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ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ҐРУНТІВ ТА ВИКОРИСТАННЯ 

ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ЗАКАРПАТТЯ 
 

Проаналізовано правове забезпечення охорони ґрунтів, проблеми викорис-
тання та розподіл земельної площі Закарпаття. Запропоновані заходи охорони 
ґрунтів, як найбільш інтегрального компоненту екосистеми. Піднято питання 
збереження еталонних ґрунтових різновидів Закарпаття.  
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Вступ. Одним із основних компонен-
тів навколишнього природного середови-
ща, яке забезпечує існування життя на Зе-
млі є ґрунт. Ґрунт є надбанням усього 
людства, тому необхідно раціонально ви-
користовувати і охороняти його для сучас-
ного і майбутніх поколінь [1, 4]. Особливо 
тривожними нині є проблеми збереження і 
охорони земель та забезпечення законності 
земельних відносин в цілому . 

Правова охорона ґрунтів — складова 
правової охорони земель. Усі передбачені 
земельним законодавством вимоги щодо 
раціонального використання та охорони 
земель повною мірою стосуються і ґрунтів. 
Однак охорона ґрунтів має ряд особливос-
тей, які відображені у правовому регулю-
ванні їх охорони та використання.  

Згідно зі ст. 14 Конституції України 
земля є основним національним багатст-
вом, що перебуває під особливою охоро-
ною держави. Це положення Основного 
Закону країни відображено і деталізовано 
у Земельному кодексі України, Законі 
України “Про охорону земель” від 19 чер-
вня 2003 року та інших актах земельного 
законодавства [2, 3, 5, 6]. 

Ґрунт є об’єктом дослідження бага-
тьох вчених землевпорядників, ґрунтозна-
вців, біологів, агрономів, економістів де 
аналізуються типи ґрунту, якісні властиво-
сті ґрунтів. Так великий вклад у дослі-
дження ґрунтів Закарпаття зробили вчені: 
Манівчук Ю.В., Матвієць О.Г., Лендел 
М.А., Калинич І.В., Поп С.С. [8, 11] 

У даній статті використовуючи мето-
ди збору інформації, порівняльного, стати-
стичного аналізу досліджуються правові 

проблеми, також проблеми використання, 
розподіл земельної площі області та підні-
мається питання збереження еталонних 
ґрунтових різновидів Закарпаття з одноча-
сною охороною рідкісних та зникаючих 
видів організмів. 

Результати дослідження. Правова 
охорона земель являє собою систему вре-
гульованих нормами права організаційних, 
економічних та інших суспільних відносин 
щодо забезпечення раціонального викори-
стання земельного фонду країни, запобі-
гання необґрунтованому вилученню зе-
мель із сільськогосподарського обороту, 
захисту земельних ресурсів від шкідливих 
антропогенних впливів, а також щодо від-
творення та підвищення родючості ґрунтів, 
продуктивності земель лісового фонду, за-
безпечення особливого правового режиму 
земель природоохоронного, оздоровчого, 
рекреаційного та історико-культурного 
призначення. її основне завдання полягає в 
забезпеченні збереження та відтворення 
земельних ресурсів, екологічної цінності 
природних і набутих якостей земель. Охо-
рона земель є надзвичайно важливим чин-
ником забезпечення продовольчої та еко-
логічної безпеки країни [6].  

Важливим напрямом державної полі-
тики щодо охорони земель є стандартиза-
ція і нормування у галузі використання зе-
мель, які здійснюються шляхом прийняття 
нормативів і стандартів. Вони визначають 
вимоги щодо якості земель, допустимого 
антропогенного навантаження на ґрунти та 
окремі території, а також щодо допустимо-
го сільськогосподарського освоєння земе-
льного фонду країни. В Україні застосо-
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вуються, зокрема, нормативи: оптимально-
го співвідношення земельних угідь; якіс-
ного стану ґрунтів; гранично допустимого 
забруднення ґрунтів; деградації земель та 
ґрунтів [3]. 

Народногосподарське значення ґрун-
ту як основного засобу виробництва в 
сільському господарстві визначається його 
основною властивістю - родючістю. На 
сьогоднішній день актуальним є твер-
дження про науково-теоретичну та прак-
тичну цінність кожного природного ґрун-
тового різновиду.  

На території Закарпатської області 
спеціалісти виділяють 29 видів ґрунтів, що 
зведені по геоморфологічних і агрокліма-
тичних зонах до кількох переважаючих 
типів. У низинній зоні переважаючими ге-
нетичними типами ґрунтів є дерново-
підзолисті, дерново-опідзолені, дернові 
глейові і лучні глейові [4]. 

