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Проаналізовано вплив земельної реформи на розвиток меліорова-

них територій. Опрацьовані питання консолідації земель, самозалі-

снення меліорованих територій, визначені шляхи їх вирішення. 
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Проанализировано воздействие земельной реформы на развитие 

мелиорированных территорий. Обработаны вопросы консолидации 

земель, самозалеснения мелиорированных территорий, определены 

пути их решения. 
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The effect of the land reform on the reclaimed lands development have 

been analyzed. The issues of consolidation and reclaimed lands 

selfreforestation has been worked and ways of solution have been 

identified. 

Keywords: reclaimed land, consolidation, selfreforestation. 

 

Сьогодні проблема правильного використання природних ресурсів 

стає все гострішою. З кожним днем з’являються нові аспекти, що потребують 

негайного вирішення. Фрази „екологічна проблема”, „глобальна проблема” 

стають звичними для вух людей і все частіше лунають з уст науковців. Вирі-

шення даних проблем на сьогодні уже неможливе звичайними простими ме-

тодами. Тільки системний, комплексний підхід до розв’язання цих питань 

може забезпечити оптимальне управління природними ресурсами.  

В системі природокористування, мабуть, основною проблемою є прави-

льне використання земельних ресурсів, оскільки саме земля є основною „го-

дувальницею” нашої держави. Від кількості та якості отриманих врожаїв на-

пряму залежить життя людей та країни в цілому. Саме тому захищати та бе-

регти родючість землі – наше основне завдання на шляху до процвітання. 

Тільки гармонія між економічними, соціальними та природними факторами 

дасть змогу „підняти з колін” аграрний сектор та направити нашу державу по 

стежині розвитку. 
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З кожним роком спостерігається тенденція до зменшення продуктивності 

сільськогосподарських земель. Тому тільки постійний контроль за станом зе-

мельних ресурсів на фоні природного та антропогенного впливу дасть змогу 

швидко реагувати на зміни та робити правильні прогнози щодо їх викорис-

тання. А тому важливе місце в системі управління земельними ресурсами за-

ймає моніторинг земель [1, с. 31]. Тільки завдяки системним, постійним спо-

стереженням ми зможемо правильно оцінити кількісні та якісні характерис-

тики стану земель та екологічну ситуацію загалом і, як наслідок, зробити 

правильні управлінські рішення. 

Величезна кількість сільськогосподарських земель (особливо Полісся 

України) знаходяться в зоні меліорації. Тут звичні проблеми використання та 

управління даними територіями ускладнюється ще й наявністю на них меліо-

ративних систем. Неправильне проектування, будівництво, а в подальшому і 

експлуатація даних систем призвела до ряду досить серйозних проблем, що 

значно ускладнили проведення правильного господарювання на землях. Ши-

рокомасштабні меліорації, які здебільшого не були виправдані, призвели до 

погіршення стану земель та екологічної ситуації в цілому. А тому моніторинг 

земель набуває ще більшої актуальності саме на меліорованих територіях, а 

особливо сьогодні, коли природа кожен рік приносить нам все нові і нові сю-

рпризи (масштабні повені, засушливі періоди тощо). 

Зараз, коли земельна реформа знаходиться практично на завершальному 

етапі, ми можемо сказати, що для використання меліорованих територій роз-

паювання земель не призвело до покращення загальної ситуації. Навпаки, це 

лише „підлило олії у вогонь”, який і так горів досить яскраво. Якщо до поча-

тку паювання дані території хоча б знаходились у одного власника, то після – 

громадяни, які отримали свої земельні частки (паї) в натурі, почали викорис-

товувати їх для різних потреб, а меліоративні системи, що на них знаходять-

ся, виявились, фактично, нікому не потрібними.  

Згідно статті 26 Земельного кодексу України (ЗКУ) [2]: „Земельні ділянки, 

одержані громадянами внаслідок приватизації земель державних та комуна-

льних сільськогосподарських підприємств, на яких розташовані та функціо-

нують меліоративні системи, використовуються спільно на підставі угоди. У 

разі відсутності згоди щодо спільного використання зазначених земельних 

ділянок питання вирішується в судовому порядку”. Та фактично положення 

даної статті не виконуються. Досягнення згоди десятками, а то й сотнями 

власників (користувачів) земельних ділянок з різними інтересами є не просто 

проблематичним, а практично неможливим. До того ж складність судових 

процесів за участю такої кількості осіб і взагалі говорить про недоцільність їх 

проведення. 

Та це ще не всі проблеми, пов’язані зі складністю управління меліорова-

ними територіями. Згідно п. 8, ст. 31 змін до Закону України „Про колектив-

не сільськогосподарське підприємство” [3], меліоративні системи в складі 

іншого майна, що не підлягало паюванню, підлягають безоплатній передачі 
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до комунальної власності в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 

України [4]. А це означає, що земельні ділянки знаходяться у приватній влас-

ності, а меліоративна система – в комунальній, що призвело до ситуації, коли 

система привабливіше виглядає у вигляді металобрухту, оскільки в її утри-

манні ніхто не вбачає вигоди. 

