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енергозберігаючі технології у будівництві,
цивільна інженерія,
проектування конструкцій, будівель і споруд,
новітні технології у водопостачанні та водовідведенні,
гідросфера та шляхи відновлення її якості,
обстеження та реконструкція будівель і споруд.
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ У ГАЛУЗІ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ
РЕСУРСАМИ ТА МОНІТОРИНГ ЗЕМЕЛЬ
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ БЕССОНОВСКОГО
РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Абрамова В. А., студентка, Денисова Е. С., к.т.н., доцент кафедры
«Землеустройство и геодезия»
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет архитектуры и
строительства»
В данной статье провели анализ изменения состояния земельных ресурсов
по категориям в Бессоновском районе за несколько лет. Дана характеристика
земельных ресурсов района.
Проблема рационального использования и охраны земельных ресурсов
является одной из актуальных проблем нашего времени.
К земельным ресурсам планеты относится та территория, которая
пригодна для хозяйственной деятельности. Сельскохозяйственные угодья
составляют треть земельного фонда всей территории мира.
Бессоновский муниципальный район расположен в центральной части
Пензенской области, в Вадинско-Мокшанской природно-экономической зоне.
(рис.1).
Территория

Бессоновского

района

входит

в

лесостепную

зону

Среднерусской почвенно-географической провинции: восточные земли района
покрыты смешанными лесами (30,5 тыс.га или 26 % территории района). В них
проводятся рубки, направленные на улучшение состояния древостоя, усиление
природоохранных и рекреационных функций, а также на своевременное и
рациональное использование спелых и перестойных насаждений, 2,0 % лесных
массивов заняты сельскохозяйственными угодьями. В зоне лесов не допускается
изъятие земель под другие виды использования. Западная часть района
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представляет собой зону степей с черноземной почвой, где активно развивается
сельское хозяйство.

Рис. 1 – Расположение Бессоновского района
Гидрографическая

сеть

района

представлена

водным

объектом,

относящимися к бассейну р. Волга – это река Сура и ее притоки: реки Пензятка,
Шелдаис, Колоярка, Вядя, Отвель, Инра, а также озерами и прудами.
Общая площадь района составляет 121956,24 га, из них предприятия и
организации, которые занимаются сельскохозяйственным производством –
54096,102 га. В Бессоновском районе сельскохозяйственные угодья занимают
50033,775 га (92,4 % от общей площади), в том числе пашни – 41398,218 га (76,5
%), сенокосы – 943,194 га (1,7 %), пастбища – 7692,363 га (14,2 %).
С каждым годом в Бессоновском районе происходят изменения в
структуре земельного фонда по категориям (табл. 1).
Из таблицы видно, что в 2014 году, по сравнению с предыдущими годами
существенно уменьшилась площадь земли промышленности, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального
назначения (более чем на 1200 га). Так же, сократились площадь земли
сельскохозяйственного назначения (более чем на 850 га), земли лесного фонда
(на 70,8 га). Земли запаса и водного фонда на протяжении всего анализируемого
времени (2012–2016г.) остались без изменения. В Бессоновском районе
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существует 7 земельных участков особо охраняемых территорий и объектов в
разрезе муниципальных образований. Они составляют 51,30 га. На территории
района расположен памятник природы областного значения «Светлополянские
болота». Болота находятся на территории Бессоновского сельсовета, на землях
Ахунского лесхоза Светлополянского лесничества, общей площадью 30,2 га.
Таблица 1 – Наличие и распределение земельного фонда Бессоновского
района по категориям (2012–2016 г.)
Наименование
муниципального
образования

1

Бессоновский

Однако

Площадь земель по категориям, га
С-х
назначения

Населенны
х пунктов

2
81780,350
81779,600
80927,051
80945,751
80945,751

3
7219,489
7220,239
6791,636
6791,635
6821,235

площадь

земель

Промышле
Особо
нности,
охраняемых
транспорта, природных
….
территорий

4
4448,090
4448,090
3241,397
3222,697
3193,097

5
51,3
51,3
51,3

населенных

Лесного
фонда

Водного
фонда

Запаса

6
30682,5
30682,5
30611,7
30611,7
30611,7

7
365,5
365,5
365,5
365,5
365,5

8
19
19
19
19
19

пунктов

увеличилась,

что

свидетельствует об увеличении объемов строительства жилья в Бессоновском
районе.
Положение Бессоновского района, его природно-ресурсный и трудовой
потенциалы способствуют перспективному развитию района в направлении
формирования новых участков под индивидуальное жилищное строительство и
комплексную застройку (табл. 2).
Таблица 2 – Данные о земельных участках, определенных под
строительство жилья в районах Пензенской области за 2016 год
№
п/п
4

Районы

Площадь участка,
га

Бессоновский

420,5746

Количество
квартир
(инд. домов), шт.
12993

Планируемая
общая площадь
жилья, м2
162998

В Бессоновском районе 10 муниципальных образований, 38 населенных
пунктов. В таблице 3 показано распределение земельных ресурсов по формам
собственности за последние пять лет.
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Таблица 3 – Распределение земель Бессоновского района по формам
собственности за 2012–2016 гг.
Площадь земель, находящихся в собственности, га
Наименование
муниципального
образования

Число
жителей

1

2

Бессоновский

41647

Федеральной

Муниципальной

Субъекта
РФ

Юридических лиц

Граждан

3

4

5

6

7

35035,68

49888,02

8916,85

357

30317,4

35035,68

48891,2159

9687,77

368,814

30531,4

33724,087
33724,087
33639,309

44512,573
39758,072
39625,841

13444,59
18135,005
18338,183

374,684
429,744
434,744

29200,4
29909,375
29918,2

По данным таблицы видно, что ежегодно увеличиваются площади земель
находящиеся в собственности юридических и физических лиц. Это объясняется
тем, что земля является основой для жизнедеятельности человека. Все виды
производства в той или иной степени зависят от земельных ресурсов. Кроме того,
она является важнейшим природным ресурсом, в котором находятся полезные
элементы, используемые растениями, обеспечивающие развитие флоры и фауны.
Бессоновский район является инвестиционно-привлекательным, благоприятным
для проживания людей т.к. расположен вблизи областного центра.
Проведенный анализ показывает, что земельных ресурсов в районе с
каждым годом становится все меньше, из-за того, что продуктивные земли
отводятся под строительство. Земли уничтожаются населенными пунктами.
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ЗЕМЛЕВПОРЯДНЕ КОРИГУВАННЯ АГРОЛАНДШАФТІВ
Артамонов В. В., д.т.н., професор, Василенко М. Г. старший викладач, Міхно
П. Б. асистент, Татаров Р. В. студент кафедри геодезії, землевпорядкування
та кадастру
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
В даній статті розглянуто способи оптимізації агроландшафтів, за
допомогою благосприятливих компонентів. Оцінено їх вплив на агроландшафти.
Актуальність роботи обумовлена тим, що ефективне використання
сільськогосподарських земель залежить від землевпорядного формування
оптимальних агроландшафтів, вибору та раціонально просторового розміщення
компонентів, а це в свою чергу потребує належного теоретичного та практичного
обґрунтування.
Ідея сприйняття рельєфу, клімату та біоти на певній території як одного
цілого вперше вимовлена Василем Васильовичем Докучаєвим у 1892 році [1]. А
в 1913 році, Лев Семенович Берг назвав це – ландшафтом.
Сучасний ландшафт визнано таким, оптимізація якого може забезпечити
підвищення продуктивності рослинництва. З робіт Ю. А. Махортового, та
Ф. Реймерса відомий сучасний погляд на оптимізацію агроландшафтів [2, 3].
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Таблиця 1 – Проект оптимального співвідношення земельних угідь в
агроландшафтах Україні (%)
Природні зони і
підзони

40-50
45-55

45-50
40-45

36-37
17-18

В т. ч.
полезахисні
лісосмуги***
0,5-1,0
2,0-2,5

55-60

36-40

10-11

2,5-3,0

60-65

30-36

8-9

6,0-7,0

Рілля

Полісся
Лісостеп
Північний і
центральний
Степ
Південний Степ

*

Природні
кормові угіддя*

Ліси, всього

**

* до площі сільгоспугідь; ** до всієї земельної території; *** до площі ріллі.

Таблиця 2 – Оптимальні співвідношення інтенсивно експлуатованих і
екстенсивно використовуваних територій, а також територій, що особливо
охороняються, які забезпечують екологічну рівновагу (в %, по природних зонах)
Екосистеми
Перетворені екосистеми
(рілля, населені пункти,
дороги та ін.)
Природні та природноантропогенні екосистеми
(ліси, болота, луки та ін.)

Широколистяні
ліси (Полісся)

Лісостеп

Степ

70-75

60-65

50-60

25-30

35-40

40-50

З робіт авторів Погурельського С. П. і Мартина А. Г. відомо ряд
рекомендацій щодо оптимізації агроландшафтів, шляхом формування його з
різних угідь у певних співвідношеннях їх площ [4] (табл. 3).
Провівши співставлений аналіз наведених табличних даних, щодо
компонентів оптимального агроландшафту та їх дещо протирічні авторські
обґрунтування можна стверджувати про доцільність проведення досліджень з
метою усунення виявлених недоліків:
1. Відсутній усталений перелік компонентів угідь, співвідношення яких,
створюють оптимальний агроландшафт.
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2.

Відкриті

водні

території

неправомірно

не

розглядяться

як

контрольований компонент агроландшафту.
Таблиця 3 – Нормативи оптимального співвідношення ріллі, багаторічних
насаджень, сіножатей, пасовищ, земель під полезахисними лісосмугами в
агроландшафтах
Назва природносільськогосподарської
провінції

Питома вага земель в межах агроландшафтів, %
рілля

в тому числі:
сіножаті
пасовища

багаторічні
насадження

мін.

макс.

мін.

макс.

Західна

50,34

55,63

1,12

1,24

Правобережна

60,51

66,88

1,91

2,11

Лівобережна

60,75

67,15

1,27

1,40

макс.

мін.

макс.

землі
тимчасової
консервації
мін. макс.

21,68

23,96

19,30

21,34

2,54

2,80

0,02

0,02

15,55

17,18

14,95

16,53

1,82

2,01

0,27

0,30

17,31

19,14

14,23

15,73

1,02

1,13

0,42

0,46

мін.

полезахисн
і лісові
смуги
мін. макс.

Поліська зона

Лісостепова зона
Західна

63,16

69,81

2,18

2,41

6,62

7,32

13,66

15,10

9,35

10,33

0,03

0,04

Правобережна

71,05

78,53

2,26

2,49

4,71

5,21

9,29

10,26

6,86

7,59

0,82

0,91

Лівобережна

73,23

80,94

1,73

1,91

8,71

9,62

8,38

9,27

2,13

2,35

0,82

0,90

Степова зона
Придунайська

65,28

72,15

6,73

7,44

2,39

2,64

12,66

13,99

6,29

6,96

1,64

1,82

Правобережна

68,33

75,52

1,85

2,05

1,56

1,72

13,93

15,40

7,79

8,61

1,54

1,70

Лівобережна

63,30

69,97

1,97

2,18

3,84

4,25

15,81

17,47

8,54

9,44

1,53

1,69

Степова посушлива зона
Придунайська

72,31

79,92

6,11

6,75

4,37

4,83

6,32

6,99

4,29

4,74

1,60

1,77

Правобережна

71,11

78,60

2,77

3,06

2,74

3,03

11,77

13,01

5,01

5,53

1,60

1,77

Лівобережна

76,39

84,43

1,71

1,89

1,61

1,78

6,78

7,50

6,50

7,18

2,00

2,21

Північнокримська

54,40

60,13

4,62

5,11

3,74

4,13

23,20

25,64

7,62

8,42

1,42

1,57

8,61

9,52

8,24

9,11

1,73

1,91

Сухостепова зона
Присиваська

61,54

68,02

2,91

3,22

11,97

13,22

Карпатська Гірська область
Передкарпаття

56,77

62,75

3,28

3,63

11,94

13,19

16,61

18,36

6,38

7,05

0,02

0,02

Карпати

24,34

26,90

2,86

3,16

26,36

29,13

36,90

40,78

4,51

4,98

0,04

0,04

Закарпаття

52,70

58,25

8,82

9,75

10,06

11,12

22,38

24,74

1,03

1,14

–

і

39,48

43,64

16,37

18,10

0,84

0,93

28,43

31,42

8,60

9,50

1,28

берег

20,46

22,61

21,10

23,32

1,64

1,82

47,68

52,69

4,12

4,56

–

–

Кримська Гірська область
Кримські
Передгір’я
Південний
Криму

Гори

1,41
–

3. Не визначено вимоги до взаємної просторової дислокації компонентів
оптимального ландшафту.
4. Проблема оптимізації агроландшафту не розглядається з позицій
системного аналізу, яким визначається роль кожного компоненту в створенні
збалансованого землекористування території.
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З позиції системного аналізу головним чинником формування ландшафту
є рельєф та клімат, оскільки вони є не лише ініціаторами формування ландшафту,
а також орієнтирами встановлення його рівноважного виду.
Нам відомо, що головним призначенням агроландшафту – є виробництво
максимально можливої с/г продукції при кліматичних умовах даної території.
Загалом зараз для оптимізації агроландшафтів використовуються: селекція та
районування культур, сівозміни, хімізація, гідромеліорація та збільшення
посівних площ. Але використання цих традиційних шляхів інтенсифікації с/г
виробництва, лімітовано екологічними обмеженнями:
- хімізація призводить до забруднення ґрунтів, радіонуклідами та
важкими металами;
- із-за гідромеліорації наступає засолення ґрунтів;
- а потенціал нарощування площ орних земель практично вичерпано.
Тому в даній роботі оцінено величенну та радіус просторового впливу лісів
і водоймищ на характеристики мікроклімату території.
Позитивний вплив лісів (рис. 1) на агроландшафт характеризується
пом’якшенням температури повітря [5].

Рис.1 – Хід середніх значень температури повітря
1 – на полях; 2 – в сусідніх лісонасадженнях
t °С – шкала температури; II, IV, VI – місяці року

Різниця в температурі повітря між полем і залісненою ділянкою сягає до 3
градусів. Вплив лісів характеризується зменшенням температури повітря,
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найбільший ефект помітний у вегетаційний період, сприяючи позитивному
пом’якшенню клімату.
Зазначений ефект обумовлений тим, що ліси створюють суттєву
перешкоду вітрам [5], спрямовуючи приземлені повітряні потоки у верхні шари
атмосфери (рис. 2), де адіабатне пониження їх температури призводить до
формування додаткових локальних опадів, кількість яких може становити понад
12 % річних.

Рис. 2 – Особливості обміну повітря в лісах
а – затримання в лісах холодного повітря при проходженні теплого фронту;
б – швидке витіснення теплого повітря з лісів при проходженні холодного фронту.

Зокрема, якщо заліснення території сягає більш ніж 80 %, кількість
локальних опадів може зростати (рис. 3) на 140 мм. на рік.

Рис. 3 – Залежність річних сум опадів h, мм. від лісистості f, %
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Таким чином, через формування у лісах холоднішого, порівняно з
незалісненими територіями, повітря, кожен гектар лісу сприяє збереженню
декількох тисяч м3 ґрунтових вод, перерозподіляючи їх між іншими
компонентами агроландшафту. Наведені у таблиці 4 виміри свідчать [5], що
випаровування води з відкритого поля становить 87,1 % від річного шару опадів,
а в сосновому лісі воно зменшується до 28,4 %.
Таблиця 4 – Випаровування з поверхні ґрунтів соснових насаджень
Насадження

Відкрита
ділянка
Сосновий
ліс

У період з травня

Показник

За рік

по жовтень
мм.

%

мм.

%

Опади

398,1

100,0

872,2

100,0

Випаровування

346,6

87,1

346,6

39,7

Опади

398,1

100,0

872,2

100,0

Випаровування

112,9

28,4

112,9

12,9

Описані ефекти сприяють покращенню водного балансу території,
формуючи мікроклімат прилеглих рільних земель. Важливо, що на величину
зазначених ефектів може впливати рельєф місцевості та породи дерев.
Для умов Сілезії [6] вплив таких факторів

виявлено близьким до

функціонального:

H  529  0,78  f  0,57  h ,

(1)

де H – річна кількість опадів, мм;
f

– залісненість території, %;

h – висота рельєфу над рівнем моря, м.
Вплив водоймищ характеризується випаровуванням вологи з водної
поверхні, що регулює температурний режим та вологість повітря навколишньої
території. Відстань, на якій відчуваються такий вплив від водного об’єкту,
переважно залежить від його розмірів та характеру рельєфу навколишньої
території.
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За даними досліджень [7], така відстань (рис. 4) від берегової лінії
водосховищ можу сягати 3–5 км, але практично відчутною вважається відстань
у 1,5–2 км.

Рис. 4 – Зменшення амплітуди температури повітря
Тому розташовувати лісові масиви та обводнені землі необхідно на такій
відстані один від одного, щоб зони їх функціонального впливу на орні землі
перекривалися чи дотикалися. Очевидно, що підтриманню стабільності
агроландшафту сприятиме таке розміщення лісів та водойм, при якому орна
земля перебуватиме у зоні їх сприятливого впливу.
Якщо деякі угіддя знаходяться на не достатній відстані від лісових або
водних компонентів агроландшафту, необхідно вжити заходів для їх усунення
через трансформацію угідь.
Висновки: основним результатом дослідження є розвиток системного
підходу до оптимізації агроландшафту на основі обґрунтування доцільності
трансформації його компонентів з метою формування їх розмірів та забезпечення
раціонально взаємного просторового розміщення.
Показано, що метою оптимального агроландшафту є формування
мікроклімату (вологість, температура, вітри), сприятливого для ведення с/г
виробництва;
Оцінено позитивний влив лісів і водойм на характеристики мікроклімату
території.
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ПРОСТОРОВЕ РОЗМІЩЕННЯ ОРНИХ ЗЕМЕЛЬ ПЛАНЕТИ
Артамонов В. В., д.т.н., професор, Василенко М. Г. старший викладач,
Манжелівська І. Л. студентка кафедри геодезії, землевпорядкування та
кадастру
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Розглянуто просторове регіональне розміщення орних земель планети,
сформоване історично з врахуванням та максимальним використанням
сприятливих місцевих клімату та рельєфу. Показано доцільність визначення
локального компонентного складу угідь оптимального агроландшафту на основі
системного системного аналізу їх взаємодії.
Серед рекомендацій вітчизняних науковців щодо покращення управління
земельними ресурсами країни провідне значення приділяється насамперед
оптимізації агроланшафтів, зокрема дотримання рекомендованих співвідношень
площ різних угідь, що для умов України означає трансформацію порядку 12 млн
га орних сільськогосподарських земель в інші угіддя чи навіть інші категорії.
Потреба

такої

трансформації

обумовлюється

піклуванням

про

забезпечення стійкості агроландшафтів, яка вважається суттєво пониженою
через надмірну, порівняно з територією ЄС, США, інших провідних країн світу,
розораність території України.
Складність дотримання потреби радикального зменшення розораності
території країни викликає стурбованість землевласників на лише своєю
масштабністю, а також непевністю його обгрунтування насамперед посиланням
на зарубіжний досвід. Такі посилання не доповнюються аналізом причин та
умов, як це потребує принцип наукової об’єктивності.
Інформаційною базою такого аналізу слугують найбільш достовірні оцінки
земельних ресурсів країн світу, надані продовольчою та сільськогосподарською
організацією (ФАО).
Розмір та структура світового земельного фонду свідчать, що при загальній
території суші планети біля 14,9 млрд га, з яких виключаються непридатні до
24

традиційного використання землі Антарктиди і Гренландії, решта земель в
об’ємі 13045,4 млн га структурно розподілена на землі сільськогосподарського
призначення (4846,1 млн га – 37,1 %), ліси (4138,0 млн га – 31,7 %) та інші землі
(4061,3 млн га – 31,2 %).
Землі сільськогосподарського призначення використовуються як рілля
(1345,3 млн га – 10,3 %), пасовища (3395,3 млн га – 26,0 %) та під багаторічні
насадження (105,5 млн га – 0,8 %).
Серед наведених величин площ звертає увагу значна територія інших
земель та відносно невелика, що використовується як рілля.
Категорія «інші землі» охоплює території, що в кількості біля 3 %
використовуються під житлову забудову, для промислових та інфраструктурних
об’єктів, а також для гірничих розробок. Основну частину інших земель
складають безлюдні пустелі, високогір’я, скельові утворення, площі під
льодовиками, водами тощо. В цілому на 78 % земельного фонду планети діють
фактори,

що

обмежують

(таблиця

1)

використання

земель

для

сільськогосподарського виробництва.
Важливо відзначити, що навіть з 22 % земель, придатних для
сільгоспвиробництва,

13

%

характеризуються

потенційно

низькою

продуктивністю, 6 % – середнього і лише 3 % – високою.
Таблиця 1 – Фактори обмеження сільгосп використання земель
Фактори обмеження
Площа, млн га
Льодовики
1490
Низькі температури
2235
Сухість клімату
2533
Крутизна схилів
2682
Малопотужність грунтів
1341
Мало споживних речовин
735
Перезволоження грунтів
596

Частка суші, %
10
15
17
18
9
5
4

Найбільші площі таких несприятливих земель мають Азія, Австралія,
Південна Америка і Африка. Набагато краще в цьому відношенні ситуація в
Європі

і

Північній

Америці.

