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АНОТАЦІЯ
Мельничук А.Ю. Формування землекористування оборони в контексті
екологічної безпеки – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі
економіки за спеціальністю 051 – економіка (05 – соціальні та поведінкові
науки). – Національний університет біоресурсів і природокористування
України, Київ, 2020.
Дисертацію присвячено обґрунтуванню та удосконаленню теоретикометодичних засад і розробці практичних рекомендацій щодо розвитку
землекористування оборони в контексті екологічної безпеки та його
ефективності в умовах нових земельних відносин..
В теоретичному розділі з’ясовано поняття та сутність землекористування
оборони в контексті екологічної безпеки, узагальнено та визначено
методологічні основи формування землекористування оборони, запропоновано
напрями удосконалення інституціонального забезпечення його розвитку.
Розроблено логічно-смислову модель формування землекористування
оборони, яка представляє собою сукупність видів використання земельних
ресурсів на певній території і включає чотири основні компоненти сутності
багатофункціональності: екологічний, соціальний, економічний і правовий, які
формуються на оборонно-безпекових засадах. В роботі надано авторське
визначення, землекористування оборони, під яким слід розуміти земельний
масив, який має відповідні межі на місцевості і систематично використовується
військовими формуваннями та має особливий відповідний режим і складається
з однієї або кількох земельних ділянок, що дозволяють функціонувати
відповідним майновим об’єктам оборони та забезпечують збереження
військової техніки, озброєння та іншого військового майна. Землекористування
оборони може бути як однофункціональне так і багатофункціональне, що є його
особливістю у контексті сутності.
Обґрунтовано, що під екологічним забезпеченням землекористування
оборони розуміється комплекс правових, економічних, соціальних, науково2

теоретичних і організаційно-технічних заходів, що здійснюються збройними
силами в мирний і воєнний час, спрямованих на збереження і відновлення
земель та навколишнього середовища в ході діяльності Збройних Сил і
забезпечення вирішення завдань військами в умовах впливу екологічно
несприятливих антропогенних і природних чинників. Основними принципами
екологічного забезпечення землекористування оборони є: збереження життя і
здоров’я людини та навколишнього середовища при вирішенні завдань
Збройними Силами в мирний час; виконання бойових завдань Збройними
Силами в воєнний час з урахуванням, по можливості, екологічних аспектів і
дотримання міжнародних актів з екології; дотримання вимог національного
екологічного законодавства; науково обґрунтоване поєднання потреб
підвищення бойового потенціалу Збройних Сил України і необхідності
забезпечення їх екологічної безпеки.
Даний концептуальний підхід представлено у вигляді логічно-змістовної
схеми сутності розподілу земель для оборонно-безпекових цілей, де визначено,
що протиріччя між суспільними потребами (які необмежені, постійно
зростають кількісно і розвиваються якісно) та земельними ресурсами (як і
кількісно і якісно обмежені, вичерпні, рідкісні) лежать в основі розподілу
земель. Також вони, визначають мету розподілу земель, породжують проблему
вибору найбільш ефективного землекористування оборони на основі завдань
щодо підвищення обороноздатності держави, а також, у випадку збройного
конфлікту чи збройної агресії, на здатність до захисту держави України.
Також зважаючи на особливий режим землекористування оборони,
запропоновано класифікувати землекористування оборони за рівнем ризику на
відповідні підтипи: 1) землекористування із катастрофічним ступенем екологоекономічного ризику; 2) землекористування із підвищеним ступенем еколого економічного ризику; 3) землекористування із значним ступенем екологоекономічного ризику; 4) землекористування із не значним ступенем еколого економічного ризику.
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Формування землекористування оборони це складний процес щодо
визначення багатоаспектності земельних відносин та багатофункціональності
використання і охорони земельних та інших природних ресурсів. Йому
притаманні просторове поєднання окремих земельних ділянок з різними
функціями, об’єднання різних функцій, щодо однієї земельної ділянки, але
розділених в часі та інтеграція усіх функцій, що властиві земельній ділянці в
часовому

проміжку.

Це

обумовлює

необхідність

ранжування

землекористування оборони в межах типів (підтипів), зокрема, дотримуватись
такого порядку: 1) землекористування особливої охорони (земельні ділянки де
розміщені будинки, споруди, передавальні пристрої, всі види озброєння, бойова
та інша техніка, боєприпаси, пально-мастильні матеріали, продовольство,
технічне, аеродромне тощо); 2) природоохоронне землекористування (земельні
ділянки природно-заповідного фонду та які використовуються для історико культурних і оздоровчих цілей); 3) земельні ділянки, які є складовими
природоохоронного землекористування (лісові угіддя, водні та водно-болотні
угіддя тощо); 4) сільськогосподарські угіддя; 5) земельні ділянки, які
використовуються для рекреаційних цілей; 6) інші землі, що перебувають в
категорії земель оборони (земельні ділянки житлової та громадської забудови,
несільськогосподарські угіддя тощо).
Під час дослідження інституціонального середовища, що сформувалося у
сфері землекористування оборони України у ході трансформаційних процесів в
економіці та соціумі, запропоновано напрями його удосконалення, зокрема:
– у сфері трансформації політики держави щодо землекористування:
реформування (удосконалення) законодавства; активізація управлінських
важелів; посилення державного планування та землеустрою;
– у сфері створення відповідних інституцій та інститутів: системи
зонування земель за типами (підтипами) землекористування; системи обмежень
у використанні земель та інших природних ресурсів; системи моніторингу
землекористування; системи державного земельного кадастру, в т.ч. обліку
земельних ділянок; організаційної структури управління землекористуванням
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– у сфері інформаційного забезпечення формування та функціонування
системи землекористування оборони: автоматизована система земельного
кадастру, в т.ч. обліку земельних ділянок; система землеустрою та
землевпорядкування; спеціальні навчальні заклади.
В аналітичному розділі дисертаційної роботи досліджено тенденції змін
землекористування оборони в умовах становлення нових земельних відносин.
Здійснено оцінку стану кадастру земель оборони, ефективності організації і
функціонування землекористування та окреслено особливості трансформації
землекористування оборони й формування його режиму та особливо охоронних
зон.
Встановлено, що в складі категорії земель оборони: землекористування
міністерства оборони в складі категорії земель оборони складають – 339,8 тис.
га або 84,9% від загальної площі; землекористування міністерства внутрішніх
справ – 11,8 тис. га або 2,9%; землекористування національної гвардії – 10,0
тис. га або 2,5%; землекористування державного комітету у справах охорони
державного кордону – 6,8 тис. га або 1,7%; землекористування товариства
сприяння обороні України – 3,1 тис. га або 0,8%; землекористування інших
військових формувань – 10,7 тис. га або 2,7%.
В землекористуванні оборони пройшли відчутні зміни після окупації АР
Крим Росією. Зокрема, площа земель оборони зменшилася до 362,2 тис. га або
на 9,5%. За період із 2001 р. по 2016* р. (Офіційна інформація з 2016 року в
Україні відсутня, у зв’язку з ліквідацію з 01.01.2016 року такої звітності і не
запровадженням нової: згідно наказу Державної служби статистики України
від 19.08.2015 № 190, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
08.09.2015 за № 1084/27529 (набрав чинності з 01.01.2016), наказ Державного
комітету статистики України від 05.11.1998 № 377, який зареєстрований у
Міністерстві юстиції 14.12.1998 за № 788/3228 «Про затвердження форм
державної статистичної звітності з земельних ресурсів та Інструкції з
заповнення державної статистичної звітності з кількісного обліку земель
(форми №№ 6-зем, 6а-зем, 6б-зем, 2-зем)», було визнано таким, що втратив
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чинність. Отже, останні дані про кількісний склад земель, які сформовані
відповідно до форм державної статистичної звітності з кількісного обліку
земель, затверджених зазначеним наказом, є дані станом на 01.01.2016. (згідно
листа Держгеокадастру від 06.04.2017 №31-28-0.21-5085/2-17) у розподілі
земельних ресурсів за функціональним їх використанням відбулося суттєве
зменшення площі сільськогосподарських земель (на 87,6%) в результаті
передачі підсобних сільськогосподарських підприємств Міністерству аграрної
політики та продовольства і забудованих земель (на 22,1%), особливо житлової
забудови, територіальним громадам. Разом з тим, є тривожним той факт, що із
земель лісового фонду та громадського використання не виділені землі
військових полігонів та військових частин, адже це землекористування
особливого режиму, яке, як режимоутворюючі об’єкти, потребує встановлення
охоронних зон особливого режиму. Вказане має суттєвий вплив на екологічну,
економічну та соціальну безпеку життєдіяльності населення країни.
На сьогоднішні день в системі категорії земель оборони відсутній облік
земель за кількістю та якістю земель і земельних угідь, зокрема, щодо
відображення у відомостях і документах даних, які характеризують кожну
земельну ділянку, а також землі за площею угіддя за природними і набутими
властивостями, що впливають на їх продуктивність та економічну цінність, а
також за ступенем техногенного забруднення ґрунтів. і повинен вестися щодо
власників і користувачів земельних ділянок, які передбачені законом України
«Про державний земельний кадастр». Цим обумовлені порушення земельного
законодавства України, зокрема, незаконне вилучення із земель оборони
ділянок загальною площею понад 13 тис. га на суму 136 млн. грн. Вказані
порушення

обумовлено

також

тим,

що

в

процесі

трансформації

землекористування оборони не відбулося змін щодо його режиму та
формування охоронних зон особливого режиму використання земель.
Законодавчо залишається не врегульовані питання функціонального зонування
земель оборони та охоронних зон навколо військових об’єктів.
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У рекомендаційний частині дослідження сформовано основні напрями
удосконалення інституціонального середовища планування землекористування
оборони, запропоновані інструменти інформаційного забезпечення формування
землекористування, удосконалено методичні еколого-економічної оцінки
ефективності землекористування оборони в контексті екологічної безпеки.
Обґрунтовано, що визначення типів і видів використання земель оборони
відбувається в процесі землевпорядного встановлення їх правового режиму.
Особливість даного процесу полягає в тому, що застосування найбільш
поширених способів встановлення правового режиму земель оборони за
прикладом земель в населених пунктах (зонування, закріплення дозволеного
використання земельної ділянки при його наданні), по відношенню до земель
оборони

сьогодні

істотно

обмежена.

Це

пов’язано

не

тільки

з

нерозповсюдженням на них містобудівного регламенту, а й з порівняно
рідкісним наданням в користування конкретним особам земельних ділянок у
складі таких земель, що значно знижує можливості визначення їх правового
режиму в рамках процедури надання. У зв’язку з цим, пропонується
використати спеціальний спосіб встановлення аналізованого правового режиму
земель, що передбачений в законодавстві – затвердження землевпорядної
документації.
В ході дослідження класифікації землекористування, як наукової
структуризації

землекористування,

в

межах

спеціального

типу

землекористування (оборони) для підвищення ефективності управління
землекористуванням та диференційованого встановлення обмежень у
використанні земель і інших природних ресурсів, запропоновано виділити 7
підтипів землекористування. А саме, – у спеціальному (оборони) типі
землекористування, який представлений великими полігонами, космодромами, базами, що займають площі в десятки та сотні гектарів, виділено такі
підтипи землекористування: 1) землекористування військових частин казарменого та житлового фонду військових містечок з малоповерховою забудовою; 2)
землекористування військових частин казарменого та житлового фонду
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військових містечок з багатоповерховою забудовою; 3) землекористування
технічної інфраструктури військових містечок; 4) землекористування команд них пунктів, та сховищ для особового складу; 5) землекористування шахтних
установок, довгострокових фортифікаційних споруд для ведення бойовий дій,
зберігання бойової техніки; 6) землекористування об’єктів зберігання зброї,
боєприпасів, ракет та пально-мастильних матеріалів;7) землекористування
технічної інфраструктури військових об’єктів.
Особливе місце у дисертації присвячено інституції зонування земель, в
процесі якого виділення типів (підтипів) землекористування оборони є
відображенням об’єктивного еколого-економічного процесу дослідження
властивостей і характеристик землекористування як соціоекосистеми, які
знаходять своє нормативне втілення в земельному законодавстві за допомогою
розподілу земельного фонду. Також обґрунтовано, що сутність зонування
земель полягає ще і в тому, що встановлені землевпорядні регламенти
функціонального і дозволеного їх використання включають саме ті види
діяльності, які не конфліктують між собою, не порушують інтересів держави,
територіальних громад і сусідства, не призводять до зниження вартості
землекористування або до ускладнення діяльності (проживання) на сусідній
території чи ділянці.
Удосконалено
ефективності

методичний

землекористування

підхід
в

еколого-економічної

контексті

екологічної

оцінки
безпеки

життєдіяльності населення в межах територій, де розмішені об’єкти оборони.
Зокрема, розширено значення коефіцієнта екологічної стабільності та бала
антропогенного навантаження земельних угідь й земель за функціональним
використанням в контексті екологічної безпеки залежно від рівня загроз
військових об’єктів. Індикація екологічної безпеки землекористування оборони
представлена системою показників, до яких відносяться екологічна стабільність
землекористування, антропогенне навантаження та рівень екологічної
небезпеки землекористування. Так, аналіз даних розрахунків свідчить, що
екологічна стабільність землекористування в межах території Деснянської
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об’єднаної територіальної громади, де розмішені об’єкти оборони, змінюється
при землекористуванні оборони. Наприклад, розрахунок коефіцієнт екологічної
стабільності із врахуванням диференціації земель пов’язаного із обороною
країни змінився із 0,71 до 0,66, що у свою чергу характеризує зменшення
стабільності території землекористування до стабільно нестійкого. Відповідно,
коефіцієнт екологічної небезпеки без врахування пропозицій складатиме 0,29 та
характеризуватиметься низьким рівнем екологічної небезпеки, при врахуванні
пропозицій, відповідно він буде становити 0,34, що характеризуватиметься
середнім рівнем небезпеки. Аналогічно, бал антропогенного навантаження
землекористування при врахуванні диференціації пов’язаного із обороною
країни змінився із 2,52 до 2,72, що характеризує збільшення рівня
антропогенного навантаження землекористування відповідної території. Таким
чином,

підтверджується

той

факт,

що

на

екологічну стабільність

землекористування впливає, як антропогенне навантаження використання угідь
пов’язане із обороною країни, так і антропогенні загрози пов’язані із
військовими об’єктами.
При цьому, економічну ефективність змін в структурі та режимі
землекористування достатньо характеризує вартість землекористування, що
визначається за методикою нормативної грошової оцінки земель. Здійснений
аналіз даних оцінки економічної ефективності землекористування в межах
території Деснянської об’єднаної територіальної громади, де розмішені об’єкти
оборони, із врахуванням диференціації за режимом землекористуванням
пов’язаного із загрозою життєдіяльності населення, показує зменшення
вартості землекористування оборони на 300 981 тис. гривень. Даним змінам
вартості передувало врахування антропогенного навантаження на використання
угідь та земель за функціональним використанням, режим землекористування й
удосконалення підходів до оцінки земель оборони.
Ключові слова: землекористування оборони, режим землекористування,
екологічна безпека, економічна ефективність, рівень загроз.
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ABSTRACT
Melnichuk A.Yu. Formation of land use for defense purposes in the
context of environmental security– Manuscript.
Dissertation for a scientific degree of the doctor of ph ilosophy in t he field of
economics, specialty 051 - economy (05 - social and behavioral sciences). – National
University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2021.
The dissertation is devoted to substantiation and improvement of theoretical an d
methodical bases and development of practical recommendations for the development
of land use for defense purposes in the context of en vironmental security an d it s
efficiency in the conditions of new land relations.
The theoretical section clarifies the concept and essence of land use for defen se
purposes in the context of environmental secu rity, su mmarizes an d identifies t he
methodological foundations for the formation of land use for defense purposes,
suggests ways to improve institutional support for its development.
A logical-semantic model of land use formation for defense purposes h as been
developed, which is a set of types of land use in a certain area and includes four main
components of multi-functional character: environmental, social, economic and legal,
which are formed on a defense-security basis. The section provides the author's
definition of land use for defense purposes, which sh ould be u n derstood as a lan d
area that has appropriate ground boundaries; is systematically used by military
formations and has a special regime; consists of one or more land plots that allow t h e
operation of relevant defense property; and ensures the safety of military equipment,
weapons and other military property. Land use for defense purposes can be both
single-functional and multi-functional, which is its contextual feature.
It is substantiated that the environmental provision of land use for defense
purposes means a set of legal, economic, social, scientific, theoretical, organisational
and technical measures carried out by the armed forces in peacetime an d wartime,
aimed at preserving and restoring land and environment du ring t he operations an d
ensuring the execution of tasks by troops in the conditions of influence of
ecologically unfavorable anthropogenic and natural factors. The m ain principles of
environmental provision of land use for defense purposes in clude: preservation of
human life and health and the environment in carrying out tasks by the armed forces
10

in peacetime; execution of combat missions by the armed forces in wart ime, t aking
into account, if possible, environmental aspects and compliance with in ternational
environmental regulations; compliance with the requirements of national
environmental legislation; scientifically substantiated combination of t h e n eeds of
increasing the combat potential of the Armed Forces of Ukraine and the need to
ensure their environmental security.
This conceptual approach is presented in the form of a logical an d con ceptual
chart of the meaning of land distribution for defense and secu rity pu rposes, wh ich
defines that the contradiction between social needs (which are unlimited and increase
continuously, both quantitatively and qualitatively) an d lan d resou rces (wh ich are
quantitatively and qualitatively limited or rare) un derlies t he dist ribution of lan d.
Also, this contradiction determines the purpose of land distribution, defines an issu e
of choosing the most effective land use for defense purposes on the basis of t asks t o
increase the state’s defense capacities, as well as, in case of armed conflict or arm ed
aggression, the ability to defend the state of Ukraine.
Moreover, taking into account the special regime of land use for defense
purposes, it is proposed to classify land use for defense purposes in accordance with
the level of risk into the following subtypes: 1) land use with a catastrophic degree of
environmental and economic risk; 2) land use with a high degree of en vironmental
and economic risk; 3) land use with a significant degree of environmental and
economic risk; 4) land use with an insignificant degree of environmental and
economic risk.
The formation of land use for defense purposes is a complex process for
determining the multifaceted nature of land relations and the multi-functionality of
the use and protection of land and other natural resources. It is characterized by t h e
spatial combination of individual land plots with different functions, the combination
of different functions in relation to one land plot, but separated in time and the
integration of all functions inherent to the land plot over time. This n ecessitates t he
ranking of land use for defense purposes within the types (subtypes), in particular, t o
follow the following procedure: 1) land use with special protection (land with houses,
buildings, transmitting devices, weapons, military and other equipment, ammunition,
fuel and lubricants materials, food, technical, airfield, etc.); 2) nature protection lan d
11

use (land in nature reservation areas and that used for historical, cultural an d h ealthimproving purposes); 3) land plots that are components of en vironmental lan d u se
(forests, wetlands, etc.); 4) agricultural lands; 5) land plots used for recreational
purposes; 6) other lands that belong to the category of defense lan ds (land plot s for
housing and public buildings, non-agricultural lands, etc.).
Following the study of the institutional environment that h as developed in t he
field of land use and defense of the country during the transformational processes in
the economy and society, the directions for its improvement are proposed, in
particular:
- in the field of transformation of the state policy on land use: reform
(improvement) of legislation; activation of governance levers; strengthening of st at e
planning and land management;
- in the field of creation of relevant institutions and institutes: land zoning
systems by types (subtypes) of land use; systems of restrictions on the use of land and
other natural resources; land use monitoring systems; system of stat e land cadastre,
including land accounting; organisational structure of land management;
- in the field of information support of formation and functioning of the land use
for defense purposes: automated system of land cadastre, including land accounting;
land management and land management system; special educational institutions.
In the analytical section of the dissertation the changes in lan d u se for defen se
purposes in the conditions of formation of new land relations are in vestigated. Th e
state of the cadastre of defense lands and the effectiveness of t h e organ isation an d
functioning of land use is assessed and the features of transformation of lan d u se for
defense purposes and the formation of regime and special protection zones are
outlined.
It is established that within the category of defen se lands t he lan d u se of t h e
Ministry of Defense accounts for 339.8 thousand hectares or 84.9% of the total area;
land use of the Ministry of Internal Affairs am ounts t o 11.8 t housand h e ctares or
2.9%; land use of the National Guard – 10.0 thousand hectares or 2.5%; lan d u se of
the State Committee for State Border Protection – 6.8 t h ousand h ectares or 1.7%;
land use of the Society for Defense Assistance of Ukraine – 3.1 thousand hectares or
0.8%; land use of other military formations – 10.7 thousand hectares or 2.7%.
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Land use for defense purposes has undergone significant changes since the
Russian occupation of Crimea. In particular, the area of defense lan ds decreased t o
362.2 thousand hectares or by 9.5%. For the period from 2001 to 2016* (t here is n o
official information from 2016 in Ukraine since this form of reporting was liquidated
as of 01.01.2016 and the new form had not been in troduced yet : according t o t he
order of the State Statistics Service of Ukraine from 19.08.2015 № 190, regist ered
with the Ministry of Justice of Ukraine on 08.09.2015 for № 1084/27529 (effect ive
since 01.01.2016), order of the State Statistics Committee of Ukraine dated
05.11.1998 No 377, registered with the Ministry of Justice on 14.12.1998 u nder No
788/3228 «On approval of the forms of state statistical reporting on lan d resources
and the Instruction on filling in the state statistical reporting on quantitative
accounting of lands (forms 6-zem, 6a-zem, 6b-zem, 2-zem)” was discontinued.
Therefore, the latest data on the quantitative composition of land, formed in
accordance with the forms of state statistical reporting on quantitative accounting of
land and approved by this order, are data as of 01.01.2016 (according to the letter of
the State Geocadastre as of 06.04.2017 No 31-28-0.21-5085 / 2-17) in the distribution
of land resources by their functional use there was a significant decrease in t he area
of agricultural land (by 87.6%) as a result of the transfer of su bsidiary agricultural
enterprises to the Ministry of Agrarian Policy and Food, and of developed lan ds (by
22.1%) – to territorial communities. At the same time, it is alarming that the lands of
military training grounds and military units have not been allocated from the lands of
the forest fund and public use, as this is a special regime land use, which, as regim e forming objects, requires special regime protection zones. This has a significant
impact on the environmental, economic and social security of the population.
To date, the system of defense land does not account for lan d by qu an tity an d
quality of land and land plots and does not specify, in particular, information and data
that characterises each plot, land, or land area by its natural and acquired properties
that affect their productivity and economic value, as well as the degree of man -made
soil pollution, which should be conducted in relation to the owners and users of lan d
plots, as provided by the law of Ukraine on the State Land Cadastre. Th is results in
violations of the land legislation of Ukraine, in particular, illegal withdrawal from the
defense lands of plots with a total area of over 13 thousand hectares for the amount of
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136 million UAH. These violations are also due to the fact that in the process of
transformation of land use for defense purposes there were no changes in the regim e
and the formation of protection zones of the special regime of land use. The issues of
functional zoning of defense lands and protection zon es around m ilitary facilities
remain unresolved in the law.
Recommendations section of the dissertation formulates main directions in
improving the institutional environment of land use for defense pu rposes, su ggests
tools for information support of land use formation, and provides an improved
methodology for environmental and economic assessment of land u se efficiency in
the context of environmental security.
It is substantiated that the definition of types and kinds of use of defen se lan ds
takes place in the process of land management through establishment of t heir legal
regime. The peculiarity of this process is that the use of the most common methods of
establishing the legal regime of defense lands on the example of lan ds in popu lated
areas (zoning, indication of permitted land use when the u se permit is gran ted), in
relation to defense lands today is significantly limited. Th is is du e n ot on ly t o t he
non-extension of urban planning regulations, but also to the relatively rare provision
of land plots to natural persons as part of such lands, which significantly reduces t he
possibility of determining their legal status in the procedure of gran ting. With t his
regard, it is recommended to use a special method of establishing the analyzed legal
regime of land provisioned by the law – the approval of land management
documentation.
In the study of land use classification as a scientific structuring of land use,
within a special type of land use (for defense purposes) to improve the efficiency of
land use management and differentiated rest rictions on t he u se of lan d an d ot her
natural resources, it is suggested to single out 7 subtypes of land use. Namely, in t he
special type of land use for defense purposes, represented by large landfills, airports,
and bases that take up areas of tens and hundreds of hectares, the following su btypes
of land use are identified: 1) land use of military units with barracks an d h ousing in
military towns with low-rise buildings; 2) land use of military units with barracks and
housing of military towns with multi-storey buildings; 3) land use of technical
infrastructure of military towns; 4) land use of command posts and storage facilit ies
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for personnel; 5) land use of mine installations, long-term fortifications for hostilities,
storage of military equipment; 6) land use of weapons, ammunition, missiles and fuel
and lubricants; 7) land use of technical infrastructure of military facilities.
A special place in the dissertation is devoted to the institution of land zoning, in
the process of which the selection of types (subtypes) of land use for defense
purposes is a reflection of the objective environmental and economic process of
studying the properties and characteristics of land use as a social ecosystem. It is also
substantiated that the meaning of land zoning is that the established land management
regulations of functional and permitted use include only activities that do not conflict
with each other, do not violate the interests of the state, local communities and
neighborhoods, do not reduce the cost of land use or complicate the activity
(residence) in the neighboring territory or area.
The methodological approach of ecological and economic assessment of lan d
use efficiency in the context of environmental security of life of the population within
the territories where defense facilities are located has been improved. In particular,
the value of the coefficient of ecological stability and the score of anthropogenic load
of land and land for functional use in the context of environmental security,
depending on the level of threats to military facilities, has been expanded. The
assessment of environmental safety of land use for defense purposes is presented by a
system of indicators, which include ecological stability of lan d u se, an throp ogenic
load and the level of environmental danger of land use. Thus, t he an alysis of t h ese
indicators demonstrates that the ecological stability of land use within the territory of
the Desnyanskaya amalgamated territorial community, where defense facilit ie s are
located, changes with the use of land for defense purposes. For example, the
calculation of the coefficient of ecological stability taking into account the
differentiation of lands related to the defense of the country has changed from 0.71 to
0.66, which in turn characterizes the reduction of the stability of the land use to
significantly unstable. Accordingly, the coefficient of ecological danger without
taking into account the proposals will amount to 0.29 and will be charact erized by a
low level of ecological danger, taking into account the proposals, respectively, it will
be 0.34, which will be characterized by an average level of dan ger. Sim ilarly, t he
anthropogenic land use load score has changed from 2.52 to 2.72, taking into account
15

the differentiation of the country’s defense, which leads to an increase in the level of
anthropogenic land use load in the respective territory. This confirms the fact that the
ecological stability of land use is affected by both the anthropogenic load of lan d u se
associated with the country's defense and anthropogenic threats associated with
military facilities.
At the same time, economic efficiency of changes in the structure and regime of
land use sufficiently characterizes the value of land use, which is determined by t h e
method of normative valuation of land. The analysis of dat a on t h e assessment of
economic efficiency of land use within the territory of Desnyanskaya am algamated
territorial community, where defense facilities are located, t aking in to account t h e
differentiation by land use regime related to the threat t o life, sh ows a decrease in
defense land use by UAH 300,981. These changes in value were preceded by t akin g
into account the anthropogenic load on the use of land, the functional use of the lan d,
land use regime and improved approaches to the assessment of defense lands.
Keywords: land use for defense purposes, land use regime, environmental
security, economic efficiency, threat level.
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ВСТУП
Актуальність теми. У результаті економічних перетворень останніх
десятиліть відбулися зміни як структури землекористування, так і самих
відносин власності. В зв’язку із цим, особливої актуальності набуває
комплексний аналіз екологічної, економічної та соціальної ефективності
організації та сформованої структури землекористування у відповідність з
природно-ресурсним потенціалом та потребами населення в контексті
екологічної безпеки. Це також пов’язано з тим, що спостерігається не здорова
тенденція сучасної екологічної ситуації територій. Серед таких екологічних
проблем в Україні можна виокремити: забруднення водних об’єктів скидами і
викидами промислових підприємств, транспорту і підприємств комунального
господарства; забруднення та засмічення території промисловими та
побутовими відходами; наявність об’єктів, що мають високу екологічну
небезпеку (наприклад, землекористування оборони), можливість екологічних
аварій та катастроф.
В тій чи іншій мірі, кожна з поданих проблем потребує досліджень для
вирішення важливого питання ефективного землекористування в контексті
розв’язання екологічної безпеки. Однак, за аналізом наукових праць,
встановлено, що останній пункт проблеми щодо наявності об’єктів, що мають
високу екологічну небезпеку (наприклад, землекористування оборони),
можливість екологічних аварій та катастроф залишається мало досліджуваним
питанням. Враховуючи, що забезпечення екологічної безпеки залишається
одним із основних способів розв’язання / попередження екологічних проблем,
саме тому, авторами проведено відповідні дослідження у цьому напрямку щодо
територій, де розміщені об’єкти оборони. А саме, через еколого-економічну
оцінку землекористування оборони,яка на наш погляд є однією з форм
відображення взаємозв’язків між природою, людиною й суспільством.
Питанню вирішення екологічних та економічних проблем в контексті
екологічної безпеки землекористування присвячені праці багатьох вітчизняних
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та світових учених. Зокрема, загальному дослідженню використання земельних
та інших природних ресурсів в контексті екологічної безпеки присвячені праці
таких учених, як Будзяк О., Обиход Г.О., Купінець Л., Жавнерчик О., Сакаль
О. , Коваленко А., Степаненко А. Що стосується методики оцінки екологічної
стійкості та екологічної безпеки в сільському господарстві, то такі дослідження
здійснювали Дудич Г., Дудич Л., А. Третяк, Р. Третяк, М. Шквир , а міського
землекористування – А. Третяк, Н. Третяк, М. Кірова. Загалом екологічну і
економічну оцінку ефективності сільськогосподарських земель розглядали Д.
Добряк, О. Шкуратов, Т. Євсюков, Ю. Скляр, О. Фурдичко, Р. Гулінчук,
І. Самойлова, А.Ткач, А. Степанов, Р. Ілюхіна та багато інших учених.
Віддаючи належне цим вченим варто відзначити, що у їх працях, на наш
погляд, увага переважно зосереджується саме на еколого-економічних аспектах
сільськогосподарського та в окремих випадках міського, землекористування, в
той час як проблеми землекористування оборони не досліджувалося, що
зумовлює актуальність даного дослідження.
В зв’язку із цим, особливої актуальності набуває обґрунтування
теоретико-методичних

підходів

та

практичних

рекомендацій

щодо

вдосконалення еколого-економічної оцінки ефективності землекористування в
контексті екологічної безпеки життєдіяльності населення в межах територій, де
розмішені об’єкти оборони.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційне дослідження автором виконувалось з врахуванням Стратегії
державної екологічної політики України на період до 2020 року (закон України
від 21.12.2010 року № 2818-VІ), Концепції національної екологічної політики
України на період до 2020 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 17.10.2007 року № 880-р, Основних напрямів державної політики
України в галузі охорони навколишнього середовища, використання природних
ресурсів та забезпечення екологічної безпеки (Постанова Верховної Ради
України від 05.03.1998 року № 188/98-вр), а також згідно з програми наукових
досліджень Державної екологічної академії післядипломної освіти та
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управління Міністерства екології та природних ресурсів України, а саме: в
межах науково-технічної програми «Напрями розвитку та механізми
формування економіки і екології землекористування в умовах нових земельних
відносин» (номер державної реєстрації 0111U006654), в якій здобувачем
обґрунтовано методологічні та методичні основи обґрунтування формування
землекористування оборони в контексті екологічної безпеки.
Мета та завдання дослідження. Обґрунтування теоретико-методичних
підходів та практичних рекомендацій щодо формування землекористування
оборони в контексті екологічної безпеки та оцінки ефективності відповідних
заходів в умовах розвитку земельних відносин.
Для досягнення поставленої мети передбачалося вирішити завдання:
– дослідити поняття та сутність формування землекористування оборони
в контексті екологічної безпеки;
– здійснити аналіз інституціонального забезпечення формування
землекористування оборони в контексті екологічної безпеки та обґрунтувати
основні напрями його удосконалення;
– поглибити методологічні основи еколого-економічного обґрунтування
формування землекористування оборони в контексті екологічної безпеки;
– здійснити оцінку стану та тенденцій змін землекористування оборони в
контексті екологічної безпеки та їх вплив на ефективність використання земель;
– обґрунтувати наявні недоліки кадастру земель оборони, ефективність
організації обліку земель оборони в контексті екологічної безпеки в сучасних
соціально-економічних умовах:
– удосконалити методичні підходи формування обмежень у використанні
земель оборони та інших природних ресурсів в контексті екологічної безпеки;
– удосконалити

методичні

підходи

еколого-економічної

оцінки

ефективності землекористування оборони в контексті екологічної безпеки.
Об’єкт дослідження – процес формування землекористування оборони в
контексті екологічної безпеки в умовах розвитку земельних відносин.
Предмет дослідження – теоретико-методологічні, методичні та
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прикладні

аспекти

еколого-економічного

обґрунтування

формування

землекористування оборони в контексті екологічної безпеки.
Методи дослідження. Теоретико-методичною основою дисертаційного
дослідження є фундаментальні наукові положення і принципи економічної
теорії, економіки земле- та природокористування, прикладні дослідження щодо
вдосконалення еколого-економічних аспектів формування землекористування
оборони в контексті екологічної безпеки в умовах розвитку земельних
відносин.
Вирішення завдань, поставлених у дисертаційному дослідженні,
здійснювалося із використанням загальнонаукових і спеціальних методів, а
саме: монографічного – при аналізі існуючих наукових підходів щодо
досліджуваної проблеми, нормативних документів, збірників статистичної
інформації; статистичний – при узагальненні статистичних даних, оцінки
тенденцій зміни структури землекористування оборони; економічний аналіз –
для визначення ефективності впорядкування землекористування оборони;
абстрактно-логічний – для обґрунтування мети, завдань і висновків
дослідження,
Інформаційну базу дослідження склали чинні законодавчі та нормативноправові акти, статистичні й аналітичні матеріали Державної служби України з
питань геодезії, картографії та кадастру, Державної служби статистики
України, наукових праць українських і зарубіжних учених, присвячених
проблематиці формування землекористування оборони в контексті екологічної
безпеки, обґрунтування відповідних заходів, спеціальні наукові видання,
матеріали науково-практичних конференцій.
Наукова новизна одержаних результатів полягає у подальшому
розвитку теоретичних, методичних та практичних положень, які визначають
еколого-економічні і інституційні засади формування і функціонування
землекористування оборони в контексті екологічної безпеки в умовах розвитку
земельних відносин.
До основних результатів дослідження, які відзначаються науковою
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новизною, належать такі:
вперше:
– сформульовано поняття землекористування оборони – це соціальноеколого-економічна система, яка включає земельні масиви, що мають
відповідні межі на місцевості і систематично використовуються військовими
формуваннями та мають особливий відповідний режим і складаються з одніє ї
або кількох земельних ділянок, які дозволяють функціонувати відповідним
майновим об’єктам оборони та забезпечують збереження військової техніки,
озброєння та іншого військового майна.
удосконалено:
–

сутність землекористування оборони, яке на відміну існуючого

сформовано як багатофункціональне землекористування із складними
суспільними, економічними, екологічними, соціальними та правовими
відносинами щодо використання землі і інших природних ресурсів;
–

методологічні

основи

еколого-економічного

обґрунтування

формування землекористування оборони в контексті екологічної безпеки,
зокрема, модель методологічного процесу розподілу земель оборони за
цільовим і функціональним використанням, в якому розподіл земель залежно
від правового режиму землекористування доповнено за ступенем екологоекономічного ризику;
–

методологічні аспекти формування землекористування оборони, як

складного процесу щодо визначення багатоаспектності земельних відносин та
багатофункціональності використання і охорони земельних та інших
природних ресурсів, притаманні просторове поєднання окремих земельних
ділянок з різними функціями, об’єднання різних функцій, щодо однієї
земельної ділянки, але розділених в часі та інтеграція усіх функцій, що властиві
земельній ділянці в часовому проміжку (логічно-смислова модель формування
землекористування оборони);
– класифікацію землекористування, як наукової структуризації
землекористування, в межах спеціального типу землекористування
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(оборони) для підвищення ефективності управління землекористуванням та
диференційованого встановлення обмежень у використанні земель і інших
природних ресурсів, запропоновано виділити 7 підтипів землекористування;
– напрями

інституціонального

забезпечення

формування

і

функціонування землекористування оборони в контексті екологічної безпеки,
які включають удосконалення земельного законодавства; створення системи
зонування земель за типами (підтипами) землекористування; системи обмежень
у використанні земель та інших природних ресурсів; системи державного
обліку

земель

та

земельних

ділянок;

системи

землеустрою

та

землевпорядкування;
– класифікацію типів (підтипів) землекористування яка включає: тип
землекористування загальновійськового призначення з відповідними 2
підтипами;

тип

землекористування

спеціального

призначення

землекористування з відповідними 5 підтипами;
набули подальшого розвитку:
– класифікація землекористування за функцією використання земель та
інших природних ресурсів для військових полігонів, яка включає чотири рівні
загроз, зокрема: 1) землекористування об’єктів високого рівня загроз, 2)
землекористування об’єктів з середнім рівнем загроз, 3) землекористування
об’єктів з малим рівнем загроз, 4) землекористування об’єктів з дуже малим
рівнем загроз;
– система інформаційного забезпечення формування та функціонування
землекористування оборони, яка включає підсистему оцінки земель, інших
природних ресурсів і майна; підсистему відомчого і державного моніторингу
землекористування; підсистему відомчого і державного земельного кадастру;
– типізація землекористування залежно від рівня загроз у сфері оборони
країни, зокрема, землі під військовими базами, полігонами тощо розподілено на
4 групи: група А включає землі, оборони об’єктів високого рівня загроз; група
Б включає землі, оборони об’єктів з середнім рівнем загроз; група В включає
землі, оборони об’єктів з малим рівнем загроз; група Г включає землі, оборони
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об’єктів з дуже малим рівнем загроз:
– значення коефіцієнта екологічної стабільності та бала антропогенного
навантаження земельних угідь й земель за функціональним використанням в
контексті екологічної безпеки залежно від рівня загроз військових об’єктів;
– підходи до оцінки економічної ефективності землекористування
оборони, де ефективність змін в структурі та режимі землекористування
характеризує вартість землекористування, що визначається за методикою
нормативної грошової оцінки земель.
Практичне значення одержаних результатів. Пропозиції щодо
формування землекористування оборони в контексті екологічної безпеки
використані Державною екологічною академією післядипломної освіти та
управління у навчальному процесі щодо пропозицій удосконалення
інституціонального середовища розвитку землекористування оборони та
еколого-економічної оцінки його ефективності в контексті екологічної безпеки
(довідка № 688 від 22.12.2020), Інститут землекористування НААН України
(акт впровадження від 29.08.2020), ДУ Інститут землекористування НААН
України у частині методичних пропозицій щодо оцінки ефективності
землекористування в контексті екологічної безпеки (акт про впровадження від
18.05.2020), Міністерство оборони у частині пропозицій щодо економічного і
правового регулювання земельних відносин у сфері землекористування
оборони шляхом регламентації (довідка від 18.12.2020), Всеукраїнської
громадської організації «Спілка землевпорядників України» у частині
пропозицій щодо регулювання земельних відносин у сфері землекористування
оборони шляхом регламентації (довідка від 10.06.2020).
Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним
науковим дослідженням, яке має теоретичне та практичне значення. Особисто
здобувачем розроблено наукові положення, методичні підходи та практичні
рекомендації щодо еколого-економічних основ формування землекористування
оборони в контексті екологічної безпеки в умовах реформування земельних
відносин. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в дисертації
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використано лише ті ідеї та положення, які є результатом особистої роботи
здобувача.
Апробація результатів дисертації. Основні положення та практичні
результати дисертаційного дослідження доповідалися, обговорювалися і
одержали позитивну оцінку на VІІ-й Всеукраїнській науково-практичній
конференції «Екологічні та соціальні аспекти розвитку економіки в умовах
євроінтеграції» (20-22 травня 2020 року, м. Миколаїв), ІІ-й Міжнародній
науково-практичній конференції «Фінансово економічний розвиток України в
умовах трансформаційних перетворень» (28 квітня 2020, м. Львів),
Всеукраїнській науково-практичній конференції «Проблеми регулювання
земельного ринку в Україні: інституціональні, економічні, екологічні » (25-26
червня 2019 року, м. Київ), V-тій Всеукраїнській інтернет-конференції
«Екологічні та соціально-економічні аспекти розвитку економіки в умовах
Євроінтеграції» (9-11 травня 2018 р, м. Миколаїв,), Всеукраїнській науковопрактичній конференції студентів, магістрів, аспірантів і молодих вчених,
присвяченої

120-річчю

Національного

Університету

біоресурсів

і

природокористування України та дню землевпорядника в Україні (14 березня
2018 року, м. Київ).
Публікації. Основні наукові положення та результати дисертаційної
роботи висвітлено у 11наукових працях. Зокрема,у 6-х наукових працях
викладено основні наукові результати дисертації – 3 статті у наукових
фахових виданнях України, включених до міжнародних наукометричних баз
даних;1 стаття в іноземних періодичних виданнях включених до міжнародних
інформаційних та наукометричних баз: (Web Of Science (WoS);2 статі у
наукових фахових виданнях України та у 5-х наукових працях, засвідчено
апробацію матеріалів дисертації.
Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотацій,
вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків.
Загальний обсяг дисертації становить 311 сторінки. Робота містить 31 рисунок
та 30 таблиць. Список використаних джерел налічує 250 найменувань.
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РОЗДІЛ 1.
ТЕОРЕТИКО–МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ
ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ОБОРОНИ В КОНТЕКСТІ ЕКОЛОГІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ
1.1. Поняття та сутність землекористування оборони в контексті
екологічної безпеки
Згідно статті 79 «Земельна ділянка як об’єкт права власності» Земельного
кодексу України, земельна ділянка – це частина земної поверхні з
установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї
правами. Право власності на земельну ділянку поширюється в її межах на
поверхневий (ґрунтовий) шар, а також на водні об’єкти, ліси і багаторічні
насадження, які на ній знаходяться, якщо інше не встановлено законом та не
порушує

прав

інших осіб.

Право власності на земельну ділянку

розповсюджується на простір, що знаходиться над та під поверхнею ділянки на
висоту і на глибину, необхідні для зведення житлових, виробничих та інших
будівель і споруд [1].
Таким чином, в земельному законодавстві, земельна ділянка або їх
сукупність розглядається як частина земної поверхні з установленими межами,
певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами, розміщеними
на ній іншими природними ресурсами та майном, які в процесі використання
характеризуються як землекористування (рис. 1.1).
Н.Ф. Реймерс визначав землекористування як: 1) порядок, умови та
форми експлуатації земель (юридично);2)сукупність земельних ділянок, які
експлуатуються землекористувачами (адміністративно)[2, с. 180].
Пізніше С.Г. Покровський зі співавторами також розглядають поняття
«землекористування»,

але

дають

більш

розгорнуте тлумачення

[3].

Землекористування, на їхню думку, можна розглядати як: а) об’єкт права
користування – земельну ділянку, що використовується для певних цілей і
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обмежений на місцевості. Він характеризується поєднанням природних умов і
особливостей господарської чи іншої діяльності людей; б) діяльність - порядок,
умови та форми експлуатації земель - сукупність природно-господарських (або
чисто господарських) процесів, які відрізняються за змістом і інтенсивності
прояви.

Рисунок

1.1.

Характеристика

землекористування

як

об’єкту

природокористування[4]
Як вважає А.М. Третяк (автор теж поділяє цю думку), поняття
землекористування необхідно розглядати як економічну категорію, оскільки в
економічних відносинах функціонування землі в процесі виробництва може
бути як раціональним, так і ні: ефективним чи неефективним[5, с. 13-14].
Так, за А.М.Третяком, під землекористуванням «варто розуміти процес
використання людиною (суспільством) інтегрального потенціалу території,
який включає всі ресурси на відповідній ділянці геопростору, є складовою
частиною суспільно-територіального комплексу регіонального рівня і веде до
ускладнення його структури, що знаходить своє проявлення у процесі
регулювання земельних відносин»[6].
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Таким чином, як констатує В.М. Другак, землекористування визначається в трьох аспектах: 1) як користування землею в установленому законом
порядку (земельна ділянка); 2) як частина єдиного земельного фонду, що надана
державою або набута у власність чи оренду окремим користувачем для
господарської або іншої мети, обмежена на місцевості; 3) як об’єкт права,
об’єкт економічних, екологічних, містобудівних, сільськогосподарських та
інших земельних відносин, на який землекористувачу виданий документ, що
посвідчує право на землю з визначеними межами, площею, складом угідь,
майнових об’єктів та за необхідністю з геодезичними координатами межових
знаків, що визначені в натурі[7],[8].
Разом з тим, як зазначає А.М.Третяк та В.М. Другак, формування
землекористування і його функціонування має низку особливостей. Тому в
розвинутому економічному суспільстві виникає конкуренція із приводу
використання визначеної земельної території, а у землевласника з’являється
кілька варіантів оформлення земельної ділянки на різних правах власності [8].
Отже, поняття землекористування доцільно розглядати в природному,
правовому, економічному та інших аспектах. Де, на думку В.М. Другак, у
природному відношенні землекористування являє собою земельний масив, який
складається з однієї або кількох земельних ділянок, відмежованих на
місцевості, які систематично використовують у різних галузях економіки або
потенційно мають умови для такого використання[8].
Останнім часом землекористування, екологія, навколишнє середовище,
екологічна безпека стали об’єктом державної політики і елементом національної безпеки будь-якої держави. І для того, щоб людина була менш схильна
до небезпеки впливу численних екотоксікантів, необхідно здійснювати цілий
ряд заходів щодо екологічного забезпечення країни і її Збройних Сил, тобто
військової діяльності. Сучасні екологічні проблеми при здійсненні військової
діяльності вимагають уважного і ретельного осмислення і відповідної оцін ки в
плані визначення і обґрунтування основних принципів їх вирішення.
Метою екологічного забезпечення землекористування оборони можна
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відзначити досягнення екологічної безпеки діяльності Збройних Сил та захист
особового складу, озброєння і військової техніки в умовах впливу
несприятливих екологічних факторів.
Під екологічним забезпеченням землекористування оборони розуміється
комплекс правових, економічних, соціальних, науково-теоретичних і
організаційно-технічних заходів, що здійснюються збройними силами в мирний
і воєнний час, спрямованих на збереження і відновлення земель та
навколишнього середовища в ході діяльності Збройних Сил і забезпечення
вирішення завдань військами в умовах впливу екологічно несприятливих
антропогенних і природних чинників.
Основними принципами екологічного забезпечення землекористування
оборони є:
збереження життя і здоров’я людини та навколишнього середовища
при вирішенні завдань Збройними Силами в мирний час;
виконання бойових завдань Збройними Силами в воєнний час з
урахуванням, по можливості, екологічних аспектів і дотримання міжнародних
актів з екології;
дотримання вимог національного екологічного законодавства;
науково обґрунтоване поєднання потреб підвищення бойового
потенціалу Збройних Сил України і необхідності забезпечення їх екологічної
безпеки.
У процесі забезпечення життєдіяльності військ періодично виникають
проблеми з забезпеченням екологічних вимог землекористування, які тісно
пов’язані із режимом використання і охорони земель та інших природних
ресурсів.
Одним із базових положень земельного законодавства України є режим
землекористування залежить від поділу земель на категорії за цільовим
призначенням. Що знайшло своє відображення в українському земельному
законодавстві та закладено в основу системи землекористування в Україні, а
також структура земельного законодавства та земельних відносин.
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За основним цільовим призначенням землі України (ЗКУ ст. 19)
поділяються на такі категорії:
а) землі сільськогосподарського призначення;
б) землі житлової та громадської забудови;
в)

землі

природно-заповідного

та

іншого

природоохоронного

призначення;
г) землі оздоровчого призначення;
ґ) землі рекреаційного призначення;
д) землі історико-культурного призначення;
е) землі лісогосподарського призначення;
є) землі водного фонду;
ж) землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та
іншого призначення.[1]
Проте в сьогоденних реаліях законодавчо закріплений поділ на вище
вказані категорії не завжди є таким на практиці. Так, дійсно, як зазначає
А.Мірошниченко, «в багатьох випадках земельні ділянки відносяться до
певної категорії не за їх цільовим призначенням, а за суб’єктом
використання.»[9].
До земель оборони згідно ЗКУ відносяться «землі, надані для розміщення
і постійної діяльності військових частин, установ, військово-навчальних
закладів, підприємств та організацій Збройних Сил України, інших військових
формувань, утворених відповідно до законодавства України»[1].
Наприклад, відповідно до ст. 77 Земельного кодексу України [1], Таким
чином, На погляд А. Мірошниченка, з яким ми погоджуємось, «до земель
оборони належать, зокрема, і землі під «об’єктами житлового призначення»
(така можливість прямо згадана у ч. 3 ст. 84 ЗКУ). Чи є і чи повинна бути
принципова різниця у режимі земель під житлом для членів сімей
військовослужбовців та будь-яким інших житлом? І чи багато спільного у
правовому режимі земель військового полігону та земель під «об’єктами
житлового

призначення»

(обидві

ділянки

віднесені

до

земель
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оборони)?»[9]відповідь “ні” на обидва питання очевидна.
Отже законодавство має давати відповіді на ці та інші питання, бо якщо
певні земельні ділянки належать до якоїсь категорії земель за цим не завжди
можна відразу сказати про її правовий режим.
При цьому, на думку А. Мірошниченка, має місце невиправдане
використання критерію територіального розміщення. Так, відповідно до ст.
38 ЗКУ, до земель житлової та громадської забудови “належать земельні
ділянки в межах населених пунктів, які використовуються для розміщення
житлової забудови, громадських будівель і споруд, інших об’єктів загального
користування”. Постає питання: які докорінні відмінності у правовому режимі
повинні мати земельні ділянки для розміщення, наприклад, житлової забудови
для військових у межах та за межами населених пунктів, що виправдали б
«розведення» відповідних земельних ділянок по різних категоріях земель?[9].
Сьогодні проблеми національної безпеки України, на думку Кубіцького
С.О., Кирика В.Л., Єрмоленка А.Б., Сірого С.В., Безбаха В.Г. вийшли на якісно
новий рівень. При цьому силовий (насильницький) спосіб вирішення
політичних протиріч практично залишається безальтернативним. Закінчення
епохи «холодної війни» ознаменувалося новим витком воєнного протистояння
націй – початком фази «перманентних воєнних конфліктів» та «боротьби зі
світовим тероризмом» [10].
Отже, враховуючи, що згідно Методичних матеріалів з воєнно-ідеологічної
підготовки особового складу збройних сил України[11], в оснащенні збройних
сил України здебільшого воєнні засоби створені наприкінці минулого століття
для протидії небезпеці індустріального та постіндустріального характеру,
виявляються здебільшого малоефективними перед необхідністю подолання
викликів та загроз нового походження, ми притримуємось думки, що така
ситуація вимагає принципово іншого мислення та дій[12],[11].
Законодавче підґрунтя формування та розвитку Збройних Сил України
закладалося в 1991 році прийняттям Законів України «Про оборону України»,
«Про Збройні Сили України», а також уточнення в Конституції України та
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інших законодавчих документах. В цих документах, зокрема визначалась роль,
місце та завдання Збройних Сил України у забезпеченні обороноздатності
держави.
На сьогодні Збройні Сили України,як зазначається в «Пріоритетах
розвитку Збройних Сил України з урахуванням сучасних викликів та загроз »
забезпечують виконання визначених завдань, зокрема щодо стримування,
збройної агресії проти України, прикриття важливих об’єктів держави,
угруповань своїх військ від ударів засобів повітряного нападу та ураження
військ і об’єктів противника[11]. Протистояння у центрі держави та регіонах,
анексія Російською Федерацією Автономної Республіки Крим, військові дії на
сході країни змусили визначити нові пріоритети військового будівництва[13].
Сектор безпеки і оборони держави, як зазначається в «Пріоритетах
розвитку Збройних Сил України з урахуванням сучасних викликів та
загроз»[11, с. 27], запізнюється з адекватним реагуванням на сучасні виклики,
виявленням загроз національній безпеці та їх упередженням, що створює
небезпеку життєво важливим національним інтересам України.
Треба сказати, що прийняті Верховною Радою України рішення щодо
зазначених вище питань виконуються неактивно, окремі – взагалі не
виконуються. Зокрема,Постанови ВРУ «Про додаткові заходи щодо зміцнення
обороноздатності та безпеки держави» від 6 травня 2014 року № 1238-VII та
схвалених ВРУ Рекомендацій парламентських слухань на тему: «Про стан та
перспективи розвитку Воєнної організації та сектору безпеки України» від 5
липня 2012 року № 5086-VI [11].
Отже,

розв’язання питань щодо землекористування оборони

з

урахуванням викликів і загроз національній безпеці держави, зокрема
сприятиме зміцненню обороноздатності України. Особливо, з огляду на те, що
земельно-майнові відносини в державі змінилися з переходом до ринкової
економіки.
Землі оборони використовуються лише в тих рамках, які встановила
держава. Останнім часом спостерігається тенденція вивільнення земельних
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ділянок цієї категорії. Що здебільшого сприяє нераціональному та нецільовому
використанню також інших природних ресурсів, які територіально знаходяться
в межах відповідних земельно-майнових комплексів міністерства оборони.
Встановлення чітких меж земель оборони та законодавчих механізмів
регулювання земельних відносин складають проблему цього дослідження.
Згідно статті 77 «Землі оборони» ЗКУ, землями оборони визнаються
землі, які надані для розміщення і постійної діяльності військових частин,
установ, військово-навчальних закладів, підприємств та організацій Збройних
Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до
законодавства України [1]. Землі оборони можуть перебувати лише в державній
власності. Навколо військових та інших оборонних об’єктів у разі необхідності
створюються захисні, охоронні та інші зони з особливими умовами
користування.
Згідно статті 2 «Правовий режим земель оборони» ЗУ «Про використання
земель оборони» військовим частинам для виконання покладених на них
функцій та завдань земельні ділянки надаються у постійне користування
відповідно до вимог ЗКУ[14]. Так, особливості надання земельних ділянок
військовим частинам під військові та інші оборонні об’єкти визначаються
Кабінетом Міністрів України. Розміри земельних ділянок, необхідних для
розміщення військових частин та проведення ними постійної діяльності,
визначаються згідно із потребами на підставі затвердженої в установленому
порядку проектно-технічної документації. Військові частини зобов’язані
використовувати надані їм земельні ділянки відповідно до вимог земельного і
природоохоронного законодавства та з дотриманням вимог щодо забезпечення
безпеки населення у процесі проведення ними постійної діяльності[14].
Згідно даних державного земельного кадастру (форма 6-зем) станом на
01.01.2016 р. – офіційна інформація з 2016 року в Україні відсутня, у зв ’язку з
ліквідацію з 01.01.2016 року такої звітності і не запровадженням нової, а саме ,
як зазначено в листі Держгеокадастру від 06.04.2017 №31-28-0.21-5085/2-17:
«згідно наказу Державної служби статистики України від 19.08.2015 № 190,
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зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08.09.2015 за № 1084/27529
(набрав чинності з 01.01.2016), наказ Державного комітету статистики
України від 05.11.1998 № 377, який зареєстрований у Міністерстві юстиції
14.12.1998 за № 788/3228 «Про затвердження форм державної статистичної
звітності з земельних ресурсів та Інструкції з заповнення державної
статистичної звітності з кількісного обліку земель (форми №№ 6-зем, 6а-зем,
6б-зем, 2-зем)», було визнано таким, що втратив чинність. Отже, останні
дані про кількісний склад земель, які сформовані відповідно до форм державної
статистичної звітності з кількісного обліку земель, затверджених зазначеним
наказом, є дані станом на 01.01.2016.»[15], землі оборони складають 400,3 га
(табл.1.1) або 0,7% від території держави, в тому числі міністерство оборони –
339,8 тис. га або 84,7% від загальної площі земель оборони, міністерство
внутрішніх справ – 11,8 тис. га, національна гвардія – 10,0 тис. га, державний
комітет у справах охорони державного кордону – 6,8 тис. га, товариство
сприяння обороні України – 3,1 тис. га, іноземні військові формування – 18,2
тис. га, інші військові формування – 10,7 тис. га[16].
Таблиця 1.1
Характеристика землекористування частин, підприємств, організацій,
установ, навчальних закладів оборони станом на 01.01.2016 р.
Землекористування
Міністерства оборони
в%
Міністерства внутрішніх справ
Національної гвардії
Державний комітет у справах
охорони державного кордону
Товариства сприяння обороні
України
Іноземні військові формування
Інші військові формування
Всього, тис. га

Площа на
01.01.2005 р.

Площа на
Зміни + (-)
01.01.2016* р.

