɫɶɤɚ
Ʌɶɜɿɜɫɶɤɚ
Ɇɢɤɨɥɚʀɜɫɶɤɚ
Ɉɞɟɫɶɤɚ
ɉɨɥɬɚɜɫɶɤɚ
Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɚ
ɋɭɦɫɶɤɚ
Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶɫɶɤɚ
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚ
ɏɟɪɫɨɧɫɶɤɚ
ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɚ
ɑɟɪɤɚɫɶɤɚ
ɑɟɪɧɿɜɟɰɶɤɚ
ɑɟɪɧɿɝɿɜɫɶɤɚ
ɍɤɪɚʀɧɚ

ɉɨɫɿɜɧɚ ɩɥɨɳɚ ɩɿɞ ɭɪɨɠɚɣ, ɭɫɿ
ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ,
ɬɢɫ. ɝɚ
1637,8
536,6
1915,0
979,8
833,5
186,8
1613,6
366,2
1148,8
1676,8
715,3
636,0
1551,7
1840,2
1715,1
543,8
1112,8
792,2
1741,1
1370,8
1127,9
1198,8
305,4
1171,0
26717,0

ȼɧɟɫɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ
ɞɨɛɪɢɜ ɩɿɞ ɩɨɫɿɜɢ ɜɫɿɯ
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ, ɬɢɫ. ɬ
ɭɫɶɨɝɨ
ɧɚ 1 ɝɚ ɩɨɫɿɜɧɨʀ ɩɥɨɳɿ, ɬ
222,6
0,2
351,3
1,7
373,2
0,3
277,3
0,4
363,8
0,6
4,5
0,2
104,4
0,1
413,8
2,8
1224,3
1,4
105,2
0,1
110,6
0,2
342,4
1,1
111,3
0,1
31,5
0,0
1404,2
1,1
244,0
1,0
420,8
0,5
306,9
0,6
627,7
0,5
33,2
0,0
610,0
0,7
1076,0
1,2
47,0
0,4
830,3
0,9
9636,3
0,5

Джерело: за даними [7, с. 9].

Ситуацію ускладнює те, що, на відміну від
власників земель, орендарі (у користуванні
яких на сьогодні перебуває більшість сільсько
господарських угідь) не готові фінансувати "ро
дючість" оскільки: поперше, це довгостроко
ва перспектива, а середній термін оренди землі
складає всього лише 7 років; подруге, набага
то вигідніше вкладати кошти у хімічні добрива
та пестициди, які можуть збільшити уро
жайність культур та принести прибуток протя
гом одного двох років; потретє, у країні відсут
ня система контролю за відновленням родю
чості грунтів та не працює система стимулюван
ня і покарання за неналежний рівень культури
землеробства (забруднення, засмічення, недо
тримання сівозмін тощо).
На сьогодні за нераціональне використан
ня земель існує лише єдина відповідальність —
штрафи за несанкціоноване зняття родючого
шару грунту: для юридичної особи — до 8 тис.
грн., для фізичної — 170 грн. Також передба
чена кримінальна відповідальність — позбав
лення волі строком до трьох років за самоза
хоплення земель. Проте ці норми практично не
працюють [4]. Як наслідок, протягом останніх
років надмірно експлуатується продуктивний
потенціал земельних угідь, а тому говорити про
його раціональне та стале використання з ме
тою збереження для майбутніх поколінь, не
можливо.
Передплатний індекс 21847

Виходячи з даних ДУ "Держгрунтохорони"
та результатів власних досліджень щодо вмісту
гумусу в грунтах, який характеризує їх ро
дючість, пропонуємо визначати межі еколого
безпечного стану земель (табл. 5).
Відомо, що вміст гумусу у грунтах за останні
100 років знизився в середньому на 1,16% (зок
рема в чорноземних грунтах Степу з 4,3% до
3,14%), згідно з даними таблиці 5 стан родю
чості земель перевищив межі екологічної без
пеки сягнувши її екологонебезпечного рівня.
При цьому втрати гумусу у грошовому еквіва
ленті лише за останні 20 років склали понад 450
млрд грн. [4].
При збереженні тенденції щорічних втрат
органіки грунтами України, які сьогодні ста
новлять в середньому 9—10 т/га, існуючої сис
теми ведення землеробства і інших зовнішніх
та внутрішніх факторів впливу, в тому числі
кліматичних змін, в найближчі 20—30 років ро
дючість грунтів може досягти критичного ста
ну екологічної безпеки. Критичним вважаєть
ся такий стан, при якому відбувається зменшен
ня родючості грунтового покриву понад 30% і
грунт не в стані в подальшому виконувати по
вною мірою свої функції, оскільки швидкість
втрат родючого шару (гумусу) значно переви
щить темпи грунтоутворення [2, с. 158].
У зв'язку з цим пропонуємо ввести до нор
мативів екологічної безпеки новий норматив
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Таблиця 5. Межі втрат вмісту гумусу в
грунтах в абсолютних величинах, %
ɋɬɚɧ ɡɟɦɟɥɶ
ȿɤɨɥɨɝɨɛɟɡɩɟɱɧɢɣ
Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɢɣ
ɉɟɪɟɯɿɞɧɢɣ
ȿɤɨɥɨɝɨɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɣ
Ʉɪɢɬɢɱɧɢɣ
Джерело: розроблено авторами.

