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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Нераціональне лісогосподарське користу�

вання призводить не лише до зменшення площ
лісових земельних ділянок, але й до зміни
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THE ORGANIZATIONAL AND LEGAL FRAMEWORK OF SUSTAINABLE
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Проаналізовано сучасний стан лісогосподарських земель. Встановлено, що деградаційні процеси спонукають до
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аспекти організаційно'правового забезпечення збалансованого використання лісогосподарських земель: інвентари'
зації земель, забезпечення якості земель завдяки розвитку відповідної системи охорони та відтворення земель, до'
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го використання лісогосподарських земель Житомирської області.
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структури грунтів, їх переущільнення, водо�
проникності, аераційної здатності тощо. Все це
веде до відповідних негативних екологічних
наслідків, насамперед, для якості земель.
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Для досягнення збалансованого поєднання

лісогосподарської діяльності із наявними лісо�
вими ресурсами необхідно створити такі зе�
мельні відносини в лісовому господарстві, які
б сприяли формуванню організаційно�еколо�
гічних засад щодо стимулювання суб'єктів да�
них відносин до збалансованого лісогоспо�
дарського землекористування в існуючих пра�
вових межах.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Розробці наукової проблематики, пов'яза�
ної з раціональним використанням, охороною,
відтворенням земле� та лісоресурсного потен�
ціалів в останні роки приділяється значна ува�
га. Вагомим внеском у їх вирішення стали нау�
кові напрацювання вітчизняних науковців
з питань економіки землекористування —
В.М. Будзяка, Н. Гавриша, Р.М. Панаса, А.М. Тре�
тяка, М.А. Хвесика тощо; з питань економіки
лісокористування: С.А. Генсірука, О.А. Голу�
ба, Н.М. Василика, О.І. Дребот, Я.В. Коваля,
П.І. Лакиди, І.М. Лицура, Е.В. Мішеніна, В.І. Пи�
ли, І.М. Синякевича, Ю.Ю. Туниці, О.М. Шу�
бали; з правових аспектів земле� та лісокорис�
тування: А.М. Мірошниченка, Л.В. Мендика,
О.В. Степської та багатьох інших. Проте про�
блеми збалансованого використання лісогос�
подарських земель, з точки зору організацій�
но�правового забезпечення, залишаються дис�
кусійними і потребують подальшого дослід�
ження.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження організаційно�

екологічного забезпечення збалансованого ви�
користання лісогосподарських земель в роз�
різі: інвентаризації земель, охорони та відтво�
рення земель, дотримання вимог нормування,
стандартизації та паспортизації.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Велика роль у збалансованому викорис�

танні лісогосподарських земель належить
організаційно�екологічному забезпеченню, яке
спрямоване на зменшення площ деградованих,
малопродуктивних лісогосподарських земель
та земель виведених із використання в сільсько�
му господарстві і промисловості тощо.

Організаційно�екологічне забезпечення
збалансованого використання лісогосподарсь�
ких земель передбачає запровадження опти�
мальних пропорцій між виробничою та приро�
доохоронною сферами. Здійснити це можна
через встановлення балансу між всіма галузя�

ми та підгалузями регіональної промисловості,
з одного боку, та природоохоронною сферою,
з іншого боку. Для цього доцільно також оці�
нити вплив галузі (підгалузі) промисловості на
окремі компоненти природи. Допомогти цьому
можуть програми комплексного вирішення
проблем збалансованого використання земель
лісогосподарського призначення та їх охоро�
ни [1].

Сьогодні критичний стан грунтів Житомир�
щини через розвиток деградаційних і, особли�
во, ерозійних процесів спонукає до нарощуван�
ня обсягів лісорозведення, а також заліснення
малопродуктивних земель та земель, виведених
із використання в сільському господарстві і
промисловості. Покращити їх стан можна че�
рез більш активне застосування ресурсо� і енер�
гозберігаючих технологій та форм лісогоспо�
дарського землекористування. Основними
стратегічними цілями такого збалансованого
використання земель лісогосподарського при�
значення Житомирської області повинні бути:

— збалансоване поєднання лісогосподарсь�
кої діяльності із наявними лісовими ресурсами;

— захист грунтів та земель від деградації та
забруднення;

— оптимальне використання лісових ре�
сурсів для виробничих, суспільних та природо�
охоронних цілей;

— дотримання вимог щодо екологічної без�
пеки лісогосподарського землекористування.

Важливе місце в організаційно�екологічно�
му забезпеченні збалансованого використання
лісогосподарських земель посідає інвентариза�
ція наявних в області земель, у тому числі і зе�
мель лісогосподарського призначення [2]. Вона
дозволить визначити місце розташування зе�
мельної ділянки, її розмір, конфігурацію, пра�
вовий статус тощо, а головне землі, які на да�
ний момент не використовуються або викори�
стовуються не за призначенням чи нераціональ�
но.