В
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результаті

історично

сформоване

сільськогосподарське освоєння (частка сільськогосподарських угідь від
загальної площі суші регіону) має об’єктивне підгрунтя бути в даний час суттєво
вищим і становить біля 58 % в Океанії, у Європі 47 % та 42 % в Азії.
Території Південної Америки та Африкой, при всій різноманітності їх
природних умов, мають цей показник на рівні лише біля 7 %, що обумовлено
наявністю значних площ рідконаселених і засушливих або перезволожених
тропічних областей. Мала забезпеченість Австралії (менше 6 %) пояснюється
насамперед посушливістю климату регіону и його бідністю поверхневими
водами.
Натомість локально для окремих країн регіону можуть бути аномально чи
навіть винятково сприятливі умови для вирощування рослинної продукції.
Зокрема, значно розораними є землі територій Бангладеш, Данії, Індії, Угорщині
та України, що визначається насамперед мірою її сприятливості для ведення
землеробства. Мусонні області Азії, особливо приморські території, мають
розораність, наближену до граничної. Тому в цілому у Бангладеш вона становить
біля 67 %, а в деяких областях країни перевищує 80 %. В Європі такі сприятливі
умови збільшення частки орних земель на території країни мають Молдова (54,5
%), Україна (53,8 %), Данія (52,6 %) та Угорщина (49,5).
Характеристика земельного фонду континентів, наведена в таблиці 2,
свідчить, що Європа має суттєву частку орних земель (без врахування
територіально європейських країн СНД), яка в 3,4 рази перебільшує відповідну
середньосвітову забезпеченість.
Таблиця 2 - Характеристика земельного фонду континентів планети,%
Угіддя
Зем. фонд
Рілля
Луг, пас.
Ліс
Інші

Європа Азія Африка Пн.Амер Пд.Амер Авст,Океан Разом
8
33
23
17
13
6
100
27
32
15
15
8
3
100
16
18
24
10
17
15
100
10
28
18
17
24
3
100
16
34
22
14
9
5
100
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Орнопридатні землі мають для людства особливе значення, бо їх
використанням забезпечується майже 90 % товарного виробництва продукції
сільського господарства. Майже експонентний ріст населення планети спонукає
людство до розширення виробництва харчової продукції, зокрема використання
резерву (таблиця 3) збільшення площ орних земель. При середньому рівні
освоєння орних земель порядку 60 %, освоєність їх в Європі сягає 88 % і її резерв
освоєння становить лише 2 % світового.
Таблиця 3 – Резерв освоєння орнопридатних земель планети
Показники

Значення показників за регіонами

Разом

СНД Європа Азія Афр. Пн.Ам Пд.Ам Австр.
Орнопридатні землі, млн

360

160

600

430

360

410

130

2470

Освоєні землі, млн га

230

140

460

185

275

140

50

1480

Ступінь освоєння, %

64

88

77

43

75

34

38

60

Резерв освоєння, млн га

130

20

140

245

102

270

80

990

Ступінь резерву регіону,

36

12

23

57

25

66

62

13

2

14

25

11

27

8

га

%
Частка світового резерву,

100

%

Експоненційний ріст населення планети та збільшення потреб у продуктах
харчування призвело до опікування людством розширення площ орних земель
призвело до їх подвоєння за період 1900–1990 роки.
Тенденція сьогодення зовсім інша. Щорічно для сільськогосподарського
використання освоюються 4–5 млн га земель, але одночасно через нераціональне
використання (перевипасання худоби, неправильне зрошення, знезліснення,
застосування

виснажливих

систем

землеробства)

щорічне

зменшення

сільськогосподарських земель становить 6–12 млн га.
За останні 50 років в світі деградувало майже 1,2 млрд га, які були виведені
з виробництва. В цілому біля 17 % земель деградовані через ерозію, засолення,
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заболочування, через інший негативний фізичний та хімічний вплив. Найвищий
відсоток деградованих земель в Західній Європі (23 %), дещо більшій (18 %) від
середнього – в Африці. В Україні, при загальній площі земель 60,3 млн га, в
різній мірі еродовано біля 11,3 млн га, або 18,7 % території країни.
В цілому можна стверджувати, що формування сільськогосподарських та,
насамперед, орних угідь диктувалось регіональними умовами, серед яких
визначними були клімат та рельєф місцевості. Більш того, є підстави вважати,
що з часом ця тенденція буде підсилюватись і обумовить системного
міждисциплінарного перегляду обгрунтувань сучасних рекомендацій щодо
регіональних відсотків оптимальних угідь, як складових оптимального
агроландшафту.
Регіональні рекомендації повинні змінитися на місцеві чи навіть локальні,
які повніше та глибше і конкретніше враховуватимуть чинники, якими
забезпечується трансформація агроландшафту у бажаному суспільством
цільовому напрямку.
Теоретичною основою такого підходу

слугуватиме визначення ролі

кожного компоненту агроландшафту та сімбіотичних ефектів їх взаємодії.

УДК 347.214.2:352.075.1(470+571)
ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НЕДВИЖИМЫМ
ИМУЩЕСТВОМ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ В РОССИИ
Букин С. Н., к.э.н., доцент кафедры «Землеустройство и геодезия»
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет архитектуры и
строительства»
В статье проанализированы характерные черты и предложены основные
направления развития системы управления недвижимым имуществом на
муниципальном уровне.
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В соответствии со ст. 130 Гражданского Кодекса РФ к недвижимым вещам
(недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки, участки
недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых
без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания,
сооружения, объекты незавершенного строительства [1].
Известно, что земельные участки определяют местоположение единого
объекта недвижимости. С другой стороны, возведённые объекты недвижимости
определяют коммерческие возможности земельного участка (исключения –
земли сельскохозяйственного и природоохранного назначения).
Управление собственностью представляет собой процесс воздействия
государственных и муниципальных органов власти на субъекты различных форм
собственности с целью с целью рациональной и эффективной организации
использования ресурсов и осуществления производственной и хозяйственной
деятельности. Основными инструментами государственного регулирования
применительно

к

системе

управления

недвижимостью

являются

градостроительное регулирование, лицензирование; фискальная система,
система лицензирования.
Особое место в системе отношений в сфере недвижимости отводится
мероприятиям, направленным на пространственную организацию территорий
населённых пунктов, – градостроительному регулированию.
При реализации всех решений в сфере управления недвижимостью на
муниципальном уровне важен системный подход, который предполагает, что все
проектные решения должны приниматься с учётом всех подсистем и
особенностей конкретной территории. Системный подход основывается на
специализированной оценке объектов недвижимости в зависимости от масштаба
поставленных задач, функционального назначения и размера объекта.
В жилищной сфере эффективность управления следует оценивать как по
качеству организации территории населённого пункта, региона в целом, так и по
степени использования отдельного дома. К основным критериям эффективного
управления жилыми комплексами на территории населённого пункта следует
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отнести строительство домов всех ценовых сегментов, создание благоприятной
среды,

повышение

обеспеченности

жилой

площадью.

Эффективность

управления отдельным многоквартирным домом может быть оценена как с точки
зрения комфортности проживания, так и по показателям коммерческой
деятельности.
С позиции управления земельный участок и расположенное на нём здание
составляют единое целое. Так, например, стоимость земельного участка и
расположенных на нём зданий и сооружений напрямую зависит от
местоположения.
Исключительна важность земельно-имущественных отношений для
муниципальных образований, поскольку земельные участки с расположенными
на них объектами недвижимости прикреплены к территориям муниципалитетов.
Имущественные

доходы

составляют

значительную

долю

финансовых

поступлений в местные бюджеты.
С учётом перечисленных вопросов система управления объектами
недвижимости на муниципальном уровне должна быть направлена на решение
ряда задач:
−

всесторонняя поддержка становления и развития системы управления

недвижимостью;
−

согласование действий на региональном и местном уровнях в целях

комплексного развития территорий;
−

развитие инфраструктуры территорий и создание оптимальных

условий для развития отраслей народного хозяйства в регионе в целом и в
отдельных муниципалитетах в частности;
−

решение социально-экономических задач;

−

создание благоприятного инвестиционного климата;

−

контроль за соблюдением законов.

Главная задача муниципальных органов власти в сфере управления
объектами недвижимости – привлечение инвестиций, сохранение качественных
и количественных характеристик этих объектов.
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Остро стоит проблема обеспечения новых жилых домов объектами
инженерной и социальной инфраструктуры. Эта задача должна решаться на
основе механизмов государственно-частного партнёрства, поскольку частные
застройщики не получают прямой прибыли со строительства инженерных сетей
и социальных учреждений.
К важным проблемам муниципального уровня относится увеличение
доходов местных бюджетов. В системе земельно-имущественных отношений
существует эффективный инструмент, способствующий повышению уровня
налоговых поступлений: инвентаризация и постановка на учёт объектов
недвижимости.
Одна из серьёзных проблем крупных городов – точечная застройка.
Основная причина точечной застройки – желание девелоперов сэкономить на
инженерных

сетях

и

социальной

инфраструктуре.

При

этом

новые

многоэтажные дома или иные объекты (торговые центры, парковки),
возведённые на месте парков, скверов, вызывают протесты местных жителей. В
условиях миграции населения в мегаполисы необходимы новые технические
приёмы для решения проблемы скученности при застройке (строительство
подземных парковок, гаражей и др).
Эффективность управления недвижимым имуществом на муниципальном
уровне в большой степени определяется структурой органов управления
земельной сферой, в состав которых входят: отдел архитектуры, отдел
управления муниципальным имуществом, земельный отдел.
Возможно несколько вариантов организации деятельности перечисленных
отделов: самостоятельные подразделения; объединённое управление земельноимущественными

отношениями

и

архитектурный

отдел;

объединённое

управление градостроительства и земельных отношений и отдел по управлению
муниципальным имуществом.
Наиболее эффективна модель, предполагающая делегирование функций
контроля и управления земельными ресурсами, муниципальным имуществом и
застройкой одному из заместителей главы администрации.
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Одно из основных направлений реализации государственной политики в
сфере управления объектами недвижимости – разграничение государственной
собственности на земельные участки, здания, строения сооружения.
Постановлением Правительства РФ от 14.04.2016 N 307 «Об утверждении
перечня документов, необходимых для государственной регистрации права
собственности Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования на земельный участок при разграничении
государственной собственности на землю, и о признании утратившим силу
постановления Правительства Российской Федерации от 30 июня 2006 г. N 404»
установлен

перечень

документов,

необходимых

для

государственной

регистрации права собственности соответствующего уровня. Однако на
практике

возможно

увеличение

сроков

разграничения

вследствие

несогласованности действий различных инстанций [7].
На основании анализа правовых норм можно сделать вывод о
необходимости внесения изменений в процесс разграничения государственной
собственности на землю. Разграничение государственной собственности
необходимо осуществлять в зависимости от административно-территориальной
принадлежности

(федеральный

муниципальный

уровень)

уровень,

уровень субъектов

зарегистрированного

федерации,

права собственности

на

земельные участки.
Регистрация прав собственности Российской Федерации, субъектов
федерации и муниципальных образований должна осуществляться на основании
обращений правообладателей при добровольном отказе от прав на такие
земельные участки, при переводе земельных участков из одной категории в
другую, при переоформлении прав на них, при государственной регистрации
ранее возникших прав, ограничений (обременений).
Положительным следствием осуществления процедуры разграничения
прав для бюджетов всех уровней является возможность точного расчёта объёма
поступающих платежей. Кроме того, определение собственников всех
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земельных участков позволит повысить эффективность управления в сфере
земельно-имущественных отношений.
Подводя итоги, необходимо выделить характерные черты сложившейся
системы управления недвижимым имуществом на муниципальном уровне:
− с цель повышения качества оказания услуг в сфере недвижимости
необходимо планомерно расширять полномочия частных организаций с целью
создания условий для развития конкуренции, повышения качества услуг и
снижения их стоимости;
− ввиду значительной важности налога на недвижимость необходимо
проводить

регулярные

корректировки

стоимости

объектов

на

основе

комплексной оценки и разрабатывать мероприятия, направленные на развитие
рынка недвижимости;
− дублирование

функций

в

органах

управления

и

отсутствие

эффективной коммуникации между подразделениями приводит к увеличению
времени оказания услуг и обработки данных, что снижает оперативность
принятия решений;
− эффективность управления недвижимостью следует оценивать с трёх
позиций: сохранение ценных свойств объектов, пополнение местного бюджета,
пространственная организация территорий.
На

основании

изучения

и

систематизации

результатов

научных

исследований [2–5] можно сформулировать основные направления развития
системы управления недвижимым имуществом на уровне муниципальных
образований:
1)

регулирование

взаимосогласованными

должно

осуществляться

нормами

федерального,

в

соответствии
регионального

с
и

муниципального законодательства, при этом приоритете имеют федеральные
правовые акты;
2) правовые нормы, регулирующих земельно-имущественные отношения
в рамках других отраслей права, должны быть согласованы с требованиями
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земельного

законодательства

и

нормативно-правовых

актов

в

сфере

недвижимости;
3) регулирование сферы недвижимости должно осуществлять на
основании статистических данных, научно-обоснованных прогнозах; с учётом
временных и пространственных изменений земельного фонда страны, динамики
цен на рынке недвижимости;
4)

для

качественной

оценки

ресурсов

необходимо

использовать

актуальную информацию о правовом, экологическом, хозяйственном статусе
объектов, информацию из официальных источников, таких как государственный
кадастр недвижимости, управление статистики, Росреестр;
5) цель управления земельно-имущественными отношениями – создание
предпосылок для устойчивого социально-экономического функционирования
территорий с учётом экологических требований.
Одна из ключевых задач повышения эффективности функционирования
всей сферы земельно-имущественных отношений

– совершенствование

информационного обеспечения в части актуализации сведений о состоянии и
использовании объектов недвижимости.
В целях комплексного развития системы управления недвижимым
имуществом на муниципальном уровне необходимо использовать методы и
инструменты экономического анализа, маркетинга, менеджмента, статистики,
математического моделирования, позволяющие получить наилучшие результаты
с наименьшими затратами в кратчайшие сроки.
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СТРУКТУРА ЗЕМЕЛЬ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Гальченко Н. П., к.б.н., доцент кафедри геодезії, землевпорядкування та
кадастру
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградского
Шахова В. А. інженер із землеустрою та кадастру
Проведений аналіз структури земель природно-заповідного фонду
Миколаївської області станом, а саме встановлення: рівня заповідності у
розрізів районів областей, кількості об’єктів та територій ПЗФ, площа різних
категорій.
Природно-заповідний фонд становлять ділянки суші і водного простору,
природні комплекси та об'єкти яких мають особливу природоохоронну, наукову,
естетичну, рекреаційну та іншу цінність і виділені з метою збереження природної
різноманітності ландшафтів, генофонду тваринного і рослинного світу,
підтримання загального екологічного балансу та забезпечення фонового
моніторингу навколишнього природного середовища [1].
Миколаївська область розташована на півдні України в басейні нижньої
течії ріки Південний Буг. На заході межує з Одеською, на півночі з
Кіровоградською, на сході та північному сході з Дніпропетровською і на
південному сході з Херсонською областями. На півдні омивається водами
Чорного моря. Площа – 24,6 тис.км² [2].
Більша частина Миколаївщини належить до Степової зони, або
Понтійської ботаніко-географічної провінції, включаючи Західнопонтичний та
Чорноморсько-Азовський степові округи [3], і лише північний захід області
розташований у Дністер-Придніпровському округу Субпонтійської провінції,
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що за фізико-географічним районуванням відповідає Лісостепу. Ґрунтовий
покрив складають чорноземи опідзолені та типові (лісостепові), чорноземи
звичайні (північно-степові) та південні, каштанові ґрунти в комплексі із
солонцями і солодями, піщані і супіщані ґрунти, місцями – сипучі піски.
Природно-заповідний

фонд

Миколаївської

області

станом

на 01.01.2016 року налічував 140 об’єктів загальною площею 101749,54 га [4]. З
них 7 об’єктів (47617,46 га) – загальнодержавного значення та 133 об’єктів
(54132,08 га) – місцевого значення. Відсоток заповідності складає 4,13 %.
На території Миколаївської області представлено 9 категорій із 11, серед
відсутніх дендрологічні парки та ботанічні парки.
Загальна площа об’єктів загальнодержавного значення становить 47617,46
га і кількість 7 об’єктів. Серед об’єктів загальнодержавного значення найбільші
площі займають національні природні парки, їх загальна площа становить 86,86
%. НПП «Бузький Гард» знаходиться у Кривоозерському, Первомайському,
Арбузинському, Вознесенському, Доманівському та Братському районах на
площі 6138,13 га. НПП «Білобережжя Святослава» знаходиться у Очаківському
і Березанському районах на площі 35223,15 га. Об’єкти створені у 2009 році.
Ботанічна пам’ятка природи має 0,02 % (11 га), також схожий відсоток має парк
пам’ятка садово-паркового мистецтва 0,04 %.
Серед категорій об’єктів ПЗФ місцевого значення свідчить, що загальна
кількість – 133 на площі 54132,08 га. За площею переважають 5 регіональних
ландшафтних парків на площі 72,68 % (39345,2 га), а найменшу площу мають
пам’ятки природи гідрологічна та геологічна – це 0,05 % і 0,06 %.
Проаналізувавши об’єкти місцевого значення ми встановили, що за кількістю
переважають заказники – 54, пам’ятки природи – 43, парк-пам’ятки садовопаркового мистецтва – 18, заповідні урочища – 13, регіональні ландшафтні парки
– 5.
На території області знаходиться 55 заказників (1 – загальнодержавного
значення і 54 – місцевого значення) на загальній площі 10657,92 га.
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0,82% 15,90% 34,43%
ландшафтний

2,65%

лісовий
ботанічний
орнітологічний

іхтіологічний

3,50%

гідрологічний

42,69%

Рис. 1 – Розподіл заказників за видами
Серед заказників найбільші площі займають 14 лісових заказників 42,69 %,
на другому місці – 22 ландшафтних заказників 34,43 %, на третьому – 6
гідрологічних заказників 15,90 %, а найменші площі мають 2 іхтіологічні
заказники 0,82 %.
Із усіх видів пам’яток природи, найбільшу кількість мають ботанічні
пам’ятки природи 58,69 %, на другому місці – комплексна пам’ятка природи
20,32 %, на третьому місці – геологічна 11,52 % і найменшу площу мають
гідрологічні пам’ятки природи 9,47 %.
0,71%
0,71%
9,22%
13,48%

біосферний заповідник
0,71%

1,42%
3,55%

природний заповідник
39,01%

національний природний
парк
регіональний ландшафтний
парк
заказник
пам'ятка природи
парк пам'ятка садовопаркового мистецтва
заповідне урочище

31,21%

зоопарк
Рис. 2 – Розподіл об’єктів ПЗФ за кількістю
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У цілому найбільші площі серед категорій об’єктів ПЗФ займають 2
національні природні парки на загальній площі 41361,28 га, що становить 40,65
% усіх земель ПЗФ області, а також 3 регіональних ландшафтних парки на площі
39345,2 га (38,67 %). Найменшу площу серед категорій об’єктів ПЗФ займає
зоопарк на площі 18,48 га (0,02 %).
3,59% 0,02%
2,69%
0,20%
1,65%
0,29%

біосферний заповідник
40,65%

12,23%

природний заповідник
національний природний
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регіональний ландшафтний
парк
заказник
пам'ятка природи

38,67%

парк пам'ятка садовопаркового мистецтва
заповідне урочище
Рис. 3 – Розподіл об’єктів ПЗФ за площами

За площами наступний розподіл: біосферний заповідник 2741,0 га (2,69 %),
природний заповідник 1675,7 га (1,65 %), національні природні парки 41361,28
га (40,65 %), зоопарк 18,48 га (0,02 %), регіональний ландшафтний парк 39345,2
га (38,67 га), заказники 12439,92 га (12,23 %), пам’ятка природи 296,96 га (0,29
%), парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва 214,3 га (0,21 %), заповідне
урочище 3656,7 га (3,59 %).
Таким чином на території Миколаївської області переважають категорії
об’єктів ПЗФ місцевого значення – це становить 53,2 % (54132,08 га), а
загальнодержавного значення 46,8 % (4761746 га).
На першому місці за рівнем заповідності посідає Очаківський район
32930,82 га (22,10 %), а найменшу площу має Снігурівський район – 74,51 га
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(0,06 %). Найбільша кількість об’єктів за кількістю знаходяться на території
Вознесенського (22) і Миколаївського (23) районів, а найменша кількість у
Врадівському (1) районі.
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1. Закон України «Про природно-заповідний фонд України» від 16 червня
1992 року, N 2456-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-12/page3.
2. Географічна енциклопедія України: У 3 т. – К.: Українська Радянська
Енциклопедія, 1990.
3. Лисецкий Ф.Н., Молодецкий А.Э. География Николаевской области:
природа, население, хозяйство. – Николаев: Наука, 1990.
4. Статистичні дані Міністерства екології та природних ресурсів на початок
2016 р.

ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ЗЕМЕЛЬ У ЗОНІ ЗРОШЕННЯ
Грановська Л.М., д.е.н., професор, завідувач кафедри сільськогосподарських
меліорацій та економіки природокористування
Морозов О.В., д.с.-г.н., професор, кафедри землеустрою, геодезії та кадастру,
ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»
Морозова О.С., к.е.н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин
ПВНЗ «Міжрегіональний університет бізнесу та права»
В роботі розроблено та науково обґрунтовано сценарії впровадження
еколого-орієнтованих систем землекористування в зоні зрошення, що
враховують еколого-меліоративний стан земельних ресурсів та напрями
раціонального використання зрошуваних земель для вирощування екологічнобезпечної продукції.
В сучасних складних, як з економічного, так із екологічного боку умовах,
назріла об’єктивна потреба надати пріоритет еколого-економічної ефективності
40

у прийнятті господарських рішень. Успішне функціонування сучасного
аграрного сектору з урахуванням раціонального використання земельних
ресурсів і охорони навколишнього середовища обов’язково повинно припускати
інтегрування методів регулювання природних, соціальних і економічних
процесів

у

єдину

методологічну

концепцію

управління

складними

агроекосистемами.
Метою
економічних

наукового
засад

сільськогосподарських

дослідження

розвитку

є

удосконалення

екологічного

земель

з

метою

моніторингу

організаційнозрошуваних

екологічної

оцінки

сільськогосподарських земель, що зрошуються та розробки і впровадження
сценаріїв еколого-орієнтованих систем землекористування в зоні зрошення.
Об’єктом
економічних

дослідження
засад

є

розвитку

процеси

удосконалення

екологічного

моніторингу

організаційнозрошуваних

сільськогосподарських земель у ТОВ «Імперіал Агро ЛТД» Голопристанського
району Херсонської області (рис. 1).

