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ПРИЗНАЧЕННЯ

За Конституцією України 
земля, як основне національне 
багатство, перебуває під особ-

ливою охороною держави. По-
гіршення якості земель, зни-
ження їх продуктивності та ін-
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ших біосферних функцій є не-
припустимим за будь-яких умов 
землекористування. Державна 
політика охорони й раціональ-
ного використання земель виз-
начається системою правових, 
організаційних, екологічних та 
інших заходів, що мають при-
родоохоронний, ресурсозбере-
жувальний і відтворювальний 
характер. 

Дослідженням охорони 
сільськогосподарських земель 
в Україні приділялась важлива 
і всебічна увага. Суттєвий вне-
сок у розвиток земельно-пра-
вової науки в цілому й питан-
ням правового регулювання 
охорони сільськогосподарських 
земель, зокрема, внесли такі 
науковці, як Г.О. Аксеньонок, 
В.І. Андрейцев, В.П. Балезін, 
Г.С. Башмаков, Ю.О. Вовк,  
І.А. Дмитренко, Ю.Г. Жариков, 
І.О. Іконицька, О.С Колбасов, 
М.І. Краснов, М.В. Шульга [Див.: 
1-5; 7; 8; 10-12; 17] та ін. У їх 
працях досконало проаналізо-
вані важливі земельно-правові 
аспекти, що мають неабияке 
теоретичне і практичне зна-
чення.

У системі екологічної без-
пеки суверенної, незалежної 
України охорона, зберігання й 
використання земельних ре-
сурсів на підставі нормативно-
правових актів є важливим 
елементом національної без-
пеки. Ці питання найбільш ак-

туальні в умовах земельної ре-
форми, метою якої є створення 
підвалин рівноправного роз-
витку власності й господарю-
вання на землі, формування 
багатоукладної економіки, ра-
ціонального використання й 
охорони земель сільськогоспо-
дарського призначення. За-
вдання реформи полягає в пе-
рерозподілі земель з одночас-
ною передачею їх у першу чер-
гу у приватну власність. Для 
його розв`язання створено від-
повідну правову базу, розроб-
лено значну кількість законо-
давчих, іструктивно-методич-
них актів.

У процесі багаторічної й ін-
тенсивної експлуатації сільсь-
когосподарських земель з них 
поступово вилучаються корисні 
елементи, які практично не по-
новлюються. За останні 10 – 15 
років вони фактично не одер-
жують органічних і мінеральних 
добрив, щорічно на них культи-
вуються одні й ті ж сільськогос-
подарські культури. Такий під-
хід до використання цих зе-
мель спричиняє їх жахливе 
збіднення й може призвести до 
повної деградації грунтів, зни-
щення їх природно-ресурсного 
потенціалу. Зазначені обстави-
ни викликають нагальну потре-
бу в забезпеченні належної 
правової охорони, безпечного 
і збалансованого використання 
цих земель. Головне завдання 
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правової охорони таких земель 
– збереження й відтворення зе-
мельних ресурсів, екологічної 
цінності природних і придбаних 
якостей сільськогосподарських 
земель.

Землеохоронний аспект у 
земельній державній політиці 
України має імперативний ха-
рактер, тобто вимоги охорони 
земель підлягають безумовно-
му дотриманню. Погіршення 
якості земель, зменшення їх 
продуктивності неприпустимо 
за будь-яких умов експлуатації 
земельних ділянок. У процесі 
здійснення політики держави 
щодо охорони земель держава 
реалізує як мінімум 4 основні 
функції – регулюючу, стимулю-
ючу, контрольну й каральну.

Характерним проявом здій-
снення регулюючої функції де-
ржави в галузі охорони земель 
є встановлення правил раціо-
нального використання й охо-
рони земельних ресурсів. Такі 
правила зазвичай установлю-
ються у формі обов`язків ко-
рист увач ів  с ільськогоспо -
дарських земель щодо пра-
вильної експлуатації таких зе-
мель, нормативів їх якісного 
стану й допустимого антропо-
генного навантаження на них. 
У ст.96 Земельного кодексу Ук-
раїни визначені обов`язки осіб, 
які використовують сільсько-
господарські землі. Зокрема, 
вони зобов`язані додержувати-

ся вимог законодавства про 
охорону довкілля, підвищувати 
родючість грунтів, зберігати 
інші корисні властивості цього 
дарунку природи..

