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органічних добрив з мінеральними – в 1,5 раза .
Ключові слова: гумус, мінеральні і органічні добрива, сівозміна,

сидерат.

В результате исследований установлено, что расширенное
воспроизводство гумуса у зерноMльноводческих севооборотах происходит
при использовании побочной продукции и сидератов на фоне NPK, а в
зерноMпропашных – при условии их совместного использования с навозом.
Внесение одного лишь навоза по эффективности сравнимо с
использованием минеральных удобрений. Благодаря навозу в зерноM
пропашных севооборотах выход зерновых единиц на единицу площади
возрастал в 1,6 раза, а в комплексе с минеральными – в 1,5 раза.

Ключевые слова: гумус, минеральные и органические удобрения,
севооборот, сидерат.

As a result of investigations it is established that the extended reproduction
of humus in qrain and flaxMgrowing rotations occurs when using byMproducts
and green manure crops against a background of NPK, and in qrainMrowMcrop
ones – on condition of their combined application with  manure. The application
of only manure is compared with the mineral fertilizer application on the
efficiency.

Owing to the manure application in qrainMrowMcrop rotations the grain unit
yield per the unit of area increased 1.6 fold and in the complex with mineral
fertilizers – 1.5 fold.

Key words: humus, mineral and organic fertilizers, crop rotation, green
manure crop.
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ЩОДО ПИТАННЯ КОНСОЛІДАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ

Головним принципом державної політики у сфері охорони
земель є економічне стимулювання раціонального використання
та охорони земель.

Реформування земельних відносин в Україні, зростання
політичного, економічного й соціального значення землі та
включення її в економічний обіг потребують удосконалення
економічного механізму господарювання: підвищення ефектив>
ності її використання, створення оптимальних  умов інвести>
ційного і виробничого потенціалів земельного ресурсу.

В сучасних умовах, консолідація сільськогосподарських земель
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забезпечить раціональне планування, оптимізацію  структури  й
організацію землекористувань.

Питанням консолідації земельних угідь  як ефективного
заходу, спрямованого на створення сприятливих умов для сталого
розвитку землекористування сільських територій, що сприятиме
розв’язанню економічних і соціальних проблем села,  присвячено
роботи таких вітчизняних науковців, як А.М.Третяк [1,2],
А.М.Шворак [3,4], групи зарубіжних провідних  спеціалістів
Відділу землеволодіння та землеуправління при Продовольчій і
сільськогосподарській Організації Об’єднаних Націй (ФАО) [5],
Європейської економічної комісії при ООН [6].

Однак більшість  аспектів зазначеної проблеми в Україні
залишаються невирішеними як у методичному, так і  практичному
відношеннях або є дискусійними і тому потребують глибшого
обґрунтування у процесі структуризації землекорис>тування на
засадах сталого розвитку.

Консолідація земель – сукупність  юридичних, соціально>
економічних  та екологічних  заходів, спрямованих на оптимізацію
розмірів  і просторового  розміщення   земельних  ділянок,
створення  сприятливих умов  для суб’єктів господарювання, яка
здійснюється з метою організації раціонального та  ефективного
використання  сільськогосподарських земель  в інтересах власника
чи  землекористувача  і суспільства у цілому.

Завданням консолідації земель  у плані   міжгосподарського
(територіального) землевпорядкування є:

> комасація земель – об’єднання земельних  ділянок, які
належать одному  власникові, в один  масив;

> ліквідація  недоліків землеволодіння й  землекористування
(черезсмужжя, вклинювання, вкраплювання тощо);

> укрупнення земельних ділянок за рахунок  приєднання
поблизу розташованих земель [ 7].