Рис. 1 – Структура землекористування ТОВ «Імперіал Агро ЛТД»
Голопристанського району Херсонської області
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Вченими

Інституту

агроекології

та

природокористування

НААН

затверджена методика, критерії та нормативні показники щодо якісної оцінки
придатності сільськогосподарських земель для вирощування екологічно
безпечної сільськогосподарської продукції [1]. Запропонована методика
визначає якість сільськогосподарських угідь за показниками санітарногігієнічного стану ґрунту, екологічної стійкості ґрунту та агрохімічними
показниками ґрунтової родючості (рис. 2). Однак, у методиці не враховано зміни
якості ґрунту під впливом тривалого зрошення.
Нами пропонується, при оцінці придатності зрошуваних земель для
вирощування екологічно безпечної сільськогосподарської продукції:
- розширити перелік гідрогеолого-меліоративних показників: якість
зрошуваних вод, глибину залягання та мінералізацію ґрунтових вод, ступень
засолення та осолонцювання метрового шару ґрунту й зони аерації (рис. 2).
- та ввести інтегральну (сумарну) оцінку придатності зрошуваних земель
для вирощування екологічно безпечної сільськогосподарської продукції (табл.1).
Таблиця

1

–

Критерії

та

нормативні

показники

придатності

сільськогосподарських угідь вимогам спеціальних сировинних зон у Степу
України
Нормативи за ступенем придатності
обмежено
придатні
непридатні
придатні
2
3
4
1. Показники санітарно – гігієнічного стану ґрунту

Критерії та показники
(індикатори)
1

Щільність
забруднення,
Кі/км2
Цезієм (Cs)-137
Стронцієм (Sr) -90
Рухомі форми важких
металів, відносно значення
ГДК, мг/кг *:
кадмій (Cd)
свинець (Pb)
ртуть (Hg)
Залишки
пестицидів,
відносно значення ГДК,
мг/кг **:
ДДТ і його метаболіти

<1,0
< 0,02

1-5
0,05 - 0,02

< 2,0
< 6,0
< 2,1

>5
> 0,05

≥ 2,0
≥ 6,0
≥ 2,1

Методи
контролю
показників
5

[1]

[1]

[1]
< 1,0
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≥ 1,0

ГХЦГ (сума ізомерів)
2,4-Д (амінна сіль)

< 1,0
≥ 1,0
< 0,25
≥ 0,25
2. Показники екологічного стійкості ґрунту

Глибина
гумусованого
шару, см
Віст гумусу в орному шарі,
%
Гранулометричний склад

> 50

50 - 25

< 25

[1]

> 4,0

4,0 - 2,0

< 2,0

ДСТУ 4289

суглинок
важкий,
середній і
легкий

глина
легка,
супісок

пісок
зв’язаний,
рихлий,
глина важка

ГОСТ 12536

Реакція
ґрунтового
≤ 7,5
7,6 - 8,5
≥ 8,6
ГОСТ 26483
розчину, одиниць рН
Сума увібраних основ, мг> 20
20 - 10
< 10
ГОСТ 27821
екв/100 г
Ступень
насичення
> 70
70 - 50
< 50
ГОСТ 26487
обмінними основами, %
Протиерозійна стійкість за
вмістом агрегатів від 0,25
> 75
75 - 50
< 50
[1]
до 10 мм, %: повітряносухих
Щільність ґрунту, г/см3:
Середнього та важкого
1,1 - 1,3
1,3 - 1,5
> 1,5
ДСТУ ISO 11272
гранулометричного складу
3. Агрохімічні показники ґрунтової родючості
Азот за нітрифікаційною
здатністю ґрунту, мг/кг
> 15
15-8
<8
[1]
ґрунту
Рухомий фосфор, мг/кг
> 30
30-15
< 15
ДСТУ 4114
ґрунту за методом Мачігіна
Рухомий
калій,
мг/кг
> 200
200-100
< 100
ДСТУ 4114
ґрунту за методом Мачігіна
Рухомі
форми
мікроелементів,
мг/кг
ґрунту
за
методом
Крупського-Александрової
цинк
ОСТ 10147-88
> 5,0
5,0-2,0
< 2,0
марганець
> 20
20-10
< 10
ОСТ 10148-88
>
0,5
0,5-0,2
<
0,2
мідь
ОСТ 10149-88
> 0,30
0,30-0,15
< 0,15
кобальт
ОСТ 10149-88
4. Гідрогеолого – меліоративні показники стану земель
І клас за
І клас (ІІ клас
Якість зрошувальних вод
всіма
за окремими ІІ-ІІІ класи
ДСТУ 2730–94
критеріями показниками)
Середня за вегетаційно –
поливний період глибина
ВНД 33-5.5-02понад 5,0
5,0-Нкр
менше Нкр
залягання рівня ґрунтових
97
вод (РГВ) відносно Нкр, м
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Мінералізація
ґрунтових
вод при РГВ менше Нкр,
г/дм3
Ступень
засолення
метрового шару й зони
аерації
Ступень
солонцюватості
метрового шару й зони
аерації

менше 1,0

1,0-3,0

більше 3,0

ВБН 33–5.5–01–
97

незасолений

слабкий і
середній

сильно і
дуже сильно
засолені

ВБН 33–5.5–01–
97

несолонцюваті

слабо
солонцюва
ті та
середньосо
лонцювааті

сильно та
дуже сильно
солонцюваті

ВБН 33–5.5–01–
97

Примітка:
* гранично допустимі концентрації (ГДК) вмісту рухомих форм важких металів у ґрунті:
кадмій (Cd) = 2,0 мг/кг повітряно – сухого ґрунту;
свинець (Pb) = 6,0 мг/кг повітряно – сухого ґрунту;
ртуть (Hg) = 2,1 мг/кг повітряно – сухого ґрунту;
** гранично допустимі кількості залишкової кількості пестицидів в ґрунті:
ДДТ і його метаболіти = 0,1 мг/кг;
ГХЦГ (сума ізомерів) = 0,1 мг/кг; 2,4-Д (амінна сіль) = 0,25 мг/кг.

При цьому інтегральна (сумарна) оцінка виконується за комплексом
показників, що характеризують склад, властивості, структуру і стан основних
складових геосередовища, спрямованість і інтенсивність їх трансформації в
умовах зрошення, стан забруднення вод і ґрунтів, інші екологічні зміни.
Сукупність оцінок цих показників діагностує ступінь стійкості геологічного
середовища відносно різних видів деградаційних процесів в ґрунтів в умовах
зрошення.
Інтегральна (сумарна) оцінка має стати основою для проведення природносільськогосподарського, еколого-економічного, протиерозійного та інших видів
районування (зонування) зрошуваних земель, впровадження економічного
стимулювання, застосування

ґрунтозахисних

технологій

та підвищення

родючості ґрунтів. Комплексних підхід щодо оцінки стану зрошуваних земель
дає можливість виявлення й узагальнення тенденцій та характеру змін
показників родючості зрошуваних земель (ґрунтів), їх меліоративний стан,
забруднення залишковими кількостями пестицидів, агрохімікатів, важкими
металами, радіонуклідами тощо.
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Показники
санітарно –
гігієнічного стану
ґрунту

Показники
екологічного
стійкості ґрунту
Глибина гумусованого
шару, см

Щільність
забруднення, Кі/км2:
цезієм-137,
стронцієм-90

Рухомі форми
важких металів,
відносно значення
ГДК, мг/кг: кадмій,
свинець, ртуть

Залишки пестицидів,
відносно значення
ГДК, мг/кг: ДДТ і
його метаболіти,
ГХЦГ (сума
ізомерів), 2,4-Д
(амінна сіль).

Віст гумусу в орному
шарі, %

Гранулометричний
склад
Реакція ґрунтового
розчину, одиниць рН
Сума увібраних основ,
мг-екв/100 г
Ступень насичення
обмінними основами,
%
Протиерозійна
стійкість за вмістом
агрегатів від 0,25 до 10
мм, %: повітряносухих
Щільність ґрунту,
г/см3:
середнього та важкого
гранулометричного
складу

Агрохімічні
показники
ґрунтової
родючості
Азот за
нітрифікаційною
здатністю ґрунту,
мг/кг ґрунту

Гідрогеолого –
меліоративні
показники
Якість
зрошувальних вод

Рухомий фосфор,
мг/кг ґрунту за
методом Мачігіна

Середня за
вегетаційно –
поливний період
глибина залягання
рівня ґрунтових
вод (РГВ)
відносно Нкр, м

Рухомий калій,
мг/кг ґрунту за
методом Мачігіна

Мінералізація
ґрунтових вод при
РГВ менше Нкр,
г/дм3

Рухомі форми
мікроелементів,
мг/кг ґрунту за
методом
КрупськогоАлександрової:
цинк, марганець.
мідь, кобальт

Ступень засолення
метрового шару й
зони аерації

Ступень
солонцюватості
метрового шару й
зони аерації

Інтегральна (сумарна) оцінка придатності зрошуваних земель для вирощування екологічно
безпечної сільськогосподарської продукції

Рис. 2 – Показники придатності зрошуваних земель для вирощування
екологічно безпечної сільськогосподарської продукції у зоні Степу України
Перелік

показників

залишається

відкритим

для

оптимізації

і

вдосконалення у міру нагромадження інформації щодо стану зрошуваних
земель.
45

Результатом визначення інтегральної (сумарної) оцінка придатності
зрошуваних

земель

для

вирощування

екологічно

безпечної

сільськогосподарської продукції має стати ранжування та подальше районування
земель за групами:
- придатні – зрошувані землі, агроекологічний стан яких дає можливість
вирощувати екологічно безпечну сільськогосподарську продукцію;
- обмежено придатні – зрошувані землі, агроекологічний стан яких дає
можливість вирощувати екологічно безпечну сільськогосподарську продукцію
для деяких сільськогосподарських культур, найстійкіших до впливу токсичних
речовин та за умов впровадження меліоративних заходів;
- непридатні – зрошувані землі, на яких неможливо одержати екологічно
безпечну сільськогосподарську продукцію.
Система спостережень в дослідженні була організована на локальному
рівні моніторингових досліджень (у межах господарства), де вирішуються
питання оцінці просторово – часової мінливості санітарно гігієнічних,
екологічних, агрохімічних та еколого – меліоративних показників зрошуваних
земель.
Інтегральна (сумарна) оцінка умов придатності зрошуваних земель
Херсонської

області

для

вирощування

екологічно

безпечної

сільськогосподарської продукції базується на принципах системної оцінки
сукупності

усіх

факторів

і

критеріїв,

які

мають

безпосередній

та

опосередкований вплив на елементи вирощування екологічно безпечної
продукції.
Згідно результатів проведених досліджень можна відзначити, що
зрошувані землі ТОВ «Імперіал Арго ЛТД» Голопристанського району
Херсонської області за основними критеріями та нормативними показниками
обмежено

придатні

для

вирощування

екологічно

сільськогосподарської продукції (стан земель задовільний) (рис. 3).
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безпечної

При задовільному стані зрошуваних земель для ТОВ «Імперіал Арго ЛТД»
два

можливих

сценаріїв

впровадження

еколого-орієнтовних

систем

землекористування [3–4]:
Сценарій
вирощування

1.

Можливість

використання

сільськогосподарської

продукції

зрошуваних
за

земель

для

еколого-орієнтованими

технологіями, після застосування комплексу меліоративних заходів (табл. 2).
Сценарій

2.

Загальноприйнята

зональна

система

зрошуваного

землеробства із обов’язковим застосуванням комплексу меліоративних заходів.
Розроблені принципи формування інтегрованої інформації про стан,
ефективність використання зрошуваних земель та оцінка придатності земель для
вирощування екологічно безпечної сільськогосподарської продукції є частиною
теоретико-методологічного обґрунтування при організації і впровадженні у
практику екологічного моніторингу зрошуваних земель [2].

Рис. 3 – Інтегральна сумарна оцінка придатності зрошуваних земель ТОВ
«Імперіал Агро ЛТД» для вирощування екологічно безпечної
сільськогосподарської продукції
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Таблиця

2

–

Система

екологічного

нормування

антропогенного

навантаження на сільськогосподарські землі, які зрошуються
Стан зрошуваних
земель

задовільний

1
Якісна
характеристика
стану зрошуваних
земель

Природоохоронні
заходи

2
Агрохімічні показники ґрунтової родючості і
показники санітарно – гігієнічного стану ґрунту
дозволяють одержати високоякісну сировину для
виробництва сільськогосподарської продукції.
Організаційні заходи. Організація та здійснення
екологічного моніторингу зрошуваних земель із
застосуванням ГІС – технологій.
Інженерно – меліоративні заходи. Реконструкція і
ремонт систем інженерного закритого і відкритого
дренажу, внутрішньогосподарської зрошувальної
мережі.
Агромеліоративні заходи. Внесення підвищених доз
гною (5–10 т/га) та профілактичних доз (0,5–1,5 т/га)
кальцієвмісних
сполук.
Обмежене,
науковообгрнутоване
використання мінеральних добрив.
Використання місцевих екологічно чистих сировинних
ресурсів і відходів промисловості: сапропелі, ставковий
мул, а також сидерати.
Агротехнічні заходи: 1. Оптимізація структури
посівних площ, чергування культур у сівозмінах.
Включення у сівозміну багаторічних і злакових трав,
сидератів, зайнятих парів, зернобобових, соле- і
солонцестійких культур. 2. Ґрунтозахисна система
обробітку ґрунту. 3. Застосування органо-мінеральної
системи удобрення.
Режим зрошення. Водозберігаючий екологічно
безпечний на фоні заходів з хімічної меліорації води та
посиленого контролю за станом земель.
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УДК 332.33
УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ В УКРАЇНІ
Даньшова А. В. студентка, Кустовська О. В. к.е.н., доцент
Національний університет біоресурсів і природокористування України
В даній роботі розглянуто основну суть сучасного управління земельними
ресурсами, висвітлено головну мету та завдання ефективного управління
земельними ресурсами, а також проаналізовані деякі проблеми раціонального
управління земельними ресурсами.
Проблема управління земельними ресурсами є досить актуальною і
важливою, оскільки земля завжди була і залишається до цих пір основою для
будь-якого виробництва. Відомо, що земельні ресурси на використанні яких
формується близько 95 % обсягу продовольчого фонду вважаються первинним
чинником виробництва, фундаментом економіки України [1].
Отже, необхідно раціонально використовувати земельні ресурси і
ефективно здійснювати управління ними, бо від цього залежить рівень життя
населення в нашій державі, а також взагалі соціально-економічний, духовний та
інші види розвитку України. Різні проблеми управління земельними ресурсами
та завдання, мету і суть управління земельними ресурсами досліджували і
продовжують

працювати

над

цією

темою

багато

видатних

вчених.

Обґрунтовували та розкривали ці питання у своїх працях такі науковці: А.
Третяк, Л. Новаковський, П. Макаренко, О. Шапоренко, О. Дорош.
Управління земельними ресурсами – це процес постійного вдосконалення
земельних відносин, землекористування і землеволодіння, землевпорядкування
території і землеустрою господарств, оптимізації розподілу земель між галузями
господарського комплексу і раціоналізації їх використання у кожній із них,
розробка і впровадження комплексу заходів з охорони земельного фонду та
підвищення

продуктивності

й

економічної
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ефективності

використання.

А. М. Третяк, розширяючи сутність управління земельними ресурсами в
ринкових умовах, доповнює, що це «процеси реєстрації і розповсюдження
інформації про власність на землю, вартість і використання землі та пов'язаних
із нею ресурсів» [2]. Проблема раціонального та ефективного управління
земельними ресурсами стає дуже актуальною в умовах ринкової економіки, бо
саме в цей період на законодавчому рівні закріплюється різні форми власності
на землю. Цілком зрозумілим стає те, що ті методи управління, які склалися в
період державної власності на землю зовсім не відповідають сучасним і не
можуть забезпечити правильне регулювання земельних відносин в період
ринкової економіки, тому звичайно треба проводити реформування. На жаль,
відсутність єдиної земельної політики не дає можливість проводити ефективне
управління земельними ресурсами і цим самим ускладнює економічний розвиток
України.
Якщо говорити про мету управління земельними відносинами, то можна
стверджувати, що метою управління земельними ресурсами є створення і
забезпечення функціонування системи земельних відносин і землекористування,
що дає змогу найбільшою мірою задовольняти потреби суспільства, які пов’язані
з використанням землі. Взагалі потреби населення задовольняються на основі
різних властивостей землі. У різні часи мета має різний характер: соціальний,
екологічний або економічний, а також може бути комбінований, тобто
сукупність цих характерів [3]. У період ринкової економіки мета має більше
економічний

характер,

бо

управління

земельними

ресурсами

більше

орієнтується на прибуток, тобто на досягнення максимального грошового
надходження в бюджет держави, хоча раніше орієнтуватися на задоволення
потреб населення, тому мета мала соціальний характер.
Для удосконалення процесу управління земельними ресурсами необхідно
розв’язати низку завдань: забезпечення рівноправності всіх форм власності і
господарювання

на

землі;

врахування

регіональних

особливостей

землекористування; економічного регулювання раціонального використання
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землі (платність землекористування, стимулювання та відшкодування збитків);
системного підходу до використання земельних ресурсів.
Варто зазначити, що саме за допомогою землевпорядних дій держава
повинна

виступати гарантом рівноправності державної, комунальної та

приватної форм власності. Для того, щоб відбувалося економічне регулювання
раціонального використання землі повинна бути орендна плата за землю або
земельний податок, що дозволить створити потужний економічний механізм
охорони земель. Щодо системного підходу у землекористуванні, він полягає у
комплексному вивченні земельних ресурсів і тієї частини середовища, що
визначає необхідні умови їх існування.
Також для досягнення мети ефективного управління земельними
ресурсами повинно відбутися розмежування земель державної та комунальної
форм

власності,

створення

системи

державного

земельного

кадастру,

державного контролю за використанням та охороною земель, моніторингу
земель, розвитку ринкового землевпорядкування, підготовки, перепідготовки і
підвищення кваліфікації кадрів у галузі управління земельними ресурсами.
Отже, під поняттям «управління земельними ресурсами» слід розуміти, що
це систематична, цілеспрямована дія держави і суспільства на земельні
відносини і землекористування. Це поняття постійно змінюється, розширюється
та вдосконалюється, адже здійснюється земельна реформа, а також змінюється
зміст земельних відносин. Для того, щоб сформувати механізм раціонального
землекористування, слід вирішити ряд перелічених проблем і саме вирішення
цих проблем дозволить ефективно управляти земельними ресурсами в Україні в
умовах відносин ринкового типу.
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ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ ТА
ОХОРОНОЮ ЗЕМЕЛЬ
Кийко Н. М. викладач, Кононович Н. Ю., студентка
ВСП «Рівненський коледж» НУБіП України
У статті представлено основні підходи правового забезпечення контролю
за використанням та охороною земель. Висвітлено значення самоврядного,
громадського та державного контролю за використанням та охороною земель.
Окреслено критерії оцінки ступеня ризику від провадження господарської
діяльності юридичних та фізичних осіб.
Конституцією України земля проголошена основним національним
багатством, що перебуває під особливою охороною держави. З метою
забезпечення збереження землі як основного національного багатства в Україні
здійснюється контроль за використанням та охороною земель, що полягає в
забезпеченні додержання органами державної влади, органами місцевого
самоврядування, підприємствами, установами, організаціями і громадянами
вимог земельного законодавства України. Контроль за використанням та
охороною земель здійснюється у формі державного, самоврядного та
громадського контролю [2, c.38].
Згідно зі ст. 189 Земельного кодексу України від 25 жовтня 2001 р. (далі –
ЗК України) самоврядний контроль за використанням та охороною земель
здійснюється сільськими, селищними, міськими, районними та обласними
радами [1]. В чинному законодавстві України відсутнє спеціальне законодавче
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регулювання здійснення такого контролю, тому при визначенні повноважень рад
у цій сфері необхідно керуватися положеннями ЗК України, Законів України
«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону земель», «Про
меліорацію земель», інших нормативно-правових актів.
Громадський

контроль

за

використанням

та

охороною

земель

здійснюється громадськими інспекторами, які призначаються відповідними
органами місцевого самоврядування, центральним органом виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сфері здійснення державного нагляду
(контролю) в агропромисловому комплексі, центральним органом виконавчої
влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду
(контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, і діють на
підставі положення, затвердженого центральними органами виконавчої влади,
що забезпечують формування державної політики у сферах нагляду (контролю)
в

агропромисловому

комплексі,

охорони

навколишнього

природного

середовища (ст. 190 ЗК) [1].
Відповідно до ст. 188 ЗК України державний контроль за використанням
та охороною земель здійснюється Мініагрополітики України і Держсільгосп
інспекцією України, а за додержанням вимог законодавства про охорону земель
– Мінприроди України і Держекоінспекцією України [1]. Порядок здійснення
державного контролю за використанням та охороною земель встановлюється
спеціальними Законами України «Про охорону земель», «Про державний
контроль за використанням та охороною земель», «Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», іншими
нормативно-правовими актами.
Згідно зі ст. 5 Закону України «Про державний контроль за використанням
та охороною земель» державний контроль за використанням та охороною земель
усіх категорій та форм власності здійснює Мінагрополітики України, яке
забезпечує здійснення контролю за використанням та охороною земель усіх
категорій та форм власності [3]. Міністр аграрної політики та продовольства
України спрямовує і

координує діяльність Держсільгоспінспекції, яка
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організовує та здійснює державний нагляд (контроль) за дотриманням
земельного законодавства, використанням та охороною земель усіх категорій та
форм власності.
Державний контроль за дотриманням вимог законодавства про охорону
земель здійснює Мінприроди України, яке є головним органом у системі
центральних органів виконавчої влади у формуванні і забезпеченні реалізації
державної політики у сфері відтворення та охорони земель, розвитку водного
господарства і меліорації земель. Міністр екології та природних ресурсів
України спрямовує і координує діяльність Державної екологічної інспекції
України, яка відповідно до Положення, затвердженого Указом Президента
України від 23 квітня 2011 р., здійснює державний нагляд (контроль) за
додержанням законодавства про використання та охорону земель [4].
Моніторинг
призначення

та

Мініагрополітики

родючості

ґрунтів

агрохімічну
і

земель

паспортизацію

Держсільгоспінспекція.

цих

сільськогосподарського
земель

Зокрема,

до

здійснюють
повноважень

Держсільгоспінспекції належить організація та здійснення державного нагляду
(контролю) за зміною показників якісного стану грунтів у результаті проведення
господарської діяльності на землях сільськогосподарського призначення, а
також своєчасним проведенням підприємствами, установами, організаціями всіх
форм власності заходів щодо збереження, відтворення та підвищення родючості
ґрунтів.
Державний контроль за використанням та охороною земель, дотриманням
вимог законодавства України про охорону земель і моніторинг ґрунтів
здійснюються шляхом:
 проведення перевірок;
 розгляду звернень юридичних і фізичних осіб;
 участі

у

прийнятті

рекультивованих

в

земель,

експлуатацію
захисних

меліоративних

лісонасаджень,

систем

і

протиерозійних

гідротехнічних споруд та інших об’єктів, які споруджуються з метою
підвищення родючості грунтів та забезпечення охорони земель;
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 розгляду документації із землеустрою, пов’язаної з використанням та
охороною земель;
 проведення моніторингу ґрунтів та агрохімічної паспортизації земель
сільськогосподарського призначення.
Порядок планування та здійснення контрольних заходів з питань перевірки
стану дотримання суб’єктами господарювання вимог земельного законодавства
затверджений

наказом

Мінагрополітики

від

25

лютого

2013

р.

