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ОЦІНКА ПОРУШЕННЯ ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ  
 

Дана оцінка ступеню порушення земель на Україні, встановлено 
наявність площ порушених земель у різних регіонах України, про-
аналізовані причини порушення земель 
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Вступ 
Сучасні темпи розвитку промисловості та зростаючі потреби людс-

тва призводять до щорічного росту видобутку корисних копалин, роз-

витку промисловості, будівництва в усьому світі, що, в свою чергу, тя-

гне за собою вилучення під ці цілі великих площ земель. 

Що стосується України, то сільськогосподарські угіддя в нас за-

ймають 41862 тис. га, що становить 72,3% загальної території суші. 

Близько 60% української ріллі займають чорноземи – найродючіші 

ґрунти світу. 

Окрім родючих ґрунтів, Україна також багата на різні види корис-
них копалин. На території України розвідано близько 3 тисяч родовищ 

корисних копалин, з яких понад 400 родовищ (близько 50 видів) роз-

робляються відкритим способом, що спричиняє велику екологічну 

шкоду довкіллю [1]. 

Нині в Україні загальна площа порушених земель становить понад 

265 тис. га. Тому, питання дослідження й оцінки ступеня порушення 

земель, виявлення причин й наслідків цього та знаходження шляхів 

покращання екологічної ситуації є надзвичайно актуальними.   

Аналіз останніх досліджень 
Питаннями оцінки стану земель займались Панас Р.М., Геник Я.В., 

які розробили методики оцінки стану порушення земель та основи їх 
класифікації, серед закордонних авторів  Уолворк К. 

Мета статті полягає в узагальненні інформації стосовно площ по-

рушених земель в різних регіонах України,  проведенні аналізу причин 

та характеру цих порушень та знаходження шляхів покращання еколо-

гічної ситуації.  

 Методика досліджень. При написанні статті використовувались 
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бібліографічний, статистичний, картографічний методи, метод порів-

няння та узагальнення, табличний методи.  

 Результати досліджень. 
Загальна площа порушених земель по Україні складає 144,5 тис. 

га. Найбільше таких земель у Дніпропетровській (36,8 тис. га), Доне-

цькій (25,2 тис. га), Львівській (11,6 тис. га) та Луганській (10,6 тис. га) 

областях [3]. 

  За оперативною інформацією територіальних органів земельних 

ресурсів, загальна площа земель, що потребують консервації, по Укра-

їні складає 1,1 млн  га, з них 643,1 тис. га – деградовані, 437,6 тис. га –  

малопродуктивні і 11,9 тис. га –землі, забруднені з техногенних при-

чин [2, 3]. 

Детальніше інформація про наявність порушених земель по регіо-

нах України з коротенькою характеристикою  ґрунтово-кліматичних 
умов цього регіону та переліком підприємств, що роблять найбільш 

вагомий внесок в порушення земель наведена у таблиці 1. Області 

України узагальнені за ознакою географічного розташування, спільно-

сті природних умов та форм ландшафтів та економічних характерис-

тик (наявності підприємств) і об’єднані в наступні: 

1) північний;  

2) північно-західний і західний; 

3) центральний; 

4) східний; 

5) південно-східний і південний. 

Отже, представимо причинно-наслідковий зв’язок між наявністю 

на території регіону гірничо-видобувних підприємств та площ пору-
шених земель у таблиці. 

