
Ще одним прикладом неоднозначного тлумачення норм щодо пи-
тання загального користуванням надрами єст. 23 КУпН, яка передбачає, 
що землевласники та землекористувачі в межах наданих їм земельних 
ділянок мають право без: спеціальних дозволів і гірничого відводу видо-
бувати для своїх господарських і побутових потреб корисні копалини 
місцевого значення, і торф загальною глибиною розробки до двох метрів, 
підземні води для важних господарсько-лобутових потреб, нецентралї-
зованого та централізованого (крім виробництва фасованої питної води) 
госшдарсько-питного водопостачання, за умови що продуктивність 
водозаборів підземних вод не перевищує 300 кубічних. Метрів на добу та 
використовувати: надра для: господарських: і побутових, потреб. Отже, 
використання надр без отримання спеціального дозволу прямо перед-
бачено Законом, але це лише одна з ознак права загального природо-
користування. 
• Таким чином, на підставі виїцевикладеного можна зробити: висновок 

про необхідність узгодити визначення права загального природокорис-
тування, закріплеиого у Законі України «Про охорону навколишнього 
природного середовища», з нормами природоресуреового законодавства 
з метою усунення суперечностей у розумінні права загального природо-
користування та Мого правового, закріплення від регламентації права 
спеціального природокористування. 
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ШЛ ЯХОМ ЇХ КОНСЕРВАЦІЇ 

Відомо, що у йіДІ використання сільськогосподарських угідь вияв-
ляється найбільш негативний вплив на грунти. Після довготривалого 
використання земель в сільськогосподарському виробництві іноді ви-
никає необхідність проводити відновлення: земель, в рамках якого по-
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трібна локалізувати їх господарське використання. Це здійснюється 
шляхом проведення консервації сільськогосподарських угідь, яка є од-
ним із найважливіших заходів, котрим забезпечується охорона земель, 

В законодавстві України консервація земель відноситься до пере-
ліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів [4], та 
спрямована на підвищення родючості грунтів і охорону земель. 

Відповідно до Наказу Міністерства аграрної політики та продоволь-
ства України від 26 квітня 2013 р. 2832 і «Про затвердження Порядку 
консервації земель» консервація земель здійснюється шляхом припи-
нення їх господарського ви користання на визначений строк та залужен-
ня або заліснення [3; 20:13.-№ 42 , -От . 1525]. Згідно ч. І ст. 1.72. Земель-
ного кодексу України наводяться підстави щодо консервація земель. Так, 
консервації підлягають деградовані: і малопродуктивні землі, господар-
ське використання яких є екологічно небезпечним та економічно-неефек-
тивним, а також техногенно забруднені земельні ділянки, на яких не-
можливо одержати екологічно чисту продукцію, а перебування людей 
на цих земельних ділянках е небезпечним для їх здоров'я. 

Виділяють основні чинники деградації земель, які об'єднуються в дві 
основні групи: природні та антропогені. До природних належать: пло-
щинна і лінійна ерозія, вітрова ерозія, землетруси, вулкани, засолення, 
зсуви, сольові потоки, заболочення, кислотність, перезволоженая. Осно-
вними антропогенними тайниками є: отрутохімікати, пестициди, раді-
онукліди, засміченість, стічні води ті Інші [1, с. 31:33]. 

Нормативи: показників ..деградації, земель передбачені ст, 34 Закону 
України «Про охорону земель» [3; 2003. - Ка 29. - Ст. 1431] й установ-1 

ЛЮЮТЬСЙ для кожної категорії земель З метою запобігання іторірпгеїінн»' 
їх стану. До нормативів показників деградації земель належать показни-
ки гранично допустимого погіршення стану і властивостей земельних 
ресурсів внаслідок антропогениош; впливу та негативних природних : 

явищ, а також нормативи інтенсивності використання земель сільсько-' 
господарського призначення. Показники інтенсивності використанії» 
земель сільськогосподарського призначення встановлюються з \п • ' 
ванням даних агрохімічної паспортизації земель. 

При встановленні показників інтенсивності використання земель 
сільсьетгосподарсьюго призначення визначаються сільського«юдаргьк і 
культури, вирощування яких обмежується або забороняється, а гакчш 
технології та окремі агротехнічні операції щодо їх вирощування, ' 



До малогіродуктявнижземель відносяться тільки сільськогосподар-
ські угіддя, на відміну від деградованих земель. При віднесенні сіль-
ськогосподарських угідь до деградованих, малопродуктивних та .тех-
ногенно забруднених земель ураховуються основні показники, що 
характеризують грунтові властивості і зумовлюють необхідність кон-
сервації земель. 

Розрізняють такі види консервації, здійснення яких має різні право-
ві наслідки: консервація-реабііїітація - передбачає проведення оздо-
ровлення деградованих і небезпечно забруднених земель, після яких 
рілля знову залучається у сільськогосподарське виробництво, переве-
дення до іншої категорії земель не відбувається, А також, консервацІя-
трансформація - передбачає вилучення земельної ділянки зі складу 
ріллі та переведенні: у інший вид угідь (сінокоси, пасовища), тобто має 
необоротний характер. При цьому можлива зміна цільового призна-
чення земельної ділянки і відповідно, віднесення до іншої категорії 
земель, Застосування зазначеного виду консервації проводиться з ура-
хуванням. необхідності олтимїзацїї структури' сільськогосподарських 
угідь [2, с. 200]. 

Отже, при здійсненні консервації земель вирішуються такі основні 
завдання, Ilo-перше, консервація земель є важливим інструментом охо-
рони земель, Мета якої полягає у запобі ганні деградації земель, віднов-
лення родючості ґрунтів і забруднених територій. По-друге, сприяє по-
кращенню екологічної ситуації в межах деградованих земель та 
забезпечує оптимізацію сільськогосподарського землекористування. 
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