№ 132 [5]. Інспекційні органи здійснюють планові та позапланові заходи
державного нагляду (контролю) шляхом проведення перевірок, обстежень
земельних ділянок. Планові заходи проводяться відповідно до річних або
квартальних планів робіт, які складаються з урахуванням критеріїв, за якими
оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності і
періодичність проведення планових заходів. Інспекційний орган зобов’язаний не
пізніше десяти днів до дня здійснення планового заходу надіслати суб’єкту
господарювання письмове повідомлення про його проведення.
Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження
господарської діяльності, пов’язаної з використанням та охороною земель,
впливом на якісний стан земель та родючість ґрунтів, і визначається
періодичність здійснення Держсільгоспінспекцією планових заходів державного
нагляду (контролю), затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 6
березня 2013 р. № 191 [6].
Такими критеріями є:
 дотримання вимог законодавства у сфері використання та охорони земель;
 площа землі, на якій провадиться господарська діяльність;
 категорія землі за її основним цільовим призначенням;
 статус об’єктів, розміщених на відповідних землях, залежно від
загальнодержавного або місцевого значення.
Відповідно

до

встановлених

критеріїв

суб’єкти

господарювання

відносяться до одного з трьох ступенів ризику: високого, середнього або
незначного.
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До суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику відносяться
суб’єкти:
• які

провадять

господарську

діяльність

на

землях:

сільськогосподарського призначення площею 3 тис. га та більше; природнозаповідного чи іншого природоохоронного призначення, на яких розміщені
об’єкти загальнодержавного значення; водного фонду; лісогосподарського
призначення площею 25 тис. га та більше;
• у яких під час здійснення протягом останніх трьох років, що передують
плановому, заходів державного нагляду (контролю) виявлено порушення вимог
законодавства у сфері використання та охорони земель, але за результатами не
менш як двох останніх заходів.
До суб’єктів господарювання із середнім ступенем ризику відносяться
суб’єкти,

які

провадять

господарську

діяльність

на

землях:

сільськогосподарського призначення площею від 100 га до 3 тис. гектарів;
природно-заповідного чи іншого природоохоронного призначення, на яких
розміщені об’єкти місцевого значення; історико-культурного призначення;
лісогосподарського призначення площею менше ніж 25 тис. га; промисловості,
транспорту, зв’язку, енергетики та оборони.
До суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику відносяться
суб’єкти:
• які

провадять

господарську

діяльність

на

землях:

сільськогосподарського призначення площею 3 тис. га та більше; природнозаповідного чи іншого природоохоронного призначення, на яких розміщені
об’єкти загальнодержавного значення; водного фонду; лісогосподарського
призначення площею 25 тис. га та більше;
• у яких під час здійснення протягом останніх трьох років, що передують
плановому, заходів державного нагляду (контролю) виявлено порушення вимог
законодавства у сфері використання та охорони земель, але за результатами не
менш як двох останніх заходів.
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До суб’єктів господарювання із середнім ступенем ризику відносяться
суб’єкти,

які

провадять

господарську

діяльність

на

землях:

сільськогосподарського призначення площею від 100 га до 3 тис. гектарів;
природно-заповідного чи іншого природоохоронного призначення, на яких
розміщені об’єкти місцевого значення; історико-культурного призначення;
лісогосподарського призначення площею менше ніж 25 тис. га; промисловості,
транспорту, зв’язку, енергетики та оборони.
До суб’єктів господарювання з незначним ступенем ризику відносяться
суб’єкти,

які

провадять

господарську

діяльність

на

землях

сільськогосподарського призначення площею менше ніж 100 га, землях житлової
та громадської забудови, оздоровчого призначення, рекреаційного призначення,
а також суб’єкти, які не віднесені до високого або середнього ступеня ризику.
Планові заходи державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог
законодавства у сфері використання та охорони земель здійснюються
Держсільгоспінспекцією

з

такою

періодичністю

щодо

суб’єктів

господарювання:
• з високим ступенем ризику – не частіше одного разу на рік;
• із середнім ступенем ризику – не частіше одного разу на три роки;
• з незначним ступенем ризику – не частіше одного разу на п’ять років.
Обстеження земельних ділянок, які використовуються суб’єктами
господарювання, що перевіряються, здійснюються інспекційними органами під
час проведення планових та позапланових заходів у разі, якщо це пов’язано із
необхідністю: визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного
зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим
призначенням, зняття та перенесення грунтового покриву (родючого шару
ґрунту) земельних ділянок без спеціального дозволу; перевірки умов зняття,
збереження і використання родючого шару грунту, визначених у відповідному
проекті землеустрою, стану проведення рекультивації порушених земель;
визначення розміру збитків, завданих унаслідок не проведення робіт з
рекультивації порушених земель; підготовки матеріалів з питань: визначення
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розміру

збитків,

завданих

суб’єктам

господарювання

(власникам

та

користувачам земельних ділянок) внаслідок вилучення (викупу) та тимчасового
зайняття земельних ділянок, що перебувають у їх власності чи користуванні,
встановлення обмежень щодо їх використання, погіршення якості ґрунтового
покриву та інших корисних властивостей земельних ділянок або приведення їх у
непридатний для використання стан та неодержання доходів у зв’язку з
тимчасовим невикористанням земельних ділянок; прийняття в експлуатацію
меліоративних систем і рекультивованих земель, захисних лісонасаджень,
протиерозійних гідротехнічних споруд та інших об’єктів, які споруджуються з
метою підвищення родючості грунтів та забезпечення охорони земель.
За результатами здійснення планових та позапланових заходів з питань
перевірки стану дотримання суб’єктами господарювання вимог земельного
законодавства, використання та охорони земель усіх категорій та форм
власності, які використовуються ними у процесі ведення господарської
діяльності, державні інспектори складають акт перевірки згідно з уніфікованою
формою акта перевірки дотримання суб’єктами господарювання вимог
земельного законодавства. За результатами проведення обстеження земельних
ділянок державні інспектори складають акт обстеження земельної ділянки.
Державний контроль за використанням та охороною земель, дотриманням
вимог законодавства України про охорону земель і моніторинг грунтів
здійснюються також шляхом розгляду звернень юридичних і фізичних осіб
відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян», згідно із яким
громадяни України мають право звернутися до органів державної влади,
місцевого

самоврядування,

об’єднань

громадян,

підприємств,

установ,

організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових
осіб відповідно до їх функціональних обов’язків із зауваженнями, скаргами та
пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням
щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і
законних інтересів та скаргою про їх порушення. Звернення розглядаються і
вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які
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не потребують додаткового вивчення, – невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти
днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у
зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства,
установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для
його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому
загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може
перевищувати сорока п’яти днів.
Проведення моніторингу ґрунтів як одна із форм державного контролю за
використанням та охороною земель здійснюється відповідно до Положення про
моніторинг

ґрунтів

на

землях

сільськогосподарського

призначення,

затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України від 26 лютого
2004 р. № 51 [7]. Об’єктами моніторингу ґрунтів є землі сільськогосподарського
призначення (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища, перелоги, землі
тимчасової консервації). Моніторинг ґрунтів на землях сільськогосподарського
призначення проводиться з метою своєчасного виявлення змін стану ґрунтів, їх
оцінки, відвернення наслідків негативних процесів, розроблення науково
обґрунтованих систем землеробства і агротехнологій.
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МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПЕРЕТВОРЕННЯ ПЛОСКИХ
ПРЯМОКУТНИХ КООРДИНАТ В ПРОЕКЦІЇ ГАУСА ПО ТОЧКАМ
Куришко Р. В., викладач кафедри геодезії, картографії та геоінформатики
Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва
Викладено результати створення співвідношень та алгоритмів
перерахунку координат із однієї референцної системи в іншу. Встановлено, що
данні алгоритми дають не значні похибки, але з успіхом можуть бути
використані при вирішенні широкого круга геодезичних завдань.
Просторове розташування положення точки (чи будь-якого об'єкту) на
поверхні Землі або біля неї може бути описане за допомогою координат.
Системою координат називається взаємне розташування на певній
поверхні чи в просторі відповідних ліній – координатних осей для визначення в
цій системі положення будь-якої точки, тобто її координат. Систематичного
розвитку координатний метод отримав в першій половині XVII ст. в роботах
Ферма і Декарта (1637). Вперше, в геодезичних роботах, прямокутні координати
х та у з’явились у 1734 p. Вважаючи частину земної поверхні площиною, Кассіні
застосував їх для тріангуляції по меридіану.
Подальшим кроком у врахуванні сферичності Землі при обчисленні
прямокутних

координат

було

застосування

криволінійних

сферичних

(сфероїдних) координат (Зольднер (1810), Боненбергер (1826), Шуберт (1820).
Розробкою систем прямокутних та полярних координат послужили класичні
роботи Гаусса (1825) та Шрейбера (1876).
При проведенні геодезичних і топографічних робіт на територіях міст і
крупних населених пунктів, на промислових майданчиках, при інженерних
дослідженнях і тому подібне широко використовуються так звані місцеві
системи координат, створені в проекції Гауса на еліпсоїді Красовського.
Положення про порядок встановлення місцевих систем координат було
затверджено наказом Мінекоресурсів від 03.07.2001 року за № 245.
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Для встановлення нової місцевої системи координат приймається проекція
Ґаусса-Крюгера з довільним осьовим меридіаном, що проходить через
центральну частину або поблизу об'єкта робіт шляхом переобчислення
координат системи 1942 року з таким розрахунком, щоб поправками за
редукування ліній та кутів на площину у цій проекції можна було знехтувати.
Якщо територія об'єкта робіт знаходиться на краю триградусної зони або у двох
суміжних зонах, то довільним треба вважати найближчий роздільний осьовий
меридіан (рис. 1, червоним кольором виділена основна система координат,
синимо – місцева).

Рис. 1 – Взаємне розташування основної і місцевої систем координат
На практиці досить часто виникають ситуації, коли параметри зв'язку між
місцевими системами координат і проекцією Гауса – Крюгера або загублені, або
відомі з недостатньою точністю, і тому виникає необхідність встановлення
(уточнення) цих параметрів зв'язку по відомих координатах пунктів в тій чи
іншій системі.
Метою статті є визначення основних співвідношень і алгоритмів
перерахунку координат із однієї референційної системи в іншу. Для вирішення
поставленої мети необхідно:
1) створити та протестувати алгоритми перетворення;
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2) порівняти алгоритми з точністю сучасних геодезичних вимірів і
точністю заданих координат пунктів в каталогах.
Об’єкти та методи досліджень. Наближені рішення цієї задачі при деяких
спрощуючих припущеннях і раніше розглядалися у виробничій та учбовій
літературі [1–2]. На відміну від їх припущень, визначені в подальшому
алгоритми дозволяють математично строго визначити параметри переходу між
системами координат з точністю, залежною лише від методичної помилки
розкладань в ряди основних співвідношень сфероїдної геодезії [3–5].
З математичної точки зору для визначення чотирьох невідомих параметрів
перетворення: довготи осьового меридіана Lm0, двох параметрів умовного
початку ΔX, ΔY і масштабного коефіцієнта m необхідно скласти чотири
співвідношення, що зв'язують прямокутні координати точок в тій чи іншій
системі. Для цього досить знати координати, як мінімум, двох точок в обох
системах.
Результати та їх обговорення. Для досліджень були обрано та розглянуто
два алгоритми визначення параметрів зв'язку систем плоских прямокутних
координат в проекції Гауса по двом точкам (геодезичним пунктам) з відомими
координатами в тій чи іншій системі:
- по мінімально достатньому числу точок (N = 2);
- по сукупності N точок (N > 2) з використанням методу найменших
квадратів.
В основі першого алгоритму лежить співвідношення між геодезичним
азимутом А на еліпсоїді і дирекційним кутом α напрямом з точки P 1 на точку P2
на площині в проекції Гауса – Крюгера (рис. 2):
А = α + γ + δ,

(1)

де γ – зближення меридіанів на площині (Гаусове зближення меридіанів);
δ – поправка за кривизну зображення геодезичної лінії на площині.
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Рис. 2 – Основні співвідношення між кутами на площині
проекції Гаусса – Крюгера
Припустимо, що індекс g означає основну систему координат, а індекс
m – місцеву систему, тоді для будь-якого напряму в тій чи іншій системі на
підставі (1) запишемо два співвідношення:
А = αg + γg + δg

та

А = αm + γm + δm.

Оскільки геодезичні азимути в обох системах дорівнюють один одному, то,
прирівнюючи праві частини написаних співвідношень і перегрупувавши члени,
отримаємо
γm = γg + (αg + δg) – (αm + δm)

(2)

Аналогічно, із співвідношень L = Lg0 + lg та L = Lm0 + lm отримаємо
вираження для довготи осьового меридіана місцевої системи координат:
Lm0 = Lg0 + lg – lm

(3)

Запишемо формулу (2) в ітераційній формі, відзначивши, що вираження в
круглих дужках не міняється в процесі ітерацій:
γm(i) = (γg + αg + δg – αm) – δm (i – 1),

i = 1, 2

(4)

Оскільки абсолютне значення поправки за кривизну зображення
геодезичної лінії на площині δ завжди менше абсолютного значення зближення
меридіанів γ, то це забезпечує збіжність послідовне наближення (4).
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У першому наближенні поправку за кривизну зображення геодезичної лінії
в місцевій системі координат приймаємо рівною нулю, тобто δm (0) = 0. У
кожному наближенні, користуючись відомими формулами тригонометрії і
сфероїдної геодезії отримаємо:
- дирекційні кути напрямів з точки P1 на точку P2;
- зближення меридіанів на площині в точці P з геодезичними координатами
B1 та L1;
- поправку за кривизну зображення геодезичної лінії P1
- P2 на площині δ і коефіцієнт редукції довжини лінії з еліпсоїда на
площину KS;
- прямокутні і геодезичні координати точок P1, P2;
- довготу осьового меридіана місцевої системи координат Lm0;
- поправку за кривизну зображення геодезичної лінії в місцевій системі
координат δm.
У основі другого алгоритму лежить добре відомий метод Гельмерта –
перетворення систем координат на площині [6]. Проте пряме вживання цього
методу в даному випадку є некоректним, оскільки проекція однієї і тієї ж
сукупності точок на дві площини проекції Гауса не будуть подібні. Оскільки ці
площини з різними довготами осьових меридіанів до один одного, і поєднати їх
простим поворотом осі, зрушенням і масштабуванням не можна. Так як,
спотворення в проекції Гауса, залежить від відстані до осьового меридіана, а в
даному випадку вона досить мала (спотворення довжин не більше 1:1200 на краю
60 зони), то це дозволяє побудувати наближення, що швидко сходиться.
Формули перетворення Гельмерта можна записати в двох формах:
1. Алгебраїчною, лінійною відносно визначуваних параметрів a0, b0, a1, b1:
Xg = a0 + a1Xm – b1Ym

(5)

Yg = b0 + b1Xm + a1Ym.
2. Геометричною, нелінійною відносно визначуваних параметрів ΔX, ΔY,
 , m:

Xg = ΔX + m(cos  Xm – sin  Ym),
Yg = ΔY + m(sin  Xm + cos  Ym).
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де ΔX, ΔY – координати умовного початку системи координат OmXmYm; m –
загальний масштабний коефіцієнт;  – кут повороту системи координат
OmXmYm відносно системи OgXgYg.
Співвідношення
формулами:

між

двома

системами

ΔX = a0,

параметрів

виражаються

ΔY = b0

 = arctg(b1/a1)

m = va12 + b12.

(6)

Основна ідея данного алгоритму полягає в тому, що кут розвороту однієї
системи координат відносно іншої, обумовлений різницею довгот осьових
меридіанів систем координат (Δl = Lm0 – Lg0), можна інтерпретувати в першому
наближенні, як кут зближення меридіанів γср для деякої середньої точки Pср на
широті Bср. Тоді на кожному кроці наближення, використовуючи метод
найменших квадратів, знаходять 4 коефіцієнти перетворення Гельмерта: a 0, b0,
a1, b1 із співвідношення (5) і обчислюють геометричні параметри  (i), ΔX(i), ΔY(i),
m(i) по формулах (6). Далі, вважаючи, що середній кут зближення меридіанів
дорівнює куту розвороту систем координат γср(i) =  (i), обчислюють довготу
осьового меридіана і прямокутні координати точок Xj(i), Yj(i) в місцевій системі
координат, і повторюють цей процес.
У обох алгоритмах процеси закінчуються тоді, коли абсолютне значення
різниці між значеннями довготи осьового меридіана Lm0 в суміжних
наближеннях стане менше наперед заданого малого числа.
Для тестування першого алгоритму було виконано десять варіантів
розрахунку з різними парами опорних пунктів. Використовуючи знайдені
значення параметрів, координати контрольних пунктів з місцевої системи
перетворювалися в державну систему і порівнювалися з їх значеннями з
каталога. Різниці координат розглядалися як дійсні помилки, по яких
розраховувалася середня радіальна помилка. За результатами тестування другого
алгоритму, завдяки надлишковому числу опорних пунктів, додатково була
виконана оцінка точності визначення параметрів переходу і, аналогічно першому
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алгоритму, проведена оцінка точності переходу координат з місцевої системи в
основну референційну систему за контрольними пунктами.
Висновки. За результатами тестування алгоритмів, котрі демонструють їх
високу точність, порівнянну з точністю сучасних геодезичних вимірів і точністю
завдання координат пунктів в каталогах. Вони з успіхом можуть бути
використані при вирішенні широкого круга геодезичних завдань, пов'язаних з
перетворенням координат з однієї системи в іншу в тих випадках, коли
параметри переходу між цими системами невідомі або відомі з недостатньою
точністю.
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УДК 332.7:63:658.727
ДО ПИТАННЯ ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НА АУКЦІОНІ
Кустовська О. В., к.е.н., доцент кафедри землевпорядного проектування
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Унікальний земельно-ресурсний потенціал України обумовлює її особливе
місце серед інших європейських країн.
Однією з найбільш вагомих проблем української економіки є формування
цивілізованого ринку землі. Доводиться констатувати, що процес становлення
приватної власності на землю в Україні набув затяжного й невизначеного
характеру. Чергове запровадження в Україні мораторію на купівлю-продаж
земель сільськогосподарського призначення зумовлено неврегульованістю
багатьох

питань

земельних

відносин

і

не

сформованістю

ринкової

інфраструктури. Адже, для основної маси виробників сільськогосподарської
продукції питання продажу права оренди є новацією. Про продаж права оренди
до сих пір вони майже не чули, а тим більше не використовували на практиці,
хоча можливість розпорядження майновими правами, до яких, належить і право
оренди, надається нормами Цивільного кодексу України [6].
Питання проведення земельних торгів (аукціонів) є вельми актуальним,
оскільки законодавство України встановило пріоритет такого способу торгів при
купівлі–продажу або передачі в оренду земель [2, 3]. Аукціон є відкритим та
прозорим способом відчуження земельних ресурсів територіальної громади,
тобто виключає вплив корупційних дій, а надходження коштів до місцевих
бюджетів додає можливість вкладати їх в економіку населених пунктів та
сільського господарства. Серед економічних переваг для розвитку галузі стає
поліпшення інвестиційного клімату, поповнення бюджетів всіх рівнів та
наближення до рівня країн Євросоюзу в питаннях землеустрою. Проведення
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аукціонів є дуже привабливим з точки зору наповнення місцевого бюджету,
продаж землі має свої переваги, а саме швидкі та значні надходження.
Право оренди може відчужуватися у відповідності до норм чинного
законодавства України і окремого законодавчого врегулювання не потребує.
Функціонування ринку сільськогосподарських земель у господарському,
природному та правовому аспектах вимагає дотримання низки принципів, що
мають бути основою, центральною ідеєю і фундаментом ринкової земельної
системи. Основними принципами формування та стабільного функціонування
ринку сільськогосподарських земель повинні бути: державне регулювання,
саморегулювання власності, свобода діяльності суб'єктів господарювання,
самофінансування, економічна відповідальність за результати господарювання,
конкуренція на земельному ринку.
Встановлено, що найвища орендна плата – в Полтавській (2243,2 грн/га),
Черкаській (2215,5 грн/га) та Харківській (1603 грн/га) областях. Найдешевше
користування землею – у Київській (533,4 грн/га), Закарпатській (596 грн/га) та
Тернопільській (672,3 грн/га) областях. Загальна площа сільськогосподарських
земель, переданих в оренду за договорами, складає 16,5 млн га. Середня орендна
плата за рік зросла на 27 %. Це хороша динаміка, але у абсолютних цифрах
вартість оренди все ще залишається критично низькою та не співставною із
доданою вартістю, яку генерує земля [4].
У середньому за останній рік державні землі здавалися майже вдвічі
дорожче, ніж приватні, що абсолютно нетипове для держсектору, а перевищення
в ефективності приватних власників пояснюється впровадженням загальної
практики передачі земель в користування виключно на відкритих земельних
торгах [1]. Для порівняння, орендна плата земель державної власності, наданих
у користування на без конкурентних засадах за договорами минулих періодів
становить 940 грн./га. Держгеокадастр ініціював перегляд договорів для
приведення умов користування державними землями до середніх по ринку.
Одним із драйверів зростання оренди приватних сільськогосподарських
земель може стати відкритий ринок землі в Україні, який створить альтернативу
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для власника ділянки та зробить земельні відносини в державі більш
конкурентними. Станом на 1 січня 2017 в Україні укладено 4,8 млн договорів
оренди земельної частки (паю), із них з фермерськими господарствами – 0,73 млн
договорів. Більшість договорів (2,2 млн) укладено на 8–10 років. У грошовому
еквіваленті річна орендна плата по цим угодам складає 1249686,1 тис. грн.
Поетапний запуск ринку готує Держгеокадастр, адже для цього вже
розробили

Проект

Закону

«Про

обіг

земель

сільськогосподарського

призначення» від 13.12.2016 р. та інтерактивну публічну кадастрову карту
України з окремою опцією «Розпорядження сільськогосподарськими землями».
Спершу продаватимуть землі державної та комунальної власності, а через два
роки перейдуть до приватних ділянок. З одного боку, така послідовність
дозволить скоригувати процедуру, проте з іншого – знову затримуватиме
реалізацію прав власників [1, 5]. Мінагрополітика має альтернативний сценарій:
запускати ринок у форматі продажу прав оренди. Механізм полягає в тому, що
власники залишатимуться незмінними, а орендарі використовуватимуть власні
угоди для продажу. Таке право може стати новим видом банківської застави й
допоможе залучити інвестиції у сільське господарство, що, відповідно,
спричинить незначне зростання податкових надходжень. Щоправда, банки
мовчать щодо перспектив так само, як досі не реагували на можливість запуску
ринку землі [4].
Основних переваг проведення земельних торгів багато: аукціон дозволяє
залучити значні додаткові кошти; на аукціон виставляється земельна ділянка з
уже готовою землевпорядною документацією, тобто набувач не витрачає час на
самостійне проходження процедур відведення та погодження; продаж земельних
ділянок на аукціоні є способом планування забудови території населеного
пункту; серед економічних переваг для розвитку галузі стає поліпшення
інвестиційного клімату, поповнення бюджетів всіх рівнів та наближення до рівня
країн Євросоюзу в питаннях землеустрою, а за рахунок переходу незадіяних
земельних ділянок у власність або оренду суб'єктів господарювання
збільшується кількість робочих місць.
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Отже, однією із важливих форм державного контролю за купівлеюпродажем землі є аукціони. Земельні торги в Україні в останні роки
розглядаються як провідний спосіб продажу незабудованих земельних ділянок
державної та комунальної власності, а також прав на них.
Процедура проведення земельних аукціонів досить змістовна, кожен етап
проведення якої потребує детальної і кропіткої роботи, але впровадження
інституту

проведення

земельних

аукціонів

сприятиме

формуванню

антикорупційної політики та міцної й стабільної держави.
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УДК 631.1
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПРИ СКЛАДАННІ НАУКОВООБҐРУНТОВАНОГО ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЄ
ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СІВОЗМІН ТА
ВПОРЯДКУВАННЯ УГІДЬ
Лавренко Н. М. к.с.-г.н., асистент кафедри землеустрою, геодезії та
кадастру
ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»
Розглянуті питання щодо проблем та їх вирішення, які виникають при
складанні науково-обґрунтованого проекту землеустрою великотоварних
підприємств на основі еколого-економічного обґрунтування сівозмін та
впорядкування угідь.
У сучасному землеробстві з поглибленням процесів спеціалізації
виробництва, зростає роль сівозмін. Ні добрива, ні зрошення, ні пестициди, які
застосовуються при вирощуванні сільськогосподарських культур, не дають
можливості повністю позбутися від бур'янів, шкідників і хвороб. Сівозміни є
основою стабільності землеробства, оскільки вони позитивно впливають на
ґрунтові режими – поживний, водний, повітряний і тепловий, сприяють активній
детоксикації шкідливих речовин, визначаючи, таким чином, весь комплекс умов
розвитку складного агроекобіоценоза, найважливішою складовою якого є
рослини [11].
В Україні вся діяльність щодо організації використання й охорони земель,
навіть в умовах ринкової економіки, повинна мати плановий характер.
Планування раціонального землекористування є складовою загальнодержавної
системи планування. Воно обумовлене цілою низкою соціально-економічних
факторів і, в першу чергу, особливою роллю землі в екологічній системі.
Підвищення родючості ґрунтів та захисту їх від ерозії є необхідною умовою для
запровадження передових агротехнологій, раціональне використання ґрунтово72

