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ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC PRINCIPLES OF IMPLEMENTATION OF THE MECHANISM
OF RATIONALIZATION OF AGRARIAN NATURE MANAGEMENT IN DRAINAGE AREAS

Встановлено, що інституціональними передумовами впровадження механізму раціоналізації аграрного природо<
користування в зоні осушення виступають: забезпечення функціонування служб сільськогосподарського дорадництва;
формування об'єднань землевласників і землекористувачів на кооперативній та асоціативній основі; створення фондів
відтворення та охорони осушених земель; інституціоналізація угод державно<приватного партнерства; розробка про<
грам відтворення та охорони осушених сільськогосподарських угідь. Доведено, що важливою складовою механізму
раціоналізації аграрного природокористування в зоні осушення є диверсифікація напрямів використання осушених
земель, яка передбачає переведення ренатуралізованих осушених сільськогосподарських земель у лісовкриті площі;
повернення до традиційної сільськогосподарської спеціалізації; створення біоенергетичних систем; розширення ареа<
лу розвитку зеленого і сільського туризму; створення систем упередження підтоплення осушених сільськогосподарсь<
ких угідь. Обгрунтовано, що фінансово<економічний механізм як центральна ланка раціоналізації аграрного природо<
користування в зоні осушення є сукупністю інструментів наповнення фінансових фондів, джерел фінансування приро<
доохоронних заходів та методів фінансування заходів по відтворенню і охороні осушених земель.

It has been determined that organizational and economic preconditions for the implementation of the mechanism of
rationalization of agrarian nature management in drainage areas are as follows: support of operations of agricultural advisory
services; formation of landowners and land users associations on a cooperative and associative basis; establishment of
funds for the restoration and protection of drained lands; institutionalization of public<private partnership agreements;
development of programs for the reproduction and protection of drained agricultural lands. It has been proven that an
important part of the mechanism of rationalization of agrarian nature management in drainage area is the diversification of
the use of drained lands, which involves the transfer of renaturalized drained agricultural lands into the forested areas;
return to the traditional agricultural specialization; creation of bioenergetic systems; expansion of the development range
of green and rural tourism; establishment of systems for preventing flooding of drained agricultural lands. It has been
substantiated that the financial and economic mechanism as a central link in the rationalization of agrarian nature
management in drained areas is a set of instruments for filling the financial funds, sources of financing of environmental
protection measures and methods of financing activities for restoration and protection of drained lands.

Ключові слова: аграрне природокористування, осушені землі, фінансові фонди, державно3
приватне партнерство, диверсифікація, реінжиніринг.

Key words: agrarian nature management, drained lands, financial funds, public3private
partnership, diversification, re3engineering.

ності раціоналізації використання окремих
видів природних ресурсів, важливого значен+
ня набуває розробка організаційно+економі+
чних засад впровадження механізму раціона+
лізації аграрного природокористування в
зоні ризикового землеробства. Для макси+
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мального наближення проектних рішень до
реальної практики господарювання варто
конкретизувати специфіку впровадження
механізму раціоналізації аграрного природо+
користування в зоні осушення. При розробці
таких засад необхідно враховувати численні
зміни інституціонального середовища аграр+
ного природокористування, що пов'язані з
децентралізацією влади та реформою місце+
вого самоврядування, зокрема об'єднанням
територіальних громад, а також із поглиб+
ленням земельної реформи. Для зони осушен+
ня формування механізму раціоналізації аг+
рарного природокористування ускладнюєть+
ся ще й тим, що тут відсутні потужні центри
інвестиційної активності та в латентному
стані перебувають суб'єкти ринкової інфра+
структури.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Раціоналізація аграрного природокори+
стування вже давно стала об'єктом систем+
них економічних досліджень [8], але не по+
вною мірою розкриті її особливості в зоні
масштабних осушувальних меліорацій [1; 5],
де кризові явища набули найбільшого роз+
маху через несприятливі природнокліма+