Відповідно до ст. 17 Закону 
України «Про оренду землі» [14] 
в договорах оренди земельних 
ділянок обов`язковою умовою 
повинні визначатися їх цільове 
призначення, умови їх експлу-
атації і збереження якісного 
стану. Цим Законом також вста-
новлено, що орендодавець 
вправі вимагати від орендаря 
збереження родючості грунтів, 
дотримання екологічної безпе-
ки землекористування, держав-
них стандартів, норм і правил, 
що стосуються цих питань. 
Викладене щодо землеохорон-
ного аспекту орендного земле-
користування має важливе зна-
чення, оскільки правовою під-
ставою використання сільсько-
господарських земель якраз і 
виступає їх оренда. 

Стимулююча функція пра-
вової охорони сільськогоспо-
дарських земель полягає в за-
провадженні законодавцем 
економічних стимулів раціо-
нального використання й охо-
рони відповідних земельних ді-
лянок. Зміст економічного сти-
мулювання закріплено у ст. 205 
Земельного кодексу України, 
яка включає: а) надання подат-
кових і кредитних пільг грома-
дянам та юридичним особам, 
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які здійснюють за власні кошти 
заходи, передбачені загально-
державними й регіональними 
програмами використання й 
охорони земель; б) виділення 
коштів з Державного або місце-
вого бюджету громадянам та 
юридичним особам для віднов-
лення попереднього стану зе-
мель, порушених не з їх вини; 
в) звільнення від плати за зе-
мельні ділянки, що перебува-
ють у стадії сільськогоспо-
дарського освоєння, або поліп-
шення їх стану згідно з держав-
ними й регіональними програ-
мами; г) компенсацію з бюджет-
них коштів; д) зниження доходу 
власників землі й землеко-
ристувачів внаслідок тимчасо-
вої консервації деградованих і 
малопродуктивних земель, що 
стали такими не з їх вини. Із цієї 
ж статті випливає, що економіч-
не стимулювання експлуатації 
й охорони земель нерозривно 
пов`язано із заходами фінансо-
вого характеру (ц ільовими 
бюджетними коштами, подат-
ковими і кредитними пільгами, 
звільненням від плати за зе-
мельні ділянки та ін.). Але за-
кріплені в земельному законо-
давстві заходи потребують і 
запровадження відповідних ме-
ханізмів їх реалізації. На жаль, 
у сучасних умовах не всі зем-
леохоронні заходи можуть бути 
реалізовані повною мірою.

У правовій науковій літера-

турі у зв`язку із цим слушно під-
креслювалося, що оптимальна 
побудова системи заходів сти-
м у л ю в а н н я  д о з в о л и т ь :  
(а) об`єднати виробничі інтереси 
конкретних власників земель-
них ділянок і землекористувачів 
із цілями й завданнями відтво-
рення й охорони сільськогоспо-
дарських земель і (б) підняти на 
більш високий рівень охорону 
земель як важливого об`єкта 
природи [9, c. 22].

Контрольна функція право-
вої охорони досліджуваних 
нами земель зводиться до де-
ржавного контролю за вико-
ристанням та охороною земель 
з боку уповноважених на це ор-
ганів. Згідно зі ст. 189 Земель-
ного кодексу України ними є ор-
гани місцевого самоврядуван-
ня, на яких покладено обов`язок 
виконання самоврядного конт-
ролю за експлуатацією земель, 
що перебувають у комунальній 
власності. Треба мати на увазі, 
що органи місцевого самовря-
дування можуть також призна-
чати інспекторів з контролю за 
використанням та охороною зе-
мель із числа громадян. Ці осо-
би свою діяльність здійснюють 
на підставі Положення, затвер-
дженого центральним органом 
виконавчої влади по земельних 
ресурсах (ст.190 ЗК України) 
[13, c. 55].

Каральна функція правової 
охорони сільськогосподарських 
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земель виявляється у встанов-
ленні санкцій за порушення 
правил раціональної експлуа-
тації й охорони земель та їх за-
стосування до порушників зе-
мельного законодавства.