ȼɬɪɚɬɢ ɜɦɿɫɬɭ
ɝɭɦɭɫɭ ɜ ɝɪɭɧɬɚɯ
< 0,2
0,21–0,45
0,46-0,9
0,91-1,35
> 1,35

рівня по багатьох показниках якісного стану
земель і грунтів.
Власне тому проблема відновлення якісного
стану земель вже не може вирішитися окреми
ми разовими заходами. При цьому державна
політика в земельній сфері має бути спрямова
на, перш за все, на екологобезпечне використан
ня й охорону земель, їх захист від деградації та
забруднення. Для цього необхідно: прийняти
нормативноправові акти, які б не формально та
декларативно, а реально, через запровадження
відповідних заходів, забезпечили як збережен
ня, так і відтворення родючості грунтів; розро
бити і впровадити механізми економічного сти
мулювання щодо збереження грунтів; встанови
ти механізми покарання (через адміністративну
та кримінальну відповідальність) за нераціо
нальне використання власне грунтів та земель;
запровадити систему контролю щодо якісних та
кількісних показників грунту на момент передачі
в оренду земельної ділянки та після закінчення
терміну дії власне оренди; розробити механіз
ми компенсації власнику земельної ділянки за
завдану шкоду грунтам і землям, при цьому ос
новними критеріями визначення шкоди, нанесе
ної землям, повинна стати величина втрат
сільськогосподарської продукції, величина по
гіршення продуктивних властивостей землі (в
абсолютних та відносних показниках), а також
величина витрат на ліквідацію наслідків.

— ГДК вмісту гумусу у грунтах з врахуванням
їх типів. Розробка та впровадження даного
нормативу забезпечить утримання рівня родю
чості земель на безпечному рівні та запобіга
тиме безгосподарному використанню земель
ного потенціалу як національного багатства
недобросовісними землевласниками та земле
користувачами. Цей норматив ГДК вмісту гу
мусу пропонуємо заносити у агрохімічний
паспорт поля. За недотримання ГДК вмісту гу
мусу у грунтах накладати штрафні санкції, які
б компенсували не лише втрати гумусу як ре
човини, а й втрати на відновлення та рекуль
тивацію землі, а також недоотримані втрати
виражені у врожайності культур за період не
обхідний для їх повноцінного відновлення
(якщо це землі сільськогосподарського при
значення тощо).
Питання збереження родючості земель у
системі управління земельними ресурсами та
землекористуванням повинно перейти із дру
горядних та суто теоретич
них питань у базові питання
ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɨɛɟɡɩɟɱɧɢɦ ɡɟɦɥɟɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹɦ
та стати першочерговим для
практичного виконання (рис.
1). З цією метою при за
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɿ
Ɋɢɧɤɨɜɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
провадженні ринкового обігу Ⱦɟɪɠɚɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
ɚɤɬɢ ɳɨɞɨ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ
земельних ділянок, а також
ɿ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶ ɬɚ
ɪɨɞɸɱɨɫɬɿ ʉɪɭɧɬɿɜ
при формуванні нових видів
ɋɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ
Ɉɛɥɿɤ ɹɤɿɫɧɨɝɨ
орендних відносин необхідно
ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ
ɫɬɚɧɭ ɡɟɦɟɥɶ
запровадити повноцінний
ʉɪɭɧɬɿɜ
Ɋɿɜɧɿɫɬɶ ɩɪɚɜ
комплексний облік вмісту гу
Ɉɛɥɿɤ ɹɤɿɫɧɨɝɨ
мусу та дієву систему щодо
ɉɨɤɚɪɚɧɧɹ ɡɚ
ɫɬɚɧɭ ʉɪɭɧɬɿɜ
Ɋɿɜɧɿɫɬɶ
притягнення до відповідаль
ɧɟɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ
ності безгосподарних земле
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ
користувачів.
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ
ɡɟɦɟɥɶ
ВИСНОВКИ

Таким чином, при форму
ванні стратегії земельної пол
ітики в системі управління
екологобезпечним землеко
ристуванням, доцільно враху
вати той факт, що стан родю
чості земель вийшов за межі
екологічної безпеки досяг
нувши екологонебезпечного
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ɹɤɿɫɧɢɦɢ ɬɚ
ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɦɢ
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ
ʉɪɭɧɬɿɜ ɬɚ ɡɟɦɟɥɶ

Ɉɪɟɧɞɚɪɿ ɡɟɦɟɥɶ

Ɋɿɜɧɿɫɬɶ
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ
ɡɚɯɢɫɬɭ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ

Ɇɟɯɚɧɿɡɦ
ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿʀ
ɲɤɨɞɢ ɡɚɜɞɚɧɨʀ
ʉɪɭɧɬɚɦ ɿ ɡɟɦɥɹɦ
ȼɥɚɫɧɢɤɢ ɡɟɦɟɥɶ

Рис. 1. Складові та заходи управління екологобезпечним
землекористуванням
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