Отже, видно, що найбільші площі порушених земель в регіонах, 

які зазнають найбільшого техногенного навантаження – південно-

Східного (де найбільший вплив на ґрунти здійснюють вугільно-

видобувні підприємства Донецького та Лисичансько-Рубежанського 

вугільних басейнів) та центрального (де основний вплив здійснюють 

підприємства з видобутку та переробки кольорових металів). Якщо 

аналізувати інформацію конкретно по областях то видно, що найбіль-

ші площі порушених земель у Дніпропетровській області (спричинені 

діяльністю ВАТ «Марганецький ГЗК (гірничо-збагачувальний комбі-

нат)», Криворізького, Нікопольського рудних басейнів).   
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Таблиця 
Наявність порушених земель у різних регіонах України 

Регіон Характери-
стика ґрунто-

во-клімати-
чних умов ре-

гіону 

Площі по-
рушених 

земель, тис. 
га 

Підприємства, 
що здебіль-

шого спричи-
няють ці по-
рушення 

Площі рекуль-
тивованих зе-

мель, тис. га 

1 2 3 4 5 

Північний 
(Київська, 
Житомирсь-

ка, Чернігів-
ська 

Відноситься 
до зон  поліс-
ся та лісосте-

пу, характерні 
ґрунти – дер-

ново-
підзолисті, 
дерново-

глейові, луч-
ні, болотні, 

торфи 

Загальний 
обсяг –  
7 тис. га 

порушених 
та забруд-
нених зе-
мель, 10% 
від площі 
території 

Миропільське 
гранітно-

гнейсове ро-

довище, Фе-
дорівське ро-

довище 
польових 
шпатів [4]  

Житомирська – 
0,6 тис. га [5] 

Північно-
Західний і За-
хідний (Львів-
ська, Волин-
ська, Рівнен-
ська, Терно-
пільська, Іва-
но-Франківська, 

Чернівецька, 
Закарпатська  

Відноситься 
до зон  поліс-
ся, лісостепу, 
частина зна-
ходиться в 
гірських ра-

йонах Карпат, 
характерні 

ґрунти –
дерново-

підзолисті, 
опідзолені, 

лучні, лучно-
болотні, тор-
фові, сірі лі-
сові, бурозе-

ми 

Львівська 
обл. –  

11,6 тис. га,  
Закарпат-
ська –  

0,8 тис.га,  
Івано-

Франків-

ська –  
2,7 тис. га, 
Чернівець-
ка – 0,5 тис. 
га, всього 
10% пору-
шених зе-

мель    

ВАТ «Гір-
хімпром», ДП 
«Яворівське», 
ДГХП «Роз-
ділське», «Сі-
рка», «Стеб-
ницьке», «По-
лімінерал», 

«Подорожнен-
ський рудник, 
ВАТ «Львів-
ська вугільна 
компанія», ХК 
«Львіввугіл-
ля» [2, 3] 

Волинська – 
2,6 га, Закар-
патська –  

3,5 га, Івано-
Франківська – 
30 га, Львівсь-
ка – 75 га, Рів-
ненська – 55,7 

га [5, 9, 11] 
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продовження таблиці 
1 2 3 4 5 

Центральний – 
Дніпропетров-
ська, Кірово-
градська Пол-
тавська, Він-
ницька, Черка-

ська, Хмельни-
цька  

Лісостепова 
та степова 
зони, харак-
терні ґрунти 
– дерново-
підзолисті 

на давньо-
алювіальних 
відкладах, 
всі види чо-
рноземів, 

солонці і со-
лоді 

Дніпропе-
тровська – 
36,8 тис. 

га,  
17 тис. га – 
гірничо-

технічних 
ландшаф-
тів, 20% 

регіону - 

площа по-
рушених 
території 

ВАТ «Мар-
ганецький 
ГЗК», Кри-
ворізький, 
Нікополь-
ський рудні 

басейни 

Полтавська – 6 
га, залужено – 
871,3 га всього 
по регіону [6] 

Східний – Хар-

ківська, Сум-
ська 

Лісостепова 

зона, характе-
рні ґрунти –
чорноземи, на 
лесових поро-
дах, лучно-
болотні, тор-
фово-болотні, 

дерново-

підзолисті на 
алювіальних 
відкладах 

2,9 тис. га  

(5% пло-
щі терито-

рії)  

ВАТ «Кро-

левецьке 
родовище 
фосфори-

тів» 