тичні умови ведення сільськогосподарсько+
го виробництва. Незважаючи на те, що дос+
татньо дослідженими є окремі аспекти аг+
рарного природокористування на торфових
грунтах [3], сформовано методологічні за+
сади менеджменту осушуваних земель [4],
розроблено прикладні аспекти фінансуван+
ня підприємництва в зоні осушувальних ме+
ліорацій [6] та ідентифіковано джерела ре+
монту внутрішньогосподарських мереж ме+
ліоративних систем [2; 7], цілісний підхід
стосовно раціоналізації природокористу+
вання в зоні осушення з врахуванням ос+
танніх трендів трансформації інституціо+
нального середовища розвитку національної
економіки відсутній.

ЦІЛІ СТАТТІ
Метою публікації є розробка організацій+

но+економічних засад впровадження механіз+
му раціоналізації аграрного природокористу+
вання в зоні осушення, зокрема розкриття
змісту його центральної ланки фінансово+еко+
номічного механізму та фундаментальних
принципів його функціонування, з врахуванням
наслідків децентралізації влади, об'єднання те+
риторіальних громад та поглиблення земельної
реформи.

Рис. 1. ОрганізаційноMекономічні засади впровадження механізму раціоналізації
аграрного природокористування в зоні осушення

Джерело: розробка автора.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Відправним пунктом у впровадженні меха+
нізму раціоналізації аграрного природокори+
стування виступають інституціональні переду+
мови використання осушених земель у відтво+
рювальному процесі. Виходячи з того, що су+
б'єкти господарської діяльності та домогоспо+
дарства, які використовують осушені землі, не
мають достатнього інвестиційного, організа+
ційного та виробничо+технічного потенціалу для
їх ефективного використання у відтворюваль+
ному процесі, однією з основних інституціо+
нальних передумов впровадження механізму
раціоналізації аграрного природокористуван+
ня є створення та забезпечення реального фун+
кціонування служби сільськогосподарського
дорадництва (рис. 1).

Нинішня редакція базового законодавчого
акту, який регламентує дорадницьку діяльність
у сільській місцевості, не передбачає навіть кри+
тично необхідного переліку видів діяльності,
які мають здійснювати дорадницькі служби для
донесення інформації до землевласників та
землекористувачів стосовно використання та
відновлення мереж гідротехнічних споруд, які
значною мірою визначають ефективність вико+
ристання осушених земель. Це стосується як
запровадження систем землеробства, які за+
безпечують максимальну еколого+економічну
ефективність використання осушених угідь, так
і можливостей отримання державної допомо+
ги стосовно підтримання в робочому стані ме+
реж гідротехнічних споруд, які створюють не+
обхідний водно+повітряний режим для сіль+
ськогосподарського виробництва та забезпечу+
ють захист населених пунктів та сільськогос+
подарських угідь від підтоплень.

У базовий законодавчий акт, який регулює
дорадницьку діяльність у сільській місцевості
мають бути внесені зміни, що зумовлені масо+
вим об'єднанням територіальних громад і пе+
редачею сільськогосподарських земель дер+
жавної власності поза межами населених
пунктів у комунальну власність територіальних
громад. Найбільшою мірою такі зміни мають
сприяти розширенню набору послуг, які нада+
ються дорадницькими службами в частині до+
несення інформації щодо можливих форм ви+
користання осушених земель.

Важливою інституціональною передумо+
вою впровадження механізму раціоналізації
аграрного природокористування в зоні осу+
шення є формування об'єднань землевласників
та землекористувачів як на кооперативній, так
і га асоціативній основі. Створення об'єднань

землевласників та землекористувачі осушених
земель зумовлено необхідністю підвищення
рівня концентрації інвестиційного потенціалу
стосовно модернізації і реконструкції внут+
рішньогосподарських мереж гідротехнічних
споруд, а також стосовно координації дій в на+
прямі модернізації і оновлення наявного меліо+
ративного фонду.