тис. га

%
84,9

тис. га
-34,7

%
-9,3

2,9
2,5
1,7

5,7
-6,1
1,3

93,4
-37,9
23,6

0,8

-0,3

-8,8

374,5
92,1
6,1
16,1
5,5

86,6
1,4
3,7
1,3

тис. га
339,8
90,7
11,8
10
6,8

3,4

0,8

3,1

%

18,2
4,2
18,2
4,5
0
0,0
8,6
2
10,7
2,7
2,1
24,4
432,3
100
400,3
100
-32
-7,4
* Офіційна інформація з 2016 року в Україні відсутня, у зв’язку з ліквідацію в 2016
році такої звітності і не запровадженням нової [15].
Джерело: розроблено автором за даними ДЗК (форма 6-зем)[16],[17].
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Як показує аналіз даних табл. 1.1 із 2005 р. по 2016 р. пройшло
зменшення загальної площі земель оборони на 7,4%, в тому числі земель
міністерства оборони на 9,3%.
Як зазначає О. М. Пащенко, користувачами земель оборони можуть бути
«установи, підприємства, організації і військово-навчальні заклади, які
належать таким силовим структурами, як Міноборони України, Міністерство
внутрішніх справ України, Служба безпеки України, Адміністрація Державної
прикордонної служби України, війська Цивільної оборони, а також
правоохоронні органи»[18]. Такий висновок науковець робить на підставі
положень статті 12 ЗУ «Про оборону України», згідно із частиною 1 якої
«участь в обороні держави разом із ЗСУ беруть у межах своїх повноважень
також Державна прикордонна служба України, Служба безпеки України,
Міністерство внутрішніх справ України, війська Цивільної оборони України,
інші військові формування, утворені відповідно до законів України, Державна
спеціальна служба транспорту, а також відповідні правоохоронні органи.»[19].
На думку вченого, з огляду на викладене, поняття «землі оборони» та «землі
силових структур» потребують чіткого законодавчого визначення.
Згідно частини 2 статті 2 ЗУ «Про використання земель оборони» розміри
окремих земельних ділянок зі складу земель оборони «визначаються згідно із
потребами на підставі затвердженої в установленому порядку проектнотехнічної документації»[14]. Разом з тим, згідно положень ЗУ «Про
землеустрій»[20] такою документацією є проекти землеустрою щодо
відведення земель.
Частина 2 статті 2 ЗУ «Про використання земель оборони» містить
вказівку на існування особливостей надання земельних ділянок військовим
частинам під військові та інші оборонні об’єкти, які мають визначатися
Кабінетом Міністрів України. На сьогодні КМУ таких особливостей не
визначив. Натомість, діє наказ Міністра оборони України від 22.12.97 № 483
«Про затвердження «Положення про порядок надання в користування земель
(земельних ділянок) для потреб Збройних Сил України та основні правила
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користування наданими землями» і «Керівництва з обліку земель (земельних
ділянок) в органах квартирно-експлуатаційної служби Збройних Сил України».
Таким чином, закон України «Про використання земель оборони» хоча і
прийнятий в розвиток положень статті 77 «Землі оборони» ЗКУ, але практично
не має регулятивного значення, оскільки є механічними відтворенням її
положень та викладенням бланкетних норм. Тому загалом, слід погодитися з О.
М. Пащенком у тому, що правове регулювання правового режиму більшості
різновидів земель оборони на сьогодні відсутнє, а ЗУ «Про використання
земель оборони» не відповідає своїй назві [18]. Даний факт слід оцінити
особливо негативно, зважаючи на те, що частина 5 статті 20 ЗКУ відсилає саме
до вказаного закону в частині визначення особливостей правового режиму
земель оборони.
Особливістю правового режиму земель оборони є те, що вони можуть
перебувати лише в державній та у комунальній (під об’єктами соціальнокультурного, виробничого та житлового призначення) власності (частина 2
статті 77, пункт «в» частини 4 статті 84 ЗКУ) [1].
ЗУ «Про використання земель оборони» передбачає, що землі оборони
використовуються відповідними суб’єктами на титулі постійного користування
(частина 1 статті 2). Стаття 4 ЗУ «Про використання земель оборони » передбачає можливість надання таких земельних ділянок у вторинне користування
для сільськогосподарських потреб та гласить: «військові частини за погодженням з органами місцевого самоврядування або місцевими органами виконавчої
влади і в порядку, визначеному КМУ, можуть дозволяти фізичним і юридичним
особам вирощувати сільськогосподарські культури, випасати худобу та
заготовляти сіно на землях, наданих їм у постійне користування»[14].
Отже, для земель оборони характерний різний режим їх використання та
охорони[12]. Розподіл земель міністерства оборони за функціональним та
дозволеним їх використанням наведений в таблиці 1.2. Як показують дані табл.
1.2 в складі підкатегорій земель Міноборони за функціональним використанням
виділяється

сільськогосподарське,

лісогосподарське,

природоохоронне

та
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містобудівне землекористування. На жаль, землекористування за функцією
використання земель та інших природних ресурсів в категорії земель оборони не
виділяється.
Таблиця 1.2
Розподіл земель Міноборони за функціональним та дозволеним їх
використанням станом на 01.01.2016 р.
№
п/п
1
1.
1.1.
1.1.1
1
1.1.2
1.1.3
1.2.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

Види функціонального та
дозволеного використання

Площа на
01.01.2005 р.
тис. га
%
3
4

2
Сільськогосподарські землі
55,5
Сільськогосподарські угіддя
55,2
у т.ч.: рілля
27,3
2
3
багаторічні насадження
0,3
сінокоси і пасовища
27,8
Під господарськими
0,3
дворами,шляхами і прогонами
Ліси
126,8
у т.ч.: для виробництва
52,8
деревини
для захисної, природоохо38,9
ронної та біологічної мети
Забудовані землі
129,8
у т.ч.: житлова
2,1
промислова
4,2
відкриті розробки
0,3
громадського призначення
112,5
змішаного використання
2,1
транспорту, зв’язку і
7,8
технічної інфраструктури

Площа на
01.01.2016* р.
тис. га
%
5
6

14,8
14,7
7,3
4

47,3
46,9
20,1
5

13,9
13,8
5,9
6

Зміни
+ (-)
тис. га %
7
8

-8,2
-8,3
-7,2
7

-14,8
-15,0
-26,4
8

0,1
7,4

0,1
26,7

0
7,9

-0,2
-1,1

0,1
33,9

0,4
125,5

0,1
36,9

0,1
-1,3

14,1

55,4

16,3

2,6

10,4
34,7
0,6
1,1
0,1
30
0,6
2,1

36
106
1,3
3,6
0,3
90,6
1,6
8,5

10,6
31,2
0,4
1,1
0,1
26,7
0,5
2,5

-2,9
-23,8
-0,8
-0,6
0
-21,9
-0,5
0,7

-66,7
-4,0
33,3
-1,0
4,9
-7,5
-18,3
-38,1
-14,3
0,0
-19,5
-23,8
9,0

для відпочинку
0,3
0,1
0,1
0
-0,2 -66,7
Болота
3,3
0,9
3,2
0,9
-0,1 -3,0
Вода
1,4
0,4
1,1
0,3
-0,3 -21,4
Відкриті землі без
-1,7
57,7
15,4
56,7
16,7
-1
рослинного або з незначним
рослинним покривом
Разом земель
374,5
100
339,8 100 -34,7 -9,3
З усіх земель природо40,1
52,2
охоронного призначення
* Офіційна інформація з 2016 року в Україні відсутня, у зв’язку з ліквідацію в 2016 році такої
звітності і не запровадженням нової [15].
3.7.
4.
5.
6.

Джерело: розроблено автором заданими ДЗК (форма 6-зем)[16],[17].
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Землекористування оборони має низку проблемних питань [21]. Коротко
зупинимося на сутності землекористування. Поняття «землекористування»
доцільно розглядати у спорідненості з поняттям «земельна ділянка». [12]У ЗКУ
(частина 1 статті 79) під земельною ділянкою розуміється частина земної
поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з
визначеними правами щодо неї. При цьому, «право власності на земельну
ділянку розповсюджується на простір, що знаходиться над та під поверхнею
ділянки на висоту і на глибину, необхідні для зведення житлових, виробничих
та інших будівель і споруд»[1]. Отже, в Україні землекористування та
землеволодіння відповідно до статті 79 ЗКУ включає систему таких понять:
– земельна ділянка як частина земної поверхні із встановленими межами,
певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами;
– право власності, володіння та користування на таку земельну ділянку
поширюється в її межах на поверхневий (ґрунтовий) шар, а також на водні
об’єкти, ліси і багаторічні насадження, які на ній знаходяться;
– право власності, володіння та користування на таку земельну ділянку,
на відміну від інших країн світу, розповсюджується на простір, що знаходиться
над і під поверхнею ділянки на висоту і на глибину, необхідні для зведення
житлових, виробничих та інших будівель і споруд[12].
Розуміння земельної ділянки як простору в цілому поділяється фахівцями
ООН. На їх погляд, «земельна ділянка реєструється у кадастрі чи системі
реєстрації нерухомого майна як частина площини, хоча фактично вона є
певним об’ємом простору»[22, с. 9-10].
Особливості здійснення землекористування залежать від цільового
призначення землі. В сучасних умовах поняття землекористування набуло
суттєво глибшого економічного змісту. Так, А.М. Третяк вважає, що поняття
землекористування необхідно розглядати як економічну категорію, оскільки в
економічних відносинах функціонування землі в процесі виробництва може
бути як раціональним, так і ні; ефективним, так і неефективним[5, с. 13-14].
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Таке визначення суті землекористування, як відзначається в науковому
дослідженні В.М. Другак [8, с. 6], тільки з матеріально-речового боку має
важливе значення у багатьох галузях знань, але явно недостатнє і далеко не
вичерпує всієї сукупності ознак, властивих його змісту. У теорії та практиці
слід розрізняти поняття землекористування як матеріального (фізичного)
об’єкта і комплексу соціальних, економічних, містобудівних, сільськогосподарських, екологічних, правових та інших відносин, які забезпечують
спеціальний порядок використання, володіння і в окремих випадках
розпорядження земельною ділянкою та особливу стійкість прав (рис. 1.2).
Землекористування

1. Матеріальний
(фізичний) об’єкт

2. Об’єкт соціальних,
економічних, містобудівних,
сільськогосподарських,
оборонно-безпекових* та
інших відносин

3. Об’єкт правових
та екологічних
відносин

Рисунок 1.2. Логічна схема поняття землекористування.
Джерело: доповнено* автором [8, с. 7]

Наприклад, як вважає Нестеров Ю.В., при використанні землі в
сільському господарстві землекористування об’єднує часом десятки або і сотні
земельних ділянок власників земельних часток (паїв), земельні ділянки спільної
власності, меліоративні та інші комплекси. Таким чином, землекористування
має

ширше поняття ніж земельна ділянка.

Разом з тим,

термін

«землекористування» застосовують у науковій літературі в подвійному
значенні [23]. Під землекористуванням розуміють систему користування
землею, регламентовану законодавством для різних категорій земель, власників
землі та землекористувачів.
Термін «землекористування» означає земельний масив, територію, що
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перебуває у власності чи користуванні. Так, згідно з Українською радянською
енциклопедією (1979 року):«землекористування – це земля, що надається в
користування громадським організаціям, установам, колгоспам і громадянам у
безплатне й безстрокове користування. Порядок і правила користування
землями залежить від їхнього цільового призначення»[24].
Таким чином, як констатує В.М. Другак, землекористування визначається
в трьох аспектах: 1) як користування землею в установленому законом порядку
(земельна ділянка); 2) як частина єдиного земельного фонду, що надана
державою або набута у власність чи оренду окремим користувачем для
господарської або іншої мети, обмежена на місцевості; 3) як об’єкт права,
об’єкт економічних, екологічних, містобудівних, сільськогосподарських та
інших земельних відносин, на який землекористувачу виданий документ, що
посвідчує право на землю з визначеними межами, площею, складом угідь,
майнових об’єктів та за необхідністю з геодезичними координатами межових
знаків, що визначені в натурі [7].
Згідно статті 1 «Визначення основних термінів» ЗУ «Про оборону
України» оборона України - це система політичних, економічних, соціальних,
воєнних,

наукових,

науково-технічних,

інформаційних,

правових,

організаційних, інших заходів держави щодо підготовки до збройного захисту
та її захист у разі збройної агресії або збройного конфлікту. Відповідно в межах
цієї системи формуються оборонно-безпекові відносини які складаються з
матеріальних і духовних елементів та є сукупністю воєнних, економічних,
соціальних, екологічних та морально-політичних відносин у сфері оборони.
Суб’єктами цих відносин є: військові формування - створені відповідно
до законодавства України як сукупність військових з’єднань і частин та
розміщені на сформованій відповідно до законодавства України земельній
ділянці;Кабінет Міністрів України;Міністерство оборони України;місцеві
державні

адміністрації;органи

місцевого

самоврядування;підприємства,

установи та організації усіх форм власності.
Отже, землекористуванням оборонив оборонно-безпековому аспекті є
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земельний масив, який має відповідні межі на місцевості і систематично
використовується військовими формуваннями, має особливий відповідний
режим і складається з однієї або кількох земельних ділянок, що дозволяють
функціонувати відповідним майновим об’єктам оборони та забезпечують
збереження військової техніки, озброєння та іншого військового майна.
На рисунку 1.3 наведено порівняльну характеристику сутності
землекористування в контексті фізичного об’єкта, економічних, правових,
соціальних та екологічних відносин[8, с. 8].
Разом з тим, як зазначає А.М.Третяк та В.М. Другак, формування
землекористування і його функціонування має низку особливостей. Земля
виступає як територіально-обмежений ресурс. Територіальна обмеженість
зумовлює монополію на землю, як об’єкт власності й об’єкт господарювання.
Як об’єкт власності земля менш доступна в силу високої вартості. Як об’єкт
господарювання земля більш доступна і приваблива. Тому в розвинутому
економічному суспільстві виникає конкуренція із приводу використання
визначеної земельної території, а у землевласника з’являється кілька варіантів
оформлення земельної ділянки на різних правах власності [7, с. 195].
Отже, поняття землекористування доцільно розглядати в природному,
правовому, економічному, екологічному, оборонно-безпековому та інших
аспектах. Де, на думку В.М. Другак з якою погоджуємось, у природному
відношенні землекористування являє собою земельний масив, який складається
з однієї або кількох земельних ділянок, відмежованих на місцевості, які
систематично використовують у різних галузях економіки або потенційно
мають умови для такого використання[7], [12].
Ми

вважаємо,

що

в

оборонно-безпековому

відношенні

землекористування оборони являє собою земельний масив, який складається з
однієї або кількох земельних ділянок, відмежованих на місцевості, які
систематично використовують військові формування і мають особливий режим
для забезпечення функціонування їх майнових об’єктів, збереження озброєння,
військової техніки та іншого військового майна [12].
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Землекористування
Фізичний
об’єкт

– місце
розміщення;
– площа і межі;
– форма;
– ландшафт;
– запаси
корисних
копалин;
– тип ґрунту;
– фізичні
характеристики;
– довкілля.

Об’єкт
економічних
відносин
– капітал у речовій
формі;
– корисність;
– доходність;
– витрати утримання;
– фінансовий актив;
– вартість;
– ціна;
– оподаткування;
– інвестування;
– попит і пропозиції;
– товар.

Об’єкт
правових
відносин
– право власності;
– речові права;
– право володіння;
– право постійного
користування;
– право оренди, застави;
– забудови;
– право на сервітут;
– право на земельну
ділянку, будівлі, які
розміщені на ній;
– право успадкування;
– інші права.

Об’єкт суспільних,
соціальних та екологічних
відносин
– місце проживання людей
усіх поколінь;
– умови безпеки життя
людей;
– невідновний природний
ресурс;
– джерело земельних та
екологічних благ*;
– просторовий базис
розміщення військових
формувань* та інших
об’єктів;
– захищається як благо всіх
людей;
– джерело біорізноманіття*.

– основа волі та
незалежності;
– престижність
володіння;
– основа гордості та
слави;
– багатофункціональне призначення;
– умова формування
середньої верстви
суспільства;
– основа оборони і
безпеки країни*.

* доповнено автором
Рисунок 1.3. Характеристика землекористування як фізичного об’єкта, економічних, правових, соціальних,
екологічних та оборонно-безпекових відносин.
Джерело: доповнено* автором [8, с. 8],[25, с. 19].
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Як зазначає Ольховець В.П., у зв’язку з тяжкою економічною
ситуацією в державі ЗСУ виділяється недостатня кількість коштів на їх
реформування та розвиток. У зв’язку з вищезазначеним та тим, що ринкові
відносини змінилися майже в усіх сферах народного господарства ми
можемо спостерігати як військові формування беруть участь у, нібито не
властивих, на перший погляд, для них завданнях. Особливо акцентується
увага на зазначеній проблемі з розрахунку на те, що на сьогоднішній день в
Україні досить гостро постало питання економічної кризи, а отже і роль
держави в економіці, необхідність її впливу на господарську діяльність
суб’єктів господарювання, підстави і межі допустимого державного
втручання в неї набули найбільшої актуальності. Саме тому ЗСУ здійснюють
господарську діяльність з метою одержання додаткових джерел фінансування
військ (сил) для підтримання на належному рівні їх бойову та мобілізаційну
готовність [26].
Отже, для глибшого розуміння процесу господарської діяльності на
території земель оборони, розглянемо окремі аспекти проблематики
військового майна, зокрема як складової нерухомості та земельно -майнових
відносин Збройних Сил України.
ЗУ «Про правовий режим майна у збройних силах України», статтею 1
«Військове майно» зазначено: «Військове майно - це державне майно,
закріплене

за

військовими

частинами,

закладами,

установами

та

організаціями Збройних Сил України (далі - військові частини). До
військового майна належать будинки, споруди, передавальні пристрої, всі
види озброєння, бойова та інша техніка, боєприпаси, пально-мастильні
матеріали, продовольство, технічне, аеродромне, шкіперське, речове,
культурно-просвітницьке,

медичне,

ветеринарне,

побутове, хімічне,

інженерне майно, майно зв’язку тощо.»[27]. Статусу військового майна воно
набуває з моменту надходження майна до ЗСУ і закріплення його за
військовою частиною ЗСУ. Більш конкретно поняття «майно», в значенні
«військове майно» визначено в наказі Міністра оборони України від 16 липня
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1997 р. № 300, а саме те, що до об’єктів господарського, технічного і
медичного призначення належать усі види складів та сховищ з
накопиченими матеріальними засобами; парки бойової, автомобільної та
іншої техніки; майстерні; аеродромні, портові та інші споруди; їдальні
(камбузи), кают-компанії, хлібозаводи (хлібопекарні); підсобні господарства;
котельні, лазні, пральні, торговельно-побутові заклади з товарами та
сировиною; казармено-житловий фонд; комунальні споруди; кімнати
побутового обслуговування, кубрики і куточки побутового обслуговування
на кораблях; медичні пункти та інші об’єкти з обладнанням, інвентарем і
майном, а також під’їзні автомобільні та залізничні шляхи (колії); порти,
причали з вантажно-розвантажувальним устаткуванням і земельні ділянки,
які виділено для потреб оборони [28].
Особливістю правового регулювання режиму військового майна в
системі Міноборони є прийняття актів реалізації – для визначення методів та
способів реалізації положень, а також деталізації відповідних положень
нормативно-правових актів. Зокрема, Міністерство оборони України своїми
наказами затвердило Порядок списання військового майна у Збройних Силах
України[29] та Інструкцію з організації охорони та захисту військового
майна, яке знаходиться на території державних підприємств, що належать до
сфери управління Міноборони, силами Військової служби правопорядку у
ЗСУ, яка затверджена наказом Міноборони від 30.03.2016 № 172[30]. Акти
реалізації приймаються з метою деталізації положень нормативно-правових
актів та визначення конкретних способів та методів реалізації цих положень.
Цікавим є дослідження адміністративного законодавства у сфері
регулювання режиму військового майна в Україні, саме ЗУ «Про правовий
режим майна у Збройних Силах України»[27], ЗУ «Про організацію
оборонного планування»[31], ЗУ «Про державне оборонне замовлення»[32].
Кучинський

Ю.Д.

виділяє

такі

структурні

елементи

механізму

адміністративного законодавства у сфері регулювання режиму військового
майна в Україні:
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1) акти адміністративно-правового регулювання, організаційні акти та
акти реалізації;
2) принципи, цілі та завдання адміністративно-правового режиму
військового майна в Україні;
3) адміністративно-правові та інші правовідносини, що виникають у
сфері використання військового майна в Україні;
4) адміністративна відповідальність за порушення режиму військового
майна в Україні [33, с. 92].
Разом з тим, на думку П. Кондрика,військові частини не мають на праві
власності майна, а тому спостерігається ситуація відсутності у військових
організаціях такої ознаки юридичної особи як відокремленість майна [34],
так як управління майном, ЗСУ має достатньо складну ієрархічну систему. А
саме, відповідно до п. 5 ст. 116 Конституції України КМУ здійснює
управління об’єктами державної власності делегуючи частину своїх
повноважень на Міністерство оборони України[35], яке відповідно реалізовує
право власності на державне майно через діяльність окремих військових
частин. ЗСУ здійснюють господарську діяльність реалізуючи свою
господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов’язків)
через суб’єкти господарювання, які мають відокремлене майно і несуть
відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах цього майна, згідно
Господарського кодексу України [36], крім випадків передбачених
законодавством.
Також ЗУ «Про господарську діяльність у Збройних Силах України»
визначено, що господарська діяльність у Збройних Силах України – це
специфічна діяльність військових частин, закладів, установ та організацій
ЗСУ, пов’язана із забезпеченням їх повсякденної життєдіяльності і яка
передбачає ведення підсобного господарства, виробництво продукції,
виконання робіт і надання послуг, передачу в оренду рухомого та нерухомого
військового майна та здійснюється з метою одержання додаткових джерел
фінансування життєдіяльності військ (сил) для підтримання на належному
48

рівні їх бойової та мобілізаційної готовності [37]. При цьому необхідне
повноцінне та правильне функціонування військового господарства як
загалом, так і окремо в кожній частині для забезпечення діяльності
військового формування (військової частини). Положенням про військове
(корабельне) господарство ЗСУ визначено, що військове господарство це
сукупність сил і засобів, які входять до складу військових частин і з’єднань, а
також передані їм у постійне чи тимчасове користування різні об’єкти
матеріально-технічної бази, матеріальні засоби, призначені для забезпечення
бойової підготовки і виховної роботи, військового побуту, правильної
експлуатації, ремонту, зберігання озброєння, військової техніки і майна[28].
Військовим частинам, закладам, установам та організаціям ЗСУ, згідно
ЗУ «Про господарську діяльність у Збройних Силах України»[37] та
Положення про військове (корабельне) господарство Збройних Сил України
[28]

надається можливість здійснювати господарську діяльність у

визначеному порядку. Господарська діяльність у Збройних Силах України не
повинна негативно позначатися на їх боєготовності та боєздатності, хоча при
цьому – головним завданням господарської діяльності у Збройних Силах
України є отримання додаткових джерел фінансування для повноцінного їх
функціонування. Згідно ЗУ «Про господарську діяльність у Збройних Силах
України»[37],

не

допускається

залучення

військовослужбовців

до

виробництва продукції, виконання робіт і надання послуг, не передбачених
цим законом.
Враховуючи, що в умовах ринкової економіки виживають лише ті
суб’єкти господарювання, які найбільш розумно та компетентно визначать
проблеми ринку, створюють та організовують виробництво продукції, яка
користується попитом, погоджуємось з позицією Ольховець В.П., бо
військова частина сильно обмежена у виборі[26]. Так як військові
формування серед суб’єктів господарського права виступають і як учасники
господарських правовідносин або земельних правовідносин, і як суб’єкти
господарювання та землекористування.
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На перший погляд складно уявити військову частину, як суб’єкт
землекористування, проте саме суб’єкти землекористування складають
найважливішу групу суб’єктів земельних відносин. Зокрема в частині 4 статті
13 Конституції України наголошується захист прав не лише всіх суб’єктів
права власності, а й господарювання[35]. Законодавство України визначає
особливим видом суб’єктів земельного права суб’єктів господарської
діяльності із особливим режимом використання земель у ЗСУ.
Особливий режим використання земель відповідно до частини 3 статті
77 ЗКУ передбачене зовнішнє зонування земель оборони - створення навколо
оборонних об’єктів захисних, охоронних та інших зон з особливими умовами
користування. При цьому необхідно визнати, що в такому спеціальному
Законі України як «Про використання земель оборони» не були
конкретизовані режими відповідних зон та порядок їх встановлення, а тільки
відтворив положення статті 77 ЗКУ щодо зовнішнього зонування земель
оборони.
Таким чином, під землекористуванням оборони слід розуміти
земельний масив, який має відповідні межі на місцевості і систематично
використовується військовими формуваннями та має особливий відповідний
режим і складається з однієї або кількох земельних ділянок, що дозволяють
функціонувати відповідним майновим об’єктам оборони та забезпечують
збереження військової техніки, озброєння та іншого військового майна.
Землекористування оборони може бути як одно функціональне так і
багатофункціональне, що є його особливістю у контексті сутності.
У сучасній Україні поняття землі оборони активно вживається у
процесі обговорення суспільних проблем, обґрунтуванні та легітимізації
державної політики щодо діяльності військових частин, установ, військово навчальних закладів, підприємств та організацій ЗСУ, інших військових
формувань. Слід зауважити, що не має єдиної думки, що таке діяльність
військових частин, установ, військово-навчальних закладів і в чому
конкретно він полягає. Досить часто, виходячи з позицій корпоративних та
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окремих групових інтересів, які суперечать суспільним потребам,
відбувається підміна поняття земель оборони.
Трансформації поняття та сутності землекористування оборони може
призводити до маніпуляцій громадською думкою та розмитості теоретичних
положень щодо земель оборони, зокрема щодо їх надання для розміщення і
постійної діяльності військових частин, установ, військово-навчальних
закладів, підприємств та організацій Збройних Сил України, а також їх місцю
в суспільстві. В сучасній соціально-гуманітарній науці існують різноманітні
ідеї

і

концепції,

серед

яких,

за

способом

визначення поняття

землекористування оборони, його призначення та функцій, виділяються два
найбільш загальних підходи до розкриття оборонно-безпекових інтересів
держави.
Тому прийшли до висновку, що поняття землекористування оборони це соціально-еколого-економічна система, яка включає земельні масиви, що
мають відповідні межі на місцевості і систематично використовується
військовими формуваннями та мають особливий відповідний режим і
складаються з однієї або кількох земельних ділянок, які дозволяють
функціонувати відповідним майновим об’єктам оборони та забезпечують
збереження військової техніки, озброєння та іншого військового майна.
Ми

дотримуємось

думки,

що

не

можна

зводити

сутність

землекористування оборони тільки до виконання покладених на військові
частини функцій та завдань. На нашу думку, визначити специфіку та
особливості землекористування оборони необхідно із розуміння суспільного
інтересу, який більш повно схоплює діалектичну, суб’єкт-об’єктну сутність.
Об’єктивну сторону інтересів суспільства складають суспільні або загально
соціальні потреби, діяльність військових частин, установ, підприємств та
організацій Збройних Сил України та система суспільних земельних
відносин.
Під суспільними земельними потребами, як вважає Бутченко Т.І., з
яким ми погоджуємось,розуміємо сукупність конкретно-історичних вимог
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об’єктивної дійсності, сутність яких виражається в необхідності збереження,
відновлення єдності природи, особистості та суспільства[38] і їх потреб у
земельних ресурсах. І тому, поняття «суспільні земельні відносини» вказує
на конкретно-історичні форми відновлення взаємозв’язку між особистістю,
діяльністю військових частин, установ, підприємств та організацій ЗСУ та
суспільством

і

має

відповідний

органічний

зв’язок

із поняттям

«землекористування оборони» яке має визначати відповідної потреби в
задоволенні матеріально-енергетичного взаємозв’язку між природними та
соціальними світами з позиції конкретно-історичних засобів їх задоволення.
Суб’єктивна сторона суспільних земельних інтересів, на думку
Бутченка Т.І. з якою автор погоджується – це сукупне ідеальне відображення
суспільних потреб різними рівнями та формами суспільної свідомості:
буденною,

теоретичною,

морально-ціннісною,

соціально-політичною,

правовою, екологічною, економічною та ін. Розвиток цього відображення
можна представити як суперечливий процес пізнання людством власних
потреб, що, не обмежуючись їх механічним віддзеркаленням, спрямований
на творення нових форм життєдіяльності[38].
Складність функцій землекористування оборони, як однієї із головної
управляючої структури суспільства, зумовила багатоманітність його
інтересів,

зокрема,

внутрішні

(стосуються

завдань

внутрішнього

облаштування діяльності військових частин, установ, підприємств та
організацій Збройних Сил України) та зовнішні (пов’язані з безпосереднім
впливом діяльності військових частин, установ, підприємств та організацій
Збройних Сил України на різні сфери суспільної життєдіяльності), тактичні
(спрямовані на розв’язання питань поточного характеру) та перспективні
(орієнтовані на середньотермінові, довготривалі, стратегічні цілі оборонної
та екологічної безпеки суспільства), явні (такі, що офіційно декларуються) та
приховані, латентні (проявляються лише у фактичній поведінці, діяльності
військових частин, установ, підприємств та організацій Збройних Сил
України, держави та її органів).
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Реалізація вищевказаних інтересів можлива шляхом запровадження
відповідної внутрішньої земельної, екологічної, військової та зовнішньої
політики держави яка відноситься до відповідної державно-управлінської
сфери. Треба сказати, що протягом конкретних історичних періодів така
політика постійно диференціюється та відповідно впливає практичні на всі
галузі суспільної життєдіяльності.
Отже, напрямки державної влади, політичний режим, рівень
централізації та децентралізації, зовнішньополітичне середовище все це
обумовлює відповідні форми управління та територіального устрою, тим
самим визначаючи об’єктивну сторону державних оборонно-безпекових,
екологічних та земельних інтересів.
При

цьому,

запобіжники,

в

державах

де

відсутні

корупційно-олігархічні

на сутність конкретно-історичнихоборонно-безпекових,

екологічних та земельних інтересів мають вплив суб’єктивно-конкретний
характер державної влади. На думку окремих науковців, вона відзначається
суперечливістю, з одного боку, координуючи суперечливу взаємодію
особистих, соціально-групових інтересів, сприяє формуванню та здійсненню
суспільних земельних інтересів, а, з іншого, маючи якість відносно
самостійної політичної організації Збройних Сил України, виражає інтереси
пануючих особистостей і соціальних груп, забезпечуючи, в такий спосіб,
проникнення їх одиничності та особливості в процес встановлення та
реалізації загального[38].
Отже, державні оборонно-безпекові, екологічні та земельні інтереси,які
по суті інтегрують діалектичний, суперечливий взаємозв’язок інтересів
суспільства та суб’єктів державної влади (певних особистостей, груп),
виступають рушійною силою поступального розвитку форм земельного
устрою і відповідних їх землекористування. Тому із розвитком форм
земельного устрою і відповідних їх землекористування в Україні (рис. 1.4)
повинна була розвиватися і система землекористування оборони.
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Земельний устрій Української РСР (1990 року)
1. Земельний устрій за
адміністративно-територіальним
поділом

Області (25)

Міста обласного
підпорядкування

2. Земельний устрій за формами
та методами використання
землі (землегосподарювання)

Міста, що мають
спеціальний статус
(Київ, Севастопіль)
Сільськогосподарські
райони

2.1. Землекористування
оборони відсутнє як
форма
землегосподарювання*

*(авторське доповнення)

Рисунок 1.4. Земельний устрій Української РСР станом 1990 рік.
Джерело: доповнено * автором [39, с. 50]

Проте, в процесі здійснення (1991-2019 рр.) земельної реформи в
Україні цього не відбулося. Із прийняттям Земельного кодексу України 18
грудня 1990 року № 561–XII, коли була визначена компетенція сільських,
селищних і міських Рад народних депутатів у галузі регулювання земельних
відносин, що обумовило відповідну зміну земельного ладу України [40].
Так, статтею 13 Земельного кодексу Української РСР ще в 1970 році
[41] було визначено, що земля в Українській РСР надається в користування:
•

колгоспам, радгоспам, іншим сільськогосподарським державним,

кооперативним, громадським підприємствам, організаціям і установам;
•

промисловим, транспортним, іншим несільськогосподарським

державним, кооперативним, громадським підприємствам, організаціям і
установам;
•

громадянам СРСР. [41].

Із прийняттям в 1990 р. земельного кодексу України [40]до складу
земель введено категорію «землі промисловості, транспорту, зв’язку,
оборони та іншого призначення» і відповідно змінилася модель земельного
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устрою (рис. 1.5).
Земельний устрій України (1991-2001 рр.)
1. Земельний устрій за
адміністративнотериторіальним
поділом

Області
(25)

Міста обласного
підпорядкування

2. Земельний устрій
за формами
власності на землю

Міста, що мають
спеціальний статус
(Київ, Севастополь)

1. Державна
2. Колективна
3. Приватна

Сільськогосподарські райони

Території
сільських рад

Території
селищних рад

Села

Селища міського типу

Районні центри та
міста районного
підпорядкування

3. Земельний устрій за
формами та методами
використання землі
(землегосподарювання)
2.1. Землекористування
оборони* (землі,

надані для
розміщення та
постійної діяльності
військових частин,
установ, військовонавчальних закладів,
підприємств і
організацій Збройних
Сил України, інших
військових
формувань та
внутрішніх військ)

*(авторське доповнення)

Рисунок 1.5. Земельний устрій України в період 1991–2001 років.
Джерело: доповнено* автором[39, с. 59]

З прийняттям в 1996 році Конституції України [24] та в 2001 році нової
редакції Земельного кодексу України [1] змінилося інституційне середовище
формування земельного устрою України. В результаті конституційних змін
адміністративно-територіального поділу та форм власності на землю, а також
земельного законодавства земельний устрій в Україні у період 2002-2016
роки приведено на рис. 1.6.
Зокрема, із прийняттям ЗУ «Про екологічну мережу в Україні» та
введення статті 179 «Природно-сільськогосподарське районування земель» в
ЗКУ сформувався новий блок в системі земельного устрою – «за природноресурсним

поділом

та

природно-економічним

районуванням

(зонуванням)»[1], [42], [14], [39].
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Земельний устрій України (2002-2019рр.)
1. Земельний устрій за
природно-ресурсним поділом та
природно-економічним
районуванням (зонуванням)
1. Екологічна мережа
України
2. Природно-сільськогосподарське районування
3. Земельно-оціночне
зонування в населених
пунктах

Районні центри та міста
районного підпорядкування

2. Земельний устрій за
адміністративнотериторіальним поділом

Області (24)
А Р Крим

Міста
обласного
підпорядкування

Села

Міста, що мають
спеціальний статус
(Київ,Севастополь)

Сільськогосподарські райони

Селища міського
типу

3. Земельний устрій за
формами власності на
землю

1. Державна:
1.1. Загальнодержавна
(КМУ)
1.2. Регіональна (АР Крим,
місцеві адміністрації
2. Комунальна
2.1. Громад
2.2. Спільна
3. Власність іноземних
держав
4. Спільна:
4.1. Сумісна
4.2. Часткова
5. Приватна:
5.1. Громадян
5.2. Юридичних осіб

4. Земельний устрій за формами та
методами використання землі
(землегосподарювання)

4.1. Землекористування
оборони (землі, надані для
розміщення і постійної
діяльності військових
частин, установ, військовонавчальних закладів,
підприємств та організацій
Збройних Сил України,
інших військових
формувань)*

Рисунок 1.6. Земельний устрій України в період 2001–2019 роки.
Джерело: доповнено* автором [39, с. 75]
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Відповідні зміни на думку Третяка А.М. та Третяк В.М. пройшли в
блоках «за адміністративно-територіальним поділом», «за формами власності
на

землю»

та

«за

формами

та

методами

використання

землі

(землегосподарювання)» в контексті виключення територій сільських і
селищних рад із адміністративно-територіальних одиниць, введенням
Конституцією України і земельним кодексом України комунальної власності на
землю замість колективної власності на землю, формування нових ринковоорієнтованих форм господарювання (землеволодінь та землекористувань) [43].
В цьому зв’язку сутність землекористування оборони у контексті зміни
оборонно-безпекових, екологічних та земельних інтересів змінилася. Воно
набрало ознак багатофункціональності і більш складних економічних,
екологічних та правових відносин власності на землю і інші природні ресурси.
Отже, поняття сутності землекористування оборони, на відміну
існуючого, характеризується як багатофункціональне землекористування із
складними економічними, екологічними, соціальними та правових відносинами
власності на землю і інші природні ресурси.

1.2. Методологічні засади формування землекористування оборони
Земля як унікальний об’єкт у системі суспільних відносин, на який, на
думку Третяка А.М., «спрямовані інтереси всіх членів людського суспільства, є
універсальним чинником суспільного життєзабезпечення: предмет і засіб праці
в базових галузях виробництва, зокрема в сільському і лісовому господарс тві;
просторовий базис існування» кожної людини в усіх без винятку формах його
життєдіяльності; носій багатих природних ресурсів; територіальна основа
державності й національного самовизначення[5]. Тому до системи земельних
відносин та землекористування залучені у прямій й опосередкованій формах усі
члени суспільства, надаючи цим відносинам різноманітності потреб, які
перетинаються, взаємодоповнюються або, навпаки, виключають одна одну,
інтересів, ціннісних настанов, орієнтації і мотивацій.
Це означає, що система земельних відносин та землекористування є
складним пунктом загальнонаціональних (в тому числі оборонно-безпекових),
групових (відомчих, територіальних) та індивідуальних інтересів, які на думку
А.М.Третяка, виникають з приводу розподілу й перерозподілу земельних
ресурсів, їх продуктивного опанування та ефективного використання, а також
охорони й раціонального відновлення втрачених під час господарської
діяльності корисних споживчих властивостей землі. Вона виділяється у
виняткову соціально-економічну та оборонно-безпекову категорію через
специфіку землі як унікального об’єкта загальних багатоцільових інтересів [44].
А. М. Третяк констатує, що земельні ресурси «виступаючи як об’єкт
всезагальних інтересів і «наскрізний» чинник суспільного відтворювального
процесу, є основою для формування і виділення в єдиній системі суспільних
відносин їх специфічної складової суспільних земельних відносин –
землекористування. У ході землекористування, економічні, екологічні,
сільськогосподарські, містобудівні та інші земельні відносини об’єктивно
обумовлені в соціально-економічні зв’язки і відносини (залежності) між
людьми з приводу використання землі[5, с. 142]. Ці відносини виникають у
зв’язку з розподілом, використанням і відновленням корисних властивостей

земельно-територіальних ресурсів.
Виходячи з триєдиної функції землі, за А.М. Третяком: 1) просторового
операційного базису; 2) інтегрального природного ресурсу – джерела
продовольства і засобу виробництва; 3) носія суспільно*-соціальних інтересів і
екологічних умов життя населення, у системі суспільних інтересів,
ефективність землекористуванням необхідно розглядати в чотирьох аспектах:
суспільному*, соціальному, економічному та екологічному[45],[46, с. 8]
(Авторське доповнення – «суспільні інтереси» і відповідно «суспільні аспекти»
ефективності землекористування)
Тому, безліч земельних інтересів, які виникають у суспільстві, можна
умовно поділити на групи[6], [47]:а) інтереси з приводу ефективного
опанування природних властивостей земельного ресурсу (еколого-технологічні
інтереси); б) інтереси з приводу товарно-грошових параметрів земельної
власності (соціально-економічні інтереси);в) інтереси з приводу обороннобезпекових

параметрів*

землекористування

(суспільні

інтереси),

(*авторське доповнення).
Під суспільними потребами,погоджуючись з Бутченком Т.І. розуміємо,
сукупність конкретно історичних вимог об’єктивної дійсності, сутність яких
виражається в необхідності збереження, відновлення єдності природи,
особистості та суспільства. Власне, поняття «продуктивні сили» характеризує
конкретно історичні засоби задоволення потреби в забезпеченні матеріально
енергетичного взаємозв’язку між природними та соціальними світами, а
поняття «суспільні відношення» вказує на конкретно-історичні форми
відновлення взаємозв’язку між особистістю та суспільством [38].
Суб’єктивна сторона суспільних інтересів – це сукупне ідеальне
відображення суспільних потреб різними рівнями та формами суспільної
свідомості:

буденною,

теоретичною,

морально-ціннісною,

соціально

політичною, правовою, економічною, безпековою та ін.
Отже, реалізація будь-якої моделі розвитку суспільства пов’язана з
багатьма загрозами безпеці людини, яка в цьому разі завжди підпорядкована
непередбачуваній стихії природних, соціальних та оборонно-безпекових
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процесів. Зниження невизначеності в існуванні людського роду, стабілізація й
упорядкування суспільних відношень зумовлюються зростанням здатності
людини розуміти загально-соціальні потреби та контролювати хід їх
задоволення[38].
Виступаючи як об’єкт всезагальних інтересів і «наскрізний» чинник
суспільного відтворювального процесу, земельні ресурси, за А.М.Третяком з
яким погоджуємось, є основою для формування і виділення в єдиній системі
суспільних відносин їх специфічного складника суспільних земельних відносин
– землекористування [5]. Під час землекористування економічні, екологічні,
сільськогосподарські, містобудівні, оборонно-безпекові та інші земельні
відносини об’єктивно зумовлені соціально-економічними зв’язками і
відносинами (залежностями) між людьми з приводу використання землі. Ці
відносини, на думку Коваля Я.В. виникають у зв’язку з розподілом,
використанням

і

відновленням

корисних

властивостей

земельно-

територіальних ресурсів[48, с. 8].
Конституцією України (ст. 3) закріплено норми: «Людина, її життя і
здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні
найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії
визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед
людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини
є головним обов’язком держави»[35]. Тому, на думку Коваліва О., визнання
життя і здоров’я людини найвищою соціальною цінністю, вимагає особливого
ставлення до конкретних умов її життєдіяльності, зокрема до використання
землі та її природних ресурсів[49, с. 186-187]. У процесі такого
землекористування

господарські,

соціально-економічні,

екологічні

та

оборонно-безпекові відносини мають слугувати насамперед інтересам усіх
громадян України (національним інтересам). Вони мають бути зрозумілими
для всіх громадян і всебічно підтримуватися громадянським суспільством у
відкритому діалозі. На його думку, попри всі наявні недоречності з хибним,
часто руйнівним процесом під егідою «реформ» і прискоренням купівліпродажу сільськогосподарських угідь, українське суспільство, особливо в
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сільському просторі, потребує негайних рецептів виходу з кризи та досягнення
бажаної мети – бути господарем на власній землі, реалізуючи конституційні
права власності Українського народу як єдиного власника своєї землі та її
природних ресурсів [50].
Ця основна конституційна вимога і перехід до конструктивного
осмислення й оновлення суспільно-економічних відносин також вимагає
розгляду таких надважливих проблем з позиції національних інтересів у
контексті

багатофункціонального

землекористування

через

систему

збалансованих ринкових земельних відносин на рентній основі, а не просто
через запровадження вільного ринкового обороту[50]. Саме тому питання
раціонального використання, особливо охорона землі з усіма її особливостями
та властивостями як багатогранного природного ресурсу і живого природного
середовища є найактуальнішими.
З метою врегулювання наявних проблем у галузі використання і охорони
земель, О.І. Ковалів [49, с. 207]розробив і пропонує застосувати (мінімум
впродовж періоду повного подолання тіньової економіки й досягнення
соціально-економічного розвитку в Україні — не нижче середнього рівня в ЄС)
алгоритм чотирьох взаємозалежних видів власності (Н; Д; П; М) як основних
об’єктів

й

одночасно

суб’єктів

заінтересованості

в

раціональному

природокористуванні у межах конкретної ділянки (рис. 1.7).
Такий підхід зумовлює пошук реальних чинників балансування інтересів
у процесі одержання матеріальних вигод, пов’язаних із земельними
відносинами як головних умов земельної реформи в Україні.
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Рисунок 1.7. Чотири основні взаємозалежні види власності як головні
об’єкти й одночасно суб’єкти зацікавленості[49, с. 207].
Отже, основою практично будь-яких відносин людини щодо землі, як
зазначає Другак В.М., є поєднання особистого та економічного інтересів. В
умовах товарного виробництва задовольнити особистий інтерес можна, лише
працюючи на все суспільство[7],[51]. Цю особливість помітив ще А. Сміт:
«Кожна окрема людина прагне застосовувати свій капітал так, щоб його продукт
мав найбільшу вартість. Звичайно вона і не має на увазі сприяти суспільній
користі і не усвідомлює, наскільки вона сприяє їй. Вона має на увазі лише свій
особистий інтерес, переслідує лише власну вигоду, причому в цьому разі вона
невидимою рукою спрямовується до цілі, яка зовсім не входила в її наміри.
Переслідуючи свої особисті інтереси, вона часто більш дієвим чином слугує
інтересам суспільства, ніж тоді, коли свідомо прагне слугувати їм».[52, с. 25]
Економічні інтереси можна назвати формою вираження у свідомості
людини економічних потреб суспільства й окремих особистостей, що
спонукають їх до відповідної діяльності. Саме ці інтереси, за Другак В.М., і
стають чинниками поведінки, мотивами діяльності їх носіїв на все
суспільство[7], [51].
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Тому земельні інтереси, які виникають у суспільстві в системі економіки
землекористування, на відміну від Другак В.М., яка земельні інтереси
розподіляє на дві групи 1) еколого-технологічні; 2) соціально-економічні [8],
[53],[54], А.М.Третяк, земельні інтереси поділяє на три групи [5]: у сфері
розподілу і перерозподілу земельних ресурсів перша група суспільних
земельних інтересів (соціальна) орієнтується на параметри розмірів власності
для різних соціальних груп та форм землекористування. Друга економічна
група суспільних земельних інтересів у сфері розподілу та перерозподілу
земельних ресурсів спрямована на структуру земельної власності за складом,
поєднанням

і

пропозиціями,

які

складають

економічні

форми

землекористування. У цьому разі інтереси суспільства орієнтуються не лише на
збереження в розпорядженні держави необхідної частини земель для
розв’язання загальних завдань розвитку земельних і територіальних ресурсів,
але і на те, щоб цей життєво важливий чинник у цілому перебував у тих
власників, які здатні найбільш розумно і з максимальною користю
розпорядитися землею для всіх членів суспільства. Інтереси поодиноких
власників спрямовані на збереження за кожним з них прав володіння,
користування й розпорядження земельною власністю, незалежно від
ефективності її експлуатації. Відповідно, суперечності з приводу фактичного
землеволодіння безумовні й потребують урегулювання. У сфері розподілу й
перерозподілу земельних ресурсів третя група суспільних земельних
екологічних інтересів орієнтується на параметри функціонально-господарської
структури земельного фонду, а саме фокусується на масштабах, пропорціях і
пріоритетах його розподілу за ступенем господарського освоєння (освоєні, слабо
освоєні та неосвоєні), видах і категоріях (рілля, сіножаті, пасовища, території
під забудовою, лісові угіддя, чагарники, болота тощо), інтенсивності
експлуатації й антропогенної дії. Як суспільні, так й індивідуальні інтереси,
здебільшого, однаковою мірою орієнтовані на підтримання найефективнішої
екологічної структури земельного фонду, яка організовується під час
землеустрою[54],[5].
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Розкриваючи наведені вище зрізи суспільних інтересів з приводу
ефективного використання землі на думку А.М. Третяка, вони концентруються,
у першому випадку навколо соціальних проблем, наприклад, зменшення
питомої ваги незаможного населення, задоволення інтелектуальних та інших
потреб

людей.

У

другому

випадку,на

думку

А.М.

Третяка,

О.Ф. Ковалишин,йдеться вже про стійке, низько затратне і високопродуктивне
землеволодіння й землекористування, результатів якого досягають за рахунок
найповнішої відповідності суспільному споживчому попиту, а витрати мають
стійку тенденцію до зниження за рахунок активного опанування досягнень
науково-технічного прогресу й соціальних мотивацій до високопродуктивної
праці[5],[55]. Та й суспільство зацікавлене, щоб висока продуктивність
освоєння та використання земельних ресурсів поєднувалися з максимальним
збереженням і примноженням їх корисних властивостей і якостей. У третьому
випадку, вони концентруються навколо гранично допустимих антропогенних
навантажень на довкілля і природні ресурси[5].
Це не означає, що інтереси посіли відповідне їм місце у глобальному
забезпеченні історичної перспективи людської популяції та збереження її як
біологічного виду.
Отже, освоєння земель дедалі більше підкоряється об’єктивній
необхідності екологізації землекористування, пошуку найбільш обґрунтованих,
з погляду охорони довкілля, форм і способів економічно продуктивного,
ефективного,

а

у

кінцевому

рахунку

–

сталого

(збалансованого)

землекористування.
Достатню еколого-економічну спрямованість мають інтереси, зв’язки і
залежності, які виникають у зв’язку з відновленням втрачених під час
господарської діяльності корисних властивостей земельних ресурсів. Тут
досить чітко А.М. Третяк виділяє два напрями прояву суспільних інтересів і
залежностей: перший – інтереси й залежності у зв’язку з відновленням
корисних властивостей земельних ресурсів як природного компонента, другий –
як специфічного товару в економіці країни [5].
У першому випадку предметом інтересів є діяльність з подолання
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процесів деградації земельного фонду. Зокрема, йдеться про запобігання
наслідкам і подолання наслідків водної ерозії, заболочування, переущільнення
й порушення структури ґрунтів, їх забруднення пестицидами, важкими
металами й радіонуклідами тощо. При цьому сукупністю суспільних інтересів є
підстава, на якій ґрунтується суспільний компроміс з приводу мети, завдань,
напрямів, механізмів і джерел фінансування заходів щодо збереження та
збільшення корисних властивостей земель.
У другому випадку на думку А.М. Третяка варто розглядати підтримку на
відповідному рівні товарних властивостей земельної власності: вплив на цінові
параметри на земельному ринку, створення умов для збереження ліквідності
земельних ділянок, їх ефективного ринкового обороту, збереження реальної
вартісної форми як основи для оподаткування і т.п. У цьому разі інтереси
суспільства й конкретного землевласника за одними позиціями збігаються, за
іншими є суперечливими. Так, у збереженні на визначеному рівні ринкової ціни
землі як заставної вартості інтереси суспільства й землевласника в остаточному
підсумку збігаються. Менш гармонійні суспільні та приватні інтереси з приводу
ринкового земельного обігу, величини земельного оподаткування і т.п.[5].
На наш погляд, необхідно виділити і третій аспект напрямів прояву
суспільних інтересів і залежностей, це оборонно-безпековий. [45, с. 89]. Тут
землекористування виділяється в надзвичайний блок у системі соціальноекономічних та екологічних відносин через специфіку землі як своєрідної
категорії національного територіального ресурсу.
Тому, ми вважаємо, враховуючи історичний досвід, сучасний соціально економічний та екологічний стан в Україні, відповідні етнічні й культурні
чинники, стратегічною метою формування землекористування оборони є
забезпечення найраціональнішого використання земель, всебічної охорони і
створення на цій підставі екологічно безпечного землекористування. [45, с. 89].
В цьому зв’язку, проблема розподілу земель, на думку Лобунька А.В., є
однією з традиційно складних і, до цього часу, до кінця не вирішених проблем
По-перше, на думку А.В. Лобунько, завдання розподілу земель з точки зору
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наукового підходу повинна вирішуватися із застосуванням методів дискретної
математики, методів кластерного аналізу, теорії перебору і інших методів
математичної статистики. По-друге, підходи до розподілу земель пов’язані із
особливостями функцій, які земля виконує у суспільстві, вибраними критеріями
до класифікації земель, яка в свою чергу не може бути абсолютною і єдиної на
всі випадки життя. Такий підхід неможливий навіть теоретично [56], [57].
Отже, розподіл земель повинен здійснюватися на основі чітко визначених
цільових критеріїв, параметрів та ознак, система яких визначається конкретною
предметною областю та вимогами конкретних груп землекористувачів[45, с.
89].Разом з тим, як вважає А.Лобунько, перерозподіл земель повинен
здійснюватися залежно від цих потреб та інтересів людей (суспільства). Адже,
земля як природний ресурс залежно від цінності і наявності тих чи інших
природних ресурсів, виконує такі функції:основа життя людини, джерело
задоволення її першочергових потреб, найважливіша умова існування
змінюваних людських поколінь; базова основа всіх існуючих біоценозів і
біосфери в цілому; основне джерело естетичної краси і багатства всього
природного комплексу в цілому[58, с. 31-32].
Земля як соціально-економічна категорія, виконує функції:

• просторовий базис виробництва та життєдіяльності, в тому числі
безпеки, людського суспільства;

• головний засіб виробництва в сільському і лісовому господарствах;
• складова відновлення продуктивних сил людини та збереження її
здоров’я.
На рис. 1.8 показані протиріччя в суспільних потребах й наявності
земельних та інших природних ресурсів, що є базовою основою щодо
визначення цілей розподілу земель для оборонно-безпекових цілей.

66

Землі особливої охорони з основним цільовим призначенням для
оборони
Суспільні потреби:
Необмежені, постійно
зростають кількісно і
розвиваються якісно

Протиріччя

Земельні та інші
природні ресурси:
кількісно і якісно
обмежені, вичерпні,
рідкісні

Лежать в основі розподілу землі на основі
підвищенняобороноздатності держави, як її здатності до захисту
у разі збройної агресії або збройного конфлікту,визначають мету
розподілу землі, породжують проблему вибору найбільш ефективного
землекористування оборони

Вибір держави
Які природні ресурси,
якої якості, в якій
кількості
використовувати

Які земельні та інші
природні ресурси використовувати для задоволення
потреб саме оборони

Якому органу виконавчої влади дістануться земельні ділянки
і в якій кількості

Розподіл земель на типи (підтипи) за функціональною потребою
земельних та інших природних ресурсів
Задоволення потреб держави у земельних ділянках для
підвищення обороноздатності країни

Рисунок 1.8. Логічно-смислова схема сутності розподілу земель для
оборонно-безпекових цілей.
Джерело: розроблено автором.

Діяльність ЗСУ продукує ризик виникнення та, власне, саме виникнення
життєво-небезпечних та еколого-небезпечних факторів, що в свою чергу
негативно впливає на життя і організм людини та зумовлює погіршення стану
земель і навколишнього природного середовища як середовища існування
людини. Це проявляється безпосередньо в тому, що в результаті утримання та
експлуатації авіаційних і військово-морських баз, військових полігонів,
учбових центрів, баз і складів пально-мастильних матеріалів, військоворемонтних і будівельних підприємств, парків бойової і автотракторної техніки,
військових лісгоспів і сільськогосподарських підсобних господарств, об’єктів
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енергопостачання, зливних і очисних споруд, місць збору та утилізації відходів,
а також внаслідок неможливості дотримання вимог екологічної безпеки під час
проведення заходів бойової підготовки військ (сил) забруднюється та існує
ризик забруднення основних складових довкілля: земель, поверхневих та
підземних вод, повітря тощо. Сумарний ефект від впливу збройних сил на
забруднення земель та довкілля в мирний час можна порівняти із впливом
однієї з галузей промисловості середнього масштабу. Відповідно, наведене
вище зумовлює потребу вивчення проблеми наявності еколого-економічного
ризику землекористування в результаті здійснення діяльності Збройними
Силами України.
Розглядаючи еколого-економічний ризик в землекористуванні Збройних
Сил України, слід відмітити деякі його характерні риси, які пов’язані, перш за
все, із особливостями зазначеного виду діяльності. Це виражається у тому, що
діяльність Збройних Сил України слід розглядати в мирний і військовий час,
при яких її зміст, умови, а отже і прояв еколого-економічного ризику будуть
різними. На думку Н.С. Малеіна [59, с. 163], у сучасних умовах науковотехнічної революції багато видів виробничої діяльності не виключають
повністю безпеки людини. Тому, для більш повного з’ясування поняття
феномену еколого-економічного ризику в землекористуванні у сфері оборони
доцільно дослідити його кількісний та якісний прояв.
Особливо небезпечним є ризик виникнення еколого-небезпечних
факторів при можливому застосуванні видів озброєння як у мирний, так і у
військовий час стосовно екологічно небезпечних видів діяльності, зокрема
вибухів складів із зброєю, промислових підприємств та виробництв. Тому
доцільно здійснити класифікацію еколого-економічного ризику за військовотехногенними факторами впливу на земельні ресурси та навколишнє
середовище.

