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DIRECTIONS OF INCREASE EFFICIENCY AGRO RESOURCE POTENTIAL IN THE REGIONS
WITH TECHNOGENIC DISTURBED LAND TAKING INTO ACCOUNT THE WORLD EXPERIENCE

Обгрунтовано теоретико�методологічні засади відновлення агроресурсного потенціалу тех�

ногенно порушених земель на основі врахування закордонного досвіду. Розглянуто можливі

варіанти адаптації та імплементації організаційно�економічних інструментів відновлення при�

родоресурсного, а у тому числі і агроресурсного потенціалів на ділянках з порушеннями. Про�

ведено аналіз національного законодавчого поля та літературних джерел з проблем віднов�

лення техногенно порушених земель. На цій основі запропоновано варіант організації взає�

модії в системі еколого�економічних механізмів та інструментів управління процесом віднов�

лення агроресурсного потенціалу з врахуванням впливу організаційно�адміністративних за�

ходів. Також, це є підгрунтям для визначення напрямів удосконалення нормативно�правового

поля та опрацювання інструкцій з "кращої практики" впровадження робіт з рекультивації тех�

ногенно порушених земель. Розкрито потенціал та доведено ефективність залучення механізмів

суспільно�інформаційної підтримки. Визначено резерви фінансово�економічного стимулюван�

ня впровадження заходів з рекультивації на регіональному рівні.

Grounded theoretical and methodological bases restore agricultural resource potential of

technologically disturbed lands based on consideration of foreign experience. The possible options

for adaptation and implementation of organizational and economic tools of natural resource

restoration, and including agricultural resource potential in areas of infringements. The national legal

and literary sources of the problems recovery technologically disturbed lands have been analysed.

On this basis, the version of interaction in the system of ecological and economic mechanisms and

instruments for process control agricultural resource potential has been proposed, taking into

account the impact of organizational and administrative measures. Also, it is the basis for

determination of directions of improvement of the legal framework and working instructions as "best

practice" implementation of works on technogenic reclamation of disturbed land. Efficiency and

potential Involvement of the social mechanisms were uncovered. Determined reserves of financial

and economic encouraging the implementation of remediation measures at regional level.
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лення агроресурсного потенціалу (АРП) на техноген�

но порушених землях (ТПЗ), що підсилюється ско�

роченням площ орних земель на тлі зниження рівнів
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їх родючості та збільшення темпів деградації. Зрос�

тання техногенного навантаження на навколишнє се�

редовище та агроекосистеми несуть загрозу продо�

вольчій безпеці України, адже втрата рівня родю�

чості земель призводить до скорочення обсягів збо�

ру врожаїв. Вирішення цих проблем можливо шля�

хом реформування способів взаємодії у системі

"довкілля�виробництво" з метою створення таких

економічно прийнятних умов виробничої діяльності,

що можуть забезпечити збалансоване використан�

ня природних ресурсів. Тобто, економічні ефекти

господарювання, у тому числі і землекористування,

мають бути поставлені у залежність від рівня збере�

ження природо ресурсного потенціалу і АРП.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми збалансованого використання земель�

но�ресурсного потенціалу як територіального базису

організації агровиробництва розглядаються в робо�

тах вітчизняних дослідників: Бистрякова [1], Д.С. Доб�

ряка [2]. Щодо необхідності забезпечення прийнят�

ного рівня техногенно�екологічної і агроекологічної

безпеки у тому числі наголошували О.В. Бутрим [3],

І.М. Підкамінний [4], О.І. Фурдичко [5]. Питання

адаптації міжнародного досвіду до національних

умов господарювання при вирішенні проблем віднов�

лення господарської цінності техногенно порушених

земель обгрунтовано в публікаціях О.П. Соловцової

[6], Є.В. Терехова [7], В.О. Мандрика [8]. Разом з

тим лишається невикористаним потенціал адаптації

до національних умов міжнародного досвіду з

відновлення ресурсного потенціалу ТПЗ. Крім того,

недостатньо опрацьовано систему взаємодії еколо�

го�економічних механізмів та інструментів управлі�

ння процесом відновлення агроресурсного потенці�

алу земель з техногенними порушеннями.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є запропонувати варіант взаємодії

еколого�економічних механізмів та організаційно�

інформаційних інструментів з врахуванням міжна�

родного науково�практичного досвіду, що спрямо�

ваний на досягнення прийнятного рівня агроеколог�

ічної безпеки регіонів з ТПЗ.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Підтвердженням незбалансованого способу зем�

лекористування в Україні є збільшення площ ТПЗ,

ключовою причиною чого є відсутність економічної

мотивації в проведенні робіт з рекультивації на на�

лежному рівні якості. В державі відсутня чітка стра�

тегія діяльності з відновлення та збереження АРП у

тому числі і для ТПЗ, що могла б підвищити вартість

рекультивованих земель та забезпечити попит на

них. За існуючих нормативно�правових і організа�

ційно�економічних умов України досягти прогресу в

діяльності з рекультивації ТПЗ для підприємців вкрай

важко. Стимулюючим заходом з боку держави є

лише послаблення в частині плати за земельні ділян�

ки, на яких виконуються роботи з рекультивації на

період їх впровадження [9] та бюджетне фінансуван�

ня впровадження заходів з рекультивації земель, що

зазнали порушень у період до 1990 року. Відпові�

дальність за решту проблем щодо рекультивації по�

кладено на підприємців. Відмітимо, що Постановою

Кабінету Міністрів України № 1098 від 17.12.2008 р.

"Про визначення розмірів збитків завданих унаслі�

док непроведення робіт з рекультивації порушених

земель" введено в дію розрахункову формулу, яка

грунтується на калькуляції витрат на комплекс робіт

з рекультивації порушених земель відповідно до ро�

бочого проекту землеустрою щодо рекультивації по�

рушених земель. Запропонований підхід не може на�

дати вичерпної інформації щодо обсягів втрат для

агроландшафтів і не враховує всього спектру техно�

генного навантаження від порушених земель на при�

леглі території. Крім того, лишається нечітко визна�

ченим механізм стягнення цих виплат.

Зазначимо, що вимоги до видів, технічних харак�

теристик та параметрів робіт регламентуються ба�

зою нормативно�технічної документації радянсько�

го періоду і не відповідають запитам сьогодення з

врахуванням технологічних та організаційних змін

суспільного розвитку. Ряд постанов уряду щодо ре�

формування вугільної галузі разом, з "Програмою

закриття неперспективних вугільних шахт і розрізів

торфодобувних підприємств", яку введено в дію на�

прикінці 90�х років минулого століття Постановою

№ 1098 від 17.12.2008 р., набули підчас декларатив�

ного статусу і принесли діяльності уряду негативні

результати.

Досвід країн, в яких досягнуто позитивних ре�

зультатів з відновлення ТПЗ, доводить, що для усп�

ішного впровадження діяльності підприємств з ре�

культивації ТПЗ необхідно створення умов не лише

примусового характеру та покарання, а і стимулю�

вання та підтримки з боку держави. Необхідним є

базування такої діяльність на відповідній норматив�

но�правовій базі з одночасним формуванням еколо�

го�економічних механізмів її регулювання.

Обсяг витрат на компенсацію збитків від антро�

погенної діяльності мають бути на рівні 5—6% ВВП

(у Німеччині — близько 10% і при цьому гро�

мадськість оцінює ці зусилля як недостатні), в Ук�

раїні донедавна цей показник був до 2—3% [8, с.

158]. На нашу думку, розв'язання проблем рекуль�

тивації ТПЗ потребує не лише комплексного підхо�

ду з позицій забезпечення балансу між вимогами

відновлення ландшафтів та збереження економічної

ефективності господарювання, а має бути складо�

вою системи більш високого рангу — системи зба�

лансованого землекористування. Успішність впро�

вадження заходів з рекультивації на ТПЗ вимагає

впровадження системи еколого�економічних ме�

ханізмів та інструментів управління на тлі збалансо�

ваних організаційно�адміністративних заходів, при�

клад взаємодії яких схематично подано на рисунку

1.

Назріла необхідність розробки Державної про�

грами землекористування, окремий блок якої був би

присвячений проблемам відновлення природо ресур�

сного потенціалу на ТПЗ з одночасною розбудовою

системою моніторингу земель. За таких умов з'яв�
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ляється можливість створення банку даних щодо

ділянок з техногенним порушенням. Банк даних має

включати не лише просторові характеристики діля�

нок з вказуванням їх прив'язки до місцевості та

інформацією щодо орендаря чи власника, а і нада�

вати повний спектр якісних характеристик як масш�

табу чи типу пошкоджень, так і складу порід.