Стандартизація й норму-
вання при використанні земель 
– це самостійні напрямки де-
ржавної політики в галузі їх охо-
рони, що полягають у прийнят-
ті відповідних нормативів і 
стандартів. У загальній формі 
ці напрямки, а також відновлен-
ня родючості грунтів знайшли 
своє закріплення в ст. 163 Зе-
мельного кодексу України. Із 
змісту цієї норми випливає, що 
зазначені стандартизація й 
нормування проводяться з ме-
тою забезпечення екологічної 
й санітарно-гігієнічної безпеки 
громадян шляхом прийняття 
відповідних документів, як і 
встановлюють вимоги щодо 
якості земель, припустимого 
антропогенного навантаження 
на грунти й окремі території та 
ін. На думку деяких фахівців, ці 
вимоги належить установлюва-
ти для кожної земельної ділян-
ки, що передається у власність 
чи в користування. Стандарти 
й норми необхідно фіксувати в 
спеціальних додатках до де-
ржавних актів на право влас-
ності на землю або в договорах 
оренди землі [16, c. 52].

Охороняються зазначені 
землі також завдяки їх рекуль-

тивації. Така охорона включає 
комплекс організаційних, тех-
нічних і біотехнологічних за-
ходів, спрямованих на віднов-
лення грунтового покриву, 
поліпшення стану та продук-
тивності порушених земель. З 
урахуванням особливої цін-
ності і значимості земель, за-
побігання їх деградації без ком-
плексу агротехнічних заходів 
неможливе. Перелік останніх 
достатньо широкий, тому їх за-
конодавче закріплення вба-
чається не тільки доцільним, а 
й конче необхідним [6, c. 33]. 
Практика свідчить, що певна 
частина сільськогосподарських 
земель, переданих у встанов-
леному порядку в оренду гро-
мадянам, залишається невико-
ристаною. Такі земельні ділян-
ки систематично не обробля-
ються, фактично перетворю-
ються на розсадники бур`янів. 
Суб`єкти, яким у встановлено-
му порядку вони були надані, 
ніяких негативних правових на-
слідків за це не несуть, хоча 
саме з їх вини окремі земельні 
ділянки й зазнають деградації. 
Тим часом експлуатація земель 
має здійснюватися при дотри-
манні не тільки економічних, а 
й (що надзвичайно важливо) 
екологічних норм і вимог. Пер-
шочергово – це такі вимоги, як 
ефективна експлуатація від-
повідних угідь, залучення не-
використовуваних земель у 
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сільськогосподарський оборот, 
підвищення родючості грунтів 
та ін. Правила ж екологічних 
норм виражаються в покладен-
ні на суб`єктів (у даному випад-
ку – громадян) конкретних 
обов`язків: не допускати погір-
шення екологічної обстановки 
на всій використовуваній пло-
щі, не порушувати порядку ко-
ристування іншими природни-
ми об`єктами тощо.

Неохідно підкреслити, що 
охоронний аспект особливо по-
винен стосуватися сільськогос-
подарськх земель як спеціаль-
ного об`єкта природи. Іншими 
словами, їх охорону потрібно 
здійснювати під кутом зору еко-
логічного чинника. З урахуван-
ням цього треба вести мову про 
інтереси людини, про охорону 
не тільки її життя і здоров’я, а 
й навколишнього природного 
середовища, про оцінку якісно-
го стану грунтів, їх придатності 
для виробництва екологічно 
чистої сільськогосподарської 
продукції.

Одним з чинників, що зумо-
влюють необхідність охорони 
земель сільськогосподарського 
призначення виступають де-
градаційні процеси грунтів. З 
огляду на значну розмаїтість і 

на поширеність проявів такої 
деградації в Україні протягом 
тривалого часу (починаючи з 
60-х років ХХ ст.) діяла держав-
на програма, спрямована на 
підвищення родючості цих зе-
мель. За минулі 10 – 12 років у 
зв’язку з кризою в економіці дію 
програми фактично припинено. 
Однак зараз, коли провадиться 
земельна й аграрна реформи, 
а країна поступово переборює 
економічні труднощі, є всі під-
стави сподіватися на реаніма-
цію цієї програми, спрямованої 
на захист грунтів від деграда-
ції.

За сучасних умов важли-
вим чинником забезпечення 
охорони всіх земель виступає 
спеціальний Закон України 
«Про охорону земель», у якому 
деталізовані й конретизовані 
принципові положення Земель-
ного кодексу України., що сто-
суються охорони земель [15]. 
Цей Закон визначає правові 
економічні й соціальні засади 
охорони земель з метою забез-
печення їх раціонального вико-
ристання, відтворення й підви-
щення родючості грунтів, інших 
корисних властивостей землі 
та збереження еколог ічних 
функцій грунтового покриву.
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