За

такого

підходу

еколого-економічний

ризик

в

землекористуванні можна класифікувати на ризик:а) механічного характеру
(ризик забруднення земель забруднення нерозірваними боєприпасами,
металевими відходами, спричинення ерозії, дефляції, де гуміфікації ґрунтів);
б)

хімічного

характеру

(забруднення

земель

пально-мастильними
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матеріалами, антифризами,розчинниками, залишками вибухових речовин і
пороху);в)біотичного характеру (деградація ґрунтів та екосистем, збіднення
біорізноманіття, біогенна акумуляція шкідливих речовин).
Для виявлення ступенів екологічної безпеки, М.О. Фролов , пропонує
його класифікувати за режимами функціонування єдиної державної системи
на: а) режим повсякденної діяльності (вочевидь, це ступінь прийнятного
ризику); б) режим підвищеної готовності (частково прийнятний ризик); в)
режим діяльності у надзвичайних ситуаціях (неприйнятний ризик); г) режим
діяльності у надзвичайних станах (катастрофічний ризик)[60].
Тому зважаючи на особливий режим землекористування оборони, нами
запропоновано при класифікації землекористування оборони в розрізі підтипів
враховувати ступінь ризику, зокрема: 1) землекористування із катастрофічним
ступенем еколого-економічного ризику; 2) землекористування із підвищеним
ступенем еколого-економічного ризику; 3) землекористування із значним
ступенем еколого-економічного ризику; 4) землекористування із не значним
ступенем еколого-економічного ризику.
Стосовно прийнятного або допустимого еколого-економічного ризику в
землекористуванні, то нормальним можна визнавати такий розвиток
земельних відносин, за якого права та обов’язки громадян і юридичних осіб
реалізуються безперешкодно у повному обсязі і ніщо не заважає належній
реалізації права на життя та здоров’я, права на землегосподарювання і
відповідні доходи від нього, тощо. Наведена класифікація дає змогу більш
повно розкрити категорію еколого-економічного ризику в землекористуванні
оборони та зумовлює подальший розгляд його особливостей.
Використовуючи розуміння сутності розподілу земель для обороннобезпекових цілей можна сформулювати його поняття. Так, на нашу думку,
розподіл земельдля оборонно-безпекових цілей – є процес розподілу земель із
врахуванням потреб обороноздатності держави, як її здатності до захисту у разі
збройної агресії або збройного конфлікту, який направлений на задоволення
суспільних інтересів держави щодо оборонно-безпекових потреб, із
відповідним функціональним зонуванням використання і охорони земель та
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інших природних ресурсів (за підтипами землекористування) з врахуванням
різноманітних ступенів еколого-економічного ризику[45].
Ми вважаємо, що здійснення науково-обґрунтованого розподілу земель за
типами

(підтипами)

землекористування,

цільовим

призначення

та

функціональним використанням є однією із функцій держави щодо реалізації
земельної політики у сфері оборони. Тому,на нашу думку, сутність розподілу
земель полягає у збалансуванні протиріч у потребах в земельних ділянках
держави для оборонно-безпекових цілей і наявністю (можливістю виділення
зон підтипів землекористування) земельних та інших природних ресурсів
відповідної кількості і режиму землекористування[45].
Обґрунтування інституційної схеми формування системи земельних
відносин і механізмів, що реалізують перерозподіл землі, підпорядковується
законам, що регулюють в суспільстві організацію і економіку відповідних
галузей, сукупності організаційних, економічних, екологічних і правових
механізмів (важелів, регуляторів, норм і інститутів), що стимулюють економне та природоохоронне використання земель та попереджують використання, яке завдає довкіллю непоправні збитки, одночасно знижуючи при родні властивості і ефективність використання землі та інших природних ресурсів та заснованого на базі оборонно-безпекової функції землекористування.
Сукупність таких законодавчо встановлених механізмів (організаційних,
екологічних, економічних, землевпорядно-правових) або правил використання
землі формує систему перерозподілу земель, яка організовує, стимулюючі і
такі, що стримують, обмежують, в цілому – напрямні дії людей з землею в
потрібних для суспільства межах.
До землевпорядно-правових заходів тут можна віднести: зонування
земель

за

типами

(підтипами)

землекористування,

землеустрій

та

землевпорядкування, інформаційне забезпечення, встановлення меж розміру
земельної ділянки, порядок визначення та державної реєстрації особливого
режиму використання земель та прав володіння і користування суб’єктів
землекористування.
Економічні заходи регулювання перерозподілу земель передбачають
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використання вартісних вимірників для орієнтації суб’єктів землекористування
в виборі системи та способів використання і охорони земель та інших
природних ресурсів, які забезпечують обороноздатність країни при збереженні
довкілля.
В юридичному аспекті, перерозподіл земель із відповідними режимами
використання

і

охорони

та

еколого-економічними

ризиками

в

землекористуванні оборони, на нашу думку, слід розглядати як встановлену
нормами земельного, екологічного та оборонного законодавства обставину, з
якою

пов’язується

виникнення,

зміна,

припинення

відносин

із

землекористування оборони з екологічно-небезпечними об’єктами (в тому
числі, озброєння Збройних Сил України), яка визначає формування і реалізацію
спеціальної правосуб’єктності відповідних фізичних, юридичних осіб. Правові
акти законодавчо закріплюють заходи, обґрунтовані наукою і перевірені
практикою,

роблять

їх

нормами,

обов’язковими

для

суб’єктів

землекористування оборони. Умови використання землі формуються, і вимоги
виконуються за допомогою адекватних завданням правових, економічних,
екологічних, організаційних, соціальних інститутів, що становлять у сукупності
цілісний взаємно узгоджений по деталях механізм регулювання дій із
земельними ділянками.
Ми вважаємо,що в основу розподілу земель в межах категорії земель
оборони за типами (підтипами) землекористування, мають бути покладені
методи використання і охорони земель і інших природних ресурсів на основі
відповідних

еколого-економічних

ознак.

Пропозиції

автора

щодо

удосконалення розподілу земель за цільовим призначенням та функціями
використання відображені на рис. 1.9.
Тому слід виділити, із врахуванням функцій землі, які вона виконує в
обороноздатності країни, такі землі:
1) землі, які використовуються як територіальний базис сфери оборони;
2) землі з особливим режимом використання, в тому числі і
природоохоронним;
3) землі, які використовуються як основний засіб виробництва[45].
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Земля, як просторовий
базис обороноздатності та
життєдіяльності
військової людини

Землі житлової,
громадської, та іншої
соціально-необхідної
забудови у сфері
оборони
Землі для розміщення і постійної
діяльності військових частин, воєнної
промисловості, інженерних мереж тощо

Категорія земель оборони

Земля, як основний засіб
виробництва
Сільськогоспо
дарські землі

Землі лісового
фонду

Земля, як природний
ресурс і кладова
біорізноманіття

Землі для
збереження та
використання
природнозаповідного фонду
Землі водного фонду

Землі інших військових формувань, утворених відповідно
до законодавства України

Рисунок 1.9. Логічно-смислова схема розподілу земель оборони за
функціональними типами (підтипами) землекористування.
Джерело: удосконалено автором з використанням джерел[61], [62] [45, с. 90].

Викладене обумовлює здійснення зміни методологічного процесу
розподілу земель в межах категорії за цільовим призначенням (рис. 1.10).
При цьому необхідно враховувати, що основними недоліками існуючого
методологічного процесу розподілу земель в межах категорії оборони як
основного цільового призначення в Україні є:
❖
не врахування багатофункціональності використання земель;
❖
накладання
категорій
одна
на
одну,
зокрема,
сільськогосподарського та лісогосподарського землекористування яке належить
до інших категорій земель;
❖
неоднозначність визначення цільового призначення земельних
ділянок в процесі їх надання та формулювання функціонального використання
за існуючою класифікацією тощо.
Таким чином, модель методологічного процесу розподілу земель в межах
категорії оборони в Україні повинна базуватися на: функціях землі в розвитку
обороноздатності країни, а в основу розподілу земель мають бути покладені
типи (підтипи) землекористування залежно від функцій землі в суспільстві та
оборонно-безпекових, соціальних, економічних і екологічних, суспільних
інтересів щодо використання земель і інших природних ресурсів.
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Розподіл земель оборони

Базова основа розподілу земель в межах основного цільового
призначення
1. Функції землі в розвитку суспільства
Територіальний базис
розміщення об’єктів
оборони та місць
проживання військових

Основний засіб
виробництва в
сільському та лісовому господарствах

Природний ресурс та
складова живої і не
живої природи

2. Оборонно-безпекові, соціальні, економічні, екологічні та
технологічні суспільні інтереси
Розподіл земель в межах категорії та типи (підтипи)
землекористування залежно від функціонального використання
земель та інших природних ресурсів
Розподіл по типах (підтипах) землекористування (зонування
земель)
Розподіл земель залежно від призначення за видами їх
використання
Розподіл за цільовим призначенням та функціональним
використанням
Розподіл земель залежно від правового режиму землекористування
А) за формами землекористування;
Б) за правовим режимом, в т.ч. за ступенем еколого-економічного ризику
(землекористування особливої охорони, природоохоронне
землекористування, земельні ділянки, які є складовими
природоохоронного землекористування, рекреаційних та інших цілей)

Розподіл земель за дозволеним використанням
Розподіл за угіддями та функціональним використанням (авіаційні,
ракетні, військово-морські, бази сухопутних військ, земельні ділянки
житлової та громадської забудови і т.д.)

Рисунок 1.10. Логічно-смислова модель методологічного процесу
розподілу земель оборони за цільовим і функціональним використанням
(червоним виділені пропозиції автора).
Джерело: розроблено автором із використанням [58, с. 49].
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Підтримуємо позицію Мірошниченко А., що ситуація, коли земельна
ділянка може одночасно належати до кількох категорій земель є проблемною.
Наприклад, коли до земель оборони входять землі лісового та водного фонду,
землі сільськогосподарського призначення тощо. В українському законодавстві
не має спеціального регулятора співвідношення між режимами різних категорій
земель, крім випадків оподаткування земельних ділянок земельним податком
[9]. Окрім того, така ситуація може становити серйозну проблему для земель
оборони, не дивлячись на те, що здебільшого такі протиріччя між різними
правовими режимами, закон в принципі дозволяє вирішити.
В цьому аспекті, цікавою є пропозиція А.М. Третяка, Р.М. Курильціва та
інших

дослідників

щодо

запровадження

багатофункціонального

землекористування[63].А також думка А. Мірошниченка щодо визнання
можливості належати однієї земельної ділянки земель оборони одночасно до
кількох типів (підтипів) землекористування[9]. Так обов’язково слід
визначитись із шляхами розв’язання певних колізій, у разі їх виникнення, між
режимами, прийнявши певні правила, зокрема щодо визначення пріоритетів
типів (підтипів) землекористування над іншими.
При ранжуванні землекористування оборони в межах типів (підтипів)
нами пропонується дотримуватись такого порядку:
1) землекористування особливої охорони (земельні ділянки де розміщені
будинки, споруди, передавальні пристрої, всі види озброєння, бойова та інша
техніка, боєприпаси, паливно-мастильні матеріали, продовольство, технічне,
аеродромне тощо); 2) природоохоронне землекористування (земельні ділянки
природно-заповідного фонду та які використовуються для історико-культурних
і оздоровчих цілей); 3) земельні ділянки, які є складовими природоохоронного
землекористування (лісові угіддя, водні та водно-болотні угіддя тощо); 4)
сільськогосподарські угіддя; 5) земельні ділянки, які використовуються для
рекреаційних цілей; 6)інші землі,що перебувають в категорії земель оборони
(земельні ділянки житлової та громадської забудови, несільськогосподарські
угіддя тощо).
Формування землекористування оборони це складний процес щодо
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визначення багатоаспектності земельних відносин та багатофункціональності
використання і охорони земельних та інших природних ресурсів представлено
на рис. 1.11 у вигляді логічно-смислова модель формування землекористування
оборони.
Багатофункціональність землекористування оборони

суспільне (базисне) використання
суспільна функція
корисність оборонно-безпекового
характеру

екологічне використання
екологічна функція
земельні та інші природні ресурси які
забезпечують функціонування екосистеми

Зміст
функцій

Використання, що задовольняє
соціальні інтереси
соціальна функція
захист права власності на землю
Українського народу

Базовий тип та допоміжні підтипи землекористування

Оборонно-безпековий (базовий)

Екологічний
Лісогосподарський
Житлове будівництво і т.д.

Оздоровчий, рекреаційний

Рисунок 1.11. Логічно-смислова модель формування землекористування
оборони (розроблено автором)
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Йому притаманні просторове поєднання окремих земельних ділянок з
різними функціями, об’єднання різних функцій, щодо однієї земельної ділянки,
але розділених в часі та інтеграція усіх функцій, що властиві земельній ділянці
в часовому проміжку.
Таким чином, землекористування - це процес використання земельних
ресурсів для різних цілей (оборони, розміщення населених пунктів,
промислових

об’єктів,

виробництва

сільськогосподарської

продукції,

видобутку корисних копалин, рекреаційних цілей та ін.), який здійснюється на
основі законодавчих норм і правил.
При розробці дослідницької концепції землекористування оборони ми
виходили з теоретичних уявлень про багатофункціональне землекористування
як політико-правову оборонно-безпекову систему, що представляє собою
сукупність видів використання земельних ресурсів на певній території і
включає чотири основні компоненти: екологічний, соціальний, економічний і
правовий, які формуються на оборонно-безпекових засадах.
Логічно-змістовна схема сутності багатофункціональності системи
землекористування оборони наведена на рис. 1.12.

Політикоправовий як
обороннобезпековий)
компонент

Економічний
компонент

Використання
земельних та інших
природних ресурсів в
процесі здійснення
оборонно-безпекової
діяльності
Типи ЗК
1

Підтипи ЗК
1

Соціальнобезпековий
компонент

Екологічний
компонент

Природна сфера

Суспільна сфера

ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ОБОРОНИ

2

2
3

Рисунок 1.12. Логічно-змістовна схема сутності багатофункціональності
системи землекористування оборони (розроблено автором)
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Екологічний компонент визначає коло питань, що характеризують
зв’язки в системі «людина - земельні ресурси», а також обумовлених впливом
господарської

діяльності

на

стан

земельних

ресурсів

(проблеми

землекористування).
Соціально-безпековий
організацію

компонент

землекористування,

відповідає

раціональну

за

територіальну

організацію

території

(землеустрій). Економіка та екологія землекористування тяжіють до
громадської сфери і торкаються питань власності на землю, регламенту
(правил) землекористування, вартості земель, плати за землю та ін.
Тип землекористування визначається природними і соціальноекономічними передумовами і відрізняється один від іншого різними цілями
використання земельних ресурсів (існують оборонний, лісогосподарський,
сільськогосподарський, промисловий, рекреаційний, сельбищний та ін. види
землекористування).
А підтип землекористування – це категорія якісна – визначається
екстенсивними і інтенсивними факторами. Розрізняють, як правило,
екстенсивний та інтенсивний типи землекористування залежно від функцій
використання майна та інших природних ресурсів.
Основною структурною складовою регіонально-територіальної системи
землекористування є земельні ресурси, які виступають одночасно як території,
на яких здійснюється проживання населення та виробнича або обороннобезпекова діяльність (просторовий базис), а також як предмет і засіб праці,
тобто засіб виробництва в сільському і лісовому господарстві, рекреаційному
природокористуванні і т.д., тому важливість їх раціонального використання для
сталого розвитку регіону важко переоцінити.
Військові частини використовують закріплене за ними військове майно і
земельні ділянки лише за його цільовим та функціональним призначенням.
Згідно Класифікації видів цільового призначення земель в категорії земель
оборони (розділ 15) виділяється таке цільове їх призначення: підрозділ 15.1 –
для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил України; підрозділ 15.7 –
для розміщення та постійної діяльності інших, створених відповідно до законів
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України, військових формувань; підрозділ 15.8 – для цілей підрозділів 15.0115.07, 15.09, 15.10 та для збереження та використання земель природнозаповідного фонду [64]. Разом з тим, розміщення і обслуговування військового
майна та специфічної господарської діяльності [65] вимагає і іншого цільового
призначення земель.
Таким чином, викладене дозволяє зробити наступні висновки.
1. Формування землекористування оборони це складний процес щодо
визначення багатоаспектності земельних відносин та багатофункціональності
використання і охорони земельних та інших природних ресурсів. Якому
властиве просторове поєднання окремих земельних ділянок з різними
функціями, об’єднання різних функцій, щодо однієї земельної ділянки, але
розділених в часі та інтеграція усіх функцій, що властиві земельній ділянці в
часовому проміжку.
2. Вважаємо, що доцільним є можливість перегляду принципів віднесення
земель до категорії земель оборони за суттєвими критеріями (наприклад
територіальна належність земельної ділянки, суб’єкт використання, тощо),
які будуть підставою для віднесення земельної ділянки за цільовим
призначенням до земель оборони. Цільове призначення щодо будь-якої
конкретної земельної ділянки, визначається землевпорядною документацією. А
статистична звітність та земельного-кадастрова документація можуть лише
зафіксувати визначене відповідним чином цільове призначення земель.
3. Законодавство повинно регулювати режим найбільш важливих і
типових різновидів землекористування. Тому необхідно законодавчо визнати
об’єктивну неможливість всеохоплюючого законодавчого поділу земель
оборони, а також відповідного законодавчого їх режиму визначення. При
цьому, у кожному конкретному випадку, правовий режим земельної ділянки
має визначатися землевпорядною документацію щодо конкретної земельної
ділянки, згідно відповідних положень законодавства.
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1.3. Інституційне забезпечення розвитку землекористування оборони
На рубежі 19 - 20-х століть з’явився новий підхід в економічній науці,
який радикально відрізняється своїми ідеями від базових положень
неокласичної концепції, але, тим не менш, котра дотримується ринкової
парадигми економічного розвитку. Новий напрямок визнає важливу роль
соціальних норм в економічних взаємодіях, досліджує механізми їх змін. Так
виникла інституційна теорія, яка в своєму розвитку пройшла кілька етапів.
Інституційна економіка не обмежується вивченням формальних інститутів,
а саме, встановлених державою, що примушує до їх дотримання. Вона приділяє
увагу і неформальним правилам, котрі спрямовують повсякденну діяльність
людей і менш помітним для дослідника. Багато правил ніде не записані, проте
люди слідують ним і стежать за тим, щоб і інші їх дотримувалися. Багато
домовленостей є неявними, які мається на увазі, але тим не менше дотримуваними
в процесі господарського обороту. Відповідно, інституційна економіка дає своє
пояснення тому, чому люди, яких не спонукає держава, дотримуються, а також
виявляє умови, при яких це стає можливим.
В дослідженнях на методологічних засадах процесу інституціоналізацї
розвитку землекористування обґрунтовується необхідність встановлення єдиних
правил для всіх суб’єктів, тобто як для держави, так і для її громадян. Тому
необхідно дослідити базові контури інституційних перетворень, що виявлятимуть
наявні негативні явища та сприятимуть реальному соціально-економічному
зростанню.
У науковій літературі проблематиці інституціональних перетворень у
економічній сфері суспільних відносин присвячено праці таких науковців, як
В. Геєць [66], М. Хвесик [67], О. Алимов [68], В. Новицький[69], І. Бистряков,
О. Новоторов [70], [71], В. Кредісов [72], А. Третяк[73],О. Рубель [74], Й. Дорош
[75]. Згідно з оцінкою існуючого інституціонального забезпечення системи
управління земельними ресурсами та землекористування на думку Третяк Н.А.,
питома вага реалізації регулювання (адміністрування) організації використання
та охорони земель в Україні у середньому становить по 11 складових, лише 33%.
Зокрема, за напрямом розподіл земель за цільовим призначенням рівень

здійснення заходів дорівнює тільки 45, а встановлення територіальних
обмежень у використанні земель – 10%[76, с. 127-129].
У зв’язку з цим інституційні перетворення,на думку Дорош О.С., яку автор
теж підтримує, мають охоплювати: способи перерозподілу земель з урахуванням
умов організації раціонального землекористування та охорони земельних
ресурсів; способи формування різних типів землекористування та узгодження їх
з основними видами економічної та іншої діяльності; умови зміни цільового
призначення земель, засади розподілу та перерозподілу доходів і результатів,
одержаних у процесі використання земель; способи забезпечення відтворення
продуктивності земельних ресурсів, що є основою комплексу екологоекономічних імперативів землекористування[77] та сучасного землеустрою
Третяк А.М.[78].
Як зазначають Дорош Й.М., Дорош О.С., під еколого-економічними
імперативами необхідно розуміти сукупність загальнообов’язкових суспільнонеобхідних вимог, правил, стандартів щодо регламентації функціонування
інституту

земельних

відносин

(щодо

володіння,

розпорядження та

використання земельних ресурсів та інших речових прав і обмежень), яка
забезпечує достатній рівень екологічної збалансованості та економічної
ефективності землекористування у суспільстві. Інституціоналізація розвитку
земельних відносин на основі складного процесу узгодження і реалізації
еколого-економічних імперативів повинна здійснюватися в такій послідовності:
«імперативи – концепція – програма – закони – підзаконні акти – норми,
стандарти».[79, с. 33], а Дорош О.С., що ми підтримуємо, згодом включила
також до еколого-економічних імперативів проекти землеустрою «імперативи –
концепція – програма – закони – підзаконні акти – норми, стандарти – проекти
землеустрою»[77, с. 15].
Залежно від виду об’єкта земельних відносин, категорій земель, їхнього
правового

режиму,

виявляються

способи

формування різних типів

землекористування та узгодження їх з основними видами економічної та іншої
діяльності. Це зумовило розроблення системи принципів та методології розвитку
системи землекористування, на підставі чого визначено сутнісні ознаки
дефініції – землекористування, які ґрунтуються на ринковій моделі його
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формування та функціонування, особливостях формування інституту
землекористування оборони, багатофакторності нормативно-правової бази та на
врахуванні еколого-економічних імперативів у сфері землекористування.
Отже, виходячи з проведених нами досліджень, рекомендується
запровадити систему розвитку землекористування оборони на основі процесу
узгодження і реалізації еколого-економічних імперативів методологічного
процесу інституціоналізації розвитку землекористування оборони (рис. 1.13).
Еколого-економічні імперативи методологічного
процесу інституціоналізації розвитку
землекористування оборони
Концепція розвитку системи землекористування
з позицій сталого (збалансованого) розвитку
України
Державна програма розвитку збройних сил
України на період до 2020 р., державні, галузеві
та регіональні програми, зокрема охорони земель,
використання земель та інші
Земельний кодекс, Закони України «Про
землеустрій», «Про охорону земель», »Про
земельний кадастр», «Про використання земель
оборони», «Про правовий режим майна у
Збройних Силах України» та інші
Підзаконні акти, включаючи постанови та
розпорядження Кабінету Міністрів України, що
розвивають земельне законодавство, відомчі та
галузеві нормативно-правові документи
Норми і стандарти в галузі використання та
охорони земель, у т.ч. методики, порядки, технічні
умови та інші норми, наприклад щодо деградації,
режимів землекористування
Планування землекористування та землеустрій:
схеми землеустрою, проекти землеустрою

Рисунок 1.13. Логічно-смислова модель методологічного процесу
інституціоналізації розвитку землекористування оборони
Джерело:розроблено автором
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Тому, розв’язання питань розвитку землекористування оборони у порядку
від загального до конкретного, або від конкретного до загального розглядається в
діалектичній єдності. А методологічний процес інституціоналізації розвитку
землекористування оборони слід реалізовувати на основі процесу узгодження і
впровадження еколого-економічних імперативів. Отже, концепція сучасного
реформування системи землекористування оборони має одержати нове
призначення щодо безумовного забезпечення соціальних та екологічних
цінностей суспільства в ринковому середовищі завдяки імплементації екологоекономічних імперативів в алгоритми адміністрування такого землекористування.
Законодавчу базу правового інституту землекористування оборони
складають ЗКУ від 25.10.2001 №2768-III[1], ЗУ «Про використання земель
оборони» від 27.11.2003 №1345-IV [14], ЗУ«Про оборону» від 06.12.1991
№1932XII [19], ЗУ «Про Збройні Сили України» від 06.12.1991 №1934XII
[80];ЗУ «Про господарську діяльність у Збройних Силах України» від
21.09.1999 №1076-XIV [37], ЗУ «Про правовий режим майна у Збройних Силах
України» від 21.09.1999 №1075-XIV [27]; Постанова Кабінету Міністрів
України від 29.08.2002 р. № 1282 «Про затвердження Порядку вилучення і
передачі військового майна Збройних Сил»[81]; Постанова КМУ від
28.12.2000 р. № 1919 «Про порядок відчуження та реалізації військового майна
Збройних Сил»[82]; Постанова КМУ від 15.08.2007 р. № 1063 «Деякі питання
реалізації та управління військовим майном»[83]; Постанова КМУ від 22.05.
2013 р. № 436 «Про затвердження Порядку відчуження земельних ділянок, на
яких розташовані об’єкти нерухомого військового майна, що підлягають
реалізації, та земельних ділянок, які вивільняються у процесі реформування
Збройних

Сил

і

Державної

спеціальної

служби

транспорту»[84];

Розпорядження КМУ від 21.11.2013 р. № 926-р «Про затвердження переліку
земельних ділянок, які можуть бути відчужені разом з розташованими на них
об’єктами нерухомого військового майна»[85], Розпорядження КМУ від
17.07.2015 р. № 740-р «Про затвердження переліку об’єктів нерухомого
військового майна, яке може бути відчужено окремо від земельних
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ділянок»[86]; Наказ Міноборони «Положення про порядок надання в
користування земель (земельних ділянок) для потреб Збройних Сил України…»
від 22.12.1997 №483 [87],Наказ Міноборони «Про порядок створення та
діяльності комісій з оцінки вартості військового майна..» від 17.09.2001
№333/1697[88]; Постанова КМУ «Методика оцінки майна» від 12.12.2003р. [89]
та інші.
Управління земельним фондом Збройних Сил України здійснює
структурний підрозділ Міністерства оборони – Головне управління майна
таресурсів [90].
Основними завданнями Головного управління є:
- забезпечення реалізації повноважень щодо здійснення управління
об’єктами державної власності та державним майном, закріпленими за
державними підприємствами, установами, організаціями та державними
господарськими об’єднаннями, що належать до сфери управління Міноборони,
функціональне управління якими покладено на Головне управління (далі –
Підприємства);
- забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері:
• відчуження військового майна Збройних Сил України, що придатне для
подальшого використання, але не знаходить застосування у повсякденній
діяльності військ, надлишкового майна, утому числі озброєння, військової та
спеціальної техніки, списаного рухомого військового майна та військового
майна, яке підлягає утилізації;
• відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти
нерухомого військового майна, що підлягають реалізації (утому числі
військових містечок, частин військових містечок, окремих будівель, споруд),
земельних ділянок, які вивільняються в процесі реформуванні Збройних Сил
України, об’єктів нерухомого військового майна, яке може бути відчужено
окремо від земельних ділянок;
• організація утилізації списаного та непридатного для використання за
призначенням, а також такого, що не користується попитом на ринку
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військового майна, реалізація продуктів його утилізації та передача на
переробку брухту і відходів із вмістом дорогоцінних металів та сплавів,
металобрухту та відходів іншої вторинної сировини;
• виконання функцій організації ведення оперативного обліку та обліку
за первинними обліковими документами надлишкового військового майна
(крім стрілецької зброї, боєприпасів та нерухомого майна), його зберігання,
визначення залишкової вартості, видачі нарядів на його вилучення та
організації роботи щодо його списання;
• проведення аналізу організації обліку, зберігання та використання
надлишкового військового майна, організація передачі надлишкового рухомого
військового майна до сфери управління центральних або місцевих органів
виконавчої влади, інших органів, уповноважених управляти державним
майном, самоврядним установам і організаціям, які провадять діяльність в
інтересах національної безпеки і оборони, та в комунальну власність
територіальних громад сіл, селищ, міст, або у їх спільну власність.
Одним з ключових інститутів сучасної системи землекористування в
Україні, що визначає його змістове наповнення, є інститут категорій земель
за основним цільовим їх призначенням, який покликаний забезпечити
ефективне використання, охорону та збереження земельних та інших
природних ресурсів. На жаль, функціонування вказаного інституту в
сучасних реаліях має низку протиріч, що ставлять під сумнів не лише
ефективність реалізації його правових норм, але викликають низку нарікань,
зумовлених як значним обмеженням прав власників земельних ділянок, так і
необґрунтованим розподілом земель по території держави загалом. Як
зазначається в розділу ІІ ЗУ «Про Генеральну схему планування території
України», - «використання території України характеризується значними
диспропорціями, зокрема надзвичайно високим економічно та екологічно
необґрунтованим рівнем господарського (передусім сільськогосподарського)
освоєння території; значними площами та низькою щільністю забудови
виробничих територій;

нераціональним розміщенням виробничих та
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житлових

територій;

малою

часткою

територій

природоохоронного,

рекреаційного, оздоровчого, історико-культурного призначення тощо»[91].
Поки не створено критичного мінімуму інституційних передумов
ринкових перетворень системи землекористування в Україні, в тому числі
землекористування оборони, (організованої системи землевпорядкування,
автоматизованої системи земельного кадастру, інфраструктурних ланок
системи управління земельними ресурсами та землекористуванням, системи
впливу

місцевого

самоврядування

на

процеси

планування

розвитку

землекористування), доти не варто узаконювати вільний ринковий оборот прав
на земельні ділянки у сфері оборони. Процеси формування землекористування
супроводжуються виникненням різноманітних проблем, що породжені
об’єктивними та суб’єктивними факторами та пов’язані із специфікою
трансформаційних

процесів,

недосконалою

структурою

управління

землекористуванням оборони, значним розширенням тіньового сектору,
суперечностями нормативно-правової бази.
Результати оцінки за певними блоками інституціонального забезпечення
системи територіального планування землекористування дозволяє акцентувати
увагу на їх незадовільну інституалізацію (табл.1.3). Таким чином, в цілому
інституціональне

забезпечення

системи

територіального

планування

землекористування в Україні характеризується незадовільним рівнем (40%).
Отже, виявлення найбільш деструктивних імпульсів стагнаційних процесів у
сфері територіального планування землекористування, необхідне для оцінки
перспектив інституційної його перебудови.
До документів інституціонального середовища функціонування
системи землекористування оборони відносяться також укази Президента.
Так, в 2005 році був прийнятий Указ Президента України № 1643/2005 «Про
рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 червня 2005 року
«Про стан додержання вимог законодавства та заходи щодо підвищення
ефективності державної політики у сфері регулювання земельних відносин,
використання та охорони земель» [93], яким було зобов’язано Кабінету
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Міністрів України розробити до 1 січня 2006 року Концепцію вдосконалення
земельних відносин на 2006-2015 роки, передбачивши в ній, зокрема, заходи
щодо удосконалення порядку надання земельних ділянок військовим частинам,
організаціям Збройних Сил України, інших військових формувань та вилучення
таких ділянок.
Таблиця 1.3
Оцінка існуючого інституціонального забезпечення системи
територіального планування землекористування в Україні
№
п/п
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

Cкладові системи управління землекористуванням
2
Земельна політика у галузі використання та
охорони земель
Повноваження Верховної Ради України, обласних
рад, Київської міської ради, районних рад,
сільських, селищних, міських рад
Повноваження органів виконавчої влади (ст. 13–17
ЗКУ)
Орендних відносин
Встановлення та зміна цільового призначення
земель (ст. 20 ЗКУ)
Встановлення та зміна меж адміністративно
територіального устрою (ст. 173–176 ЗКУ)
Планування використання земель
(ст. 177–178 ЗКУ)
Землеустрою (ст. 181–182 ЗКУ)
Контролю за використанням та охороною земель
(ст. 187–190 ЗКУ)
Моніторингу земель (ст. 191 ЗКУ)

1.10. Державний земельний кадастр (ст. 193–204 ЗКУ)
1.11.
1.12.
1.13.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Економічного стимулювання раціонального
використання та охорони земель (ст. 205 ЗКУ)
Відшкодування втрат сільськогосподарського та
лісогосподарського виробництва (ст. 207–209 ЗКУ)
Оподаткування землекористування та орендна
плата
Механізми реалізації земельної політики
Загальнодержавна та регіональні програми
використання та охорони земель
Загальнодержавна та регіональні програми
розвитку земельних відносин
Природно-сільськогосподарське ті інші види

Стан
забезпечення*
3
недостатньо
задовільний
недостатньо
задовільний
недостатньо
задовільний
задовільний
недостатньо
задовільний

Оцінка,
%
4
49
45
55
75
60

незадовільний

30

незадовільний

15

незадовільний
недостатньо
задовільний
незадовільний
недостатньо
задовільний
практично
відсутній
недостатньо
задовільний

35

задовільний

75

незадовільний
практично
відсутній

27

незадовільний

25

незадовільний

30

35
15
65
10
55

10
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районування земель
1

2

2.4.

Зонування земель

2.5.

Землеустрій

2.6.

Контроль за використанням та охороною земель

Охорона земель
Розробка кадастру (землекористування, реєстрації,
2.8.
класифікації, оцінки землі)
Регулювання (адміністрування) земельних
3.
відносин
2.7.

3.1.

Розподіл земель за формами власності

Розподіл земель за формами землекористування
(господарювання)
3.3. Обмежень та обтяжень прав на землю
3.4. Нормування розміру власності на землю
3.2.

3.5.

Вирішення земельних спорів

Регулювання (адміністрування) організації
використання та охорони земель
Розподіл земель по адміністративно
4.1.
територіальному устрою
4.

4.2.
4.3.

Розподіл земель за цільовим призначенням
Встановлення територіальних обмежень у
використанні земель

4.4.

Нормування землекористування

4.5.

Обмеження у використанні земель

3
практично
відсутній
незадовільний
недостатньо
задовільний
незадовільний

40

незадовільний

50

недостатньо
задовільний
недостатньо
задовільний

4
0

65
15

50
65

задовільний

75

незадовільний
задовільний
недостатньо
задовільний

15
55

незадовільний

36

недостатньо
задовільний
недостатньо
задовільний
практично
відсутній
практично
відсутній
практично
відсутній

Оподаткування землекористування та орендна плата
задовільний
за землю
недостатньо
4.7. Інші земельні платежі
задовільний
практично
4.8. Економічне стимулювання землекористування
відсутній
4.9. Дозволене використання земель (угіддя)
незадовільний
4.10. Методи використання земель
незадовільний
Відшкодування збитків власникам та
недостатньо
4.11.
землекористувачам
задовільний
В середньому по Україні
незадовільний
4.6.

40

45
65
10
10
10
85
55
10
30
20
55
40

*критерії оцінки: задовільний – 71–100 %;недостатньо задовільний – 41–70 %;
незадовільний – 11–40 %;практично відсутній – 0–10 %
Джерело: [92, с. 141-142]
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На думку В.В. Носіка, назріла потреба по-новому оцінити юридичну
природу і значення поділу земель на категорії за цільовим призначенням з
огляду на ті функції, що виконує земля в природі й суспільстві, а також
сучасні тенденції розвитку ринкових земельних відносин і конституційні
засади здійснення права власності на землю Українського народу [94, с. 172].
Отже, за таких умов дослідження актуальних проблем функціонування
інституту розподілу земель в межах категорії оборони можливе лише в
контексті особливого соціально-правового значення землі, тих особливих
функцій, які поєднує земля як територіальний базис, природний ресурс та
засіб виробництва в межах цієї категорії, значення землі в контексті
оборонно-безпекової політики держави та як місця життєдіяльності людини.
Що стосується ознак правого режиму земель оборони, то Романюк М.З.
виділяє наступні ознаки: «1) можливість перебування земель оборони лише в
державній та комунальній власності; 2) можливість їх надання визначеному
колу суб’єктів для розміщення і постійної діяльності; 3) використання земель
оборони відповідними суб’єктами на праві постійного землекористування; 4)
істотне обмеження на землях оборони права загального землекористування; 5)
можливість створення навколо військових частин та оборонних об’єктів, а
також у межах прикордонної смуги, зон з особливим режимом використання
земель; 6) можливість передачі земель оборони у вторинне користування
господарюючим суб’єктам для визначених законом потреб без зміни їх
цільового призначення; 7) функціонування особливої системи органів
управління у сфері використання та охорони земель оборони»[95, с. 16].
У зв’язку з відмовою незалежної України від ядерної зброї та постійним
скороченням чисельності Збройних Сил України й інших військових
формувань України протягом здійснення земельної реформи до 2018 р.,
відбулося скорочення обсягів фінансування відповідних потреб оборони. Тому
частина земельних ділянок, яка належала до земель оборони уже не
використовувалася за цільовим призначенням, і були фактично вивільнені з
оборонного комплексу, хоча і продовжують знаходитися в користуванні
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Міністерства оборони України. Окрім цього, постало питання передачі
територіальним громадам земель оборони, які вже не використовуються за
цільовим призначенням – як землі оборони, і на яких розміщені об’єкти
соціальної сфери. Що потребує визначення відповідної процедури.
Наразі нагальною потребою збройних сил України є відновлення
землекористування під об’єктами інфраструктури – це полігони, центри
підготовки, колись забуті військові частини й виші. Щоб створити належні
умови для розміщення військових підрозділів, зараз у максимальному темпі, з
дотриманням вимог щодо якості й законності, триває відновлення наявних і
спорудження нових об’єктів

нерухомості. Зокрема, для розміщення

новосформованих частин будують табірні містечка для бойового злагодження
підрозділів збройних сил України, відновлюють їдальні, медпункти,
розвивають навчальні центри. Разом з тим, до 2014 р. йшло «розбазарення»
земель оборони. У судах по всій країні з’явилися тисячі справ, у яких військові
юристи намагалися довести незаконність передачі таких активів зі сфери
управління оборонного відомства, через не завжди законні процедури, іншим
господарюючим суб’єктам. Станом на 2017 рік повернуто в управління
відомства щонайменше 70 тисяч гектарів земель [96], [97], [21]. За інформацією
Головного квартирно-експлуатаційного управління (ГКЕУ)Збройних Сил
України Міноборони, в 2017-му за такими договорами отримано майже 75 млн
гривень. Отже, висновок очевидний: оборонне відомство через неефективне
спільне землекористування раніше втрачало щонайменше 75 мільйонів гривень
на рік [96], [97].
Тому законодавче врегулювання відносин прав на земельні ділянки, які
відносяться до земель оборони є нагальним та потребує відповідного
дослідження. Право постійного користування на землі оборони, як вважає
Романюк М.З., є складовим елементом правовогорежиму цієї категорії земель.
Однак ст. 2 ЗУ «Про використання земель оборони України»[14], що має назву
«Правовий режим земель оборони» не містить жодних положень щодо
врегулювання відносин власності на ці землі. В свою чергу, Земельний кодекс
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України [1] цю сферу врегульовує фрагментально[98].
Проблеми права на земельні ділянки оборони в теорії земельного права
України практично не висвітлюються. Окремі дослідження В.І. Андрейцева
[99],

Д.В.

Бусуйок

[100],

І.І.

Каракаша

[101],

В.В.

Носіка

[94],

О.О. Погрібного[102], В.І. Семчика [103], М.В.Шульги [104]та інших вчених
здебільшого стосуються загальних положень права власності на землі, а також
окремих аспектів правового регулювання відносин власності що доінших
категорій земель. Залучення до цивільного обороту земельних ділянок, на
думку Романюка М.З., сприяє активізації ринкової економіки на сучасному
етапі розвитку суспільних відносин в Україні[98]. Разом з тим, законодавець
встановлює ряд обмежень на використання окремих видів земель, до яких, в
свою чергу, належать землі оборони України.
Отже, залишаються невирішеними проблеми правової природи відносин
власності на землі оборони України, як самостійного виду окремої категорії
земель, а також законодавчого врегулювання цих відносин.
Земля в Україні може перебувати у приватній, комунальній, та державній
власності ( ч.3 ст.78 Земельного кодексу України)[97]. А землі оборони згідно
ч.2 ст. 77 ЗКУможутьперебувати у державній та комунальній власності.
Таким чином, погоджуємось з Романюком М.З., який вказує, що в
об’єктивному розумінні право власності на землі оборони - це сукупність
правових норм, які регулюють відносини власності на землі оборони, підстави
виникнення та припинення цих відносин, а також порядок реалізації
правомочностей власника на земельні ділянки із земель оборони. Право
власності на землі оборони в суб’єктивному розумінні можна визначити як
право держави чи територіальних громад, у межах, установлених законом,
володіти, користуватися та розпоряджатися земельними ділянками із категорії
земель оборони[98].
Проте, виходячи з того що, функція здійснення оборони, належить
виключно до компетенції держави. Це, в свою чергу, покладає на державу
обов’язок забезпечити Збройні Сили України та інші військові формування
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земельними ділянками, зокрема під військовими частинами,складами
боєприпасів, військовими полігонами, військовими аеродромами тощо . Тому
більшість таких земельних ділянок, що відносяться до земель оборони
перебувають у державній власності і надані відповідним суб’єктам на праві
постійного користування.
Згідно з ч. 2 ст. 77 та ч.3 ст. 84ЗКУ, у власності територіальних громад,
можуть бути тільки земельні ділянки із земель оборони, що знаходяться під
об’єктами соціально-культурного, виробничого та житлового призначення [97].
До них можна віднести земельні ділянки військових містечок, санаторіїв, баз
відпочинку,військово-промислових об’єктів тощо.
Частиною 3 ст. 84 ЗКУ, визначено, що землі оборони під об’єктами
соціально-культурного, виробничого та житлового призначення можуть
передаватися з державної в комунальну власність. При цьому вищевказані землі
оборони, згідно ч.3 ст. 83 ЗКУ, не можуть передаватися і з комунальної у
приватну власність [97]. Тобто землі оборони, як зазначає Романюк М.З., які
знаходяться під об’єктами соціально-культурного, виробничого та житлового
призначення не можуть передаватися без зміни цільового призначення в
комунальну власність[98].
Існуюче законодавче поле сьогодні не має якоїсь специфічності щодо
земель оборони і стосуються всіх земель, які перебувають у державній та
приватній власності щодо питань як виникнення права власності на землю, так і
інших питань прав власності.
Але землі оборони, зважаючи на специфіку їх використання за
безпосереднім цільовим призначення – для оборонних цілей, наприклад як
військові полігони (тобто земельні ділянки земель оборони, які раніше
використовувалися як військові полігони, нині вже не використовуються) все ж
повинні мати законодавчо закріплений особливий порядок припинення права
користування на земельні ділянки оборони, з огляду на те, що землекористувач
цих земель повинен забезпечити очищення цих ділянок від негативного впливу,
пов’язаного з постійною діяльністю ЗСУ, інших військових формувань, та
91

приведення їх до стану, придатного для використання іншими суб’єктами у разі
їх передачі до комунальної власності.
Отже, проблематика відносини власності на землі оборони України,
зокрема права постійного користування земельними ділянками, потребує
відповідного вдосконалення та розвитку. В цьому зв’язку, погоджуємось з
думкою Романюка М.З., про доцільність доповнення ЗУ «Про використання
земель оборони» нормами щодо права власності на ці землі та права постійного
користування земельними ділянками. Розширивши таким чином зміст і сферу
дії цього законодавчого акту, необхідно змінити і його назву, визначивши, як
ЗУ «Про правовий режим земель оборони»[98].
Отже, недооцінка інституційного чинника у сфері формування системи
землекористування оборони, є одним із основних недоліків земельної політики
щодо перерозподілу земель в межах категорії земель оборони, яка
здійснювалася в процесі земельної реформи.
При цьому, виявлення недоліків інституційного середовища системи
формування землекористування оборони шляхом перерозподілу земель за
цільовим призначенням та його інструментів, які гальмують ефективну дію
ринкових відносин, сприятимуть синтезу компромісів у суспільстві.
Відповідно до пункту 4 Положення про Міністерство оборони України,
затвердженого постановою КМУ від 26 листопада 2014 року № 671 (у редакції
постанови КМУ від 19 жовтня 2016 року № 730) [105],міністерство розробляє
проекти законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів
України; узагальнює практику застосування законодавства з питань, що
належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення
законодавчих актів, актів Президента України і Кабінету Міністрів України та
вносить їх в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України,
забезпечує їх виконання у Збройних Силах; готує в межах повноважень,
передбачених законом, зауваження і пропозиції до прийнятих Верховною
Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України; веде
облік об’єктів державної власності, які належать до сфери управління
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Міноборони.
Відповідно, в системі Міноборони управління землекористуванням
військових частин, установ, військових навчальних закладів, підприємств,
організацій, госпрозрахункових організацій ЗСУ та Міноборони в цілому,
згідно наказом від 19.12.2017 № 680 «Про затвердження Інструкції з обліку
земельних ділянок в органах квартирно-експлуатаційної служби Збройних Сил
України»[106], здійснюється квартирно-експлуатаційними відділами (КЕВ),
квартирно-експлуатаційними частинами районів (КЕЧ), територіальними
квартирно-експлуатаційними управліннями (ТКЕУ), Київським квартирноексплуатаційним управлінням (ККЕУ), Головним квартирно-експлуатаційним
управлінням Збройних Сил України (ГКЕУ) (рис. 1.14).

Організаційна система управління
землекористуванням в
Міністерстві оборони України

Головне квартирно-експлуатаційне управління
Збройних Сил України (ГКЕУ)
Київське квартирно-експлуатаційне
управління (ККЕУ)
Територіальні квартирно-експлуатаційні
управління (ТКЕУ
Квартирно-експлуатаційні частини
районів (КЕЧ)
Квартирно-експлуатаційні відділи (КЕВ)

Рисунок 1.14. Організаційна система управління землекористуванням в
Міністерстві оборони України.
Джерело: розроблено автором.
Інструкцією з обліку земельних ділянок в органах квартирноексплуатаційної служби ЗСУ визначено, що організація системи управління
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землекористування включає заходи щодо обліку земельних ділянок, які надані
для розміщення і постійної діяльності військових частин, установ, військових
навчальних закладів, підприємств, організацій, госпрозрахункових організацій
Збройних Сил України та Міністерства оборони України, з метою забезпечення
даними про наявність, рух і якісний стан земельних ділянок, контролю за їх
збереженістю, законністю і ефективністю використання, підготовки вихідних
даних для складання облікових документів у терміни, встановлені Табелем
термінових донесень відповідно до Інструкції[106].
Обліку підлягають усі земельні ділянки, надані землекористувачам у
користування. Організація і ведення обліку земельних ділянок здійснюється з
дотриманням вимог законодавства України щодо охорони державної таємниці.
Контроль за організацією обліку земельних ділянок у ГКЕУ здійснює
начальник Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил
України.
У ТКЕУ, ККЕУ, КЕВ, КЕЧ облік земельних ділянок організовують
начальники. Вони відповідають за стан обліку земель у ТКЕУ, ККЕУ, КЕВ,
КЕЧ, законне оформлення всіх операцій, пов’язаних з їх прийманням
(передачею), зняттям з обліку, ведення облікових документів, а також за
складання та своєчасне подання Відомості наявності та використання
земельних ділянок відповідно до Інструкції.
Безпосередньо облік земельних ділянок у ККЕУ, КЕВ, КЕЧ здійснює
інженер з землекористування, який відповідає за правильне оформлення всіх
звітних документів, своєчасне ведення записів у книгах (картках) обліку
операцій, пов’язаних із рухом та зміною якісного стану земель, за підготовку
документів для оперативного зберігання в архіві органів квартирноексплуатаційної служби, за збереження облікових документів, електронний
облік земельних ділянок відповідно до Інструкції. Інженер з землекористування
не рідше 1 (одного) разу на місяць проводить моніторинг Публічної кадастрової
карти України в межах контурів військових містечок щодо наявності земельних
ділянок, які належать стороннім особам та яким присвоєно кадастрові номери.
94

У разі відсутності у ККЕУ, КЕВ, КЕЧ інженера з землекористування його
обов’язки відповідно до наказу начальника ККЕУ, КЕВ, КЕЧ покладаються на
іншу

посадову

особу.

Приймання-передача

посади

інженера

з

землекористування супроводжується передачею документів зі складанням акта
приймання-передачі.
Забезпечення ведення обліку земельних ділянок у ТКЕУ, ККЕУ
покладається на заступників керівників ТКЕУ, ККЕУ (згідно з розподілом
обов’язків та повноважень) та посадових осіб відділів розквартирування
(військ) і землекористування.
На ГКЕУ відповідно до Інструкції з обліку земельних ділянок в органах
квартирно-експлуатаційної служби Збройних Сил України покладаються
[106]:1) організація та узагальнення обліку земельних ділянок, встановлення
термінів проведення інвентаризації земельних ділянок, розгляд актів
документальних перевірок та інвентаризацій; 2) узагальнення звітів і
забезпечення своєчасної підготовки та подання звітних документів про
наявність, рух та якісний стан земельних ділянок керівництву Міністерства
оборони України; 3) облік і збереження поданих облікових документів на
земельні ділянки; 4) ведення зведених відомостей обліку земельних ділянок,
наданих у користування землекористувачам; 5) планування контролю за
веденням обліку, утриманням земельних ділянок та його здійснення; 6) ведення
узагальненого електронного обліку земельних ділянок; 7) вжиття заходів щодо
усунення недоліків, виявлених в обліку земельних ділянок, наданих у
користування землекористувачам[106].
Облік земельних ділянок в органах квартирно-експлуатаційної служби
ведеться за формами облікових документів приведеними в табл. 1.4. Як бачимо
з таблиці 1.4., облік земельних ділянок в органах квартирно-експлуатаційної
служби ведеться за формами облікових документів включає бухгалтерський та
оперативний облік, а також передбачає здійснення правильних і своєчасних
записів у книгах (картках) обліку (на машинних носіях інформації) всіх
операцій, пов’язаних із прийомом (передачею), зміною якісного стану та
зняттям з обліку земельних ділянок відповідно до Інструкції з обліку земельних
95

ділянок в органах квартирно-експлуатаційної служби Збройних Сил України
[106].
Таблиця 1.4
Перелік облікових документів обліку земельних ділянок в органах
квартирно-експлуатаційної служби Міністерстві оборони України[106].
№
з/п

1
1
2
3
4
5

6

Назва облікового документа

Форма
облікового
документа

Органи квартирноексплуатаційної служби
ККЕУ, ТКЕУ ГКЕУ
КЕВ,
КЕЧ
2
3
4
5
6
Індивідуальна картка обліку
403 (додаток 2
+
земельної ділянки
Інструкції)
Книга обліку земельних ділянок 404 (додаток 3
+
+
Інструкції)
Відомість наявності та
405 (додаток 4
+
+
+
використання земельних ділянок Інструкції)
Зміни у складі земель
405А (додаток 5
+
+
+
Інструкції)
Відомість щодо розбіжностей в 405Б (додаток 6
+
+
+
обліку площі земельних ділянок, Інструкції)
які обліковуються за
Міністерством оборони України
Відомість щодо захисту
405В (додаток 7
+
+
+
інтересів Міністерства оборони Інструкції)
України за фактами
самовільного зайняття та
неправомірного вилучення
земельних ділянок

* Знак «+» означає, що обліковий документ за даною формою ведеться,
знак «-» - обліковий документ не ведеться
Разом з тим, інституційне забезпечення формування системи
землекористування оборони, крім організаційних підрозділів та нормативних
документів щодо обліку земельних ділянок та контролю за їх використанням,
повинно включати організаційні підрозділи та нормативні документи із
перерозподілу земель за цільовим призначенням й функціональним
використанням в межах категорії оборони, інструменти регулювання земельних
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відносин, планування та адміністрування землекористування. Це обумовлює:
по-перше, системні та структурні зміни в існуючому законодавчонормативному полі за рахунок трансформації та його доповнення новими;
по-друге, формування системи інститутів, які впливають на формування
та функціонування системи землекористування оборони шляхом перерозподілу
земель за цільовим призначенням та функціональним використанням в межах
категорії оборони. Одним з головних є інститут поєднання особливостей
використання землі як територіального базису для цілей оборони, природного
ресурсу і основного засобу виробництва та інститут права постійного
користування на землю, який визначає інтенсивність процесів земельних
відносин в цій сфері і одночасно слугує обмежуючим фактором, що дає змогу
вирівнювати можливі диспропорції землекористуванні;
по-третє, інформаційний супровід та відповідне методичне забезпечення
слугують ефективним інструментом активізації земельних відносин щодо
формування та функціонування системи землекористування оборони.
Отже, на нашу думку, інституціональне забезпечення формування
системи формування системи землекористування оборони повинно мати такі
складові:
1) трансформація політики держави у сфері землекористування;
2) створення відповідних інституцій та інститутів;
3) інформаційне забезпечення формування та функціонування системи
землекористування оборони (рис. 1.15).
Отже, формування та функціонування системи землекористування
оборони в частині перерозподілу земель за цільовим призначенням та
функціональним використанням на ринкових засадах:
дозволить максимально пришвидшити формування законодавчої бази
у сфері землекористування оборони;
надасть можливість організувати прозорий механізм формування та
функціонування землекористування оборони;
дозволить
проведення

законодавчо

перерозподілу

врегулювати

земель

за

питання щодо порядку

цільовим

призначенням

та

функціональним використанням;
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Інституційне забезпечення формування системи
землекористування оборони

складові

Трансформація політики
держави у сфері
землекористування

Створення відповідних
інституцій та інститутів

Інформаційне забезпечення
формування та функціонування системи землекористування оборони

напрями
вдосконалення

- реформування (удосконалення)
законодавства;
- активізація управлінських важелів;
- посилення державного планування
та землеустрою
- системи зонування земель за типами (підтипами) землекористування;
- системи обмежень у використанні
земель та інших природних ресурсів;
- системи моніторингу землекористування;
- системи державного земельного
кадастру, в т.ч. обліку земельних
ділянок;
- організаційної структури
управління землекористуванням
- автоматизована система земельного
кадастру, в т.ч. обліку земельних
ділянок;
- система землеустрою та землевпорядкування;
- спеціальні навчальні заклади

Рисунок 1.15. Інституціональне забезпечення формування системи
землекористування оборони.
Джерело: розроблено автором
дозволить подолати негативні наслідки діючого перерозподілу земель
за цільовим призначенням та функціональним використанням;
дозволить поліпшити інвестиційний клімат у сфері землекористування
оборони.
Також, як раніше нами зазначалося, існує доцільність перегляду засад
віднесення земель до категорії оборони з тим, що підставою для віднесення
земельної ділянки до певної категорії в усіх випадках було цільове призначення
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земельної ділянки, а не інші. Правовий режим земельної ділянки у кожному
конкретному випадку повинен визначатися на основі положень законодавства
планувальною землевпорядною документацією щодо зонування земель за
типами (підтипами) землекористування а не відносно конкретної земельної
ділянки. Слід законодавчо закріпити систему пріоритетів між категоріями
земель, що використовувалася б при вирішенні колізій між правовими
режимами різних категорій при їх поширенні на одну земельну ділянку та при
зміні цільового призначення земельних ділянок.
Отже, в системі управління землекористуванням оборони також
необхідно розробити структуру і зміст підсистеми планування розвитку
землекористування та здійснити удосконалення класифікації за функціями
використання земель і їх обліку.
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Висновки до розділу 1
1. Під землекористуванням оборони, зокрема в оборонно-безпековому
аспекті – слід розуміти земельний масив, який має відповідні межі на місцевості і систематично використовується військовими формуваннями та має
особливий відповідний режим і складається з однієї або кількох земельних ділянок, що дозволяють функціонувати відповідним майновим об’єктам оборони та
забезпечують збереження військової техніки, озброєння та іншого військового
майна. Землекористування оборони може бути як одно функціональне так і
багатофункціональне, що є його особливістю у контексті сутності.
2. З’ясовано, що у зв’язку із змінами земельного устрою (ладу) України,
зокрема, «за адміністративно-територіальним поділом», «за формами власності
на землю» та «за формами та методами використання землі (земле
господарювання)» сутність землекористування оборони у контексті зміни
оборонно-безпекових, екологічних та земельних інтересів змінилася. Воно
набрало ознак багатофункціональності і більш складних економічних,
екологічних та правових відносин у контексті організації використання земель
та

інших

природних

землекористування

ресурсів.