Велика різноманітність ґрунтів зумо-
влює неоднакову потенціальну родючість, 
різний ступінь використання землі. Найсп-
риятливіші умови з точки зору природної 
родючості — в низинній зоні, а найгір-
ші — в горах [12].. Однак рівень викорис-
тання землі залежить не тільки від природ-
них, а й економічних умов: щільності на-
селення, наявності сільськогосподарських 
угідь і трудових ресурсів, розташування й 
галузевої структури промисловості, рівня 
спеціалізації й інтенсифікації сільського 
господарства, стану розвитку шляхів та 
інших галузей інфраструктури. У теперіш-
ній час в Закарпатській області у порів-
нянні з 1975, 1985 рр. збільшилась кіль-
кість сільськогосподарських угідь. Частина 
земельної площі області зайнята забудова-
ми, ці землі вийшли із категорії продукти-
вних (табл. 1). 

Таблиця 1 
Розподіл земельної площі області за категоріями земель (тис. га) 

 
 1975 1985 2005 2009 

Усього земель (територія) 1275,3 1275,3 1275,3 1275,2 
сільськогосподарські угіддя 440,3 458,3 445,6 453,2 
з них рілля 159,0 192,0 200,6 200,6 
ліси та інші лісовкриті площі 662,2 660,8 722,6 724,1 
забудовані землі 39,6 43,7 44,4 45,2 

 
Специфічний характер рельєфу обла-

сті зумовлює значну відмінність у струк-
турі сільськогосподарських угідь і розпо-
діл їх по зонах. Рівень інтенсивного вико-
ристання сільськогосподарських угідь ви-
значається питомою вагою в них ріллі та 
багаторічних насаджень, а екстенсивного 
— питомою вагою природних сіножатей і 
пасовищ. Відповідно до цього інтенсивний 
тип використання сільськогосподарських 
угідь має місце в низинній зоні, а екстен-
сивний — в гірських господарствах [8, 11]. 

Внаслідок проведення земельної ре-
форми в Україні понад 25 млн. га родючих 
земель було роздержавлено та передано у 
власність громадян. При цьому землі гос-
подарств зазнали значної трансформації, 
ліквідовано великомасштабне землекорис-
тування, а парцеляція земель зумовила 
знищення сівозмін. Загрозливого характе-

ру набула втрата гумусу, спричинена дією 
ерозії та дегуміфікацією ґрунтів [10].  

На фоні глибокого порушення еколо-
гічної рівноваги між природними та зміне-
ними господарською діяльністю угіддями 
найнебезпечнішою для ґрунтового покри-
ву є агрохімічна деградація, тобто збіднен-
ня ґрунтів на елементи родючості, погір-
шення гумусового стану та зміна реакції 
ґрунтового розчину. Загальний баланс 
елементів живлення у землеробстві країни 
вже протягом багатьох років залишається 
від'ємним (понад 100 кг/га) [4]. Це означає, 
що ми живемо за рахунок експлуатації 
природної родючості ґрунтів. Таке їх ви-
снаження вже в найближчій перспективі 
може призвести до істотного погіршення 
агроекологічних умов. 

Охорона земельних ресурсів здійс-
нюється також шляхом рекультивації по-
рушених земель, що включає комплекс ор-
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ганізаційних, технічних і біотехнологічних 
заходів, спрямованих на відновлення ґрун-
тового покриву, поліпшення стану та про-
дуктивності порушених земель. 

Тривала нераціональна експлуатація 
земельних ресурсів без належного враху-
вання ландшафтних і ґрунтово-
кліматичних особливостей, інтенсивний 

обробіток ґрунту, велика частка посівів 
просапних культур призвели до розвитку 
небувалих і широко прогресуючих проце-
сів деградації ґрунтів, що проявляється в 
погіршенні агрофізичних властивостей, 
постійному зниженні вмісту гумусу, без-
поворотній втраті елементів живлення та 
інших деструктивних процесах (табл. 2).  

Таблиця 2 
Порушення і рекультивація земель [7]  

(га) 
 1995 2000 2005 2007 2008 

Порушено земель 1,8 4,8 12,0 89,5 31,9 
Рекультивовано земель 84,2 4,8 15,7 42,7 22,4 
з них під ріллю - - - - - 

 
За даними статистичного щорічника 

Закарпаття за 2010 рік [7] в області збіль-
шується кількість порушених земель, час-
тину рекультивують, але жодного гектару 
землі під ріллю.  

