
Випуск 2 ’ 2002 Державне будівництво та місцеве самоврядування

М. В. Шуль га, док тор юри дич них на ук, до -
цент, провідний на уко вий співробітник
Інсти ту ту дер жав но го будівництва та місце -
во го са мо вря ду ван ня АПрН Ук раїни,
член*ко ре с пон дент АПрН Ук раїни

Правові проблеми екологічної безпеки 
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Прак ти ка ре фор му ван ня зе мель них відно син в аг рар но -
му сек торі ви су ває на по ря док ден ний ряд про блем еко -
логічно го ха рак те ру, які по тре бу ють вирішен ня. Це сто сується
на сам пе ред за без пе чен ня еко логічної без пе ки в за зна ченій
сфері, оскільки мо ва йде про ви ко ри с тан ня зе мель сільсько -
го с по дарсь ко го при зна чен ня, тоб то тих зе мель, які особ ли во
враз ливі че рез ан т ро по ген ну діяльність лю ди ни.

За кон Ук раїни від 25 черв ня 1991 ро ку «Про охо ро ну на в -
ко лиш нь о го при род но го се ре до ви ща» (ст. 50) виз на чає еко -
логічну без пе ку як та кий стан довкілля, при яко му за без пе -
чується по пе ре д жен ня погіршен ня еко логічної об ста нов ки та
ви ник нен ня не без пе ки для здо ров’я лю дей. Во на га ран тується
гро ма дя нам Ук раїни здійснен ням ши ро ко го ком плек су
взаємо пов’яза них політич них, еко номічних, технічних, ор -
ганізаційних, дер жав но*пра во вих та інших за ходів.

В ос танній час суспільні відно си ни в га лузі еко логічної
без пе ки при вер та ють до се бе ува гу відо мих на уковців,
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го пра во по ру шен ня, слід ус та нов лю ва ти й за сто со ву ва ти тільки
як до дат кові стяг нен ня. Ви дається доцільним (за ана логією з
відповідальністю фізич них осіб) пе ред ба чи ти в Ко дексі про
адміністра тивні пра во по ру шен ня на кла ден ня на юри дич ну
осо бу за од не адміністра тив не пра во по ру шен ня ос нов но го або
ос нов но го та до дат ко во го адміністра тив но го стяг нен ня.

На наш по гляд, особ ливість при тяг нен ня до адміністра тив -
ної відповідаль ності учас ників адміністра тив но го до го во ру
по ля гає в то му, що ви ди адміністра тив них стяг нень, які бу -
дуть ви ко ри с то ву ва ти ся до по руш ників умов, або по винні ма -
ти універ саль ний ха рак тер, або їх пе релік, ус та нов ле ний за -
ко на ми, по ви нен місти ти за хо ди дер жав но го ре а гу ван ня, що
за сто со ву ють ся не тільки до фізич них, а й до юри дич них осіб.

Важ ли ве зна чен ня для виз на чен ня си с те ми адміністра -
тив них стяг нень ма ти ме вра ху ван ня міжна род них пра во вих
по ло жень.

Для ство рен ня пра во вої ос но ви за сто су ван ня дер жав но -
го при му су у зв’яз ку з не ви ко нан ням зо бов’язань учас ни ка ми
адміністра тив них до го ворів ви дається не обхідним прий ня ти
За кон Ук раїни «Про адміністра тивні до го во ри», вклю чи ти до
Ко дек су Ук раїни про адміністра тивні пра во по ру шен ня розділ
«Відповідальність юри дич них осіб», у яко му пе ред ба чи ти гла -
ву «Відповідальність учас ників адміністра тив них до го ворів»,
а та кож до пов ни ти пе релік видів адміністра тив них стяг нень з
ура ху ван ням спе цифічних санкцій ре а гу ван ня дер жа ви на пра -
во по ру шен ня, що вчи ня ють ся юри дич ни ми осо ба ми, у то му
числі за по ру шен ня умов адміністра тив них до го ворів.
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В умо вах, ко ли пріори тет ви мог еко логічної без пе ки за -
ко но дав чо закріпле ний як один з важ ли вих і са мостійних
прин ципів зе мель но го за ко но дав ст ва, за без пе чен ня здійснен -
ня ком плекс них за ходів що до охо ро ни зе мель сільсько го с по -
дарсь ко го при зна чен ня на бу ває ак ту аль ності і прак тич ної зна -
чу щості.

Певні кро ки в цьо му на прям ку зроб лені но вим Зе мель -
ним ко дек сом Ук раїни (далі — ЗК Ук раїни), який на був чин -
ності з 1 січня 2002 ро ку, що містить спеціаль ний розділ, де
зо се ре д жені пра вові при пи си що до за без пе чен ня охо ро ни зе -
мель як від стихійних при род них явищ, так і від ан т ро по ген -
ної діяль ності лю ди ни.