Таке, явно „халатне” відношення, в останні роки призвело до різкого ско-

рочення площ меліорованих земель та значного погіршення їхнього екологі-

чного стану. На зрошуваних та осушуваних землях виникають процеси засо-

лення, осолонцювання, деградації торфових ґрунтів, їх вітрового розвівання, 

аридизації земель і зменшення їх родючості. Це ще раз доводить те, що для 

будь-яких меліоративних заходів є гостра необхідність у глибокому науково-

му техніко-економічному та екологічному обґрунтуванні. 

Останнім часом гострого обговорення набуло питання консолідації земель 

сільськогосподарського призначення. Консолідація [лат. consolidatio – con – 

з, разом + solidare – зміцнення] – згуртування, об’єднання будь-яких сил для 

посилення боротьби за спільні цілі [5, с. 535]. Загальне визначення консолі-

дації земель ще не є офіційно зафіксованим у нормативних документах, оскі-

льки ще не завершена робота з розробки проекту закону України „Про кон-

солідацію земель”, а тому воно трактується різними науковцями по різному, 

проте суть даного поняття від цього не змінюється. Одним із трактувань да-

ного терміну є таке: консолідація земель – це інтегрована система заходів з 

організації території землекористувань (землеволодінь) через об’єднання ро-

здрібнених земельних ділянок у компактні масиви, створення правових та ін-

ституційних механізмів щодо уникнення фрагментації земель, а також при-

родоохоронних заходів, здійснення необхідних поліпшень для агроформу-

вань, зокрема ірригаційно-дренажної інфраструктури, дорожньої мережі, за-

ходів ведення боротьби з ерозією та поліпшення природних ландшафтів, що 

базується на засадах раціональності та економічної ефективності [6, с. 12].  

Виходячи з усього вище сказаного, консолідація земель набуває ще біль-

шої актуальності, коли мова іде про меліоровані території, адже ми вже не 

раз наголошували на тому, що ефективне використання даних територій не-

можливе за умови їх парцеляції. 

В останні роки все частіше спостерігаються процеси самозаліснення тери-

торій. Меліоровані землі не є винятком. Землі, які ще донедавна визначались 

як землі сільськогосподарського призначення, сьогодні повністю заросли де-

ревами. Особливої ваги дане питання набуває при дослідженні малопродук-

тивних та деградованих земель. Адже, можливо, переведення даних земель в 

іншу категорію могло б стати вирішенням проблеми їх неефективного вико-

ристання. 

Наказом № 224/61 від 05.03.2010 року Державного комітету України із 

земельних ресурсів та Державного комітету лісового господарства України 

(п. 1.4) було постановлено до 01.12.2010 року визначити площі земель дер-
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жавної власності, на яких відбулось природне само заліснення, та внести 

пропозиції відповідним державним адміністраціям щодо передачі їх у пос-

тійне користування лісогосподарським підприємствам, що належать до сфери 

управління Держкомлісгоспу [7]. 

Так, в Рівненській області, після проведення інвентаризації, із загальної 

площі розпайованих земель – 611,146 тис. га, 14,856 тис. га виявились вкриті 

лісовою рослинністю.  Найбільше самозаліснених земель виявилось в Рокит-

нівському (3,893 тис. га), Костопільському (1,837 тис. га), Березнівському 

(1,696 тис. га), Зарічненському (1,525 тис. га) та Володимирецькому (1,351 

тис. га) районах (таблиця).  

Таблиця 

Інформація про наявність площ самозаліснених земель на розпайованих зем-

лях на території Рівненської області (станом на 15. 03. 2012) 

№ з/п 

Назва адміністрати-

вно територіальної 

одиниці 

Загальна 

площа 

роз-

пайова-

них зе-

мель, тис. 