До організаційно�екологічного аспекту слід
віднести забезпечення високої якості земель
лісогосподарського призначення і, особливо,
лісових земельних ділянок. Така якість земель
повинна забезпечуватися розвитком відповід�
ної системи охорони та відтворення земель. У
свою чергу систему охорони та відтворення
земель лісогосподарського призначення слід
визначати як систему нормативно�правих та
організаційно�економічних заходів направле�
них на збереження високої якості земель та
грунтів. Для цього на законодавчому рівні не�
обхідно запровадити положення щодо обов'яз�
ковості визначення якісних характеристик
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грунтів та земель лісогосподарського призна�
чення при передачі їх у користування і, тим
більше, у власність для лісогосподарських по�
треб. Все це дозволить:

— по�перше, визначити об'єктивний стан
земель лісогосподарського призначення;

— по�друге, контролювати інтенсивність та
масштабність лісогосподарського землекори�
стування;

— по�третє, встановити об'єктивну величи�
ну збитків завданих внаслідок нераціонально�
го або екологонебезпечного використання зе�
мель лісогосподарського призначення;

— по�четверте, встановити матеріальну ви�
нагороду за покращення якісних характерис�
тик земель.

Також важливо в рамках охорони земель та
грунтів забезпечити правові та економічні пе�
репони [3] щодо необгрунтованого вилучення
земель лісогосподарського призначення для
інших нелісогосподарських цілей і необгрунто�
ваного залучення земель наприклад, сільсько�
господарського призначення в лісогосподарсь�
ке використання. Площі таких вилучень та за�
лучень часто важко об'єктивно визначити, як і
важко юридично встановити факт таких неза�
конних дій.

Вилучення земель лісогосподарського при�
значення для інших цілей може здійснюватися
і цілком законно, а саме, шляхом включення
відповідних земель в межі населеного пункту
із подальшим його відведенням наприклад, під
забудову. В цьому випадку дерева вирубують і,
лісові ділянки перетворюються на не лісові,
набуваючи при цьому не лише іншого призна�
чення, але і іншого значення та властивостей.

Особливо часто такі переводи земель лісогос�
подарського призначення спостерігаються по�
близу великих міст і, насамперед, поблизу об�
ласного центру м. Житомира [4].

Охорона земель лісогосподарського при�
значення включає не лише збереження їхнього
якісного стану та запобігання необгрунтовано�
му вилученню для інших цілей, але й захист від
шкідливого антропогенного випливу, зростан�
ня продуктивності земель лісогосподарського
призначення та забезпечення особливого ре�
жиму земель з метою виконання ними відпові�
дних природоохоронних цілей. По кожному із
цих напрямів слід окремо обгрунтувати компе�
тенцію органів місцевого самоврядування і,
зокрема, об'єднаних територіальних громад, а
також розробити відповідні нормативи охоро�
ни земель та грунтів. Співрозмірними повинні
бути і розроблені нові види економічного сти�
мулювання щодо охорони земель та грунтів і
види відповідальності за порушення охоронно�
го лісового та земельного законодавства Украї�
ни.

Особливо складною нині залишається про�
блема охорони грунтів не лише під лісовими,
але й під іншими земельними угіддями. До пев�
ної міри вирішити цю проблему можна за до�
помогою встановлення та законодавчого зак�
ріплення регламентів щодо допустимих норма�
тивів антропогенного навантаження на грунти
та відповідної міри відповідальності за їх по�
рушення.

В організаційно�екологічному полі для за�
безпечення збалансованого використання лісо�
господарських земель необхідно обгрунтувати
три основні групи відповідних вимог: нормуван�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

  

   
  

  
   

   
 

   
  

 
 

  
 

      

Рис. 1. Перспективні організаційно+екологічні зміни
в лісогосподарському землекористуванні
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ня; стандартизацію та паспортизацію [5]. При
цьому система стандартизації в галузі охоро�
ни земель та грунтів вимагає розробки нових
стандартів щодо якості грунтів та земель та їх
збалансованого використання для лісогоспо�
дарських цілей (рис. 1), в той час як система
нормування охорони земель та грунтів повин�
на базуватися на розробці нормативів еколо�
гічної безпеки землекористування; рівня де�
градації земель та грунтів; рівня забруднення
земель та грунтів, а також виробничих норма�
тивів щодо експлуатації земель лісогоспо�
дарського призначення.

Паспортизація земель та грунтів повинна не
лише фіксувати існуючий якісний та кількісних
екологічний та правовий стан та статус земель
і грунтів, але й дозволений, або, навпаки, забо�
ронений перелік робіт на цій земельній ділянці
навіть в рамках її лісогосподарського землеко�
ристування.

Однією, із найбільш складних організацій�
но�правових завдань, крім охорони земель та
грунтів досі залишається проблема збалансо�
ваного використання земель лісогосподарсько�
го призначення не лише для виробничо�еконо�
мічних, але й для соціально�екологічних цілей
та завдань. Основна роль щодо цього збалан�
сованого використання відводиться державі та
її органам в лісовому господарстві.