Зо к ре ма, ос нов ним зе мель ним за ко ном охо ро ною зе мель
вва жається си с те ма пра во вих, ор ганізаційних, еко номічних
та інших за ходів, спря мо ва них на раціональ не ви ко ри с тан ня
зе мель сільсько го с по дарсь ко го при зна чен ня, за хист від
шкідли во го ан т ро по ген но го впли ву, відтво рен ня і підви щен -
ня ро дю чості ґрунтів, підви щен ня про дук тив ності зе мель лісо -
во го фон ду, за без пе чен ня особ ли во го ре жи му ви ко ри с тан ня
зе мель при ро до охо рон но го, оз до ров чо го, ре к ре аційно го та
істо ри ко*куль тур но го при зна чен ня.

За вдан ням охо ро ни зе мель згідно зі ст. 163 ЗК Ук раїни є за -
без пе чен ня збе ре жен ня та відтво рен ня зе мель них ре сурсів,
еко логічної цінності при род них та на бу тих яко с тей зе мель.

Пра во ве за без пе чен ня еко логічної без пе ки в аг рар но му
сек торі в про цесі ви ко ри с тан ня зе мель сільсько го с по дар сько -
го при зна чен ня здійснюється перш за все шля хом пра во вої
охо ро ни цих зе мель. При цьо му слід за зна чи ти, що чин ний
Зе мель ний ко декс Ук раїни розрізняє охо ро ну зе мель і охо ро -
ну ґрунтів та містить з цьо го при во ду ок ремі статті, які рег ла -
мен ту ють відповідні відно си ни. Зо к ре ма, ст. 167 ЗК Ук раїни
при свя че на охо роні зе мель, а та кож ґрунтів від за бруд нен ня
не без печ ни ми ре чо ви на ми, а в ст. 168 йдеть ся про охо ро ну
ґрунтів зе мель них діля нок. Оскільки в за зна че них стат тях мо -
ва йде про різні об’єкти охо ро ни, то тре ба звер ну ти ува гу на те,
що зем ля ми (зе мель ни ми ре сур са ми) вва жа ють верхній шар
зем ної по верхні в ме жах зо ни ае рації. Зо на ае рації яв ляє со бою
верх ню тов щу зем ної ко ри між її по верх нею і дзер ка лом ґрун -
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юристів*еко логів і ви с ту па ють са мостійним пред ме том до -
сліджен ня.

Еко логічна без пе ка як юри дич на ка те горія, на дум ку 
В. І. Ан  д рей це ва, — це скла до ва ча с ти на національ ної без пе -
ки, тоб то та кий стан роз вит ку суспільних пра вовідно син і
відповідних їм пра во вих зв’язків, за яко го си с те мою пра во -
вих норм, інших дер жав но*пра во вих і соціаль них за собів га -
ран тується за хи щеність пра ва гро ма дян на без печ не для їх
жит тя та здо ров’я на вко лишнє при род не се ре до ви ще, за без -
пе чується ре гу лю ван ня еко логічно не без печ ної діяль ності та
за побіган ня погіршен ню ста ну довкілля й на стан ню інших
наслідків, не без печ них для жит тя і здо ров’я осо би, суспільства
та дер жа ви1.

На ве де не по вне і всебічно обґрун то ва не виз на чен ня еко -
логічної без пе ки мо же бу ти взя те за ос но ву і при аналізі про б -
лем, що ви ни ка ють у сфері ви ко ри с тан ня та охо ро ни зе мель
у су час но му аг рар но му сек торі.

Са мостійне місце се ред за ходів що до за без пе чен ня еко -
логічної без пе ки ст. 52 За ко ну «Про охо ро ну на вко лиш нь о го
при род но го се ре до ви ща» вста нов лює кон кретні ви мо ги, що
сто су ють ся охо ро ни на вко лиш нь о го при род но го се ре до ви ща
при за сто су ванні за собів за хи с ту рос лин, міне раль них до б рив
то що. Зо к ре ма, на підприємства, ус та но ви, ор ганізації та гро -
ма дян по кла де но обов’язок до дер жу ва ти пра вил транс пор ту -
ван ня, зберіган ня і за сто су ван ня за собів за хи с ту рос лин, сти му -
ля торів їх рос ту, міне раль них до б рив та інших пре па ратів з тим,
щоб не до пу с ти ти за бруд нен ня ни ми або їх скла до ви ми на вко -
лиш нь о го при род но го се ре до ви ща і про дуктів хар чу ван ня.

Пра во ве за без пе чен ня еко логічної без пе ки в за зна ченій
сфері обу мов ле не раціональ ним ви ко ри с тан ням та на леж ною
охо ро ною зе мель сільсько го с по дарсь ко го при зна чен ня. Са -
ме від ста ну цих зе мель ба га то в чо му за ле жить і стан довкілля. 

Здійснен ня відповідних пра во вих за ходів що до за без пе чен -
ня раціональ но го ви ко ри с тан ня та охо ро ни зе мель сільсь ко  гос  -
по дарсь ко го при зна чен ня од но час но пов’яза не і з пра во вим за -
без пе чен ням еко логічної без пе ки в аг рар но му сек торі.