Подорожчання цін на сільськогоспо-
дарську техніку, пальне, мінеральні добри-
ва, засоби захисту рослин ускладнює ситу-
ацію, не дає можливості сільськогосподар-
ським товаровиробникам додержуватися 
раціональних агротехнологій, не сприяє 
відновленню родючості ґрунтів [9]. Значні 
площі не використовуються, заростають 
бур'янами, втрачають свою цінність як ос-
новний засіб сільськогосподарського ви-
робництва. Аналіз та узагальнення резуль-
татів моніторингу агрохімічного стану 
ґрунтів, а також розрахунків балансу по-
живних речовин свідчать про посилення 
комплексу деградаційних явищ, особливо 
збіднення ґрунтів на поживні речовини. 
Для призупинення цих процесів та відтво-
рення родючості ґрунтів потрібно збіль-
шити обсяги внесення органічних добрив. 
Крім того, необхідно додержуватися зба-
лансованих норм внесення мінеральних 
добрив у ґрунт, не перекриваючи нестачу 
одного поживного елемента іншим. При 
цьому, зважаючи на обмежені фінансові, 
енергетичні ресурси та низький рівень за-
стосування органічних і мінеральних доб-
рив, потрібно ширше застосовувати елеме-
нти біологізації землеробства [2]. 

Конституційна вимога щодо необхід-
ності особливої охорони державою основ-
ного національного багатства - землі - за-

лишається декларативним гаслом. Саме 
держава повинна проводити науково об-
ґрунтовану земельну політику, яка б спря-
мовувала землекористувачів на збережен-
ня та примноження родючості ґрунтів. А 
починати слід із заходів щодо формування 
державою в усіх верств населення почуття 
дбайливого ставлення до ґрунтів як націо-
нального багатства країни [1, 2]. 

Природоохоронні заходи які ведуться 
з метою збереження ґрунтів націлені на 
боротьбу з ерозією та різноманітними за-
брудненнями ґрунтового покриву важкими 
металами, пестицидами, але ці здатні по-
новити лише його господарські функції 
ґрунту. Але ґрунт це важковідновний ком-
понент біосфери, який протягом десятків 
тисяч років акумулює в собі енергію 
ландшафту, є його пам'яттю і джерелом 
підтримання екосистемної рівноваги. До-
ведено, що повне відновлення екологічних 
функцій антропізованих ґрунтів не можли-
ве навіть за використання всіх відомих і 
дієвих засобів реабілітації. Значна частина 
інформації про історію розвитку екосисте-
ми втрачається незворотно. 

В Україні охороні ґрунтів приділя-
ється значна увага на законодавчому рівні: 
ратифікація Україною Всесвітньої ґрунто-
вої хартії (1982 р.), Основ світової ґрунто-
вої політики (1983 р.) [7], прийняття Наці-
ональної програми охорони земель на 
1996-2010 рр., Указів Президента України 
«Про охорону земель» та «Про державний 
контроль за використанням та охороною 
земель» [6]. Ці документи, підкреслюється 



38 

роль ґрунту як незамінного надбання люд-
ства, проте основні їх положення спрямо-
вані на розробку систем заходів, виходячи 
лише з потреб господарського викорис-
тання не ґрунтів, а земель у якості одного з 
найважливіших засобів виробництва. Важ-
ливо визначити у законодавчих актах 
об'єкт охорони ґрунт, як унікального особ-
ливого природного тіла зі своїми власти-
востями та умовами функціонування [5].  

Важливу роль у сфері правової охо-
рони земель країни відіграє Верховна Рада 
України, яка визначає засади державної 
політики в галузі використання та охорони 
земель, приймає закони у галузі регулю-
вання земельних відносин та затверджує 
загальнодержавні програми щодо викорис-
тання та охорони земель (ст. 6 ЗК) [3]. 

Прийняті Верховною Радою закони 
України “Про охорону земель” і “Про дер-
жавний контроль за використанням та 
охороною земель” від 19 червня 2003 р. та 
інші документи у сфері охорони земель 
реалізуються через діяльність органів дер-
жавної виконавчої влади, яку очолює Ка-
бінет Міністрів України. Згідно зі ст. 13 ЗК 
України з метою забезпечення охорони зе-
мель цей орган здійснює: 1) реалізацію 
державної політики у галузі використання 
та охорони земель; 2) розробку і забезпе-
чення виконання загальнодержавних про-
грам використання та охорони земель; 3) 
організацію ведення державного земельно-
го кадастру, державного контролю за ви-
користанням і охороною земель та здійс-
нення землеустрою; 4) встановлення по-
рядку проведення моніторингу земель та 
деякі інші функції. 

