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У статті запропоновано науково-теоретичні засади створення підприємств, які будуть 

спеціалізуватись на проведенні екологічної оцінки земель сільськогосподарського призна-
чення, починаючи від аналітичних робіт, закінчуючи розробкою конкретних заходів по оп-
тимальному використанню земельної ділянки. Ключові слова: екологічна оцінка, навколи-
шнє середовище, аналітичний контроль, моніторинг сільськогосподарських земель. 

Формы управления экологической безопасностью сельскохозяйственных земель 
на основе их комплексной экологической оценки. В.Г. Петрук, А.В. Бондарчук, Е.А. 
Матвиенко. В статье предложены научно-теоретические основы создания предприятий, ко-
торые будут специализироваться на проведении экологической оценки почв сельскохозяй-
ственного назначения, начиная от проведения аналитических работ, заканчивая разработ-
кой конкретных мероприятий по оптимальному использованию земельного участка. Клю-
чевые слова: экологическая оценка, окружающая среда, аналитический контроль, монито-
ринг сельскохозяйственных земель. 

Forms of environmental safety of agricultural lands management based on complex 
environmental evaluation. V.G. Petruk, O.V. Bondarchuk, K.O. Matvieynko. This article 
proposes scientific and theoretical basis for enterprises development specializing in complex 
environmental evaluation of agricultural lands from analytic investigations to elaboration of 
measures on optimal land use. Keywords: environmental evaluation, environment, analytic 
control, monitoring agricultural land. 

 



Екологічні науки ПРИКЛАДНА ЕКОЛОГІЯ 
 

 

39 
 

Вступ 

Екологічна безпека планети, дер-
жави, регіону – один з найважливі-
ших показників життєзабезпечення 
цивілізації в цілому та її територіаль-
них груп. Нині у цьому напряму ро-
биться дуже мало, у більшості випа-
дків в авральному режимі по факту 
виникнення загрозливої ситуації. На 
жаль, про екологічні проблеми зараз 
ми згадуємо у значній мірі в одній 
площині – популізм, піар-технології, 
передвиборчі програми та агітації. 
Інша площина – конкретні пропозиції 
по вирішенню проблеми залишається 
поза увагою суспільства. Здебіль-
шого увага приділяється локалізова-
ним факторам, які психологічно 
сприймаються людиною як небезпе-
чні: ГМО, клонування, ядерні від-
ходи. Одразу за психологічним фак-
тором включається економічний. 
Грошові потоки починають надхо-
дити не у ті сфери, де вони реально 
потрібні, а в ті, де більше галасу. Ві-
дповідно, реальні екологічні про-
блеми та загрози залишаються поза 
увагою суспільства. 

Тому ми вважаємо, що вирішення 
даної проблеми повинно повністю 
лягти на плечі науковців, які б змо-
гли чітко відокремити популістичні 
заяви від конкретних науково-прак-
тичних рішень, і в перспективі спря-
мувати свої наукові досягнення в ру-
слі вирішення тієї чи іншої екологіч-
ної проблеми. 

Виклад основного матеріалу 

Вінницька область є аграрним ре-
гіоном з багатими ґрунтами і істори-
чними традиціями господарювання 
на землі. 

З розвитком науково-технічного 
прогресу у сільському господарстві 
почали впроваджуватись нові техно-
логії, пов’язані в більшій мірі з вико-
ристанням хімічних засобів захисту 
рослин, пестицидних препаратів, до-
брив та інших отрутохімікатів. Су-
часні земельні відносини між земле-
власником і орендарем нині мають 
варварський характер, оскільки, бе-
ручи землю в оренду на 20–30 років, 
орендар виснажує її повністю, не ви-
трачаючи зусиль на відновлення зе-
мельних ресурсів. І тут уже постає 
питання екологічної безпеки як ґрун-
тів, так і продукції, яку на цих ґрун-
тах вирощують. Саме цьому питанню 
зараз у сільському господарстві май-
же не приділяється увага. 

Відомо, що 18 липня 2011 р. го-
лова комітету аграрної політики та 
земельних відносин Г.М. Калетник 
вніс до ВРУ законопроект «Про ри-
нок земель», який в майбутньому ви-
значатиме землю як товар і на основі 
якого з’являться нові суб’єкти госпо-
дарювання. Враховуючи той факт, 
що земля перетвориться на товар, до 
неї буде висуватись ряд вимог, яким 
вона повинна відповідати (як будь-
який інший товар на території Укра-
їни відповідає вимогам ГОСТу або 
ТУ). 

Ми пропонуємо звернути увагу не 
лише на грошову оцінку (як це заде-
кларовано у вище зазначеному зако-
нопроекті), а й на якісну оцінку зе-
млі, як товару. Суб’єкти господарю-
вання мають знати, що вони купують 
і з чим будуть мати справу в майбут-
ньому. 