1 Див.: Ан д рей цев В. Пра во еко логічної без пе ки: про бле ми фор му ван -
ня об’єктно го скла ду // Пра во Ук раїни. – 2001. – № 10. – С. 12.
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ре чо ви на ми, а та кож різно ви да ми цьо го пра во по ру шен ня тре -
ба вва жа ти радіоак тив не і бак теріаль не за бруд нен ня то що. Та -
ке за бруд нен ня зе мель них ре сурсів є мож ли вим як з бо ку
носіїв зе мель них прав (зем ле влас ників чи зем ле ко ри с ту вачів),
так і з бо ку інших суб’єктів. При цьо му во но мо же бу ти ре -
зуль та том по ру шен ня норм еко логічної без пе ки або наслідком
гос по дарсь кої та іншої діяль ності.

Стат тя 167 ЗК Ук раїни вста нов лює, що гос по дарсь ка та
інша діяльність, яка зу мов лює за бруд нен ня зе мель і ґрунтів по -
над вста нов лені гра нич но до пу с тимі кон цен т рації не без печ -
них ре чо вин, за бо ро няється. Із змісту статті вип ли ває, що су -
б’єк та ми, які мо жуть здійсню ва ти не без печ ну діяльність у про -
цесі ви ко ри с тан ня зе мель, є як юри дичні, так і фізичні осо би.

Закріплен ня на за ко но дав чо му рівні та кої за бо ро ни що до
еко логічно не без печ ної діяль ності має за ме ту здійсни ти на -
леж ну охо ро ну зе мель від за бруд нен ня не без печ ни ми ре чо ви -
на ми, тоб то за без пе чи ти еко логічну без пе ку в про цесі ви ко -
ри с тан ня зе мель. У той же час та кий підхід до за без пе чен ня
еко логічної без пе ки обу мов лює не обхідність уточ нен ня пев них
по ло жень чин но го за ко но дав ст ва та вирішен ня де я ких інших
пи тань. По*пер ше, за бо ро на діяль ності, яка зу мов лює за бруд -
нен ня зе мель і ґрунтів, по вин на бу ти підкріпле на за хо да ми
при му со во го впли ву що до тих суб’єктів, які по ру шу ють вка за -
ну за бо ро ну. Це мо жуть бу ти як носії зе мель них прав (влас ни -
ки зе мель них діля нок і зем ле ко ри с ту вачі), так і сто ронні
(фізичні чи юри дичні) осо би. Йдеть ся, зо к ре ма, про те, що по -
ру шен ня за бо ро ни по вин не тяг ну ти за со бою для вин них
суб’єктів на стан ня яки хось не га тив них пра во вих наслідків.

На жаль, у ст. 211 ЗК України се ред по ру шень зе мель но го
за ко но дав ст ва по ру шен ня за бо ро ни на здійснен ня вка за ної ви -
ще діяль ності пря мо не пе ред ба че не. У пункті «в» да ної статті
йдеть ся про за бруд нен ня зе мель ли ше хімічни ми та радіоак тив -
ни ми ре чо ви на ми і стічни ми во да ми, а та кож засмічен ня про -
мис ло ви ми, по бу то ви ми та інши ми відхо да ми, але не зга дується
про по ру шен ня за бо ро ни на здійснен ня пев ної діяль ності.

По*дру ге, тре ба ак цен ту ва ти ува гу на то му, що ч. 1 ст. 167 ЗК
Ук раїни за бо ро няє діяльність, яка спри чи няє за бруд нен ня зе -
мель і ґрунтів. У да но му випадку йдеть ся про та ку діяльність,
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то вих вод. Та кий вис но вок мож на зро би ти на ос нові аналізу
Ме то ди ки виз на чен ня розмірів шко ди, зу мов ле ної за бруд -
нен ням і засмічен ням зе мель них ре сурсів че рез по ру шен ня
при ро до охо рон но го за ко но дав ст ва1.

Що до ґрунтів зе мель них діля нок, то згідно з ГОС Том
27593*88 во ни виз на ча ють ся як са мостійне при род но*істо -
рич не ор га номіне раль не при род не тіло, що ви ник ло на по -
верхні землі в ре зуль таті дов го т ри ва ло го впли ву біотич них,
абіотич них і ан т ро по ген них фак торів, яке скла дається із твер -
дих міне раль них та ор ганічних ча с тин, во ди і повітря, ха рак -
те ри зується спе цифічни ми ге не ти ко*мор фо логічни ми оз на -
ка ми, має вла с ти вості, котрі ство рю ють для рос ту і роз вит ку
рос лин відповідні умо ви.

Ґрун ти — невід’ємна ча с ти на зе мель сільсько го с по дар -
сько го при зна чен ня, які ви ко ри с то ву ють ся як ос нов ний засіб
ви роб ництва в сільсько му гос по дарстві.

Охо ро на зе мель та ґрунтів здійснюється на сам пе ред від
за бруд нен ня їх не без печ ни ми ре чо ви на ми.