Кооперативна форма об'єднання дозволяє
забезпечувати створення відповідних техніко+
технологічних комплексів меліоративних сис+
тем і їх подальше використання всіма учасни+
ками такого об'єднання. Асоціативна форма
об'єднання землевласників та землекористу+
вачів в зоні осушення сприятиме підвищенню
рівня результативності та узгодженості дій
учасників, але при цьому не обмежуватиме пра+
ва окремих учасників щодо здійснення вироб+
ничо+господарської та інвестиційної діяль+
ності.

Повноцінне впровадження механізму ра+
ціоналізації аграрного природокористування є
неможливим без створення відповідних фінан+
сових фондів відтворення та охорони осушених
сільськогосподарських угідь. Мова йде про ре+
гіональні та місцеві фонди такого спрямуван+
ня. За нинішніх умов поглиблення фіскальної
децентралізації фонд відтворення та охорони
осушених сільськогосподарських угідь необ+
хідно створювати у формі позабюджетного
фонду, щоб зводити до мінімуму прецеденти
використання адмінресурсу при розподілі його
видаткової частини.

Позабюджетний характер цього фонду
дасть можливість зараховувати до нього вне+
ски землевласників та землекористувачів, які
використовують осушені землі і зацікавлені в
раціоналізації їх використання шляхом модер+
нізації і реконструкції мереж гідротехнічних
споруд, здійснення заходів агролісомеліорації,
фітомеліорації та хімічної меліорації. Фактич+
но учасники кооперативних чи асоціативних
об'єднань користувачів і власників осушених
земель і будуть здійснювати внески до назва+
ного фонду, щоб мати надійне фінансове дже+
рело здійснення заходів по відновленню і ре+
конструкції меліоративних фондів та задоволь+
няти потребу у поточних фінансових витратах
на здійснення агролісомеліоративних та гідро+
меліоративних заходів.

Виходячи з того, що поглиблення децентра+
лізації влади і реформи місцевого самовряду+
вання розширюватиме комунальний сектор у
володінні та користуванні осушеними землями,
потребують інституціоналізації угоди держав+
но+приватного партнерства, які розширять
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спектр форм передачі у користування підприє+
мницьким структурам осушених земель, що
перебуватимуть у власності територіальних
громад. Розширення переліку форм і видів дер+
жавно+приватних партнерства щодо викорис+
тання осушених сільськогосподарських угідь
даватиме можливість передавати земельні ак+
тиви в користування ефективним землекорис+
тувачам і при цьому не порушувати законодав+
ство, яке передбачає мораторій на вільний обо+
рот земель сільськогосподарського призначен+
ня.

В умовах перегляду стратегічних пріори+
тетів регіональної політики у зв'язку з поглиб+
ленням процесів децентралізації та земельної
реформи та для упорядкування заходів стосов+
но відтворення та охорони осушених земель
важливого значення набуває розробка місце+
вих та регіональних програм відтворення та
охорони осушених сільськогосподарських
угідь. Такі програми дадуть можливість ув'яза+
ти науково обгрунтовані пріоритети раціона+
лізації аграрного природокористування в зоні
осушення з наявними фінансовими та виробни+
чо+технічними можливостями відповідних ре+
гіонів, територіальних громад та безпосередніх
землевласників і землекористувачів, що сприя+
тиме поступальному впровадженню грунтоза+
хисних систем землеробства, сучасних техно+
логій зміцнення агроландшафтів та прогресив+
них форм управління наявними меліоративни+
ми фондами. Програмування відтворення і охо+
рони осушених земель сприятиме усуненню
проявів спорадичності та фрагментарності в
питаннях раціоналізації аграрного природоко+
ристування, а також забезпечить комплімен+
тарність між заходами по відтворенню і охо+
роні осушених угідь між окремими землевлас+
никами та землекористувачами.