Інформація ві-

дсутня 

Південно-
Східний і Пів-
денний – Лу-
ганська, Оде-

ська, Донецька, 
Херсонська, 
Запорізька, 
Миколаївська 

Степова зона, 
характерні 
ґрунти – мо-
чарні і моча-

ристі, солон-
цюваті, чор-
ноземи на ле-
сах, темно-
каштанові, 

оглеєні , ґрун-
ти подів і за-
падин, солон-
ці й солонча-

ки [10] 

Донецька – 
25,2 тис. га, 
Луганська – 
10,6 тис. га 

(35% площі 
регіону)  

Донбас зага-
лом, ДП 

«Краснодон-
вугілля», Ли-

сичансько-
Рубежансь-
кий вугіль-
ний басейн 

Донецька – 
143,5 га [8] 

 

В решті регіонів на землі також впливають різні видобувні підпри-

ємства та розроблені родовища будівельних матеріалів, гранітів, гней-
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сів, польових шпатів, сірки та інших нерудних ресурсів. Це призводить 
до забруднення ґрунтів, ерозії ґрунтів, підтоплення чи навпаки пере-

осушення ґрунтів. Прикро, що багато порушених земель в централь-

ному, східному та південно-східному регіонах, як раз там, де зосере-

джені основні площі українських чорноземів. До 30% родючих ґрунтів 

вилучені з сільськогосподарського використання.   

Зрозуміло, що зупинити видобуток корисних копалин на сьогодні 

неможливо. Поліпшити землі, повернути їх природній стан та навіть 

повернути їх у сільськогосподарське виробництво допоможе рекуль-

тивація – здійснення різноманітних робіт, метою яких є не тільки част-

кове перетворення природних територіальних комплексів, порушених 

промисловістю, але й створення на їх місці ще більш продуктивних і 
раціонально організованих елементів культурних антропогенних 

ландшафтів, тобто в кінцевому рахунку оптимізація техногенних 

ландшафтів, поліпшення умов навколишнього природного середовища 

[1, 9].  

З таблиці 1 видно, що найбільші площі рекультивованих та поліп-

шених, в основному шляхом залуження  земель у центральному регіо-

ні. Загалом видно, що площі рекультивованих земель набагато менші, 

ніж площі порушених земель.   

 Динаміка здійснення заходів з охорони земель в регіонах України 

протягом 1990-2010 років свідчить про суттєве щорічне їх скорочення, 

що призводить до таких критичних наслідків, як підтоплення сільсько-

господарських угідь, водна ерозія (змиви, зсуви) та завдає щорічних 
значних збитків державі (рисунок). 

     Зменшення обсягів виконання робіт по охороні земель на території 

регіонів України пов’язане в основному з недостатнім їх фінансуван-

ням. 

Основним джерелом фінансування заходів з охорони земель є кош-

ти, які надходять до відповідних місцевих бюджетів в порядку відшко-

дування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробниц-

тва. 
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Рисунок. Динаміка обсягів рекультивованих земель на території України, 

тис. га [12] 
 

Якщо в період з 1990 року по 2000 рік площа рекультивованих зе-

мель перевищувала як площу порушених так і відпрацьованих земель, 

що давало можливість повертати значні земельні масиви до продукти-

вного стану та залучати їх в господарський обіг, то в наступні роки 

площі відпрацьованих та порушених земель вже перевищували площі, 

які були піддані рекультивації. Тому й не дивно, що станом на 

01.01.2011 року площа порушених земель становила 135,5 тис. га, а ві-

дпрацьованих – 43,3 тис. га [2]. 

Загальну тенденцію спостерігаємо до скорочення природоохорон-

них заходів, пов'язаних із відтворенням та збереженням земель в пері-
од з 1995 по 2010 рр., у 2003 році було проведено берегоукріплення 

протяжністю 237 км, також мало місце залуження сильно деградованої 

і забрудненої шкідливими речовинами ріллі. Причиною цього стало 

підвищення частки фінансування будівництва протиерозійних гідроте-

хнічних споруд в загальній структурі інвестицій в основний капітал на 

охорону та раціональне використання земель. 