оборони

в

Відповідно,

Україні,

на

поняття

відміну

сутності

від існуючого,

характеризується як багатофункціональне землекористування із складними
економічними, екологічними, соціальними та правових відносинами в процесі
використання земель та інших природних ресурсів.
3. Обґрунтовано, що, особливий режим землекористування оборони
необхідно класифікувати по таких підтипах: 1) землекористування із
катастрофічним ступенем еколого-економічного ризику; 2) землекористування
із підвищеним ступенем еколого-економічного ризику; 3) землекористування із
значним ступенем еколого-економічного ризику; 4) землекористування із не
значним ступенем еколого-економічного ризику.
4. Обґрунтовано, що формування землекористування оборони це
складний процес щодо визначення багатоаспектності земельних відносин та
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багатофункціональності використання земельних та інших природних ресурсів,
якому притаманне просторове поєднання окремих земельних ділянок з різними
функціями, об’єднання різних функцій, щодо однієї земельної ділянки, але
розділених в часі та інтеграція усіх функцій, що властиві земельній ділянці в
часовому проміжку. Таким чином, землекористування оборони - це процес
використання земельних ресурсів для різних цілей (оборони, розміщення
військових містечок, промислових об’єктів, виробництва сільськогосподарської
продукції, лісового господарства, рекреаційних цілей та ін.), який здійснюється
на основі законодавчих норм і правил.
5. Інституційне забезпечення формування системи землекористування
оборони, крім організаційних підрозділів та нормативних документів щодо
обліку земельних ділянок і контролю за використанням земель та інших
природних ресурсів, повинно включати організаційні підрозділи та нормативні
документи

із

перерозподілу

земель

за

цільовим

призначенням

й

функціональним використанням в межах категорії оборони, інструменти
регулювання

земельних

відносин,

планування

та

адміністрування

землекористування. Це обумовлено: по-перше, системними та структурними
змінами

в

існуючому

законодавчо-нормативному

полі

за

рахунок

трансформації та його доповнення новими; по-друге, формуванням системи
інституцій,

які

впливають

на

формування

та

функціонування

землекористування оборони шляхом перерозподілу земель за функціональним
використанням в межах категорії оборони. Однією з головних є інституція
поєднання особливостей використання землі як територіального базису для
цілей оборони, природного ресурсу і основного засобу виробництва та
інституція права постійного користування на землю, який визначає
інтенсивність процесів земельних відносин в цій сфері і одночасно слугує
обмежуючим фактором; по-третє, інформаційним супроводом та відповідним
методичним забезпеченням, які слугують ефективним інструментом активізації
земельних

відносин

щодо формування та функціонування системи

землекористування оборони.
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6. Визначено, що правовий режим земельної ділянки у кожному
конкретному випадку повинен визначатися на основі положень законодавства
планувальною землевпорядною документацією щодо зонування земель за
типами (підтипами) землекористування а не відносно конкретної земельної
ділянки. Запропоновано законодавчо закріпити систему пріоритетів між типами
(підтипами) землекористування, що використовувалися б при вирішенні колізій
між правовими режимами при їх поширенні на одну земельну ділянку та при
зміні виду та функціонального використання земельних ділянок. Відповідно, в
системі управління землекористуванням оборони необхідно розробити
структуру і зміст підсистеми планування розвитку землекористування та
здійснити удосконалення класифікації за функціями використання земель і їх
обліку.
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РОЗДІЛ 2.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ОБОРОНИ
2.1. Тенденції змін землекористування оборони в умовах становлення
нових земельних відносин
Відповідно до Земельного кодексу України (2001), земельний фонд
поділяється на дев’ять категорій:
1) землі житлової та громадської забудови;
2) землі сільськогосподарського призначення;
3) землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого
призначення;
4) землі природоохоронного призначення;
5) землі рекреаційного призначення;
6) землі оздоровчого призначення;
7) землі історико-культурного призначення;
8) землі лісогосподарського призначення;
9) землі водного фонду [1].
Кожна з категорій земельного фонду має свої резерви. На нашу думку, ці
категорії та численні підкатегорії створюють підставу для визначення прав і
обов’язків, структури землекористування й управління земельними ресурсами,
статистичної звітності й розподілу адміністративних обов’язків між
державними установами й органами місцевого самоврядування[107].
Згідно даних державного земельного кадастру (форма 6-зем) станом на
2016 рік [16] землі оборони складають 400,3 га (табл. 2.1) або 0,7% від території
держави. Отже, структура земельного фонду України свідчить, що велика
частка території країни зайнята землями сільськогосподарського призначення –
60,8 %, землями лісового фонду – 14,3 %, забудовані землі – 3,3 % .
Як показує аналіз даних (табл. 2.1) з 1990 р. пройшло зменшення загальної
площі земель оборони на 59,7%, а з 2010 р. по 2016 р. на 0,4%.
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Таблиця 2.1
Тенденції розподілу земель по категоріях в період 1990 – 2016 роки
№
п/п

Категорії земель, груп
землевласників та землекористувачів

1

Землі сільськогосподарського призначення

2

Землі житлової та громадської
забудови
Промислові та інші підприємства
Підприємства та організації
транспорту, зв’язку
Частини, підприємства, організації,
установи оборони
Організації, підприємства і установи
природоохоронного, оздоровчого,
рекреаційного та історико-культурного
призначення
Землі лісогосподарського
призначення
Землі водного фонду
Із всіх категорій землі запасу
Землі іншого призначення
Разом земель

3
4
5
6

7
8
9
10

Роки, тис. га
1991

2001

2010

2016*

1928,3

723,5

1606,1

1990,1

3,3

2016 до
2016 до 1991
2010 (+;–)
(+;–)
тис.
%
тис. га
%
га
-2,3
-22,4
858,7
10591,6
384,0 23,9
61,8
3,2

408,6
585,6

303,4
493,3

585,7
644,0

539,8
643,5

0,9
1,1

-45,9
-0,5

-7,8
-0,1

131,2
57,9

32,1
9,9

992,1

451,2

402,1

400,3

0,7

-1,8

-0,4

-591,8

-59,7

204,7

414,1

480,5

513,7

0,9

33,2

6,9

309,0

151,0

6591,9

8173,5

8588,8

8653,7

14,3

64,9

0,8

2061,8

31,3

296,4
456
260,9
255,8
2053,4 8576,0 10652,0 10738,9
108,9
60355,0 60354,8 60354,8 60354,8

0,4
17,8

-5,1
86,9

-2,0
0,8

-40,6
8685,5

-13,7
423,0

-

-

-

-

-

в%
2016 р.
47294,0 40763,8 37561,1 36702,4
60,8

* Офіційна інформація з 2016 року в Україні відсутня, у зв’язку з ліквідацію в 2016 році такої звітності і не
запровадженням нової [15].
Джерело: розроблено автором на основі даних ДЗК (форма 6-зем) [16], [108], [109].
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Для наглядної ілюстрації тенденцій змін землекористування оборони в
період 2001 – 2016 років та їх прогнозу до 2028 р. застосовано нами лінія
тренда. Дані для аналізу приведені в табл. 2.2. Використовуючи лінійне
рівняння y=ax+b в рисунок 2.1 побудована лінія тренду тенденцій змін
землекористування оборони до 2028 р. Величина достовірності апроксімації R2
складає 0,709.
Таблиця 2.2
Тенденції зміни землекористування оборони в період 1990 – 2016 роки
№
п/п

5

Категорії земель, груп
землевласників та
землекористувачів
Частини,
підприємства,
організації, установи
оборони
Разом земель

Роки, тис. га
1990

2000

2010

2016

992,1

451,2

402,1

400,3

2016 до
2010 (+;–)
тис.
%
га

2016 до
1990 (+;–)
тис.
%
га

-1,8 -0,4 -591,8 -59,7
60355,0 60354,8 60354,8 60354,8

-

-

-

-

В землекористуванні оборони пройшли відчутні зміни (рисунок 2.1.) після
окупації АР Крим Росією. Зокрема, площа земель оборони зменшилася до 362,2
тис. га або на 9,5%. За період із 2001 р. по 2016* р. (* Офіційна інформація з
2016 року в Україні відсутня, у зв’язку з ліквідацію в 2016 році такої звітності
і не запровадженням нової) у розподілі земельних ресурсів за функціональним
їх використанням відбулося суттєве зменшення площі, яке нашими
розрахунками буде продовжуватися і в подальшому (сільськогосподарських
земель (на 87,6%) в результаті передачі підсобних сільськогосподарських
підприємств Міністерству аграрної політики та продовольства і забудованих
земель (на 22,1%), особливо житлової забудови, територіальним громадам).
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Рисунок 2.1. Тенденції змін землекористування оборони в період 2001 – 2016 років та їх прогнозу до 2028 р.
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Землі міністерства оборони в складі категорії земель оборони складають –
339,8 тис. га або 84,9% від загальної площі (табл. 2.3), міністерство внутрішніх
справ – 11,8 тис. га або 2,9%, національна гвардія – 10,0 тис. га або 2,5%,
державний комітет у справах охорони державного кордону – 6,8 тис. га або
1,7%, товариство сприяння обороні України – 3,1 тис. га або 0,8%, інші
військові формування – 10,7 тис. га або 2,7%.
Таблиця 2.3
Характеристика землекористування частин, підприємств, організацій,
установ, навчальних закладів оборони станом на 2016 р. *
Види використання земель
1
Міністерства оборони
Міністерства внутрішніх справ
Національної гвардії
Державний комітет у справах охорони державного
кордону
Товариства сприяння обороні України
Іноземні військові формування
Інші військові формування
Всього, тис. га

Площа.
тис. га
%
2
3
339,8
84,9
11,8
2,9
10,0
2,5
6,8
1,7
3,1
18,2***
10,7
400,3

0,8
4,5
2,7
100,0

* Офіційна інформація з 2016 року в Україні відсутня, у зв’язку з ліквідацію в
2016 році такої звітності і не запровадженням нової [15].
** Із врахуванням території АР Крим
Джерело: розроблено автором на основі даних ДЗК (форма 6-зем) [16].
В таблиці 2.4. розроблена структура земель частин, підприємств,
організацій, установ, навчальних закладів оборони в розрізі регіонів України.
станом на 2016 рік. Як бачимо, в землекористуванні оборони пройшли відчутні
зміни після окупації АР Крим Росією. Зокрема, площа земель оборони
зменшилася до 362,2 тис. га або на 9,5% (див. табл. 2.3. та табл.2.4). В складі
землекористування оборони питома вага забудованих земель коливається від
0,6 до 26,2 %. Значна частина забудованих земель у тих регіонах де розміщені
військові частини.

Таблиця 2.4
Землі частин, підприємств, організацій, установ, навчальних закладів
оборони в розрізі регіонів України станом на 01.01.2016* р., (тис.га)
Назва адміністративнотериторіальних одиниць
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
м. Київ
Україна

Всього земель,
тис. га
6,0
7,8
18,3
1,9
33,4
9,6
2,9
4,2
25,3
6,8
1,3
61,6
41,7
14,9
3,3
33,0
3,3
1,1
15,0
5,8
7,1
7,5
1,1
47,8
1,5
362,2

в%
1,7
2,2
5,1
0,5
9,2
2,7
0,8
1,2
7,0
1,9
0,4
17,0
11,5
4,1
0,9
9,1
0,9
0,3
4,1
1,6
2,0
2,1
0,3
13,2
0,4
100,0

з них забудовані землі
тис. га
в%
1,9
1,5
4,1
1,8
4,5
1,7
2,1
1,3
4,0
2,9
1,1
5,2
28,7
10,0
3,3
1,7
0,8
0,7
5,6
5,6
4,2
1,4
1,0
13,4
1,1
109,6

1,7
1,4
3,7
1,6
4,1
1,6
1,9
1,2
3,6
2,6
1,0
4,7
26,2
9,1
3,0
1,6
0,7
0,6
5,1
5,1
3,8
1,3
0,9
12,2
1,0
100,0

* Офіційна інформація з 2016 року в Україні відсутня, у зв’язку з ліквідацію
в 2016 році такої звітності і не запровадженням нової [15].
Джерело: розроблено автором на основі даних ДЗК (форма 6-зем) [16].
Аналізуючи відповідну статистику, законодавство України визначає землі
оборони через їх склад, при цьому виходячи фактично із суб’єктного складу
відносин із використання земель (що, на наш погляд, не узгоджується із
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положеннями про поділ земель на категорії «за основним цільовим
призначенням» ст. 19 ЗКУ)[110].
За дослідженнями А.М. Третяка, земля є, по-перше, предметом інтересу
всіх без винятку категорій, груп і прошарків населення; це складний момент
загальнонаціональних, групових (відомчих, територіальних) та індивідуальних
(приватних) взаємних претензій. Відповідно формування та функціонування
землекористування у сфері оборони має всезагальний універсальний багато
суб’єктний, багатомірний і багаторівневий характер. По-друге, земля як
економічна категорія бере участь у відтворювальному процесі й у сферах
розподілу, обміну та споживання. Так, через механізм оподаткування
землекористування реалізують суспільні функції перерозподілу земельної
ренти. Землекористування як економічна категорія визначається характером
суспільного виробництва, конкретним соціальним типом господарства, у якому
функціонує земля як засіб виробництва [5]. При цьому, інструментом для
правильного розуміння економічної суті землекористування у сфері оборони є
врахування характеру інтересів як об’єктивного (суспільного) і суб’єктивного
(особистого споживання).
Достатньо цікавими є тенденції розподілу земель оборони за їх
функціональним використанням [111]. Характеристика розподілу земель
оборони за функціональним їх використанням станом за 2001-2017 період
наведена в таблиці 2.5.
Таблиця 2.5
Тенденції розподілу земель оборони за їх функціональним використанням
Види функціонального та дозволеного
використання
1
Сільськогосподарські землі
Сільськогосподарські угіддя
у т.ч.: рілля
багаторічні насадження
сінокоси і пасовища

роки
2001
2016*
площа, тис. га
в%
2
3
4

+, - в %
2016 до
2001 р.
5

457,1

56,6

14,1

-87,6

61,9
17,7
0,2
43,7

56,0
1,9
0,1
34,6

14,0
0,5
0,0
8,6

-9,5
-89,3
-50,0
-20,8
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1
Під господарськими дворами,шляхами і
прогонами
Ліси
у т.ч.: лісові землі
чагарники
із усіх лісових земель:
для
виробництва деревини
для захисної, природоохоронної та
біологічної мети
Забудовані землі
у т.ч.: житлова
промислова
відкриті розробки
громадського призначення
змішаного використання
транспорту, зв’язку і технічної
інфраструктури
для відпочинку
Болота
Вода
Відкриті землі без рослинного або з
незначним рослинним покривом
Разом земель

2
138,4
134,7
3,7
168,9
2,5
6,2
12,5
0,5
4,1
2,9
80,6
457,1

3
0,6
144,6
141,1
3,5
55,5

0,1
36,1
35,2
0,9

4,5
4,8
-5,4

13,3
32,9
0,4
1,0
0,1
27,8
0,4

131,5
1,5
4,2
0,4
111,1
1,8
12,3

-22,1
-40,0
-32,3

3,1
0,1
12,2
0,6

-1,6
-20,0
1087,8
-10,3

3,2
100,0

-84,0
-12,4

0,4
48,7
2,6

400,3

5

13,9

53,2

12,9

4

* Офіційна інформація з 2016 року в Україні відсутня, у зв’язку з
ліквідацію в 2016 році такої звітності і не запровадженням нової [15].
Джерело: розроблено автором на основі даних ДЗК (форма 6-зем) [16], [108].

Як показують дані таблиці, питома вага земель за функціональним
використанням – це лісовкриті площі 36,1%, забудовані землі 32,9%,
сільськогосподарські землі 14,1%, під болотами та водою 12,8%.
За цей період із 2001 р. по 2016 р. у розподілі земельних ресурсів за
функціональним їх використанням відбулися суттєві зміни [107]. Зокрема,
відбулося суттєве зменшення площі сільськогосподарських земель (87,6%) в
результаті

передачі

підсобних

сільськогосподарських

підприємств

Міністерству аграрної політики та продовольства забудованих земель (22,1%),
особливо житлової забудови, територіальним громадам.
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Разом з тим, є тривожним той факт, що із земель лісового фонду та
громадського призначення не виділені землі військових полігонів та військових
частин,

адже

це

землекористування

особливого

режиму,

яке,

як

режимоутворюючі об’єкти, потребує встановлення охоронних зон особливого
режиму.
Вказане має суттєвий вплив на екологічну, економічну та соціальну
безпеку життєдіяльності населення країни. Наприклад, в табл. 2. 6 приведена
оцінка тенденцій розподілу земельних ресурсів України за їх екологічною
спрямованістю за період із 01.01.2001 по 01.01.2016 роки, показує, що хоча і
відбувся значний перерозподіл земель за екологічною спрямованістю проте це
не вплинуло суттєво на екологічну безпеку землекористування, а відповідно, і
життєдіяльності населення.
Таблиця 2.6
Оцінка тенденцій розподілу земельних ресурсів України за їх
екологічною спрямованістю за період із 01.01.2001 по 01.01.2016 роки
Види
Станом на
Станом на
Коефіцієнт
використання
01.01.2001
01.01.2016*
+,- 2016 екологічного
земель за їх
до 2001 в впливу угіддя
екологічною
тис. га
% тис. га
%
%
на прилеглі
спрямованістю
землі
Забудовані землі
168,9 37,0 131,5 32,9
-22,1
1,27
Орні землі
17,7
3,9
1,9
0,5
-89,3
0,87
Багаторічні насад0,2
1,47
ження
0,0
0,1
0,02
-50,0
Сінокоси і пасови- 43,7
1,71
ща
9,6
34,6
8,6
-20,8
Ліси і чагарники
138,4 30,3 144,6 36,1
4,5
2,29
Під водою і болота
7
1,5
51,3
12,8
632,9
2,93
Відкриті землі без
80,6
рослинного або з
1,27
незначним рослинним покривом
17,6
12,9
3,2
-84,0
Разом
457,1 100,0 400,3 100,0
-12,4
* Офіційна інформація з 2016 року в Україні відсутня, у зв’язку з ліквідацію в 2016 році
такої звітності і не запровадженням нової [15].
Джерело: розроблено автором на основі даних ДЗК (форма 6-зем) [16], [108] з
використанням [112].
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Як свідчить величина коефіцієнта екологічного впливу угідь на прилеглі
землі, найпозитивніший вплив мають землі під водою і болота (Ке = 2,93) та
ліси і чагарники (Ке = 2,29). Найбільш негативний вплив на екологічний стан
землекористування мають орні землі (Ке = 0,87).
Таким чином, суттєві зміни у землекористуванні оборони, які пройшли у
роки незалежності України не вплинули на підвищення екологічної,
економічної та соціальної його безпеки, а відповідно і безпеки життєдіяльності
населення країни.
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2.2. Стан кадастру земель оборони, ефективність організації і
функціонування землекористування
Для ефективного управління землекористуванням в умовах ринкової
економіки необхідно мати достовірні та актуальні дані про кількість, якість
земель різних категорій, їх правовий стан, місцезнаходження, вартість земельних
ділянок для оподаткування землі тощо. Розвиток ринкових земельних відносин в
Україні і досвід розвинених країн заходу свідчить про те, що саме створення
автоматизованої системи геопросторової інформації, що дозволяє збирати,
обробляти, зберігати і візуалізовувати актуальні і достовірні гармонізовані
відомості про всі земельні ділянки, суб’єктів земельних відносин, територіальні
обмеження

може

бути

забезпечено

багатофункціональною

системою

землеустрою та землевпорядкування і Державного земельного кадастру, які в
даний час формуються в країні.
З набуттям Україною незалежності,державний земельний кадастр
розглядається як система необхідних відомостей і документів про правовий
режим земель, їх розподіл серед власників землі і землекористувачів, у тому
числі орендарів, за категоріями земель, про якісну характеристику і
народногосподарську цінність земель[40]. Статтею 193 Земельного кодексу
України, прийнятого у 2001 році, було визначено, що Державний земельний
кадастр - це єдина державна система земельно-кадастрових робіт, яка
встановлює процедуру визнання факту виникнення або припинення права
власності і права користування земельними ділянками та містить сукупність
відомостей і документів про місце розташування та правовий режим цих
ділянок, їх оцінку, класифікацію земель, кількісну та якісну характеристику,
розподіл серед власників землі та землекористувачів[1].
Слід зазначити, що інформаційна база, сформована за даними державного
земельного кадастру також лежить в основі запропонованого нами підходу
еколого-економічної оцінки ефективності землекористування в контексті
екологічної безпеки життєдіяльності, яка дозволяє більш об’єктивно визначити
рівень екологічної небезпеки для населення та грошову оцінку земель з
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небезпечними об’єктами. [113].
ЗУ «Про державний земельний кадастр», який було прийнято в 2011 р.
подано інше визначення: Державний земельний кадастр це єдина державна
геоінформаційна система відомостей про землі, розташовані в межах кордонів
України, їх цільове призначення, обмеження у їх використанні, а також дані про
кількісну і якісну характеристику земель, їх оцінку, про розподіл земель між
власниками і користувачами[114].
За дослідженнями А.М. Третяка та інших велике коло завдань, які
вирішуються системою державного земельного кадастру визначають труднощі з
формулюванням поняття «земельний кадастр», зокрема декілька формулювань,
ними згруповано таким чином:
• до першої групи належать формулювання (визначені і в Земельному
кодексі України), в яких розкрито зміст державного земельного кадастру як
системи відомостей і документів про правовий режим земель, їх розподіл серед
власників землі і землекористувачів, у тому числі й орендарів, за категоріями
земель, про якісну характеристику і народногосподарську цінність земель;
• друга група визначає державний земельний кадастр як геоінформаційну
систему про землю, земельні та інші природні ресурси і земельні поліпшення,
що не віддільні від земельних ділянок;
• третє

визначення

державного

земельного

кадастру

було

сформульовано в проекті нової редакції Земельного кодексу України як єдиної
державної системи земельно-кадастрових робіт, котра встановлює процедуру
визнання факту виникнення або припинення існування земельни х ділянок, як
об’єктів права власності та права користування, і містить сукупність відомостей
та документів про правовий режим цих ділянок, їх вартість, кількісну та якісну
характеристику, розподіл серед власників землі, землекористувачів, у тому числі
орендарів[115].
Виходячи

із

приведеного,

доцільно

виділити

функції

які

виконуєземельний кадастр в системі управління землекористуванням оборони:


облікову (облік земельних ділянок та режиму їх використання, облік

територіальних обмежень у використанні земель і інших природних ресурсів, як
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зон особливого режиму );


інформаційну (забезпечення відомостями про земельні ділянки та

зони особливого режиму, топографо-геодезичними і картографічними
матеріалами);


правову (процедура визнання факту виникнення або припинення

існування земельних ділянок);


організаційно–управлінську (виконання земельно-кадастрових й

землевпорядних робіт, здійснення дій по наповненню Державного земельного
кадастру відповідною інформацією та аналітичних досліджень);
Отже, Державний земельний кадастр має як зміст так і функції, що
дозволяють відомству мати офіційну актуальну і достовірну інформацію з
єдиної системи не тільки для управління землекористуванням та регулювання
земельних відносин, а і для управління територіями військових частин на всіх
рівнях через аналітику, прогнозування та побудову різноманітних моделей
безпеки держави. Тому, ми вважаємо, що ведення державного земельного
кадастру в системі Міністерства оборони України має свої особливості [116].
Зокрема, згідно з інструкцією з обліку земельних ділянок в органах
квартирно-експлуатаційної служби Збройних Сил України затвердженою
наказом від 19.12.2017 № 680 «Про затвердження Інструкції з обліку земельних
ділянок в органах квартирно-експлуатаційної служби Збройних Сил України» в
системі Міністерства оборони України облік земельних ділянок, які надані для
розміщення і постійної діяльності військових частин, установ, військових
навчальних закладів, підприємств, організацій, госпрозрахункових організацій
ЗСУ та Міноборони, ведеться у відповідних формах обліку документів і даними,
що включаються до земельно-кадастрової документації[106].
Облік земельних ділянок в органах квартирно-експлуатаційної служби
ведеться за такими основними формами облікових документів:
1) ІНДИВІДУАЛЬНА КАРТКА обліку земельної ділянки,
2) КНИГА обліку земельних ділянок,
3) ВІДОМІСТЬ наявності та використання земельних ділянок,
4) Зміни в складі земель за відповідний рік,
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5) ВІДОМІСТЬ щодо розбіжностей в обліку площі земельних ділянок, як і
обліковуються за Міністерством оборони України,
6) ВІДОМІСТЬ щодо захисту інтересів Міністерства оборони України за
фактами самовільного зайняття та неправомірного вилучення земельних
ділянок,
7) АКТ обстеження військового містечка за площею,
8) АКТ про виявлене самовільне зайняття (неправомірне вилучення)
земель оборони або нерухомого військового майна.
Облік земельних ділянок ведеться у квартирно-експлуатаційних відділах
(КЕВ), квартирно-експлуатаційних частинах районів (КЕЧ), територіальних
квартирно-експлуатаційних управліннях (ТКЕУ), Київському квартирноексплуатаційному управлінні (ККЕУ), Головному квартирно-експлуатаційному
управлінні Збройних Сил України (ГКЕУ) (рис. 2.2).
Організаційна система обліку земельних ділянок в Міністерстві
оборони України
Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України
(ГКЕУ)
Київське квартирно-експлуатаційне управління (ККЕУ)
Територіальні квартирно-експлуатаційні управління (ТКЕУ)
Квартирно-експлуатаційні частини районів (КЕЧ)
Квартирно-експлуатаційні відділи (КЕВ)
Рисунок 2.2. Організаційна система обліку земельних ділянок в
Міністерстві оборони України
Джерело: розроблено автором
На ГКЕУ відповідно до Інструкції з обліку земельних ділянок в органах
квартирно-експлуатаційної служби Збройних Сил України покладаються:
- організація та узагальнення обліку земельних ділянок, встановлення
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термінів проведення інвентаризації земельних ділянок, розгляд актів
документальних перевірок та інвентаризацій;
- узагальнення звітів і забезпечення своєчасної підготовки та подання
звітних документів про наявність, рух та якісний стан земельних ділянок
керівництву Міністерства оборони України;
- облік і збереження поданих облікових документів на земельні ділянки;
- ведення зведених відомостей обліку земельних ділянок, наданих у
користування землекористувачам;
- планування контролю за веденням обліку, утриманням земельних
ділянок та його здійснення;
- ведення узагальненого електронного обліку земельних ділянок;
- вжиття заходів щодо усунення недоліків, виявлених в обліку земельних
ділянок, наданих у користування землекористувачам [106].
Згідно Інструкції з обліку земельних ділянок в органах квартирноексплуатаційної служби Збройних Сил України, обліку підлягають усі земельні
ділянки, надані землекористувачам у користування. Організація і ведення обліку
земельних ділянок здійснюється з дотриманням вимог законодавства України
щодо охорони державної таємниці. Контроль за організацією обліку земельних
ділянок у ГКЕУ здійснює начальник Головного квартирно-експлуатаційного
управління Збройних Сил України. У ТКЕУ, ККЕУ, КЕВ, КЕЧ облік земельних
ділянок організовують начальники. Вони відповідають за стан обліку земель у
ТКЕУ, ККЕУ, КЕВ, КЕЧ, законне оформлення всіх операцій, пов’язаних з їх
прийманням (передачею), зняттям з обліку, ведення облікових документів, а
також за складання та своєчасне подання Відомості наявності та використання
земельних ділянок відповідно до Інструкції. Безпосередньо облік земельних
ділянок у ККЕУ, КЕВ, КЕЧ здійснює інженер з землекористування, який
відповідає за правильне оформлення всіх звітних документів, своєчасне ведення
записів у книгах (картках) обліку операцій, пов’язаних із рухом та зміною
якісного стану земель, за підготовку документів для оперативного зберігання в
архіві органів квартирно-експлуатаційної служби, за збереження облікових
документів, електронний облік земельних ділянок відповідно до Інструкції.
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Інженер з землекористування не рідше 1 (одного) разу на місяць проводить
моніторинг Публічної кадастрової карти України в межах контурів військових
містечок щодо наявності земельних ділянок, які належать стороннім особам та
яким присвоєно кадастрові номери. У разі відсутності у ККЕУ, КЕВ, КЕЧ
інженера з землекористування його обов’язки відповідно до наказу начальника
ККЕУ, КЕВ, КЕЧ покладаються на іншу посадову особу. Приймання-передача
посади інженера з землекористування супроводжується передачею документів зі
складанням акта приймання-передачі. Забезпечення ведення обліку земельних
ділянок у ТКЕУ, ККЕУ покладається на заступників керівників ТКЕУ, ККЕУ
(згідно з розподілом обов’язків та повноважень) та посадових осіб відділів
розквартирування (військ) і землекористування[106].
Облік земельних ділянок в органах квартирно-експлуатаційної служби
ведеться за формами облікових документів в розрізі відповідних органах
квартирно-експлуатаційної служби приведений в табл. 2.7.
Таблиця 2.7
Перелік облікових документів щодо обліку земельних ділянок в органах
квартирно-експлуатаційної служби[102]
№
з/п
1
2
3
4
5

6

Органи квартирноексплуатаційної служби
ККЕУ, КЕВ, КЕЧ ТКЕУ ГКЕУ
Індивідуальна картка обліку земельної ділянки
+
Книга обліку земельних ділянок
+
+
Відомість наявності та використання земельних ділянок
+
+
+
Зміни у складі земель
+
+
+
Відомість щодо розбіжностей в обліку площі земельних
+
+
+
ділянок, які обліковуються за Міністерством оборони
України
Відомість щодо захисту інтересів Міністерства оборони
+
+
+
України за фактами самовільного зайняття та
неправомірного вилучення земельних ділянок
Назва облікового документа

Отже, відповідно до Інструкції з обліку земельних ділянок в органах
квартирно-експлуатаційної служби Збройних Сил України,обліковий документ
- це документ, який містить у зафіксованому вигляді інформацію, оформлену в
установленому цією Інструкцією порядку. Під час ведення обліку змінні
реквізити облікових документів «Ознака інформації», «Код документа» і «Код
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операції» не вказуються, змінний реквізит «Одиниця виміру» вказується за
скороченим найменуванням. Під час обліку земель із використанням
комп’ютерної техніки на всіх виконаних документах роблять відмітку з
зазначенням дати їх обробки, прізвищ виконавців та місця зберігання
інформації. На всіх облікових документах вказуються присвоєні органами
квартирно-експлуатаційної служби військовим частинам і військовим містечкам
умовні найменування (коди). За відсутності умовних найменувань вказують
дійсні найменування. На документи за результатами кожної проведеної
інвентаризації земель заводиться окрема справа. Опис документів у справі
складається за гарнізонами і військовими містечками. У справах щодо земель
відомість інвентаризації облікових документів із додатками підшивається в
порядку збільшення номерів земельних ділянок. Поводження з матеріальними
носіями секретної інформації та іншої інформації з обмеженим доступом
здійснюється відповідно до вимог законодавства України, нормативно-правових
актів щодо охорони державної таємниці та захисту інформації з обмеженим
доступом [106].
Облік земельних ділянок включає бухгалтерський та оперативний
земельний облік, а також передбачає за Інструкцію з обліку земельних ділянок в
органах квартирно-експлуатаційної служби Збройних Сил України здійснення
правильних і своєчасних записів у книгах (картках) обліку (на машинних носіях
інформації) всіх операцій, пов’язаних із прийомом (передачею), зміною якісного
стану та зняттям з обліку земельних ділянок [106].
Облік земельних ділянок узгоджується із бухгалтерським обліком
земельних ділянок шляхом їх вартісного відображення. Бухгалтерський облік
земельних ділянок,

наданих у користування землекористувачам,

має

забезпечуватись згідно Інструкції з обліку земельних ділянок в органах
квартирно-експлуатаційної служби Збройних Сил України, що правильне
документальне

оформлення

та

своєчасне

відображення

в

регістрах

бухгалтерського обліку їх надходження, переміщення, вибуття. Інвентаризація
земельних ділянок Міноборони проводиться відповідно до Положення про
інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства
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фінансів України від 02 вересня 2014 року № 879, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2014 року за № 1365/26142, та
постанови КМУ від 23 травня 2012 року № 513 »Про затвердження Порядку
проведення інвентаризації земель»[117].
Земельні ділянки земель оборони обліковуються у складі нефінансових
активів

за

територіальним

принципом

квартирно-експлуатаційного

забезпечення. Тому передбачає закріплення необоротних активів, у тому числі і
земельних ділянок, за ККЕУ, КЕВ, КЕЧ.
Облік нефінансових активів здійснюється відповідно до Порядку
застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі,
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2015 року
№ 1219, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 січня 2016 року за №
85/28215, Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в
державному секторі 121 «Основні засоби», затвердженого наказом Міністерства
фінансів України від 12 жовтня 2010 року № 1202, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за № 1017/18312, та
Методичних рекомендацій з організації та ведення бухгалтерського обліку у
Збройних Силах України, затверджених наказом Міністерства оборони України
від 19 грудня 2014 року № 905 (зі змінами) – наказ Міністерства оборони
України від 23.12.2016 р. № 715[118], [119], [120].
В бухгалтерському обліку,земля і будівлі, розташовані на ній, є основними
засобами та відображаються окремо. Якщо проводиться експертна грошова
оцінки земельних ділянок, згідно Методики експертної грошової оцінки
земельних ділянок[121], їх вартість також відображається в бухгалтерському
обліку.
Відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського
обліку в державному секторі 121 «Основні засоби», для відображення в
бухгалтерському обліку земель використовують клас 1 «Нефінансові активи»,
рахунок 10 «Основні засоби», субрахунки 1011 (1021) «Земельні ділянки». При
цьому, при зміні первісної (переоціненої) вартості нефінансових активів
проводиться переоцінка земельних ділянок згідно відповідних положень вище
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зазначено Національного положення (стандарту) [119]. У цьому випадку, за
результатами переоцінки комісією складається акт про зміну вартості
необоротних активів, який затверджується керівником землекористувача.
Типовою кореспонденцією субрахунків бухгалтерського обліку для
відображення

операцій

з

активами,

капіталом

та

зобов’язаннями

розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами
визначена кореспонденція рахунків з обліку надходження, переміщення та
вибуття земельних ресурсів(наказ Мінфіну від 29.12.2015 року №1219 «Про
затвердження деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в
державному секторі», який зареєстровано в Мін’юсті 16.01.2016 р.)[122].
Для обліку кожної земельної ділянки відповідно до Інструкції з обліку
земельних ділянок в органах квартирно-експлуатаційної служби Збройних Сил
України передбачені індивідуальні картки обліку земельних ділянок. В процесі
обліку ведуться індивідуальні картки обліку земельних ділянок (табл. 2 .8), що
передаються зберігаються у КЕВ, КЕЧ окремо від копій відповідних рішень
щодо них та знищенню не підлягають. Копії індивідуальних карток обліку
земельних ділянок, що передаються, зберігаються у відповідних КЕВ, КЕЧ
протягом 2 років. Індивідуальна картка обліку земельної ділянки призначена для
обліку використання, зміни площі й інших характеристик земельної ділянки. За
нею, згідно Інструкції з обліку земельних ділянок в органах квартирноексплуатаційної служби Збройних Сил України,також здійснюється контроль за
збереженням і використанням земельної ділянки. Картка складається в КЕВ,
КЕЧ у двох примірниках: перший ведеться в КЕВ, КЕЧ, а другий передається
землекористувачу.
Індивідуальна картка обліку земельної ділянки складається: 1) на
прийняту земельну ділянку - на підставі державного акта з планом кордонів
землекористування (договору, посвідчення); 2) на земельну ділянку, яка
прийнята від землекористувача іншого КЕВ, КЕЧ - на підставі даних книги
обліку або індивідуальної картки обліку цього КЕВ, КЕЧ [106].
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Таблиця 2.8
•
Реєстраційний
номер

Номер аркуша

Індивідуальна картка № ___ обліку земельної ділянки[106]

Дата документа

Номер військового
містечка

Військова частина, установа, військовий
навчальний заклад, підприємство, організація

Дата
запису

1

Ким
дозволено
відвід
ділянки чи
її передача
(номер і
дата
документа)

2

Номер
земельної
ділянки

У тому числі із земель, га

дозволено

фактично
зайнято

держлісфонду

сільськогосподарського
призначення

держземфонду (з
держземзапасу)

інших
земель
міст

3

4

5

6

7

8

Додаток: Копія плану земельної ділянки

КЕВ, КЕЧ

ТКЕУ, ККЕУ

Розташування земельної ділянки
район
населений пункт (залізнична станція)

область

Загальна площа
ділянки, га

Гарнізон

Наявність документа
та право користування
ділянкою
держав- кадастровий
ний акт
номер
(витяг з
Державного
земельного
кадастру)

9

10

Умови
відводу
земельної
ділянки

11

Тимчасове використання земельної
ділянки із сільськогосподарською
метою
підсобприкухон- передано у
ними
ними
тимчагосподаргосподарсове
ствами
ствами
користування
фермерським
господарствам
12
13
14

Начальник КЕВ, КЕЧ ____________________________
прізвище)

(військове звання, підпис,

Картку склав ___________________________________
(посада, підпис, прізвище)
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Інструкцію з обліку земельних ділянок

в

органах квартирно-

експлуатаційної служби Збройних Сил України передбачено, що в КЕВ, КЕЧ
картки групуються за гарнізонами в порядку номерів земельних ділянок. Після
зняття земельної ділянки в КЕВ, КЕЧ з обліку індивідуальна картка обліку
зберігається в КЕВ, КЕЧ. Індивідуальна картка обліку оформлюється на кожну
земельну ділянку, яка знаходиться на обліку в органі квартирно-експлуатаційної
служби. Індивідуальна картка обліку підписується особою, що веде облік.
Правильність її оформлення посвідчується підписом відповідного начальника
або особи, відповідальної за облік. Підпис посвідчується мастиковою печаткою
«Для внутрішніх господарських документів» органу квартирно-експлуатаційної
служби. Книги реєстрації облікових документів та обліку земельних ділянок,
картки обліку земель, які ведуться в органі квартирно-експлуатаційної служби,
обліковуються за переліком справ (книг і журналів), індивідуальні картки обліку
земель видаються під підпис[106].
Індивідуальні картки обліку ведуться до повного використання. Залишені
на наступний операційний рік картки обліку перереєстровуються відповідно до
«Переліку справ, книг і журналів». У разі втрати індивідуальної картки обліку
звітні дані поновлюються в новій індивідуальній картці за первинними
документами, проектно-технічній документації та матеріалах інвентаризації
земель. На індивідуальних картках обліку в органі квартирно -експлуатаційної
служби роблять відмітку про виконання. У відмітці вказують номер картки
обліку, сторінку (рядок), на якій записана звітна операція, а також дату цієї
відмітки.
Окрім індивідуальних карток, з обліку земельних ділянок, згідно
Інструкції з обліку земельних ділянок в органах квартирно-експлуатаційної
служби Збройних Сил України, ведеться книга обліку земельних ділянок за
формою, яка наведена в додатку 1. В ній робиться відповідний запис, де
зазначаються номер рішення (згоди) Міністра оборони України про припинення
права користування земельною ділянкою за призначенням та номер листа
(відмови від права користування) землекористувача до власника земельної
ділянки. Зняття з обліку земельних ділянок, які обліковуються в ККЕУ, КЕВ,
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КЕЧ, здійснюється з урахуванням вимог Земельного кодексу України та закону
України «Про державний земельний кадастр» шляхом внесення відповідних змін
до облікових даних щодо земель оборони.
Процедура зняття з обліку земельних ділянок, що відносяться до земель
оборони, згідно Інструкції з обліку земельних ділянок в органах квартирноексплуатаційної служби Збройних Сил України, передбачає наступне.
Пропозиції, щодо зняття з обліку земельних ділянок, готуються ГКЕУ та
надаються заступником Міністра оборони України Міністру оборони України за
погодженням із зацікавленими структурними підрозділами Міністерства
оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України. Передача
земельних ділянок у разі надання згоди Міністром оборони України
здійснюється начальниками ККЕУ, КЕВ, КЕЧ[106].
Облік змін у наявності та використанні земельних ділянок Міністерства
оборони України проводиться згідно Інструкції з обліку земельних ділянок в
органах квартирно-експлуатаційної служби Збройних Сил України. Для цього в
міністерстві ведеться відомість наявності і використання земельних ділянок,
яка складається щорічно, та використовується для оформлення результатів
інвентаризації, заходів перевірки обліку та використання, а також для щорічного
обліку змін у наявності та використанні земельних ділянок.
Відомість наявності і використання земельних ділянок складається:
1) у КЕВ, КЕЧ - на всі земельні ділянки, які стоять на обліку, на основі
облікових даних відомостей за формою 405, наданих гарнізонними комісіями.
Відомість складається у трьох примірниках: перший і другий подаються
начальнику ТКЕУ, третій залишається у КЕВ, КЕЧ;
2) у ТКЕУ - на всі земельні ділянки, які знаходяться на обліку в ТКЕУ, на
підставі облікових даних відомостей за формою 405, наданих начальниками
КЕВ, КЕЧ. Відомість складається у двох примірниках, перший з яких (разом з
першими примірниками відомостей КЕВ, КЕЧ) подається начальнику ГКЕУ, а
другий залишається у ТКЕУ;
3) у ГКЕУ - на всі земельні ділянки, які знаходяться на обліку в ГКЕУ, на
підставі облікових даних відомостей за формою 405, наданих начальниками
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ТКЕУ, перший з яких подається заступнику Міністра оборони України, а другий
залишається в ГКЕУ;
4)під час щорічного обліку змін, наявності та використання земельних
ділянок у КЕВ, КЕЧ, ТКЕУ, які ведуть облік, і в ГКЕУ відомості складаються на
кожну земельну ділянку, яка стоїть на обліку в цих квартирно-експлуатаційних
службах та яку передано іншим землекористувачам. Підставою для складання
цих відомостей у КЕВ, КЕЧ, ТКЕУ є дані книги обліку за формою 404 (дод.
1)[106].
Записи в змістовій частині Відомості наявності і використання земельних
ділянок за результатами інвентаризації, заходів перевірки обліку та
використання виконуються з дотриманням таких правил: а) під час складання
відомості гарнізонною комісією загальна кількість земельних ділянок по
кожному гарнізону записується в графі 5, а вихідні дані за іншими показниками
- відповідно в графах 8 - 14; б) під час складання відомості в КЕВ, КЕЧ у графі 4
записуються найменування гарнізонів і місцезнаходження кожної земельної
ділянки; загальна кількість земельних ділянок по кожному гарнізону та в цілому
за КЕВ, КЕЧ записується в графі 5, а вихідні дані за іншими показниками відповідно в графах 8 - 14; в) під час складання відомості в ТКЕУ у графі 4
записуються найменування КЕВ, КЕЧ; у графі 5 записується кількість земельних
ділянок, а дані за іншими показниками - відповідно в графах 8 - 14 по кожному
КЕВ, КЕЧ.
При заповненні змістової частини у Відомості наявності і використання
земельних ділянок по щорічному обліку змін про наявність та використання
земельних ділянок вони групуються за розділами:земельні ділянки, які
перебувають на обліку станом на 01 січня звітного року;земельні ділянки,
відведені для потреб Міністерства оборони України;земельні ділянки, прийняті
від інших КЕВ, КЕЧ та ККЕУ;земельні ділянки, передані місцевим органам
влади;земельні ділянки, передані іншим КЕВ, КЕЧ та ККЕУ;зміни в результаті
відновлення меж земельних ділянок у натурі[106].
Первинні дані записуються: у графі 5 - кількість земельних ділянок, у
графах 8 - 14 - облікові дані про зміни в землекористуванні по кожному
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гарнізону. Підбиваються підсумки по кожному розділу в цілому за гарнізон. При
цьому загальна кількість земельних ділянок записується у графі 5, а підсумкові
дані за іншими показниками - відповідно у графах 8 - 14.
Відомість наявності і використання земельних ділянок складається під час
щорічного обліку змін у наявності і використанні земельних ділянок у КЕВ
(КЕЧ), ТКЕУ, ГКЕУ (табл. 2.9).
Згідно Інструкції з обліку земельних ділянок в органах квартирноексплуатаційної служби Збройних Сил України, у Відомості наявності і
використання

земельних

ділянок

додається

пояснювальна

записка

відображаються наступні дані: 1)загальна площа і кількість земельних ділянок,
які знаходяться на обліку у відповідному органі квартирно-експлуатаційної
служби станом на початок звітного року; 2)зміни у складі земель у звітному році
за рахунок:площі відведених земельних ділянок (у тому числі в порядку прирізки
до раніше відведених);повернення земельних ділянок місцевим органам
влади;прийому (передачі) від інших землекористувачів Міністерства оборони
України, при цьому вказуються номери і дати документів, на підставі яких
відбулися зміни в площі та кількості земельних ділянок, прийнятих та знятих з
обліку. Результати вимірів відображаються у відповідній таблиці; 3) загальна
площа і кількість земельних ділянок, які знаходяться на обліку у відповідному
органі квартирно-експлуатаційної служби на кінець року, які використовуються
для:учбових

центрів

та

учбових

аеродромів;військових

полів;стрільбищ;

авіаполігонів;

містечок;сільськогосподарського

призначення;лісогосподарського призначення; 4) перелік земельних ділянок, їх
площа та кадастрові номери (копії витягів з Державного земельного кадастру,
витягів із реєстру речових прав), щодо яких у звітному році проведено
формування та державну реєстрацію, а також які перебувають у стадії
оформлення. Дані про земельні ділянки вказуються окремо в місті та поза
містом; 5) пропозиції органів квартирно-експлуатаційної служби щодо
покращення обліку та використання земельних ділянок, наданих у користування
Міністерству оборони України[106] .
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Таблиця 2.9
Форма 405А

Зміни в складі земель за 20__ рік[106]
№
з/п

Найменування
гарнізонів (КЕВ
(КЕЧ))

Було на початок
звітного року

Прибуло, га
усього

кількість
площа,
земельних
га
ділянок, шт.

1

2

3

4

у тому числі

за рахунок
за
відведених рахунок
земельних уточнення
ділянок
меж
земельних
ділянок
5

Вибуло, га

6

7

усього

за рахунок
прийняття від
інших землекористувачів МОУ
8

9

На кінець
звітного року
кількість площа,
ділянок,
га
шт.

у тому числі

за
рахунок
передачі
в
народне
господарство
10

за рахунок
уточнення
меж
земельних
ділянок

за рахунок
передачі
інших землекористувачів МОУ

11

12

13

14

Начальник __________________________________________
(посада, військове звання, підпис, прізвище)

Відомість склав ______________________________________
(посада, військове звання, підпис, прізвище)
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Відповідно до Інструкції з обліку земельних ділянок в органах квартирноексплуатаційної служби Збройних Сил України Контроль за веденням обліку
земельних ділянок здійснюється з метою забезпечення його своєчасності, пов ноти, достовірності й точності, а також законності та використання за призна ченням, збереження земель і правильності їх зняття з обліку і покладається,
згідно Інструкції з обліку земельних ділянок в органах квартирно-експлуатаційної служби Збройних Сил України на ГКЕУ, ТКЕУ, ККЕУ. Під час
здійснення контролю ГКЕУ також надається консультативна допомога посадо вим особам квартирно-експлуатаційної служби у виконанні обов’язків щодо
обліку земель. Начальники ТКЕУ надають до ГКЕУ плани перевірок для
узгодження та контролю не пізніше 20 грудня поточного року. Начальники
ГКЕУ,

ТКЕУ

відповідними

наказами

призначають

посадових

осіб,

відповідальних за проведення перевірок. Начальник ГКЕУ, начальники ТКЕУ,
ККЕУ здійснюють контроль за веденням обліку земель відповідно до планів
перевірок КЕВ, КЕЧ.
Інструкції

з

обліку

земельних

ділянок

в

органах

квартирно-

експлуатаційної служби Збройних Сил України передбачається, що відповідно
до Плану перевірок КЕВ, КЕЧ подається ТКЕУ щорічно до 01 грудня.
Документальні та фактичні перевірки стану обліку земельних ділянок
проводяться ГКЕУ, ТКЕУ. Документальна та фактична перевірки стану обліку
земельних ділянок проводяться відповідними спеціалістами органу квартирно експлуатаційної служби. При цьому, згідно Інструкції з обліку земельних
ділянок в органах квартирно-експлуатаційної служби Збройних Сил України,
перевірці

підлягають:1)

фактична

наявність

облікових,

звітних

та

інвентаризаційних документів земель оборони;використання земельних ділянок
за цільовим призначенням;2) операції, пов’язані з прийманням (передачею),
зміною якісного стану і зняттям з обліку земель оборони;3) організація
контролю за обліком земель, їх утриманням та збереженістю;4) стан ведення
електронного обліку земельних ділянок.
Під час перевірки стану обліку земельних ділянок, звітності за ним та
достовірності і своєчасності записів у книгах обліку (індивідуальних картках) за
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обліковими документами перевіряється:
• правильність складання та своєчасність подання встановленої Табелем
термінових донесень звітності, відповідність звітних показників даним обліку;
• правильність обліку, зберігання облікових документів та здачі їх для
оперативного зберігання в архіві органів квартирно-експлуатаційної служби.
Під час перевірки організації контролю за веденням обліку земель, їх
утриманням та збереженням встановлюється:стан планування контролю;якість
документальних перевірок, проведених за планами органів квартирноексплуатаційної служби;ступінь усунення недоліків в обліку, утриманні та
збереженні земельних ділянок, виявлених під час попередніх документальних
перевірок (у разі неповного усунення недоліків з’ясовуються причини);стан
роботи з пропозиціями, заявами та скаргами щодо питань обліку, утримання та
збереження, доцільності і законності використання земель оборони;своєчасність
відшкодування нанесених державі збитків.
Документальна звірка обліку земельних ділянок, які надані для розміщення і постійної діяльності військових частин, установ, військових навчальних
закладів та організацій Збройних Сил України і Міністерства оборони України,
проводиться щорічно до 01 квітня начальниками ККЕУ, КЕВ, КЕЧ спільно з
територіальними управліннями земельних ресурсів. Начальники ТКЕУ, ККЕУ
подають щорічно до 01 травня до ГКЕУ узагальнену за підпорядковані
підрозділи Відомість щодо розбіжностей в обліку площі земельних ділянок,
які обліковуються за Міністерством оборони України (табл. 2.10).
Відомість для обліку розбіжностей між площами земельних ділянок,
відповідно до Інструкції з обліку земельних ділянок в органах квартирноексплуатаційної служби Збройних Сил України які обліковуються за
Міністерством оборони України, та земель оборони, що обліковуються в
Держгеокадастрі складається за результатами звірки з територіальними
управліннями земельних ресурсів та надається щорічно до 01 травня разом з
матеріалами звірки з територіальних управлінь земельних ресурсів.
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Таблиця 2.10
Форма 405Б

ВІДОМІСТЬ
щодо розбіжностей в обліку площі земельних ділянок, які обліковуються за Міністерством оборони України[106]
№
з/п

Номер
військового
містечка

Місцезнаходження
земельної
ділянки
(повна
адреса)

За ким
закріплена та
ким використовується
земельна
ділянка

Облікові
дані щодо
площі
(форма 405)
на період
звірки (га)

Облікові дані
щодо площі
Держгеокадастру на
період звірки
(га)

Різниця
даних
обліку
(га)

1

2

3

4

5

6

7

Наявність документів Підстави, за
на право користування
яких
земельною ділянкою
виникла
(рішення про
розбіжність
відведення,
державний акт,
кадастровий номер)
8
9

Вжиті заходи
щодо
усунення
розбіжності

10

Начальник _____________________________________________________
(посада, військове звання, підпис, прізвище)
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Згідно з інструкцією з обліку земельних ділянок в органах квартирноексплуатаційної служби Збройних Сил України, начальники ТКЕУ, ККЕУ
надають до ГКЕУ узагальнену відомість за підпорядкованими КЕВ, КЕЧ, а
також щоквартально (до 20 числа наступного місяця) подають до ГКЕУ
узагальнену за підпорядковані підрозділи. Відомість щодо захисту інтересів
Міністерства оборони України за фактами самовільного зайняття та
неправомірного вилучення земельних ділянок (дод. 3). Начальники ТКЕУ,
ККЕУ, відповідно до розробленого плану, один раз на 2 роки (до 01 червня,
починаючи з 2018 року) подають до ГКЕУ узагальнену за підпорядковані
підрозділи інформацію (дод. 4) щодо проведеного обстеження всіх військових
містечок, що знаходяться на обліку квартирно-експлуатаційних органів. У разі
виявлення порушень земельного законодавства (самовільне зайняття земельної
ділянки тощо) складається акт про виявлене самовільне зайняття
(неправомірне вилучення) земель оборони за формою дод. 5.
Отже, система обліку земельних ділянок, які надані для розміщення і
постійної діяльності військових частин, установ, військових навчальних
закладів, підприємств, організацій, госпрозрахункових організацій Збройних
Сил України та Міністерства оборони України та який ведеться у квартирноексплуатаційних відділах (КЕВ), квартирно-експлуатаційних частинах районів
(КЕЧ), територіальних квартирно-експлуатаційних управліннях (ТКЕУ),
Київському квартирно-експлуатаційному управлінні (ККЕУ), Головному
квартирно-експлуатаційному управлінні Збройних Сил України (ГКЕУ), згідно
з інструкцією з обліку земельних ділянок в органах квартирно-експлуатаційної
служби Збройних Сил України, наведена в таблиці 2.11.
Отже, виконаний нами огляд та аналіз системи обліку земельних ділянок
Збройних Сил України та Міністерства оборони України по відповідних
формах, який ведеться згідно Інструкції з обліку земельних ділянок в органах
квартирно-експлуатаційної

служби

Збройних

Сил

України[106],

які

обліковуються за Міністерством оборони України дозволяє зробити висновок.

Таблиця 2.11
Система обліку земельних ділянок Збройних Сил України та
Міністерства оборони України по формах звітності та строках подання в
розрізі виконавців
№
з/п

Найменування
документації

1
2
1 Книга обліку
земельних ділянок,
(Індивідуальна
картка обліку
земельної ділянки)

2 Відомість наявності
та використання
земельних ділянок за
землекористувачами,
КЕВ, КЕЧ та
областями України
(ф. 405)
3 Зміни у складі
земель (ф. 405А)

4 Відомість щодо
розбіжностей в
обліку площі
земельних ділянок,
які обліковуються за
Міністерством
оборони України
5 Відомість щодо
захисту інтересів
Міністерства
оборони України за
фактами
самовільного
зайняття та
неправомірного
вилучення
земельних ділянок

Хто представляє Кому представляє Періодичність Номери
та строк
форм
подання
статистичної
звітності
3
4
5
6
Землекористувач Начальник
Щорічно до
403
земельної ділянки квартирно25.01
експлуатаційного
404
відділу,
квартирноексплуатаційної
частини району
Начальники
Начальник
Щорічно до
405
квартирнотериторіального 10.02
405А
експлуатаційних квартирновідділів,
експлуатаційного
квартирноуправління
експлуатаційних
частин району
Начальники
Начальник
Щорічно до
405
територіальних
Головного
10.03
405А
квартирноквартирноексплуатаційних експлуатаційного
управлінь
управління
Збройних Сил
України
Начальники
Начальник
Щорічно до
405Б
територіальних
Головного
01.05
квартирноквартирноексплуатаційних експлуатаційного
управлінь
управління
Збройних Сил
України
Начальники
Начальник
Щоквартально
405В
територіальних
Головного
до 20 числа
квартирноквартирнонаступного
експлуатаційних експлуатаційного місяця
управлінь
управління
Збройних Сил
України

Джерело: розроблено автором з використанням [106].
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А саме, що облік кількості земель, який відображає дані, що
характеризують земельні ділянки за площею, складом земельних угідь
відповідно до затвердженої класифікації, розподілом земель за власниками
(користувачами) та якості земельних угідь, як це передбачено законом України
«Про державний земельний кадастр», дані про кількісну і якісну
характеристику земель, їх оцінку, про розподіл земель між власниками і
користувачами, їх цільове призначення, обмеження у їх використанні –
відсутній, а відповідна внутрівідомча система з обліку земельних ділянок, яка
ведеться в органах квартирно-експлуатаційної служби Збройних Сил України
потребує приведення у відповідність вимогам закону України «Про державний
земельний кадастр»[114].
В цьому контексті, доцільним є розгляд питань ефективності організації і
функціонування землекористування системи Міністерства оборони України.
Зокрема, про ефективність використання земель оборони можна судити із
характеристики стану використання земель оборони станом на 2017 р. (рис.2.3),
за інформацією одержаною за даними джерела[123].

Рисунок 2.3. Характеристика стану використання земель оборони станом
на 2017 р.[123].
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Достатньо показовими є приклади щодо «самовільних» дій окремих
місцевих адміністрацій відносно розпорядження землями Міноборони.
Наведемо один із найскандальніших прикладів – це Тарутинський полігон в
Одеській області. Так, Тарутинська райдержадміністрація 5 травня 2005 року
без згоди Міноборони видає розпорядження про те, що ділянка полігону
площею 23943 га вилучена із земель оборони та переведена до земель запасу.
Після чого райдержадміністрація укладає договори оренди з «суб’єктами
господарювання» терміном на 49 років і віддає понад 11 тис. гектарів землі. У
2012 році Міноборони таки вирішує повернути ці землі і позивається до
Тарутинської РДА. Одеський апеляційний адміністративний суд у 2012 році
визнає протиправними розпорядження Тарутинської РДА та скасовує їх. У 2013
році Одеський окружний адміністративний суд зобов’язує Тарутинську РДА
повернути Міноборони земельну ділянку полігону площею 23 253,17 гектарів.
Також ще 689,83 га перебувають у користуванні військового радгоспу
«Чорноморський».