Перераховані інституціональні передумови
визначають специфікацію інструментів та ме+
тодів раціоналізації аграрного природокорис+
тування в зоні осушення. Кожна окремо взята
інституціональна передумова визначає спектр
відповідних інструментів та методів, які в кінце+
вому підсумку забезпечують максимально
можливе зменшення еколого+деструктивних та
природо+руйнівних процесів в аграрному при+
родокористуванні в зоні осушення. Так дорад+
ницькі служби забезпечують консультативне
супроводження раціонального використання
осушених земель відповідно до кращих інозем+
них практик використання даної категорії зе+
мель та у відповідності з вимогами, які пред+
'являються міжнародними природоохоронни+
ми конвенціями.

Інституціоналізація асоціативних та коопе+
ративних об'єднань землевласників та землеко+
ристувачів забезпечує необхідну концентрацію
інвестиційного, організаційного та техніко+
технологічного потенціалу для забезпечення
реінжинірингу використання ренатуралізова+
них осушених сільськогосподарських угідь.
Реінжиніринг являє собою кардинальне пере+
профілювання основних бізнес+процесів щодо
використання відтворення та охорони осуше+
них земель. Проявом реінжинірингу є поступо+
ве впровадження сучасних технологій обро+
бітку найбільш характерних для осушених земель
типів грунтів, дотримання сівозмін, відновлен+
ня посівів традиційних для природнокліматич+
них умов відповідної зони сільськогосподарсь+
ких культур. Враховуючи високу капіталоміст+
кість реінжинірингових заходів для окремо взя+
того землевласника та землекористувача, саме
їх об'єднання можуть максимальною мірою
сформувати належне ресурсне забезпечення
для повноцінного впровадження технологій
реінжинірингу у відтворювальний процес.

Важливим методом раціоналізації аграрно+
го природокористування в зоні осушення є
фінансування проектів модернізації гідротех+
нічних споруд на основі використання коштів
регіональних та місцевих фондів відтворення та
охорони осушених сільськогосподарських
угідь, коштів державного фонду розвитку вод+
ного господарства, власних коштів суб'єктів
господарювання та домогосподарств. Якщо
міжгосподарські мережі гідротехнічних споруд
фінансуються за рахунок коштів державного
бюджету, то модернізація та реконструкція
внутрішньгосподарських мереж здійснюються
за рахунок суб'єктів господарювання та домо+
господарств, а також за рахунок коштів цільо+
вих фінансових фондів. Для зони осушення
підтримання мереж гідротехнічних споруд у
робочому стані означає створення необхідно+
го водно+повітряного режиму для ведення ви+
сокопродуктивного сільськогосподарського
виробництва, а також упередження проявів
підтоплення сільськогосподарських угідь та
населених пунктів.

Раціоналізація аграрного природокористу+
вання в зоні осушення також значною мірою
залежить від передачі осушених земель дер+
жавної та комунальної власності у користуван+
ня суб'єктам аграрного підприємництва, а та+
кож суб'єктам інших видів господарської діяль+
ності, які використовуватимуть ці землі на
принципах строковості і платності, що підви+
щить рівень надходжень до місцевих бюджетів.
У зв'язку із об'єднанням територіальних гро+
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мад та ідентифікацією їх меж підвищиться
ймовірність передачі осушених сільськогоспо+
дарських земель державної власності у воло+
діння та розпоряджання територіальних громад,
що дозволить сформувати колективного влас+
ника осушеним сільськогосподарським угіддям
і протидіяти поглинанню цих земель вертикаль+
но+інтегрованими аграрними формуваннями,
які спеціалізуються на вирощуванні експорто+
орієнтованих культур та підвищують рівень
енергетичної спрямованості сільськогоспо+
дарського виробництва в цілому.

Наявні інституціональні передумови, інстру+
менти та методи раціоналізації аграрного при+
родокористування дадуть можливість забезпе+
чити диверсифікацію напрямів використання
осушених земель, що сприятиме подоланню
монокультуризації сільськогосподарського
виробництва, впровадженню сучасних техно+
логій рослинництва, посиленню органічної
спрямованості сільськогосподарської діяль+
ності в цілому. Виходячи з наявних типів грун+
тів та природнокліматичних умов в зоні до+
мінування осушених земель, диверсифікація
напрямів їх використання забезпечуватиметь+
ся через переведення ренатуралізованих осу+
шених сільськогосподарських земель у лісовк+
риті площі; повернення до традиційної сіль+
ськогосподарської спеціалізації; створення
біоенергетичних систем; розширення ареалу
розвитку зеленого і сільського туризму; ство+
рення систем упередження підтоплення осуше+
них сільськогосподарських угідь.

