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Особливості охорони земель у межах населених пунктів полягають 
в тому, що їх землі — це переважно не родючий ґрунт, якому загрожу-
ють ерозія, виснаження чи засолення, а так званий «міський ґрунт», 
тобто удосконалені працею людини поверхні із складним «земельно-
майновим» правовим режимом використання. Охорона таких терито-
рій полягає, перш за все, від самочинної забудови, нераціонального 
використання для розміщення виробничих та інших об'єктів, а також 
у захисті відповідних прав власників землі та землекористувачів. 

У межах населених пунктів заходи щодо раціонального викорис-
тання та ефективної охорони полягають ще й у забезпеченні належ-
ного санітарно-епідеміологічного стану земель шляхом здійснення 
певних заходів. Йдеться, зокрема, про своєчасне прибирання, недопу-
щення забруднення відходами та стічними водами, збереження існую-
чих ландшафтів та зелених насаджень, раціональне використання від-
окремлених від природного стану ґрунтів для поліпшення стану об'-
єктів благоустрою тощо. Це значною мірою зближує «охорону земель» 
та «благоустрій», який здійснюється у межах населених пунктів. 
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Охорона земель не вичерпується тільки збереженням властивос-
тей землі як просторового базису і створених у результаті діяльнос-
ті людини поліпшень якості землі. Об'єктом охорони виступає також 
ґрунт на таких землях. Особливість міських ґрунтів полягає в тому, що 
їх охорона повинна здійснюватися в двох напрямках, однаково еколо-
гічно важливих: якісному і кількісному. Охорона якості міських ґрун-
тів включає в себе заходи, спрямовані: 1) на збереження властивос-
тей родючого шару ґрунту, який виступає основою виростання місь-
кої рослинності (квітників, газонів, дерев, чагарників і т.д.), і 2) за-
побігання забруднення, засмічення та інших видів негативного впли-
ву на ґрунти. Збереження ж кількості ґрунтів, тобто розмірів займаних 
ними площ, - мета, специфічна саме для міст, і методи забезпечен-
ня можна назвати унікальними для законодавства. 

Багато заходів з охорони земель одночасно спрямовані і на охоро-
ну розташованих на них ґрунтів. Мова йде, наприклад, про деякі ро-
боти з благоустрою території, рекультивацію, відновлення порушено-
го стану земель та ін. 

Незважаючи на те, що охорона земель і ґрунтів часто включає одні 
і ті ж заходи, як об'єкт правової охорони ґрунти не ідентичні землям 
11, с. 31]. Слід зазначити, що в цілому, охорона земель не спрямована 
на збереження кількості земель — охороняються саме якісні власти-
вості землі. Це і властивості землі як засобу виробництва, і властивос-
ті землі як територіального базису, і властивості землі як природного 
об'єкта. Наявність ґрунтового шару і родючість земель також є якос-
тями земель. Кількість землі як простору залишається незмінним, за 
винятком, наприклад, випадків створення штучних земельних діля-
нок. При забудові земель їх кількість також не зменшується - зміню-
ються саме якісні характеристики земель [2, с. 4|. 

Однак якщо розглядати саме землі, яким притаманна чітко визна-
чена ознака - наявність ґрунтового шару, то в даному випадку мож-
на вести мову про збереження площі таких земель [3, с. 198]. Заходи, 
спрямовані на збереження площі земель, покритих ґрунтом, займають 
не останнє місце в вирішенні завдань правової охорони ґрунтів. 

Втрата землями ґрунтового покриву тягне «омертвіння земель» з 
точки зору використання їх в агросфері. З огляду на те, що такий не-
гативний наслідок діяльності людини виникає неминуче і повністю 
усунути його неможливо, завданням правового впливу буде зведення 
до мінімуму його масштабів [4, с. 138|. 

Основний негативний фактор, що тягне втрату ґрунтового шару 
земель - його заміщення твердим покриттям під час благоустрою зе-
мель. «Запечатування території» за своєю природою є порушенням 
ґрунтів у межах населених пунктів, тобто в принципі негативно впли-
ває на зміну структури ґрунтів. Дане поняття означає припинення або 

144 



різке зниження доступу кисню до поверхні землі та до ґрунту, у зв'яз-
ку з чим відбувається їх руйнування. 

Метою проведення більшості робіт з благоустрою земель виступає 
така зміна їх якісного стану, яка дозволила б тривалий час викорис-
товувати їх для пересування і перебування громадян. Тобто, мета бла-
гоустрою - пристосування земель для використання за призначен-
ням, а не забезпечення збереження їх природних властивостей. Тому 
діяльність з благоустрою з точки зору охорони ґрунтів має подвійний 
характер: з одного боку, деякі дії, що входять до нього, дозволяють 
охороняти землі і ґрунту від негативних впливів, пов'язаних з їх ви-
користанням громадянами (таких, як ущільнення, засмічення), але з 
іншого — це і джерело істотного негативного впливу. 

У зв'язку з цим повинні прийматися спеціальні заходи, спрямова-
ні на охорону земель від даного виду негативного впливу і збережен-
ня кількості земель з відкритими ґрунтами. Ці заходи можна умовно 
згрупувати в два напрямки: планування використання земель та охо-
рона існуючих ділянок з відкритими ґрунтами. 

1. Планування використання земель забезпечує збалансований роз-
поділ земель для різних видів використання. На землях з відкритими 
ґрунтами зазвичай розташовуються «острівці зелені» - газони, клум-
би, деревна і чагарникова рослинність. Наявність ділянок, зайнятих 
такими об'єктами, має передбачатися і враховуватися при всіх видах 
планування, до яких належать територіальне планування, планування 
використання земель для розміщення нестаціонарних торгових об'-
єктів, рекламних конструкцій, місцеві програми в галузі благоустрою 
територій, плани і програми будівництва та ремонту об'єктів інфра-
структури. Завершальними і найбільш детальними етапами плануван-
ня використання таких земель є планування території, архітектурно-
будівельне і садово-паркове проектування. 

2. Правове забезпечення збереженім вже існуючих земель з відкри-
тими ґрунтами крім планування забезпечено й іншими юридичними 
та організаційними заходами. Оскільки такі землі зазвичай зайняті 
деревною, чагарниковою або трав'янистою рослинністю, відносини 
з охорони ґрунтів на них часто регулюються Правилами утримання 
зелених насаджень міст та інших населених пунктів. 

Для збереження площі «озеленених територій» в законодавчих ак-
тах зазвичай передбачається наступна система заходів: проведення ін-
вентаризації та обліку зелених насаджень; створення підприємств, які 
спеціалізуються на діяльності з озеленення; можливість знесення зе-
лених насаджень та подальшого проведення будівельних робіт тільки 
за наявності спеціального дозволу. 

Незважаючи на те, що збереження і відновлення родючого шару 
ґрунтів не відноситься до першочергових завдань при реалізації охо-
рони земель у межах населених пунктів, так як даний критерій не є ос-
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новним при оцінці якості земель, охорона ґрунтового шару - це не-
обхідна умова охорони земель насамперед у великих містах. У першу 
чергу правове регулювання охорони ґрунтів має бути спрямоване на 
забезпечення такої якості ґрунтів, яке сприяє забезпеченню екологіч-
ної безпеки даних міст, а також забезпечення сприятливих умов жит-
тєдіяльності населення, що проживає на їх територіях. 
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