Це

державне

підприємство,

яке

займається

сільськогосподарською діяльністю. На цей час залишаються у незаконному
користуванні 5378,0 га території Тарутинського полігону [124].
Загалом подібна ситуація спостерігається і в інших регіонах. Так ,згідно
інформації Міністерства оборони, протягом 2008-2017 років судовими
рішеннями повернуто до відомства 130 земельних ділянок загальною площею
64,4 тис. га. З 2014 року по жовтень 2017 року розглядалося 132 судові справи
стосовно повернення земель до Міноборони. Разом з тим, не на користь
Міноборони суди ухвалили 40 судових рішень, які вже набрали законної сили.
Станом на 31 жовтня 2017 р. тривало ще 139 судових справ з питань
повернення землі[123],[125].
Тому на жовтень 2017 року на обліку міністерства оборони перебувало 2
272 земельні ділянки загальною площею 538,5 тис. га, що на 128,2 га більше
ніж за даними державного земельного кадастру (розділ 2.1). Також, 490
земельних ділянок загальною площею 48403,3316 га землекористувачів
Міноборони використовуються третіми особами (зокрема за прийнятими
неправомірними рішеннями місцевих органів влади).
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Як зазначала 09.01.2017 р. Оксана Величко, координаторка ініціативи
«Разом проти корупції» на брифінгу «Гаряча» земля Міністерства оборони: »у
Міноборони до 47 тис. га проблемних земель, з яких - 2 тис. га це
самозахопленні землі, а по 45 тис. га проводяться судові розгляди через їх
відчуження за рішенням органів місцевого самоврядування (нерідко на підставі
листів-відмов від використання земель або надання згоди на зміну цільового
використання самими військовими)»[126].
Для подолання такої ситуації 19 листопада 2016 р. міністр оборони
Степан Полторак під час наради з керівниками квартирно-експлуатаційних
підрозділів усіх рівнів віддав розпорядження упродовж двох місяців створити
реєстр усіх фондів та земель Міністерства оборони України , а також доручив
провести розслідування щодо порушень, виявлених при перевірці стану обліку
та використання фондів, земель, орендних відносин та інвестиційної діяльності
в Одеському гарнізоні та передати матеріали до правоохоронних органів [127].
Однак, як виявилося, щодо вирішення земельного питання однієї
ініціативи військових виявляється замало. Армія є одним з інститутів держави і
тісно вплетена в її структуру. Реєстрація земель Міноборони України
неможлива без участі Держгеокадастру України, органів самоврядування і їх
департаментів земельних ресурсів, будівництва та архітектури. Також
доводиться стикатися зі складним і суперечливим законодавством. Так за
інформацією Голов КЕУ Міністерства оборони, полковник Бондаренко О.П.:
«Держгеокадастр України відмовляється погоджувати проекти землеустрою
щодо відведення земельних ділянок для міністерства оборони без плану
зонування або детального плану території міста, посилаючись на пункт 3
статті 24 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності»: «передача
(надання) земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у
власність або користування фізичним та юридичним особам для містобудівних
потреб забороняється у разі відсутності плану зонування або детального
плану території, затверджених відповідно до вимог цього Закону»[126].
За даними Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних
Сил України, станом на 2018 рік за військовими формуваннями та підрозділами
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Збройних Сил України обліковується 540,08 тис. га землі (з урахуванням
земельних ділянок оборонного відомства на тимчасово окупованій території
Автономної Республіки Крим) [128].
Як зазначає Г. Рябенко, розбіжність між даними оборонного відомства і
Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру щодо
площ земель, відведених під розміщення військових частин і підрозділів на всій
території держави, виявлена під час останньої звірки щодо наявності
правовстановлюючих документів на землі оборони становила на 2016 рік
близько 118 тис. гектарів [128]. Також вказує, що останніми роками
Міністерство оборони України активізувало роботу із проведення збору та
аналізу матеріалів обліку земельних ділянок оборони, документів, що
посвідчують право на землі, стану їх фактичного використання з визначенням
орієнтовних меж на картографічному матеріалі та внесення відомостей про них
до Державного земельного кадастру, що відповідно сприятиме впорядкуванню
обліку земельних ділянок оборони. Для цього розроблено програму на період
2018–2020 років щодо поетапного виготовлення технічної документації із
землеустрою, а також для цих цілей на 2018 рік з державного бюджету виділено
50 млн. гривень. Найперше структурні підрозділи Міноборони України
здійснюють виготовлення правовстановлюючих документів на ті земельні
ділянки, де проходять комунікації та розташовані інженерно-технічні
споруди [128].
Треба сказати, що військовою прокуратурою Центрального регіону
України в період з 2015 року по травень 2018 року при реалізації
конституційної функції представництва інтересів держави в суді до суду, за
інформацією Г. Рябенко, спрямовано 78 позовних заяв на захист інтересів
держави у земельній сфері, з яких на цей час розглянуто і задоволено 37, що
дало можливість попередити незаконне вилучення та повернути до земель
оборони ділянки загальною площею понад 13 тис. га на суму 136 млн гривень.
Військовою прокуратурою Дарницького гарнізону, яка за результатами
представницької діяльності повернуто державі незаконно вилучені земельні
ділянки загальною площею 173 га вартістю 92 млн гривень[128].
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Таким чином, в системі категорії земель оборони відсутній облік земель
за кількістю та якістю земель і земельних угідь, зокрема, облік кількості земель,
що відображає дані, що характеризують земельні ділянки за площею, складом
земельних угідь відповідно до затвердженої класифікації, розподілом земель за
власниками (користувачами) та якості земельних угідь, який відображає дані,
що характеризують землі за природними і набутими властивостями, впливають
на їх продуктивність та економічну цінність, а також за ступенем техногенного
забруднення ґрунтів і повинен вестися щодо власників і користувачів
земельних ділянок, які передбачені законом України «Про державний
земельний кадастр».
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2.3. Особливості трансформації землекористування оборони та
формування його режиму і охоронних зон
Вивчення трансформаційних процесів землекористування шляхом
реабілітації забруднених земель має особливу актуальність не тільки для
організації раціонального природокористування окремих регіонів України, а й
усієї країни в цілому. З початку 1990-х років відбуваються кардинальні зміни не
лише з політичного, економічного та соціального характеру, але й з
безпекового, які зачепили всі сфери господарювання населення, викликавши
структурні зміни, а разом з ними конфлікти і суперечності в територіальних
системах природокористування. Істотним змінам в цей період піддалася
система землекористування, що є просторовою основою здійснення будь-якої
діяльності, в тому числі оборони. Докорінно змінилися правові, економічні та
екологічні умови землекористування оборони, що дозволяють говорити про
трансформаційні процеси в цій сфері, які тривають досі.
На

жаль

в

Україні

майже

відсутні

дослідження

проблем

землекористування оборони, як системи природокористування у сукупності
видів використання земельних та інших природних ресурсів на певній
території,

зокрема

з

точки

зору використання: лісогосподарського,

землекористування в межах категорії земель оборони. У таких випадках
об’єктивніше простежити основні зміни, що відбуваються саме в системі
землекористування,

а

не

тільки

з

позицій

лісогосподарського

чи

сільськогосподарського землекористування. Даний напрямок досліджень
багатофункціональності землекористування, на наш погляд, є актуальним і
перспективним, оскільки має і теоретичний, і прикладний аспект, дозволяє
виявити особливості механізму трансформації, визначити основні напрямки
розвитку трансформаційних процесів і на цій основі запропонувати шляхи
оптимізації системи землекористування конкретної території.
При цьому проблему охорони й використання земель, що були або
підлягають трансформації внаслідок військової діяльності, наприклад, виділяє
Бондар О.І., оскільки зараз не існує ані чіткої державної програми щодо їх
реабілітації, ані механізмів фінансування подібних заходів[129]. Хоча

відповідно до закону України «Про охорону земель»[130] та зокрема,
Концепції національної екологічної політики України на період до 2020 р [131],
до основних принципів державної екологічної політики у сфері екологічно
збалансованого використання природних ресурсів належить забезпечення
охорони земель як основного національного та пріоритетність вимог
екологічної безпеки у використанні землі як просторового базису, природного
ресурсу й основного засобу виробництва.
Як вважаєП.П. Надточій, Ю.А. Білявський, Т.М. Мислива, Ю.Б.
Шмагала, моніторинг екологічного стану територій трансформованих
внаслідок військової діяльності, не є пріоритетною проблемою, над
вирішенням якої працюють державні органи законодавчої й виконавчої
влади[132]. Натомість, як зазначається в аналітичному звіті за редакцією
Т.Колосова «Колишні військові території - випробування цивільним життям:
потрібність «непотрібних» територій», лише за період з 1992 по 2003 роки зпід управління Міністерства оборони було виведено близько 140 зі 660 тис. га
земель, які використовувались у військових цілях[133]. Це питання усе ж є
проблемним не дивлячись на наявність відповідної «Програми реабілітації
територій, забруднених унаслідок військової діяльності на 2002-2015 роки»,
яка прийнята постановою Кабінету Міністрів України № 916 від 26.07.2001
р.[134], хоча і була відмінена [135]Постановою КМ №704 від 22.06.2011р.
Вище

зазначені

аспекти,

в

контексті

багатофункціональності

землекористування, нами підтримуються [136].
Розглянемо землекористування конкретної території наприклад колишніх
військових об’єктів на Житомирщині (чому саме Житомирська область
розглядалася, бо лісами вкрито 1 млн га - 28 % загальної площі, Серед регіонів
України Житомирська область за площею земель займає 4,94 % території
держави, а її земельний фонд станом на 01.01.2008 р. становить 2982,7 тис.
га[137]. Близько 1,2 % земельного фонду області складають землі оборони, до
яких, згідно зі статтею 1 Закону України «Про використання земель оборони»,
відносять землі, що надані для розміщення й постійної діяльності військових
частин, установ, військово-навчальних закладів, підприємств та організацій
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Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до
законів України.). У 2008 році П.П. Надточій, Ю.А. Білявський, Т.М. Мислива
та Ю.Б. Шмагала провели дослідження на території Житомирського,
Олевського та Лугинського районів Житомирської області – обстежували
територію базування колишніх підрозділів 50 дивізії ракетних військ, –
проведено відбір та аналіз проб грунту та води.
Як вказують П.П. Надточій, Ю.А. Білявський, Т.М. Мислива та Ю.Б.
Шмагала результати наступні: «Зокрема на всіх територіях, де раніше
базувались ракетні комплекси, у ґрунті зафіксований підвищений вміст
рухомих форм свинцю (в 1,213,2 рази) та міді (в 1,5-18,9 рази), а на території
в/ч 32156/3, де до 1984 р. функціонувало 4 шахтні пускові ракетні установки,
ґрунт забруднений ще й нікелем (перевищення ГДК у 1,2 рази) та цинком
(перевищення ГДК у рази). Таке забруднення пов’язане виключно з
техногенними факторами військового характеру, оскільки досліджувані
об’єкти розташовані на території лісових масивів, сільськогосподарська
діяльність тут не здійснювалась, а фоновий вміст рухомих форм важких
металів у ґрунтах становить: для міді - 0,3-1,5 мг/кг (бідний грунт); для цинку
- 05-0,2 мг/кг (дуже бідний грунт). У фітомасі рослин на території колишніх
місць розташування балістичних ракет фіксується підвищений вміст свинцю,
кадмію та цинку. Забруднення ґрунтового покриву важкими металами
неминуче призводить до забруднення ними рослин і води в процесі кругообігу
ксенобіотиків в навколишньому середовищі. Встановлений високий рівень
забруднення колодязної води міддю - ГДК, нікелем - 9,3 ГДК, цинком - 2,4 ГДК,
марганцем - 8,9 ГДК та залізом - 52 ГДК. Проте якщо підвищений вміст у воді
міді, нікелю та цинку має виключно техногенне походження, то високу
концентрацію марганцю та дуже високу заліза можна пояснити природними
причинами, а саме: перетворенням первинних мінералів у вторинні, в
результаті чого відбувається вивільнення сполук заліза та марганцю, а також
вимиванням Fe і Mn із залізо-марганцевих конкрецій, значна кількість яких
міститься в ілювіальному шарі дерново-підзолистих ґрунтів, якими
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представлена досліджувана територія. Аналогічна ситуація простежується й
по відношенню до вмісту важких металів у воді штучних водойм,
розташованих на території колишніх бойових стартових позицій балістичних
ракет.»[132]
Екологічна безпека військової діяльності своїм корінням сягає ще в
часи, коли на території України з 1960 року базувалась 43-тя армія ракетних
військ стратегічного призначення (РВСП). До складу якої входило 6 ракетних
дивізій, одна з яких – 50-та – дислокувалась на території Житомирської
області, а штаб у м. Вінниці. При цьому ракетні комплекси, вказують П.П.
Надточій, Ю.А. Білявський, Т.М. Мислива та Ю.Б. Шмагала, які базувались в
Житомирській області, були розташовані на території чотирьох військових
частин: в/ч 44023 (с. Висока Піч Житомирського району), в/ч 32156 (смт. Нові
Білокоровичі Олевського району), в/ч 32157 (с. Липники Лугинського району)
та в/ч 44124 (с. Ушомир Коростенського району). Тут розміщувались балістичні
ракети середньої дальності: ракетні комплекси Р-12 (ракети 8К63, в
класифікації НАТО - SS-4 “Sandal”, були в експлуатації в період 1958-1989 рр.);
ракетні комплекси Р-14 (ракети 8К65, в класифікації НАТО - SS-5 “Skean”,
були в експлуатації в період 19611981 рр.); мобільний ракетний комплекс РСД10 “Піонер” (ракети 15Ж45, в класифікації НАТО - SS-20 “Saber”, були в
експлуатації в період 19761988 рр.). Взагалі на Житомирщині було розміщено
20 ракет наземного та 4 підземного базування (в ШПУ. що знаходились
поблизу с. Великий Дивлин Лугинського району)[132].
На території Житомирської області, як зазначають П.П. Надточій,
Ю.А. Білявський, Т.М. Мислива, Ю.Б. Шмагала, дислоковані 45 військових
частин Міністерства оборони України. Близько 1,2 % земельного фонду області
складають землі оборони[137].
Із загальної кількості земель, згідно з даними Управління Держкомзему в
Житомирській області, що передані МО України відповідно до рішень органів
виконавчої влади та місцевого самоврядування, 1,43 % використовуються не за
цільовим призначенням, 12,5 % - нераціонально, а 13,9 %, за підсумками
інвентаризації, можуть бути передані народному господарству (додаток 6) [132,
с. 19-20].
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Перелік військових містечок, нерухоме майно яких передається до
комунальної власності областей, до якого увійшли й військові містечка №
601/3; 535/3; 601/1; 601/т (смт. Нові Білокоровичі), № 33 і 34 (м. Коростень)
та № 2 (казарма № 127 м. Овруч), а також Ігнатпольський навчальний центр
(територія в/ч 19029) було визначено ще в 1994 р. Постановою Кабінету
Міністрів України від 1 липня 1994 р. за № 443 «Про передачу майна
військових містечок, що перебуває у загальнодержавній власності, до
комунальної власності областей»[138]. При цьому, їх передачу передбачалось
здійснити у порядку, що передбачений постановою Ради Міністрів УРСР від
28 квітня 1980 р. № 285 «Про порядок передачі підприємств, об’єднань,
організацій, установ, будинків і споруд» [139]. Проте, лише в 2002 р.
Постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2002 р. за № 1282 «Про
затвердження порядку вилучення й передачі військового майна Збройних
Сил»[140]було встановлено порядок вилучення й передачі майна Збройних
Сил з оперативного управління військових частин, закладів, установ та
організацій Збройних Сил та його безоплатної передачі до сфери управління
центральних або місцевих органів виконавчої влади, інших органів, що
уповноважені керувати державним майном, самоврядним установам й
організаціям, які діють в інтересах національної безпеки і оборони, та у
комунальну власність територіальних громад сіл, селищ, міст або у їх спільну
власність.
Але й досі,як зазначають П.П. Надточій, Ю.А. Білявський, Т.М.
Мислива, Ю.Б. Шмагала,жодним з цих нормативних документів не
врегульовані питання передачі у власність територіальних громад земельних
ділянок, на яких було розміщене відчужуване майно. Це призвело до того, що
деякі земельні ділянки й досі знаходяться у віданні МО України, тоді як
майно, що розташоване на їх території, вже давно передане у власність
територіальних сільських, селищних та міських громад (наприклад, с. Висока
Піч Житомирського району, с. Нові Білокоровичі та с. Переброди Олевського
району). Ще більш парадоксальна ситуація склалась у с. Великий Дивлин,
с. Топільня, с. Нова Рудня, с. Липники Лугинського району, оскільки як
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земельні ділянки, так і майно, розташоване на них, повністю передані у
розпорядження

відповідних

сільських

рад,

проте

абсолютно

не

використовуються. Наразі ці території є безгосподарними, до них відкритий
вільний доступ населенню, зокрема шукачам металобрухту[132]. Сучасну
«ефективність» використання земельних ділянок, на яких розташовані
колишні військові об’єкти наочно демонструють фото 2.1- 2.6.

Фото 2.1. Колишній ракетний ангар на території в/ч 32156/1 (Олевський район,
смт. Нові Білокоровичі), 2009 р.[132].

Фото 2.2. Територія колишньої ремонтно-технічної бази обслуговування ядерних
боєголовок на земельній ділянці в/ч 32156/1 (Олевський район, смт. Нові
Білокоровичі), 2009 р.[132].
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Фото 2.3. Колишній штаб на території в/ч 32156/1 (Олевський район, смт. Нові
Білокоровичі), 2009 р.[132].

Фото 2.4. Колишня шахтна пускова ракетна установка на території в/ч
32156/3 (Лугинський район, с. Великий Дивлин), 2009 р.[132].
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Фото 2.5. Колишня ремонтно-технічна база обслуговування ядерних боєголовок на території в/ч 44023 (Житомирський район, с. Висока Піч), 2009
р.[132].

Фото 2.6. Частина земельної ділянки в/ч ВЧ 44023 (Житомирський
район, с. Висока Піч), ставок біля колишнього ракетного ангару, 2009 р .[132].
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Т.В.Виговська зазначає, що в Україні екологічний стан територій
військових баз, тим більш колишніх, не вивчається [141]. Не проводиться
жодних широкомасштабних досліджень щодо забруднення довкілля на
об’єктах, що залишені військовими[133]. Втаємничення будь-якої інформації
про діяльність військових призвело до того, що у відкритих джерелах дуже
мало наукових публікацій, присвячених оцінці й аналізу впливу таких об’єктів
на довкілля і здоров’я населення. Інформація в офіційних джерелах, що
доступні широкому загалу, також відсутня.
В грудні 1999 року з прийняттям ЗУ «Про спеціальний режим
інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Житомирській
області»[142] була зроблена спроба пошуку вітчизняних і зарубіжних
інвесторів, які б вкладали кошти у розвиток колишніх військових об ’єктів на
Житомирщині, як один із напрямків реабілітації колишніх землекористувань
оборони. Але недосконалість законодавчої бази та відсутність інформації про їх
дійсний екологічний стан, не маючи оновлених даних про екологічний стан
об’єкта, зібрати які неможливо без проведення екологічної експертизи та
аудиту, не хоче вкладати у нього гроші. Враховуючи, що згідно зі статтею 12
ЗУ «Про екологічний аудит»[143], такі об’єкти повинні піддаватись процедурі
обов’язкового екологічного аудиту, а для його проведення, як зазначають П.П.
Надточій, Ю.А. Білявський, Т.М. Мислива, Ю.Б. Шмагала, необхідні дані про
попередню діяльність об’єкта, аварії, що траплялись на даній території,
матеріали, що використовувались, опитування командирів зазначених об’єктів.
Природно, що така інформація у повному обсязі або відсутня, або недоступна,
що значно розтягує в часі та збільшує ціну проведення екологічного аудиту
[132].
Згодом, в 2003 році була затверджена «Програма конверсії колишніх
військових об’єктів на період реформування Збройних Сил та інших військових
формувань» (Постанова Кабінету Міністрів за № 81 від 18 січня 2003 р.). В якій
такі напрями конверсійних заходів: здійснення заходів щодо соціальної та
професійної адаптації звільнених з військової служби військовослужбовців та
членів їх сімей, які проживають у колишніх військових містечках; підвищення
інвестиційної привабливості колишніх військових об’єктів; об’єднання
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організаційно-технічних,

наукових і фінансових ресурсів,

залучення

міжнародної технічної допомоги для проведення екологічних досліджень та
очищення забруднених територій колишніх військових об’єктів[144].
Послідуючою спробою екологізації землекористування оборони стало
прийняття в 2007 році Стратегії екологічної політики Міноборони України та
Збройних Сил України на 2007-2011 рр.[145], де визначається організація та
проведення екологічного аудиту на військових об’єктах, які змінюють своє
призначення, а також створення екологічних паспортів військових об’єктів.
Протевидатки з державного бюджету на заходи, пов’язані з конверсією
військових об’єктів фактично з 2007 року припинені.
Стосовно до військової діяльності екологічну безпеку можна розглядати як
контролювання дій, пов’язаних з можливістю порушення навколишнього
природного середовища під час повсякденної діяльності Збройних Сил у
мирний і воєнний час.
Військова діяльність у ході експлуатації військових об’єктів і бойового
застосування різних видів озброєння створюють велику кількість відходів, що
негативно впливають на навколишнє середовище. В науковій літературі,
зокрема В.М. Литвак, М.М. Махкамов, А.М. Павлюк, М.О. Побілян,
М.С. Підлісна, І.Г. Мазор, Б.А. Катеринчук та інші до них відносять
відпрацьовану воду із санітарних і технічних систем військових частин, сміття,
упаковка від предметів споживання й устаткування, різного роду радіаційні
відходи, пов’язані з застосуванням ядерних енергетичних установок, продукти
розпаду ракетного палива тощо[146], [147].
Також у результаті військової діяльності можуть виникнути радіаційне,
світлове, теплове, хімічне, шумове й електромагнітне забруднення, а також
аварії і катастрофи на об’єктах. Отже, для захисту військ і об’єктів від
несприятливих екологічних та факторів пов’язаних із збереженням бойових
запасів зброї необхідно намітити основні напрямки діяльності в галузі
військової екології Збройних Сил України. До яких Семенченко А.І., Лисенко
О.І. та Чеканова І.В. відносять: створення в Збройних Силах єдиних
законодавчих і нормативно-правових актів в галузі охорони навколишнього
природного середовища та забезпечення їх виконання, зокрема: 1) розрахунок
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припустимих норм забруднення навколишнього природного середовища і
пошук засобів їх зменшення шляхом скорочення шкідливих викидів військової
техніки; 2) розробка нормативно-правової бази інформаційного і правового
забезпечення з питань екології у Збройних Силах країни[148, с. 191]
Разом з тим, території об’єктів оборони необхідно розглядати як території
екосистем-землекористування, де здійснюється використання земель та інших
природних ресурсів та відповідні суспільні (економічні, екологічні, соціальні,
правові, оборонні тощо) відносини між відповідними суб’єктами . З огляду на
це вважаємо за доцільне сформулювати економіко-правову дефініцію:
землевпорядно-правове регулювання землекористування оборони – як
цілеспрямований впорядковуючий вплив на відносини, що виникають у сфері
оборони, який здійснюється публічною адміністрацією шляхом застосування
правових засобів (юридичних норм, земельних та екологічних правовідносин,
встановлення обмежень у використанні земель та інших природних ресурсів,
індивідуальних приписів тощо) і пов’язується з встановленням конкретних прав
та обов’язків суб’єктів відповідних земельних відносин.
Разом з тим, землекористування потрібно організовувати так, щоб окупити
всі витрати та ще й отримати певний прибуток. Тобто воно повинно бути
підкріплене економічними розрахунками доцільності щодо джерел формування
та використання землі і інших природних ресурсів, розрахунків, визначення
витрат, доходів та прибутку тощо. Економічні задачі дуже складні і не мають
легких та однозначних розв’язок. У цьому питанні військова частина сильно
обмежена у виборі, проте серед суб’єктів земельного права як учасників
земельних правовідносин військові формування виступають не просто як
учасники таких відносин, а й як суб’єкти господарювання. На перший погляд
складно уявити військову частину, як суб’єкт господарювання на землі, проте
саме суб’єкти землекористування складають найважливішу групу суб’єктів
земельних відносин. Зокрема в ч. 4 ст. 13 Конституції України наголошується
захист прав не лише всіх суб’єктів права власності, а й господарювання [35].
Законодавство України визначає особливим видом суб’єктів земельного
права як суб’єктів землекористування у Збройних Силах України. На
сьогоднішній день в Україні досить слабо розроблена система нормативно148

правової бази для реалізації процесу землекористування військовими
формуваннями.

Нормативне

утвердження

повноважень

військового

формування по оформленню земельних ділянок для потреб оборони у Збройних
Силах України вперше було конкретизоване у Земельних кодексах (1992 р.,
2001 р.) та розвинуто в законі України «Про використання земель
оборони»[14]і в ряді законодавчих актів. Одним із головних завдань є
визначення чіткої позиції по встановленню правових підстав на основі яких
військове формування володіє землею на праві постійного користування.
Згідно Стаття 2 «Правовий режим земель оборони» військовим частинам
для виконання покладених на них функцій та завдань земельні ділянки
надаються у постійне користування відповідно до вимог ЗКУ [1]. Особливості
надання земельних ділянок військовим частинам під військові та інші оборонні
об’єкти визначаються Кабінетом Міністрів України. Розміри земельних
ділянок, необхідних для розміщення військових частин та проведення ними
постійної діяльності, визначаються згідно із потребами на підставі
затвердженої в установленому порядку проектно-технічної документації
(постає питання якої – землевпорядної чи містобудівної). Військові частини
зобов’язані використовувати надані їм земельні ділянки відповідно до вимог
земельного і природоохоронного законодавства та з дотриманням вимог щодо
забезпечення безпеки населення у процесі проведення ними постійної
діяльності.
Наприклад, в 2003 р. в Артемівську (Бахмат) на складах боєприпасів 52-ї
механізованої бригади 6-го армійського корпусу Південного оперативного
командування Сухопутних військ Збройних Сил України у результаті пожежі
снаряди пошкодили 66 багатоквартирних і 120 приватних будинків, п’ять шкіл
та три лікарні [149]. В 2015 р. загорілися склади Міноборони з боєприпасами в
місті Сватове Луганської області. Відстань від складів до найближчого
житлового будинку становила 300 м. В результаті за даними Міністерства
інфраструктури було пошкоджено 59 багатоповерхових і 581 приватний
будинок, 21 об’єкт соціальної сфери. На відновлення Кабінет Міністрів виділив
52,65 млн грн. [149]. У 2017 р. в Бакалії вибухи на арсеналі боєприпасів
уразили 10-кілометрову зону, куди потрапило 36 тис. осіб, 5 будинків було
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зруйновано, понад 300 – пошкоджено. На їх відновлення було виділено із
держбюджету 145 млн грн. [149]. Аналогічні вибухи були в 2017 р. в Калинівці
Вінницької області, в 2018 р. Ічня Чернігівської області.
Отже, важливим фактором щодо забезпечення безпеки населення є
встановлення зон особливого режиму використання земель. Зокрема, статтею
3«Зони особливого режиму використання земель» ЗУ«Про використання
земель оборони» передбачено, що навколо військових частин та оборонних
об’єктів можуть створюватися зони з особливим режимом використання земель
з метою забезпечення функціонування цих військових частин та об’єктів,
збереження озброєння, військової техніки, іншого військового майна, охорони
державного кордону України, захисту населення, господарських об’єктів і
довкілля від впливу аварійних ситуацій, стихійних лих і пожеж, що можуть
виникнути на цих об’єктах. Розмір та правовий режим зон з особливим
режимом використання земель встановлюються відповідно до закону[14].
Тобто законодавчо не зобов’язано необхідність встановлення зон з
особливим режимом використання земель. Окрім того, відсутній закон України
який регулював би визначення розміру та правового режиму зон з особливим
режимом використання земель. В цьому зв’язку в державному земельному
кадастрі відсутня інформація про встановлення зон з особливим режимом
використання земель навколо військових частин та оборонних об’єктів.
Однією з форм обмеження прав на землю та інші природні ресурси є
встановлення зон з особливими умовами використання земель та інших
природних ресурсів. На їх території обмежується або забороняється діяльність,
що не сумісна з метою встановлення цих зон. До зон особливого режиму
використання земель ЗКУ (ст. 115) відносить зони, що створюються навколо
військових об’єктів ЗСУ та інших військових формувань, утворених відповідно
до законодавства України, для забезпечення функціонування цих об’єктів,
збереження озброєння, військової техніки та іншого військового майна,
охорони державного кордону України, а також захисту населення,
господарських об’єктів і довкілля від впливу аварійних ситуацій, стихійних лих
і пожеж, що можуть виникнути на цих об’єктах[1]. Таким чином, правовий
режим - це система встановлених законодавством правил, що регулюють п евні
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суспільні (земельні) відносини. Для того щоб визначити правовий режим
земель охоронних зон і позначити елементи, які найбільш повно розкривають
сутність цього поняття, необхідно відповісти на наступні питання:1) для чого
встановлюється охоронна зона?2) якими актами вона встановлюється?3) які
розміри охоронних зон?4) який режим діяльності встановлено в межах
охоронної зони?
В земельному та іншому законодавстві України достатньо поширеними є
розуміння охорони і санітарно-захисних зон, які можуть бути встановлені в
складі земель промисловості та іншого спеціального призначення, а також у
складі земель водного фонду. Однак такі зони можуть розташовуватися навколо
об’єктів промисловості на землях будь-якої категорії. Правовий режим таких
зон залежить від особливостей об’єкта охорони: автомобільні і залізні дороги,
трубопроводи, лінії електропередачі (ЛЕП), джерела питного водопостачання
та інші.
Таким чином, охоронні зони встановлюються для захисту від негативного
впливу різних об’єктів, в тому числі що мають природну, історичну, культурну
та (або) архітектурну цінність, а також для захисту населення і навколишнього
середовища від негативного впливу, що чиниться на них господарськими
об’єктами.
Земельний кодекс України (стаття 77) визначав[1], що земля Збройних Сил
України може мати статус лише державної власності, а державна власність
існує на рівні з іншими формами власності. Тобто землекористування
військових частин як суб’єктів господарської діяльності здійснюється на основі
всіх загальних правил, визначених законодавством. Крім того, господарська
діяльність у Збройних Силах України – це специфічна діяльність військових
частин, закладів, установ та організацій Збройних Сил України, пов’язана із
забезпеченням їх повсякденної життєдіяльності і яка передбачає ведення
підсобного господарства, виробництво продукції, виконання робіт і надання
послуг та здійснюється з метою одержання додаткових джерел фінансування
життєдіяльності військ (сил) для підтримання на належному рівні їх бойової та
мобілізаційної готовності, яка регулюється ЗУ «Про господарську діяльність у
Збройних Силах України»[37].
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Для всебічного забезпечення діяльності військового формування
(військової частини) необхідне повноцінне та правильне функціонування
військового господарства як загалом, так і окремо в кожній частині. Відповідно
до Положення про військове (корабельне) господарство Збройних Сил України,
військове (корабельне) господарство – це сукупність сил і засобів, які входять
до складу військових частин (кораблів) і з’єднань, а також передані їм у
постійне чи тимчасове користування різні об’єкти матеріально-технічної бази,
матеріальні засоби, призначені для забезпечення бойової підготовки і виховної
роботи, військового побуту, правильної експлуатації, ремонту, зберігання
озброєння, військової техніки і майна[28].
Отож, військовим частинам, закладам, установам та організаціям Збройних
Сил України надається можливість здійснювати господарську діяльність у
визначеному порядку передбаченому законом України Про господарську
діяльність у Збройних Силах України, а також Положенням про військове
(корабельне) господарство Збройних Сил України[37], [28].
Згідно статті 1 «Господарська діяльність у Збройних Силах України» ЗУ
«Про господарську діяльність у Збройних Силах України» господарська
діяльність у Збройних Силах України здійснюється з метою одержання
додаткових джерел

фінансування

життєдіяльності військ

(сил)

для

підтримання на належному рівні їх бойової та мобілізаційної готовності.
Господарська діяльність у Збройних Силах України не повинна негативно
позначатися на їх боєготовності та боєздатності [37].
Для розкриття визначеної проблематики окрім загального визначення
господарської діяльності першочергово необхідно визначити ресурси, зокрема
земля та інші природні ресурси, якими користується та володіє військове
формування під час здійснення такої діяльності.
Військовим частинам, закладам, установам та організаціям Збройних Сил
України надається можливість здійснювати господарську діяльність у
визначеному порядку[37], [28]. Відповідно до положень земельного
законодавства військові частини використовують закріплену за ними землю та
інші природні ресурси лише за цільовим та функціональним призначенням.
Порядок обліку земель та земельних ділянок нами розглянуто в розділі 2.2.
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У табл. 2.12 приведено аналіз розподілу земель оборони за їх
господарським використанням станом на 01.01.2016 р., який показує, що в
системі землекористування оборони тільки одна четверта частина (26,7%)
земель використовується для оборонних цілей. Для сільськогосподарських
цілей використовується 13,9%, для лісового господарства – 16,3%.
Таблиця 2.12
Аналіз розподілу земель оборони за їх господарським використанням
станом на 01.01.2016 * р.
№
п/п
1
1
2
2.1
2.2

Види господарського використання
земель
2
Сільське господарство
Під забудовою
в т.ч. житлова забудова
для промисловості
для громадського призначення
2.3
(суспільні потреби)
2.4
для транспорту та зв’язку
3
Лісове господарство
3.1
в т.ч. для виробництва деревини
3.2
для захисної та природоохоронної
мети
4
Водне господарство
5
Інші та не використовувані землі
Разом земель:

Загальна площа
тис. га
%
3
4
47,3
13,9
106,0
31,2
1,3
0,4
3,6
1,0
90,6

26,7

7,6
125,5
55,4

2,2
36,9
16,3

36,0

10,6

1,1
59,9
339,8

0,3
17,6
100,0

* Офіційна інформація з 2016 року в Україні відсутня, у зв’язку з ліквідацію в 2016 році такої
звітності і не запровадженням нової [15].
Джерело: розроблено автором за даними ДЗК (форма 6-зем) [16].

При такому розподілі земель відсутня інформація щодо ступеня
екологічної небезпеки від техногенних навантажень потенційно небезпечних
воєнно-техногенних об’єктів різного походження. Отже, виникає наукова
задача класифікації об’єктів певного регіону для подальшої оцінки
екологічного ризику і ранжування землекористування цих об’єктів за
відповідною шкалою. Вирішення цієї задачі дає особі, що приймає управлінські
рішення, можливість обґрунтування черговості, повноти і складу з аходів для
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зменшення

загрози

перевищення

допустимих

рівнів

техногенного

навантаження на землекористування зокрема і на навколишнє середовище в
цілому у природно-техногенних геосистемах.
Завдання класифікації потенційно небезпечних воєнно-техногенних
об’єктів стоїть перед військовими і громадянським суспільством для
ранжування землекористування цих об’єктів за ступенем небезпеки і на основі
цього визначення черговості виконання заходів щодо забезпечення безпеки
населення та недопущення забруднення земель і інших природних ресурсів
унаслідок військової діяльності.
На сьогодні завдання класифікації і ранжування потенційно небезпечних
об’єктів техносфери визначені у таких нормативних документах: Державному
класифікаторі надзвичайних ситуацій ДК 019-2010[150] та законі України «Про
об’єкти підвищеної небезпеки»[151].
Однак підходи до класифікації землекористування потенційних воєннотехногенних об’єктів за факторами воєнно-техногенного навантаження не
вирішувались[152]. Тому, для відпрацювання методичних підходів до
формування режиму землекористування і встановлення обмежень у
використанні земель є гостра необхідність розробки методу класифікації
землекористування, що розрізняється за складом та інтенсивністю впливу
факторів воєнно-техногенного навантаження на навколишнє природне
середовище у виділених класах об’єктів.
Наприклад, С.М. Чумаченко у своїх дослідженнях при класифікації
навчальних об’єктів військових полігонів за рівнем загрози для навколишнього
природного середовища, виділяє 4 їх класи: 1) з високим рівнем загрози; 2)
середнім рівнем загрози; 3) низьким рівнем загрози; 4) дуже низьким рівнем
загрози [153, с. 200].
Якщо застосувати його метод класифікації для військових полігонів, які
поділяються за функціональним використанням земель та інших природних
ресурсів, то, на нашу думку, землекористування як території просторового
розміщення військових полігонів за рівнем загроз можна поділити теж на 4
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рівніі представити

у вигляді логічно-змістовної

схеми класифікації

землекористування за функцією використання земель та інших природних
ресурсів для військових полігонів (рис. 2.4)[152].
Землекористування за функцією використання земель та
інших природних ресурсів для військових полігонів

1. Землекористування
об’єктів
високого рівня
загроз

2. Землекористування
об’єктів з
середнім
рівнем загроз

3. Землекористування
об’єктів з
малим рівнем
загроз

4. Землекористування
об’єктів з дуже
малим рівнем
загроз

Артилерійська і
танкова
директриси

Танкодроми

Стрілецькі
вогневі
містечка

Радіополігон

Машинодроми
Навчальне
тактичне поле

Військові
стрільбища
Автодроми

Вогневі
містечка
(вогневі комплекси)

Вододроми і
т.д.

Гвинтівковий
артилерійський
полігон

Містечка виду
або роду військ
Навчальне поле
виду або роду
військ і т.д.

Навчальне поле
підготовки
підрозділів
ППО і т.д.

Рисунок 2.4. Логічно-змістовна схема класифікації землекористування за
функцією використання земель та інших природних ресурсів для військових
полігонів
Джерело: розроблено автором
Отже, як видно із рис. 2.3 залежно від рівня загроз залежить режим
використання земель та інших природних ресурсів, який повинен бути
визначений на законодавчому рівні та встановлюватися землевпорядною
документацією. Рівень загроз залежить від функціонального призначення
майнових та інших об’єктів які в законодавстві йменуються режимоутворюючі
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об’єкти. Згідно статті 1 закону України «Про державний земельний
кадастр»[114] режимоутворюючий об’єкт це об’єкт природного або
штучного походження (водний об’єкт, об’єкт магістральних трубопроводів,
енергетичний об’єкт, об’єкт культурної спадщини, військовий об’єкт, інший
визначений законом об’єкт), під яким та/або навколо якого у зв’язку з його
природними або набутими властивостями згідно із законом встановлюються
обмеження у використанні земель.
Наукове обґрунтування сутності понять «обмеження у використанні
земель» і «обтяжень прав на земельну ділянку» яке було розроблено
А.М. Третяком, Й.М. Дорошом, автором теж підтримується [154]. Отже,
обмеження у використанні земель – це визначення меж та умов використання
земель

(земельної

ділянки)

і

інших

природних

ресурсів

(режиму

землекористування) в суспільно значущих інтересах (суспільної користі і
безпеки, охорони довкілля та історико-культурних цінностей, створення
необхідних умов для здійснення інших державних потреб), документацією із
землеустрою на підставі рішень органів виконавчої влади чи місцевого
самоврядування, або постановою суду. А обтяження прав на земельну ділянку –
це встановлення обмеження прав на земельну ділянку, законом або актом
уповноваженого на це органу державної влади, посадової особи, або договором
шляхом встановлення заборони на користування та/або розпорядження, у тому
числі шляхом її відчуження як земельного сервітуту або зобов’язання,
прийнятого землекористувачем добровільно або за постановою суду з метою
забезпечення законних інтересів зацікавлених суб’єктів, що виражаються в
наданні їм додаткових прав і покладання обов’язків на землекористувача [154,
с. 45]. Розвиваючи ці положення Й.М. Дорош, формулює поняття
«територіальні обмеження у використанні земель». Отже,територіальні
обмеження у використанні земель – це територія (сукупність земельних
ділянок), на яких розміщені режимоутворюючі об’єкти або мають спеціальний
режим використання земельних та інших природних ресурсів, територіальні
зони навколо них, на яких забезпечується дотримання умов використання
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земель і інших природних ресурсів (режиму землекористування) [155, с. 251].
На підставі викладеного вище, слід відмітити, що складність розроблення
нових науково-практичних підходів до класифікації територіальних обмежень у
використанні земель оборони полягає у виборі критеріїв[152].
При встановленні обмежень у використанні земель оборони, а також їх
складу, виявлено пряму залежність меж зон територій від цільового
призначення, функціонального та дозволеного використання ділянки.
В цьому аспекті слід відмітити особливості методологічного процесу
формування обмежень у використанні земель і земельних ділянок, які
розроблені А.М. Третяком та Й.М.Дорошем [156]. Відповідно до них Дорош
Й.М. та Дорош О. Спропонують ці обмеження класифікувати за групами по
відношенню до території режимоутворюючих об’єктів та зон з обмеженим
режимом використання земель, що формуються навколо них, до яких
віднесено:
1)

території

режимоутворюючих

об’єктів

з

внутрішніми

функціональними зонами та зонами з обмеженим режимом використання
земель, що формуються навколо них;
2) території з обмеженим режимом використанням земель з внутрішніми
функціональними зонами, навколо яких не формуються зони з обмеженим
режимом використання земель;
3) території з обмеженим режимом використанням земель, навколо яких
не формуються зони з обмеженим режимом використання земель;
4) режимоутворюючі об’єкти, навколо яких формуються зони з
обмеженим режимом використанням земель [155, с. 252].
Класифікація територіальних обмежень за групами: 1) території
режимоутворюючих об’єктів з внутрішніми функціональними зонами та
зонами з обмеженим режимом використання земель, що формуються навколо
них; 2) території з обмеженим режимом використанням земель з внутрішніми
функціональними зонами, навколо яких не формуються зони з обмеженим
режимом використання земель(території населених пунктів і промислово157

виробничі території). Класифікація територіальних обмежень за групами
наведена на рисунку 2.5
Класифікація територіальних обмеженьза групами по
відношеннюдо територіїрежимоутворюючих об’єктів та зон
з обмеженим режимом використання земель, що
формуються навколо них
Території
режимоутворюючих об’єктів
з внутрішніми
функціональними зонами та
зонами з обмеженим
режимом використання
земель, що формуються
навколо них

Території з обмеженим
режимом використання
земель з внутрішніми
функціональними зонами,
навколо яких не
формуються зони з
обмеженим режимом
використанням земель

Території з обмеженим
використанням земель,
навколо яких не
формуються зони з
обмеженим режимом
використання земель

Режимоутворюючі об’єкти,
навколо яких формуються
зони з обмеженим
режимом використанням
земель

Рисунок 2.5. Класифікація територіальних обмежень за групами[155, с.
252]
В свою чергу кожна із запропонованих груп наведеної класифікації
територіальних обмежень у використанні земель поділяється на:
1)

території

режимоутворюючих

об’єктів

з

внутрішніми

функціональними зонами та зонами з обмеженим режимом використання
земель, що формуються навколо них, до яких віднесено:
території та об’єкти природно-заповідного фонду та охоронні зони
навколо них (охоронна зона навколо об’єкта природно-заповідного фонду);
ключові території, сполучні території, буферні зони та відновлювані
території екомережі;
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території курортів (округ санітарної охорони курортів; перша, друга та
третя зони округу санітарної охорони курорту);
території об’єктів культурної спадщини (охоронні зони об’єктів
культурної спадщини);
території водних об’єктів (водоохоронна зона; прибережна захисна смуга
вздовж річок, навколо основних водойм та на островах; прибережна захисна
смуга вздовж морів, морських заток і лиманів та на островах у внутрішніх
морських

водах;

зона

санітарної

охорони

джерел

та

об’єктів

централізованого питного водопостачання; перший, другий та третій пояси
зони санітарної охорони джерел та об’єктів централізованого питного
постачання);
території військових частин та військових об’єктів (прикордонна смуга;
зона особливого режиму використання земель навколо військової частини,
інших військових формувань; зона особливого режиму використання земель
навколо військових об’єктів);
територія, що постраждала внаслідок аварії на ЧАЕС (зона відчуження;
зона безумовного (обов’язкового) відселення; зона гарантованого добровільного
відселення);
територія техногенних аварій (зони техногенних аварій)
2) території з обмеженим режимом використанням земель з
внутрішніми функціональними зонами, навколо яких не формуються зони з
обмеженим режимом використання земель(території населених пунктів і
промислово-виробничі території), до яких віднесено:



зони регулювання забудови (функціональні зони);
зони особливого режиму забудови. [155, с. 254].

Схематично

розподіл

територій

режимоутворюючих

об’єктів

з

внутрішніми функціональними зонами та зонами з обмеженим режимом
використання земель, що формуються навколо них наведено на рисунку 2.6.
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Території режимоутворюючих об’єктів із внутрішніми
функціональними зонамита зонами з обмеженим режимом
використання земель, що формуються навколо них
використанням земель, що ормуються навколо них
Території та об’єкти
природно-заповідного
фонду та охоронні
зони навколо них
Території курортів

Території об’єктів
культурної спадщини
Території водних
об’єктів

Території військових
частин та військових
об’єктів

▪ охоронна зона навколо об’єкта природнозаповідного фонду;
▪ ключові території, сполучні території,
буферні зони та відновлювані території
екомережі
▪ округ санітарної охорони курортів;
▪ перша, друга та третя зони округу санітарної
охорони курорту
▪

охоронні зони об’єктів культурної спадщини

▪ водоохоронна зона;
▪ прибережна захисна смуга вздовж річок,
навколо основних водойм та на островах;
▪ прибережна захисна смуга вздовж морів,
морських заток і лиманів та на островах у
внутрішніх морських водах;
▪ зона санітарної охорони джерел та об’єктів
централізованого питного водопостачання;
▪ перший, другий та третій пояси зони
санітарної охорони джерел та об’єктів
централізованого питного постачання
▪ прикордонна смуга;
▪ зона особливого режиму використання
земель навколо військової частини, інших
військових формувань;
▪ зона особливого режиму використання
земель навколо військових об’єктів

Територія, що
постраждала
внаслідок аварії на
ЧАЕС

▪ зона відчуження;
▪ зона
безумовного
відселення;
▪ зона
гарантованого
відселення

Територія техногенних
аварій

▪ зони техногенних аварій

(обов'язкового)
добровільного

Рисунок 2.6. Розподіл територій режимоутворюючих об’єктів з
внутрішніми функціональними зонами та зонами з обмеженим режимом
використання земель, що формуються навколо них[155, с. 255]
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Отже, при встановленні обмежень у використанні земель оборони, а
також їх складу, нами [152] виявлено пряму залежність меж зон територій від
цільового призначення, функціонального та дозволеного використання ділянки.
Як бачимо, в процесі трансформації землекористування оборони не
відбулося змін щодо його режиму та формування охоронних зон особливого
режиму використання земель. Законодавчо залишається не врегульовані
питання функціонального зонування земель оборони та охоронних зон навколо
військових об’єктів. В результаті країна несе великі економічні збитки у
випадках надзвичайних подій.
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Висновок до розділу 2
1. З’ясовано, що тривожним є той факт, що із земель лісового фонду та
громадського призначення не виділені землі військових полігонів та військових
частин,

адже

це

землекористування

особливого

режиму,

яке,

як

режимоутворюючі об’єкти, потребує встановлення охоронних зон особливого
режиму. Вказане має суттєвий вплив на екологічну, економічну та соціальну
безпеку життєдіяльності населення країни. Зокрема, за результатами оцінки
розподілу земельних ресурсів України, встановлено, що за екологічною
спрямованістю за період із 01.01.2001 по 01.01.2017 роки, тенденці ї розподілу
земельних ресурсів України показують, що хоча і відбувся значний
перерозподіл земель за екологічною спрямованістю проте це не вплинуло
суттєво на екологічну безпеку землекористування,

а відповідно, і

життєдіяльності населення.
2.

Розроблено

класифікацію

землекористування

за

функцією

використання земель та інших природних ресурсів для військових полігоні в,
яка включає чотири рівні загроз, зокрема: 1) землекористування об’єктів
високого рівня загроз, 2) землекористування об’єктів з середнім рівнем загроз,
3) землекористування об’єктів з малим рівнем загроз, 4) землекористування
об’єктів з дуже малим рівнем загроз. Відповідно залежно від функціонального
призначення майнових та інших об’єктів які в законодавстві йменуються
режимоутворюючі об’єкти, які характеризують рівень загроз, встановлюється
режим використання земель та інших природних ресурсів, який пов инен бути
визначений на законодавчому рівні та встановлюватися землевпорядною
документацією.
3. З’ясовано, що в процесі трансформації землекористування оборони не
відбулося змін щодо його режиму та формування охоронних зон особливого
режиму використання земель. Законодавчо залишаються не врегульовані
питання функціонального зонування земель оборони та охоронних зон навколо
військових об’єктів. В результаті економіка країни несе великі економічні
збитки у випадках надзвичайних подій.
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4. Обґрунтовано, що, території об’єктів оборони необхідно розглядати як
території екосистем-землекористування, де здійснюється використання земель
та інших природних ресурсів та відповідні суспільні (економічні, екологічні,
соціальні, правові, оборонні тощо) відносини між відповідними суб’єктами. З
огляду на це сформульовано економіко-правову дефініцію: землевпорядноправове регулювання землекористування оборони, яке здійснюється в процесі
землевпорядкування через застосування правових засобів (норм земельного
законодавства, організацію земельних та екологічних відносин, встановлення
обмежень у використанні земель та інших природних ресурсів, моніторингу
тощо) і пов’язується з встановленням конкретних прав та обов’язків суб’єктів
відповідних земельних відносин, що виникають у сфері землекористування
оборони.
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РОЗДІЛ 3.
НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМУВАННЯ
ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ОБОРОНИ В КОНТЕКСТІ ЕКОЛОГІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ
3.1.

Удосконалення

інституційного

середовища

формування

землекористування оборони
Активна діяльність Збройних Сил України сьогодні зумовлюється
значним техногенним впливом на земельні та інші природні ресурси.
Експлуатація озброєння і техніки, комунальних споруд військових містечок,
проведення військових тренувань і навчань повинні здій снюватися в умовах
суворого дотримання норм земельного та природоохоронного законодавства
України. Важливими елементами в системі управління Збройними Силами
України повинно стати створення системи екологічного управління
землекористуванням відповідно до вимог законодавства, здійснення екологічно
та соціально-безпечних дій під час прийняття управлінських рішень та
організації повсякденної діяльності військ. Земельні та екологічні проблеми, які
накопичувалися на військових об’єктах десятиліттями, необхідно в ирішити за
порівняно невеликий термін. Реформування Збройних Сил України в сучасних
економічних

умовах

вимагає

досягнення

максимальних

показників

боєздатності для заданого рівня фінансування, матеріально-технічного
забезпечення й екологічної безпеки.
Системний підхід до економічного та правового регулювання земельних
відносин у сфері землекористування оборони передбачає цілісне сприйняття
землевпорядно-правового механізму їх регламентації, що складається з
декількох взаємопов’язаних елементів (способів регулювання). Першим і
найбільш загальним елементом слід визнати інститут віднесення земель до
категорій. Різноманіття властивостей і характеристик землі спричиняє
необхідність систематизації. Виявлення і позначення найбільш істотних

закономірностей і відносин реальної дійсності і пізнання здійснюється за
допомогою виокремлення категорії земель оборони. Легальне визначення
поняття «категорія земель» в законодавстві відсутнє. Аналіз наукової
літератури показує, що більшість вчених вважають цільове призначення зе млі
основним критерієм виділення категорій земель. Це обумовлено тим, що
статтею 19 «Категорії земель» Земельного кодексу України[1] визначено: землі
України за основним цільовим призначенням поділяються на категорії. Іншими
словами,

цільове

призначення

земель

визначається

як

встановлені

законодавством порядок, умови, межа експлуатації (використання) для
конкретних цілей відповідно до категорій земель та яке визначається в
залежності від виконуваних функцій землею з урахуванням природних,
соціальних, економічних та інших факторів.
Звісно ж, що формування мети використання землі здійснюється
людиною, а тому даний процес носить суб’єктивний характер. Разом з тим при
визначенні правового режиму земель необхідно враховувати різні фактори.
Зокрема, поряд з природними характеристиками землі в поняття «цільове
призначення» слід включати історично сформовані особливості використання
земельного простору.
Цільове призначення має на увазі чітке визначення конкретних прав і
обов’язків щодо раціонального використання та охорони земельних ділянок для
суб’єктів землекористування. При цьому в дійсності ніякого «одного»
цільового призначення практично для будь-якої категорії земель не існує.
Наприклад, цільове призначення земельної ділянки оборони не передбачає
необхідності здійснення на ньому тільки одного певного функціонального
використання. Більш того, до складу земель оборони входять ділянки, зайняті
будівлями, будовами, спорудами, використовуваними для житла, виробництва,
зберігання військової зброї і характеризуються відповідним режимом
землекористування.
Згідно статті 2 «Правовий режим земель оборони» закону України «Про
використання

земель

оборони»[14]

військові

частини

зобов’язані
165

використовувати надані їм земельні ділянки відповідно до вимог земельного і
природоохоронного законодавства та з дотриманням вимог щодо забезпечення
безпеки населення у процесі проведення ними постійної діяльності. Одночасно,
згідно статті 5 «Охорона навколишнього природного середовища та екологічна
безпека на землях оборони» вказаного закону визначено, що розміщення,
проектування, будівництво, реконструкція, введення в експлуатацію,
експлуатація, консервація і ліквідація будівель, споруд та інших оборонних
об’єктів, які можуть справляти прямий або опосередкований негативний вплив
на земельні ресурси, здійснюються в порядку, визначеному законом. На
землях оборони встановлюються природоохоронні та інші обмеження щодо
використання земель відповідно до закону[14].
Згідно пункту 75 Положення про Міністерство оборони України
затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 406/2011
Міністерство оборони України відповідно до покладених на нього завдань в
галузі використання і охорони земель готує пропозиції щодо зміни цільового
призначення земельних ділянок Збройних Сил[157]. Генеральний штаб згідно
пункту 16 Положення про Генеральний штаб Збройних Сил України,
затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 406/2011
відповідно до покладених на нього завдань визначає потреби в земельних і
водних ділянках, необхідних для належного виконання завдань Збройними
Силами та іншими військовими формуваннями, здійснює контроль за їх
отриманням[157].
Отже, законодавством України визначений тільки один землевпорядний
механізм формування землекористування оборони, шляхом надання земельних
ділянок в постійне користування військових частин, установ, підприємств та
організацій Збройних Сил України та встановлення обмежень у використанні
земель.
Разом з тим, обмеження у використанні земель взаємопов’язані із
режимом землекористування. Адже правилами землекористування при
формуванні обмежень у використанні земель на думку А.М. Третяка[158],слід
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дотримуватися таких принципів:
1) забезпечення безпеки держави;2) поєднання державних і місцевих
інтересів;3) обґрунтованості;4) досягнення збалансованого співвідношення
економічних

та

екологічних

інтересів

суспільства;5)

забезпечення

раціонального використання та охорони земель.
Оскільки режим землекористування взаємопов’язаний із обмеженнями у
використанні земель, то Третяк А.М., Дорош Й. М.[156], [159][154], Третяк
А.М., Дорош Й.М., Третяк В. М., Дюміна К.О. [160]пропонують в основу
класифікаційних критеріїв щодо обмежень покласти просторову організацію,
яка формується природокористуванням щодо структури господарства, на
основі якої об’єднуються різні функціональні види і типи землекористування,
мають загальні тенденції при використанні земельних та інших природних
ресурсів. При цьому розглядаються пріоритетні (провідні) природні ресурси,
які визначають розвиток землекористування території, напрямки господарської
діяльності на відповідній території.
При цьому Третяк А.М., Третяк В.М., формуючи наукові засади
методології структуризації землекористування, визначають вид землекористування, як сукупність типів (підтипів) землекористування, що мають
схожий режим та інтенсивність використання земельних та інших природних
ресурсів

і визначають урбанізованість та інтенсивність речовинно-

енергетичних потоків в системі «природа-населення-господарство»[161].
При цьому Третяк А.М., розвиваючи розроблену ще в 2008 році
Концепцію класифікації типів землекористування, цільового призначення,
функціонального і дозволеного використання земель (Свідоцтво про
реєстрацію авторського права на твір №26358 від 05.11.2008 р.)
[162],сформулював тип землекористування - це різновид використання
земель відповідно до певної типологічної ознаки: суспільних та соціальноекономічних потреб, еколого-економічної придатності, основного виду
використання земель[163, с. 464].
Поряд з пріоритетними (паливно-енергетичними, грунтово-земельними,
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водними, біологічними, мінеральними) ресурсами для кожного виду і типу (для
земель оборони це підтипи землекористування) землекористування характерні
свої поєднання. Отже, підтип землекористування в межах категорії земель
оборони – це напрям відповідного функціонального використання земельних та
інших природних ресурсів.
Враховуючи складність та багатогранність об’єктів землекористування,
які класифікуються, А.М. Третяком та В.М. Третяк розроблена багаторівнева
система яка інтегрує: 1) надвиди землекористування щодо перетворення та
використання земельно-грунтових та інших природних ресурсів; 2)
функціональні види землекористування; 3) типи за рівнем інтенсивності
землекористування [161].
Окрім цього, Третяком А.М, Третяк В.М. визначено три групи надвидів
землекористування щодо перетворення та використання земельно-грунтових та
інших природних ресурсів: 1) ресурсно-споживаюче землекористування (в
процесі якого використовуються надра, біологічні та інші ресурси);2)
ресурсно-перетворююче землекористування (яке конструктивно трансформує
або руйнує земельно-грунтові та інші природні ресурси); 3) ресурсновідтворювальне землекористування (в процесі якого відтворюються або
відновлються земельно-грунтові та інші природні ресурси) [161].
Отже, в таблиці 3.1 наведена наукова структуризація землекористування,
представленої Третяком А.М., Третяк В.М., класифікації землекористування
формується існуючою структурою суб’єктів землекористування з врахуванням
їх територіального розміщення, навколо якої групуються різні функціональні
види землекористування, що мають спільні закономірності в експлуатації
земельних (в т.ч. грунтових) та інших природних ресурсів і екологічних послуг
геосистем.
Проте, в межах категорії земель оборони нами пропонується виділити не
один тип землекористування а два. Зокрема: загальновійськового та
спеціального призначення. Тип землекористування загальновійськового
призначення поділити на підтипи:
168

Таблиця 3.1
Наукова структуризація землекористування [161]
Надведи
землекористування
1
1. Ресурсноспоживаючий

2. Ресурсноперетворююче
(конструктивнотрансформуюче)
3. Ресурсновідтворювальне
(відновлююче)

Функціональні
види
землекористування
2
1.1. Фонове
(помірнозбалансоване)

2.1. Великоосередкове
(дисбалансне)
2.2. Малоосередкове
3.1. Дисперсне
(збалансоване)

Типи за рівнем інтенсивності
землекористування
3
1.1.1. Ресурсно-промисловий
(добувна промисловість)
1.1.2. Лісопромисловий
1.1.3. Сільськогосподарський
(традиційне землекористування)
1.1.4. Водопромисловий
(рибальство)
1.1.5. Сельбищний (сільський)
2.1.1. Сельбищний (міський)
2.1.1. Промисловий (локальний)
2.1.2. Енергетичний
2.1.3. Транспортний (лінійний)
2.1.4. Спеціальний (оборони)
3.1.1. Природнозаповідний
3.1.2. Природоохоронний
3.1.3. Оздоровчий
3.1.4. Рекреаційний
3.1.5. Лісогосподарський
3.1.6. Водогосподарський
3.1.7. Сільськогосподарський
(нетрадиційний)
3.1.8. Присадибний

1) землекористування військових частин казарменого та житлового фонду
військових містечок з малоповерховою забудовою;
2) землекористування військових частин казарменого та житлового фонду
військових містечок з багатоповерховою забудовою;
3) землекористування технічної інфраструктури військових містечок.
В

типі

землекористування,

землекористування
для

підвищення

спеціального
ефективності

призначення
управління

землекористуванням та диференційованого встановлення обмежень у
використанні земель і інших природних ресурсів, пропонується виділити 4
підтипи:
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1) землекористування командних пунктів, та сховищ для особового
складу;
2)

землекористування

шахтних

установок,

довгострокових

фортифікаційних споруд для ведення бойовий дій, зберігання бойової техніки;
3) землекористування об’єктів зберігання зброї, боєприпасів, ракет та
пально-мастильних матеріалів;
4) землекористування технічної інфраструктури військових об’єктів.
Залежно від типу (підтипу) землекористування на місцевості встановлюється
режим землекористування, обмеження (обтяження) у використанні земель та
інших природних ресурсів і охоронні зони особливого режиму.
В інституційному середовищі формування землекористування оборони,
земля являючи собою основу життя і діяльності народу та виступаючи, з одного
боку, природним об’єктом, територіальним базисом, з іншого об’єктом
суспільних відносин є в цій ролі дуалістичною. І така дуалістичність землі є
об’єктивною, що не залежить від волі людини характеристикою, та знайшла
своє юридичне втілення в ст. 5 Земельного кодексу[1], яка визначає принцип
земельного законодавства, відповідно до якого регулювання відносин щодо
використання та охорони землі здійснюється виходячи з уявлень про землю як
про природний ресурс, як територіальний базис основи життя і діяльності
людини та одночасно як про нерухоме майно, як основного засобу виробництва
і об’єкт права власності на землю.
Регламентація земельних (економічних, екологічних, правових) відносин у
сфері використання та охорони земель ґрунтується в основному на дозвільному
типі правового регулювання, який, в свою чергу, базується на публічному
інтересі, що дозволяє зробити висновок про пріоритет публічних норм над
приватними при регулюванні правового режиму земельних ділянок. Стосовно
останніх встановлений цивільним законодавством принцип безперешкодного
здійснення прав реалізується в іманентних (передбачених Конституцією)
межах, що утворюють сферу публічного еколого-економічного інтересу,
лімітує свободу реалізації прав через конституційний принцип необхідності
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сумлінного здійснення прав.
У зв’язку з цим в ст. 5 Земельного кодексу України визначені принцип
поєднання особливостей використання землі як територіального базису,
природного ресурсу і основного засобу виробництва ; і принцип пріоритету
вимог екологічної безпеки. Поряд з ознакою об’єктивності землі як природного
об’єкта включення землі в сферу економічної діяльності також може
розглядатися в якості природного (об’єктивного) процесу, нерозривно
пов’язаного з існуванням і розвитком людського суспільства. У зв’язку з
викладеним, перед нами і наукою стоїть актуальне завдання вироблення правил
використання і охорони землі, що дозволяють забезпечити баланс між
безпекою, раціональним використанням земельних та інших природних
ресурсів й інтересами економічного розвитку.
У процесі використання та охорони земель оборони [14], а також
здійснення управлінської діяльності у відповідній сфері виникають
найрізноманітніші правові, економічні, екологічні та соціальні відносини. Це
відносини прав власності та користування землею, розміщення постійної
діяльності військових частин, установ, військово-навчальних закладів,
підприємств та організацій Збройних Сил України, інших військових
формувань, утворення відповідно до Законів України, містобудівної діяльності,
використання

земель

населенням

для

пересування

і

перебування,

господарського використання та благоустрою земель та ін.[14]. Тут діють
норми не тільки земельного законодавства, а й інших галузей. Безперечно в
цьому

аспекті

особливої

уваги

набувають

проблеми

екологізації

землекористування земель оборони [136].
Деякі проблеми еколого-економічного та правового регулювання
розглянутих земельних відносин ставали предметом досліджень представників
різних економічних, природно-ресурсних та юридичних наук: земельного
земельні економічні відносини прав власності та користування землею в
Україні: законодавчо–нормативні проблеми їх регулювання (А.М. Третяк,
В.М. Другак)

[164], економічна теорія власності: закон формування
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економічних відносин прав власності на землю (А.М. Третяк) [165], сутнісні
ознаки відносин прав власності на землю у контексті розвитку земельних
відносин, землеустрою та землекористування та управління (Третяк А.М.,
Третяк В.М., Ковалишин О.Ф.) [166],розвиток земельних відносин та системи
землекористування в Україні: теорія, методологія і практика (А.М. Третяк,
Й.М.