Важливою складовою впровадження механі+
зму раціоналізації аграрного природокористу+
вання в зоні осушення з огляду на наявні інсти+
туціональні передумови і визначені методи та
інструменти є повернення до традиційної
сільськогосподарської спеціалізації переважної
більшості суб'єктів аграрного підприємництва,
що передбачає поступове збільшення посівів тра+
диційних, в першу чергу, для супіщаних та дер+
ново+підзолистих грунтів гумідної зони сільсько+
господарських культур, що сприятиме зміцнен+
ню агроландшафтів та зменшенню проявів вод+
ної та вітрової ерозії. Традиційна сільськогоспо+
дарська спеціалізація в зоні осушення пов'язана
із значними площами луб'яних культур, а також
жита та культур енергетичного спрямування.
Відновлення традиційної сільськогосподарської
спеціалізації через збільшення обсягів виробниц+
тва високоліквідної сільськогосподарської сиро+
вини (насіння льону, льоноволокна, костриці)
дасть можливість вітчизняним товаровиробни+
кам завоювати привабливі ніші на світових рин+
ках сільськогосподарської сировини.

Виходячи з перспектив відновлення традиц+
ійної сільськогосподарської спеціалізації, що
передбачає значні обсяги утворення відходів
сільськогосподарського виробництва, а також
деревних відходів, які отримуватимуться при
здійсненні рубок, пов'язаних із веденням лісо+
вого господарства на самозаліснених територі+
ях, створюються сприятливі передумови для
суттєвого нарощення обсягів виробництва твер+
дого біопалива, що сприятиме зменшенню по+
треби у викопних вуглеводнях для домогоспо+
дарств та суб'єктів соціальної інфраструктури.

При цьому максимізація обсягів виробниц+
тва твердого біопалива на основі використан+
ня відходів сільськогосподарського та лісогос+
подарського виробництва не має йти всупереч
пріоритетам збереження продовольчої, а не
енергетичної спрямованості рослинницької га+
лузі. З цією метою необхідним є формування
біоенергетичних систем в зоні осушення, які
передбачають максимально можливе викорис+
тання деревних відходів та відходів сільсько+
господарського виробництва для виготовлен+
ня паливних гранул та брикетів при науково
обгрунтованому розмірі посівних площ куль+
тур енергетичного спрямування, зокрема
міскантусу, за умови збереження традиційної
сільськогосподарської спеціалізація і зміцнен+
ня лісо+ та агроландшафтів.

Масові прояви природної ренатуралізації
осушених сільськогосподарських угідь внаслі+
док виведення з робочого стану мереж гідро+
технічних споруд, які обслуговували меліоро+
вані території, сформували територіальний ба+
зис для розвитку зеленого і сільського туриз+
му завдяки відновленню традиційних для гумі+
дної зони флористичних та фауністичних ре+
сурсів. Саме розвиток зеленого і сільського
туризму дасть можливість повною мірою ди+
версифікувати економіку сільських територій
в зоні осушення, залучити до продуктивної
діяльності значну кількість сільського населен+
ня та збільшити доходи домогосподарств.

Найбільш складною проблемою раціонал+
ізації аграрного природокористування в зоні
осушення є створення систем для упереджен+
ня підтоплення осушених сільськогосподарсь+
ких угідь, оскільки даний захід має, в першу
чергу, важливе природоохоронне значення і
не несе для окремо взятого суб'єкта господа+
рювання та домогосподарства економічного
ефекту, але в цілому формує сприятливі про+
сторові передумови для ведення високопро+
дуктивного сільськогосподарського вироб+
ництва відповідно до традиційної спеціалі+
зації, розширення площі земель лісового фон+
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ду та розвитку зеленого і сільського туризму.
За таких умов ініціатива стосовно створення
штучних, а в деяких випадках і природних
дамб для упередження підтоплення осушених
сільськогосподарських угідь має йти від
органів місцевого самоврядування, які є ви+
разниками потреб місцевого населення, а та+
кож мають забезпечувати сприятливий тери+
торіальний полігон для розвитку місцевого
господарства.

