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Земля, будучи найваж11ивішим компонентом навколишнього природного 

середовища, природним ресурсом, виступає основою для здійснення госпо

дарськоі· та іншої діяльності. Водночас, як свідчить практика, нерідко земет)ні 

ділянки використовуються не за цільовим призначенням або не викорис1 о 

вуються взагалі. Це веде, наприклад, до заростання земель сільс1,ко1 ·ос 110 

дарського призначення деревами і ч агарника~ш; збільшується площа ·н:м1.:JІ1,, 

захаращених промисловими та побутовими відходами, а також 1абруJ ~ 111.• 1111 
в результаті впливу промислових викидів, інших шкідливих речон1111 І \Н\І 

~ . . . 
названих негативних BrL'lИВlВ, значю за площею земельш д1ля1 1к11 щорІ'1111• 

піддаються заболочуванню, водній та вітровій ерозії, опустелюва1111ю 

Для збереження землі як основи життєдіяльності людини 11еобхіJ~1ю 11ію 1у
ватися про їі стан і правовими засобами забезпечувати охорону зем11і вiJ t 1 1~ 1 .1-

тивного вл.:~ иву на неї результатів господарської та іншої діяльності суб'ск-1 ш 

земельних вщносин. 

Необхідно зазн а•1 ити, що в прийнятих за останній час законах, а також 

в законопроектах спостерігаються небезпечн і тенденції деекологізації земепь

ного законодавства. Так, аналіз актів законодавства, які прийняті останнім 

часом щодо розвитку житлового та іншого будівництва свідчить про те, що 

законодавець віддає пріоритет землі як об'єкту нерухомості , забуваючи про те, 

що земля , будучи також і природним об'єктом, природним ресурсом, потребує 

особливої охорони. 

Проблеми охорони зе~ель та їх раціонального використання не втрачають 

своєї актуальності і набувають особливого значення в умовах глобалізації, так 

як спостерігається тенденція зближення правових систем , створення єдиного 

св1тового правового простору. 

Достатньо навести досвід іноземних держав, зокрема США, Канади, 

в яких одним із ефективних методів регулювання використання, наприклад, 

сільськогосподарських земель виступає сільськогосподарське зонування, 

спрямоване на збереження цінних угідь. Інститут зонування земель сільсько

господарського призначення в США передбачає виділення декількох зо11 , 

я кі поділяються на категорії залежно від якості землі та умов ведення сіт)

ськогосподарського виробництва [1 , с. 16]. Законодавством США введено 
обмеження щодо переведення с1льськогосподарських земель в нес1льсько-
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господарські. Найбільшого поширення набула практика створення сільсько-
1 ос1 юдарських районів з площею не ~~енше 200 га. Як приклад, в літературі 
1111ш1часться штат Нью-Йорк, в якому було створено близько 400 сільсько-
1 <)СІІОдарських районів загальною площею 3,2 млн. га. В таких районах забо-
1ю11и<~ гься, зокрема, промислове будівництво [3, с. 45]. 

В Ка11аді для забезпечення раціонального використання земель, захисту 

н; 1сль від деградації затверджуються спеціальні програми, які створюють 
певні стимули до ефективного господарювання на землі. У країні з 1987 р. 
було затверджено програ~\'1.у створення резерву земель за рахунок виведення 

з сільськогосподарського обігу деградованих земель. На відшкодування втрат 
від передачі деградованих земель в резерв та за понесені витрати фермери 
отримують від держави компенсаційні виплати [3, с. 46]. 

Одним з інструментів планування та організації раuіонального вико
ристання та охорони земель в ряді країн виступають проекти консолідації 
земель. Як зазна1.шється в л ітературі, вони «активно реалізовувалися в Нідер
ландах, Франції, Німеччині та Фінляндії ... Зародившись в середині ХХ в. як 
відповідь на економічну загрозу скорочення виробництва сільськоrосподар
ськоі· продукції, цей напрям законодавчого регулювання вже до кінця стол іття 
набув переважно екологічного характеру. 