Зараз ми бачимо вирішення цього 
питання в створенні системи компле-
ксної оцінки якості земель, що бу-
дуть здійснювати підприємства, зда-
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тні проаналізувати якісний стан ґру-
нтів, антропогенний вплив сільсько-
господарських технологій, які вико-
ристовувались на досліджуваній ді-
лянці, сформувати висновки, запро-
понувати конкретні рішення по від-
новленню родючості та поверненню 
стану ґрунту до придатного для ви-
користання відповідно потребам по-
купця, створити екологічний паспорт 
земельної ділянки, запропонувати 
майбутньому господарю екологічно-
безпечні сільськогосподарські техно-
логії, придатні саме для даного типу 
земельної ділянки. 

Екологічна оцінка заснована на 
простому принципі: легше виявити і 
запобігти негативним для навколиш-
нього середовища наслідкам діяльно-
сті на стадії планування, ніж знайти і 
виправити їх на стадії її здійснення. 
Таким чином, екологічна оцінка зо-
середжена на всебічному аналізі мо-
жливого впливу запланованої діяль-
ності на навколишнє середовище і 
використанні результатів цього ана-
лізу для запобігання чи пом’якшення 
екологічного збитку. Такий підхід 
стає особливо актуальним у міру до-
тримання стратегії сталого розвитку. 

В Україні основними складовими 
системи екологічної оцінки є еколо-
гічна експертиза, яка організується 
державними природоохоронними ор-
ганами, і оцінка впливу на навколи-
шнє середовище, що здійснюється 
замовниками документації, яка під-
лягає експертизі [1–2]. 

У процесі екологічної оцінки зе-
мельних ресурсів можна виділи 4 
структурних блоки: 

– процедура екологічного функці-
онального оцінювання; 

– процедура оцінювання екологі-
чного ризику; 

– процедура оцінювання екологі-
чного впливу; 

– процедура оцінювання екологі-
чного менеджменту [3]. 

При організації підприємства з 
оцінки якості земель потрібно врахо-
вувати такі фактори: 

– екологічна оцінка розглядається 
як процес, а не просто як дані чи до-
кументи, отримані в результаті цього 
процесу; 

– екологічна оцінка розглядається 
як процес систематичний, тобто від-
повідний визначеним правилам; 

– екологічна оцінка не обмежу-
ється етапом планування, а охоплює 
й етап здійснення намічуваного ви-
користання землі. 

Процес екологічної оцінки земе-
льного фонду містить: 

– аналіз (прогноз) потенційних 
впливів намічуваного використання 
землі на навколишнє середовище й 
оцінку його значущості; 

– консультації із зацікавленими 
сторонами з метою пошуку взаємо-
прийнятних рішень; 

– використання результатів про-
гнозу впливів і консультацій у про-
цесі прийняття рішень, що стосується 
намічуваного використання землі [4]. 

Отже, можна розробити алгоритм 
роботи підприємства, яке буде за-
йматись питаннями екологічної оці-
нки земель сільськогосподарського 
призначення: 

З вище зазначеного, майбутнє пі-
дприємство з оцінки якості земель 
має складатись, щонайменше, з 2 ос-
новних відділів, а саме: 

– відділ аналітичного контролю; 
– відділ моніторингу. 
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Відділ аналітичного контролю по-
винен мати спеціалізовану сертифі-
ковану лабораторію, забезпечену 
кваліфікованим персоналом, до скла-
ду якого будуть входити як ла-
боранти різного профілю (хімічний 
аналіз, біологічний аналіз, мікробіо-
логічний аналіз) так і спеціалісти з 
ґрунтознавства. Також відділ має бу-

ти забезпечений необхідним обла-
днанням для відбору проб. 

Відділ моніторингу стану ґрунтів 
включатиме у свою структуру фахів-
ців-екологів, які зможуть кваліфіко-
вано обробити аналітичний матеріал, 
змоделювати дію антропогенних фа-
кторів, спрогнозувати їх вплив на 
екосистему і, нарешті, подати відпо-
відні рекомендації по веденню за-
планованої господарської діяльності, 
а також надати інформацію по сучас-
ним екологічно-чистим технологіям 
здійснення відповідних сільськогос-
подарських робіт. 

Висновки  

Таким чином, у разі прийняття 
Закону України «Про земельну рефо-
рму», створення і організація підпри-
ємств по оцінці якості земель сільсь-
когосподарського призначення є без-
альтернативним. Це, у свою чергу, 
передбачає ряд організаційно-право-
вих та економічно-регуляторних за-
ходів, які потребують подальшого 
вивчення і безпосереднього впрова-
дження в практику. 
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