Магістральним елементом механізму ра+
ціоналізації аграрного природокористування в
зоні осушення має виступати фінансово+еконо+
мічний механізм як сукупність інструментів,
джерел та методів фіскального та фінансово+
кредитного забезпечення заходів по раціона+
лізації аграрного природокористування (рис. 2).
Побудова сучасного фінансово+економічного
механізму раціоналізації аграрного природо+
користування в зоні осушення має базуватися
на ряді фундаментальних засад, які визначають
інституціональні межі володіння, користуван+
ня та розпоряджання осушеними землями,
встановлюють інституціональні обмеження на
купівлю+продаж осушених сільськогоспо+
дарських угідь, передбачають делегування по+
вноважень стосовно управління природоохо+
ронною діяльністю на регіональний та місцевий
рівень.

До фундаментальних засад формування
фінансово+економічного механізму раціо+
налізації аграрного природокористування в
зоні  осушення слід віднести також
платність спеціального природокористу+
вання, дотримання принципу "забруднювач
платить" та відшкодування втрат сільсько+
господарського та лісогосподарського ви+
робництва.

Врахування такої важливої інституціональ+
ної передумови формування фінансово+еконо+
мічного механізму раціоналізації аграрного
природокористування в зоні осушення як на+
явність державної, комунальної та приватної
форм власності на осушені землі є важливим
при ідентифікації наявної бази стягнення
різних форм рентної плати за землю, що знач+
ною мірою визначає потенціал наповнення
місцевих бюджетів, зокрема бюджетів місцево+
го самоврядування, а також фондів відтворен+
ня та охорони меліорованих земель. Врахуван+
ня наявності мораторію на вільний оборот осу+
шених сільськогосподарських угідь виступає
передумовою вибору та застосування різнома+
нітних форм користування землями такої ка+
тегорії, що також детермінує вибір інстру+
ментів та методів фіскального регулювання

діяльності землевласників та землекористу+
вачів.

Реальна децентралізація системи управлі+
ння природоохоронною діяльністю також
створює можливості для диверсифікації
фінансово+економічних інструментів впливу
на природокористувачів як в частині стимулю+
вання процесів відтворення та охорони осуше+
них земель, так і в частині запобігання еколо+
го+деструктивним та природо+руйнівним про+
цесам. Децентралізація управління природо+
охоронною діяльністю фактично створює
інституціональне підгрунтя для формування
фінансово+економічного механізму раціонал+
ізації аграрного природокористування на ре+
гіональному та місцевому рівні, що дасть мож+
ливість забезпечити узгодження інструментів
фінансово+кредитного та фіскального впливу
на природокористувачів з пріоритетами соц+
іально+економічного піднесення територіаль+
них громад.

Відправним пунктом при формуванні фінан+
сово+економічного механізму раціоналізації
аграрного природокористування є дотриман+
ня принципу "забруднювач платить", що безпо+
середньо пов'язано з тими видами діяльності,
які генерують викиди та скиди шкідливих ре+
човин, а також передбачають розміщення
відходів.

Фундаментальною складовою фінансово+
економічного механізму раціоналізації аг+
рарного природокористування в зоні осушен+
ня в умовах децентралізації влади та рефор+
ми місцевого самоврядування слід вважати
удосконалення механізму відшкодування
втрат сільськогосподарського та лісогоспо+
дарського виробництва у зв'язку з тим, що ди+
версифікація напрямів використання осуше+
них земель передбачає вилучення частини
земель лісового фонду та сільськогоспо+
дарських угідь для розбудови рекреаційної
діяльності, а також зеленого та сільського
туризму.