кліматичних ресурсів лежить в основі системи сівозмін та інтенсифікації
виробництва. Однак недостатня кількість інформації або неправильне її
трактування часто не дозволяє виробнику прийняти єдино правильне рішення,
при якому дотримується баланс економіки та екології.
Наукові принципи побудови сівозмін передбачають правильний підбір
попередників і оптимальне поєднання одновидових культур із дотриманням
допустимої періодичності їх повернення на одне й те ж поле. При такому підході
сівозміни насамперед виконують основну біологічну функцію – фітосанітарну і
дозволяють максимально зменшити обсяги застосовуваних хімічних засобів
захисту рослин [11].
Законодавчими актами встановлено, що земельна реформа є складовою
частиною економічної реформи, здійснюваної в України у зв’язку з переходом
до ринкових відносин. Завданням цієї реформи є перерозподіл земель, з
одночасною передачею їх у приватну власність і користування громадянам,
підприємствам, установам і організаціям з метою створення умов для
рівноправного розвитку різних форм господарювання на землі, формування
багатоукладної економіки, раціонального використання і охорони земель. В
плані реформування земельних відносин в Україні зроблено чимало,
підтвердженням цього є запровадження економічних методів регулювання
земельними ресурсами, вдосконалення нормативно-правової бази, істотні зміни
в структурі суб’єктів господарювання на землі.
В основі реформування земельних відносин повинні лежати соціальноорієнтовані засади, економічна свобода громадян, створення умов для
ефективнішого господарювання, реалізація важелів, стимулів, творчої ініціативи
та ін. [4–6].
На сьогоднішній день порушено організацію існуючих сівозмін і
диференційоване використання продуктивних угідь і їх охорону. Важливим
заходом у справі повного, раціонального та ефективного використання земель в
конкретних сільськогосподарських підприємствах є організація території,
основним питанням якої є складання науково-обґрунтованого проекту
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землеустрою, яким встановлюється характер та порядок використання земель за
цільовим призначенням. При складанні проекту утворюється необхідна
організаційно-територіальна основа для підвищення культури землеробства,
високовиробничого використання сільськогосподарської техніки, раціональної
організації праці та виробництва [7–8]. Особливо це важливо для великих
землевласників, яке робить усе можливе для введення високоефективного
землеробства й рослинництва на фоні збереження екологічного балансу
біосфери.
Нажаль, розроблені проектні рішення не завжди втілюються на
виробництві, що обумовлено щорічним коректуванням спектру вирощуваних
культур, зміни (або концентрації) виробництва певних культур, а також посівних
площ. Остання позиція обумовлюється тим, що більшість площ взяті в оренду
від 5 до 49 років в різні роки, тому можлива відчуження площ або навпаки
прийняття нових. Агрохолдинги майже завжди зосереджуються на вирощуванні
та переробці невеликої кількості сільськогосподарських культур, які мають
великий експортний потенціал, зокрема популярними культурами є соняшник,
соя, кукурудза, пшениця, тощо. Саме моновирощування культур у сівозмінах та
надмірне навантаження просапними спричинило активізацію ряду негативних
процесів. Серед них особливої сили набули ерозійні, до чого призвело
нехтування питаннями екологічної придатності земель. Втрати від ерозії
вимірюються сотнями мільйонів гривень на рік. Використання деградованих та
малопродуктивних ґрунтів завдають щорічно великих збитків на кожному
гектарі, оскільки виробничі витрати на них не компенсуються одержуваними
врожаями [1–3].
Основними причинами зниження врожайності і погіршення якості врожаю
за беззмінного вирощування сільськогосподарських культур пов'язані з
однаковим використанням поживних речовин ґрунту, значною забур'яненістю
посівів, їх ушкодженням шкідниками і хворобами, накопиченням у ґрунті різних
токсичних речовин – продуктів життєдіяльності рослин і мікроорганізмів [9–11].
Для вирішення вище визначених проблем та раціонального використання
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земель і біокліматичного потенціалу проектами повинні бути передбачені
сівозміни з гнучким чергуванням сільськогосподарських культур, що дає змогу
збільшувати чи зменшувати площу посівів замінюючи одну культуру іншою при
умові біологічного споріднення їх та залежно від попиту продукції на ринку.
Також важливим є зазначити високе еколого-економічне значення проведення
протиерозійних заходів, за умови дотримання науково обґрунтованих методів
ведення товарного сільськогосподарського виробництва і внесення необхідних
витрат для здійснення системи протиерозійних заходів.
З метою забезпечення раціонального використання, відтворення та
підвищення родючості ґрунтів, інших корисних властивостей землі, збереження
екологічних функцій ґрунтового покриву та охорони довкілля на принципах
дбайливого

відношення

до

землі,

термін

оренди

її

повинен

бути

довготерміновим, не менше двох-трьох ротацій сівозміни. Короткострокова
оренда є також перепоною для капіталовкладень у майбутнє поліпшення земель.
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ЗАКОНОДАВЧІ ТА ПРАВОВІ ОСНОВИ
ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ В УКРАЇНІ
Латишева В. В. к.ю.н, доцент кафедри теорії, історії держави та права
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Досліджено норми права, що регулюють відносини у сфері використання,
збереження, редагування, аналізу та відображення даних Державного
земельного кадастру. Запропоновано норми права з державного управління
земельними ресурсами вважати підгалуззю земельного права, яка містить у собі
спеціальний інститут Державного земельного кадастру.
Реформування земельного законодавства України викликане необхідністю
його гармонізації, уніфікації та систематизації. Правове регулювання ведення
Державного земельного кадастру, як однієї функцій державного управління,
набуває особливого значення у зв’язку із закріпленням права приватної власності
на землю та реалізацією державою економічних заходів у процесі використання
і охорони земель. У зв’язку з цим постає необхідність розробки наукових засад
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нових правових інститутів земельного права, обґрунтування доцільності та
сутності кожного з них. Отже, постає завдання щодо проведення комплексного
аналізу правових норм у сфері використання, збереження, редагування, аналізу
та відображення даних Державного земельного кадастру для визначення їх місця
у системі земельного права.
Серед наукових розробок з дослідження Державного земельного кадастру
необхідно виокремити праці провідних науковців у галузі земельного права,
таких як: В. І. Семчик, П. Ф. Кулинич, М. В. Шульга, Д. В. Бусуйок, В. П.
Жушман, А. М. Мірошниченко.
У

процесі

дослідження

необхідно

сформувати

характеристику

нормативно-правових актів у сфері використання, збереження, редагування,
аналізу та відображення даних Державного земельного кадастру, як складової
системи земельного права. Це дасть змогу окреслити зовнішню форму, зміст і
склад правових норм, що регулюють ці суспільні відносини.
Систему законодавства, що регулює відносини у сфері використання,
збереження, редагування, аналізу та відображення даних Державного земельного
кадастру, становлять: Закон України «Про Державний земельний кадастр»; ст.
23 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»
(передбачено

існування

кадастрів

природних

ресурсів);

ст.ст.193–204

Земельного кодексу України (гл. 34 «Державний земельний кадастр»); постанова
Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку виконання земельнокадастрових робіт та надання послуг на платній основі державними органами
земельних ресурсів» від 01 листопада 2000 р. № 1619; Постанова Кабінету
Міністрів України «Про інформаційну взаємодію органу, що здійснює ведення
Державного земельного кадастру, та органу державної реєстрації прав» від 22
лютого 2012 р. № 118; постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження
Порядку ведення Державного земельного кадастру» від 17 жовтня 2012 р. №
1051; наказ Держкомзему, Мінфіну України та Мінекономіки України «Про
затвердження Розмірів оплати земельно-кадастрових робіт та послуг» від 15
червня 2001 р. № 97/298/124 тощо.
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Відповідно до Закону України «Про Державний земельний кадастр» від 7
липня 2011 р. № 3613-VІ [1], під Державним земельним кадастром розуміється
єдина державна геоінформаційна система відомостей про землі, розташовані в
межах державного кордону України, їх цільове призначення, обмеження у їх
використанні, а також дані про кількісну і якісну характеристику земель, їх
оцінку, про розподіл земель між власниками та користувачами. Статтями 197–
203 Земельного кодексу України визначено такі складові Державного земельного
кадастру: кадастрове зонування; кадастрові зйомки; бонітування ґрунтів;
економічна оцінка земель; грошова оцінка земельних ділянок; державна
реєстрація земельних ділянок; облік кількості та якості земель.
Вказані нормативно-правові акти складають інститут законодавства.
Досліджуючи

теоретичні

проблеми

удосконалення

земельного

законодавства, В. І. Семчик уважає, що система земельного права розглядається
як науково обґрунтоване послідовне розміщення однорідних інститутів і норм,
що об’єднані в інститути, залежно від змісту, функцій, цільового призначення та
способів їх реалізації, які обумовлені характером і особливостями суспільних
земельних відносин, що ними регулюються, зокрема земельних матеріальних і
процесуальних норм [2, с. 54]. Таким чином, на підставі дослідження
законодавства у сфері використання, збереження, редагування, аналізу та
відображення даних Державного земельного кадастру можливо установити
місце указаних норм у системі права.
Розглядаючи питання предмета правового регулювання земельного права,
варто зазначити, що ним є суспільні земельні відносини в Україні, які стосуються
права власності на землю, використання земельних ділянок за цільовим
призначенням, зокрема для виробництва сільськогосподарської продукції з
додержанням екологічних правил, установлення правового режиму земельних
ділянок з урахуванням категорії земель, до якої вони належать, створення умов
для раціонального використання і охорони земель, збереження їх природних
властивостей, захисту земельних прав громадян, юридичних осіб, держави та
Українського народу [2, с. 300–301]. Вважаємо, що норми права у сфері
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використання, збереження, редагування, аналізу та відображення даних
Державного земельного кадастру складають відповідний спеціальний інститут
земельного права. Вони формують систему досить відокремлених від інших і
пов’язаних між собою правових норм, які регулюють відносини щодо
інформаційного забезпечення органів державної влади і органів місцевого
самоврядування, фізичних і юридичних осіб при регулюванні земельних
відносин,

управлінні

земельними

ресурсами,

організації

раціонального

використання і охорони земель, здійсненні землеустрою, проведенні оцінки
землі, формуванні та веденні містобудівного кадастру, кадастрів інших
природних ресурсів, справлянні плати за землю тощо.
Поряд із інститутом Державного земельного кадастру існують споріднені
інститути, зокрема: інститут державного землеустрою, інститут контролю за
використанням

і

охороною

земель,

інститут

правового

забезпечення

моніторингу земель. Оскільки споріднені інститути однієї й тієї самої галузі
права, як система однорідних предметно пов’язаних інститутів, утворюють
підгалузь права, то доцільно вважати правові норми щодо державного
управління земельними ресурсами підгалуззю земельного права. Характерною
рисою вказаної підгалузі є наявність загальних норм права, які, зокрема,
покликані впорядковувати земельні відносини, організацію раціонального
використання земельних ресурсів і їх охорону.
Головна функція інституту права Державного земельного кадастру полягає
у тому, щоб ефективно використовувати, зберігати, редагувати, аналізувати та
відображати дані Державного земельного кадастру. Створення ефективної
земельно-кадастрової системи належить до найважливіших передумов сталого
розвитку земельних відносин, адже лише на підставі Державного земельного
кадастру здійснюється реальне гарантування прав на земельні ділянки, саме на
нього покладається вирішення завдання обліку всіх одиниць земельної
власності, саме у складі кадастру здійснюється оцінювання земель з фіскальною
і регуляторною метою.
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На нашу думку, інститут права Державного земельного кадастру має у собі
досить відособлені комплекси норм, тобто субінститути. Ми вважаємо, що в
межах інституту права Державного земельного кадастру можна виділити сім
субінститутів: 1) кадастрове зонування; 2) кадастрові зйомки; 3) бонітування
ґрунтів; 4) економічну оцінку земель; 5) грошову оцінку земельних ділянок; 6)
державну реєстрацію земельних ділянок; 7) облік кількості та якості земель.
Погоджуємося з думкою Д. В. Бусуйок, що під поняттям земельного
кадастру в статиці слід розуміти систему матеріальних і процедурних правових
норм, які здійснюють регулювання суспільних відносин з ведення кадастру.
Матеріальні та процедурні правові норми складають один правовий інститут.
Подальший розвиток і деталізація кадастрового законодавства може призвести
до відокремлення матеріальних правових норм від процедурних правових норм.
Відтак ми вважаємо, що Державний земельний кадастр доцільно розглядати у
матеріальному та процедурному аспектах. Земельний кадастр у матеріальному
аспекті – це передбачені матеріальними нормами права обов’язки суб’єктів
кадастрового правовідношення. Земельний кадастр у процедурному аспекті –
урегульована процедурними нормами діяльність уповноважених суб’єктів [3].
Детальне дослідження системи права є вагомим засобом ідеалізації
законодавства, яке допоможе точніше і детальніше регулювати відносини у
сфері державного управління земельними ресурсами. Таким чином, ми
встановили, що норми права у сфері використання, збереження, редагування,
аналізу та відображення даних Державного земельного кадастру становлять
відповідний спеціальний інститут земельного права, який містить у собі сім
субінститутів. У свою чергу, інститут права Державного земельного кадастру є
складовою підгалузі державного управління земельними ресурсами.
Література
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у
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використання і охорони земельного фонду / Д. В. Бусуйок // Правове
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ДОСЛІДЖЕННЯ НЕДОЛІКІВ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО СЕРВІТУТУ
Литовченко А.Г., студентка, Міхно П.Б., асистент кафедри геодезії,
землевпорядкування та кадастру
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Стаття присвячена дослідженню недоліків правового забезпечення
земельного сервітуту, пов’язаних із суперечливістю окремих положень
Земельного кодексу України, та розбіжностями, які існують у Земельному та
Цивільному кодексах стосовно встановлення земельного сервітуту.
Актуальність. Розвиток і трансформація земельних відносин призвели до
стрімкого збільшення обсягу законодавчого масиву в цій сфері. Проте,
збільшення кількості законів не свідчить про підвищення рівня правового
регулювання земельних відносин і зміцнення земельної законності та
правопорядку. Натомість, швидкі темпи законотворення породили ряд таких
проблем, як: безсистемність, хаотичний розвиток земельного законодавства,
невідповідність

окремих

законів

реальним

земельним

відносинам,

декларативний характер деяких законодавчих положень тощо.
Чинне земельне законодавство часто суперечливе і не забезпечене
механізмом реалізації законодавчих положень. Недосконалість і колізійність
земельного законодавства негативно відбиваються на роботі органів державної
влади та місцевого самоврядування, що знижує рівень земельного правопорядку
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в Україні [1]. Усе це свідчить про недосконалість правового регулювання
земельних відносин.
Мета.

Дослідження

розбіжностей,

які

існують

у

законодавчому

регулюванні правового статусу земельного сервітуту.
Матеріал і результати досліджень. При дослідженні правового
забезпечення земельного сервітуту звертають на себе увагу розбіжності, які
існують стосовно цього питання у Земельному та Цивільному кодексах [2]. У ст.
98 Земельного кодексу України (ЗКУ) [3] визначено: «Право земельного
сервітуту – це право власника або землекористувача земельної ділянки на
обмежене платне або безоплатне користування чужою земельною ділянкою
(ділянками)», тоді як стаття 401 Цивільного кодексу України (ЦКУ) [4] пропонує
наступне визначення: «Право користування чужим майном (сервітут) може бути
встановлене щодо земельної ділянки, інших природних ресурсів (земельний
сервітут) або іншого нерухомого майна для задоволення потреб інших осіб, які
не можуть бути задоволені іншим способом. Сервітут може належати власникові
сусідньої земельної ділянки, а також іншій, конкретно визначеній особі
(особистий сервітут)». Відмінність полягає у тому, що за ЗКУ земельний сервітут
встановлюється лише щодо земельної ділянки (ділянок), тоді як ЦКУ передбачає
можливість встановлення земельного сервітуту щодо земельної ділянки та інших
природних ресурсів.
У зазначених нормативно-правових актах існують також розбіжності щодо
суб’єктів, які можуть встановлювати земельний сервітут. Частини 1-2 статті 100
ЗКУ [3] передбачають: «Власник або землекористувач земельної ділянки має
право вимагати встановлення земельного сервітуту для обслуговування своєї
земельної ділянки. Земельний сервітут встановлюється за домовленістю між
власниками сусідніх земельних ділянок на підставі договору або за рішенням
суду». Натомість стаття 402 ЦКУ [4] передбачає: «Земельний сервітут може бути
встановлений договором між особою, яка вимагає його встановлення, та
власником земельної ділянки».
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Також у цьому питанні існує суперечність у самому ЗКУ, адже частина 1
статті 100 наділяє правом вимоги встановлення земельного сервітуту як
власника, так і землекористувача земельної ділянки, тоді як частина 2 цієї ж
статті дає можливість укласти відповідний договір лише власникам земельних
ділянок, тобто фактично землекористувачі не можуть бути стороною у договорі
про встановлення сервітуту. Таке положення певним чином суперечить статті
402 ЦКУ, за якою сторонами відповідного договору можуть бути: особа, яка
вимагає встановлення сервітуту, та власник земельної ділянки. При цьому
повноваження землекористувача чітко не визначені.
В обох кодексах неоднозначно врегульовано питання можливості переходу
права на земельний сервітут до інших осіб. Так, у частинах 1-2 статті 101 ЗКУ
[3] зазначено: «Дія земельного сервітуту зберігається у разі переходу прав на
земельну ділянку, щодо якої встановлено земельний сервітут, до іншої особи.
Земельний сервітут не може бути предметом купівлі-продажу, застави та не
може передаватись будь-яким способом особою, в інтересах якої цей сервітут
встановлено, іншим фізичним та юридичним особам». Але положення «..та не
може передаватися будь-яким способом особою, в інтересах якої цей сервітут
встановлено, іншим фізичним та юридичним особам», зазначене у ЗКУ, певною
мірою суперечить ЦКУ [4], в якому у частинах 4, 6 статті 403 передбачено:
«Сервітут не підлягає відчуженню. Сервітут зберігає чинність у разі переходу до
інших осіб права власності на майно, щодо якого він встановлений», а, отже,
йдеться про можливість переходу права земельного сервітуту до інших осіб у
випадку, якщо до них переходить також право власності (або володіння) і на
відповідну земельну ділянку.
Існує також ряд розбіжностей щодо підстав припинення дії земельного
сервітуту, зокрема підпункт 6 статті 102 ЗКУ [3] передбачає: «Дія земельного
сервітуту підлягає припиненню у випадках порушення власником сервітуту умов
користування сервітутом», тоді як у Цивільному кодексі такої підстави не
передбачено. При цьому стаття 102 ЗКУ передбачає вичерпний перелік підстав,
за яких можливе припинення права земельного сервітуту, тоді як ЦКУ [4] у статті
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406 зазначає: «Сервітут може бути припинений в інших випадках, встановлених
законом».
Висновки. Між Цивільним та Земельним кодексами України існує ряд
розбіжностей у правовому регулюванні земельного сервітуту, що на практиці
призводить до ускладнення реалізації права обмеженого користування чужою
земельною ділянкою, оскільки фактично окремі аспекти земельного сервітуту
регулюються виключно Земельним кодексом, а деякі – Цивільним кодексом.
Напрямками розв’язання даної проблеми можна вважати приведення у
відповідність між собою зазначених вище нормативно-правових актів або
виключення з Цивільного кодексу норм, які стосуються правового регулювання
інституту земельного сервітуту.
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УДК 528. 48 (075,8)
ДОСВІД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВСТАНОВЛЕННЯ І ЗМІНИ
МЕЖ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ УТВОРЕНЬ
Любименко С. М. студент, Фролов О. В., к.т.н., доцент, завідувач кафедри
геодезії та будівництва підземних споруд, Любименко О. М. к.ф.-м.н., доцент
Донецький національний технічний університет, м. Покровськ
У роботі зроблено огляд правового фoрмувaння меж ciльcькиx рaд тa
нacелених пунктів в Україні, проаналізовано зміни структури власності та
землекористування, переходу земель виділених для ведення сільського
господарства, у землі під житлову забудову, обговорені актуальні питання
законодавчого забезпечення земельними ресурсами.
В

історичному

плані

розвиток

регіонального

земле-

та

природокористування в Україні у пострадянському періоді спрямовано на
трансформацію колективної власності в приватну і формуванню на її базі більш
ефективної соціально-економічної системи відносин. Особливістю сучасного
розвитку регіонального землекористування є те, що воно охоплює реформування
не тільки земельних відносин, а і відносин власності на засоби виробництва, і
націлено на ліквідацію державної монополії власності на землю.
На сьогоднішній день в Україні землі сільськогосподарського призначення
в багатьох випадках не мають попиту через сповільнення розвитку
агропромислового

комплексу.

Водночас

зовсім

іншу

ситуацію

можна

спостерігати із сільськогосподарськими землями, що розміщені поруч з
великими містами. Їх скуповування відбувається дуже активно з метою зміни
цільового призначення у майбутньому для їх можливого використання під
житлові забудови, тому що таких земель не вистачає для будівництва не
вистачає.
Різноманітність форм власності на землю є об’єктивною необхідністю,
зумовленою розвитком економічних відносин. За роки незалежності із державної
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власності юридичним особам і громадянам було передано понад половину
земель країни. За останні роки продовжує збільшуватись частка землі, що
перебуває у приватній власності (рис.1). При цьому варто звернути увагу, що у
приватну власність передаються переважно землі сільськогосподарського
призначення, які становлять 2/5 земельного фонду України [1].

Рис. 1 – Зміна земельного фонду України по формах власності, % [1].
Добровільно відмовившись від монополії у власності на землю на користь
громадян, держава в особі уповноважених органів стала рівноправним
землекористувачем серед інших власником земельних ділянок. Площа землі, що
перебуває

у

державній

власності

визначається

загальнодержавними

і

суспільними потребами, такими як: забезпечення функціонування єдиної
енергетичної системи, систем транспорту, зв’язку, оборони, національних
природно-заповідних та історико-культурних об’єктів, науки тощо.
До складу земель України входять всі землі, котрі простягаються у межах
її території, включно з островами і землями, зайнятими водними об’єктами,
основне цільове призначення котрих ділиться на декілька категорії. Та або інша
категорія земель визначається відповідно її цільовому призначенню. Землі
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можуть змінювати свою категорію на іншої у випадку зміни їх цільового
призначення.
Уповноваженими у вирішенні таких питань являються органи, що
приймають рішення на рахунок передачі цих земель до власності або у
користування. В окремих випадках ці дії виконуються органами, що
затверджують проекти землеустрою та віддають накази для створення об’єктів
оздоровчого, природоохоронного та історико-культурного призначення.
Землі сільськогосподарського призначення поділяються на:
1. сільськогосподарські угіддя (рілля та пасовища);
2. несільськогосподарські угіддя (землі під господарськими будівлями та
дворами, під господарські шляхи);
Землі сільськогосподарського призначення можуть передаватись у
користування або власність:
1. Громадянам – під особисте селянське господарство, городництво,
сінокосіння, випасання худоби і садівництво;
2.