За бруд нен ням зе мель них ре сурсів, відповідно до чин но го
за ко но дав ст ва, виз на чається ви яв ле не при вне сен ня чи ви ник -
нен ня в зоні ае рації од но го і більше інгредієнтів (або їх ком -
бінацій), що мо жуть погірши ти про дук тивність і якість біоти.

Се ред видів за бруд нен ня ґрунтів ГОСТ 17.4.2.03*86 «Охо -
ро на при ро ди». «Грун ти» на зи ває за бруд нен ня про мис ло ви ми,
сільсько го с по дарсь ки ми та ко му наль ни ми відхо да ми, транс -
пор том, наф тою і наф то про дук та ми, за со ба ми хімізації
сільсько го і лісо во го гос по дар ст ва.

Як ба чи мо, згідно з на зва ним ГОС Том, за бруд нен ня як
са мостійне пра во по ру шен ня — до сить ши ро кий та ба га то  -
гран ний термін, який охоп лює не тільки влас не за бруд нен -
ня, а й прак тич но засмічен ня зе мель них ре сурсів про мис ло -
ви ми, по бу то ви ми та інши ми відхо да ми.

Між тим що до за зна че но го пра во по ру шен ня мо ва по вин -
на йти про за бруд нен ня хімічни ми та інши ми не без печ ни ми

1 Див.: Ме то ди ка виз на чен ня розмірів шко ди, зу мов ле ної за бруд нен -
ням і засмічен ням зе мель них ре сурсів че рез по ру шен ня при ро до охо рон но -
го за ко но дав ст ва, за твер д же на На ка зом Міністер ст ва еко логії і при род них
ре сурсів Ук раїни від 27.10.1997 р. // Офіційний вісник Ук раїни. – 1998. –
№ 18. – С.110.



що вже спри чи ни ла за бруд нен ня зе мель і ґрунтів, в ре зуль -
таті здійснен ня якої за вда на шко да дер жаві.

Землі або ґрун ти вва жа ють ся за бруд не ни ми, як що в їх
складі ви яв лені кількісні або якісні зміни, які ста ли ся в ре -
зуль таті гос по дарсь кої діяль ності та інших ан т ро по ген них на -
ван та жень. Як відо мо, ліквідація наслідків за бруд нен ня зе -
мель чи ґрунтів — дов го т ри ва лий і склад ний про цес. У ряді
ви падків за бруд нен ня мо же при зве с ти до серй оз них не га тив -
них і не ба жа них еко логічних наслідків.

У зв’яз ку з цим бу ло б доцільним за бо ро ни ти на за ко но -
дав чо му рівні не тільки діяльність, яка зу мов лює за бруд нен -
ня зе мель і ґрунтів, але й ту, яка мо же при зве с ти до та ко го за -
бруд нен ня. Тоб то йдеть ся про за бо ро ну та кої діяль ності, яка
по тенційно спро мож на зу мо ви ти за бруд нен ня зе мель чи
ґрунтів не без печ ни ми ре чо ви на ми. Це доз во ли ло б по си ли ти
охо ро ну зе мель і ґрунтів та за побігти без по се ред нь о му за бруд -
нен ню зе мель не без печ ни ми ре чо ви на ми.

За бо ро ну еко логічно не без печ ної діяль ності що до зе мель
і ґрунтів за кон пов’язує з гра нич но до пу с ти ми ми кон цен т -
раціями не без печ них ре чо вин. Це обу мов лює не обхідність як -
найш вид шо го за твер д жен ня упов но ва же ни ми ор га на ми нор -
ма тивів гра нич но до пу с ти мих кон цен т рацій не без печ них ре -
чо вин та пе реліку цих ре чо вин.

Факт за бруд нен ня зе мель чи ґрунтів вста нов люється пред -
став ни ком спеціаль но упов но ва же но го дер жав но го ор га ну,
оформ ляється про то ко лом про по ру шен ня за ко но дав ст ва про
охо ро ну на вко лиш нь о го при род но го се ре до ви ща та ак том. 

За бруд нені не без печ ни ми ре чо ви на ми зе мельні ділян ки
по винні ви ко ри с то ву ва ти ся з до три ман ням вста нов ле них об -
ме жень, ви мог що до їх не без печ но го впли ву на здо ров’я лю -
ди ни та довкілля. Згідно з ч. 4 ст. 167 ЗК Ук раїни якість ґрун -
ту, тоб то ха рак те ри с ти ка скла ду і вла с ти во с тей ґрун ту, що виз -
на ча ють йо го ро дючість, а вірніше рівень за бруд нен ня ґрунтів
вра хо вується при на данні зе мель них діля нок у ко ри с ту ван ня,
ви лу ченні з гос по дарсь ко го обігу та зміні ха рак те ру і ре жи му
ви ко ри с тан ня.