Консолідація розв’язує такі задачі:
> встановлення меж нових землеволодінь та землекористувань

і територій  з особливим правовим  режимом використання земель;
> збереження єдності частин земельних ділянок  і пов’язаних

з ними  об’єктів  нерухомого майна;
> диференційований підхід до встановлення правового режиму

земель  з  урахуванням природних, економічних, соціальних та
інших чинників; пріоритет збереження  особливо цінних
сільськогосподарських угідь і  земель особливо охоронних
територій;
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>  зменшення негативного впливу  на землю  і запобігання
шкідливому впливу на здоров’я;

> комплексна облаштованість сільської місцевості, яка б
сприяла  розвитку  інфраструктури, ефективній  переробці
сільськогосподарської  продукції, тісному зв”язку  виробництва
й споживання, ринкового  обслуговування, адаптації виробництва
в адміністративному  районі  до ринкових  умов;

>  виявлення нових земель для освоєння  і трансформації угідь
з урахуванням  оптимального використання  земельних ресурсів
в окремих галузях і народному господарстві у цілому [3].

Найефективнішим заходом  є комплексна консолідація земель,
але іноді можуть використовуватись інші підходи, як, наприклад,
ініціативи стосовно спрощеної консолідації, добровільної групової
й індивідуальної.

Досвід, накопичений  країнами Західної Європи відносно
консолідації земель виявився досить  цінним для держав  з
перехідною економікою. Кожна з  країн Центральної та  Східної
Європи, зокрема й Україна, мусять  знайти власні шляхи
розв’язання   проблеми раціонального землекористування шляхом
консолідації земель.

У Норвегії  [5] плануванням використання земель, а також
консолідацією займається агентство (Земельний суд). Ця
структура  розглядає спірні питання  щодо  власності та обмежень
на них, зокрема  прикордонні суперечки й експропріації. Саме
тому Норвегія має  Земельний суд, що  виконує комбіновані
завдання  консолідації та внесення  судової ухвали.

Німеччина і Голландія [5]  практикують  комплексну
консолідацію земель, яка розв’язує широке коло питань:
організацію фермерських землекористувань,  облаштування
інфраструктури, відновлення сільських  районів,  ефективне
управління  природними ресурсами та їхній захист. Такі  заходи
здійснюються через проекти  консолідації земель  з агентством,
що  спеціалізується на цьому і бере на себе функції, які  можливо
виконують місцеві управління  в інших країнах.

Данія [5]  використовує підхід, що  ґрунтується  на добровільній
основі переговорів приблизно 50>ти землевласників, хоча в
здійсненні деяких проектів  брали участь до 100 осіб.

У Франції [5] створена некомерційна корпорація (САФЕР), якій
надано права призначати користувачів власності, купленої грома>
дою для перебудови й управління аграрною структурою. Процес
перерозподілу земель  формується не вільно, а контрольовано.
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У Польщі [5]  Агентство сільськогосподарської власності
державної казни (АВРСП) здійснює викуп у селянських
господарств земель і нерухомості й продає їх перспективним
господарствам а також, передає землі – малоземельним селянам.
Досвід зарубіжних країн  показує, що дрібне аграрне виробництво
не може бути конкурентоспроможним.

Оскільки виробництво  продовольства належить до найпріори>
тетнішої сфери господарської діяльності, розв’язання належним
чином  проблеми продовольчої безпеки держави  можливе  лише
тоді, коли її агропромисловий комплекс  стабільно розвивається
й ефективно функціонує,  поставляючи на внутрішній і зовнішній
агропродовольчі ринки  високоякісні, конкурентоспроможні та
екологобезпечні продукти  харчування  і сільськогосподарську
сировину.  Отже, саме  характер використання  та якість грунтів,
родючість  сільськогосподарських угідь, зрештою, визначають
ефективність  і конкурентоспроможність  землеробських і
тваринницьких галузей.

Для ефективного ведення сільського господарства мають бути
науково обгрунтовані оптимальні розміри господарства.