Дорош,

Дорош

О.С.,

Стецюк

М.П.

За

заг.

ред.

А.М. Третяка)[167],антологія земельних відносин, землеустрою, земельного
кадастру, охорони земель та економіки землекористування в Україні (Третяк
А.М.) [168] екологічного екологія землекористування (А.М. Третяк)[5],правові
та екологічні проблеми внутрішньої організації території землекористувань
підприємств, установ, організацій і громадян в Україні (А.М. Третяк, В.М.
Третяк, К.О. Дюміна) [169], організаційно–правові акти у сфері природно–
заповідного фонду України (за ред. Третяка А.М.)[170], громадянського та
інших видів законодавства. Також, потребує дослідження інституціональне
забезпечення охорони земель оборони. Однак, правовий та інші види режимів
земель оборони рідко стає предметом самостійних наукових робіт, зазвичай він
розглядається в рамках суміжних, більш широких тем. Звісно ж, що дана
проблематика вимагає детального самостійного вивчення, оскільки специфіка
земельних відносин не дозволяє в багатьох випадках застосовувати юридичні
правила, розраховані на інші види земельних відносин.
Саме в тих сферах, де спеціальних регулятивних норм недостатньо, а
застосування загальних правил стає скрутним, і виникають найбільш важко
вирішуються практичні проблеми. Однією з подібних областей є застосування
обмежень, передбачених правовим режимом земель оборони.
Правовим режимом розглянутого виду земель передбачені публічноправові обмеження у вигляді зон особливого режиму використання (ст. 77 ЗКУ)
[1], які стосуються суб’єктного складу економічних та правових відносин права
власності (заборона на приватизацію земельних ділянок у складі земель
оборони), а також прав і обов’язків осіб, які використовують землю
(встановлення типів та видів використання земель оборони). Цілі їх введення 172

забезпечення можливості використання земель невизначеним колом осіб для
цілей пересування і перебування, а також збереження площі земель і
недопущення їх нецільового використання.
Надзвичайно важливою є взаємозв’язок норм, що встановлюють
перераховані обмеження, - тільки при одночасному застосуванні даних
приписів і заборон можуть бути досягнуті ті цілі, для яких вони і були
встановлені. Відповідно, і тлумачення положень законодавства та підзаконних
актів щодо формування земельних відносин, необхідно проводити з
урахуванням цього взаємозв’язку.
Першим обмеженням, передбаченим правовим режимом земель оборон и,
є правило про строго цільовий характер їх використання, яке повинно
здійснюватися тільки в рамках встановлених видів використання таких земель.
У

сучасному

земельному

законодавстві

правове

регулювання

використання земель за призначенням здійснюється на основі дозвільного типу
правового регулювання, який згідно Закону України «Про використання земель
оборони» має на увазі наявність загальної заборони: за принципом «заборонено
все, крім ...»[14]. Залежно від таких параметрів, як цільове призначення і
дозволене використання, земельні ділянки можуть використовуватися особами
тільки встановленим законом чином (ст. 4 Закону України «Про використання
земель оборони»)[14]. Однак механізм його реалізації істотно відрізняється від
того, який передбачений для встановлення цілей використання інших земель,
що належать до категорії земель, наприклад, забудови в населених пунктах.
Так, на землі оборони не поширюється дія містобудівного регламенту, а
значить, для земельних ділянок у складі таких земель повинен встановлюватися
єдино

можливий

вид

дозволеного

використання

поза

процедурою

містобудівного зонування на підставі земельного законодавства. Крім того, для
розглянутого правового режиму характерно встановлення не тільки
дозволеного використання для земельних ділянок, а й виду використання
земель, де ще не утворені земельні ділянки, в межах земель оборони.
Землі оборони служать простором для розміщення і постійної діяльності
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військових частин, установ, військово-навчальних закладів, підприємств та
організацій Збройних Сил України, інших військових формувань. Саме це
можна вважати метою їх використання. Вона може бути конкретизована
шляхом встановлення видів використання земель оборони залежності від
призначення і способів пристрою таких земель. Визначення видів використання
земель оборони відбувається в процесі встановлення їх правового режиму.
Особливість даного процесу полягає в тому, що застосування найбільш
поширених способів встановлення правового режиму земель оборони за
прикладом земель в населених пунктах (зонування, закріплення дозволеного
використання земельної ділянки при його наданні), що по відношенню до
земель оборони сьогодні істотно обмежена. Це пов’язано не тільки з
нерозповсюдженням на них містобудівного регламенту, а й з порівняно
рідкісним наданням в користування конкретним особам земельних ділянок у
складі таких земель, що значно знижує можливості визначення їх правового
режиму в рамках процедури надання. У зв’язку з цим в законодавстві
передбачений спеціальний спосіб встановлення аналізованого правового
режиму земель - затвердження землевпорядної документації [1].
В процесі землевпорядного зонування встановлюються кордони типів
(підтипів) землекористування[171], [172] оборони (в якості яких визначаються
види використання земель). Разом з тим, згідно статті 3 закону України «Про
використання земель оборони» розмір та правовий режим зон з особливим
режимом використання земель встановлюються відповідно до закону, який на
сьогодні відсутній.
Другим значним публічно-правовим обмеженням правового режиму
земель оборони є заборона на приватизацію земельних ділянок в їх складі, який
закріплений в нормах ст. 77 Земельного кодексу України[1]. Законодавство
пов’язує існування заборони на приватизацію таких земельних ділянок з
іншими юридичними фактами, ніж ті, які необхідні при встановленні видів
використання земель загального користування. Так, для застосування заборони
на приватизацію щодо конкретної земельної ділянки недостатньо лише факту
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його віднесення до земель оборони шляхом затвердження землевпорядної
документації.
Необхідна також фактична наявність на ньому перерахованих в
Положенні про організацію будівництва об’єктів у Міністерстві оборони
України та Збройних силах України, затверджених наказом Міністерства
оборони України 05.06.2019 р. № 284, об’єктів:
• об’єкти загальновійськового призначення - розташовані безпосередньо
на території військових частин казарменого та житлового фонду військових
містечок (крім житлових будинків), комунальні споруди, інженерні мережі та
об’єкти благоустрою;
• об’єкти спеціального призначення - об’єкти, призначені для
безпосереднього виконання військовими частинами бойових завдань (командні
пункти, передавальні та приймальні радіоцентрі, вузли та лінії зв’язку; сховище
для особова складу; шахтні установки; довгострокові фортифікаційні споруди
для ведення бойовий дій , зберігання бойової техніки, зброя, боєприпасів, ракет
та пально-мастильних матеріалів, огорожі та технічні засоби охорони;
внутрішні шляхи, військові Магістральні трубопроводи; елементи наземної
оборони, пірсі, причали, молі тощо), а також об’єкти, розташовані у службовотехнічній забудові при аеродромах та технічних позиціях зенітних, ракетних та
радіотехнічних військ, арсеналів, баз и складів зберігання боєприпасів, їх
огородження.[173].
Це випливає, по-перше, з формулювання, де вказано: «... земельні
ділянки,

зайняті

...»,

по-друге,

з

нормативної

дефініції

об’єкти

загальновійськового призначення або об’єкти спеціального призначення[173].
Визнання в законодавстві є необхідним для поширення заборони на
приватизацію саме факту наявності передбачених для розміщення на землях
оборони об’єктів пов’язано з важливою оборонно-безпековою властивістю
об’єктів, яким у земельній правозастосовній практиці приділяється недостатньо
уваги.
Сукупність норм, що регулюють порядок використання і охорони землі,
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визначається в еколого-економічній науці як режим землекористування. Режим
землекористування оборони є комплексною категорією і має міжгалузевий
характер у контексті юридичних, економічних, екологічних та обороннобезпекових процесах. В процесі реалізації правового режиму законодавець
переважно використовує публічний метод правового регулювання, що не
виключає застосування приватноправового методу з метою ефективного
еколого-економічного використання земель в якості соціального регулятора
земельних відносин.
У правових та еколого-економічних відносинах основним способом
визначення режиму землекористування є розподіл земельного фонду країни на
категорії. У той же час правовий режим земель визначається виходячи із
дозволеного використання відповідно до їх зонуванням в залежності від
придатності земель та цінності інших природних ресурсів. Таким чином,
правовий режим земель та земельних ділянок у контексті юридичних,
економічних, екологічних та оборонно-безпекових процесів визначається як
сукупність наступних управлінсько-правових регуляторів: категоризація
земель, зонування землекористування та встановлення видів дозволеного
використання земельних ділянок.
Яке співвідношення даних регуляторів, як вони взаємодіють при
встановленні порядку використання та охорони земель, чи можлива відмова від
одного з них на користь іншого - ось приблизний перелік питань, які виникають
при дослідженні змісту поняття «режим землекористування».
Доктринальні погляди вчених Третяка А.М., Другак В.М щодо зонування
земель відображені у сформованій в 2008 році Концепції зонування земель
України (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №26359 від
05.11.2008 р.)[171], Концептуальних основах зонування земель для управління
земельними ресурсами [172] уже в співаторстві з Дорош О.С., та в 2011 році
Дорош О.С., Мартин Г.А., Ісаченко Н.В,[174]окреслили дві основні позиції,
перша з яких передбачає визначення режиму землекористування за допомогою
зонування земель та встановлення видів функціонального і дозволеного
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використання земель. Як обґрунтування вказується, що норми про
категоризацію земель є застарілими, тому їх потрібно скасувати, врегулювавши
режим землекористування в рамках територіального землевпорядного
планування і зонування земель за типами (підтипами) землекористування, що
визначають напрями цільового призначення, функціонального і дозволеного
використання земель на всій території України.
Другий підхід ґрунтується на чільній ролі інституції віднесення земель до
категорій відповідно до положень земельного кодексу. Зокрема, А.М. Третяк у
своїй фундаментальній праці «Земельний капітал: теоретико-методологічні
основи формування та функціонування» констатує, що «для забезпечення
збалансованого і сталого розвитку землекористування, з врахуванням
екологічних, економічних, соціальних і інших факторів, реалізації в життя
земельної політики держави під час здійснення агропромислової, містобудівної,
лісо- і водогосподарської, природоохоронної, оборонної та іншої діяльності, в
зарубіжних країнах розробляється система директивних, планових і проектних
документів територіального планування, зонування, землевпорядного і
архітектурно-будівельного проектування на засадах типології (класифікації)
землекористування та регламентування правового режиму земель»[163, с. 459483]. В цьому зв’язку, ним (Третяком А.М.) розроблені ще в 2000
році:Класифікатор земель України за цільовим призначенням (частина1)[175],
Класифікатор обмежувальних обтяжень права власності на землю (частина 2)
[176], Класифікатор прав на чужі земельні ділянки (земельні сервітути)
(частина 3) [177], Класифікатор обмежень прав при використанні земельних
ділянок (частина 4) [178]. Згодом в 2008 році Третяком А.М. розроблена
Концепція класифікації типів землекористування, цільового призначення,
функціонального і дозволеного використання земель (Свідоцтво про реєстрацію
авторського права на твір №26358 від 05.11.2008 р.)[179].
Разом з тим, системний аналіз норм земельного кодексу України щодо
нормативної конструкції зонування земель, який розглядає його тільки у межах
населених пунктів, свідчить, що воно полягає у встановленні вимог щодо
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допустимих видів забудови та іншого використання земельних ділянок у межах
окремих зон [1]. По суті формулювання зазначеної норми виглядає чужорідним
по відношенню до інших норм земельного кодексу України, оскільки ані
поняття «землі населених пунктів», ані поняття «зонування» більше не
використовуються в земельному кодексі. Крім цього, зонування земель
повинно здійснюватися відповідно до закону, який ще належить прийняти.
Таким чином, зонування земель, як спосіб розподілу земельного фонду для
задоволення різних суспільних потреб, визначено у Кодексі лише в загальн их
рисах.
Якому із зазначених підходів слід віддати пріоритет? Для відповіді на це
питання необхідно з’ясувати роль категоризації земель і соціально-економічне
значення цього інституту. Це для роздумів науковців, а законодавці 17 червня
2020 року прийняли Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо планування використання земель» (набрання чинності –
24.07.2021р.)[180],

зокрема

внесли

зміни

у

Земельний

кодекс

України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27), Закон
України «Про землеустрій» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 36,
ст. 282 із наступними змінами), Закон України «Про регулювання містобудівної
діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 34, ст. 343 із
наступними змінами)[181], що зонування земель здійснюється в межах
територій територіальних громад. Також визначено, що «містобудівна
документація, яка одночасно є документацією із землеустрою (комплексні
плани просторового розвитку територій територіальних громад,
генеральні плани населених пунктів, детальні плани територій)» та
міститьпереліки обмежень у використанні земель та переліки земельних
ділянок, щодо яких встановлено обмеження у використанні земель.
У сфері земельних відносин інтереси окремих суб’єктів, держави і
громадські інтереси постійно взаємодіють, що обумовлено взаємозв’язком і
єдністю функцій, які виконує земля в житті суспільства; ці функції носять
об’єктивний характер, хоча ступінь впливу на землю може змінюватися в
178

залежності від рівня соціально-економічного розвитку суспільства.
І в цьому аспекті актуальними є дослідження багатьох вітчизняних та
світових учених щодо вирішення екологічних та економічних проблем в
контексті екологічної безпеки

землекористування.

Зокрема,

загальне

використання земельних та інших природних ресурсів в контексті екологічної
безпеки, яким присвячені праці таких учених, як О. Будзяк [182], Г.О. Обиход
[183], Л. Купінець, О. Жавнерчик[184], О. Сакаль, А. Коваленко [185],
А. Степаненко [186], O. Barriеre [187], A. K. Rich mond [188], Z. Yan g, X. He,
M. A. Ashraf [189], M. Zessner, M. Schönhart, J. Parajka, H. Trautvetter, H. Mit ter,
M. Kirchner, G. Hepp, A. P. Blaschke, B. Strenna, E. Schmid[190]. Відмітимо
також

праці

з

дослідження

стратегічного

коригування

політики

землекористування в умовах економічних та екологічних трансформації та
прийняттю відповідних заходів і рішень пов’язаних із екологічною безпекою у
глобальному вимірі, а саме: U. E. Chigbu, A. Schopf, W. T. de Vries, F. Masum, S.
Mabikke, D. Antonio, J. Espinoza [191], Y. Liu, J. Li, Y. Yang [192], T. W. Hert el,
U. L. C. Baldos [193], R. De Grenade, L. House-Peters, C. A. Scot t, B. Th apa, M.
Mills-Novoa, A. Gerlak, K. Verbist [194], в частині прийняття рішень щодо
екологічної безпеки сільськогосподарських земель, цікавими є дослідження H.
Li, Y. Zhao, F. Zheng [195], X. Qi, Y. Fu, R. Y. Wang, C. N. Ng, H. Dan g, Y. He
[196].
Вплив людини на природу починається з розумової діяльності, що
передбачає вивчення і систематизацію об’єктів навколишньої дійсності. Одним
з принципів процесу мислення є категоризація, під якою розуміється
відтворення властивостей і відносин буття й пізнання в загальному та найбільш
концентрованому вигляді, виходячи з того, що характеристики деяких
особливостей явища або предмета можна дати шляхом узагальнення його
ознак. Стосовно до землі найбільш істотні закономірності і відносини реальної
дійсності та пізнання виявляються і позначаються за допомогою виокремлення
категорій (від грец. кategoria висловлювання, звинувачення або ознака).
Офіційне визначення поняття «категорія земель» в законодавстві
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відсутнє. Аналіз наукової літератури показує, що більшість вчених вважають
цільове призначення землі основним критерієм виділення категорій землек ористування. Даний підхід заснований на положеннях ст. 19 земельного кодексу
України, яка передбачає, що землі в Україні поділяються на категорії за
цільовим призначенням [1]. З такою позицією слід погодитися, але вона в имагає доповнення. Формування мети використання землі здійснюється людиною,
отже, цей процес носить суб’єктивний характер. Разом з тим при визначенні
режиму землекористування необхідно враховувати різні фактори і перш за все
об’єктивно існуючі властивості і особливості земель, особливо оборони. Тому
законодавчо визначений перелік категорій земель визначається виходячи з
природних властивостей землі і історично сформованих особливостей
використання земельного простору.
Поняття «категорія земель» має універсальний і міжгалузевий характер,
який виражається в тому, що категорії земель використовуються в праві та
економіці. Визначення категорій земель необхідно розглядати як спосіб
державного управління земельними ресурсами, що дозволяє ефективно
організувати процес їх обліку, контролю і охорони. На основі категоризації
земель здійснюється правова регламентація їх використання. Інститут
віднесення земель до категорій діє не тільки в Україні, але і в зарубіжних
країнах як інструмент державного управління земельним фондом.
Таким чином, виділення категорій землі є відображенням об’єктивного
еколого-економічного процесу пізнання людиною властивостей і характеристик
даного природного об’єкта, які знаходять своє нормативне втілення в
земельному законодавстві за допомогою розподілу земельного фонду на
категорії.
Система

регулювання

режиму

землекористування змінюється і

ускладнюється в зв’язку з постійним розвитком суспільних відносин, на які
впливають різні процеси, в тому числі урбанізація і науково-технічний прогрес.
В ході урбанізації посилюється роль міст і концентрація населення на
обмеженій території, підвищується інтенсивність використання земель і їх
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забруднення, що призводить до збільшення конфліктності землекористування.
Науково-технічний прогрес, зростання і розширення сфер виробництва як і
розвиток оборонно-військової діяльності тягнуть забруднення навколишнього
середовища, що вимагає вироблення правил, які, з одного боку, направлені на
охорону землі та природи, з іншого захищають людину від шкідливого впливу
промислових та військових об’єктів.
Вищеназвані процеси обумовлюють необхідність постійної розробки
додаткових способів управління земельним фондом та визначення режиму
землекористування. Одним із способів вирішення проблем землекористування
стало встановлення обмежених територій (зон), в межах яких визначалися
правила використання та охорони земель і земельних ділянок, що відрізняються
від правил, які діють щодо інших аналогічних земель та ділянок, наприклад
прилеглих і розташованих поза межами відповідної зони.
«Зона» визначається як територія, що характеризується певними
загальними ознаками. У свою чергу, зонування - це процес виділення будь-яких
зон. У літературі під зонуванням розуміється поділ певних територій на кілька
зон відповідно до встановлених критеріїв і визначення для кожної із зон
особливого режиму землекористування, який може проявлятися в обмеженнях
на використання земель та інших природних ресурсів або земельної ділянки,
наприклад в частині ведення господарської та іншої діяльності.
У земельному законодавстві інститут зонування за змістом грає важливу
роль в регулюванні правового режиму земель в межах населених пунктів, про мисловості, оборони та іншого спеціального призначення й земель інших кате горій і передбачає виділення територіальних зон і зон з особливими умовами
використання територій (охоронних, санітарних та ін., ст. 112-115 ЗКУ).
У чинному законодавстві також згадуються інші різні види зонування:
містобудівне, цінове, екологічне, функціональне, зонування території і т.д.
Наявність настільки значної кількості інструментів регулювання господарської
та іншої діяльності породжує питання про їх співвідношенні, а також про
вирішення можливих колізій між встановленими в результаті зонування
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різними режимами землекористування.
Тому, суть зонування земель полягає в тому, що списки дозволеного їх
використання включають саме ті види діяльності, які не конфліктують між
собою, не порушують інтересів держави, територіальних громад і сусідства, не
призводять до зниження вартості землекористування або до ускладнення
діяльності (проживання) на сусідній території чи ділянці.
Так, в залежності від функціонального призначення виділяються
території житлової забудови, промислових виробництв, які необхідно
розташовувати окремо з метою охорони життя і здоров’я громадян. Особливе
значення має встановлення меж розміщення військових і інших об’єктів
спеціального

призначення,

що

забезпечують

захист

цілісності

і

недоторканності території і безпеку населення. Очевидно, що порядок
використання земельних ділянок в місцях житлової забудови та розміщення
промислових підприємств і об’єктів оборони не може бути однаковий,
відповідно необхідні спеціальні норми, що регулюють правовий режим кожної
із зазначених територій.
Таким чином,

поряд з категоризацією необхідний додатковий

(уточнюючий) механізм регулювання правового режиму земель оборони. В
якості даного механізму виступає інститут землевпорядного зонування, що
передбачає виділення територіальних зон з особливим (спеціальним) режимом
використання та охорони земель та земельних ділянок.
На нашу думку, при регулюванні відносин землевпорядного зонування
норми земельного кодексу України співвідносяться як загальні і спеціальні.
Регламентуючи відносини щодо використання та охорони земель як основи
життя і діяльності населення, що проживають на відповідній території,
земельний

кодекс

України

визначає

цільове призначення,

порядок

встановлення і зміни меж земель оборони. Проте, в ньому відсутні загальні
положення про зонування земель. Спеціальні положення про правовий режим
земель та земельних ділянок зі складу земель оборони, в тому числі порядок і
умови землевпорядного зонування мають бути встановлені окремим законом.
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Згідно статті 115 «Зони особливого режиму використання земель»
Земельного кодексу України зони особливого режиму використання земель
створюються навколо військових об’єктів Збройних Сил України та інших
військових формувань в цілях забезпечення безпеки населення і створення
необхідних умов для експлуатації об’єктів промисловості, енергетики,
особливо радіаційно-небезпечних і ядерно-небезпечних об’єктів, пунктів
зберігання ядерних матеріалів і радіоактивних речовин, транспортних та інших
об’єктів до складу земель оборони та іншого спеціального призначення можуть
включатися охоронні, санітарно-захисні і інші зони з особливими умовами
використання земель. Охоронні і санітарно-захисні зони, округу санітарної
охорони встановлюються на землях особливо охоронюваних природних
територій для їх захисту від несприятливих антропогенних впливів і
збереження сприятливих санітарних і екологічних умов[1]. Проте підстави і
порядок встановлення зон з особливими умовами використання земель
законодавчо не визначені.
Визначаючи поняття зонування земель оборони, необхідно підкреслити
комплексний характер даної правової інституції, яка передбачає можливість її
розгляду в кількох аспектах:
1) як інструмент планування і управління розвитком землекористування
оборони;
2) як один із способів визначення правового, екологічного, економічного
та соціального режиму земель і земельних ділянок;
3) як принцип екологічної безпеки життєдіяності населення;
4) як спосіб встановлення обмежень щодо характеру використання земель
і земельних ділянок.
Інституція зонування земель носить багатофункціональний характер.
Зонування земель оборони необхідно розглядати як уточнюючий по
відношенню

до

категоризації

земель

спосіб

визначення

режиму

землекористування.
Невід’ємною

частиною

інституційної

конструкції

«режим
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землекористування», в тому числі земель оборони, є вид дозволеного
використання земель та земельної ділянки, зміст якого полягає у визначенні
способів і меж експлуатації ділянки, що передбачає встановлення видів
господарської та іншої діяльності, зокрема, допустиме розміщення тих чи
інших об’єктів на земельній ділянці.
В цьому зв’язку необхідно відмітити,

що природа інституту

територіального землевпорядного планування носить допоміжний характер по
відношенню до категоризації земель, оскільки в його основі лежить визначення
призначення земель, в тому числі плановане розміщення об’єктів різного
значення, яке базується на природних характеристиках земель і історично
сформованих напрямках їх використання. Виділення категорій земель є
результатом наукового пізнання властивостей землі, систематизації природних
та інших властивостей землі і має визначальне значення при забезпеченні
раціонального використання земель. Інститут територіального землевпорядного
планування взаємопов’язаний з інститутом зонування земель. У процесі
планування передбачається встановлення функціональних зон, визначення
стратегії розвитку землекористування, тобто на даному етапі формуються
передумови визначення правового, екологічного, економічного та соціального
режиму землекористування. Територіальне зонування земель виступає як
спосіб деталізації правового, екологічного, економічного та соціального
режиму землекористування за допомогою нормативного закріплення прав і
обов’язків учасників земельних відносин, а також можливих обмежень у
використанні земель та інших природних ресурсів.
Підводячи підсумок проведеному дослідженню, необхідно відзначити
наступне. Потреби суспільного розвитку передбачають необхідність встанов лення в законодавстві загального і спеціального режиму землекористування.
Загальний режим землекористування, що входить до складу земельного фонду
країни, визначається за допомогою розподілу земельного фонду на категорії.
Спеціальний правовий, екологічний, економічний та соціальний режим
передбачає встановлення особливостей використання і охорони земель та
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земельних ділянок з певної категорії земель, зокрема оборони, в рамках
додаткового землевпорядно-правового та організаційно-економічного регулювання, в тому числі нормами спеціальних законів та інших правових актів.
Справедливим і обґрунтованим в цьому аспекті є наша позиція щодо
формування стійкої тенденції законодавчої деталізації норм, які визначають
правовий, екологічний, економічний та соціальний режим земель та земельних
ділянок. Можна додати, що проявом такої деталізації є введення в
законодавство інституції зонування земель, який передбачає встановлення
спеціальних правових, екологічних, економічних та соціальних режимів
землекористування, які перебувають в тому, що землекористувачам земельних
ділянок, що входять до складу певної зони, надається різний комплекс прав і
обов’язків з приводу землі та інших природних ресурсів на відміну від осіб,
земельні ділянки яких розташовані за межами цих зон. Зонування земель
необхідно розглядати

як

спеціальний спосіб визначення правового,

екологічного, економічного та соціального режиму земель, як одну з функцій
управління землекористуванням, яка дозволяє вирішувати різні завдання,
зокрема, оборонно-безпекові, екологічні, економічні та ін.
На жаль, в нормативних актах передбачено лише наявність обмежень
використання земель оборони, але слабо врегульовані численні запитання,
пов’язані з процесом встановлення таких обмежень. В результаті відсутня
єдина практика вирішення багатьох практичних питань при формуванні
земельних відносин між: державою, територіальною громадою, юридичною
особою, громадянами.
Це істотно знижує можливості суб’єктів прав на землю захистити свої
права в суді (слід враховувати, що на відміну від співробітників земельних
органів дані суб’єкти не є фахівцями в конкретній досить специфічної області).
В умовах такого істотного дефіциту регулятивних норм формування
єдиної судової, адміністративної, землевпорядної та містобудівної практики
відчуває труднощі.
На нашу думку, найбільш актуальними є такі напрями вдосконалення
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законодавства.
1. Закріплення в законі тих обмежень прав на землю, які можуть
встановлюватися

при

затвердженні

землевпорядної

документації.

З

урахуванням того факту, що землевпорядна документація може юридично
фіксувати межі не тільки існуючих, але і проектованих земельних ділянок
оборони, однієї лише вказівки закону на те, що типи і види землекористування
позначають їх межі, для визначення наявності певних обмежень недостатньо.
Необхідна конкретизація стосовно обох.
2. Конкретизація в підзаконних актах критеріїв встановлення типів і видів
землекористування використовується нове, більш широке в порівнянні з
традиційним поняттям. Зміна дефініції породжує безліч нових питань,
відповідей на які в законодавстві і підзаконних актах немає. Найбільш
істотним є питання про наявність вимоги розробляти і затверджувати типи
і види землекористування саме як кордон між елементами планувальної
структури і землями оборони в залежності від об’єктів загальновійськового
призначення або об’єктів спеціального призначення.
3. Вирішення питання про долю будівель, будов і споруд, наявність яких
не відповідає правовому режиму земель та земельних ділянок, встановленому
шляхом затвердження зон обмежень у використанні земель вже після зведення
цих об’єктів. Так, потрібно встановити правила про те, що земельні ділянки
та об’єкти капітального будівництва, види дозволеного використання яких не
відповідають містобудівному регламенту, можуть використовуватися в
подальшому без приведення у відповідність з містобудівним регламентом, за
винятком випадків, коли їх використання створює небезпеку для життя або
здоров’я людини, навколишнього середовища або об’єктів культурної
спадщини. На нашу думку, щодо тих земельних ділянок, продовження
використання яких не відповідає знову встановленим типам і видам
землекористування, доцільно на законодавчому рівні встановити подібне
правило. Це пов’язано з важливою юридичною властивістю землевпорядної
документації (в тому числі проектів зонування): вона не має зворотної сили.
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Отже, продовження використання земельної ділянки тим же способом, що і до
вступу в силу землевпорядної документації, буде законним. Це правило
повинне бути більш ясно зафіксовано в законодавстві, в іншому випадку
створюються умови для порушення прав юридичних осіб, які використовують
земельні ділянки.
Звісно ж, що доповнення законодавства регулятивними нормами з
названих напрямків істотно поліпшить результат дії всієї сукупності правових
норм, що встановлюють правовий режим земель оборони, а відповідно і
еколого-економічні земельні відносини.
Інституція віднесення земель до категорій і інституція зонування земель є
взаємопов’язаними землевпорядно-правовими механізмами, за допомогою яких
здійснюється регулювання земельних відносин. Заміна однієї інституції іншою
не дозволить вирішити існуючі проблеми в земельній сфері, оскільки дані
інституції спрямовані на вирішення різних завдань. Розвиток і вдосконалення
законодавства, що регулює земельні відносини, зокрема у сфері оборони
країни, доцільно здійснювати, керуючись принципом правової спадкоємності,
який передбачає розробку нових економічних, екологічних та юридичних
рішень на основі накопиченого досвіду при раціональному сприйнятті інших
прогресивних способів еколого-економічного та правового регулювання.
Під інституційним середовищем, будемо розуміти його як упорядкований
набір інститутів держави, права, власності, громадянського суспільства, а також
міжнародних інституцій, відзначаючи вирішальну роль якісних характеристик у
створенні сприятливого еколого-економічного клімату держави в цілому та
пожвавлення еколого-економічної діяльності в землекористуванні оборони
зокрема.
Інститут держави. Під інститутом держави прийнято розуміти систему
органів державної влади (законодавчої, виконавчої, судової), функціонування
яких забезпечує існування держави як політико-територіального утворення. На
сьогодні в Україні спостерігається нестабільність даного інституту, що
проявляється у перманентних змінах конституції та намірах змінити форму
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правління та державного устрою, політичною нестабільністю та існуванням
«тіньової економіки», що тягне за собою створення неформальних інститутів
влади. Неефективність інституту держави призводить до розбалансованості
організаційної структури управління землекористуванням оборони та
ускладненням реалізації державної еколого-економічної політики в обороннобезпековому господарстві.
Інституція права. Згідно з усталеним уявленням, під інституцією права
розуміють систему відносно відокремлених від інших і пов’язаних між собою
правових норм, які регулюють певну групу (вид) однорідних суспільних
відносин. За роки незалежності законодавство України не характеризувалось
стабільністю, що негативно проявлялося на розвитку землекористування
оборони в цілому. Недосконалість даної інституції та незрозумілість
вітчизняного законодавства негативно впливають на еколого-економічний
клімат в державі.
Інституція власності. Власність на землю як економічна інституція
виникає на підставі обмеження економічних ресурсів і складає необхідні
правила їх розподілу та ефективного використання. Інституція власності
встановлює три види права: на володіння, користування та розпорядження.
Кожне з них породжує певні відносини між державою та землекористувачами у
сфері оборони. Функціонування землекористування оборони на праві
постійного користування є одним із мало ефективних інституцій.
Інституція

землевпорядкування

землекористування

оборони.

Землевпорядкування як соціально-економічні та екологічні заходи і інженерні,
правові та організаційні дії направлене на зонування земель за типами
(підтипами) землекористування, визначення режимів використання земель та
інших природних ресурсів, встановлення землевпорядних регламентів
землекористування.

При

цьому

на

сьогодні

існують

певні

колізії

інституціонального забезпечення землекористування оборони[197].
Інститут громадянського суспільства. Згідно з усталеними поглядами на
категорію «громадянське суспільство», воно розуміється як суспільство, яке
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складається з незалежних від держави громадян та їх об’єднань у формі
громадських організацій, органів місцевого самоврядування, політичних партій
тощо.
Визначивши

сутність

та

необхідність

наявності

сприятливого

інституційного середовища для стратегічного еколого-економічного управління
землекористуванням оборони України, можемо зробити висновок про
необхідність виконання інституційним забезпеченням його основних задач та
формування відповідної організаційно-управлінської структури, яка має
включати: інституції та інститути держави; інституцію права; інституцію
власності; інституцію землевпорядкування; інститут фаховості та громадського
суспільства; інститут фаховості та громадського суспільства; міжнародні
інститути(рис 3.1).
Інституційне середовище розвитку землекористування
оборони України

Інституції
та
інститути
держави

Інституція
права

Інституція
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Інституція
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Розроблення
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Стимулюва
ння еколого-безпечного землекористування оборони
та
територій
громад

Рисунок 3.1. Інституційне середовище розвитку землекористування
оборони України,
Джерело: розроблено автором
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Таким

чином,

передумовою

еколого-економічного

розвитку

землекористування оборони є його забезпечення сприятливим інституційним
середовищем, де найвагоміший вплив має функціонування інститутів права,
власності та землевпорядкування, фахових спеціалістів та громадянського
суспільства. Основними напрямами удосконалення інституційного середовища
розвитку землекористування оборони України є:
•

розроблення концепції цільової державної програми розвитку

землекористування оборони;
•

удосконалення (трансформація) земельного та природоохоронного

законодавства;
•

зонування земель за підтипами землекористування та багото-

функціональності та формування обмежень у використанні земель оборони;
•

підвищення кваліфікації працівників сфери землекористування

оборони;
•

стимулювання еколого-безпечного землекористування оборони та

територій громад.
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3.2. Інформаційне забезпечення формування землекористування
оборони
Зміни, що зумовлені запровадженням інформаційних технологій, не
одне десятиліття є предметом дослідження вчених. Зазначені процеси
супроводжували розвиток ідей і сприяли формуванню нових теоретичних
концепцій в рамках економічної теорії, екології та соціології. Прискорений
розвиток процесів, пов’язаних з впровадженням інформаційних технологій,
викликали появу нових термінів в рамках таких концепцій, як «інформаційна
економіка», «мережева економіка» і «нова економіка».
На сучасному етапі суспільство, на думку Дятлова С.А., вступає в
найбільш зрілу фазу розвитку науково-технічної революції - інформаційнокомунікаційну революцію. Таку революцію ще можна назвати інформаційноінноваційною, результатом якої є формування інформаційно-мережевої
економіки[198]. При цьому, з позиції Нікітенкової М.А., інформаційна
економіка - це щабель у розвитку продуктивних сил, що характеризується
збільшенням ролі інформації і знань в житті суспільства, зростанням частки
інформаційних і комунікаційних технологій, інформаційних продуктів і
послуг в ВВП, створенням глобального інформаційного простору, що
забезпечує ефективну інформаційну взаємодію людей, їх доступ до світових
інформаційних ресурсів і задоволення їх соціальних і особистісних потреб в
інформаційних продуктах і послугах [199].
Таким чином, стрижневі пунктом інформаційної економіки стає
інформація та її використання. Інформація як продукт підпорядковується
іншим правилам пред’явлення попиту на неї. Інший статус інформації
пов’язаний з характеристиками мережевих благ, які можна приписати і
інформації. Мережеві блага мають наступні властивості: компліментарність
(вимога функціонування в єдиному стандарті всіх складових системи);
сумісність і стандартність; істотна економія на масштабі виробництва.
Інформація, як вважає Стрелець І., стає знанням, коли перетворюється
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на продуктивну силу. Не заперечується можливість для будь-якого масиву
знання коли-небудь застосувати їх. Істотними є тимчасові параметри
прийняття рішень, що робить вчасно надійшовши інформацію надзвичайно
важливою для суб’єкта. Тимчасові параметри доповнюються винятковістю
інформації, так само як і винятковими якостями суб’єкта, здатного
використовувати цю інформацію [200].
Таким

чином,

характер

конкуренції

змінюється;

локальна

монополізація виникає з синтезу великого масиву диференційованої
інформації та спеціалізації знання. Монополізується мікрорівень економіки, а
об’єктом конкуренції стає інтерспеціфічний ресурс - знання і окремий
фахівець. Отже, процес формування інформаційної економіки змінює
середовище та динаміку відносин для всіх суб’єктів економічної діяльності.
При цьому, як зазначають Лазарев І., Лазарев К., Хіжа Г., мережеві структури
і форми управління організують простір тісної взаємодії між різними
сферами (технологічної, політичної, екологічної, соціальної) [201].
Відповідно, новий статус інформації як мережевого ресурсу змінює
середовище функціонування для суб’єктів економіки. Кастельс М., один з
ідеологів концепції постіндустріального суспільства, підкреслює це у
визначенні інформаційного суспільства як інформаційного. Ключовим
пунктом, що робить суспільство інформаційним, є становлення нового етапу
розвитку суспільства «специфічною формою соціальної організації, в якій
збір, обробка та розповсюдження інформації є фундаментальними засадами
продуктивності і влади внаслідок нових технологічних умов, що виникають в
цей період» [202, с. 39]. Вчений акцентує неінструментальному характері
інформації, відзначаючи опору на сучасні інформаційні технології.
Прогресивна роль знання бачиться ним в такій формулі: знання як джерело
технології і знання як застосування технології, самопідтримуючі, поліпшуючі
елементи [202, с. 39].
Інформаційна економіка за М.Кастельсем,мислиться як підмножина
індустріальної: «вона полягає в глибокому поліпшенні технології та
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використанні знань й інформації в усіх процесах матеріального виробництва і
розподілу на підставі гігантського стрибка вперед в розмаху і можливості
системи обігу» [202, с. 104].
Таким чином, саме технології стають основою, яка змінює економічні
та екологічні відносини суб’єктів в еколого-економічній системі і вимагають
відповідної перебудови соціальних, інституційних структур. Більш того, на
думку Мануеля Кастельса, інформації присвоюються атрибути влади:
інформаційне суспільство вказує на «... атрибут специфічної форми
соціальної організації, в якій, завдяки новим технологічним умовам, які
виникають в даний технологічний період, генерування, обробка і передача
інформації

стали

фундаментальними

джерелами

продуктивності

і

влади»[202, с. 42].
Названі характеристики сприяють радикальній зміні зовнішнього
середовища для всіх суб’єктів економічної системи, що формує нові
відносини, сприяє виникненню нових суб’єктів. Тому, досить популярним в
науковій літературі стає термін «нова економіка», який знаходиться в тому ж
термінологічному полі, що і раніше названі дефініції.
Вперше термін «нова економіка»згадується в 1898 г. (Л. Гронлунд
«Нова економіка»). Автор вказує на необхідність соціальних перетворень і
визначає нову економіку як економіку домінування колективізму. Келлі
називає нову економіку мережевою, фактично ставлячи знак рівності між
ними, вказуючи на окремі значущі її аспекти: глобальний масштаб
технологічних

перетворень,

«віртуалізація»

благ

(перш

за

все

інформаційних), феномен збільшення взаємозалежності [203].
Один з підходів, що описують термін «нова економіка», акцентує увагу
на тому, що «розглядається новий постіндустріальний етап розвитку
економічної системи соціосфери»[204, с. 19]. Нова ринкова економіка - це
виробництво товарів і послуг із застосуванням інформаційних технологій, а
також з метою розвитку галузей, які використовують ці технології.
Дослідження феномена нової економіки представляє інтерес, оскільки вона
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може дати ключ до розуміння механізмів економічного зростання економіки
з якісно іншим змістом, обумовленим впровадженням інформаційних
технологій. У цьому полягали спроби Солоу визначити вплив інновацій в
інформаційні технології на зростання продуктивності [205]. Зростання
інформаційного середовища, на думку дослідників, є реакцією на різке
зростання обсягу аналітичної діяльності людини. Фактично мова йшла про
те, щоб приписати інформації статус п’ятого фактору виробництва[206].
Таким чином, народження нової економіки призводить до зміни
структур економіки. Зокрема, можна виділити наступні тенденції щодо
економіки землекористування.
1.

Багатофункціональна

організація

економічного

простору

землекористування - це об’єднання декількох однорідних його типів
(підтипів), які можуть розглядатися як самостійна одиниця, що володіє
певними властивостями. Багатофункціональне землекористування (див. рис.
1.11 розд. 1.2) - це утворення, яке по суті має риси мережевої структури.
Його фрагментарність заснована на територіальній близькості, що
утворюється різним функціональним використанням землі та інших
природних ресурсів, спільна участь в процесі створення вартості.
Багатофункціональне землекористування, як ефективно функціонуюча
екосистема, добре узгоджується з ідеєю «розсіяних знань» Ф. Хайєка. Цей
термін означає використані кожним учасником господарської діяльності
індивідуальні

і

розрізнені

відомості

фрагментарного

характеру.

Феноменальний успіх багатофункціонального землекористування полягає в
використанні інформації про нього, що служить процесу оптимального
вибору контрагента [207]. Віртуальний простір мережі економічних та
екологічниз земельних відносин, яка надає кожному контрагенту отримання
інформації і можливість контактувати з будь-яким з учасників мережі, стає
реальністю на даний момент і сприяє створенню багатофункціонального
землекористування.
2. Розвиток мережевих форм організації багатофункціонального
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землекористування та мережеві принципи функціонування економічної
екосистеми відкрили нові можливості для суб’єктів - мережеві форми
організації і інституційні структури (горизонтальні структури). Існування
мереж зробило можливим формування структур «тут і зараз», включивши в
значимі параметри фактор часу. Потенційна можливість сформувати будь-які
зв’язки, створити мережу, підпорядковану цілям створюваного проекту,
гнучкість і мінливість змінюють середу функціонування для суб’єктів
економічної системи.
3. Термін «інформаційна економіка» відображає зміст процесів,
обумовлених розвитком продуктивних сил. Інформація та знання стають
критерієм настання етапу інформаційної економіки землекористування. Факт
використання знань та інформації впливає на принципи і динаміку вза ємодії
на ринках, формуючи нові правила конкуренції та часових параметрів
процесів на ринках. За Кастельсом, це набуває характеру технологічної
парадигми, яка вказує на трансформацію всіх сфер економічних відносин,
спираючись на інформаційні технології. Кастельс також підкреслює
важливість глобальних перетворень і говорить про соціальну компоненту
процесів. Інформаційна економіка землекористування з підкреслено
інструментальної точки зору більш детально підходить до аналізу змін, що
відбуваються. Вона, обумовлена застосуванням інформаційних технологій,
вимагає відповідного інституційного оформлення. Крім логічних правил гри
необхідна присутність інституту довіри. Якщо мережева економіка описує
принципи взаємодії суб’єктів у нових умовах, то термін «нова економіка»
найбільшою мірою визначається як підсумок змін, що відбуваються - «новий
постіндустріальний етап розвитку економічної системи соціосфери». Отже,
можна говорити про те, що нова економіка - це результат впливу процесів,
спровокованих в руслі інформаційної економіки, в відображенні всієї
економічної системи, соціекосфери.
Таким чином,

названі дефініції поділяють простір процесів

багатофункціонального землекористування, що відбуваються на змістовні,
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інструментальні та результативні. Такий поділ дозволить вести предметне
дослідження інформаційного забезпечення формування землекористування
оборони і обґрунтовувати заходи управлінського впливу на нього як
екоекономічну систему.
Існуюча система управління землекористуванням оборони потребує
комплексної, своєчасної, системної інформації, яка є базисом управління
земельними та іншими природними ресурсами. Однією з найважливіших
завдань розвитку сучасного землекористування оборони є вдосконалення
інформаційного забезпечення системи управління використанням земельних
та інших природних ресурсів.
Під інформаційним забезпеченням управління землекористуванням
оборони розуміється система збору, обробки та подання інформації, яка
необхідна для прийняття управлінських рішень щодо використання земель та
інших природних ресурсів в межах землекористувачів сфери оборони по всіх
адміністративно-територіальних рівнях.
Інформаційне забезпечення землекористування оборони направлено на:
• формування єдиного інформаційного простору;
• забезпечення інформаційної підтримки використання земель
оборони;
• створення бази для оподаткування;
• підтримку інвестиційних проектів;
• створення основи для геоінформаційних систем.
Комплекс засобів, методів і технологій інформаційного забезпечення
управління землекористування оборони в його існуючому стані лише
частково задовольняє вимогам, що пред’являються. Продовжують активно
обговорюватися питання, пов’язані з підсумковим створенням єдиного
інформаційного простору землекористування в системі державного
земельного кадастру. Тим самим обумовлюється актуальність питання про
інформаційне забезпечення ефективного землекористування оборони.
Основними

недоліками

сформованої

системи

інформаційного
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забезпечення є:
 здійснення слабкої міжвідомчої взаємодії шляхом інформаційного та
електронного обміну інформацією про землі оборони;
 погане інформаційне забезпечення програм охорони і використання
земель та інших природних ресурсів;
 відсутня цілеспрямована, продумана, добре організована робота з
інформацією, яка і становить суть діяльності з організації інформаційного
забезпечення управління.
Основними завданнями формування земельної інформаційної системи
в системі оборони є:
✓ надання достовірної та обґрунтованої інформації про права на
земельні ділянки, в тому числі, землі іншого призначення;
✓ захист прав користувачів і володільців земельних та інших
природних ресурсів;
✓ інформаційне забезпечення з метою оподаткування;
✓ формування банку даних про наявність і якісний стан земельних
ділянок, в тому числі інших природних ресурсів та майна;
✓ забезпечення оптимального розвитку землекористування оборони;
✓ забезпечення встановлення ставок земельного податку тощо.
До складу загальних вимог, що пред’являються до інформаційного
забезпечення систем управління, повинні входити вимоги, що визначають
склад, структуру і способи організації даних в системі; порядок
інформаційного обміну між компонентами системи; рівень інформаційної
сумісності із суміжними системами; структуру процесів збору, зберігання,
оновлення, обробки, передачі і представлення даних; способи і процедури
надання

юридичної

значимості

продукуються

матеріалами

і

даними[208][209],[210],[211]. Також в їх склад повинні входити вимоги до
якості виконання функцій інформаційного забезпечення щодо певної
предметної сфери. Тому щодо управління землекористуванням оборони з
метою забезпечення ним оборонно-безпекової функції можна виділити
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наступні основні вимоги до якості інформаційного забезпечення:
➢ повнота, достовірність, актуальність і обґрунтованість наданої
інформації про стан земель та інших природних ресурсів, включаючи
відомості про їх екологічний стан, права на земельні ділянки, забезпеченості
в топографо-геодезичному і картографічному відношенні;
➢ ефективність вирішення інформаційних завдань, пов’язаних із
забезпеченням кадастрового обліку, захистом прав землекористувачів,
підтримкою інвестиційних проектів;
➢ максимально можлива реалізація умов для формування банків даних
про наявність і якісний стан земель та інших природних ресурсів та
застосування автоматизованих інформаційних систем у сфері оборони;
➢ широке використання сучасних інформаційних та геоінформаційних
технологій, включаючи використання матеріалів дистанційного зондування
Землі;
➢ сприяння розвитку нових напрямків інформатизації з використанням
навігаційно-інформаційних систем на базі супутникової навігації;
➢ формування єдиного інформаційного простору, впровадження
принципів і механізмів цифрової економіки в сферу використання земель та
інших природних ресурсів.
На нашу думку, однією з функцій управління землекористуванням
оборони є державний кадастровий облік земельних ділянок, обмежень у
використанні земель і інших природних ресурсів та об’єктів нерухомого
майна (рис. 3.2.)
Він визначає управління землекористуванням оборони як адміністра тивно-управлінську діяльність уповноважених органів виконавчої влади
(Міноборони України), спрямовану на забезпечення ефективного використання та охорони земель і інших природних ресурсів суб’єктами землекористування, на основі програмної, планової, прогнозної, проектної документації із
землеустрою і землевпорядкування та нормативно-правових актів.
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Функції управління землекористуванням оборони
Планування
землекористування

Землевпорядне
проектування

Цільове
програмування
обороннобезпекового
розвитку
Відомчий та державний кадастровий облік
і реєстрація земельних
ділянок, майна і
обмежень

Оптимізація
(перерозподіл)
земельних
ділянок

Моніторинг та контроль
за використанням і
охороною земель і
інших природних
ресурсів

Вирішення земельних спорів та оподаткування
Рисунок 3.2. Функції управління землекористуванням оборони.
Джерело: розроблено автором з використанням [211].
Аналіз основних завдань управління землекористуванням оборони
вказує на необхідність наявності в системі інформаційного забезпечення
регулювання земельних відносин та раціонального землекористування ряду
проблемно-орієнтованих функціональних підсистем, в тому числі підсистем
оцінки земель і інших природних ресурсів та нерухомого майна, державного
моніторингу землекористування, державного земельного (в розрізі не тільки
земельних ділянок) (рис. 3.3).
Створення єдиного інформаційного простору має на увазі під собою
створення єдиної системи «довідників, класифікаторів, кодифікатор,
наявність угод із протоколами інформаційного обміну» і т.д. Важливою
вимогою до створення єдиного інформаційного простору є просторова й
тимчасова прив’язка інформації.
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Інформаційне забезпечення формування та
функціонування землекористування оборони

Підсистема оцінки
земель, інших
природних ресурсів
і майна

Підсистема
відомчого і державного моніторингу
землекористування

Підсистема
відомчого і державного земельного
кадастру

Земельно-майновий комплекс та багатофункціональне
землекористування
Рисунок 3.3. Система інформаційного забезпечення формування та
функціонування землекористування оборони.
Джерело: розроблено автором
Формування системи інформаційного забезпечення землекористування
оборони залежить від вирішення багатьох завдань, серед яких можна
виділити наступні: облік землі та інших природних ресурсів і майна в якості
унікального

оборонно-безпекового

фактора,

який

характеризується

особливим юридичним статусом і економічним значенням; врахування
соціальних характеристик суспільства; врахування екологічних особливостей
території розташування земельної ділянки; облік можливостей міжвідомчого
обміну інформацією між державними та відомчими інформаційними
системами.
Інформаційне забезпечення землекористування оборони направлено на
формування єдиного інформаційного простору; забезпечення інформаційної
підтримки використання земель та інших природних ресурсів; створення
бази для оподаткування; підтримку інвестиційних проектів; створення
основи для геоінформаційної автоматизованої системи.
Створення повноцінної інформаційної бази про стан земель та інших
природних ресурсів і їх динаміці сприятиме підвищенню ефективності
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землекористування оборони. Основним компонентом інформаційного
забезпечення землекористування оборони є кадастрова інформація, яка
офіційно підтверджує кількісні та якісні характеристики земельних ділянок,
інших природних ресурсів а також їх вартість.
У сфері землекористування оборони існує велика кількість джерел
інформації, в зв’язку з чим, з метою ефективного інформаційного
забезпечення необхідно створення на кожному рівні військових утворень і
адміністративно - територіальному єдиного інформаційного простору і
застосування автоматизованої інформаційної системи. Інформація про землі
оборони, що підлягає автоматизованій обробці, включає в себе відомості, що
відображають якісні, кількісні, характеристики земель і інших природних
ресурсів.
Підвищити

ефективність

інформаційного

забезпечення

землекористування оборони дозволяє організація інформаційної взаємодії та
міжвідомчого електронного обміну інформацією про землі та інші природні
ресурси. Інформаційний фонд системи інформаційного забезпечення
землекористування оборони повинен включати в себе наступний необхідний
набір показників:
 облікова інформація про землекористувачів;
 інформація про правовий статус земельних ділянок;
 інформація про якісні та кількісні характеристики земельних
ділянок за функціональним використанням і видами угідь;
 Інформація

про територіальні обмеження та обтяження у

використанні земель і інших природних ресурсів;
 графічна інформація;
 інформація внутрішнього документообігу.
Згідно статті Стаття 33.«Облік кількості та якості земель» ЗУ «Про
державний земельний кадастр»[114]облік земель у Державному земельному
кадастрі здійснюється за кількістю та якістю земель і земельних угідь. Він
ведеться щодо власників і користувачів земельних ділянок. Облік кількості
201

земель відображає дані, що характеризують земельні ділянки за площею,
складом земельних угідь відповідно до затвердженої класифікації,
розподілом земель за власниками. Облік якості земельних угідь відображає
дані, що характеризують землі за природними і набутими властивостями,
впливають на їх продуктивність та економічну цінність, а також за ступенем
техногенного забруднення ґрунтів. Відомості щодо кількості та якості земель
узагальнюються центральним органом виконавчої влади з питань земельних
ресурсів.
Згідно наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України від 30.12.2015 № 337
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 січня 2016 р. за №
133/28263«Про затвердження форм адміністративної звітності з кількісного
обліку земель (форми №№ 11-зем, 12-зем, 15-зем, 16-зем) та Інструкцій щодо
їх заповнення» облік земель та земельних ділянок в Україні має вестися:
• за цільовим призначенням і формами власності» (форма звітності №
11-зем (квартальна);
• за власниками та користувачами, формами власності (форма
звітності № 12-зем (річна);
• за цільовим призначенням та угіддями (форма звітності № 15-зем
(квартальна);
• за власниками та угіддями (форма звітності № 16-зем (річна).
Відповідно облік земель та земельних ділянок згідно статті
15«Відомості про земельні ділянки» ЗУ «Про державний земельний
кадастр»[114] повинен містити такі відомості про земельні ділянки, що
включаються до Державного земельного кадастру: кадастровий номер; місце
розташування; опис меж; площа; міри ліній по периметру; координати
поворотних точок меж; дані про прив’язку поворотних точок меж до пунктів
державної геодезичної мережі; дані про якісний стан земель та про
бонітування ґрунтів; відомості про інші об’єкти Державного земельного
кадастру, до яких територіально входить земельна ділянка; цільове
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призначення ; склад угідь із зазначенням контурів будівель і споруд, їх назв;
відомості про обмеження у використанні земельних ділянок; відомості про
частину земельної ділянки, на яку поширюється дія сервітуту, договору
суборенди земельної ділянки; нормативна грошова оцінка; інформація про
документацію із землеустрою та оцінки земель щодо земельної ділянки та
інші документи, на підставі яких встановлено відомості про земельну
ділянку.
Одночасно, згідно статті 14 «Склад відомостей Державного земельного
кадастру про обмеження у використанні земель» ЗУ «Про державний
земельний кадастр»[114]облік повинен містити відомості про обмеження у
використанні земель, зокрема: вид; опис меж; площа; зміст обмеження; опис
режимоутворюючого об’єкта - контури, назви та характеристики, що
обумовлюють встановлення обмежень; інформація про документи, на
підставі яких встановлено обмеження у використанні земель.
Підсумовуючи викладене, що існуючі форми відомчого обліку земель
та земельних ділянок в розрізі землекористувачів Міноборони України, для
узгодження із державним земельним кадастром,не відображають всієї
інформації про режим землекористування оборони. Зокрема, відсутня
інформація про земельні ділянки під об’єктами загальновійськового
призначення (території військових частин казарменого та житлового
фонду військових містечок (крім житлових будинків), комунальні споруди,
інженерні мережі та об’єкти благоустрою) та розмежовані земельні
ділянки під об’єктами спеціального призначення, що повинні мати різний
режим землекористування оскільки на них розміщені різного рівня безпеки
режимоутворюючі об’єкти.
Тому нами розроблені відповідні авторські пропозиції щодо форм
обліку земель та земельних ділянок системи Міноборони наведено в
додатках, а саме: «Експлікація про землі та земельні ділянки за цільовим
призначенням і формами власності в межах суб’єктів землекористування
Міністерства оборони України за формою 11-зем станом на 01.01.20__ р.
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(Код КВЦПЗ – 15.01 )» (додаток 7); «Експлікація про землі та земельні
ділянки за цільовим призначенням та угіддями в межах суб’єктів
землекористування Міністерства оборони України за формою 15-зем станом
на 01.01.20___ р. (Код КВЦПЗ – 15.01 )» додаток 8, які включають
режимоутворюючі об’єкти:
1)

об’єкти, призначені для безпосереднього виконання військовими

частинами бойових завдань (командні пункти, передавальні та приймальні
радіоцентрі, вузли та лінії зв’язку; сховище для особова складу;
2)

шахтні установки; довгострокові фортифікаційні споруди для

ведення бойовий дій, зберігання бойової техніки;
3)

зберігання зброї, боєприпасів, ракет та пально-мастильних

матеріалів;
4)

огорожі та технічні засоби охорони; внутрішні шляхи, військові

магістральні трубопроводи; елементи наземної оборони,
5)

пірси, причали, молі тощо,

6)

об’єкти, розташовані у службово-технічній забудові при

аеродромах та технічних позиціях зенітних, ракетних та радіотехнічних
військ, арсеналів, баз и складів зберігання боєприпасів, їх огородження.
Для одержання інформації про режим використання земель та інших
природних ресурсів під об’єктами загальновійськового призначення та під
об’єктами спеціального призначення в науковій літературі [163], [4]
пропонується здійснювати зонування земель за типами (підтипами)
землекористування.
Під типом землекористування А. М. Третяком [163, с. 464], [4]
розуміється різновид використання земель відповідно до певної типологічної
ознаки: суспільних та соціально-економічних потреб, еколого-економічної
придатності, основного виду використання земель. Зонування земель є
різновидом територіального планування землекористування в процесі якого
встановлюються вимоги щодо допустимих видів забудови та іншого
використання земельних ділянок у межах окремих зон відповідно до
204

місцевих правил забудови (ст. 180 ЗК) [1].
Залежно від виду підтипу землекористування на місцевості
встановлюється режим землекористування, обмеження (обтяження) у
використанні земель та інших природних ресурсів і охоронні зони
особливого режиму.