За без пе чен ня еко логічної без пе ки в про цесі ви ко ри с тан -
ня зе мель сільсько го с по дарсь ко го при зна чен ня по кла дається
та кож на зем ле влас ників і зем ле ко ри с ту вачів.
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Зе мель ний ко декс се ред обов’язків влас ників зе мель них
діля нок і зем ле ко ри с ту вачів, в то му числі і орен дарів, пе ред -
ба чає їх обов’язок підви щу ва ти ро дючість ґрунтів та зберіга -
ти інші ко рисні вла с ти вості землі. Підви щен ня ро дю чості
ґрунтів фак тич но ви с ту пає еле мен том за без пе чен ня еко -
логічної без пе ки, оскільки їх стан, якість яв ля ють со бою ха -
рак те ри с ти ку скла ду і вла с ти во с тей ґрунтів, що виз на ча ють
їх ро дючість. Але прак тич на ре алізація цьо го обов’яз ку на зва -
ни ми суб’єкта ми пев ною мірою ут руд не на.

По*пер ше, знач на ча с ти на зе мель сільсько го с по дарсь ко -
го при зна чен ня, які в про цесі здійснен ня зе мель ної ре фор ми
бу ли от ри мані у при ват ну власність гро ма дя на ми, пе ре дані
ни ми го ло вним чи ном на умо вах орен ди сільсько го с по дар -
ським то ва ро ви роб ни кам. При цьо му до одер жан ня гро ма дя -
на ми дер жав них актів на пра во при ват ної влас ності на зем лю
об’єктом орен ди ви с ту па ють зе мельні ча ст ки (паї). При ук -
ла денні до го ворів орен ди зе мель них ча с ток (паїв) підви щен -
ня ро дю чості ґрунтів та збе ре жен ня інших ко рис них вла с ти -
во с тей землі не вва жається суттєвою умо вою цих до го ворів.
Самі ж гро ма дя ни — при ватні влас ни ки зе мель них ча с ток
(паїв) та зе мель них діля нок фак тич но не ма ють ре аль ної мож -
ли вості з різних при чин здійсни ти не обхідний ком плекс за -
ходів, які б доз во ли ли підви щи ти ро дючість ґрунтів. Крім то -
го, тре ба вра хо ву ва ти та кож і те, що відповідні ґрун то за хисні,
ре куль ти ваційні та меліора тивні ро бо ти, які ма ють на меті
підви щен ня ро дю чості ґрунтів, бу дуть ефек тив ни ми ли ше в разі
ви ко нан ня їх на знач них ма си вах зе мель, а не на ок ре мих зе -
мель них ділян ках, які зай ма ють віднос но не ве ли ку пло щу.

По*дру ге, гро ма дя ни — влас ни ки зе мель сільсько го с по -
дарсь ко го при зна чен ня не по вною мірою, а то і зовсім не во -
лодіють не обхідним об ся гом знань для са мостійної роз роб ки
та здійснен ня за ходів, пов’яза них з оп тимізацією і підви щен -
ням ро дю чості ґрунтів та за хи с том від про цесів, які погіршу -
ють їх стан. Що до орен дарів зе мель сільсько го с по дарсь ко го
при зна чен ня, то, як свідчить прак ти ка, во ни фак тич но не
зацікав лені в підви щенні ро дю чості ґрунтів. Орен до ва ну зем -
лю сільсько го с по дарсь ко го при зна чен ня як об’єкт до го во ру
орен ди во ни здебільшо го роз гля да ють як ос нов не дже ре ло і
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надійний засіб одер жан ня мак си маль но го і терміно во го при -
бут ку. Тим па че, що знач на ча с ти на до го ворів орен ди зе мель -
них діля нок і зе мель них ча с ток (паїв) ук ла де на на ко рот кий
строк. Та ка орен да не сти му лює орен дарів вно си ти значні
капіта ло в кла ден ня для підви щен ня ро дю чості ґрунтів.

По*третє, відсутність у су час них умо вах си с тем но го, на -
уко во обґрун то ва но го і ком плекс но го підхо ду до розв’язан ня
ак ту аль ної про бле ми охо ро ни і підви щен ня ро дю чості ґрунтів
у свою чер гу, спо ну кає і спо жи ваць ке відно шен ня суб’єктів
зе мель них прав до відповідних зе мель них діля нок. Не хту ван -
ня ви мог еко логічної без пе ки в аг рар но му сек торі че рез пев -
ний час мо же вик ли ка ти не пе ред ба чу вані наслідки еко -
логічних ус клад нень у біос фері.

Підви щен ня ро дю чості ґрунтів як еле мент за без пе чен ня
еко логічної без пе ки мож на роз гля да ти у двох ас пек тах.