В Україні у результаті паювання земель  відбулося
безпрецедентне подрібнення  сільськогосподарських угідь, що
стало  одним  з найзагрозливіших наслідків реформування
земельних  відносин. Адже саме формування високоефективної
системи землекористування > надійний шлях до вирішення
продовольчої безпеки, збільшення обсягів виробництва
сільськогосподарської продукції. Враховуючи, що середня частка
(пай) 2,83 га  виділялися в натурі  інколи  у 2>5 ділянках,
обов’язково виникне  необхідність   в оптимізації  землекорис>
тування,   тобто у його укрупненні,  об’єднанні  роздрібнених
земельних ділянок в  один масив.

Раціональними розмірами селянського господарства слід
вважати такі, які відповідають наступним вимогам:

> оптимальне співвідношення земельних і трудових ресурсів у
поєднанні з відповідною спеціалізацією, інтенсивністю,
досягнутим рівнем механізації;

> одержання максимуму продукції з одиниці площі при
найменших затратах праці та коштів;

> збереження родючості грунтів.
Ученими  ННЦ  “Інститут аграрної економіки”  обгрунтовані

оптимальні за розмірами землекористування :  для  степової зони
> до 600 га, лісостепової > 500 і для Полісся >  400 га.
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Для держави консолідація земель є практично новим,
невирішеним заходом.

В зв’язку з цим консолідація земель в аграрній сфері України
є актуальною проблемою сьогодення.

 Консолідація земель як пріоритетний напрям раціонального
використання й охорони земельних ресурсів   держави, має
спрямуватись  на оптимізацію й підвищення ефективності
використання земельних ресурсів шляхом об’єднання
роздроблених  земельних ділянок, удосконалення  системи
управління сільськогосподарськими землями, що забезпечить
сталий розвиток  сільських територій і охорону  навколишнього
природного середовища.

По  своїй  суті консолідація земель являється  одним з видів
землевпорядних робіт,  пов’язаних з оптимізацією землеволодінь
та землекористувань. Тому основні питання консолідації  мусять
розв’язуватися у проектах територіального землеустрою, методи>
чне керівництво якими здійснюється  Державним комітетом
України із земельних ресурсів через свої структурні підрозділи
на місцях.

Висновки. Глибокий аналіз тенденцій розвитку сільських
територій, їхніх виробничої і соціальної інфраструктури, вказують
на необхідність виваженої державної політики та механізмів її
реалізації, спрямованих на створення сприятливих умов для
сталого розвитку землекористування сільських територій, що
сприятиме ров’язанню екологічних та соціальних проблем села,
розвиткові конкурентоспроможного землекорис>тування шляхом
консолідації земель .

Розроблення пілотних проектів щодо консолідації земель  є
одним із заходів оптимізації землекористування шляхом вибору
ефективних форм організації й удосконалення механізму
управління землекористуванням на сучасному етапі розвитку
країни.
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Перед наукою і практикою виникла  необхідність  зваженого
перегляду методологічних основ  землекористування та  удосконалення
механізму  управління  раціональним  використанням земельних ресурсів.

Узагальнено зарубіжний і вітчизняний досвід щодо  консолідації
земель як одного з важливих  заходів  оптимізації  структури
землеволодінь і  землекористувань.

Ключові слова:  землекористування стале,  консолідація земель,
охорона земель,  землеволодіння, сільські території

Перед наукой и практикой возникла необходимость  пересмотра
методологических основ  землепользования  и усовершенствования
механизма  управления  рациональным использованием земельных
ресурсов.

Обобщены зарубежный и отечественный опыт  о консолидации земель
как одном из важных мероприятий  оптимизации структуры
землепользования.

Ключевые слова:  устойчивое землепользование,  консолидация почв,
охрана почв,  землепользование, сельские  території

A necessity of deliberate review of the  methodological principles of the
land use and the improvement of rational  land resource use mechanism control
came up before science and practice.

The foreign and home experience concerning the land consolidation as one
of  important measures of the  land use structure optimization is generalized.

Key words: sustainable land use, soil consolidation, land conservation,
land tenure, rural territories.