205

3.3. Еколого-економічна оцінка ефективності землекористування
оборони в контексті екологічної безпеки
Еколого-економічна оцінка землекористування відповідної території одна з форм відображення взаємозв’язків між природою і суспільством. Вона
являє собою комплексний аналіз екологічної, економічної та соціальної
ефективності організації сформованої структури землекористування у
відповідність з природно-ресурсним і екологічним потенціалом та потребами
населення.
Існують різні підходи еколого-економічної оцінки землекористування,
що відрізняються прийомами, спрямованими на рішення проблем, які
склалися та виявлення меж екологічно стійкого розвитку землекористування
відповідних територій. У ряді наукових праць Третяк В.М., Капінос Н.О.,
Лобунько Ю. щодо стану та проблем формування екологічної мережі
України

в

контексті

підвищення

землекористування[212],екології

екологічної

безпеки

землекористування[44],

через

запровадження засад еколого-економічних розвитку землеустрою на
місцевому рівні [213],[214] в результаті організації землекористування
структурних елементів екомережі України на місцевому рівні в процесі
землевпорядного проектування [215], яка забезпечується відповідним
землевпорядним процесом[216],основна увага приділяється виявленню
ступеня зміненості природних та систем землекористування. Комплексна
оцінка здійснюється із застосуванням ландшафтного та землевпорядного
аналізу екологічного природно-ресурсного потенціалу для різних видів
господарського

використання

на

основі

загальноприйнятих

або

запропонованих власних показників. Цей підхід забезпечує прив’язку
розглянутої проблеми до науково обґрунтованих природних виділів, що в
певній мірі дозволяє об’єктивно оцінити можливості використання
природно-ресурсного

потенціалу,

уточнити

природно-господарський

потенціал для перспективного розвитку землекористування відповідної
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території, а також розробити пропозиції щодо забезпечення екологічно
збалансованого його розвитку.
Однак, незважаючи на детальне опрацювання методики, застосування
тільки ландшафтного підходу для еколого-економічної оцінки розвитку
землекористування відповідної території недостатньо. Крім природногеографічних особливостей, вона повинна включати аналіз функціонального
значення землекористування території у суспільному виробництві та
життєдіяльності людини, а також співвідношення природних і господарських
угідь. Подібні підходи розглядалися в роботах Каштанова А.Н. [217],
Молчанова А.А. [218], Руденка В.П. [219], А.М. Третяка[5], [220].
Для оцінки (якісного, оптимального) структурного стану території
Докучаєвим В.В. був введений термін «землевпорядкованості»[221], яка
порівнювалася з бажаною, оптимальною, найбільш відповідною для
населення території (для виконання певних функцій). Для оптимізації
структури природних і господарських земель розробляються пропозиції
екологоприйнятного співвідношення площі середовище утворюючих
(природних і близьких до них) і антропогенно перетворених екосистем[222].
Під

освоєною

сільськогосподарського

(перетвореною)
призначення

територією
та

землі

розуміються
населених

землі

пунктів,

промисловості й іншого спеціального призначення, які інтенсивно
використовуються, а під середовище утворюючими - особливо охоронювані
природні угіддя (водні об’єкти, ліси і деревно чагарникова рослинність,
природні кормові угіддя, невикористовані землі).
Серед пропозицій щодо оптимізації структури землекористування одне
з центральних місць займає закон максимальної (рівноважної) врожайності
Ю. Одума і Г.Т. Одума[223], [224] (рис. 3.4). На основі модельного підходу ці
автори визначали сумарну корисність території в залежності від ступеня її
залучення в господарську діяльність. Повна освоєність земель призводить до
мінімуму корисної продукції, рівному 25% від можливого максимуму. Як
видно із рис. 3.6, останній досягається при 40% освоєності земельної
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території і 60% площі природних екосистем.
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Рисунок 3.4. Сума (у відсотках) соціально-економічної цінності різного
співвідношення площ природних і перетворених екосистем [223].
Розглянемо екологічні нормативи оптимального співвідношення
земельних угідь з урахуванням природно-географічних особливостей
території. Одне з найбільш значущих впливів на навколишнє середовище
надає розорювання земель. З одного боку, це пов’язано з тим, що рілля
вимагає витрати значних територіальних ресурсів, а з іншого - веде до таких
несприятливих процесів, як ерозія, обміління дрібних водних об’єктів в
результаті порушення водного балансу, збезлісення території через знищення
дрібних і великих ділянок деревної рослинності для збільшення площі орних
угідь і т.д.
При великій частці розораності території, відповідно, зменшується
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частка природних екосистем, що безумовно знижує стійкість всієї території в
цілому і веде до зниження продуктивності сільськогосподарських угідь[225],
[226].

Більшість

авторів,

що

розглядають

питання

оптимізації

землекористування, вважають, що площа ріллі не повинна перевищувати 40 60% від загальної площі земельного фонду, тобто підтримує закон Ю. Одума
і Г. Одума [223].
Наявність лісових земель в структурі землекористування є надзвичайно
важливим, тому що ліси впливають на навколишнє їх територію.
Оптимальною лісистістю вважається таке відношення зайнятої лісом площі
до загальної площі землекористування, при якому знаходяться на тер иторії
лісові насадження найбільш повно задовольняли б потреби галузей
господарства в ресурсах, виконували водоохоронну, ґрунтозахисну,
кліматорегулюючу роль, створювали сприятливі умови для життя фауни і
сприяли підвищенню продуктивності сільського землекористування. В
сільському господарстві роль лісових насаджень, в т.ч. штучних, зазвичай
враховується за приростом врожаїв і підвищення прибутковості полів. Так,
лісові смуги при 5% лісистості підвищують урожай на 20-50%, особливо в
роки з несприятливими кліматичними умовами. На думку А.А. Молчанова
для

малолісних

районів,

які

інтенсивно

експлуатуються

в

сільськогосподарському виробництві, оптимальна лісистість становить 25 30% [218].
Наявність в структурі землекористування особливо охоронюваних
територій і об’єктів також виконує важливу роль в підтримці екологічної
стійкості території. Відповідно до світових стандартів, площа особливо
охоронюваних територій в регіонах індустріально-аграрного типу повинна
становити не менше 10% від загальної площі[223].
Серед методів визначення оптимального співвідношення природних і
господарських земельних угідь можна виділити метод «структурних чисел»
С.А. Доксіадіса [217], близький до експертного, але оформлений як
кількісний. Для кожної природної зони рекомендується співвідношення
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різних категорій земель. Зокрема, для освоєних територій співвідношення
земель рекомендується наступним чином: землі сільськогосподарського
призначення - не більше 22%; землі промисловості, енергетики, транспорту
та іншого спеціального призначення - 2,5%; на землі зайняті лісами - 18%;
особливо охоронюваних природних територій, земель рекреаційного
використання – 57% [222],[217].
Незважаючи на те, що дана структура має значний природоохоронний
потенціал, вона не буде оптимальною, тому що при подібному розподілі
земель буде складно забезпечити потреби населення необхідними
природними ресурсами.
Згідно з методикою, запропонованою А.Н. Каштановим, при сучасному
рівні економічної родючості ґрунтів граничним (найменшим) розміром
земельної ділянки, яка необхідна одній людині для задоволення різних
потреб, є площа не менше 0,15 га ріллі і 0,40 га сільськогосподарських угідь.
Звідси середня мінімальна частка ріллі в складі сільськогосподарських угідь
повинна становити не менше 40% [222].
Звичайно, представлені методичні підходи, які вибудовуються на
визначенні оптимальної, фактичної і мінімальної площі угідь, необхідної для
задоволення потреб населення, не позбавлені протиріч, однак при їх певному
доопрацюванні можуть бути використані для еколого-економічної оцінки і
функціонального зонування землекористування відповідної території.
Напрямки розвитку та використання існуючого природно-ресурсного
потенціалу на території будь-якої об’єднаної територіальної громади, міста
чи іншого населеного пункту визначають певні інтереси населення. Які по
своїй суті є певною системою відношень (зв’язків), що поєднують в собі і
потреби функціонування відповідної вищевказаної територіальної одиниці і
безпосередньо розвиток території (її землекористування як екосистеми) – як
єдиного цілого. При цьому такі суспільні потреби, які необхідні для розвитку
і функціонування населення, захисту людей від загроз як з боку об’єктів
оборони та суб’єктів господарювання так і природно-кліматичних факторів
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фактично є основою інтересу населення.
Отже, під інтересами населення в сфері екологічної безпеки
розуміється природна потреба або прагнення людей до такого стану, який
забезпечує повноцінну їх життєдіяльність та збалансований розвиток
території. А відповідний територіальний екологічний інтерес забезпечується
державними та місцевими органами виконавчої влади, їх політикою
органічної єдності гуманітарного, технологічного, соціально-економічного
розвитку й піднесення добробуту населення. Треба сказати, що економічні,
правові, соціальні та організаційні основи їх діяльності пов’язані з об’єктами
підвищеної небезпеки і спрямовані на захист довкілля, життя і здоров’я
людей від шкідливого впливу аварій на цих об’єктах шляхом запобігання їх
виникненню, обмеження (локалізації) розвитку і ліквідації наслідків,
визначаються в Законі України «Про об’єкти підвищеної небезпеки»[227],
зокрема об’єктів оборони та їх землекористування, а також господарської
діяльності та природи.
Як зазначає Єгоров Ю. В., забезпечення екологічно та технічно
безпечних умов життєдіяльності суспільства (зокрема населення автор)
віднесені до пріоритетних національних та територіальних інтересів, тому що
нинішня екологічна ситуація на відповідних територіях та Україні
характеризується як кризова. Її особливістю є те, що екологічно гострі
локальні ситуації ускладнюються регіональними кризами. Чорнобильська
катастрофа з її тривалими медико-біологічними, економічними, екологічними та соціальними наслідками поглибила цю кризу [228].
Тому, для функціонування системи забезпечення територіальної
безпеки важливими є окремі елементи системи забезпечення екологічної
безпеки, особливо з позиції оцінки екологічної стійкості та екологічної
безпеки, як в сільському господарстві, так і екологічної небезпеки міського
землекористування для життєдіяльності населення.Треба сказати, що
стосується методики оцінки екологічної стійкості та екологічної безпеки в
сільському господарстві, то такі дослідження здійснювали Г. Дудич,
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Л. Дудич [229], А. Третяк, Р. Третяк, М. Шквир [112] О. Шкуратов [230],
S. Tian, S. Wang, X. Bai, D. Zhou, G. Luo, Y. Yang, Q. Lu [231]. Загалом
екологічну і економічну оцінку ефективності сільськогосподарських земель
розглядали Д. Добряк, О. Шкуратов, Т. Євсюков, Ю. Скляр [232],
О. Фурдичко, Р. Гулінчук, І. Самойлова [233], А.Ткач, А. Степанов,
Р. Ілюхіна[234] та іншівчені.
Методика оцінки екологічної небезпеки міського землекористування
для життєдіяльності населення була розглянута, зокрема А. Третяк, Н.
Третяк, М. Кірова[235], P. Singh, N. Kikon, P. Verma [236]. При цьому,
наприклад,

Кірова

М.О.

розглядає

екологічну

безпеку

міського

землекористування, як базовий індикатора життєдіяльності населення – та
відповідний ступінь захищеності системи земле- і природокористування в
процесі урбанізації та інтенсифікації господарського використання земель та
інших природних ресурсів, який дозволяє діагностувати стан екологічної
безпеки

землекористування

як

результат

співвідношення

тиску

антропогенних екстернальних і інтернальних впливів з динамікою якісного
стану землекористування та довкілля [237, с. 251].
Використання індикаторів, які характеризують інтенсивність процесу
урбанізації землекористування (структурні, процесні і динамічні) в системі
надають можливість ідентифікувати джерела небезпек, поточні проблеми і
критичні зони, які мають стати об’єктами першочергових заходів щодо
підтримки

належного

рівня

екологічної

безпеки

та

капіталізації

землекористування як одного із основних показників якості життєдіяльності
населення[237], [238].
Проблематиці

застосування

індикаторів

щодо

дослідження

різноманітних об’єктів присвячені роботи багатьох науковців, А.М. Третяк,
В.М. Третяк[5],[239], Чумаченко С.М., Придатко В.І.[240], Л.Є. Купінець,
О.В Жавнерчик[184], Лобунько Ю.В. [25] та інші. Існують різні підходи
визначення цих індикаторів, серед них екологічної та економічної оцінки
землекористування, які також різняться прийомами, спрямованими на
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рішення різних проблем, які склалися, а також на виявлення меж екологічно
стійкого розвитку землекористування відповідних територій, який має
прямий вплив на їх економіку. Попри це, основна їхня увага приділяється
виявленню

ступеня зміненості природних систем,

в

тому числі

сільськогосподарського та міського землекористування.
Індикатори інтенсивності процесу урбанізації землекористування, за
Кіровою М.О., в контексті деструктивності екологічного стану та
відновлення природних ресурсів представлені в таблиці 3.2.
Таблиця 3.2
Індикатори інтенсивності процесу урбанізації землекористування в
контексті деструктивності екологічного стану та відновлення природних
ресурсів [235]
Область моніторингу
Структурний баланс
земельного фонду

Характеристика індикатора
Коефіцієнти диференціації використання характеризують структурне співвідношення
напрямів використання земель
Частка забудованих земель Містобудівна освоєність території
Частка зелених насаджень, Інтенсивність процесу урбанізації
лісів та водних угідь
Структурний баланс
Коефіцієнти диференціації інтенсивності
забудованих земель
використання - характеризують співвідношення
площі житлової забудови до всієї площі
забудованих земель (нормативне значення
коефіцієнта 2,0)
Зміни в структурі забудо- Визначають структурні зрушення (збільшення
ваних земель за їх
або зменшення) окремих категорій земель,
категоріями і типами
зокрема промисловості, динамічні
(підтипами)
(трансформаційні) індикатори напрямів
землекористування
процесу
Частка не
Наявність резерву, інтенсивність процесу
використовуваних земель освоєння вільних земель
Співвідношення
Коефіцієнт екологічної стабільності
урбанізованих земель і
землекористування та антропогенного
екологостабілізуючих
навантаження
(зелені насадження, ліси,
підводою тощо)
Зміни умов (режиму)
Визначає зміни інтенсивності та екологічної
землекористування
безпеки (поліпшення або погіршення якості
землекористування і довкілля)
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А.М. Третяк та інші автори [235] щодо оцінювання ефективності
землекористування звертають особливу увагу на три аспекти: 1) наскільки
урбанізація прийнятна для тих цінностей, які вона підтримуватиме;2) чи
адекватні та чи прийнятні системи і процеси управління для потреб
відповідної території; 3) чи ефективний прийнята система землекористування
для підтримання біорізноманіття, зниження рівня загроз і досягнення інших
цілей управління?
Ці питання відносяться до трьох різних сфер оцінювання екологічної
безпеки на відповідній території, а саме:
1) адекватності структури землекористування викликам екологічної
небезпеки – визначає параметри для оцінювання адекватності структури
землекористування й надає критерії для визначення тенденцій його
формування;
2) процесу управління екологічною безпекою – передбачає оцінювання
різних елементів управління;
3) загроз і впливів на стан екологічної безпеки – оцінювання таких
елементів як екологічні процеси та функціонування екосистеми, а також
загроз і тисків, з якими стикається землекористування відповідної території.
Отже, щоб дати відповіді на це та інші питання оцінки впливу складу
земельних угідь та земель за функціональним використанням на екологічну
стабільність (нестабільність) землекористування нами для проведення
апробації

відповідних

методичних

підходів

обрано

територію

Деснянської об’єднаної територіальної громади Чернігівської області, як
таку що має багатофункціональне землекористування (представлено 8
категоріями земель) в межах своєї території та зокрема землі оборони
складають майже третину 32,1% (таблиця 3.3).
В таблиці 3.3. представлено існуючий розподіл земель Деснянської
об’єднаної територіальної громади за земельними угіддями станом на
01.01.2016 р., (інформацію про використання земель сформовано згідно
опрацьованих даних державного земельного кадастру).
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Таблиця 3.3
Існуючий розподіл земель Деснянської селищної ради за земельними угіддями станом на 01.01.2016 р.[214],[241]
Вид угідь
Деснянська

1.
Сільськогосподарські
землі всього, в т.ч.:
Сільськогосподарські
угіддя, з них:
рілля
багаторічні трави
сіножаті
пасовища
Під господарськими
будівлями і дворами
Під господарськими
шляхами та прогонами
2.
Ліси та інші
лісовкриті площі
3.
Забудовані землі
4.
Заболочені землі
5.
Під водою
6.
Інші землі
Загальна площа

в розрізі сільських рад
Косачівська
Морівська

Коропіївська

Всього
разом по
в т.ч. в
об’єднаній
населених
громаді
пунктах,
га
га
%

Площа,
га
100,09

в т.ч.
н/п
0,09

Площа,
га
3936,80

в т.ч. Площа, в т.ч. Площа,
н/п
га
н/п
га
397,30 3781,44 470,70 1941,38

в т.ч.
н/п
278,11

9759,71

14,9

1146,20

100,09

0,09

3825,94

393,46 3690,74 469,60 1893,38

278,01

9510,15

14,5

1141,16

0,09
100,00
-

0,09
-

1272,97
16,79
887,60
1612,69
41,25

376,77 1020,39 454,82
16,69
8,00
998,44
1,60
1563,91 13,18
1,54
36,90
-

604,09
6,17
837,45
445,66
17,40

251,79
6,17
16,15
3,90
-

2897,54
30,96
2823,49
3622,26
95,55

4,4
0
4,3
5,5
0,2

1083,47
22,86
17,75
17,08
1,54

-

-

69,60

2,30

53,80

1,10

30,60

0,10

154,00

0,2

3,50

13536,21

-

9685,77

42,30

3086,78

20,70

1161,93

5,20

27470,69

42,0

68,20

7440,20 307,94 164,30
94,10 122,80 73,09
69,59
29,48
7796,89 11,9
1010,80 15,70 177,60
0,2
356,90
3,2
1545,30
2,4
16484,23
0,9
532,90
1,90
280,8
0,1
17297,93 26,4
7,50
1278,60 20,00 201,88
4,8
68,90 1556,88 1556,88
2,4
21084,00 308,03 32560,50 570,30 7903,40 571,39 3879,50 316,09 65427,40 100,0

504,61
19,10
2,9
24,80
1765,81
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Як бачимо, розподіл земель Деснянської об’єднаної територіальної
громади за категоріями земель наступний:
1. Землі оборони –21055,74 га, або 32,1%;
2. Землі водного фонду –18843,23 га, або 28,7%:
3. Землі лісогосподарського призначення – 13934,48 га, або 21,2 %;
4. Землі сільськогосподарського призначення – 9759,71 га, або 15,0 %;
5. Землі населених пунктів –1765,78 га, або 2,6 %
6.

Землі

природно-заповідного фонду та природоохоронного

призначення –1545,30 га, або 2,3%.
7. Землі рекреаційного призначення –51,18га, або 0,3%
8.Землі історико-культурного призначення –16,28 га, або 0,1%.
Отже, найбільша питома вага на території Деснянської об’єднаної
громади складає землі оборони – 32,1%, землі водного фонду – 28,7% та
землі лісогосподарського призначення – 21,2%.
Саме тому, для більш репрезентативного вигляду, в досліджені
використано землекористування в межах території Деснянської
об’єднаної територіальної громади, де розмішені об’єкти оборони
(рис.3.5) і з використанням матеріалів [214] та [241] в межах якої
автором проведена розробка методичних підходів оцінки впливу складу
земельних угідь та земель за функціональним використанням на
екологічну стабільність (нестабільність) землекористування.
Апробування методичних підходів оцінки здійснювалося на основі
аналізу картографічного матеріалу і даних статистичної звітності,
наявних у вільному доступі на публічній кадастровій карті, map.land.gov.ua
та ін. Витяг матеріалів з бази даних цієї карти проводився за допомогою
просторових запитів, реалізованих у вигляді скриптів.
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Умовні позначення:
- межа території Деснянської ОТГ;

- Землі оборони;

- с.м.т. Десна

Рисунок 3.5. Інтерактивний доступ до «Публічної кадастрової карти
України»[242].
Також зазначимо, той факт, що землі оборони характеризуються дуже
різним

складом

за

функціональним

використанням,

а

саме

землекористування, що використовується підскладами зброї, артилерійські і
танкові директриси, навчальні тактичні поля, вогневі містечка (вогневі
комплекси), навчальні поля підготовки підрозділів ППО, що відрізняється за
екологічністю від радіо полігонів, містечок виду або роду військ, навчальних
полів виду або роду військ і т.д.
Одночасно, за даними Публічної кадастрової карти України

вся

територія Деснянської об’єднаної громади віднесена до особливо
охоронюваних територій - смарагдової мережі (рис. 3.6).
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Умовні позначення:
- Смарагдова мережа

Рисунок 3.6. Особливо охоронювані території в межах Деснянської
ОТГ за даними публічної кадастрової карти України [243]
Територія

Деснянської

селищної

ради

до

об’єднання,

була

представлена взагалі тільки землями оборони - із 21084.00 га - землі оборони
становлять - 21055,74 га, тобто 99,8 % (табл. 3.4).
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Таблиця3.4
Розподіл земельного фонду за основними власниками землі та
землекористувачами на території Деснянської селищної ради станом на
01.01.16 р. [214],[241].
Номер
рядка

Власники землі, землекористувачі

Кількість

Загальна
площа, га

2

Громадяни, яким надані землі у власність і
користування
Особисті підсобні господарства
Ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку і господарських будівель
(присадибні ділянки)
Ділянки для гаражного будівництва
Ділянки для здійснення
несільськогосподарської підприємницької
діяльності
Заклади, установи, організації
Промислові та інші підприємства
Підприємства та організації транспорту,
зв`язку
Частини, підприємства, організації, установи,
навчальні заклади оборони
Організації, підприємства і установи природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та
історико-культурного призначення
у тому числі рекреаційного призначення
Лісогосподарські підприємства
у тому числі Остерський військовий лісгосп
Землі запасу та землі, не надані у власність та
постійне користування в межах населених
пунктів
Всього земель, які входять до
адміністративно-територіальних одиниць
ВСЬОГО ЗЕМЕЛЬ в межах ОТГ

732

4,4083

1
7

0,0931
0,7616

706
20

1,4800
2,0736

4
1
5

0,9319
2,2100
0,1928

1

21055,738

1

1,2800

1
1
1
X

1,2800
3,6800
3,6800
15,5590

745

21084,00

X

21084,00

2.3
2.4
2.7
2.9
3
4
5
6
7

8
12
13
15

Землекористування території смт. Десна, яке майже повністю
відноситься до земель оборони, відображено на рис. 3.7.
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Рисунок 3.7. Землекористування території с.м.т. Десна[214],[241].
Як показують дані табл. 3.5 землі оборони займають 32% території
Деснянської

об’єднаної

територіальної громади,

лісогосподарського

призначення (12%) та сільськогосподарського призначення (11%).
Згідно статті 77 ЗКУ землями оборони визнаються землі, надані для
розміщення і постійної діяльності військових частин, установ, військовонавчальних закладів, підприємств та організацій Збройних Сил України,
інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства
України. Цією статтею визначено, що навколо військових та інших
оборонних об’єктів у разі необхідності створюються захисні, охоронні та
інші

зони

з особливими

умовами

користування.

Характеристику

землекористування частин оборони в розрізі територій рад в межах
Деснянської об’єднаної територіальної громади приведено в табл. 3.6

220

Таблиця 3.5
Розподіл земель за їх категоріями на території Деснянської об’єднаної територіальної громади станом на
01.01.2016 р.[214],[241].
Категорії земель
1. Разом сільськогосподарського
призначення
С\г підприємства
Громадяни
2. Разом земель житлової та
громадської забудови
Громадяни під забудовою
Заклади,установи
3. Промисловості, транспорту,
зв’язку, оборони, в т.ч.:
3.1. Промисловості
3.2.Транспорту і звязку
3.3. Оборони
4. Природохоронного
призначення
5 Рекреаційного призначення.
6.Лісогосподарського
призначення
7.Водного фонду
Крім того землі запасу
Всього

Деснянська
0,09

В розрізі сільських (селищних) рад
Коропіїв-ська
Морівська
Косачівська
1650,85
3497,14
2348,79

Всього
га

в%

7496,87

11,46

0,09
5,25

87,75
1563,10
26,85

157,40
3339,74
75,90

283,26
2065,54
217,53

528,41
6968,46

0,81
10,65

325,54

0,50

4,31
0,93
21058,14

25,15
1,70
52,02

66,80
9,10
63,17

205,74
11,79
183,63

302,00
23,52

0,46
0,04

21356,96

32,64

2,21
0,19
21055,74
-

0,02
52,00
-

1,16
62,01
-

112,45
71,18
-

115,84
185,38
21055,74

0,18
0,28
32,18

0,00

0,00

1,28
3,68

4,41
271,89

6,40
2002,67

19,24
8086,46

31,33

0,05

10364,70

15,84

15,6
21084,00

127,2
1746,29
3879,50

2258,13
7903,40

0,58
21704,36
32560,50

127,78
25724,37
65427,50

0,20
39,32
100,00
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Таблиця 3.6
Характеристика землекористування частин оборони в розрізі територій
рад у межах Деснянської об’єднаної територіальної громади
Села

Десна

Короп’є

Косачівка

Моринськ

1. Загальна площа земель
частин оборони, га
21056
в % до площі ради
99,9
в тому числі:
1.1 під забудовою
7421
із них під житловою
259,5
1.2 сільгоспугіддя
100
1.3 ліси
13535
в тому числі для
1043
захисної, природоохоронної та біологічної мети
Із загальної площі в
296
межах населеного пункту,
га
Джерело: розроблено автором з використанням [214], [241].

Всього
21056
32,2
7421
259,5
100
13535
1043
296

Як показують дані табл. 3.6. землекористування міністерства оборони
розміщене тільки на території Деснянської селищної ради, характеризується
землями під забудово – 7421 га, із них житловою – 259,5 га,
сільськогосподарські угіддя -100 га, ліси – 13535 га, із них 1043 га для
захисної, природоохоронної та біологічної мети. Із загальної площі 296 га
розміщено в межах селища Десна. Отже, перспективний розвиток
землекористування в межах Деснянської об’єднаної територіальної громади
тісно пов’язаний з розміщеною тут військовою частиною та полігоном.
Характеристика територій та об’єктів природно-заповідного фонду, які
розміщені на території Деснянської об’єднаної громади (табл. 3. 7) показує,
що вони як землекористування особливо охоронюваних територій не
відображені на публічній кадастровій карті.
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Таблиця 3.7
Характеристика територій та об’єктів природно-заповідного фонду, які
розміщені на території Деснянської об’єднаної громади[214],[241]
Назва природноРішення про
Площа
Місце знаходження, у
заповідного
організацію
(га)
віддані кого перебуває
об’єкта
об’єкту
1
2
3
4
5
Регіональний ландшафтний парк
1 Міжрічинський
78,3 Межиріччя Дніпра та
Чернігівської
тис. га Десни на території
обласної ради від
Козелецького та
20.06.2002 р.
Чернігівського районів..
Пам’ятка природи загальнодержавного значення
2 «Святе озеро»
70 околиці с. Короп’є,
РМ УРСР,
(гідрологічна)
Короп’євська сільська рада 30.03.81 р., №165

№
п/п

Заказники місцевого значення
3

«Видра»
(гідрологічний)

4

«Видра-2»
(гідрологічний)

5

«Шеберівське»
(гідрологічний)

6

«В’юницьке»
(гідрологічний)

7

«Бондарівське
болото»
(гідрологічний)

8

«Приморське»
(гідрологічний)

околиці с. Тужар
Чернігівського
Косачівська сільська рада облвиконкому від
24.12.1979 р.
№561
152 Косачівське л-во (кв. 83) Чернігівського
Остерського держлісгоспу облвиконкому від,
Косачівська сільська рада 27.12.04 р. №454
32 Косачівське л-во (кв. 7-11, Чернігівського
36) Остерського
облвиконкому від
держлісгоспу
27.12.1984 р.
Косачівська сільська рада №454
53,8 Косачівське л-во (частково Чернігівського
кв. 15, 16, 18, 19)
облвиконкому від,
Остерського держлісгоспу 27.12.84 р., №454
Косачівська сільська рада
1300 с. Отрохи,
Чернігівського
Чернігівський військовий облвиконкому від,
лісгосп
28.08.89 р., №164)
Деснянська селищна рада
22 Сорокошицьке л-во (кв.
Чернігівського
84)
облвиконкому від
Косачівська сільська рада 27.12.1984 р.
№454
200
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1
2
9 «Сорокошицьки
й лісовий масив»
(ландшафтний)
Пам’ятки природи
10 «Сорокошицьки
й чапельник»
(зоологічна)
11 «Сорокошицька
дібровна
ділянка»
(ботанічна)
12 «Дуб
Косачівський»
(ботанічна)
Міжрічинський

3
931

4
5
Сорокошицьке л-во (кв.
Чернігівського
39-42, 45-49, 51-55, 57-59) облвиконкому від,
Остерського ДЛГ – 779 га 04.12.78 р. №529
Військовий ЛГЗ – 152 га
Косачівська сільська рада

0,5

Сорокошицьке л-во (кв.
Чернігівського
76)
облвиконкому від
Косачівська сільська рада 27.04.1964 р.
№236
Сорокошицьке л-во (кв.
Чернігівського
65, 69)
облвиконкому від
27.04.1964 №236

2,9

0,1

Косачівське л-во (кв. 41)

регіональний

ландшафтний

Чернігівського
облвиконкому від
27.04.1964 №236
парк

(рис.3.8)

складається переважно з лісового масиву на піщаній боровій терасі (який
займає 55% території парку); трохи меншу частку становлять акваторія
Київського водосховища (21%) і сільгоспугіддя (20%) – пасовища, сіножаті,
рілля (4%); по 2% території парку займають болота та інші землі (переважно
піски).
Відповідно до положень статті 50 закону України «Про охорону
земель» охорона земель рекреаційного та історико-культурного призначення
здійснюється шляхом включення цих земель до складу екологічної мережі,
обмеження їх вилучення (викупу) для інших потреб та обмеження
антропогенного впливу на такі землі. Порядок використання земель
рекреаційного та історико-культурного призначення і створення екологічної
мережі встановлюється законом.
Разом з тим враховуючи, що такий спеціальний закон відсутній,
регулювання використання цих земель здійснюється законом України «Про
природно-заповідний фонд України».
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Рисунок 3.8. Ситуаційний план Міжрічинського регіонального
ландшафтного парку [214],[241].
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Основними рекреаційними ресурсами громади є водні об’єкти та ліси.
На території Міжрічинського РЛП виділено зони стаціонарної та
регульованої рекреації. Основним призначенням зони регульованої рекреації
є збереження та відновлення природних комплексів, організація туристичної
діяльності та короткострокових видів відпочинку населення в природному
оточенні. В РЛП «Міжрічинський» найбільшу природну та рекреаційну
цінність має придеснянська смуга території, яка простяглась вздовж правого
берега р. Десни. Це білі піщані пляжі, заливні луги, озера, стариці, багата
лугова та деревно-чагарникова рослинність. Тому, рекреаційна зона займає
значну частину площі парку і включає землі водного фонду Косачівської
сільської ради (16483,9 га), Короп’євської сільської ради (280,7 га),
Морівської сільської ради (536,1 га). До цієї зони також включаються
прибережні земельні ділянки шириною 100-150 м вздовж берега річки Десни,
Дніпровського водосховища та заплавних озер.
Зона регульованої рекреації обіймає мальовничі і цінні у рекреаційному відношенні ділянки, де можливе проведення короткочасного
відпочинку. В цій зоні розташовуються туристичні маршрути, екологопізнавальні стежки, облаштовуються оглядові майданчики та місця для
короткочасного відпочинку. В зоні регульованої рекреації забороняються
масштабні меліоративні роботи, капітальне будівництво, добування корисних
копалин та інші дії, які можуть погіршити рекреаційні умови та збіднити
рекреаційні ресурси. Використання природних ресурсів має суворо
регламентуватись і здійснюється згідно встановлених режимів їх охорони та
використання за затвердженими лімітами і дозволами. Зона стаціонарної
рекреації призначена для розміщення туристичних центрів з готелями,
мотелями, кемпінгами, баз та будинків відпочинку цілорічного та сезонного
функціонування, а також інших об’єктів обслуговування відвідувачів парку.
На території громади розташовані бази відпочинку «Жемчужна»,
«Окуніново», «Пелікан», «Еко-Дніпро», «Бережок», «Садиба Отрохи»,
«Шляхетний двір».
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Історико-культурна

спадщина

на

території

Деснянської

територіальної громади. На території територіальної громади вздовж річки
Десни розташовано ряд сіл із багатовіковою історією. Зокрема, як вказується
в «ІСТОРИЧНИХ ВІДОМОСТЯХ ПРО ПОДЕСІННЯ», перша згадка про
село Короп’є була в 1854 р. слов’янське VІІІ – ІХ ст., городище і поселення
часів Київської Русі[244]. Поблизу села Морівськ (старі назви – Моривейськ,
Моровійськ) виявлено поселення доби бронзи, скіфського періоду,
ранньослов’янські – перших століть н.е. та сіверянське VІІІ-ІХ ст., а також
курганний могильник, поселення та городище часів Київської Русі. Городище
є залишком давньоруського міста Моровійська, згаданого в літописі під 1139
і 1152 роками. За тимчасової німецько-фашистської окупації в Соколиному
бору біля Морівська базувався партизанський загін ім. Щорса, яким
командував Ю. О. Збанацький[244]. У загоні було багато морівців. В 1943
році в селі споруджено пам’ятник радянським воїнам, що загинули в боях за
визволення села від фашистських загарбників. Поблизу с. Сорокошичів
виявлено поселення доби неоліту й бронзи. Поблизу смт. Десна
розташований курганний могильник.
Однак рекреаційний та історико-культурний потенціал на території
Деснянської територіальної громади поки що не використовується і заходи із
охорони цих ресурсів відсутні.
В цілому природно-ресурсний потенціал території характеризується
сукупною продуктивністю її природних ресурсів як засобів виробництва і
предметів споживання, що виражається в їхній суспільній споживчій
вартості. Розрізняють сучасну (фактично досягнуту) і потенційну продуктивність природних ресурсів, а отже сучасний (досягнутий, реальний) і перспективний природно-ресурсний потенціал (ПРП). Потенційна продуктивність природних ресурсів характеризує максимально можливу ефективність використання їх з точки зору економіки в цілому, яка теоретично
може бути досягнута вже на сучасному етапі розвитку продуктивних сил
держави при забезпеченні оптимальної відповідності фактичної структури
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природокористування з історично сформованою специфікою місцевих
природно-економічних, соціальних та деяких інших умов.
Серед важливих напрямів раціоналізації землекористування, охорони і
відтворення рівнів соціально-економічного розвитку регіонів відповідно до
рівня розвитку їхнього ПРП є переорієнтація суспільно-територіального
комплексу на розвиток неметалоємких галузей, еколого-економічна
адаптація структури землекористування, що склалася, до структури ПРП.
Подальший розвиток і цілеспрямоване формування відповідних місцевому
ПРП вдосконалених за структурою і організацією природно-ресурсних
комплексів територій територіальних громад залежить від напрямів
оптимізації землекористування.
На території Деснянської об’єднаної територіальної громади (табл. 3.8 і
3.9) серцевину природно-ресурсного комплексу становить потенціал
земельних ресурсів (сільськогосподарських угідь) – 221,6 млн. грн.. або 53,4
%. На другому місці лісові ресурси – 92,2 млн. грн. або 22,2%, на третьому
місці водні ресурси – 48,5 млн. грн.. або 11,7%. Значна питома вага і
природно-рекреаційних ресурсів – 37,4 млн. грн. або 9,0%.
Як свідчать отримані результати оцінки, головна роль в потенціалі
природних ресурсів належить сільському та лісовому господарствам,
враховуючи значний потенціал водних ресурсів – рекреації (9,0 %).
Основними завданнями в рекреаційному природокористуванні є його
прискорене освоєння, упорядкування рекреаційних навантажень на
ландшафти.
Разом з тим, як свідчать дані табл. 3.9 наявний потенціал природних
ресурсів використовується тільки на 60 відсотків. Найгірша ситуація у
використанні наявного потенціалу природних ресурсів склалася із
мінеральними, водними та природно-рекреаційними ресурсами, які
використовуються тільки на 0,2-0,04%. Потенціал земельних ресурсів
використовується на 81%, лісових на майже 72% і фауністичних на 19%
(таб.3.10).
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Таблиця 3.8
Оцінка природно-ресурсного потенціалу на території Деснянської об’єднаної територіальної громади

1.
2.
3.
4.

Назва територіальних
Потенціал ресурсів станом на 2016р., тис. грн.
громад, що ввійшли до Мінеральних Водних Земельних Лісових Фауністичних природноскладу об’єднаної
рекреаційних
територіальної громади
Деснянська
0,3
2,4
33,2
5791,9
47,5
Косачівська
17,1
45096,5
86457,0 64882,8
7900,4
24194,8
Мосівська
3,2
1757,7
88750,9 20376,4
1134,3
9181,5
Коропіївська
2,8
1647,5
46430,0
6869,7
357,0
4049,9
Разом
23,4
48501,6 221640,3 92162,1
15183,7
37473,7
Джерело: розраховано автором з використанням [214], [241].

Разом
5875,3
228548,6
121204
59356,9
414984,8

Таблиця 3.9
Структура природно-ресурсного потенціалу на території Деснянської об’єднаної територіальної громади

5.
6.
7.
8.

Назва територіальних
Потенціал ресурсів станом на 2016р., в %
громад, що ввійшли до Мінеральних
Водних Земельних Лісових Фауністичних природноскладу об’єднаної
рекреаційних
територіальної громади
Деснянська
0,01
0,00
0,04
0,57
98,58
0,81
Косачівська
0,01
19,73
37,83
28,39
3,46
10,59
Мосівська
0,00
1,45
73,22
16,81
0,94
7,58
Коропіївська
0,00
2,78
78,22
11,57
0,60
6,82
Разом
0,01
11,69
53,41
22,21
3,66
9,03
Джерело: розраховано автором з використанням [214], [241].

Разом
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
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Таблиця 3.10
Оцінка існуючого використання природно-ресурсного потенціалу на території Деснянської об’єднаної
територіальної громади
Назва територіальних громад,
що ввійшли до складу
об’єднаної територіальної
громади
9. Деснянська
10.Косачівська
11.Мосівська
12.Коропіївська
Разом
Питома вага вико ристання
існуючого потенціалу, %

Мінеральних

Потенціал ресурсів станом на 2016р., тис. грн.
Водних Земельних Лісових Фауністичних природнорекреаційних

Разом

0,00
0,00
0,01
0,00
0,01

0,0
167,7
29,1
3,9
200,8

0,0
55413,7
85067,0
40109,6
180590,3

23,6
51550,8
12767,2
1733,4
66075,0

1,4
2246,7
555,6
76,0
2879,6

3,1
46,3
15,2
10,5
75,1

28,1
109425,2
98434,1
41933,4
249820,8

0,04

0,04

81,4

71,7

19,0

0,2

60,2

Джерело: розраховано автором з використанням [214], [241].
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Таке використання лісових ресурсів можна пояснити наявністю в
межах лісу військового полігону, то щодо використання водних і природно рекреаційних ресурсів пояснень не має.
Отже, Деснянська об’єднана територіальна громада маючи значний
потенціал земельних та інших природних ресурсів на територіях рад, який в
переважній

більшості

має

статус

особливо

охоронюваного

землекористування (землі оборони та ПЗФ), недовикористовує його для
зміцнення свого фінансового стану, шляхом розвитку інвестиційної
привабливості типів землекористування, зокрема, в напрямах розвитку
рекреаційної діяльності, рибного господарства тощо.
Адже, землекористування території Деснянської ОТГ, з одного боку, є
частиною ландшафтно-екологічного туристичного регіону для відпочинку і
оздоровлення жителів м. Київ, з другого - для оборонно-безпекових потреб
держави. Перспективний розвиток Деснянської ОТГ тісно пов’язаний з його
природним потенціалом який повинен використовуватися для забезпечення
фінансової стійкості жителів громади і це потребує відповідного наукового
обгрунтування.
У табл. 3.11 приведено пропозиції щодо структури методології
визначення еколого-економічної ефективності організації заходів екологічної
безпеки на території Деснянської ОТГ.
Таблиця 3.11
Структура методології визначення еколого-економічної ефективності
організації заходів екологічної безпеки на території Деснянської
ОТГ[215]
Адекватність структури
землекористування
відповідної території
1
1. Екологічна
репрезантивність
(урбанізованість, лісистість, питома вага земель
функціонально

Процес управління
екологічною безпекою
відповідної території
2
1. Інформаційне
забезпечення:
1.1. Державна
реєстрація екологічно
небезпечних джерел;

Загрози та вплив на стан
екологічної безпеки
3
1. Екологічна
стабільність
(нестабільність)
землекористування
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Адекватність структури
землекористування
відповідної території
1
екологічно
стабілізуючих тощо
2. Аналіз прогалин
поширення екологостабілізуєчих угідь
3. Антропогенні фактори
прогалин (викидизабруднюючих речовин в
довкілля)
4. Ефективність
структури
землекористування для
зниження рівня загроз
від викидів
забруднюючих речовин

Процес управління
екологічною безпекою
відповідної території
2
1.2. Державна
реєстрація
територіальних
обмежень (обтяжень)
у використанні землі
та інших природних
ресурсів;
1.3. Адміністрування
(економічне, правове,
землевпорядне,
фінансиве) земле- та
природокористування

Загрози та вплив на стан
екологічної безпеки
3
2. Антропогенне навантаження на
землекористування
3. Рівень поширення
загроз екологічної та
інших небезпек

4. Стан збереження
природоохоронних
територій (незайманість
та негативні зміни
структури
природоохоронного
землекористування)
2. Капіталізація земле- 5. Оцінювання розмірів і
та
типів деградації під
природокористування: впливом окремих
2.1. Тенденції зміни
стресових факторів.
вартості
6. Ландшафтна
землекористування;
стабільність лісового
2.2. Тенденції зміни
покриття.
вартості
7. Стійкість видів у
природокористування межах зон екологічної
небезпеки

Для оцінки екологічного стану землекористування використовується
опис типів земельних угідь згідно з Класифікацією видів земельних угідь
(КВЗУ) (додаток 4 до Порядку ведення Державного земельного кадастру
[245](табл. 3.12) і їх співвідношення за ступенем антропогенного
навантаження і порушення екологічної рівноваги забудовані землі і рілля
мають найвищі бали щодо порушення екологічної рівноваги, а лісові площі,
луки, пасовища та землі під водою відіграють екологостабілізуючу роль.
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Таблиця 3.12
Типізація земельних угідь та земель за функціональним використанням за ступенем антропогенного навантаження*
Тип
1
Землі під
житловою
забудовою

Опис
2
Група включає землі під житловими будинками з прибудинковими територіями, господарськими будівлями
і спорудами; земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, під гуртожитками.
Група не включає готелі та інші заклади для короткострокового проживання (будинки для приїжджих
тощо); землі, які зайняті будинками відпочинку, кемпінгами, пансіонатами тощо, тобто ті, які призначені
для відпочинку або проведення відпусток
Землі під
Група включає землі, які використовуються для державного управління (включаючи оборонні потреби),
громадсьосвіти, охорони здоров’я, релігійних організацій, спорту та соціальної допомоги, колективних, громадських
кою
та особистих послуг, діяльності екстериторіальних організацій і органів, а також землі, які
забудовою
використовуються головним чином комерційними, торговими і відповідними службами - торговими
центрами, банками, ремонтними майстернями, готелями, ресторанами, барами, їдальнями, торговими
складами тощо та будівлями органів управління ними
Землі під
Група А включає землі, оборони об’єктів високого рівня загроз: склади зброї, алтерійська і танкова
військовим директриси, навчальні тактичні поля, вогневі містечка (вогневі комплекси), навчальні поля підготовки
и базами,
підрозділів ППО і т.д.
полігонами Група Б включає землі, оборони об’єктів з середнім рівнем загроз: танкодроми, машинодроми, автодроми,
тощо
вододроми і т.п.
Група В включає землі, оборони об’єктів з малим рівнем загроз: стрілецькі вогневі містечка, військові
стрільбища, гвинтівкові алтерійські полігони
Група Г включає землі, оборони об’єктів з дуже малим рівнем загроз: радіо полігони, містечка виду або
роду військ, навчальні поля виду або роду військ і т.д.
Землі під
Група включає землі, на яких провадяться головним чином промислові види діяльності, з усіма
промислово допоміжними територіями, зокрема очисні споруди, стоянки, складські площадки, території закладів
ю
управління тощо Включаються також землі будівельних організацій та підприємств, землі з господарськими
забудовою
дворами та будівлями, окремо розташованими, які не входять в межі населених пунктів, а також під
господарськими дворами держлісгоспів (склади лісоматеріалів, пилорами тощо) Група не включає території
портів і їх складських приміщень, навіть якщо вони є частинами промислових об ’єктів, а також землі, які
використовуються для відкритих розробок, шахт, кар’єрів і відповідних споруд та інфраструктури
Рілля
Група включає сільськогосподарські угіддя, які систематично обробляються і використовуються під посіви

Кек.ст. **
3
від 0,00 до
+ 0,10**

Б а.н. **

0,00

5

від - 0,15 до
– 0,30**

від 5 до
5,5

від 0,00 до –
0,15**
від 0,00 до –
0,05**
від 0,00 до
+ 0,05**
від 0,00 до –
0,10**

від 5 до
5,25
від 5 до
5,1
5

0,14

4

5

5
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Тип
1
ГОСТ
26640-85

Опис
2
сільськогосподарських культур, включаючи посіви багаторічних трав, а також чисті пари (ГОСТ 26640-85)
та парники, оранжереї і теплиці До ділянок ріллі не належать сіножаті і пасовища, що розорані з метою їх
докорінного поліпшення і використовуються постійно під трав’яними кормовими культурами для
сінокосіння та випасання худоби, а також міжряддя садів, які використовуються під посіви
Підгрупа включає сільськогосподарські угіддя, які систематично використовуються для випасання худоби
(ГОСТ 26640-85); рівномірно вкриті деревинною та чагарниковою рослинністю площею до 20 відсотків
ділянки

Кек.ст. **
3

Б а.н. **

0,68

3

Підгрупа включає сільськогосподарські угіддя, які систематично використовуються для сінокосіння (ГОСТ
26640-85), до яких потрібно включати рівномірно вкриті деревинною та чагарниковою рослинністю
площею до 20 відсотків ділянки
Підгрупа включає ділянки, зайняті насадженнями для отримання плодів, ягід, винограду, хмелю;
насадження ефіроолійних культур, розсадники (крім лісових); плантації декоративних багаторічних
насаджень (квітники) для декоративного оформлення територій, а також для реалізації квітів; лікарські
багаторічні насадження (беладона, наперстянка, шалфей лікарський та інші)
Група включає земельні ділянки, вкриті заростями багаторічних дерев’янистих кущових рослин. Землі,
вкриті чагарниковою рослинністю (якщо висота від 50 см до 7 м і крона вкриває більше 20% площі ділянки)
на сільськогосподарських угіддях, присадибних землях громадян

0,62

3

0,43

4

0,43

2

Група включає земельні лісові ділянки та інші лісовкриті землі незалежно від того, на яких землях за
основним цільовим призначенням вони розміщені. Лісові площі, і зайняті деревною та чагарниковою
рослинністю, з повнотою насаджень від 0,2 до 1,0 (тобто крони дерев займають рівномірно щонайменше
20% площі ділянки), у тому числі: полезахисні лісосмуги (лісові смуги, стокорегулюючі лісосмуги); інші
лісові землі.. Група не включає зелені насадження у межах населених пунктів (парки, сади, сквери, бу львари
тощо), які не віднесені в установленому порядку до лісів та інших лісовкритих земель; господарські будівлі
і двори, господарські шляхи і прогони на сільськогосподарських угіддях, болота, води, а також
сільськогосподарські угіддя, які розміщені у таких лісах
Джерело: сформовано авторами з використанням джерел [246], [112].

0,38

2

Пасовища
ГОСТ
26640-85
Сіножаті
ГОСТ
26640-85
Багаторічні
насадження
ГОСТ
26640-85
Чагарников
а рослинність
природного
походження
Ліси та інші
лісовкриті
землі
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Разом з тим (табл. 3.10), землі оборони характеризуються дуже різним
складом за функціональним використанням. Наприклад, землекористування під
складами зброї, артилерійські і танкові директриси, навчальні тактичні поля,
вогневі містечка (вогневі комплекси), навчальні поля підготовки підрозділів
ППО і т.д., відрізняється за екологічністю від радіо полігонів, містечок виду
або роду військ, навчальних полів виду або роду військ і т.д. Також, на
екологічність

впливає

наявність

на

території

землекористування

лісонасаджень, водних об’єктів, природної рослинності.
Відповідно, типізація земельних угідь та земель за функціональним
використанням за ступенем антропогенного навантаження має уточнюватися
для землекористування оборони окремо в залежності не тільки від ступеня
антропогенного навантаження на землекористування, а і від наявності рівня
загроз. Відмітимо також, що в більшості досліджень здійснюється екологічна
оцінка

із застосуванням ландшафтного та землевпорядного аналізу

екологічного

та

господарського

природно-ресурсного
використання,

на

потенціалу
основі

для

різних

загальноприйнятих

видів
або

запропонованих власних показників. Це дозволяє забезпечити прив’язку до
конкретних територій, що в певній мірі дозволяє об’єктивно оцінити
можливості

використання природно-ресурсного потенціалу,

природно-господарський

потенціал

для

перспективного

уточнити
розвитку

землекористування відповідної території, а також розробити пропозиції щодо
забезпечення екологічно збалансованого його розвитку.
Незважаючи на достатнє опрацювання методик, застосування тільки
ландшафтного підходу для екологічної оцінки розвитку землекористування
відповідної

території,

в

досліджувальному

випадку,

а

саме щодо

землекористування оборони, недостатньо.
Оскільки, представлені методичні підходи засновані на визначенні
оптимальної, фактичної і мінімальної площі угідь, необхідної для зменшення
рівня урбанізованості території та задоволення потреб населення, які не
позбавлені протиріч. Однак, при певному доопрацюванні можуть бути

використані для функціонального зонування з метою встановлення режиму
використання та охорони земель та інших природних ресурсів, що має вплив на
екологізацію та капіталізацію (ріст вартості) землекористування.
За дослідженнями Третяка А.М., Третяка Р.А., Шквира М.І., Третяк Н.А.,
Кірової М.О.[112], [235], оцінка впливу складу земельних угідь та земель за
функціональним використанням на екологічну стабільність (нестабільність)
землекористування в межах досліджуваної території, стійкість якого залежить
від рівня освоєності земельних та інших природних ресурсів, інтенсивності
землекористування та рівня наявних антропогенних загроз (рівень підвищення
ГДК, промисловість тощо), характеризується коефіцієнтом екологічної
стабільності землекористування, який використовується для обрахування
оцінки екологічної безпеки (небезпеки), а саме коефіцієнта екологічної
небезпеки, а також балом антропогенного навантаження.
Відмітимо, що співвідношення за ступенем антропогенного навантаження
і порушення екологічної рівноваги, мають найвищі бали – забудовані землі,
рілля, а лісові площі, луки, пасовища та землі під водою відіграють
екологостабілізуючу роль.
Тобто, на екологічність життєдіяльності населення впливає наявність на
території землекористування лісонасаджень, водних об’єктів, природної
рослинності.