Пер ший — охо рон ний. Зе мель ний ко декс Ук раїни вва жає
ґрун ти зе мель них діля нок об’єктом особ ли вої охо ро ни.
Відповідні пра вові при пи си що до охо ро ни ґрунтів як най важ -
ливішої ча с ти ни еко си с те ми і ос но ви функціону ван ня всьо -
го жи во го на пла неті зо се ре д жені в розділі 4 «Охо ро на зе мель».
Зо к ре ма, ст. 168 ЗК Ук раїни «Охо ро на ґрунтів» са ме і при свя -
че на їх охо роні. Але зміст да ної нор ми зво дить ся до то го, що
влас ни кам зе мель них діля нок та зем ле ко ри с ту ва чам за бо ро -
не но здійсню ва ти знят тя та пе ре не сен ня ґрун то во го по кри ву
зе мель них діля нок без спеціаль но го на те доз во лу ор ганів, які
здійсню ють дер жав ний кон троль за ви ко ри с тан ням та охо ро -
ною зе мель. Ли ше за на яв ності та ко го доз во лу за зна чені
суб’єкти при здійсненні діяль ності, пов’яза ної з по ру шен ням
по верх не во го ша ру ґрун ту, зо бов’язані здійсню ва ти знят тя,
скла ду ван ня, зберіган ня та на не сен ня йо го на ділян ку, з якої
він був зня тий (ре куль ти вація), або на іншу зе мель ну ділян ку
для підви щен ня її про дук тив ності та інших яко с тей.

На жаль, у цій нормі не пе ред ба че на не обхідність підви -
щен ня ро дю чості ґрунтів та по пе ре д жен ня не га тив но го впли -
ву на них як са мостійно го об’єкту охо ро ни. Між тим ґрун ти,
бу ду чи са мостійною ча с ти ною еко си с те ми, по тре бу ють особ -
ли вої ува ги.

Однією із важ ли вих форм охо ро ни зе мель і відтво рен ня
ро дю чості ґрунтів є стан дар ти зація та нор му ван ня в цій га -
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лузі. Відповідно до ч. 2 ст. 165 ЗК Ук раїни пе ред ба че но вста -
нов лен ня спеціаль них нор ма тивів: а) оп ти маль но го співвідно -
шен ня зе мель них угідь; б) якісно го ста ну ґрунтів; в) гра нич -
но до пу с ти мо го за бруд нен ня ґрунтів; г) по каз ни ки де гра дації
зе мель та ґрунтів. 

Вста нов лен ня та ких нор ма тивів має на меті за без пе чен -
ня еко логічної і санітар но*гігієнічної без пе ки гро ма дян.

Дру гий ас пект підви щен ня ро дю чості ґрунтів пов’яза ний з
ви ко ри с тан ням зе мель сільсько го с по дарсь ко го при зна чен ня.

Відо мо, що ви ко ри с тан ня цих зе мель є склад ним і тру -
домістким ви дом гос по дарсь кої діяль ності, оскільки на ре -
зуль та ти цієї діяль ності нерідко суттєво впли ва ють стихійні
при родні яви ща (по годні умо ви, клімат то що). З ог ля ду на це
сільсько го с по дарсь ке ви ко ри с тан ня зе мель в су час них умо -
вах по вин но здійсню ва ти ся на підставі на уко во обґрун то ва ної
си с те ми зем ле роб ст ва, яка яв ляє со бою ком плекс взаємо -
пов’яза них аг ро технічних, меліора тив них і ор ганізаційних за -
ходів, спря мо ва них на за без пе чен ня ви ко ри с тан ня зе мель,
відтво рен ня і підви щен ня ро дю чості ґрунтів. 

Си с те ма зем ле роб ст ва як су купність взаємо пов’яза них
прин ципів ме тодів і прий омів, що за сто со ву ють ся при ре -
алізації пра ва сільсько го с по дарсь ко го зем ле ко ри с ту ван ня,
виз на чає ос новні на прям ки раціональ но го ви ко ри с тан ня цих
зе мель кон крет ним суб’єктом. До її скла ду вхо дять: ор ганізація
те ри то рій і сівозмін, си с те ма об роб ки ґрун ту, си с те ма до б рив,
за хо ди що до бо роть би з бур’яна ми, хво ро ба ми і шкідни ка ми
сільсько го с по дарсь ких куль тур, за хи с ту ґрун ту від вод ної та
віт ро вої ерозії, гідро технічна, хімічна та лісо за хис на меліорація
зе мель то що. 

За хо ди, які становлять зміст си с те ми зем ле роб ст ва, з ре ш  -
тою ма ють на меті за без пе чен ня раціональ но го ви ко ри с тан -
ня зе мель сільсько го с по дарсь ко го при зна чен ня.

В юри дичній літе ра турі раціональ ним прий ня то вва жа ти
та ке ви ко ри с тан ня землі, яке зу мов лює до сяг нен ня суб’єктом
мак си маль но го ефек ту в здійсненні цілей її ви ко ри с тан ня при
до три манні вста нов ле них пра вил ек сплу а тації зе мель та еко -
логічних ви мог.