Натомість система охорони лісів формува�
лась в Україні окремо і має свої особливості.
Така система, насамперед, покликана встано�
вити права та обов'язки для суб'єктів лісоохо�
ронної діяльності. Ці права і обов'язки повинні
бути узгоджені із загальнодержавною еколог�
ічною та лісовою політикою і базуватися на
певних принципах та пріоритетах. Проте за�
гальною метою правової охорони саме лісів є
їх утримання в нормальному стані та в нормаль�
них сприятливих для росту і розвитку умовах.
Для виконання зазначених цілей в Україні існує
державна лісова охорона, яка в своїй роботі
керується відповідним Положенням затверд�
женим Кабінетом Міністрів України від 16. 09.
2009 р. [6].

У той час як правова охорона земель вима�
гає досягнути оптимальної структури лісових
та земельних угідь та знову ж таки нормально�
го стану власне земель, тоді як відповідної
служби охорони земель не існує. Власне тому
необхідно або створити таку службу, або по�
класти відповідні повноваження і обов'язки на
державну лісову охорону.

При охороні лісу необхідно забезпечити не
просто збереження його корисних властивостей,
але й їх покращення, а також забезпечити

мінімальний негативний вплив на ліси забрудню�
ючих речовин, шкідників та хвороб. При цьому
стан навколишнього природного середовища,
принаймні не повинен погіршуватися як і стан
здоров'я людей [7, с. 238]. Існують також і спільні
цілі та завдання охорони лісів та земель лісогос�
подарського призначення. До них слід віднести:

— забезпечення самовідновлюючої здат�
ності лісів та земель;

— покращення стану навколишнього при�
родного середовища та здоров'я людей;

— створення комфортних умов роботи;
— підвищення продуктивності лісів та зе�

мель;
— покращення якісного стану земель, грун�

тів та лісів тощо.
На цій основі слід встановити платність не

лише використання лісів, але й використання
земель лісогосподарського призначення, а та�
кож відновлювати та покращувати їхні при�
родні властивості.

Нині існує державна лісозахисна служба,
яка має відповідні регіональні об'єднання та
лісозахисні підприємства. Основна мета лісо�
захисної служби — це спостереження за
шкідниками та хворобами лісу, а також прове�
дення лісопатологічних обстежень. При цьому
пріоритет віддається розробці не хімічних, а
біологічних засобів боротьби як із шкідника�
ми, так і з хворобами. Лише в одній Жито�
мирській області за даними обласного управ�
ління лісового та мисливського господарства
[8] на кінець 2016 року спостерігалося понад
10,2 тис. га осередків шкідників лісу та понад
25,2 тис. га осередків хвороб лісу. Загалом в Ук�
раїні осередків шкідників та хвороб лісу спос�
терігається на площі понад 500 тис. га.

Також потребує посилення відповідаль�
ності порушення правил пожежної безпеки в
лісових масивах, особливо, внаслідок підпалу
лісу в пожежонебезпечний період року, або
суттєвого збільшення існуючих штрафів за такі
порушення, або запровадження кримінальної
відповідальності. Для цього необхідно покра�
щити взаємодію місцевих органів влади, право�
охоронців із працівниками лісового господар�
ства. В Житомирській області в цьому плані
проводяться відповідні роботи, які дозволили
зменшити кількість лісових пожеж та збитків
від них до мінімуму. Зокрема, в області у 2016 ро�
ці було всього 36 невеликих пожеж на площі
менше 15 га лісу, в той час, як загалом по Укра�
їні щороку спостерігається близько 4 000 лі�
сових пожеж на площі понад 3 тис. га.

Низька зайнятість сільського населення та
значне зростання вартості опалення будинків
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призвело до збільшення незаконних рубок де�
ревини в найбільш заліснених областях Украї�
ни. Так, у Житомирській області за 2016 рік
було зафіксовано близько 150 випадків такої
незаконної рубки із загальним обсягом неза�
конно заготовленої деревини 1,4 тис. м3, що
становить майже 7 млн грн. збитків лісовому
господарству області.

Житомирська область відноситься до тих
областей України де на землях лісогосподарсь�
кого призначення незаконно видобувають бур�
штин. Так, тільки в одному Білокоровицькому
лісовому господарстві площа пошкоджених
земель лісогосподарського призначення від
незаконного видобутку бурштину складає по�
над 220 га, а завдані збитки оцінюються майже
у 800 тис. грн. Вирішити цю проблему можна
лише на законодавчому рівні, прописавши всі
умови легального приватного видобутку бур�
штину в Україні.

ВИСНОВКИ
Таким чином, в рамках організаційно�еко�

логічного забезпечення збалансованого вико�
ристання лісогосподарських земель держава
повинна виконувати одразу кілька основних
функцій, а саме регулюючу та контролюючу. У
випадку не виконання цих функцій держава
повинна забезпечити адекватне стимулювання
та покарання суб'єктів лісоресурсних відносин
в разі їх відхилення від встановлених норма�
тивів та стандартів. Регулююча функція щодо
охорони земель та їх збалансованого викорис�
тання повинна включати в себе розробку нових
та уточнення існуючих правил такого викори�
стання та охорони. В той час як контролююча
функція передбачає оптимальний перерозподіл
існуючих напрямів контролю за лісогоспо�
дарським землекористуванням, як між суб'єк�
тами лісових та земельних відносин, так і між
рівнями управління лісогосподарським земле�
користуванням.
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