Найбільше земель, які потребують консервації (тобто припинення 

господарського використання земель на визначений термін і залужен-

ня або заліснення її) у Миколаївській (246,4 тис. га), Донецькій 

(202,6 тис. га), Одеській (83,2 тис. га), Закарпатській (82,5 тис. га) та 
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Херсонській (71,4 тис. га) областях. Протягом І півріччя 2012 року 
здійснено консервацію 1912,4 га земель, з них 1038,9 га шляхом заліс-

нення (Одеська, Полтавська та Сумська області) та 871,3 га – залужен-

ня (Полтавська область). За І півріччя 2012 року поліпшено 316,9 га 

малопродуктивних угідь, а саме у таких областях: Волинська (2,6 га), 

Донецька (143,5 га), Житомирська (0,6 га), Закарпатська (3,5 га), Івано-

Франківська (30 га), Львівська (75 га), Полтавська (6 га), Рівненська 

(55,7 га). Необхідно здійснити будівництво (реконструкцію) орієнтов-

но 500 протиерозійних гідротехнічних споруд, зокрема, 119 водоскид-

них споруд, 173 протиерозійних ставків, 198 споруд терасування схи-

лів. Крім того, необхідно захистити землі від ерозійних та інших не-

сприятливих природних процесів на загальній площі 1,7 тис. га, зага-
льною протяжністю 7,7 тис. км [1]. 

Таким чином, значна частина сільськогосподарських угідь та зе-

мель несільськогосподарського призначення потребує використання 

нових форм та способів відновлення і відтворення, а також зміни пріо-

ритетів їх залучення в господарський обіг. 

З всього вищевикладеного можна зробити висновки. Земельні 

ресурси є одним із найважливіших природних ресурсів. Під впливом 

діяльності людини змінюється структура земельного фонду. Зокрема в 

Україні, яка багата на родючі ґрунти та різні види корисних копалин, 

загальна площа порушених земель складає 144,5 тис. га, найбільше з 

них у Дніпропетровській (36,8 тис. га). Причиною цих порушень зде-

більшого є діяльність гірничо-видобувних та збагачувальних підпри-
ємств – ВАТ «Марганецький ГЗК», Криворізького, Нікопольського ру-

дних басейнів, Донецького, Лисичансько-Рубежанського вугільного 

басейнів. Видобування корисних копалин, особливо відкритим спосо-

бом спричинює руйнування ґрунту, ерозію, часто підтоплення терито-

рії, тектонічні розломи й зсуви, забруднення земель. Це порушує при-

родний баланс. Саме тому потрібно здійснювати заходи спрямовані на 

збереження та охорону земельних ресурсів. Основними завданнями 

екологобезпечного землекористування є відтворення родючості зе-

мель, удосконалення структури сільськогосподарських угідь, оптимі-

зація структури посівних площ, здійснення консервації деградованих 

та техногенно забруднених земель, впровадження екологічно орієнто-
ваних методів сільськогосподарського виробництва. Тому потребує 

вдосконалення економіко-правовий механізм стимулювання раціона-

льного використання та охорони земель на основі впровадження парт-

нерських відносин між державними, регіональними органами влади, 

власниками землі та землекористувачами. Поширенню передових ме-

тодів рекультивації порушених земель заважає відсутність науково об-
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ґрунтованих її організаційних, економічних та юридичних основ. 

Останнім часом у районах інтенсивного сільськогосподарського виро-

бництва спостерігається збільшення в структурі сільськогосподарсь-
ких угідь питомої ваги ріллі та зменшення природних земельних угідь. 

Загальновідомо, що продуктивність ріллі значно вища, ніж природних 

кормових угідь. Проте повне розорювання земель неминуче супрово-

джується порушенням природної рівноваги, а природні кормові й лісо-

ві угіддя сприяють її збереженню і відновленню.  
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