Для суб’єкта зе мель них відно син, який ви ко ри с то вує зем -
лю, раціональ не ко ри с ту ван ня нею оз на чає бе реж ли ве став -
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пор ти зації зе мель сільсько го с по дарсь ко го при зна чен ня, за -
ходів що до збе ре жен ня, відтво рен ня охо ро ни ро дю чості
ґрунтів, а та кож виз на чен ня якості та без печ ності рос лин -
ниць кої про дукції;

– участь у роз роб ленні та здійсненні кон тро лю за ви ко -
нан ням дер жав них, міждер жав них, регіональ них цільо вих
про грам з моніто рин гу, збе ре жен ня, відтво рен ня та ро дю чості
ґрунтів, аг рохімічної па с пор ти зації зе мель сільсько го с по дар -
сь ко го при зна чен ня, за сто су ван ня аг рохімікатів і за без пе чен -
ня якості сільсько го с по дарсь кої про дукції та си ро ви ни;

– роз роб лен ня та впро ва д жен ня на уко во обґрун то ва них
ре ко мен дацій що до за без пе чен ня ро дю чості ґрунтів і за сто -
су ван ня аг рохімікатів у сільсько му гос по дарстві;

– підго тов ка на уко во обґрун то ва них роз ра хунків по тре -
би в аг рохіміка тах та ін.

Як ба чи мо, спектр діяль ності цен т ру до стат ньо ши ро кий, а
ос  новні на прям ки охоп лю ють різні за своїм ха рак те ром сфе ри.

На явність та ко го цен т ру охо ро ни ро дю чості ґрунтів є за -
по ру кою то го, що ство рюється ре аль на мож ливість роз роб ки
на уко во обґрун то ва них си с тем зем ле роб ст ва для кон крет них
суб’єктів сільсько го с по дарсь ко го ви ко ри с тан ня зе мель, в яких
виз на ча ти муть ся го ловні на прям ки їх раціональ но го ви ко ри -
с тан ня. До речі, аксіомою су час но го зем ле роб ст ва ви с ту пає
не обхідність за без пе чен ня кож но го сільсько го с по дарсь ко го
то ва ро ви роб ни ка індивіду аль ною на уко во обґрун то ва ною сис  -
те мою зем ле роб ст ва. Як відо мо, у свій час на уков ця -
ми*спеціаліста ми бу ла роз роб ле на і за про по но ва на для впро -
ва д жен ня ґрун то за хис на кон тур но*меліора тив на си с те ма зем -
ле роб ст ва, яка пе ред ба чає ди фе ренційо ва не ви ко ри с тан ня зе -
мель Ук раїни. Але в су час них умо вах за невідо мих при чин ро -
бо та по впро ва д жен ню та кої си с те ми при пи не на. Це не сприяє
здійснен ню ком плекс но го підхо ду до розв’язан ня про бле ми
охо ро ни ґрунтів і на во дить на дум ку про за ко но дав че
закріплен ня обов’яз ку кож но го підприємства ма ти свою
індивіду аль ну на уко во обґрун то ва ну си с те му зем ле роб ст ва.

Крім то го, відо мо, що в сільсько му гос по дарстві Ук раїни
раніше бу ла ши ро ко роз ви ну та діяльність, пов’яза на з об слу -
го ву ван ням сільсько го с по дарсь ко го зем ле ко ри с ту ван ня на
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лення до неї і мак си маль не збе ре жен ня її якісних вла с ти во с -
тей. Обов’язок раціональ но ви ко ри с то ву ва ти зем лю вклю чає
і обов’язок до три му ва ти ся та ких пра вил ко ри с ту ван ня, які за -
без пе чу ють збе ре жен ня зе мель.

Ре алізація обов’яз ку влас ни ком чи ко ри с ту ва чем зе мель -
ної ділян ки сільсько го с по дарсь ко го при зна чен ня що до її
раціональ но го ви ко ри с тан ня пов’яза на із здійснен ням за ходів,
що скла да ють зміст си с те ми зем ле роб ст ва. Такі за хо ди мо жуть
бу ти ре алізо вані са мостійно, або ж во ни мо жуть ви с ту па ти
пред ме том до говірно го об слу го ву ван ня сільсько го с по дарсь ко -
го зем ле ви ко ри с тан ня.

В юри дичній літе ра турі обґрун то ва но за зна чається, що
роз ви ток до говірної фор ми мо же бу ти од ним із на прямків удо -
с ко на лен ня пра во во го ре гу лю ван ня раціональ но го ви ко ри с -
тан ня і охо ро ни зе мель у сільсько му гос по дарстві1. 

Ре алізація в Ук раїні вис лов ле ної в літе ра турі про по зиції
що до фор му ван ня інте г ро ва но го до го во ру про скла дан ня і ос -
воєння си с те ми зем ле роб ст ва, який ук ла дається між сільсько -
го с по дарсь ким підприємством і об слу го ву ю чи ми це
підприємство на уко ви ми і ви роб ни чо*технічни ми ус та но ва -
ми і підприємства ми, має до статні підста ви.