Такий інформаційний пул буде підгрунтям необ�

хідного спектру науково�дослідних досліджень

щодо відновлення і збереження АРП на ТПЗ. Крім

формування бази даних, необхідно передбачити у

якості стимулюючих інструментів — можливість

пільгових закупівель матеріалів, що необхідні для

рекультивації ТПЗ (родючих грунтів, добрив, садив�

ного матеріалу, насіння тощо). Державна програма

передбачає фінансування з бюджету країни на ви�

конання зазначених завдань.

На рівні підприємств існує спектр організаційно�

економічних інструментів, запровадження яких може

суттєво прискорити вирішення проблеми відновлен�

ня ТПЗ. За прикладом досвіду Німеччини, підприєм�

ства, діяльність яких спричинює порушення земель,

створюють "кооперативи з питань подолання нега�

тивних наслідків гірничопромислового землекорис�

тування" [9, с. 210], а оплата праці в таких коопера�

тивних об'єднаннях поставлена в залежить від ефек�

тивності впровадження робіт. Така форма спільної

організації діяльності рекультивації ТПЗ відкриває

шлях оптимізації використання виробничих фондів

та трудових ресурсів, звільняє основні підприємства

видобувної галузі від непрофільних видів робіт. Крім

того, формування на регіональному рівні підприєм�

ствами видобувної галузі окремого фінансового

фонду забезпечить виконання дослідних робіт при�

кладного характеру щодо проведення рекультивації

ТПЗ. Результати таких робіт можуть лягти в основу

оновлення нормативної бази документів України та

розробки методичних рекомендацій з широко вжи�

ваними підходами та прийомами, які б стали інструк�

ціями з "кращої практики". Ресурси цих фондів по�

винні витрачатися тільки на задоволення потреб ре�

культивації ТПЗ пропорційно обсягам потреб за ре�

Рис. 1. Система еколого�економічних механізмів
оптимізації відновлення агроресурсного потенціалу

на техногенно порушених землях
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гіонами, котрі є фінансовими донорами для цієї мети

та виконувати запити із переобладнання і модерні�

зацію кооперативів з рекультивації ТПЗ.

Дієвим фінансовим інструментом є щорічна пла�

та підприємства за площу порушеної ділянки. Ефек�

тивність інструменту криється у диференціації вип�

лат у залежності від площ, на яких впроваджуються

чи реалізовано заходи з рекультивації (за  які

підприємство вже не сплачує) та від площ, що ще

лишаються з ТПЗ чи тих, де ще проводиться видобу�

ток. Обсяг виплат у бюджет розраховується щоріч�

но на кінець року і нарахування відрізняються для

ділянок, де проводиться видобуток, ділянок з ТПЗ,

де видобуток завершено, а впровадження робіт з ре�

культивації ще не розпочато. Ділянки, на яких про�

водяться роботи з рекультивації від плати можуть

бути звільнені (за аналогією з вітчизняною практи�

кою звільнення таких земель від сплати податків).

Крім того, підприємство ще має компенсувати збит�

ки представникам сільського та/або лісового гос�

подарства (попереднім господарникам) з метою упе�

редження їх втрат та збереження рентабельності

виробництва. Для визначення обсягів таких виплат

проводиться оцінка якості продукції, що втрачаєть�

ся в результаті відводу ділянок та за інші втрати, об�

сяг яких визначається окремим договорами.

Потребують коригування механізми кредитуван�

ня та оподаткування, відсоткові ставки яких мають

знаходитись в залежності від площ, характеру,

якості та строків проведення робіт з метою стиму�

лювання діяльності з рекультивації ТПЗ.

Корисно вивчити досвід США у контексті наших

досліджень та адаптувати набутий досвід до націо�

нальних умов із застосування механізму внесення

застави. Перш за все, відмітимо, що з боку місцевих

органів влади здійснюється контроль протягом, що�

найменше, 10�річного періоду за станом ділянок те�

риторії, на яких проведено рекультивацію ТПЗ [10,

с. 128]. Підприємство, діяльність якого пов'язана з

порушенням земель, при отриманні ліцензії на про�

ведення видобутку корисних копалин, має внести

заставу за ділянку, яка згідно з проектною діяльні�

стю, підлягає порушенню. Обсяги застави не повинні

бути достатньо високими, щоб підприємець мав за�

цікавленість до їх повернення (у США обсяги заста�

ви є різними і сягають до 100 000 дол. США за акр

землі [8, с. 209]). Після завершення видобутку та

проведення комплексу робіт з усіх етапів рекульти�

вації ТПЗ, підприємству повертають частину цієї за�

стави (50% коштів). І лише після оцінки та схвален�

ня стану ділянки повертається решта застави. Згідно

з законодавчими вимогами, частина коштів цієї зас�

тави має лишатися в бюджеті штатів на різні терміни

(максимальний строк, як зазначалося — до 10

років). При цьому якісний стан рекультивованої

ділянки має зберігатися постійним упродовж декіль�

кох років. У разі невиконання цих вимог підприєм�

ство втрачає свою заставу і втрачає право на про�

ведення видобувних робіт та отримання ліцензій на

інший видобуток корисних копалин.