Виходячи з перерахованих фундаменталь+
них засад функціонування фінансово+еконо+
мічного механізму раціоналізації аграрного
природокористування, формуються інструмен+
ти, джерела та методи впливу на ефективність
використання і охорони осушених земель. Ди+
версифікація набору інструментів наповнення
фінансових фондів розширює джерела фінан+
сування природоохоронних заходів, які в свою
чергу вимагають добору методів фінансування
заходів для відтворення і охорони осушених зе+
мель. Виходячи з наявного інституціонального
підгрунтя фіскального регулювання природо+
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користування, бюджетного фінансування при+
родоохоронних заходів та пріоритетів децент+
ралізації у сфері управління природними ре+
сурсами, основними інструментами наповнен+
ня фінансових фондів відтворення та охорони
осушених земель слід вважати рентну плату за
спеціальне використання води, екологічний
податок, штрафи за порушення природоохо+
ронного законодавства, відшкодування втрат
сільськогосподарського та лісогосподарсько+
го виробництва, плату за землю.

Наявні інструменти наповнення фінансових
фондів формують специфікацію джерел фінан+
сування природоохоронних заходів, якими ви+
ступають: кошти державного фонду розвитку
водного господарства; кошти регіональних та
місцевих фінансових фондів природоохорон+
ного спрямування; власні кошти суб'єктів гос+
подарювання та домогосподарств; кошти
місцевих бюджетів; фінансові ресурси, залучені
в рамках реалізації грантових програм та
міжнародних природоохоронних проектів.

Виходячи з наявних джерел фінансування
природоохоронних заходів, методами фінансу+
вання заходів по відтворенню і охороні осуше+
них земель мають стати: бюджетне фінансуван+
ня відтворення та охорони осушених земель
державної та комунальної власності; цільове
державне фінансування заходів по упереджен+
ню підтоплень осушених сільськогосподарсь+
ких угідь; фінансування природоохоронних
заходів на основі угод державно+приватного
партнерства. Важливого значення в нинішніх
умовах набуває фінансове стимулювання ра+
ціонального використання осушених земель
шляхом надання прямої та непрямої держав+
ної підтримки землевласникам та землекорис+
тувачам, які реалізують проекти екологічного
реінжинірингу осушених земель та забезпечу+
ють модернізацію та реконструкцію меліора+
тивного фонду.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК

В умовах структурної перебудови регіо+
нальних агропромислових комплексів особли+
вого значення набуває раціоналізація аграрно+
го природокористування. В першу чергу потре+
бують обгрунтування організаційно+еко+
номічні засади впровадження механізму раці+
оналізації аграрного природокористування в
зоні осушення, які включали б відповідні інсти+
туціональні передумови, інструменти та мето+
ди раціоналізації, а також диверсифікацію на+
прямів використання осушених земель.

Магістральною складовою структурної пе+

ребудови агропромислових комплексів у зоні
осушення є якраз диверсифікація напрямів ви+
користання осушених земель, яка передбачає
переведення ренатуралізованих осушених
сільськогосподарських земель у лісовкриті
площі, повернення до традиційної сільськогос+
подарської спеціалізації, створення біоенерге+
тичних систем та розширення територіально+
го базису розвитку зеленого і сільського туриз+
му.

Базовою ланкою механізму раціоналізації
аграрного природокористування в зоні осу+
шення виступає фінансово+економічний ме+
ханізм, який включає інструменти наповнення
фінансових фондів, джерела фінансування
природоохоронних заходів та методи фінансу+
вання заходів по відтворенню і охороні осуше+
них земель.

Формування фінансово+економічного ме+
ханізму раціоналізації природокористування в
зоні осушення має відштовхуватися від розумін+
ня певних фундаментальних постулатів, а саме
врахування обмежень на вільний оборот осу+
шених сільськогосподарських угідь, дотриман+
ня принципу платності спеціального природо+
користування, принципу "забруднювач пла+
тить" та забезпечення відшкодування втрат
сільськогосподарського та лісогосподарсько+
го виробництва.
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