Безперечно природні території різно-
го ступеня охорони як створені для збере-
ження рідкісних і зникаючих видів рослин 
і тварин, частково в міру своєї категорії 
заповідності охороняють і ґрунти, але уні-
кальні ґрунти в них не були критеріями 
вибору форми заповідання. Дослідження 
ґрунтового різноманіття Закарпатської об-
ласті у проводяться на заповідних терито-
ріях: Карпатському Біосферному заповід-
нику, Національних природних парках 
(«Ужанський»,«Зачарований 
край»,«Синевир»), але далеко не всі ґрун-
ти, які потребують охорони, опинились в 

зоні впливу заповідного режиму. За показ-
никами розвитку природно-заповідного 
фонду та за показником відношення площі 
природно-заповідного фонду до загальної 
площі області – 13,4%. Закарпатська об-
ласть займає 4 місце в Україні. Нині взято 
на облік 450 територій та об'єктів ПЗФ за-
гальною площею 172,1 тис. га, з них: 34 
об'єкти загальнодержавного значення на 
площі 154,5 тис. га та 416 об'єктів місцево-
го значення на площі 17599,9 га. 

На території Закарпатської області 
відбувається розширення заповідних тери-
торій, актуальним стає включення ґрунто-
вої складової в обґрунтування для запові-
дання та визначення режиму охорони. 
Ґрунт є дзеркалом ландшафту і від того, як 
буде збережено ґрунт, залежить успіх реа-
лізації всієї природоохоронної стратегії. 
Важливим є розроблення програми охоро-
ни та збереження ґрунтів та включення її 
до системи заходів з розвитку екологічної 
та природо-заповідної мережі та визначен-
ня ґрунтових об'єктів, які мають підпадати 
під вищий, найсуворіший режим охорони 
як категорії ґрунтових еталонів.  

На території Закарпатської області у 
створеному (7.08. 2010 р.) РЛП «Прити-
сянський» проводяться комплексні дослі-
дження ґрунтів, де виділено 11 підтипів 
еталонних ґрунтів, що складає близько 
50% ґрунтового різноманіття Закарпаття. 
Складено 26 паспортів ґрунтових еталонів, 
з них 9 - для еталонів типових ґрунтів, 5 - 
для еталонів рідкісних ґрунтів та 12 - для 
зникаючих ґрунтів. Ці дані започаткову-
ють регіональний банк даних еталонних 
ґрунтів, що повинен увійти до складу дер-
жавної інформаційної системи ґрунтових 
еталонів [9]. 

Створення банку еталонних ґрунтів з 
якісним визначенням всіх властивостей 
ґрунту можна використовувати як бонітет 
для порівняння і використовувати у проце-
сі регулювання земельних відносин у разі: 
передачі у власність або надання в корис-
тування, в тому числі в оренду, земельної 
ділянки; зміни власника земельної ділянки 
або землекористувача; проведення грошо-
вої оцінки земель; визначення розмірів 
плати за землю; здійснення контролю за 
станом родючості ґрунтів.  
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Висновки. Важлива роль у правовій 
охороні земель належить органам місцево-
го самоврядування, так, обласні та районні 
ради здійснюють: забезпечення реалізації 
державної політики в галузі використання 
та охорони земель; погодження загально-
державних програм використання та охо-
рони земель, беруть участь у їх реалізації 
на відповідній території; затверджують та 
беруть участь у реалізації регіональних 
програм використання земель, підвищення 
родючості ґрунтів, охорони земель; коор-
динацію діяльності місцевих органів земе-
льних ресурсів; організацію землеустрою; 

розпорядження землями, що перебувають 
у спільній власності територіальних гро-
мад. Ґрунт забезпечує існування життя на 
Землі, всі живі організми суші одержують 
елементи мінерального живлення з ґрунту. 
Тому важливо розробити систему, методи-
ку виділення та документування ґрунтових 
еталонів з метою охорони ґрунтів. Система 
ґрунтових еталонів повинна стати основою 
для оцінки впливу господарської діяльнос-
ті на ґрунтові процеси та розробки механі-
змів науково-обґрунтованого ведення гос-
подарської діяльності.  
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The legal maintenance of protection of grounds, problem of use and distribution of 
the ground area of Transcarpathia is analyzed. The offered measures of protection 
of grounds, as to the most integrated component ecosystem. Is lifted questions of 
preservation of reference earth versions of Transcarpathia. 
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ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ ЗЕМЕЛЬ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ЗАКАРПАТЬЯ 
 

Проанализировано правовое обеспечение охраны земель, проблемы исполь-
зования и распределение земельной площади Закарпатья. Предложенные ме-
роприятия охраны земель, как наиболееtе интегрального компоненту экоси-
стемы. Подняты вопросы сохранения эталонных грунтовых разновидностей 
Закарпатья.  
Ключевые слова: грунт, охрана земель, грунтовые эталоны. 
 