Сільськогосподарським

підприємствам

–

під

товарне

сільськогосподарське виробництво.
Землекористувачі

та

власники

земельних

ділянок

забов’язані

використовувати свої території лише відповідно цільовому призначенню.
При купівлі землі під забудову зміна цільового призначення земель є
типовою процедурою. Земельна ділянка купується спочатку не підлягаючи
відчуженню під товарно-сільськогосподарське виробництво. Статтею 20 ЗКУ та
постановою КМУ від 11.04.2002 року № 502 був затверджений порядок зміни
цільового призначення земель, що знаходяться у власності юридичних осіб чи
громадян [2].
Для того щоб змінити цільове призначення земельної ділянки власник
повинен подати клопотання до міської, селищної або сільської ради, у разі
розташування земельної ділянки у межах населеного пункту. Якщо земельна
ділянка знаходиться за межами населеного пункту – заява подається до районної
держадміністрації.
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Клопотання про зміну цільового призначення надходять до розгляду у
районні держадміністрації, міські, сільські або селищні ради. У разі згоди,
вищезазначені структури дають дозвіл на підготовку проекту відведення.
При наданні відповідними органами виконавчої влади дозволу на зміну
цільового призначення земельної ділянки одержуються всі підстави для
отримання державного акта права власності на земельну ділянку зі зміненим
цільовим призначенням юридичною особою або громадянином.
У 20 статті Земельного кодексу України визначається розподілення земель
по категоріям базуючись на рішенні органів місцевого самоврядування та
органів державної влади, відповідно до їх повноважень. У другій частині цієї
статті зазначено, що зміна цільового призначення земель та затвердження
проектів землеустрою проводиться органами що приймають рішення про
передачу цих земель у власність чи у користування.
Зміні цільового призначення рілля, багаторічних насаджень, лісів,
земельних

ділянок

природоохоронного,

рекреаційного

та

оздоровчого

призначення, особливо цінних земель здійснюється відповідно до рішення КМУ.
В таких випадках районною держадміністрацією подаються проектні матеріали
з прикріпленим висновком обласних рад. Обласні ради переглядають проектні
матеріали та готують власний висновок відносно прийняття відповідного
рішення.
Стаття

40

ЗКУ

передбачає

те, що

рішення

органів

місцевого

самоврядування чи органів виконавчої влади надає дозвіл громадянам України
отримати землю у власність чи в оренду в цілях будівництва або обслуговування
господарських,

житлових

будівель

та

гаражного

будівництва.

Також

безкоштовну передачу земельної ділянки можуть набувати у власність
громадяни за цивільно-правовими угодами.
У громадян право безкоштовно передавати земельні ділянки виникає в разі
одержання права на безкоштовну приватизацію, що встановлюється 121 статтею
Земельного Кодексу. Після отримання права власності на земельну ділянку або
88

її оренди може виконуватись забудова житлових будинків, гаражів і
господарських будівель.
Розглянемо

повноваження

органів

влади

в

питаннях

правового

регулювання встановлення меж.
Згідно з пунктом 13 частини 1 статті 92 Конституції України,
територіальний устрій України визначається виключно законами України, що є
однією з важливих гарантій єдності й цілісності державної території України
(частина 3 ст. 2). Це означає, що правовий режим адміністративнотериторіальних одиниць як окремих складових адміністративно-територіального
устрою України (у тому числі визначення порядку утворення, ліквідації, зміни
меж районів у містах) має визначатися законами України [2].
В Конституції України немає прямого визначення повноважень органів
влади щодо утворення і ліквідації районів у містах, встановлення і зміни їхніх
меж [3–4].
Під термінами «район», що використовується в пункті 29 ч. 1 ст. 85
Конституції України, і «район у місті», що вживається в ч. 1 ст. 133, ч. 5 ст. 140,
ч. 1 ст. 142 Конституції України, маються на увазі адміністративнотериторіальні одиниці в системі адміністративно-територіального устрою
України, правовий статус яких визначається законом [5–8].
Під поняттям «організація управління районами в містах», що міститься в
частині 5 ст. 140 Конституції України, в системному зв’язку її зі ст.ст. 142, 143
слід розуміти повноваження міських рад як органів місцевого самоврядування в
містах з районним поділом приймати рішення щодо: організаційного
забезпечення

здійснення

місцевого

самоврядування

в

районах

міста;

адміністративно-територіального устрою та з інших питань у межах і порядку,
визначених Конституцією та законами України.
Функціонування і розвиток місцевого самоврядування є визначальним для
будь-якої демократичної держави. Форми місцевого самоврядування у кожній
державі зумовлюються її політичним, територіальним устроєм, історичними,
національними, економічними та іншими ознаками. Україна є суверенною і
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незалежною, демократичною, соціальною, правовою державою (стаття 1
Конституції України). Носієм суверенітету й єдиним джерелом влади в Україні
є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та
органи місцевого самоврядування (ч. 2 ст. 5 Конституції України). В Україні
визнається і гарантується місцеве самоврядування (ст. 7 Конституції України).
Місцеве самоврядування є правом територіальної громади – жителів села чи
добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та
міста – самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції
і законів України (ч. 1 ст. 140 Конституції України).
Ці конституційні положення свідчать про те, що Україна не тільки
закріплює гарантії місцевого самоврядування в Конституції, а й визнає його як
одну з фундаментальних засад демократичного устрою держави і суспільства.
Система

місцевого

самоврядування

у

своїй

основі

визначається

адміністративно-територіальним устроєм України. Конституція України визнає
право за територіальною громадою та органами місцевого самоврядування
самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і
законів України, що цілком узгоджується з положеннями пункту 2 ст. 4
Європейської Хартії місцевого самоврядування, відповідно до якої місцева влада
в межах закону має повне право вирішувати будь-яке питання, яке не вилучено
зі сфери її компетенції і вирішення якого не доручалося жодному іншому органу.
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СУЧАСНИЙ СТАН ЗЕМЛЕ-ВОДОКОРИСТУВАННЯ НА ЗРОШУВАНИХ
ЗЕМЛЯХ ІВАНІВСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Морозов О. В., д.с.-г.н., професор кафедри землеустрою, геодезії та кадастру,
Резнік В. С., аспірант
ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»
Визначено
кількість
земле-водокористувачів,
що
займаються
рослинництвом на зрошуваних землях, досліджено структуру посівних площ на
зрошуваних землях Іванівського району Херсонської області. Запропоновані
заходи з оптимального співвідношення культур у зрошуваних сівозмінах в зоні
сухого Степу України.
Актуальність роботи. Херсонська область є своєрідним аграрнопромисловим регіоном України, що має вигідне природно-географічне
розташування і характеризується високим природно-ресурсним потенціалом.
Різноманітність грунтово-екологічних умов області, високий агроґрунтовий
потенціал

окремих

сільськогосподарських

культур,

функціонування

меліоративної мережі, наявність резервів для зростання обсягів виробництва та
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стабільного попиту на високоякісну продукцію зумовлюють інвестиційну
привабливість області. Однак за природно-кліматичними умовами область
відноситься до зони Сухого Степу України, де лімітуючим фактором стабільного
розвитку агропромислового виробництва є рівень природного зволоження.
Тому в умовах глобальних змін клімату, які спостерігаються в останні роки
в світовому масштабі, для гарантування продовольчої безпеки і розвитку
землеробства у даному регіоні особливої значущості набуває розвиток водних
меліорацій [1–3]. Зрошенню належить провідна роль у вирішенні питання
отримання гарантованих врожаїв сільськогосподарських культур, сталого та
збалансованого функціонування агропромислового комплексу, підвищення
продуктивності сільськогосподарських культур та адаптації до погоднокліматичних умов, особливо в регіонах з недостатнім рівнем зволоження.
В останні роки відповідно до Водного та Земельного кодексу, «Водної
стратегії України на період до 2025 року», Законів України «Про меліорацію
земель», «Про охорону земель» з метою забезпечення сталого розвитку
водогосподарського комплексу та агропромислового виробництва прийнято
розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів
щодо розширення площ зрошуваних земель у південних областях та
забезпечення їх ефективного використання на період до 2017 року» (№ 975 від
21.11.2013 р.) та розроблено «Концепцію відновлення і розвитку зрошення в
південному регіоні» [4]. За участю представників Світового банку створено
Координаційну раду з питань відновлення роботи та розвитку зрошувальних
систем (Постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.2016 р. № 50).
Передусім, основна увага повинна приділятися питанням реконструкції та
модернізації зрошувальних систем, підвищення потенціалу зрошуваних земель,
створення асоціацій земле- і водокористувачів, охорони та раціонального
використання водних і земельних ресурсів.
Об’єктом дослідження є структура земле – водокористування зрошуваних
земель (на прикладі Іванівського району Херсонської області).
Результати дослідження. Розробка та реалізація проектів з відновлення та
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розвитку зрошення на півдні України включає в себе велику кількість складових:
комплексну оцінку природно-ресурсного потенціалу території та стану земле- і
водокористування,

а

також

правові,

організаційно-економічні,

техніко-

технологічні та соціальні аспекти, які повинні бути скоординовані та
управлятись за участю зацікавлених сторін на місцевому, регіональному та
національному рівнях [5].
Реформування аграрного сектору, передача внутрішньогосподарських
систем у комунальну власність та розпаювання земель стали причиною
порушення

технологічної

цілісності

зрошуваних

комплексів,

появі

дрібноконтурності земельних ділянок, великої кількості дрібних землевласників,
що створює певні труднощі в управлінні зрошуваними землями, експлуатації
зрошувальних систем і потребує їх консолідації для підвищення ефективності
використання.
Згідно Закону України «Про меліорацію земель», міжгосподарська мережа
зрошувальних

систем

знаходиться

у

володінні

державних

органів,

а

внутрішньогосподарська – у володінні власників різних форм господарювання
та землекористування. Відповідно ст. 26 Земельного кодексу України
«…земельні ділянки, одержані громадянами внаслідок приватизації земель
державних та комунальних сільськогосподарських підприємств, на яких
розташовані та функціонують меліоративні системи, використовують спільно на
підставі угоди». Особливостями землеустрою у теперішній час є те, що
землеволодіння і землекористування фермерських господарств та новостворених
сільськогосподарських підприємств, особливо приватно–орендних, сформовані
без розробки відповідних проектів, що передбачені Законом України «Про
землеустрій».
Розподіл кожної меліоративної системи на невеликі ділянки в результаті
розпаювання земель призвів до зниження ефективності її використання.
Сільськогосподарські підприємства, які знаходяться у складному економічному
становищі, не можуть забезпечити раціональне використання зрошуваних
земель, що призводить до погіршення їх еколого-агромеліоративного стану .
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Таблиця 1 – Кількість підприємств, що займались рослинництвом на политих зрошуваних землях Іванівського
району Херсонської області
у тому числі
Роки

сільськогоподарські
підприємства

з них

2008

9

0

9

6

1

0

2

0

2009

11

0

11

7

1

0

3

0

2011

14

0

14

7

1

0

2

4

2012

17

0

17

7

1

0

2

7

2013

17

0

17

6

1

0

2

8

2014

16

0

16

7

1

0

2

6

2015

17

0

17

7

1

0

2

7

державні
підприємства

недержавні
підприємства

господарські
товариства
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сільськоінші
приватні
фермерські
господарські недержавні підприємгосподарства
кооперативи підприємства
ства

Таблиця 2 – Структура посівних площ на политих зрошуваних землях Іванівського району Херсонської області (по
сільськогосподарських підприємствах, включаючи фермерські господарства), га / %
у тому числі
зернові та
зернобобові
Роки

Всього

овоче-баштанні
технічні культури

культури

культури та

кормові культури

картопля

норматив

відповід

40-82 %

ність

5-35 %

ність

до 20 %

3809,87

не

6639,05

не

331,80

100

32,8

відповідає

57,1

відповідає

2,9

7,2

11213,99

3895,09

не

6663,46

не

253,00

402,44

100

34,7

відповідає

59,4

відповідає

2,3

3,6

11105,49

3734,15

не

6485,79

не

214,50

671,06

33,6

відповідає

58,4

відповідає

1,9

11626,72
2008

2009

2011
100

норматив відповід норматив
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відповід норматив відповідн
ність

до 60 %

ість

846,00
відповідає

відповідає

відповідає

відповідає

відповідає

відповідає
6,1

10882,66

3675,25

не

6782,41

не

54,00

33,8

відповідає

62,3

відповідає

100

0,5

3,4

12804,51

4908,46

не

7219,05

не

116,00

561,00

100

38,3

відповідає

56,4

відповідає

0,9

4,4

12894,43

4402,55

не

7825,88

не

97,00

569,00

100

34,1

відповідає

60,7

відповідає

0,8

4,4

11932,15

2585,26

не

9056,89

не

68,00

222,00

21,7

відповідає

75,9

відповідає

0,6

2012

2013

2014

2015
100

371,00
відповідає

відповідає

відповідає

відповідає

відповідає

відповідає

відповідає

відповідає
1,8

* Нормативи оптимального співвідношення культур у сівозмінах в різних природно- сільськогосподарських регіонах
України (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2010 р. № 164)
Примітка. *У числівнику – площа, га, у знаменнику – площа, %
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У 2015 р. кількість підприємств, що займаються рослинництвом на
зрошуваних землях Іванівського району, складала 17, у тому числі державних
підприємств – 0, недержавних – 17, з них господарські товариства – 7,
сільськогосподарські кооперативи – 1, приватні підприємства – 2, фермерські
господарства – 7. За останні 8 років спостерігається тенденція до подальшого
подрібнення зрошуваних земель та збільшення кiлькостi земле-водокористувачів
з 9 (2008 р.) до 17 (2015 р.) за рахунок створення фермерських господарств (табл.
1).
Структуру посівних площ на зрошуваних землях Іванівського району
Херсонської області наведено в табл. 2. Виходячи із наведених даних (за 2008–
2015 рр.), у Іванівському районі найбільші площі зайняті технічними (57–75 %),
зерновими і зернобобовими культурами (21–38 %).
Посівні площі кормових сільськогосподарських культур варіювали за
роками від 1,8 % до 7,2 %, овоче-баштанних культур – 0,6–2,9 %. Слід відмітити,
що у 2014–2015 рр. відмічається тенденція щодо збільшення площ технічних,
зернових і зернобобових культур, а овоче-баштанних і кормових – навпаки, до
зменшення.
Висновки. Дослідженнями встановлена невідповідність оптимального
співвідношення культур у зрошуваних сівозмінах в зоні сухого Степу.
Встановлюючи набір і чергування культур у сівозмінах, треба дотримуватися
головної вимоги – кожну культури розміщувати в оптимальних для неї умовах.
Необхідно враховувати економічні та господарські умови з тим, щоб кращими
попередниками забезпечувати найбільш продуктивні культури. Найбільш
позитивно реагують на зрошення овочеві й кормові культури, зернова кукурудза
та соя. У зерновій групі кукурудза займає провідне місце при вирощуванні як на
товарні цілі, так і на насіння; у групі технічних культур перевага за соєю, із
кормових культур – люцерна, кукурудза на силос, буряки, у проміжних посівах
– злаково-бобові суміші, кукурудза, а також овочі та картопля [6, 7].
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УДК 332.32
ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ
Прядка Т. М. к.е.н, доцент кафедри землевпорядного проектування
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Розглянуто наявні методологічні підходи до управління земельними
відносинами в системі місцевого самоврядування та перспективи їх
застосування на сучасному етапі розвитку.
Органи місцевого самоврядування виконують широке коло функцій
управління вирішення місцевих проблем територіальних громад, і серед них
територіальне планування займає одне з основних місць. У цьому розумінні
методологічні особливості управління земельними відносинами в роботі органів
місцевого самоврядування є, безперечно, актуальною проблемою наукових
досліджень.
До основних цілей територіального планування, можна віднести [1]:
- захист інтересів суспільства і безпеки держави та громадян;
-

забезпечення схоронності, раціонального використання державної і

муніципальної власності на землю;
- підвищення прибутковості об’єктів власності на землю;
-

поліпшення стану об’єктів власності, підвищення їхньої ринкової

вартості;
-

оптимізацію виробничих витрат на поліпшення об’єктів власності;

-

забезпечення інтересів територіальних громад у процесі розробки

реалізації комплексних програм розвитку держави і муніципальних утворень;
-

вирішення соціальних завдань, пов’язаних з використанням

державної і муніципальної власності на землю;
- розвиток інфраструктури і містобудування.
Реалізація цих цілей забезпечується шляхом вирішення таких завдань:
• прийняття законодавчих і нормативних актів;
• розмежування функцій у сфері регулювання земельних відносин;
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• розмежування повноважень органів державної влади й органів місцевого
самоврядування у сфері земельних відносин;
• здійснення діяльності з управління земельними ресурсами;
• постійний аналіз та оцінка ефективності використання земель різних
категорій і цільового призначення та ін.
Завдання управління земельними ресурсами муніципалітету поділяється
між різними органами таким чином:
- міська рада здійснює прийняття регламентів і програм розвитку
територій;
- міські, селищні і сільські виконавчі органи реалізовують заходи щодо
управління

земельними

ресурсами

поселень,

перерозподілу

земель,

регулюванню земельного ринку, економічному стимулюванню раціонального
землекористування;
- територіальні органи виконавчої влади здійснюють управління
земельними ресурсами державної власності в межах муніципальних утворень у
рамках повноважень, а також можуть виконувати делеговані повноваження.
Розгляд

основних причин незадовільного

управління земельними

ресурсами свідчить, що підвищення ефективності цього процесу залежить
насамперед від зміцнення матеріально-технічної бази державних органів з питань
земельних ресурсів та забезпечення чіткого розмежування повноважень органів
державної влади і органів місцевого самоврядування.
Земля в населених пунктах розглядається не як засіб (ресурс) виробництва,
що притаманно сільськогосподарському виробництву, а як просторовий базис
забезпечення життєдіяльності і включає простір, що знаходиться під нею і над
нею. Земельна власність у населених пунктах тісно пов’язана з інтересами
територіальної

громади,

держави,

інших

землевласників,

які

повинні

пов’язуватися з відповідними напрямами соціально-економічного розвитку
міста,

що

зумовлює

багатофункціональність

у

використанні

кожного

конкретного об’єкта земельної власності, а також можливість їх використання
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різними суб’єктами в різний спосіб протягом періодів, які можуть як збігатися,
так і не збігатися.
У методологічному розумінні основними напрямами формування
земельних відносин у населених пунктах можна визначити:
1) узгодженість між приватними, громадськими та державними інтересами;
2) відкритість дій з управління використанням земель та їх розподілом;
3) ґарантія прав на земельну ділянку;
4) достовірність обмежень прав щодо використання земельних ділянок;
5) стабільність типів використання землі;
6) можливість визначення найдоцільнішого використання землі власником
або користувачем земельної ділянки.
Таким чином, земельні відносини в населених пунктах мають ґрунтуватися
на визнанні за суспільством, в особі загальнодержавних або місцевих органів
влади, права контролювати землевласників щодо характеру використання
належних їм земельних ділянок, можливих змін цього використання та
ґарантуванні землевласникам прав, установлених законами [2].
Дослідження основних функцій у класичній теорії управління та їх
адаптація до управління землекористуванням дозволило виділити три відносно
відокремлених етапи державного управління, які забезпечують вплив суб’єкта
управління на об’єкт: планування землекористування, реалізація запланованих
заходів та моніторинг використання земель.
Планування землекористування здійснюється шляхом розробки та
ухвалення

містобудівної і

землевпорядної документації

відповідно до

визначених у державних програмах суспільних пріоритетів.
Етап

реалізації

останніх

характеризується

застосуванням

адміністративного та фінансового впливу суб’єкта управління на об’єкт.
Особливість цього етапу полягає в тому, що він здійснюється в умовах
недостатнього досвіду, високого ступеня законодавчої та інформаційної
невизначеності та обмеженості в часі [3].
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Сучасні

назрілі

питання,

пов’язані

з

плануванням

розвитку

землекористування, є невідкладними завданнями, що вимагають ґрунтовніших
наукових та методичних досліджень.
Висновок. Аналізуючи нормативно-правову базу, необхідно виявляти
невизначеність певних питань або невідповідність окремих положень сучасним
соціально- економічним умовам. Територіальне планування землекористування
виявилося незатребуваним системою державного й муніципального управління,
що свідчить про наявність проблем власне в територіальному управлінні,
пов’язаних із недостатньою відповідністю сучасним потребам сталого розвитку.
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ЩОДО ВІДПОВІДНОСТІ ЗОНУВАННЯ ТА ЦІЛЬОВОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬ
Сімьонова А. С., студентка, Міхно П. Б., асистент кафедри геодезії,
землевпорядкування та кадастру
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Розглядаються правові аспекти містобудівного зонування та цільового
призначення земель. Встановлено, що у законодавстві України чітко не
закріплені межі сфер застосування цих правових інститутів, що негативно
впливає на планування використання територій і окремих землекористувань.
Правові інститути зонування та цільового призначення земель мають
багато спільних рис, але при цьому різняться між собою. Поняття зонування
з’явилося відносно нещодавно, проте інститут цільового призначення існує з
моменту прийняття Земельного кодексу УРСР. Однак, незважаючи на таке
розходження в часі, науковцями досі не досягнуто єдності стосовно того, що є
первинним: зонування чи цільове призначення. Цим питанням займалися
С. В. Єлькін, А. Є. Карпов, П. Ф. Кулинич, А. М. Мірошниченко та інші
дослідники. Вчені розглядають це питання різнобічно. Одні вважають, що
інститут цільового призначення застарілий, інші – що революційність та частота
змін у містобудівному законодавстві надмірні.
Дослідження правових аспектів зонування земель в межах населених
пунктів [1] виділяють певний недолік – неможливо одним законом запровадити
регулювання (забезпечити формування впливу) діяльності органів влади,
фізичних та юридичних осіб для розв’язання широкого кола завдань: від
прогнозування розвитку територій до будівництва та реставрації будинків чи
створення інфраструктури.
Зонування і цільове призначення відповідно до статті 180 Земельного
кодексу України [2] відрізняються предметом поділу. При зонуванні об’єктом є
територія населених пунктів, а при встановлені цільового призначення –
територія всієї України. З цієї точки зору первинним є цільове призначення,
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проте власне зонування розглядається як альтернатива принципу встановлення
цільового призначення, що не є сумісним ні з умовами ринкової економіки, ні з
повноваженнями власника розпоряджатися своєю земельною ділянкою [3].
Цільове призначення визначає, як саме повинна використовуватися
земельна ділянка, а зонування визначає функціональні зони населеного пункту,
на які встановлюються обмеження щодо використання землі для забудови [4].
Також необхідно зазначити, що ці два правові інститути різняться за видом
документації, що встановлює обмеження. Цільове призначення призначається на
підставі документації із землеустрою, а зонування визначається містобудівною
планувальною документацією [5].
Висновки. Зонування і цільове призначення є різними правовими
інститутами, що не тільки не взаємодіють між собою, але і конфліктують. Тому
необхідне чітке розмежування сфер їх застосування шляхом відповідного
коригування законодавства.
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5. Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» від
17.02.2011 № 3038-VI: за станом на 16.03.2017 [Електронний ресурс]. –
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ФОРМУВАННЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОГО РЕНТНОГО ДОХОДУ НА
ОРНИХ ЗЕМЛЯХ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В РІЗНІ ЧАСОВІ ПЕРІОДИ
Смага І. С., д.б.н., професор кафедри землевпорядкування та кадастру
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Розглянуто ретроспективні та сучасні аспекти формування
диференціального рентного доходу від вирощування зернових культур без
кукурудзи на орних землях Чернівецької області за різною інформаційною базою,
проблеми визначення та узгодженості його як спільного показника для
економічної та нормативної грошової оцінок земель сільськогосподарського
призначення.
До землеробського використання залучаються земельні ділянки відмінні
за якісним станом та рівнем родючості ґрунтів, що зумовлює неоднакову
продуктивність

праці, економічну ефективність використання землі та

результативність виробництва. Тому актуальними залишаються питання
вдосконалення методичних основ та отримання об’єктивних показників оцінки
земель як економічної основи регулювання земельних відносин.
Економічна оцінка земель дозволяє встановити відмінності в їхній якості
з точки зору економічної родючості, тобто міри реалізації потенційної родючості
ґрунтів за досягнутого рівня інтенсивності землеробства. Диференціальний
рентний дохід як один з її показників вважається найбільш інтегрованим
кількісним відображенням різниці в економічному ефекті від використання
різних за якістю земель. Його матеріальною основою виступає різниця між
вартістю отриманої продукції та сукупними витратами на її виробництво і
нормативним чистим прибутком. Відомо, що за рівновеликих витрат засобів і
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праці на більш родючих ґрунтах створюється диференціальна рента І
(додатковий продукт І), а у випадку зростання рівня інтенсивності землеробства
на таких ґрунтах може виникати диференціальна рента ІІ (додатковий продукт
ІІ).
Згідно із законом України «Про оцінку земель», грошова оцінка – це
капіталізований рентний дохід із земельної ділянки [1]. Диференціальний
рентний дохід, який

створювався при вирощуванні зернових культур без

кукурудзи було покладено в основу визначення величини нормативної грошової
оцінки земель сільськогосподарського призначення станом на 01.01.1995 року
[4]. Методика його розрахунку передбачала врахування як диференціальної
ренти І, так і диференціальної ренти ІІ. Даний показник за своєю сутністю мав
би бути спільним як для економічної, так і нормативної грошової оцінок. Однак,
при проведенні останнього туру робіт з економічної оцінки земель (1988 рік) та
нормативної грошової оцінки він визначався в різних часових періодах. В умовах
стабільності цін на сільськогосподарську та промислову продукцію для потреб
сільського господарства показники даних видів

оцінки були достатньо

об’єктивними для того періоду часу. При їх проведенні було використано
принцип найкращого та найбільш ефективного використання земель, оскільки
сільськогосподарське виробництво того періоду характеризувалося найвищою
ефективністю.
При економічній оцінці земля оцінюється як засіб виробництва у
нерозривному зв’язку з умовами виробництва. Відомі випадки, коли ґрунти з
однаковим бонітетом, але розміщені в різних природно-сільськогосподарських
районах одержували різні показники дохідності внаслідок різниці в місце
розташуванні земельних ділянок, досягнутому рівні інтенсивності землеробства
тощо. Величина диференціального доходу значною мірою залежала від
суб’єктивного показника – рівня інтенсивності виробництва в конкретних
умовах та не відображала відмінності у природній продуктивності земель.
Прийняття нового нормативного документа привело методичні засади
нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення у
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відповідність з вимогами Закону України «Про оцінку земель», спростило
алгоритм розрахунків, а також створило сприятливі умови для суцільного
проведення оцінки агровиробничих груп ґрунтів у межах природносільськогосподарських районів [5]. На відміну від попередньої методики,
відпадає потреба у визначенні диференціального рентного доходу на різних
рівнях (Україна – адміністративна область – адміністративний район –
сільськогосподарське підприємство) з використанням даних економічної оцінки
землі та суттєво спрощується алгоритм розрахунку нормативної грошової оцінки
земель. Для кожного з природно-сільськогосподарських районів в усіх
адміністративних областях та АР Крим в методиці наведено нормативи
капіталізованого

рентного

доходу

в

грн/га

в

розрізі

окремих

сільськогосподарських угідь. Для перерахунку його величин в натуральний
вираз нами використано середню ціну реалізації зерна в Україні за 2011–2015 рр.
– 181 грн/ц.
Таблиця 1 – Показники диференціального рентного доходу та бонітету
орних земель Чернівецької області
Природно-

Диференціальний рентний Середньозважений

сільськогосподарський

дохід, ц/га

бонітет ґрунтів

район

1995 р.

