
здійснюється за проектами відведення в порядку, встановленому законом 
Розробка таких проектів здійснюється на договірній основі виконавцем 
фізичною або юридичною особою, що має ліцензію на проведення робіт 
із землеустрою. Такі особи здійснюють свою діяльність на основі го 

спрозрахунку.
Процедура розробки проекту відведення земельної ділянки ВІД отри- 

мання згоди уповноваженого органу на його розробку до затвердження 
проекту відводу цим органом є досить складною, тривалою і дорогою 
Розробка такого проекту пов’язана зі значними фінансовими витратами 
зацікавлених суб’єктів. Якщо також враховувати, що процес передачі 
в оренду земельних ділянок включає дві стадії (попередню і наступ
ну) які, як правило, розтягуються на термін більше одного року, то стане 
очевидним, чому громадяни не виявляють особливого бажання перео
формляти право користування городніми ділянками, а то і взагалі від
мовляються використовувати раніше надані їм городні ділянки.

На мою думку, процедура надання земельних ділянок для городни
цтва повинна бути істотно спрощена, яка б, з одного боку, забезпечувала 
і гарантувала земельні права городника, а з іншого, -  була прозорою, не 
вимагала б значних фінансових витрат і максимально короткою в часі.

Лісова Тетяна Вікторівна
кандидат юридичних наук, доцент, 

доцент кафедри земельного та 
аграрного права 

Національного юридичного 
університету 

імені Ярослава Мудрого

ДО ПИТАННЯ ПРО ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДНОВЛЕННЯ ЗЕМЕЛЬ

В умовах критичного стану земельних ресурсів в Україні надзвичай
но гостро постає питання щодо належного рівня правового забезпечення 
відновлення земель.

Деградація земель та опустелювання є одними з найбільш серйозних 
викликів для сталого розвитку країни, які спричиняють істотні проблеми
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екологічного і соціально-економічного характеру. За даними різних уста
нов, площа деградованих і малопродуктивних земель становить від 
10-12 до 14-15 млн га.

На сьогоднішній день налічується біля 16 видів деградації земель. 
Третина орних земель є еродованою, втрати органічних речовин склада
ють біля 20-30% , істотно знижуються запаси поживних речовин, при
близно 40% орних грунтів у підорному шарі ущільнено, локально про
являється забруднення радіонуклідами, важкими металами, а також 
спостерігається підтоплення, заболочування та опустелювання земель 
[1,с. 18].

Доцільно зазначити, що сьогодні на державному рівні здійснюються 
спроби боротьби із негативними явищами у сфері земельних ресурсів. 
Так, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 березня 2016 р. 
№ 271-р було затверджено Національний план щодо боротьби з деграда
цією земель та опустелюванням [2]. Заходи з відновлення земель посі
дають провідне місце у зазначеному розпорядженні. Йдеться насамперед 
про низку заходів, спрямованих на відновлення деградованих, техноген
но забруднених та малопродуктивних, зрошуваних земель, рекультивацію 
порушених земель тощо. Для координації діяльності з формування та 
реалізації державної політики з питань сталого використання та охорони 
земель, боротьби з деградацією земель та опустелюванням, пом’якшення 
наслідків посух створено Координаційну раду з питань боротьби з де
градацією земель та опустелюванням [3].

Пріоритетами управління у сфері використання та охорони земель 
сільськогосподарського призначення державної власності, відповідно до  
«Стратегії удосконалення механізму управління в сфері використання та 
охорони земель сільськогосподарського призначення державної власнос- 
11 та розпорядження ними», затвердженої постановою Кабінету Міністрів 
України «Деякі питання удосконалення управління в сфері використан
ня та охорони земель сільськогосподарського призначення державної 
власності та розпорядження ними» від 7 червня 2017 р. № 413, визнано 
забезпечення здійснення заходів з охорони земель, збереження і відтво
рення родючості грунтів [4].

Проте, незважаючи на певні зусилля з боку державних інституцій, 
відбувається істотне погіршення якості земельних ресурсів протягом 
останніх років.
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Сьогодні назріла необхідність розробки та прийняття окремого За 
«Про відновлення земель», у якому доцільно передбачити особливості ^  
новлення земель різних категорій. Слід зазначити, що у земельному зако^' 
давстві відсутнє визначення відновлення земель. Уявляється Доцільний 
вважати відновленням земель систему заходів, спрямованих на відновдец^! 
первісного якісного стану земель, втраченого через дію антропогенних або 
природних (стихійних) факторів, здатності виконання ними певних функцій 
шляхом здійснення рекультивації порушених земель, консервації деградо] 
ваних і малопродуктивних земель, меліорації земель.

Як мінімум, на часі — внесення змін до Земельного кодексу щодо за_ 
кріплення визначення відновлення та його заходів. Крім того, у чинному 
законодавстві необхідно посилити відповідальність власників земельних 
ділянок за погіршення їх якісного стану. Доцільним буде й вдосконален
ня у чинному земельному законодавстві системи заходів стимулювання 
власників земельних ділянок та землекористувачів до раціонального 
використання земельних ділянок та своєчасного відновлення первісного 
якісного стану деградованих та порушених земель з урахуванням їх ці
льового призначення шляхом здійснення відповідних заходів (як-то: 
консервація, рекультивація тощо).

В умовах слабкого економічного стимулювання власників земельних 
ділянок та землекористувачів саме посилення штрафних санкцій є дієвим 
чинником забезпечення раціонального використання, охорони та від
новлення земель.

Відновлення первісного якісного стану деградованих, порушених 
земель повинно бути законодавчо забезпеченим імперативом як для 
власників земельних ділянок, так і для землекористувачів.
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АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГЕТИКА: ЕКОНОМІЧНА 
НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Паливно-енергетичний комплекс є фундаментом розвинутої еконо
міки держави. Безперебійне забезпечення народного господарства краї
ни енергією -  одна з умов існування її  економічної та політичної неза
лежності, національної безпеки. Енергетика визначає рівень розвитку 
економіки країни, статус держави на міжнародній арені, її привабливість 
як партнера. Проте розвинутий енергетичний сектор чинної економіки 
неминуче призводить до забруднення навколишнього природного серед
овища, тому розвиток альтернативної енергетики є пріоритетом для ба
гатьох розвинутих країн світу. Науковцями доведено, що традиційна 
енергетика призводить до кліматичних змін. Поки мова йде про підви
щення середньої температури на десяті частки градуса, але й цього до
сить для порушення сформованої рівноваги в природних процесах. 
Міжнародне енергетичне агентство і Світова енергетична рада прогно
зують збільшення споживання енергії в світі на 400% до 2050 року, що 
потягне за собою подальшу зміну клімату та зникнення багатьох видів 
рослинного й тваринного світу. Одним із шляхів подолання цієї загрози 
є широке впровадження використання поновлюваних джерел енергії.

Щоб запобігти негативним наслідкам, Світовий банк, один з най
більших у світі фінансистів галузі викопного традиційного палива, ін
вестує значні кошти в екологічно чисту «зелену» енергетику. Вугільні 
ж проекти фінансуються за «крайньої необхідності». Така ініціатива
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