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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На даному етапі реформування земельних

відносин виявлена низка недоліків як у сільсь�
когосподарському виробництві, так і в уп�
равлінні земельними ресурсами, зокрема нена�
лежний нагляд за станом земельних ресурсів,
розвитком деградаційних процесів, екологічні
проблеми при формуванні нових землекорис�
тувань, відсутність будь�якої організації тери�
торії. Тому територія Ямпільської селищної
ради потребує не лише проведення аналізу ста�
ну та виявлення критичних ділянок земель, а й
обгрунтування та реалізації заходів щодо рац�
іонального використання та охорони земель�
них ресурсів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Багато теоретичних і практичних питань
раціонального використання земельних ре�
сурсів, зокрема деградованих та малопродук�
тивних земель, було висвітлено в роботах
вітчизняних учених та вчених країн СНД, та�
ких як С.М. Волков, В.Г. В'юн, В.Г. Горлачук,
Д.С. Добряк, Л.Я. Новаковський, Р.С. Панас та
ін. Проте залишається деякі аспекти, що потре�
бують додаткового висвітлення та дискусійно�
го обговорення.

Мета статті — проаналізувати ефективність
використання земельних ресурсів із врахуван�
ням регіональних особливостей Донецького
регіону.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На основі проведеного аналізу сучасного

стану земельних ресурсів запропоновано про�
вести ряд заходів щодо раціоналізації викори�
стання та охорони земельних ресурсів на тери�
торії досліджуваного об'єкта [1].

Основними заходами щодо використання й
охорони земель у представленій "Схемі земле�
устрою" є [2]: проведення оптимізації структу�
ри сільськогосподарських ландшафтів та тери�
торії Ямпільської селищної ради; створення те�
риторії громадських пасовищ та сіножатей;
визначення ландшафтних територій (заплава р.
Сіверський Донець); рекультивація земель та
культуртехнічні роботи; визначення ділянок
малопродуктивних і деградованих земель для
подальшої їх консервації; посадка лісомеліо�
ративних насаджень (суцільне заліснення); бу�
дівництво протиерозійних гідротехнічних спо�
руд; створення водоохоронної зони та прибе�
режної смуги р. Сіверський Донець з винесен�
ням та закріпленням їх меж; впровадження
протиерозійних агротехнічних заходів та нау�
ково обгрунтованих сівозмін (рис. 1).

Проведення облаштування земель сільсько�
господарських підприємств на основі еколого�
ландшафтних принципів дає можливість опти�
мізувати структуру земельних ресурсів даного
господарства, що створить передумови для ра�
ціонального використання та відтворення зе�
мель як природного ресурсу.
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Результатом вдосконалення землекористу�
вання на території Ямпільської селищної ради
є створення високопродуктивних пасовищ та
сіножатей, зокрема збільшено відсоток при�
родних сіножатей на 7,6%, також збільшення
площі екологостабілізуючих угідь, що є пози�
тивним фактором для оптимізації стану земель�
них ресурсів.

Виведення з сільськогосподарського оборо�
ту земель, що знаходяться в прибережній смузі
річки Сіверський Донець, та відведення ланд�
шафтних територій в її заплаві зменшить відсо�
ток ерозійнонебезпечних ділянок. За рахунок
створення місцевого заповідника у заплава
р. Сіверський Донець (за рахунок лісів лісово�
го фонду — 550,6 га) площа природних тери�
торій збільшилась на 6,0%. Середня по Україні
дорівнює — 4,5—5,0%

Рекультивація порушених земель на тери�
торії селищної ради зводиться в основному до
земельних ділянок під господарськими будів�
лями і дворами, які вже не використовуються
за цільовим призначенням і їх необхідно ре�
культивувати. Таких земельних ділянок на�
лічується в цілому по селищній раді 34,6 га, які
пропонується рекультивувати у ріллю та пасо�
вища. Крім того, в господарстві "Україна" зна�
ходиться декілька курганів, які втратили істо�
ричну цінність, тому їх рекультивуємо у ріллю
загальною площею — 1,2 га.

Посадка лісомеліоративних насаджень
(суцільне заліснення) позитивно сприятиме
захисту грунтів від водної та вітрової ерозії,

оптимізації  водно�повітряного режи�
му грунтів досліджуваної території. Да�
ний лісомеліоративний захід привів до
збільшення відсотка лісових насаджень на
10,7%.

Визначення ділянок малопродуктивних
та деградованих земель з інтенсивного обро�
бітку дасть можливість вивести такі площі зе�
мельних угідь з критичного стану.

Всі вищезазначені заходи щодо раціо�
нального використання та охорони земель є
фактором покращення еколого�економічно�
го стану земельних ресурсів на території Ям�
пільської селищної ради.

ВИСНОВОК
При оптимальній організації території се�

лищної ради з врахуванням еколого�ланд�
шафтних принципів покращиться стан кри�
зових ділянок та припиняться негативні про�
цеси, що перебувають на початкових стадіях
розвитку. Для зниження інтенсивності роз�
витку деградаційних процесів на території
досліджуваного об'єкта потрібно реалізува�

ти "Схему землеустрою та техніко�економічні
обгрунтування використання й охорони земель
Ямпільської селищної ради Краснолимансько�
го району Донецької області", що забезпечать
оптимізацію структури території селищної
ради, зокрема сільгоспосвоєність земель змен�
шена на — 2,0%, розораність земель зменшена
на — 7,5%.
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Рис. 1. Фрагмент схеми землеустрою з техніко-
економічного використання та охорони земель
Ямпільської селищної ради Краснолиманського

району Донецької області