2017 р.

Кіцмансько-Кельменецький

9,4

6,8

63

Сокирянський

9,3

4,3

43

Чернівецький

6,0

4,2

39

Сторожинецький

3,7

3,4

33

-

2,3

25

8,19

-

50

Путильський
По області

В цілому диференціальний рентний дохід, який отримувався за
результатами господарювання з вирощування зернових та зернобобових культур
без кукурудзи та визначений під час проведення нормативної грошової оцінки
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земель станом на 01.07.1995 р. за чинною на той час методикою [4] виявився у
1,5–2 рази вищим, ніж розрахований за нормативами капіталізованого рентного
доходу

станом

на

01.03.2017

року.

Виняток

складають

орні

землі

Сторожинецького району, де його значення виявилися досить близькими в
зазначені періоди (3,7 та 3,4 ц/га відповідно). При розрахунку за алгоритмом
методики 1995 року рівень родючості ґрунтів не забезпечув формування
диференціального рентного доходу. Однак, незважаючи на відхилення у
абсолютних значеннях, загальна закономірність формування диференціального
рентного доходу на орних землях в розрізі природно-сільськогосподарських
районів Чернівецької області в різні періоди зберігається, тобто його величина
зростає з підвищенням бонітету ґрунтів незалежно від періоду. Зауважимо, що
величина диференціального рентного доходу по Кіцмансько-Кельменецькому
природно-сільськогосподарському району 6,8 ц/га зерна відповідає нормативній
грошовій оцінці ріллі 40461 грн/га (станом на 01.03.2017 року), що є одним з
найвищих показників в Україні.
В сучасних умовах, зазвичай, відсутня інформація щодо вихідних
показників економічної оцінки землі в аграрних підприємствах через спрощення,
а найчастіше й відсутність фінансової звітності, зміну меж існуючих та
формування нових землекористувань, становлення нових економічних умов
господарювання

тощо.

Тому

визначення

показників

продуктивності,

ефективності використання та дохідності земель стає можливим на основі
нормативів урожайності культур та виробничих витрат на їх вирощування на
окремих ґрунтах (агровиробничих групах ґрунтів). На думку дослідників, це
дозволить привести показники економічної оцінки до сучасного рівня економіки
сільського господарства з використанням малозатратних і ефективних методів
[7,8]. Крім того, вважається, що використання фактичних виробничих витрат при
розрахунках диференціального рентного доходу буде доречним лише у випадку,
якщо вони відображають технологію вирощування зернових культур у певній
природно-кліматичній зоні. Нормативний рівень витрат доцільно розраховувати
на основі технологічної собівартості продукції, без врахування вартості внесення
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добрив (тобто за природної родючості ґрунту) та з врахуванням транспортних
витрат щодо конкретної земельної ділянки, а також єдиних (біржових чи
нормативних) цін реалізації зерна [8, 9].
У зв’язку

з невисоким рівнем інтенсивності ведення землеробства,

зниженням рівня урожайності культур і родючості ґрунтів виникає питання щодо
об’єктивності

показників економічної оцінки землі, в тому числі й

диференціального рентного доходу у випадку розрахунку їх за результатами
господарської діяльності аграрних підприємств. Зокрема, досить важко
підрахувати технологічні витрати на

вирощування культур з урахуванням

експлуатаційних витрат при використанні сучасної техніки, розміру оплати
праці, вартості матеріально-технічних ресурсів тощо. Тому для розрахунку
показників часткової економічної оцінки

деяких ґрунтів ми скористалися

даними нормативних величин щодо урожайності зернових культур за природної
родючості ґрунту, нормативних витрат на їх вирощування та фактичної ціни
реалізації зерна за 2014 рік, наведеними в публікації Ніни Соловяненко [7].
Величина нормативного урожаю за природної родючості ґрунту виявилася
близькою до його рівня на аналогічних ґрунтах Сокирянського та Кіцманського
районів Чернівецької області за результатами господарської діяльності аграрних
підприємств в період проведення останнього туру робіт з економічної оцінки
земель.

На темно-сірих опідзолених важкосуглинкових і легкоглинистих

ґрунтах величина урожаю складала 35,2 і 36,9 ц/га для цих районів відповідно, а
нормативне значення за природної родючості ґрунту прийнято на рівні 30,8 ц/га
(табл. 2). Для чорноземів опідзолених важкосуглинкових і легкоглинистих ці
показники складають 33,6; 39,0 та 34,7 ц/га відповідно. В сучасних умовах при
розрахунку за нормативними показниками величина диференціального рентного
доходу (як і питома вага його у валовій продукції) отримується в кілька разів
нижчою порівняно з останнім туром робіт з економічної оцінки земель. Таке
різке зниження дохідності використання земель зумовлене швидшими темпами
подорожчання виробництва сільськогосподарської продукції порівняно зі
зростанням

ринкових

цін

на

неї.
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Зазначимо,

що

середнє

значення

диференціального рентного доходу по Україні за 1988–90 рр. становило 7,4 ц/га
зерна, тобто майже таке, яке отримується на основі нормативних показників на
чорноземах типових середньогумусних важкосуглинкових та легкоглинистих.
Таблиця 2 – Продуктивність та дохідність окремих агровиробничих груп
ґрунтів щодо зернових колосових культур
Назва агроґрупи ґрунту

Урожай,
ц/га

Диференціаль Питома
вага
ний дохід, ц/га диференціального
доходу у валовій
продукції
1
2
3
4
За результатами господарської діяльності (Сокирянський район, 1989 р.)
Темно-сірі
опідзолені
важкосуглинкові
і
35,2
18,1
0,5142
легкоглинисті ґрунти
Чорноземи
опідзолені
важкосуглинкові
і
33,6
17,3
0,5149
легкоглинисті ґрунти
За результатами господарської діяльності (Кіцманський район, 1989 р.)
Темно-сірі
опідзолені
36,9
23,7
0,6412
важкосуглинкові
і
легкоглинисті ґрунти
Чорноземи
опідзолені
39,0
27,2
0,6970
важкосуглинкові
і
легкоглинисті ґрунти
За нормативами урожайності та виробничих витрат за природної родючості
ґрунту (2014 р.)
Темно-сірі
опідзолені
важкосуглинкові
і
30,8
4,9
0,1591
легкоглинисті ґрунти
Чорноземи
типові
середньогумусні
34,7
8,0
0,2305
важкосуглинкові
і
легкоглинисті ґрунти
При використанні нормативних показників однією з проблем виступає
встановлення величини природного урожаю на кожній агровиробничій групі
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ґрунту в окремих природно-сільськогосподарських районах. Визначені в умовах
багаторічних польових дослідів на основних агровиробничих групах ґрунтів та
прийняті за нормативні показники урожайності культур за природної, а тим
більше за потенціальної родючості не завжди

будуть відповідати реальній

продуктивності ґрунтів конкретного району. Вона залежить, в першу чергу, від
їх агрохімічного, кислотно-основного стану, забезпеченості продуктивною
вологою тощо. За відсутності нормативів урожаю зернових культур за даними
польових дослідів на конкретних аґровиробничих групах ґрунтів доцільно
визначати можливу величину ресурсного урожаю за вмістом в ґрунті доступних
форм елементів мінерального живлення рослин – лужногідролізованого азоту,
рухомого фосфору та обмінного калію [3].
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УДК 332.2
РОЗВИТОК НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ В СИСТЕМІ
ЗЕМЛЕУСТРОЮ В УКРАЇНІ
Тарасенко Н. Ю., студентка, Кустовська О. В., к.е.н., доцент кафедри
землевпорядного проектування,
Національний університет біоресурсів і природокористування України
В даній роботі розглянуто питання впроваждення нових наукових та
технічних особливостей в землеустрої країни.
Земля завжди була, є і буде залишатися особливим об’єктом суспільних
відносин, який характеризується просторовою обмеженістю, незамінністю,
постійністю місцезнаходження тощо. Значення землі, як провідного ресурсу
людського розвитку у сільській місцевості, де вона виступає не лише як
просторовий базис, але і як головний засіб виробництва, важко переоцінити [1].
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Основним

інструментом

держави,

що

спирається

на

сукупність

екологічних та соціально-економічних заходів раціонального використання
землі, є землеустрій, який, регулює суспільні відносини щодо володіння,
користування і розпорядження землею.Землеустрій пройшов різні стадії
розвитку, починаючи від найпростіших операцій із вимірювання й поділу площ
земельних ділянок і закінчуючи складною системою заходів щодо організації
раціонального використання та охорони земель, що потребує глибоких наукових
і практичних знань. Наприклад, на початку 17 ст. була винайдена зорова труба,
яка мала велике значення для геодезичних робіт. У той же час була винайдена
тріангуляція, яка згодом перетворилася в один з основних методів визначення
опорних геодезичних пунктів для топографічних зйомок. Поява кутомірного
інструменту, званого теодолітом, і поєднання його із зоровою трубою,
забезпеченою сіткою ниток, сильно підвищило точність кутових вимірювань.
Суспільство не стяло на місці, а з часом все більше розвивалося, що сприяло
розвитку технічного прогресу, в тому числі і землеустрою. На даний час існує
велике різномання сучасних електронних приладів, за допомогою яких можна
виконувати ті самі операції, але спрощеним методом та із більшою точністю.
Яскравим прикладом є електронні тахеометри Leica, Trimble,електроний
теодоліт Nivel System DT-5, Topcon Hiper SR - gnss / gps приймач та інші [2].
У наші дні значна кількість населення не може уявити своє життя без
компютерів, телефонів та інтернету, тому переважно вся інформація знаходиться
в

електроних базах, які дають можливість постійно мати доступ до неї,

проводити розрахунки, робити креслення земельних ділянок в зручний для нас
час. Найсучаснішим видом інформаційних систем, які використовуються у
кадастрі та землеустрої є географічні інформаційні системи (ГІС). Світові лідери
з

розробки

ГІС-технологій

такі

фірми

як

ESRI,

Autodesk,

MapInfo,

Bentley широко використовуються землевпорядниками України.
До початку ХХ століття система землеустрою в Україні відповідала тим
вимогам, які покладалися на неї в умовах державної власності на землю. Було
опрацьовано наукове, методичне й організаційно-технічне забезпечення
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землевпорядних робіт, сформувалися теорія і практика землеустрою. Але згодом
земельні перетворення потребували переосмислення місця і ролі землеустрою та
його технічно-наукового забезпечення. В останні роки наукові дослідження із
землеустрою велися Українською академією аграрних наук в рамках технічнонаукової програми проведення земельної реформи в країні [3]. Із-за відсутності
фінансування велика частина завдань по науково-методичному забезпеченню
землеустрою, не забезпечила потреб, поставлених цією програмою. Науковотехнічний прогрес у землеустрої повинен базуватися на оперативному
впровадженні результатів фундаментальних і прикладних науково-дослідних і
дослідно-конструкторських робіт [4].
Отже, незважаючи на ряд позитивних досягнень земельні відносини
знаходяться на шляху створення оптимальної сучасної моделі управління
земельних відносин, що потребує подальшого вдосконалення нормативноправової бази, оптимізації фінансування, підвищення рівня кваліфікації фахівців,
які працюють в землевпорядній галузі, розвиток і запровадження наукових
досягнень.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ПОЛИГОНОВ ТВЁРДЫХ
БЫТОВЫХ ОТХОДОВ В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Тюкленкова Е. П. к.т.н. доцент кафедры «Землеустройство и геодезия»,
Абрамова В. А. студентка
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет архитектуры и
строительства»
Экологический мониторинг территорий, полигонов, занятых твердыми
бытовыми отходами (ТБО), выявил экологические риски. Рассмотрены
мероприятия по борьбе с несанкционированными свалками ТБО на территории
Пензенской области. Изучены предложения по сортировке отходов на
городских полигонах и строительству мусороперерабатывающих заводов.
Загрязненность

окружающей

среды

и

нерациональное

природопользование природных ресурсов препятствует развитию производства
и угрожают жизни людей. Свалки бытовых отходов служат источником пищи
переносчикам инфекции, прежде всего, крысам. Банки, бутылки и другие
ёмкости с останками органики могут играть роль ловушек для диких животных,
для насекомых [3]. Поэтому началось массовое движение общественности в
охрану природы. Большинство экономически развитых стран и некоторые
развивающиеся страны начали проводить государственную экологическую
политику.
Твёрдые бытовые отходы (ТБО, бытовой мусор) предметы или товары,
потерявшие потребительские свойства, наибольшая часть отходов потребления.
ТБО делятся также на отбросы и бытовой мусор [1].
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По морфологическому признаку ТБО состоит из следующих компонентов:
биологические отходы (кости, пищевые и растительные отходы); синтетические
отходы (целлюлозной переработки, нефтепродукты) [2].
Морфологический состав ТБО в некоторых странах представлен на рис.1

Рис. 1 – Морфологический состав ТБО в некоторых странах, в %
Правительство России 2017 год объявило Годом Экологии. Цель
представленного решения – привлечь внимание к проблемным вопросам,
существующим в экологической сфере, и повысить состояние экологической
сохранности страны.
Главные задачи, которые предстоит решить:
1.

Совершенствование нормативно-правовых основ, регулирующих

сферу охраны окружающей среды, и практическое применение тех поправок,
которые уже были утверждены парламентским корпусом;
2.

Улучшение экологических показателей;

3.

Формирование активной гражданской позиции в сфере экологии у

граждан РФ.
Новые условия должны будут побудить предприятия наиболее трепетно
относиться к вопросу необходимости защищать и оберегать от любого
отрицательного воздействия все виды природных ресурсов [4].
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План основных мероприятий Пензенской области на 2017 год в рамках
проводимого в Российской Федерации Года экологии:
1.Переход на новую систему организации деятельности по обращению с
твердыми коммунальными отходами;
2.Организация раздельного сбора твердых коммунальных отходов;
3.Разработка и внедрение системы сбора ртутьсодержащих отходов,
отработанных источников малого тока (батареек) у населения;
4.Расчистка русла реки Колышлей от д. Карауловка до с. Сущевка
Колышлейского района Пензенской области;
5.Совместный рейд по водоохранным зонам р. Сура в границах
населенных пунктов с целью выявленияобъектов размещения отходов
производства и потребления;
6.Совместный рейд по водоохранным зонам р. Мокша в

границах

населенных пунктов с целью выявления объектов размещения отходов
производства и потребления;
7.Ликвидация загрязнения прошлых лет в полосе отвода железной дороги
на ст. Проказна;
А так же будут осуществляться другие природоохранные мероприятия,
проводиться различные конференции и акции, посвященные Году экологии [5].
Загрязнение

окружающей

среды

представляет

собой

глобальную

проблему, начиная приблизительно с 1960х годов, которую постоянно
обсуждают в новостях и научных кругах. Именно к этому времени наметился
устойчивый рост промышленного производства как следствие возрастания
покупательского спроса на различную продукцию в прошедшие после
окончания Второй мировой войны годы. Существенно возросла на базе
применения научных достижений производительность техники, связанной с
добычей и переработкой естественных ресурсов Создано большое количество
международных организаций, направленных на борьбу
природных условий.
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с ухудшением

В среднем от 1 до 1,5 кг мусора в день производит один человек, в месяц
эта цифра составляет 39 кг, а в год – 474 кг. Учитывая, что численность населения
Пензенской области

составляет 1342082 человек (на 2017 г), то получим

52341198 кг отходов в день и 636146868 кг в год. Переработка и утилизация
бытовых отходов с каждым годом становятся наиболее актуальной проблемой
[6].
Совсем недавно был заключен договор с Саратовским инвестором. По
данному соглашению к 2020 году в Пензенской области будет построен
мусоросжигающий завод в районе индустриального парка «Отвель» в
Бессоновском районе Пензенской области. Инвестор из Саратова готов выделить
6 миллиардов рублей, которые будут иметь статус займа. Погашать долг будут
за счет повышения тарифа на вывоз мусора [7]. От внешнего источника будет
потребляться только природный газ и вода в небольшом количестве для
восстановления потерь в оборотной системе. В настоящее время на территории
проводится мониторинг земель под строительство завода по переработке ТБО.
Экологи считают, что самая основная проблема для наших земель –
захламление мусором. В Пензенской области под свалками находятся 769
гектаров земель. Соответствуют нормативам хранения мусора 14 полигонов
твердых бытовых отходов (рис. 2). Кроме официальных полигонов, в области
достаточно много несанкционированных свалок, для борьбы с которыми
разрабатывается официальная экологическая программа. В регионе находится
шесть «чернобыльских» зон. В этих зонах в почве содержится цезий-137. В 4-х
из них, по мнению экспертов, ситуация практически не улучшается.
Максимальная плотность загрязнения цезием-137 в Лунинском районе.
Исследования показали, что цезий будет распадаться еще лет 50 (период его
распада до 100 лет) [8].
В Пензенской области сотрудники региональной прокуратуры проверили
полигон ТБО, расположенный в Земетчино. Вопросы у представителей
надзорного ведомства возникли к соблюдению санитарно эпидемиологического
законодательства. Как выяснили проверяющие, на выезде с полигона
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отсутствовала

контрольно-дезинфицирующая

установка,

отсутствовали

ограждения, которые обязаны задерживать привозимые отходы. По итогам
проверки в отношении генерального директора ООО были составлены
административные протоколы по целому ряду статей. Виновные понесли
административное наказание [9].

Рис. 2 – Полигоны ТБО Пензенской области
По

заданию

Правительства

области

в

Башмаковском

районе

с

инспекционной проверкой посетили представители Министерства лесного,
охотничьего хозяйства и природопользования. Установлено, что всем нормам и
требованиям для полигонов ТБО объект не отвечает. На полигон ТБО
принимаются отходы из жилых домов, общественных зданий и учреждений,
предприятий торговли, строительный мусор и некоторые виды других твердых
промышленных отходов. Планируется осуществить ряд мероприятий по
устранению экологических рисков [10].
Самый крупный полигон по складированию ТБО находится в районе
с.Чемодановка. Он расположен в 10 км восточнее г. Пенза, в районе реки Вядя
(правый приток реки Сура), в 2500 м западнее с. Чемодановка Бессоновского
района Пензенской области (рис. 3). Полигон был образован в 1959 году. Сюда
вывозится весь мусор из города Пензы. С восточной и южной стороны объекта
размещения отходов, территория ограничена санитарно-защитной зоной 500 м.
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С

2012

года

на

данном

полигоне

запущена

первая

очередь

мусоросортировочного комплекса.
В 2016 года городская администрация проинспектировала деятельность по
утилизации ТБО на полигоне. Было обращено внимание на недопустимость
возгораний на территории полигона, в связи с жалобами владельцев дачных
участков примыкающих к полигону (расстояние между полигоном и дачным
поселком менее 5 км). Несмотря на невыполнение санитарных норм полигон
остается работающим. На сегодняшний день полигон заполнен на 83 %.
Оставшегося места хватит для захоронения мусора с территории города в
течение 7 лет [11].