Відповідно,

типізація

земельних

угідь

та

земель

за

функціональним використанням за ступенем антропогенного навантаження має
уточнюватися для землекористування з об’єктами окремо в залежності не
тільки від ступеня антропогенного навантаження на землекористування, а, і від
наявності рівня загроз на що впливає склад угідь.
Саме тому, для більш репрезентативного вигляду, в досліджені
використано землекористування в межах території Деснянської об’єднаної
територіальної громади, де розмішені об’єкти оборони. Також зазначимо, той
факт, що землі оборони характеризуються дуже різним складом за
функціональним

використанням,

а

саме

землекористування,

що

використовується підскладами зброї, артилерійські і танкові директриси,
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навчальні тактичні поля, вогневі містечка (вогневі комплекси), навчальні поля
підготовки підрозділів ППО, що відрізняється за екологічністю від радіо
полігонів, містечок виду або роду військ, навчальних полів виду або роду
військ і т.д.
В таблиці 3.13приведено шкала коефіцієнту екологічної стабільності й
балу

антропогенного

навантаження

земельних

угідь

та

земель

за

функціональним використанням із авторськими доповненнями зроблених на
основі експертних пропозицій за методикою Світового банку[113],[238].
Таблиця 3.13
Значення оцінки коефіцієнта екологічної стабільності та бала
антропогенного навантаження земельних угідь й земель за
функціональним використанням в контексті екологічної безпеки
Земельні угіддя та землі за функціональним
використанням
1
Землі оборони, об’єктів високого рівня загроз: склади
зброї, артилерійські і танкова директриси, навчальні
тактичні поля, вогневі містечка (вогневі комплекси),
навчальні поля підготовки підрозділів ППО і т.д.*
Землі оборони, об’єктів з середнім рівнем загроз:
танкодроми, машинодроми, автодроми, вододроми і т.п.*
Землі оборони, об’єктів з малим рівнем загроз: радіо
полігони, містечка виду або роду військ, навчальні поля
виду або роду військ і т.д.*
Землі автомобільного транспорту (під дорогами):
із викидами у повітря вищими рівня ГДК
із допустимим рівнем ГДК
Землі промисловості:
із викидами у повітря вищими рівня ГДК
із допустимим рівнем ГДК
Трьох- і більше поверхова житлова забудова, інші
забудовані землі, вулиці тощо
Одно- і двоповерхова житлова садибна забудова
Рілля
Рілля, щовикористовуються в цілях оборони*:
об’єкти високого рівня загроз
об’єкти з середнім рівнемзагроз
об’єкти з малим рівнемзагроз
Лінійні зелені насадження
Фруктові сади

Коефіцієнт
екологічної
стабільності
земельних угідь
та земель, Кек.ст.
2

Бал антропогенного
навантаження, Бан.н.
3

- 0,30

5,5

- 0,15

5,25

0,00

5,10

- 0,10
0,00

5
4,5

- 0,10
0,00

5
4,5

0,00
0,10
0,14

5
4,5
4

0,08
0,10
0,12
0,38
0,43

4,8
4,5
4,2
3,5
4
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1
Чагарники
Чагарники, що використовуються в цілях оборони*:
об’єкти високого рівня загроз
об’єкти з середнім рівнем загроз
об’єкти з малим рівнем загроз
Площадні зелені насадження (сквери тощо)
Землі оздоровчого використання
Інші землі та землі з незначним рослинним покривом
Сінокоси
Сінокоси,що використовуються в цілях оборони*:
об’єкти високого рівня загроз
об’єкти з середнім рівнем загроз
об’єкти з малим рівнем загроз
Пасовища, перелоги
Пасовища та перелоги, що використовуються в цілях
оборони*:
об’єкти високого рівня загроз
об’єкти з середнім рівнем загроз
об’єкти з малим рівнем загроз
Землі під водою
Землі під водою, що використовуються в цілях оборони*:
об’єкти високого рівня загроз
об’єкти з середнім рівнем загроз
об’єкти з малим рівнем загроз
Болота природного походження
Землі під болотом, що використовуються в цілях
оборони*:
об’єкти високого рівня загроз
об’єкти з середнім рівнем загроз
об’єкти з малим рівнем загроз
Національні природні та регіональні ландшафтні парки
Ліси природного походження
Ліси природного походження, що використовуються в
цілях оборони*:
об’єкти високого рівня загроз
об’єкти з середнім рівнем загроз
об’єкти з малим рівнем загроз
Лісові заказники

2
0,43

3
2

0,38
0,40
0,42
0,45
0,50
0,62
0,62

3,5
3,0
2,5
3,5
3
3
3

0,56
0,58
0,60
0,68

4,0
3,6
3,2
3

0,60
0,63
0,66
0,79

4,0
3,6
3,2
2

0,68
0,72
0,78
0,83

3,5
3,0
2,5
1

0,76
0,78
0,80
0,85
0,95

2,5
2,0
1,5
2,5
2

0,68
0,74
0,80
1,00

3,5
3,0
2,5
1

Джерело: *відмічені авторські пропозиції диференціації коефіцієнта екологічної
стабільності й бала антропогенного навантаження земельних угідь та земель за
функціональним їх використанням із використанням джерел[112], [235],[247], [248].

Суть якого полягає в тому, що група експертів проводить екологічну
оцінку,

де

враховано

співвідношення

за

ступенем

антропогенного

навантаження і порушенням екологічної рівноваги[113], [238]. Відмітимо, що в
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підході Світового банку, тай загалом в дослідженнях Світового банку та
Міжнародної федерації землевпорядників головною думкою є те, що ефективна
система природного, в тому числі сільськогосподарського та міського
землекористування повинна бути сформована для задоволення потреб
населення та взаємовідносин людини і землі, а також гарантування безпеки усіх
форм власності та сталого землекористування і природних ресурсів [247], [248].
Отже, відповідно до приведеної таблиці, в цілях оцінки стану екологічної
безпеки життєдіяльності населення, розширена класифікація земельних угідь й
земель за функціональним використанням, зокрема виділено окремо підтипи
землекористування з об’єктами високого, середнього та низького рівня загроз.
Виділена окремо й розширена класифікація сільськогосподарських земель, під
житловою забудовою, водою, болотами та під лісами, що використовуються
для цілей оборони і мають інше функціональне призначення, однак знаходяться
у відповідній категорії.
Із врахуванням про диференційованих значень коефіцієнта екологічної
стабільності земельних угідь й земель за функціональним їх використанням для
землекористування (див. табл. 3.12), визначається коефіцієнт екологічної
стабільності землекористування на відповідній території (Кек.ст. ) за формулою
3.1[112]. Де відповідно, якщо одержане значення Кек.ст. менше 0,33, то
територія землекористування є екологічно нестабільною, якщо змінюється від
0,34 до 0,50, то належить до стабільно нестійкої, якщо знаходиться у межах від
0,51 до 0,66, то переходить до середньої стабільності, якщо перевищує 0,67, то
територія землекористування є екологічно стабільною.
К ек.ст. =

К

Pi1 +  + K lin  Pin

li1

 Pi1 + ... + Pin

 Kp,

(3.1)

де Кlі1…Кlіn– коефіцієнт екологічної стабільності земельних угідь та
земель і-го виду за функціональним використанням;
Рі1…Ріn – площа земельних угідь та земель і-го виду за функціональним
використанням;
Кр – коефіцієнт морфологічної стабільності рельєфу (Кр = 1,0 – для
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стабільних територій і Кр= 0,7 для нестабільних територій землекористувань
(наприклад, території піддані паводками в Карпатах).
Визначення коефіцієнта екологічної стабільності дозволяє нам зробити
оцінку екологічної безпеки (небезпеки) землекористування через застосувати
коефіцієнт екологічної небезпеки (Кек.неб.), який визначається за формулою 3.2
[235]:

К ек.неб = 1 − К ек.ст.,
Індикатором

характеристики

(3.2)

екологічної

безпеки

(небезпеки)

землекористування є шкала, де критичний рівень екологічної небезпеки
землекористування знаходиться в межах1,00–0,67; високий рівень – 0,66–0,51;
середній рівень – 0,50–0,34; низький рівень – 0,33–0,00.
Бал антропогенного навантаження (Ба.н.) відображає, наскільки великий
вплив діяльності людини на стан довкілля, у тому числі на земельні ресурси та
розраховується за формулою 3.3[112], [235]. При цьому, шкала балу
антропогенного навантаження із врахування пропозицій щодо виділення
територій, де розміщені об’єкти оборони, а саме виділення граничних значень
рівня антропогенного навантаження для землекористування, а також виділення
критичного рівня має такий вигляд: якщо одержане значення менше 2,5-ох, то
територія має низький ступінь антропогенного навантаження; якщо
знаходиться в межах від 2,51 до 3,50, то середній ступінь антропогенного
навантаження; якщо від 3,51 до 4,50, то територія має високий ступінь
антропогенного навантаження; і якщо коефіцієнт в межах від 4,51 до 5,50, то
територія має критичний рівень антропогенного навантаження.
Б а .н. =

Б

i1

Pi1 +  + Б in  Pin

P

i1

+ ... + Pin

,

(3.3)

де Рі1…Ріn– площа земельних угідь та земель з відповідним рівнем
антропогенного навантаження, га;
Бі1…Біn – бал відповідної площі земельних угідь та земель з певним
рівнем антропогенного навантаження.
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Для розрахунку коефіцієнта екологічної стабільності землекористування
(Кек.ст.) та балу антропогенного навантаження (Ка.н.) та врахування авторських
пропозицій, як за модельну взято землекористування в межах території
Деснянської об’єднаної територіальної громади, де розмішені об’єкти оборони.
Зокрема, оцінка екологічної стабільності землекористування в межах
території Деснянської об’єднаної територіальної громади шляхом розрахунку
коефіцієнта екологічної стабільності свідчить (табл. 3.14), що екологічна
стабільність землекористування без врахування авторської диференціації
становить Кек.ст. = 0,71 та належить до екологічно стабільної території.
Таблиця 3.14
Коефіцієнт екологічної стабільності землекористування в межах території
Деснянської об’єднаної територіальної громади
Коефіцієнт
Площа
екологічної
Земельні угіддя та землі за
угідь та
стабільності
Кlі х Рі
функціональним використанням
земель,
землекористуРі
вання
(К ек.ст.)
1
2
3
4
5
1) Розрахунок коефіцієнта екологічної стабільності без врахування диференціації:
Забудовані території та дороги
0
7931,69
0,00
Рілля
0,14
2897,54
405,66
Багаторічні насадження
0,43
30,96
13,31
Сіножаті
0,62
4631,03
1750,56
Пасовища
0,68
3622,26
2463,14
Землі під водою і болота природного
0,79
18843,23 14886,15
походження
Ліси природного походження
0,95
27470,69 26097,16
Всього
65427,40 46772,32
0,71
2) Розрахунок коефіцієнт екологічної стабільності із врахуванням диференціації:
Рілля
0,14
2897,54
405,7
Багаторічні насадження
0,43
30,96
13,3
Пасовища
0,68
3622,26
2463,1
Землі оборони:
об’єкти з середнім рівнем загроз
-0,15
7161,5
-1074,2
Землі під дорогами:
із допустимим рівнем ГДК
0
154
0,0
Трьох- і більше поверхова житлова
забудова
0
259,5
0,0
інші забудовані землі і вулиці
Одно- і двоповерхова житлова
забудова
0,1
356,69
35,7
Коефіцієнт
екологічної
стабільності
угідь та
земель, Кlі
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1
Сіножаті та інші землі й з незначним
рослинним покривом
Сіножаті, що використовуються в
цілях оборони:
об’єкти з середнім рівнем загроз
Землі під водою
Болота природного походження
Ліси природного походження
Ліси природного походження, що
використовуються в цілях оборони:
об’єкти з середнім рівнем загроз
Всього

2

3

4

0,62

4531,03

2809,2

0,58
0,79
0,83
0,95

100
17297,9
1545,3
14978,69

58,0
13665,4
1282,6
14229,8

0,74

12492
65427,4

9244,1
43132,6

5

0,66

Джерело: розраховано авторами за формулою 3.1, де: 1) з використанням
джерела [112]; 2) із врахуванням авторських пропозицій диференціації
представлених в таблиці 3.12.
Аналіз

таблиці

свідчить,

що

на

екологічну

стабільність

землекористування впливає використання земельних угідь пов’язане із
обороною країни, так, і антропогенні загрози пов’язані із військовою
діяльністю.
При розрахунку коефіцієнта екологічної стабільності землекористування
із врахуванням диференціації пов’язаної із об’єктами оборони, такий коефіцієнт
зміниться із 0,71 до 0,66, і таке землекористування вже буде характеризується
середньою стабільністю.
В зв’язку з цими розрахунками коефіцієнта екологічної стабільності,
коефіцієнт екологічної небезпеки для території Деснянської об’єднаної
територіальної громади, де розмішені об’єкти оборони, без врахування
пропозицій складатиме 0,29 та характеризуватиметься низьким рівнем
екологічної небезпеки. При врахуванні пропозицій, відповідно він буде
становити Кек.неб. = 0,34 характеризуватиметься середнім рівнем небезпеки. Дані
значення підтверджує важливість виділення наявності об’єктів, що мають
високу екологічну небезпеку, зокрема об’єктів оборони.
Розрахунок балу антропогенного навантаження землекористування в
межах території Деснянської об’єднаної територіальної громади, де розмішені
об’єкти оборони приведено в таблиці 3.15.
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Таблиця 3.15
Розрахунок балу антропогенного навантаження землекористування
в межах території Деснянської об’єднаної територіальної громади
Бал
Бал
Площа
антропогенног
антропогенного
Земельні угіддя та землі за
угідь та
о навантаження
Бі х Рі
навантаження
функціональним використанням
земель,
угідь та земель,
землекористуванн
Рі
Бі
я (Ба.н. )
1
2
3
4
5
1. Розрахунок балу антропогенного навантаження без врахування диференціації:
Забудовані території та дороги
5
7931,69 39658,45
Рілля
4
2897,54 11590,16
Багаторічні насадження
4
30,96
123,84
Сіножаті
3
4631,03 13893,09
Пасовища
2
3622,26 7244,52
Землі під водою і болота
1
18843,23 37686,46
природного походження
Ліси природного походження
2
27470,69 54941,38
Всього
65427,40 165137,9
2,52
2. Розрахунок коефіцієнт екологічної стабільності із врахуванням диференціації:
Рілля
4
2897,54 11590,2
Багаторічні насадження
5
30,96
154,8
Пасовища
3
3622,26 10866,8
Землі оборони:
об’єкти з середнім рівнем загроз
5,25
7161,5
37597,9
Землі під дорогами:
із допустимим рівнем ГДК
4,5
154
693,0
Трьох- і більше поверхова
житлова забудова, інші
забудовані землі і вулиці
5
259,5
1297,5
1
2
3
4
5
Одно- і двоповерхова житлова
забудова
4,5
356,69
1605,1
Сіножаті та інші землі й з
незначним рослинним покривом
3
4531,03 13593,1
Сіножаті, що використовуються
в цілях оборони:
об’єкти з середнім рівнем загроз
3,6
100
360,0
Землі під водою
2
17297,9 34595,9
Болота природного походження
1
1545,3
1545,3
Ліси природного походження
2
14978,69 29957,4
Ліси природного походження,
що використовуються в цілях
оборони:
об’єкти з середнім рівнем загроз
3
12492
37476,0
Всього
65427,4 181332,9
2,77
Джерело: розраховано авторами за формулою 3.1, де: 1) з використанням джерела
[112]; 2) із врахуванням авторських пропозицій диференціації представлених в таблиці 3.1 2.
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Аналіз таблиці свідчить, що бал антропогенного навантаження без
врахування пропозицій свідчить про середній рівень антропогенного
навантаження території (Ба.н. = 2,52)[113]. При врахуванні диференціації
пов’язаних із обороною, бал змінився із 2,52 до 2,77, і хоча цей бал знаходиться
в межах середнього ступеню антропогенного навантаження, проте, потрібно
констатувати той факт, що об’єкти оборони мають вплив на життєдіяльність
території, зокрема екологічна безпека землекористування погіршується.
Отже, загальний аналіз екологічної безпеки (небезпеки) свідчить, що
екологічна стабільність землекористування та рівень антропогенного
навантаження

залежать

від

структури

землекористування

та

від

функціонального використання земель. Зокрема, чим більша питома вага
землекористування, що має негативний вплив на довкілля, тим вищий ступінь
небезпеки землекористування. Таким чином, загрози щодо екологічної
нестабільності землекористування, а відповідно і екологічної безпеки
життєдіяльності населення в межах територій, де розміщене землекористування
оборони необхідно оцінювати за запропонованим методичним підходом та з
врахуванням виділення структури та режиму використання землекористування.
Крім того, враховуючи те, що на рівень капіталізації (ріст вартості)
землекористування також впливає режим використання й охорони земель та
інших природних ресурсів, то нами пропонується враховувати також
пропозиції щодо диференціації функціонального використання земель оборони.
Для визначення економічної ефективності змін в структурі та режимі
землекористування використана методика нормативної грошової оцінки земель
несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів)[249]. В
таблиці 3.16 приведена загальна вартість земель в межах території Деснянської
об’єднаної територіальної громади, де розмішені об’єкти оборони, при
існуючій класифікації земельних угідь й земель за функціональним
використанням та авторських пропозиціях щодо їх удосконалення для
землекористування оборони.
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Таблиця 3.16
Вартість земель в межах території Деснянської об’єднаної територіальної
громади за типами землекористування, де розмішені об’єкти оборони
Типи (підтипи)
Всього вартість
землекористування та
Вартість, грн/га
Площа, га
земель, тис. грн.
угіддя
1
2
3
4
1) Вартість землекористування без його структуризації за угіддями та функціональним
використанням:
Сільськогосподарського
7496
179904
призначення, з них:
с/г підприємств
24000
528
12672
громадян
24000
6968
167232
Житлової та громадської
326
117360
забудови, з них:
громадян під забудовою
360000
302
108720
заклади, установи
360000
24
8640
Землі промисловості
233914
116
27134
Землі транспорту і
194929
185
36062
зв’язку
Землі оборони
97464
21056
2052177
Природоохоронне
34627
Рекреаційне
18415
31
571
Лісогосподарське
2804
10365
29063
Водогосподарське
6197
128
793
Землі запасу
6000
25724
154344
Всього
65 427
2 597 408
2) Вартість із врахуванням диференціації за режимом землекористуванням:
Сільськогосподарського
7496
179904
призначення, з них:
с/г підприємств
24000
528
12672
громадян
24000
6968
167232
Житлової та громадської
326
117360
забудови, з них:
громадян під забудовою
360000
302
108720
заклади, установи
360000
24
8640
Землі промисловості
233914
116
27134
Землі
транспорту і
194929
185
36062
зв’язку
Землі оборони, з них:
21056
1097282
сіножать, що
використовуються в
цілях оборони:
8042
100
804
об’єктів з середнім
рівнем загроз
під забудовою:
об’єктів з середнім
144000
7421
1068624
рівнем загроз
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1
із них під житловою
лісогосподарський:
ліси, що
використовуються в
цілях оборони
об’єктів з середнім
рівнем загроз
для захисної,
природоохоронної та
біологічної мети
Природоохоронне
Рекреаційне
Лісогосподарське
Водогосподарське
Землі запасу
Всього

2
180000

3
259,5
13535

4
46710
27854

2019

12492

25221

2524

1043

2633

34627
18415
2804
6197
6000

15724
15159
5365
65 427

544488
279154
15043
2 296 427

Джерело: розраховано авторами з використанням джерел[249], [250].
Для сільськогосподарського землекористування використовуються дані
Довідника показників нормативної грошової оцінки сільськогосподарських
угідь в Україні станом на відповідний рік (гривень за гектар) [250]. Оскільки, в
земельно-оціночній практиці при визначенні вартості земель використовується
екологічний коефіцієнт, який характеризує екологічну ситуацію на відповідних
територіях, то для розрахунку вартості земель оборони нами пропонується
застосовувати понижуючий коефіцієнт, який враховує рівень загроз. Зокрема,
для: об’єктів високого рівня загроз – зниження вартості земель до 30%; об’єктів
з середнім рівнем загроз – зниження вартості земель до 20 %; об’єктів з малим
рівнем загроз – зниження вартості земель до 10%.
Як показує порівняльний аналіз даних оцінки загальної вартості
землекористування в межах території Деснянської об’єднаної територіальної
громади, де розмішені об’єкти оборони, то без врахування пропозицій вартість
становить

2 597 408

тис.

гривень.

При

врахуванні

диференціації

антропогенного (пов’язаного із обороною країни) навантаження на
землекористування, вона зменшується. Зокрема, вартість землекористування із
врахуванням структуризації за угіддями та функціональним використанням та
врахуванням диференціації

за режимом землекористуванням складає
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2 296 427 тис. гривень. Тобто, при врахуванні антропогенного навантаження, а
саме пов’язаного з встановленням режиму землекористування оборони вартість
зменшилася на 300 981 тис. гривень.
Отже, запропонований методичний підхід еколого-економічної оцінки
ефективності землекористування оборони в контексті екологічної безпеки
життєдіяльності населення територій, де розмішені об’єкти оборони, (на
прикладі землекористування в межах території Деснянської об’єднаної
територіальної громади, де розміщені об’єкти оборони) дозволяє більш
об’єктивно визначити рівень екологічної небезпеки для населення та грошову
оцінку земель з об’єктами оборони. Також, проведена еколого-економічна
оцінка дозволяє застосувати відповідні заходи щодо удосконалення типізації
земельних угідь та земель за функціональним використанням з виділенням
територій об’єктів, що мають високу екологічну небезпеку, в нашому випадку
землекористування оборони.
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Висновок до розділу 3
1. Обґрунтовано, що визначення типів і видів використання земель
оборони відбувається в процесі землевпорядкування. Особливість даного
процесу полягає в тому, що застосування найбільш поширених способів
встановлення правового режиму земель оборони за прикладом земель в
населених пунктах (зонування земель, закріплення функціонального та
дозволеного використання земельної ділянки при її наданні), по відношенню до
земель оборони сьогодні істотно обмежена. Це пов’язано не тільки з
нерозповсюдженням на них містобудівного регламенту, а й з порівняно
рідкісним наданням в користування конкретним особам земельних ділянок у
складі таких земель, що значно знижує можливості визначення їх правового
режиму в рамках процедури надання. У зв’язку з цим, пропонується
використати спеціальний спосіб встановлення аналізованого правового режиму
земель, що передбачений в законодавстві – зонування земель шляхом
землевпорядкування та затвердження землевпорядної документації.
2. Обґрунтовано, що потреби суспільного розвитку передбачають
необхідність встановлення в законодавстві загального і спеціального режиму
землекористування оборони. Загальний режим землекористування оборони,
визначається за допомогою розподілу земельних та інших природних ресурсів
на типи (підтипи) землекористування. Спеціальний правовий, екологічний,
економічний та соціальний режим передбачає встановлення особливостей
використання і охорони земель та інших природних ресурсів, земельних
ділянок з певного типу (підтипу) землекористування, в рамках додаткового
землевпорядно-правового та організаційно-економічного регулювання, в тому
числі нормами спеціальних законів та інших правових актів.
3. Визначено, що під інформаційним забезпеченням управління
землекористуванням оборони розуміється система збору, обробки та подання
інформації, яка необхідна для прийняття управлінських рішень щодо
використання земель та інших природних ресурсів в межах землекористувачів
сфери оборони по всіх адміністративно-територіальних рівнях. Інформаційне

забезпечення землекористування оборони має бути направлено на: формування
єдиного інформаційного простору; забезпечення інформаційної підтримки
використання земель оборони; створення бази для оподаткування; підтримку
інвестиційних проектів; створення основи для геоінформаційних систем.
4. Констатовано, що основними недоліками сформованої системи
інформаційного забезпечення землекористування оборони є: здійснення слабкої
міжвідомчої взаємодії шляхом інформаційного та електронного обміну
інформацією про землі оборони; погане інформаційне забезпечення програм
організації використання земель та інших природних ресурсів і їх охорони;
відсутність цілеспрямованої, продуманої, добре організованої роботи з
інформацією, яка і становить суть діяльності з організації інформаційного
забезпечення управління.
5.

Обґрунтовано,

що

землекористуванням оборони

серед

основних

функцій

управління

планування землекористування,

цільове

програмування оборонно-безпекового розвитку, оптимізація (перерозподіл)
земель, землевпорядне проектування організації землекористувань, моніторинг
та контроль за використанням і охороною земель і інших природних ресурсів,
вирішення земельних спорів та оподаткування є державний кадастровий облік
земельних ділянок, обмежень у використанні земель і інших природних
ресурсів та об’єктів нерухомого майна.
6. Визначено, що система інформаційного забезпечення формування та
функціонування земельно-майнового комплексу та багатофункціонального
землекористування повинна включати: підсистему оцінки земель, інших
природних ресурсів і майна; підсистему відомчого і державного моніторингу
землекористування; підсистему відомчого і державного земельного кадастру.
Інформаційний фонд системи повинен включати наступний необхідний набір
показників:

облікова інформація про землекористувачів; інформація про

правовий статус земельних ділянок; інформація про якісні та кількісні
характеристики земель і земельних ділянок за функціональним використанням,
видами угідь; інформація про територіальні обмеження та обтяження у
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використанні земель і інших природних ресурсів;

графічна інформація;

внутрішнього документообігу.
7. Форми відомчого обліку земель та земельних ділянок в розрізі
землекористувачів Міністерства оборони України, для узгодження із
державним земельним кадастром, повинні включати відомості: про земельні
ділянки під об’єктами загальновійськового призначення (території військових
частин казарменого та житлового фонду військових містечок (крім житлових
будинків), комунальні споруди, інженерні мережі та об’єкти благоустрою) та
розмежовані земельні ділянки під об’єктами спеціального призначення, що
повинні мати різний режим землекористування оскільки на них розміщені
різного рівня безпеки режимоутворюючі об’єкти, зокрема: об’єкти, призначені
для безпосереднього виконання військовими частинами бойових завдань
(командні пункти, передавальні та приймальні радіоцентрі, вузли та лінії
зв’язку; сховище для особового складу; шахтні установки; довгострокові
фортифікаційні споруди для ведення бойовий дій, зберігання бойової техніки;
зберігання зброї, боєприпасів, ракет та пально-мастильних матеріалів; огорожі
та технічні засоби охорони; внутрішні шляхи, військові магістральні
трубопроводи; елементи наземної оборони, пірси, причали, молі тощо, об’єкти,
розташовані у службово-технічній забудові при аеродромах та технічних
позиціях зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, арсеналів, баз и складів
зберігання боєприпасів, їх огородження.
8. Аналіз запропонованого методичного підходу свідчить, що екологічна
стабільність землекористування та рівень антропогенного навантаження
залежать

від

структури,

функцій

використання земель та режиму

землекористування. При цьому ступінь небезпеки землекористування має
пряму залежність питомої ваги землекористування, яке має негативний вплив
на довкілля. Зокрема, аналіз відповідних розрахунків свідчить, що екологічна
стабільність землекористування в межах території Деснянської об’єднаної
територіальної громади, де розмішені об’єкти оборони, змінюється при зміні
структури типів (підтипів) та режиму землекористування оборони. Наприклад,
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розрахунок коефіцієнт екологічної стабільності із врахуванням диференціації
земель пов’язаного із сферою оборони країни змінився із 0,71 до 0,66, що у
свою чергу характеризує зменшення стабільності території землекористування
до стабільно нестійкого. Відповідно, коефіцієнт екологічної небезпеки без
врахування пропозицій складатиме 0,29 та характеризуватиметься низьким
рівнем екологічної небезпеки, при врахуванні пропозицій, відповідно він буде
становити 0,34, що характеризуватиметься середнім рівнем небезпеки.
Аналогічно, бал антропогенного навантаження землекористування при
врахуванні диференціації пов’язаного із сферою оборони країни змінився із
2,52 до 2,72, що характеризує збільшення рівня антропогенного навантаження
землекористування відповідної території. Таким чином, підтверджується той
факт, що на екологічну стабільність землекористування впливає, як
антропогенне навантаження використання угідь пов’язане із обороною країни,
так і антропогенні загрози пов’язані із військовими об’єктами.
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Висновки.
1.

Під

екологічним

забезпеченням землекористування оборони

розуміється комплекс правових, економічних, соціальних, науково-теоретичних
і організаційно-технічних заходів, що здійснюються збройними силами в
мирний і воєнний час, спрямованих на збереження і відновлення земель та
навколишнього середовища в ході діяльності Збройних Сил і забезпечення
вирішення завдань військами, з врахуванням екологічних та антропогенних
чинників.

Основними

принципами

екологічного

забезпечення

землекористування оборони є: збереження життя і здоров’я людини та
навколишнього середовища при вирішенні завдань Збройними Силами в
мирний час; виконання бойових завдань Збройними Силами в воєнний час з
урахуванням, по можливості, екологічних аспектів і дотримання міжнародних
актів з екології; дотримання вимог національного екологічного законодавства;
науково обґрунтоване поєднання потреб підвищення бойового потенціалу
Збройних Сил України і необхідності забезпечення їх екологічної безпеки.
2. Визначено, що у межах системи землекористування оборони України
формуються оборонно-безпекові відносини які складається з матеріальних і
духовних елементів та є сукупністю воєнних, економічних, соціальних,
екологічних та морально-політичних відносин у сфері оборони. Суб’єктами цих
відносин є: військові формування - створені відповідно до законодавства
України як сукупність військових з’єднань і частин та розміщені на
сформованій відповідно до законодавства України земельній ділянці; Кабінет
Міністрів України; Міністерство оборони України; місцеві державні
адміністрації; органи місцевого самоврядування; підприємства, установи та
організації усіх форм власності.
3. Розроблено логічно-смислову схему сутності розподілу земель для
оборонно-безпекових цілей, де визначено, що протиріччя між суспільним
потребами (які необмежені, постійно зростають кількісно і розвиваються
якісно) та земельним та іншими природними ресурсами (які кількісно і якісно
обмежені, вичерпні, рідкісні) лежать в основі розподілу земель. Також вони,

визначають мету розподілу земель, породжують проблему вибору найбільш
ефективного землекористування оборони на основі завдань щодо підвищення
обороноздатності держави, а також, у випадку збройного конфлікту чи збройної
агресії, на здатність до захисту держави України. Сутність розподілу земель
полягає у збалансуванні протиріч у потребах держави в земельних ділянках, а
також виділенням відповідних підтипів землекористування (їх певної кількості
та відповідного режиму використання) щодо реалізації оборонно-безпекових
цілей.
4. Доведено, що в основу розподілу земель в межах категорії земель
оборони за типами (підтипами) землекористування, мають бути покладені
методи використання і охорони земель і інших природних ресурсів на основі
відповідних еколого-економічних ознак. Тому, із врахуванням функцій землі,
які вона виконує в обороноздатності країни, доцільно методологічно
класифікувати, як: 1) землі, які використовуються як територіальний базис
сфери оборони; 2) землі з особливим режимом використання, в тому числі і
природоохоронним; 3) землі, які використовуються як основний засіб
виробництва.
5. Запропоновано в процесі зонування земель оборони, пріоритети типів
(підтипів) землекористування розташувати таким чином: 1) землекористування
особливої охорони (земельні ділянки де розміщені будинки, споруди,
передавальні пристрої, всі види озброєння, бойова та інша техніка, боєприпаси,
пально-мастильні матеріали, продовольство, технічне, аеродромне тощо); 2)
природоохоронне землекористування (земельні ділянки природно-заповідного
фонду та які використовуються для історико-культурних і оздоровчих цілей);
3) земельні ділянки, які є складовими природоохоронного землекористування
(лісові угіддя, водні та водно-болотні угіддя тощо); 4) сільськогосподарські
угіддя; 5) земельні ділянки, які використовуються для рекреаційних цілей; 6)
інші землі, що перебувають в категорії земель оборони (земельні ділянки
житлової та громадської забудови, несільськогосподарські угіддя тощо).
6. З’ясовано, що в системі категорії земель оборони відсутній облік
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земель за кількістю та якістю земель і земельних угідь, зокрема, облік кількості
земель, який повинен вестися щодо користувачів земельних ділянок, які
передбачені законом України «Про державний земельний кадастр» та
відображати дані, що характеризують землі за природними і набутими
властивостями, впливають на їх продуктивність та економічну цінність, а також
за ступенем техногенного забруднення земель. Також відображати дані, що
характеризують земельні ділянки за площею, складом земельних угідь
відповідно до затвердженої класифікації, розподілом земель за власниками
(користувачами) та якості земельних угідь. Відсутність такого обліку
спричинило обумовлені порушення земельного законодавства України,
зокрема, незаконне вилучення із земель оборони ділянок загальною площею
понад 13 тис. га на суму 136 млн грн., із яких за даними Військової
прокуратури Дарницького гарнізону, повернуто державі загальною площею 173
га вартістю 92 млн. гривень.
7. Запропоновано основні напрями вдосконалення законодавства щодо
землекористування оборони, зокрема: 1) законодавчого закріплення обмежень у
використанні земель та обтяжень, які можуть встановлюватися планувальною
землевпорядною документацією із урахуванням того факту, що вона повин на
затверджуватися і може юридично фіксувати межі не тільки існуючі, але і
проектовані; 2) конкретизація в підзаконних актах критеріїв встановлення типів
(підтипів) землекористування. Найбільш істотним є питання про наявність
вимоги проектувати і затверджувати типи (підтипи) землекористування в
процесі зонування земель в межах категорії земель оборони в залежності від
об’єктів

загальновійськового

призначення або об’єктів

спеціального

призначення; 3) вирішення питання щодо будівель і споруд, наявність яких н е
відповідає правовому режиму земель та земельних ділянок, встановленому
шляхом затвердження зон обмежень у використанні земель вже після зведення
цих об’єктів.
8. Обґрунтовано, що передумовою еколого-економічного розвитку
землекористування оборони є його забезпечення сприятливим інституційним
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середовищем, де найвагоміший вплив має функціонування інституцій права
власності та землевпорядкування, інститутів фахових спеціалістів та
громадянського

суспільства.

Основними

напрямами

удосконалення

інституційного середовища розвитку землекористування оборони України є:
розроблення

концепції

цільової

державної

програми

розвитку

землекористування оборони; удосконалення (трансформація) земельного та
природоохоронного

законодавства;

землекористування та

зонування

земель

за

підтипами

визначення багатофункціональності і формування

обмежень у використанні земель оборони; підвищення кваліфікації працівників
сфери

землекористування

оборони;

стимулювання

екологобезпечного

землекористування оборони та територій громад.
9. Запропонована для земель оборони класифікація типів (підтипів)
землекористування

яка

включає:

загальновійськового

призначення

1.

Тип

поділяється

землекористування
на

підтипи:

1.1)

землекористування військових частин казарменого та житлового фонду
військових містечок з малоповерховою забудовою; 1.2) землекористування
військових частин казарменого та житлового фонду військових містечок з
багатоповерховою

забудовою;

1.3)

землекористування

технічної

інфраструктури військових містечок; 2. Тип землекористування спеціального
призначення землекористування: 2.1) землекористування командних пунктів,
та сховищ для особового складу; 2.2) землекористування шахтних установок,
довгострокових фортифікаційних споруд для ведення бойовий дій, зберігання
бойової техніки; 2.3) землекористування об’єктів зберігання зброї, боєприпасів,
ракет та пально-мастильних матеріалів; 2.4) землекористування технічної
інфраструктури

військових

об’єктів.

Залежно

від

типу

(підтипу)

землекористування на місцевості встановлюється режим землекорис тування,
обмеження (обтяження) у використанні земель та інших природних ресурсів і
охоронні зони особливого режиму.
10. Запропонований методичний підхід еколого-економічної оцінки
ефективності

землекористування

в

контексті

екологічної

безпеки
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життєдіяльності населення в межах територій, де розмішені об’єкти оборони.
Індикація екологічної безпеки землекористування оборони представлена
системою

показників,

до

яких

відносяться

екологічна

стабільність

землекористування, антропогенне навантаження та рівень екологічної
небезпеки землекористування. При цьому, економічну ефективність змін в
структурі та режимі землекористування достатньо характеризує вартість
землекористування, що визначається за методикою нормативної грошової
оцінки земель
11. Здійснений аналіз даних оцінки економічної ефективності
землекористування в межах території Деснянської об’єднаної територіальної
громади, де розмішені об’єкти оборони, із врахуванням диференціації за
режимом землекористуванням пов’язаного із загрозою життєдіяльності
населення, показує зменшення вартості землекористування оборони на
300 981 тис. гривень.

Даним

змінам вартості передувало врахування

антропогенного навантаження на

використання угідь та земель за

функціональним використанням, режим землекористування й удосконалення
підходів до оцінки земель оборони. Отже, запропонований методичний підхід
еколого-економічної оцінки ефективності землекористування оборони в
контексті екологічної безпеки життєдіяльності населення територій, де
розмішені об’єкти оборони, (на прикладі землекористування в межах території
Деснянської об’єднаної територіальної громади, де розміщені об’єкти оборони)
дозволяє більш об’єктивно визначити рівень екологічної небезпеки для
населення та грошову оцінку земель з об’єктами оборони. Також, проведена
еколого-економічна оцінка дозволяє застосувати відповідні заходи щодо
удосконалення типізації земельних угідь та земель за функціональним
використанням з виділенням територій об’єктів, що мають високу екологічну
небезпеку, в нашому випадку землекористування оборони.
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містечка

Номер
земельної
ділянки

1

2

3

Номер документа

Дата документа

Станом на

Місцезнаходження
земельної
ділянки

Кому
відведена
та ким
використовується
земельна
ділянка

З якою
метою
зайнята
земельна
ділянка

Ким
дозволено
відведення
ділянки,
номер і
дата документі в

Загальна площа
земельної ділянки, га
відведено

4

5

6

7

8

Розподіл земель за
видом діяльності
підрозділів, га

фактично
госпбюджетні
використо- розрахункові
вується

9

10

11

Разом:
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Правий бік
Гарнізон

КЕВ, КЕЧ, ККЕУ

У тому числі з земель, га

Наявність прав на земельну
ділянку (номер і дата)

держліс- сільсько- інших
фонду господарта
ського
земель
признаміст
чення

12

13

14

кадаствитяг із
ровий
реєстру
номер
речових
(витяг з
прав
ДГК,
площа (га)
15

16

ТКЕУ

Вартість
земельної
ділянки

держав- баланний акт сова

17

Примітка

нормативна

18

19

20

Начальник _______________________________________________________
(посада, військове звання, підпис, прізвище)

Відомість склав ___________________________________________________
(посада, підпис, прізвище)

▪
▪
▪
▪
▪
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Додаток 3
Форма 405В
Лівий бік

ВІДОМІСТЬ
щодо захисту інтересів Міністерства оборони України за фактами самовільного зайняття
та неправомірного вилучення земельних ділянок
№
з/п

1

Номер
військового
містечка

2

Місце
розташування
земельної
ділянки
(повна
адреса)

3

За ким
закріплена
земельна
ділянка

4

Загальна

площа
земельної
ділянки,
Ф405 (га)

кількість
будівель,
Ф401
(шт.)

5

6

Вказати, чи
перебувають
на балансі
КЕВ (КЕЧ)
самовільно
зайняті
(вилучені)
земельні
ділянки або
нерухоме
військове
майно
7

Наявність
документів (номер,
дата), що свідчать
про право на
постійне
користування
МОУ

Самовільно зайнято,
неправомірно
вилучено

на
земельну
ділянку

на
будівлі

площа
земельної
ділянки
(га)

кількість
будівель
(шт)

8

9

10

11

Адреса та
контактний телефон
фізичної (вказати
прізвище, ім’я по
батькові) або
юридичної особи
(вказати назву), яка
здійснила
самовільне зайняття
земельної ділянки і
нерухомого
військового майна

Наявність
акта про
самовільне
зайняття
земельної
ділянки або
нерухомого
військового
майна

12

13

Начальник _______________________________________________________.
(посада, військове звання, підпис, прізвище)

Правий бік
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Наявність
акта про
самовільне
зайняття
земельної
ділянки або
нерухомого
військового майна
(номер,
дата)

Чи
здійснювалося
поновлення
огорожі
військового
містечка,
де
відбулось
самовільне
зайняття
земельної
ділянки або
нерухомого
військового
майна

Причини та
умови, які
призвели
до
самовільного
зайняття
земельної
ділянки або
нерухомого
військового
майна

Наявність
документів
(вказати які)
у
сторонньої
особи, які
підтверджують
право
володіння
(користування)
самовільно
зайнятою
(вилученою)
земельною
ділянкою
або
нерухомим
майном

Вихідний
номер та
дата
доповіді
КЕВ, КЕЧ
щодо
виявлення
фактів
самовільного
зайняття
(вилучення)
земельної
ділянки або
нерухомого
військового
майна

Вихідний номер
та дата доповіді
КЕВ, КЕЧ до
органів
прокуратури
(вказати, до якої
прокуратури та
спеціального
правоохоронного
формування у
складі Збройних
Сил України
було направлено
звернення про
виявлення
фактів
самовільного
зайняття
(вилучення)
земельної
ділянки або
нерухомого
військового
майна)

Вихідний
номер та
дата
звернення
КЕВ, КЕЧ
до
правоохоронних
органів про
виявлення
фактів
самовільного
зайняття
(вилучення)
земельної
ділянки або
нерухомого
військового
майна

Наявність поданих
позовних заяв
(вказати номер та
дату) КЕВ, КЕЧ до
відповідного суду з
вимогами звільнення
самовільно зайнятої
земельної ділянки,
нерухомого
військового майна
або скасування
відповідного
рішення про
вилучення земельної
ділянки або
нерухомого
військового майна

Номер
справи,
назва
суду,
суддя,
дата і
суть
рішення
суду

Інформація
щодо
оскарження
рішення
суду

Стан
виконання
рішення
суду

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23
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Додаток 4
Додаток до Інструкції з обліку земельних
ділянок в органах квартирноексплуатаційної служби Збройних Сил
України (підпункт 5.12 пункту 5)

АКТ
обстеження військового містечка № ___,
_______________________________________________________
(повна адреса військового містечка, бюджетний чи госпрозрахунковий фонд,

____________________________________________________
загальна кількість будівель ___ (шт.), земельна ділянка площею ___ (га)

1. Опис та характеристика нерухомого військового (державного) майна:
кількість будівель та споруд, які мають статус військового (окремо - державного) м айна,
їх загальна площа;
хто є балансоутримувачем та балансокористувачем;
вартість (первісна, переоцінена, залишкова) земельних ділянок, будівель та споруд, що
відображена в бухгалтерському обліку військових частин, установ та підприємств МОУ та
ЗСУ;
вартість до останньої переоцінки земельних ділянок, будівель та споруд відповідно до їх
справедливої вартості;
кому (найменування в/ч, установи та закладу МОУ та ЗСУ) передані для утримання та
експлуатації будівлі, споруди і територія військового містечка. Номер, дата та ким
затверджено Акт приймання (передачі) для утримання та експлуатації будівель, споруд і
території військового містечка (свідоцтво про реєстрацію військової частини суб ’єктом
господарської діяльності у ЗСУ, номер та дата (за наявності);
опис та характеристика нерухомого військового майна (номер будівлі по ГП та його
площа, реєстраційний номер (в єдиному реєстрі об’єктів державної власності), опис
технічного стану);
будівлі, які використовуються за призначенням для потреб ЗСУ;
будівлі, які вивільнені та не використовуються для потреб ЗСУ (вказати, які рішення на
цей час щодо них прийнято (плануються до подальшого використання згідно з рішеннями ГШ
ЗСУ та МОУ; включені до діючих переліків на відчуження, включено до проектів переліків на
відчуження (вказати стан їх видання та погодження), обтяження щодо вивільнених фондів
(самозахоплення, самовільно вилучені місцевими органами влади тощо);
будівлі (приміщення), які передані в оренду згідно з вимогами Закону України »Про
господарську діяльність у Збройних Силах України» та Порядку надання дозволу військовим
частинам Збройних Сил на передачу закріпленого за ними рухомого та нерухомого м айна в
оренду, затвердженого постановою КМ України від 11.05.2000 № 778 (вказати характеристику
орендованого майна: мету оренди та орендну ставку (якщо за договором декілька вказати
кожну і метраж оренди за нею); розмір орендної плати з ПДВ за останній місяць оренди;
строк дії договору; дату та вартість незалежної оцінки об’єкта оренди; номер та дату договору
страхування об’єкта оренди на користь орендодавця і вартість застрахованого майна;
дебіторська заборгованість за договором (окремо орендна плата, компенсація земельного
податку, комунальні послуги та енергоносії), судові справи за договором оренди (суть спору,
рішення судів, у разі якщо рішення суду прийнято не на користь МОУ та не оскаржено,
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зазначити причини, наявні матеріали контролюючих органів (аудиторська служба, ДФІ, ДВА,
МОУ) тощо щодо недоліків (порушень) за договором оренди, їх зміст та стан їх усунення);
наявність укладених господарських договорів, предметом яких є використання
юридичними або фізичними особами нерухомого військового майна (вказати між ким
укладено такий договір, його назву та строк дії, підстави його укладення, детальну
характеристику нерухомого військового майна, яке використовується за таким договором,
плату за користування майном та на якій підставі її встановлено (визначено), наявні матеріали
контролюючих органів (аудиторська служба, ДФІ, ДВА, МОУ) тощо щодо недоліків
(порушень) за такими договорами, їх зміст та стан їх усунення тощо);
наявність обтяження щодо нерухомого військового майна (детально зазначити щодо
кожного такого факту);
інша додаткова інформація (наявність правовстановлюючих документів (окремо вказати
наявність технічної документації на нерухоме майно, дату її виготовлення та суму коштів, які
витрачено на її виготовлення; наявність свідоцтва на право власності (витяг з Державного
реєстру речових прав на нерухоме майно) на нерухоме військове майно (у разі відсутності
вказати причини, вжиті заходи та заходи, які вживаються, обґрунтовану потребу коштів,
проблемні питання).
2. Опис та характеристика земельної ділянки:
загальна площа земельної ділянки згідно з обліком (га);
площа земельної ділянки згідно з даними Держгеокадастру (га);
розбіжність (га), причини, вжиті заходи;
ким використовується (розподіл між землекористувачами (в/ч, установа) у межах
військового містечка (га);
підстави на право постійного користування землею (рішення щодо відведення землі,
правовстановлюючі документи на землю, державний акт на право постійного користування
землею, кадастровий номер, витяг з Держгеокадастру);
за відсутності правовстановлюючих документів на землю - вжиті заходи щодо
формування та державної реєстрації земельної ділянки (з 01 січня 2013 року - кадастровий
номер; витяг з Держгеокадастру), виділення та використання коштів (загальний, спеціал ьний
фонд, сума, рік), стан оформлення на даний час, планування);
площа, яка використовується за призначенням (га), ким використовується;
площа, яка використовується під забудову (га), рішення під забудову, договори (з ким),
стан виконання;
площа, яку можливо використати під забудову (наявність правовстановлюючих
документів, кадастровий номер, витяг з Держгеокадастру);
площа під переданими (реалізованими) будівлями (га), рішення КМУ або МОУ про
передачу, інформація щодо стану передачі;
площа вивільнена, не використовується (га), пропозиції щодо подальшого використання;
площа в оренді (суборенді);
площа, яка використовується під вирощування сільськогосподарської продукції;
площа, щодо якої здійснено самовільне зайняття, неправомірне вилучення (га), вжиті
заходи щодо захисту інтересів Міноборони, стан судових справ, інше;
сума земельного податку на загальну та орендовану площу земельної ділянки;
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інша додаткова інформація.
3. Пропозиції щодо подальшого використання:
нерухомого військового (державного) майна (номер за ГП);
земельної ділянки, площа (га):
використання за призначенням (з формуванням та державною реєстрацією);
під будівництво житла (з формуванням та державною реєстрацією);
реалізація (з формуванням та державною реєстрацією);
припинення права постійного користування під переданими (реалізованими) фондами (за
добровільною згодою Міноборони);
інші пропозиції.
Робоча
група:
Голова
комісії

_______________________________
(посада, підпис, прізвище, ініціали, дата)

Члени комісії: _______________________________
(посада, підпис, прізвище, ініціали, дата)

Пояснення щодо оформлення Акта обстеження військового містечка
1. Акт призначений для конкретизації обліку нерухомого військового майна та земель
оборони щодо кожного конкретного військового містечка.
2. Акт складається за результатами обстеження військового містечка в трьох
примірниках: перший ведеться в КЕВ, КЕЧ, другий передається у ТКЕУ, третій передається
до ГКЕУ.
3. Акт подається 1 раз на 2 роки до 01.06, починаючи з 2018 року.
4. Акт обстеження військового містечка складається з 3 розділів:
опис та характеристика нерухомого військового (державного) майна військового
містечка;
опис та характеристика земельної ділянки військового містечка;
пропозиції щодо подальшого використання нерухомого військового майна та земел ьної
ділянки військового містечка.
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Додаток 5
Додаток до Інструкції з обліку земельних
ділянок в органах квартирноексплуатаційної служби Збройних Сил
України (підпункт 8.7 пункту 8)

АКТ
про виявлене самовільне зайняття (неправомірне вилучення)
земель оборони або нерухомого військового майна
1. Дата і час виявлення самовільного зайняття (неправомірного вилучення)
земель оборони або нерухомого військового майна, місце (адреса військового
містечка), хто виявив.
2. Хто здійснив самовільне зайняття (неправомірне вилучення) земель
оборони або нерухомого військового майна, підстави.
3. Обставини, які передували порушенню, та його наслідки.
4. Повідомлення правоохоронних органів (Національної поліції України,
органів військової прокуратури) та спеціального правоохоронного формування
у складі ЗСУ про виявлене самовільне зайняття (неправомірне вилучення)
земель оборони або об’єкта нерухомого майна (майна ДП МОУ), що належить
до сфери управління Міністерства оборони України.
5. Наказ про призначення службового розслідування, хто проводить, строки
проведення.
6. Військові звання, прізвища, імена, по батькові безпосередніх начальників.
7. Номери телефонів для уточнення інформації.
Начальник ККЕУ, КЕВ, КЕЧ
___________________________________
(військове звання, ініціали, прізвище, дата)

Додаток 6
Використання земель Міністерства оборони України в Житомирській області станом на 10.06.2008 р. (за даними
Головного управління Держкомзему в Житомирській області) [137],[132, pp. 19-20].

Додаток 7
Авторські пропозиції щодо форм обліку земель та земельних ділянок системи Міністерства оборони
Експлікація про землі та земельні ділянки за цільовим призначенням і формами власності в межах суб’єктів
землекористування Міністерства оборони України за формою 11-зем станом на 01.01.20__ р. (Код КВЦПЗ – 15.01)
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Графа
ф 15зем

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Види земель та угідь

Державна власність (графи 18-28)
кількість користувачів земельних ділянок
кількість земельних ділянок, шт.
площа земель і земельних ділянок, га
передано в постійне користування (графи 21, 22)
кількість земельних ділянок, шт.
площа земельних ділянок, га
перебуває в постійному користуванні (графи 23, 24)
кількість земельних ділянок, шт.
площа земельних ділянок, га
передано в оренду (графи 25, 26)
кількість земельних ділянок, шт.
площа земельних ділянок, га
перебуває в оренді (графи 27, 28)
кількість земельних ділянок, шт.
площа земельних ділянок, га
Комунальна власність (графи 29-39)

В межах
території
ради

у тому числі за
видами цільового
призначення
15.01
15.07 і
т.д.

В межах
населених
пунктів

у тому числі за
видами цільового
призначення
15.01
15.07 і
т.д.

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

кількість користувачів земельних ділянок
кількість земельних ділянок, шт.
площа земель і земельних ділянок, га
передано в постійне користування (графи 32, 33)
кількість земельних ділянок, шт.
площа земельних ділянок, га
перебуває в постійному користуванні (графи 34, 35)
кількість земельних ділянок, шт.
площа земельних ділянок, га
передано в оренду (графи 36, 37)
кількість земельних ділянок, шт.
площа земельних ділянок, га
перебуває в оренді (графи 38, 39)
кількість земельних ділянок, шт.
площа земельних ділянок, га
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Додаток 8
Авторські пропозиції щодо форм обліку земель та земельних ділянок системи Міністерства оборони
Експлікація про землі та земельні ділянки за цільовим призначенням та угіддями в межах суб’єктів
землекористування Міністерства оборони України за формою 15-зем станом на 01.01.20___ р. (Код КВЦПЗ –
15.01)
№
п/п

Гра
фа
ф
16зем

1
2
3

2
1
2
3

4

4

5
6
7
8

5
6
7

9
10
11
12

8
9
10
11

13
14

12
13

1

Види земель та угідь

3
Назва землекористувача
Кількість земельних ділянок, шт
Загальна площа земель, тис. га
у тому числі:
сільськогосподарські угіддя, усього
(графи 4-10)
у тому числі: рілля (граф 5-7)
перелоги
парники, оранжереї, теплиці
рослинний покрив земель і ґрунти
(графи 8-10)
сіножаті
сіножаті
багаторічні насадження
Землі без рослинного покриву або з
незначним рослин. покр. (графи 12-16)
у тому числі: кам’янисті місця
піски

В межах
терторії
ради

Юриди
чні особи

4

8

у тому числі за
організаційними
формами
суб’єктів
економіки та
видами
економічної
діяльності
9

В межах
населени
х пунктів

Юриди
чні особи

10

14

у тому числі за
організаційними
формами
суб’єктів
економіки та
видами
економічної
діяльності.
15
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15
16
17
18

14
15
16
17

19

18

20

19

21

20

22
23

21
22

24
25
26
27

23
24
25
26

28
29
30

27
28
29

31
32

30
30а

33
34

31
31а

35

32

36

33

болота
солончаки
яри
Чагарникова рослинність природного
походження (графи 18-22)
ліси та інші лісовкриті землі усього»
(графи 19-21)
земельні лісові ділянки, вкриті лісовою
рослинністю
земельні лісові ділянки, не вкриті лісовою
рослинністю
інші лісовкриті площі
з усіх лісів та інших лісовкритих площ
(графа 18) лісові насадження лінійного
типу
Води, усього» (графи 24-28)
природні водотоки
штучні водотоки
озера, прибережні замкнуті водойми,
лимани
ставки
штучні водосховища
Землі під житловою забудовою, усього
(графи 30-31)
у тому числі: малоповерхова забудова
із нихвійськових частин казарменого та
житлового фонду військових містечок*
багатоповерхова забудова
із нихвійськових частин казарменого та
житлового фонду військових містечок*
Землі під громадською забудовою,
усього (графи 33-35)
у тому числі: землі під громадськими
спорудами, які мають історико-культурну
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37
38

34
35

39

36

40

37

41

38

42

39

43

40

44

40а

45

41

46

42

47

43

48

44

49

45

50

46

51

47

52

48

цінність
вулиці та бульвари, набережні, площі
землі під соціально-культурними
об’єктами
Землі, які використовуються для
транспорту (графи 37-39)
у тому числі: землі під залізницями
землі під дорогами, зокрема під
ґрунтовими
землі під будівлями та спорудами
транспорту
Землі, які використовуються для
технічної інфраструктури
із них комунальні споруди, інженерні
мережі та об’єкти
благоустроювійськових містечок*
Землі під промисловою забудовою
(графи 42-44)
у тому числі: землі під будівлями та
спорудами промислових підприємств
землі під відкритими розробками,
шахтами, кар’єрами, торфорозробками та
відповідними спорудами
землі, які забруднені промисловими та
іншими відходами
Землі, зайняті поточним будівництвом
та відведені під будівництво
Землі під сільськогосподарськими та
іншими господарськими будівлями і
дворами
Землі, які використовуються для
відпочинку та оздоровлення
Землі під об’єктами та спорудами
302

53

49

54

49а

55

49б

56

49в

57

49г

58

49д

59

50

60

51

61
62
63
64

52
53
54

спеціального призначення (графи 49-51)
у тому числі: землі під військовими
базами, об’єктами, фортецями, фортами
укріплення
із них:
під командними пунктами, передавальними та приймальними радіоцентрами,
вузлами та лініями зв’язку; сховищами
для особового складу
під шахтними установками;
довгостроковими фортифікаційними
спорудами для ведення бойовий дій,
зберігання бойової техніки
під об’єктами зберігання зброї, боєприпасів, ракет та пально-мастильних
матеріалів
під об’єктами огорожі та технічних
засобів охорони; внутрішні шляхи,
військові магістральні трубопроводи;
елементи наземної оборони
під об’єктами пірсів, причалів, молі
тощо
землі під кладовищами, крематоріями,
меморіальними комплексами та
пам’ятниками, скотомогильниками
землі, які перебувають у стадії
меліоративного освоєння та відновлення
родючості ґрунтів
Обмеження щодо використання земель
та земельних ділянок (графи 53-60)
охоронна зона
зона санітарної охорони
санітарно-захисна зона навколо об’єкта
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65

55

66

55а

67

55б

68
69
70
71
72

56
57
58
61
62

зона особливого режиму використання
земель
із них:
охоронних зон земельних ділянок під
військовими базами, об’єктами,
складами тощо*
в межах земельних ділянок під військовими базами, об’єктами, складами тощо*
водоохоронне обмеження
інше обмеження
земельні сервітути
Із усіх земель (графа 3) зрошувані землі
осушувані землі

* доповнено автором
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