В даний час на законодавчому рівні процедура консолідації земель закрі
плена, наприклад, в Земельно~rу кодексі Республіки Молдова. При цьому 
в літературі підкреслюється, що «консолідація земель не с їх мехаючним 
перерозподілом. Реалізація проекту консолідації пов'язана з одночасним 
здійсненням широкого спектру інших заходів. Як приклади таких заходів 
можна назвати створення і перебудову іригаційна-дренажної інфраструкrури, 
ведення боротьби з ерозією, охорону та оздоровлення навколишнього при

родного середовища, в тому числі виокремлення природних заповідників» 
(2, с. 63]. 

Для України консол ідація земель не вважається нововведенням . Термін 
«консолідація земель» означає об'єднання, злиття земель. Це сукупність орга
нізаційних, економічних і правових заходів, спрямованих на забезпечення 
оптимальної структури земельно1· територій. Однак в Україні консолідація 

. r-. .. 
земельних дшянок так широко не застосовується , як в заруо1жних кра1нах. 

Дослідження законодавства з охорони земель в таких країнах, як Узбе
кистан, Білорусь та Казахстан показує, що регулювання земельних відносин 
відображає стратегію цих держав в rалузі охорони земель та спрямовано на 
подальший розвиток здійснюваних в них земельних реформ. При цьому від
значимо багато в чому схожість підходів законодавства цих держав до україн
ського законодавця з питань охорони земель. 

Деякі відмічені підходи щодо охорони земель в країнах як ближнього, так 
і далекого зарубіжжя варто було б взяти на озброєння українському законодав

цеві в процесі вдосконалення законодавства в сфері охорони земель. 
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Особливості застосування санітарних та фітосанітарних ·шхс1нІн < '()' І ' 

Вступивши у 2008 році до СОТ, Україна разом з і11шим11 чнс1111м11 С ()І ' 111 1 
повідна до ст. 1 4 Угоди про сільське господарство СОТ взя1ш 11:1 с~(!~· 1t1\нн1 '11 · 

зання надати чинності Угоді про застосування санітарних та ф11ос1111 і 1 щн111:-.: 
заходів (Угода про застосування СФЗ СОТ). 

Предметом застосування санітарних та фітосанітарних заходів (СФЗ) 
у переважній більшості є продовольство, тварини , рослини та продукти 

тваринного й рос.1инного походження. До СФЗ відносяться заборона чи 

об~еження імпорту товарів за географічною ознакою, визначення вимог до 

характеристик товарі в, процедури оцінки відповідності цим вимогам, мето

дики оцінки ризику, а також будь-які інші заходи, що вживаються із зазначе

ною вище метою. Сан ітарні та фітосанітарні заходи можуть стосуватись як 

промислових, так і сільськогосподарських товарів, однак, на практиці дом і
нують останні (94% випадків, що розглядались на засіданнях Комітету СОТ 

з питань СФЗ, пов ' язані з сільськогосподарськими товарами) (1 , с.1 83-185]. 
Загальнов іл.омо, що санітарні та фітосанітарні заходи є однією із основних 

перешкод для вільно1· торгівлі товарами, особливо для країн що розвиваються. 

І найбільш вразливою до таких бар'єрів є сільськогосподарська продукція. 

Вбачається, що рішення країни-члена СОТ про заборону ввезення про
дукції тваринництва і рослинництва з країни-члена СОТ, зокрема, із України, 

є за своєю правовою природою санітарним або фітосанітарним заходом, який 

повинен відповідати вимогам Угоди про застосування санітарних та фітоса

нітарних заходів СОТ. У Статті 2.2 Угоди про СФЗ СОТ зазначено, що чле

ни-СОТ повинні забезпечити, щоб будь-який санітарний чи фітоса11і1 ~1р1111х 
захід застосовувався лише в обсязі, необхідному для захисту жи г1я •111 ·що· 
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