У Великобританії фінансування робіт з рекуль�

тивації проводиться підприємством, що здійснює ви�

добувну діяльність. Це підприємство змушене спла�

чувати кошти, які накопичуються, пропорційно об�

сягам видобутої сировини. Тобто, підприємство у

такий спосіб сплачує за техногенний вплив на навко�

лишнє середовище, це є компенсація за збиток, який

нанесений земний поверхні — за тону видобутої ко�

палини. По завершенні видобувної діяльності, ці

кошти спрямовуються на впровадження заходів з ре�

культивації ТПЗ.

На нашу думку, лишається недооціненим інстру�

мент соціально�інформаційної підтримки. Важливу

роль відіграють заходи з інформування населення

щодо рівня загроз та техногенного навантаження на

середовище регіону від ТПЗ, рекламні акції, розпов�

сюдження інформації через інтернерт, телевізійні та

друковані засоби масової інформації. Корисну роль

може відіграти засіб нанесення особливого марку�

вання продукції тих підприємств, які реалізовують

заходи з рекультивації. Це сприятиме підвищенню

попиту такої продукції, а значить, і принесе еко�

номічні зиски підприємству.

Цікавим є досвід з організації робіт з рекульти�

вації ТПЗ, який накопичено у Болгарії. До відновлен�

ня порушених земель залучують кошти приватних

осіб, спонсорів чи підприємств. Але потім ділянка

переходить у власність фінансовим донорам. Таким

чином, капітал викупає землі у держави (чи підприє�

мства�попереднього власника земель, які потребу�

ють впровадження заходів з рекультивації). У фінан�

систів з'являється легальний спосіб заощадити на по�

купці землі, якщо є прозорі способи здешевлення

процесу впровадження цих робіт. По завершенні

впровадження робіт з відновлення природоресурс�

ного потенціалу на ТПЗ, в тому числі і АРП, місцеві

органи влади займаються пошуком покупця для

ділянки на конкурсній основі у відкритий спосіб. У

той же час підприємство, діяльність якого спричи�

нила порушення земель, не може повністю відмови�

тись від державного контролю. Здійснюється пост�

ійний моніторинг якості відновлених грунтів та про�

водиться оцінка їх стану. Таким чином, забезпечуєть�

ся якість впровадження робіт з рекультивації на ТПЗ.

З метою економії затрат, визначено прибутковим

підхід, за яким ще на початку планування, всю ТПЗ

ділять на зони з різним рівнем техногенних порушень

і відповідно цих зон поділу одразу проводять пла�

нування та оцінку затрат на обсяги і спосіб реалізації

робіт з рекультивації. Це сприяє підвищити точність

прогнозованого строку повернення земельних діля�

нок у господарський обіг та визначити коло фінан�

сових донорів — потенційних власників ділянок.

ВИСНОВКИ
Способи і прийоми землекористування, що впро�

ваджуються в Україні є незбалансованими і не спри�

яють збереженню родючості земель, що несе заг�

розу продовольчій безпеці держави. Актуальність

проблеми загострюється розширенням площ техно�

генно порушених земель та втратою рівня родючості

на грунтах сільськогосподарського використання.

Запропонована методика визначення розміру

збитків, завданих унаслідок непроведення робіт з
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рекультивації порушених земель грунтується на роз�

рахунковій формулі, яка не може надати вичерпної

інформації щодо обсягів втрат для агроландшафтів

і не враховує всього спектру техногенного наванта�

ження від порушених земель на прилеглі території.

Крім того, лишається нечітко визначеним механізм

стягнення цих виплат.

Адаптація до національних умов міжнародного

досвіду щодо впровадження адміністративно�фінан�

сових інструментів за умов суспільно�інформаційної

підтримки може бути корисною при реалізації за�

ходів з рекультивації земель. Це потребує реформу�

вання системи організаційно�економічних відносин

у системі землекористування та спрямування зусиль

у напрямку створення умов господарювання, за яких

ефективність підприємств стає залежною від рівня

збереження навколишнього природного середови�

ща.
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