га 

Проведено інвентаризацію розпайованих 

земель 

Всього, 

тис. га 

З них виявлено 

вкритих лісовою 

рослинністю, 

тис. га 

В тому чи-

слі на мало-

продуктив-

них та де-

градова-

них землях, 

тис. га 

1 Березнівський 35,602 35,602 1,696 0 

2 Володимирецький 43,120 43,120 1,351 0 

3 Гощанський 38,331 38,331 0,116 0,116 

4 Демидівський 21,781 21,781 0 0 

5 Дубенський 50,480 50,480 0,942 0,059 

6 Дубровицький 35,788 35,788 0,632 0,632 

7 Зарічненський 32,700 32,700 1,525 0,612 

8 Здолбунівський 29,482 29,482 0,497 0 

9 Корецький 41,127 41,127 0 0 

10 Костопільський 40,652 40,652 1,837 0,220 

11 Млинівський 54,459 54,459 0,341 0 

12 Острозький 31,894 31,894 0,550 0,081 

13 Радивилівський 42,347 42,347 0 0 

14 Рівненський 43,542 43,542 0,411 0,048 

15 Рокитнівський 26,469 26,469 3,893 0,485 

16 Сарненський 42,425 42,425 1,065 0,274 

17 м. Дубно 0 0 0 0 

18 м. Кузнецовськ 0 0 0 0 

19 м. Острог 0 0 0 0 

20 м. Рівне 0,947 0,947 0 0 

Всього: 611,146 611,146 14,856 2,527 

Саме тому проведення якісного, постійного моніторингу є важливою 

складовою ефективного управління меліорованими територіями. Безумовно, 
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найбільш точними є наземні спостереження, оскільки передбачають безпосе-

редній контакт з об’єктом дослідження. Та сьогодні космічні технології роз-

виваються так стрімко, що ігнорувати їх просто неможливо, тим більше, як-

що їх застосування може значно полегшити процеси прийняття управлінсь-

ких рішень. Застосування дистанційного зондування землі (ДЗЗ) для моніто-

рингу меліорованих територій є не досить поширеним на сьогодні, та врахо-

вуючи складну картину стану меліоративної мережі та меліорованих земель – 

це є просто необхідним. Відмітимо, що дані технології дозволяють проводити 

спостереження навіть за тими об’єктами, що є недоступними для звичайних 

контактних методів у зв’язку з дією ряду об’єктивних причин. Оперативність, 

охоплення великих територій, можливість застосування різних способів зні-

мання, які забезпечують вивчення практично всіх показників земної поверхні 

(рельєф, геологія, ґрунти, їх водний режим, стан угідь та посівів тощо) є ос-

новними перевагами ДЗЗ. Та головною перевагою є те, що дані ДЗЗ дають 

можливість оцінювати об’єкт функціонально, тобто забезпечують визначення 

метричних характеристик у будь-якій його точці. Можливість постійного 

оновлення даних забезпечує проведення ретроспективних досліджень, тобто 

дозволяє спостерігати за об’єктами в розрізі часу, що є необхідною умовою 

для проведення якісного управління. Отже, системне використання ДЗЗ та 

ГІС-технологій дасть змогу створити геоінформаційну систему спостережен-

ня за станом меліорованих територій, що забезпечить правильне оцінювання 

існуючого стану земель, оперативне реагування на зміни системи та прийнят-

тя оптимальних управлінських рішень. 

Різноманіття сучасних методів та технічних засобів отримання і обробки 

космічної інформації дозволяють вирішувати величезну кількість наукових 

та виробничих задач при вивченні земної поверхні, надр, ґрунтів, рослиннос-

ті, господарської діяльності тощо. Колективом авторів [8, с. 22] визначені де-

які з них та відповідні їм необхідні об’єми та періодичність отримання інфо-

рмації, а також вимоги до апаратури ДЗЗ. Серед таких задач: визначення во-

логості незрошуваних та зрошуваних земель, визначення джерел та рівня 

ґрунтових вод, інвентаризація лісових масивів тощо.  

Використання даних ДЗЗ для моніторингу меліорованих територій є до-

сить перспективним методом на шляху до створення правильного природо-

користування. Матеріали космічних знімань дозволять вирішувати широкий 

спектр проблем при управління сільськогосподарськими територіями. Так, 

основними напрямками роботи тут є: інвентаризація земель, контроль за ста-

ном земель, визначення ерозійно небезпечних ділянок, ділянок самозаліснен-

ня, моніторинг процесів заболочення, засолення, проведення сільськогоспо-

дарських заходів тощо.  

Вирішення проблем моніторингу меліорованих територій та консолідації 

земель дозволить нам ще на два кроки наблизитись до вирішення основної 

проблеми – оптимального управління меліорованими територіями. 
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Висновки: На підставі викладеного, зазначимо: 1. На шляху до правиль-

ного природокористування необхідно застосовувати нові, ефективні методи 

управління, оскільки з кожним днем ситуація, що складається, стає все більш 

загрозливою. 2. Проведення постійного моніторингу меліорованих земель є 

необхідним кроком на шляху до оптимального управління меліорованими те-

риторіями. 3. Тільки створення науково обґрунтованої нормативно-правової 

бази управління земельними ресурсами (зокрема і меліорованими територія-

ми) дасть поштовх для розвитку якісно нового оптимального управління ци-

ми територіями. 4. Використання даних ДЗЗ для моніторингу меліорованих 

земель зробить процес оцінки даних територій набагато простішим, дозво-

лить набагато швидше отримувати інформацію про необхідні об’єкти, що в 

сукупності з наземними способами дослідження забезпечить створення по-

тужної системи спостереження за меліорованими територіями та прийняття 

правильних управлінських рішень. 
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