Так, по ста но вою Кабіне ту Міністрів Ук раїни від 4 серп ня
2000 ро ку з ме тою про ве ден ня єди ної на уко во*технічної
політи ки у сфері охо ро ни та раціональ но го ви ко ри с тан ня зе -
мель сільсько го с по дарсь ко го при зна чен ня ство ре ний Дер -
жав ний тех но логічний центр охо ро ни ро дю чості ґрунтів
Міністер ст ва аг рар ної політи ки2. Се ред ос нов них на прямів
діяль ності цьо го цен т ру виз на че но:

– роз роб ка про по зицій та здійснен ня єди ної на уко -
во*технічної політи ки у сфері охо ро ни ро дю чості ґрунтів,
раціональ но го ви ко ри с тан ня та еко логічної без пе ки зе мель
сільсько го с по дарсь ко го при зна чен ня;

– на уко во*ме то дич не та ор ганізаційне за без пе чен ня про -
ве ден ня дер жав но го моніто рин гу ґрунтів і аг рохімічної па с -

1 Див.: Ико ниц кая И. А., Крас нов Н. И., Пав ло ва Э. И., Са мон чик О. А.,
Фо ми на Л. П. До го во ры в сфе ре зе мель ных от но ше ний в сель ском хо зяй -
ст ве // Го су дар ст во и пра во. – 2000. – № 7. – С.37.

2 Див.: Офіційний вісни ик Ук раїни. – 2000. – № 32. – Ст. 1359.
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ТРИ БУ НА МО ЛО ДО ГО ВЧЕ НО ГО

А. М. Онупрієнко, мо лод ший на уко вий спів -
ро бітник Інсти ту ту дер жав но го будівництва
та місце во го са мо вря ду ван ня 

До питання про соціальну природу місцевих
органів влади

Нині пи тан ням ор ганізації місце во го са мо вря ду ван ня
в Ук раїні приділяється до сить ба га то ува ги, що по яс нюється
тієї рол лю, яку во но відіграє в життєдіяль ності суспільства та
дер жа ви. Так, за да ни ми вче них, більше 85% усіх соціаль них
по треб лю ди за до воль ня ють у си с темі відповідно го муніци -
паль но го ут во рен ня. За без пе чен ня пред став ниць ких інте ресів
на се лен ня у вирішенні пи тань місце во го зна чен ня — го ло вна
функція місце во го са мо вря ду ван ня. Тільки чле ни гро ма ди
мо жуть найбільш по вно сфор му лю ва ти свої по тре би, уточ ни -
ти, що са ме і як слід ро зуміти, за до воль ни ти їх, ус та но ви ти, які
фінан сові ре сур си для цьо го потрібно за лу чи ти.

У су час них умо вах у си с темі уп равління суспільством в
Укра їні своєрідно поєдну ють ся еле мен ти дер жав но го адмі ні -
стру ван ня і са мо вря ду ван ня (де цен т ралізації), са мо ре гу лю ван -
ня. Ра зом з тим у про цесі вдо с ко на лен ня функцій уп равління
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до говірній ос нові. Це об слу го ву ван ня спи ра ло ся на роз га лу -
же ну дер жав ну інфра с т рук ту ру спеціалізо ва них підприємств.
Чин не за ко но дав ст во пе ред ба чає не обхідність віднов лен ня і
по даль шо го роз вит ку та кої інфра с т рук ту ри.

І на решті, юри дич на фор ма об слу го ву ван ня, якою є си с -
те ма до го ворів, це за вер шаль на лан ка лан цю га, який доз во лив
би за без пе чи ти не ли ше стабільний і ви со ко про дук тив ний
роз ви ток сільсько го с по дарсь ко го ви роб ництва, але й еко -
логічну без пе ку в за зна че ний сфері.


	Зміст
	Авер’янов В. Б. Проблеми поглиблення демократичних засад адміністративної реформи в Україні 
	Крупчан О. Д. Держава, органи місцевого самоврядування: реалізація прав і свобод громадян 
	Петришин О. В., Кучеренко Т. В. Нормативно-правова база регіональної влади в Україні: шляхи удосконалення 
	Битяк Ю.П. Напрями наукових досліджень проблем місцевого самоврядування 
	Яворський В. Д. Місцеве самоврядування і вибори в Україні 
	Любченко П. М. Територіальна громада: проблеми регулювання правового статусу
	Серьогіна С. Г. Організація місцевого самоврядування в Україні в контексті форми правління 
	Коліушко І. Б. Державні секретарі міністерств: проблеми і перспективи
	Афанасьєв К. К. Деякі питання юридичної відповідальності учасників адміністративного договору 
	Шульга М. В. Правові проблеми екологічної безпеки при здійсненні земельної реформи 
	ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО
	Онупрієнко А. М. До питання про соціальну природу місцевих органів влади 
	Чапала Г. В. Місцеві органи влади в Україні: система та співвідношення 
	Соловйова О. М. Акти відділів та управлінь місцевих державних адміністрацій 
	Швачка Г. О. Нормотворча діяльність органів влади Автономної Республіки Крим як особлива форма реалізації їх компетенції 