Рис. 3 – Полигон ТБО района с.Чемодановка
Не менее важной проблемой является образование несанкционированных
свалок. Несанкционированная свалка – самовольный сброс или складирование
ТБО, отходов производства и строительства, иного мусора, образованного в
процессе деятельности юридических или физических лиц. На территории
г.Пензы приблизительно 100 мест образования несанкционированных свалок,
для

уничтожения

которых

необходимо

провести

ряд

экологических

мероприятий [6].
Так, например, в октябре 2016 года по итогам прошедшего областного
субботника, в котором приняло участие более 118 тысяч пензенцев и было
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привлечено свыше 1130-ти единиц техники, вывезено порядка шести тысяч м3
бытового мусора. Кроме того, в этот день по области было ликвидировано 411
несанкционированных свалок. [12]. Проведение городских субботников с
силами жителей служит основным мероприятием по очистке городской
территории в то время как коммунальные службы не являются эффективным
звеном по борьбе с мусором.
Правительство области обсуждало предложение по строительству на
территории

области

предприятия

по

утилизации

ТБО

по

проекту,

предложенному представителями московских компаний. Согласно официальной
информации, было предложено создать в Пензе комплексное предприятие по
сбору, сортировке, переработке и утилизации твердых коммунальных отходов.
В городской администрации пояснили, что этот проект вызывает определенный
интерес. Однако стоит изучить его реализацию в правовом поле с учетом
экологических особенностей Пензенской области [13].
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автоматизированного

СВОЙСТВА ПОЧВ, УЧИТЫВАЕМЫЕ В ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВЕ НА
ТЕРРИТОРИИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Тюкленкова Е. П. к.т.н. доцент кафедры «Землеустройство и геодезия»,
Чеботарева И. П., студентка, Дятлова Ю. Е. студентка
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет архитектуры и
строительства»
Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме –
свойствам почв, учитываемые в землеустройстве и рациональном
использовании земельных ресурсов Пензенской области.
При проектировании землеустроительных мероприятий и составления
проектов по землеустройству необходимо учитывать природные экономические
условия месторасположения хозяйства. Особое внимание уделяют почвенному
покрову, который характеризуется разнообразием по своему плодородию и
другим свойствам, как в разных районах Пензенской области, так и на
территории отдельных хозяйств. Почвенный покров учитывают при организации
земель и севооборотов, размещении полей, рабочих участков, влияет на
агротехнику и мелиоративные мероприятия. На пестроту почвенного покрова
оказывает

влияние

разнообразия

почвообразующих

пород,

их

гранулометрический состав, степень увлажнения, проявления эрозии и
процессов окультуривания.
Поверхностный слой земной коры, который возникает в результате
воздействия биосферы и атмосферы на литосферу и обладает плодородием,
называется почвой. Первое научное определение почвы дал основоположник
почвоведения В. В. Докучаев: «Почвой следует называть «дневные», или
наружные, горизонты горных пород, естественно измененные совместным
воздействием воды, воздуха и различного рода организмов, живых и мертвых».
Почва, как любой элемент на нашей планете имеет свои характеристики и
свойства. Они различаются как по внешнему виду, так и по внутреннему составу.
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Ниже представлены основные свойства почвы, по которым её можно отнести к
тому или иному виду.
Основными свойствами почвы являются:
 водопроницаемость (почва – это пористое образование, которое хорошо
пропускает воду, однако это свойство зависит от структуры и
механического состава конкретного грунта);
 влагоемкость (с другой стороны, почва способна и удерживать
определенное количество влаги, питая тем самым корни растений);
 водоотдача (способность почвы поднимать воду вверх по грунтовым
порам).
Существуют и другие не менее важные свойства почвы, учитываемые при
землеустройстве, такие как пористость, капиллярность, температура почвы,
воздухопроницаемость.
Однако самым главным и уникальным свойством почвы является её
плодородие.
Плодородие почвы – способность почвы удовлетворять потребность
растений в питании; совокупность физических, химических и биологических
свойств и явлений, обеспечивающих рост и развитие растений.
Различают несколько видов плодородия почвы: естественное плодородие,
искусственное

плодородие,

потенциальное

плодородие,

эффективное

плодородие, экономическое плодородие.
Согласно

подсчетам

исследователей,

на

восстановление

одного

сантиметра плодородного слоя почвы природа тратит не одну сотню лет. В то же
время уже не раз появлялись публикации о том, что в некоторых хозяйствах
после 4–5 лет эксплуатации земли плодородный слой уничтожается полностью.
На примере Пензенской области были рассмотрены типы почв, состояние
плодородия преобладающего типа почв, а также приведены основные способы
по восстановлению плодородия почв.
Пензенская область расположена на территории лесостепи. Площади,
занимаемые основными группами почв, неравновелики. Главное место
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принадлежит черноземам – 67,5 %. На долю серых лесных почв приходится 14,5
%. Лугово-черноземные, черноземно-луговые и луговые, близки по своему
природному плодородию к черноземным, занимают 3,1 %. На пойменные почвы
приходится 4,3 %. Солонцы, солоди и др. – 3,7 %.
Интенсивное использование почв при низких объемах применения
органических и минеральных удобрений, использовании тяжелой техники,
привело в последние годы к снижению главного показателя плодородия почв –
гумуса. В результате чего даже при небольших урожаях сельскохозяйственных
культур в пахотном горизонте почв сложился отрицательный баланс гумуса,
азота, фосфора и калия, кальция, наблюдается подкисление почв. Это указывает
на то, что большая часть урожая создается за счет расхода питательных веществ
почвы, снижения почвенного плодородия.
По данным агрохимических обследований в почвах области сложился
отрицательный баланс по гумусу (табл. 1). В период с 1970 г. по 1990 г. потери
гумуса в почвах составили 0,8 % или 24,0 т/га, с 1990 г. по 2000 г. соответственно
0,1 % и 3,0 т/га. В целом потери за 30 лет составили 0,9 % или 27,0 т/га.
Таблица 1 – Влияние антропогенных факторов на изменение гумусового
состояния и кислотных свойств почв Пензенской области
Изменение показателей за
сравнительные периоды

Годы
Показатели
1970 1990 2000

1970 к
1990

1991к
2000

Гумус средневзвешенный,
%

6,7

5,9

5,8

– 0,8

– 0,1

рН средневзвешенный, ед.

5,2

5,0

4,9

– 0,2

– 0,1

Сильно и среднекислые (рН
32,2 56,4 54,1
< 5,0)

+ 24,2

– 2,3

Слабокислые (рН 5,1–5,5)

49,6 35,5 35,8

– 14,1

+ 0,3

Близкие к нейтральным (рН
>5,5)

18,2

– 10,1

+ 2,0

8,1
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10,1

В среднем ежегодные потери гумуса за последние 30 лет составили в
пахотном горизонте 1,08 т/га. За последние годы ежегодные потери гумуса из
почв

несколько

снизились,

что

объясняется

низкой

урожайностью

сельскохозяйственных культур и наличием в почвах наиболее стойких к
минерализации консервативных фракций гумусовых соединений.
За период с 1990 по 2000 гг. в области существенно уменьшились площади
мелиоративных угодий. В области насчитывалось 78,1 тыс. га орошаемых
земель. Осушенные земли занимали 18,7 тыс. га. За последние годы списано 24,7
тыс. га орошаемых и 9,7 тыс. га осушенных земель. В 1997 году из плана полива
52,3 тыс. га полито всего лишь 14,1 тыс. га.
Современные исследования, проведённые на полях области кафедрой
почвоведения

и

агрохимии

Пензенского

государственного

сельскохозяйственного университета, показали, что мощность гумусового
горизонта снижается на выщелоченных чернозёмах с 81 до 32 см, на
оподзоленных чернозёмах с 69 до 24 см, на серых лесных – с 32 до 12 см. В
смытых почвах в пахотном горизонте содержание гумуса на выщелоченных
чернозёмах уменьшается с 7,5 до 3,2 %, оподзоленных чернозёмах – с 5,9 до 2,9
%, серых лесных – с 2,6 до 0,88 %.
Отмечено снижение запасов гумуса в слое 0-50 см: в выщелоченных
чернозёмах с 375 до 175 т/га, в оподзоленных чернозёмах с 276 до 120, в серых
лесных – с 190 до 90 т/га. Изменяется качественный состав гумуса. Содержание
гумусовых кислот, определяющих плодородие почвы, в пахотном слове в не
смытых выщелоченных чернозёмах составляет 0,71, в сильносмытых лишь 0,10,
в серых лесных почвах соответственно 0,25 и 0,10 мг-экв. на 100 г почвы.
Водная эрозия оказывает воздействие на пищевой режим почв. Валовые
запасы гумуса в слабоэродированных почвах в слое 0-100 см снижаются на 27 %,
в среднеэродированных – на 34 % и в сильноэродированных – на 59 %; валового
азота, соответственно, – на 9,24,50 % и фосфора – на 5,14,38 %. Значительно
снижаются

их

подвижные

формы:
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фосфор

–

от

39

до

69

%,

легкогидролизированный азот – от 9 до 63 % и калий – от 4 до 47 % по сравнению
с их содержанием на несмытых чернозёмах.
Изменения обменной кислотности (pH KCl) в зависимости от степени
смытости незначительные и составляют от 5,4 в пахотном слое несмытых до 5,8
сильносмытых чернозёмов, в серых лесных почвах от 5,1 до 4,8.
Степень насыщенности почв основаниями с увеличением степени
смытости в чернозёмах выщелоченных и оподзоленных, сформированных на
карбонатных почвообразующих породах, увеличивается, а в чернозёмах
оподзоленных и серых лесных почвах, сформированных на бескарбонатных
почвообразующий породах, уменьшается.
Ухудшаются

физические,

водные

свойства

и

водный

режим.

Увеличивается объёмная масса и плотность твёрдой фазы почвы. Ухудшается
структурное состояние почв: возрастает их глыбистость с 45,7 до 73,5 %,
уменьшается содержание водопрочных агрегатов размеров более 0,25 мм от 33,1
до

24,1

%,

гигроскопичности

содержание
и

величины

гигроскопической

влаги,

максимальной

наименьшей

полной

влагоёмкости.

и

Водопроницаемость уменьшается в три раза, что связано с уменьшением
порозности почв, запасы влаги сокращаются до 28 % по сравнению с
неэродированными почвами.
В результате эрозионных процессов изменяются физико-химические
свойства почв. Сумма поглощённых оснований уменьшается с 39,6 в пахотном
слое несмытых чернозёмов до 20,8 сильносмытых чернозёмов, в серых лесных
почвах с 21,3 до 13,9 мг-экв./100 г почвы. Гидролитическая кислотность в
чернозёмах выщелоченных снижается с 7,2 до 2,8, чернозёмах оподзоленных – с
7,6 до 1,2 и серых лесных почвах – с 4,4 до 3,4 мг-экв./100 г почвы.
Проблема эрозии почв стоит очень остро, и со временем лишь повышает
свою актуальность. Эродированные почвы теряют свою плодородность, гибнут
сельскохозяйственные растения, вплоть до полного разрушения почвы.
Пензенским филиалом института Волгогипрозем проведено почвенноэрозионные районирование, на основании этих работ было выделено 4
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эрозионных района: Вадинско-Мокшанский (северо-западный), БелинскоСердобский (юго-западный), Засурский (северо-восточный), КаладинскоУзинский (юго-восточный).
Из них наиболее эрозионно опасным является Никольско-Городищенский
район. Его территория имеет холмисто-волнистый рельеф, сильно расчленённый
глубокими речными долинами, с базисом эрозии 120–130 м. Расчленённость
овражно-балочной сетью самая высокая, коэффициент расчленённости равен
0,75 км/км2. Абсолютные высоты достигают 340 м (Сурская вышка). Крутизна
склонов – более 10.
Восстановление нарушенного почвенного покрова требует длительного
времени и больших капиталовложений. Известно, что в природных условиях
формирование нормально развитого почвенного профиля требует сотен лет, а
для восстановления (рекультивации) почвы необходимо от нескольких лет до
двух-трех десятилетий. Вслед за этим для восстановления плодородия почв
необходимо длительное время проводить их окультуривание и улучшение.
Строгий контроль за экологическим состоянием земель и усиление
охранных мероприятий – это одна из важнейших задач землеустройства. Самую
важную

роль

в

проведении

землеустройства

играет

Картограмма

эродированности земель, вскрывающие причины и закономерности разрушения
и деградации участков земле устраиваемой территории. Для успешной борьбы с
эрозией почв составляются картограммы солонцов, переувлажненных почв,
каменистости и др., а также проведение землеустроительного обследования.
Таким образом, можно сделать вывод, что почва как поверхностный
плодородный слой земли, формирующийся тысячелетиями, играет в процессе
землеустройства ведущую роль. От различных свойств почвы (химических,
физических, геологических, гидрологических, морфологических и др.) зависит
проведение землеустройства. Без почвенного обследования, определяющего
условия почвообразования и выраженность процессов эрозии, засоления,
переувлажнения, солонцеватости, кислотности и т. д. представить комплекс
работ по землеустройству невозможно.
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УДК 349. 4
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗАКОРДОННОГО ДОСВІДУ УПРАВЛІННЯ
ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ ЩОДО ЗМІНИ ЦІЛЬОВОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬ
Фролов О. В., к.т.н., доцент, завідувач кафедри геодезії та будівництва
підземних споруд, Ковальов О. І., студент, Черненко Н. О. асистент кафедри
геодезії та будівництва підземних споруд
Донецький національний технічний університет, м. Покровськ
У роботі зроблено огляд управління земельними ресурсами щодо зміни
цільового призначення чотирьох країн (Іспанія, Республіка Білорусь, США,
Україна), проаналізовано та виділено позитивні моменти кожної із систем,
зроблено висновки яких саме змін потребує наша країна для покращення земельних
відносин.
На даному етапі розвитку нашої країни управління земельними ресурсами не
можна назвати бездоганним через недосконалість законодавства, тому можуть
виникати багато труднощів та питань із їх вирішення. Це означає, що потрібно
провести аналіз досвіту інших країн, визначити кращі моменти, зробити висновки
та спробувати застосувати отримані данні для покращення ситуації в Україні.
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Аналіз сучасного зарубіжного законодавства дозволяє виявити основні
шляхи, за якими регулюють управління земельними ресурсами в різних країнах.
Практично в усіх цивілізованих державах фундаментальною основою організації
управління земельними ресурсами є державне регулювання правовідносин на
землю, хоча принципи, форми і підходи до правового рішення цієї проблеми в
різних країнах істотно розрізняються. У даній статті буде зроблено частковий
аналіз законодавчої бази трьох країн: Іспанія, Республіка Білорусь та США, були
обрані саме ці країни через те, що різниця із законодавством України є суттєвою, і
тому буде досить цікаво розглянути та виділити найголовніші моменти.
Поняття категорії земель в Іспанії встановлено Законом про землю, який
регулює права і зобов'язання з власників землі.
Цільове призначення земельних ділянок безпосередньо визначає їх вартість і
тип землі. Потім йде наступний важливий фактор – це місце розташування. При
бажанні мати ділянку в туристичному місці, ви повинні бути готові до більшої ціни,
ніж в спокійних районах. На ціну землі також впливає вид з вікна. Відповідаючи на
питання - де краще вибрати землю, для початку потрібно вирішити, що Ви будете
на ній будувати.
В Іспанії існує три категорії землі:
«Suelo Urbano» – є доступ до води, каналізації, електрики, дозволено
будівництво будівель, але все залежить від того, де знаходиться ця земля, в якій
частині міста [2].
«Suelo Urbanizable» – таку землю можна перетворити в «Suelo Urbano», якщо
надати вже затверджений план – «Plan Parcial», а потім отримати – «Proyecto de
Urbanizaci? N» дозвіл, після цього можна починати будівництво на цій землі.
«Suelo R Stico» – цю землю не можна оформити, як «Suelo Urbano», це
накладає на неї безліч різних обмежень.
Згідно з законодавством Іспанії – регіональні органи влади приймають «план
розвитку територій» на певний період часу. В рамках цього плану для кожної
земельної ділянки встановлюється тип її використання. Землевласнику важко
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змінити тип використання його землі, якщо це не відповідає встановленому плану
[1].
Але не зважаючи на вищезазначене, з ініціативи міністра Марія Антонія
Трухільо, 1 липня 2008 року вступив в Силу закон 8/2008 Land.
Новий закон не виключає перехід сільських земель до урбанізованої землі,
уповноваживши регіональні законодавчі органи, змінювати в разі необхідності
класифікацію ділянки, як землі під забудову.
Для зміни категорії земельної ділянки необхідно внести зміни до «план
розвитку територій». Дана процедура проходить в 4 етапи:
1. Етап включає в себе звернення зацікавленої особи до органів місцевого
самоврядування, з проханням змінити цільове призначення земельної ділянки.
2. Етап включає в себе перетворення сільських земель на землю під забудову
– земельну ділянку визначають, як ділянку використовувану в міських умовах,
шляхом внесення змін в муніципальному плануванні. Цей крок включає в себе
перетворення неосвоєних земель в міські землі.
3. Етап включає в себе будівельні роботи, організацією, що має відповідну
державну ліцензію на ділянці, призначення якої змінюється з сільських земель, на
ділянку використовувану в міських умовах. На цьому етапі на ділянці з’являється
будівля.
4. Етап включає в себе оформлення документації на право власності на
вищезазначену будівлею.
Цей етап завершує процес.
Також розглянемо практику зміни цільового призначення земельних ділянок
Республіки Білорусь.
Порядок зміни цільового призначення земельних ділянок визначено в
Положенні про порядок зміни цільового призначення земельних ділянок,
затвердженому постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь від 30 грудня 2011
року № 1780.
Відповідно до вищезгаданого порядку – громадянин, індивідуальний
підприємець, юридична особа, в тому числі резидент вільної економічної зони,
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зацікавлені в зміні цільового призначення наданої земельної ділянки (далі –
зацікавлена особа), звертаються до місцевого виконавчий комітет за місцем
знаходження земельної ділянки або в адміністрацію вільної економічної зони (при
розміщенні земельної ділянки в межах цієї зони, якщо право на зміну цільового
призначення земельних ділянок делеговано відповідними обласними, Київською
міською та міськими (міст обласного підпорядкування) виконавчими комітетами) з
заявою про зміну цільового призначення земельної ділянки.
У заяві зазначаються:
- кадастровий номер земельної ділянки;
- місце розташування (адреса) земельної ділянки;
- відомості про наявність чи відсутність розташованих на даній земельній
ділянці об'єктів нерухомості;
- цільове призначення наданої земельної ділянки;
- майбутнє цільове призначення земельної ділянки.
Якщо зміна цільового призначення земельної ділянки пов'язано із
здійсненням будівельної діяльності, в заяві також зазначаються плановані
параметри і технічні характеристики об'єктів, що плануються до спорудження
(поверховість, площа і інше), і інженерно-технічного обладнання (при необхідності
отримання технічних умов на інженерно-технічне забезпечення таких об'єктів).
До заяви додаються:
- копія документа, що підтверджує державну реєстрацію юридичної особи
або індивідуального підприємця, без нотаріального засвідчення або копія
документа, що містить ідентифікаційні відомості про громадянина;
- копії документів, що засвідчують права на земельну ділянку і капітальні
будови (будівлі, споруди), розташовані на цій ділянці;
- копії технічних паспортів капітальних будов (будівель, споруд),
розташованих на земельній ділянці;
- обґрунтування для зміни цільового призначення земельної ділянки, в тому
числі фінансово-економічна;
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- розроблена в установленому порядку проектна документація на об'єкт
будівництва, реконструкції (при наявності);
- відомості про джерела фінансування, якщо подальше використання
земельної ділянки пов'язано із здійсненням будівельної діяльності;
- письмову згоду орендарів, заставодержателів, володарів сервітутів та інших
прав, обмежень (обтяжень) прав на земельну ділянку та розташовані на ній об'єкти
нерухомості, а в разі відсутності такої згоди – копія постанови суду про зміну
цільового призначення земельної ділянки;
- документи, що підтверджують повноваження представників (в разі
вчинення дій від імені та в інтересах іншої особи).
Місцевий виконавчий комітет протягом 5 робочих днів з дня надходження
заяви зацікавленої особи про зміну цільового призначення земельної ділянки
розглядає цю заяву (якщо прийняття рішення про зміну цільового призначення
земельної ділянки входить в його компетенцію) і при відсутності підстав для
відмови в зміні цільового призначення цієї ділянки, обумовлених містобудівних
регламентів, природоохоронними (з урахуванням вимог щодо дотримання
встановленого відповідно до законодавства режиму ведення господарської
діяльності в межах водоохоронних зон та прибережних смуг водних об'єктів, лісів
з особливим режимом лісокористування і особливо охоронюваних природних
територій) та іншими вимогами законодавства, доручає землевпорядної служби
підготувати та внести на розгляд виконкому проект рішення про зміну цільового
призначення земельної ділянки (якщо намічене цільове призначення земельної
ділянки не пов'язане із здійсненням будівельної діяльності).
Землевпорядна служба місцевого виконавчого комітету протягом 5 робочих
днів на підставі раніше оформлених землевпорядних матеріалів про надання
земельної ділянки та документів, зазначених у пункті 4 цього Положення, готує
відповідний проект рішення і вносить його на розгляд виконкому.
Рішення про зміну цільового призначення земельної ділянки приймається
місцевим виконавчим комітетом протягом 5 робочих днів з дня отримання
відповідного проекту рішення від землевпорядної служби.
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Адміністрацією вільної економічної зони рішення про зміну цільового
призначення земельної ділянки відповідно до вимог цього Положення приймається
на підставі раніше оформлених землевпорядних матеріалів про надання земельної
ділянки та документів, зазначених у пункті 4 цього Положення, протягом 10
робочих днів з дня надходження відповідної заяви зацікавленої особи [3].
Також необхідно дослідити складну, але цікаву практику зміни цільового
призначення земельних ділянок в США. В американській системі управління
земельними ділянками центральне місце займає зонування.
Відповідно до Закону про зонування, місцеві органи наділяються правом
розробляти і затверджувати в якості обов'язкових для виконання документів місцеві
плани щодо зонування. Закони про зонування більшості штатів розроблені на
основі модельного «Стандартного уповноважує закону штату про зонування», тому
їх зміст багато в чому ідентично. У багатьох штатах існують спеціальні закони про
зонування. Їх приймають, коли необхідно розширити повноваження місцевої влади
або потрібно законодавчо закріпити нові види зонування без зміни існуючих
законів.
У деяких штатах існують штатні та регіональні планувальні агентства, які
виконують консультативні та координаційні функції. Правом самостійно
здійснювати зонування ці агентства наділені рідко, зазвичай це стосується
затоплюваних, природоохоронних та інших територій критичного стану.
Конституція штату і уповноважує закон наділяють муніципалітети правом
розробляти і затверджувати власні закони і документи в області зонування земель.
У США найбільш поширеними видами зон є житлова, комерційна та
промислова.

Земля

за

межами

поселення

може

бути

зонована

як

сільськогосподарська.
Відносно всіх земельних ділянок в межах однієї зони встановлюють єдиний
правовий режим, в рамках якого по кожній зоні дають:
- перелік основних допоміжних і тимчасових посвідок використання землі і
будівель;
- граничні розміри площі ділянки;
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- обмеження розмірів будівель і їх розміщення на ділянці,
- щільності забудови,
- співвідношення площі житлової забудови і відкритих просторів,
- умови доступу до доріг, інженерних мереж і ін.
На території сусідньої зони можуть бути дозволені інші види використання
нерухомості та граничні розміри земельних ділянок.
До числа параметрів земельної ділянки, які відображають на плані зонування
території, відносяться:
- мінімальний розмір земельної ділянки,
- мінімальна протяжність (довжина) з боку вулиці,
- гранична висота забудови,
- мінімальний відступ об'єктів нерухомості від кордону ділянки,
- максимальний відсоток площі зайнятого будівлею (будовою, спорудою)
земельної ділянки,
- мінімальна

або

максимальна

площа

всіх

приміщень

будівлі

в

співвідношенні до розміру земельної ділянки (співвідношення сумарної площі всіх
приміщень до площі ділянки),
- сумісність будівель з точки зору естетико-архітектурних вимог.
Істотні зміни і доповнення в зональний план служать поправкою чинного
закону, і тому можуть бути прийняті тільки законодавчим органом. Поправки
можуть бути двох видів: приватна зміна карти зонування (переклад ділянки з однієї
зони в іншу) і загальна зміна параметрів землеустрою та забудови усередині зони.
При приватній поправці потрібно повідомлення всіх власників земельних
ділянок, розташованих на певній відстані від ділянки (в середньому 150-200 м),
власник якого ініціює «перезонування». Подача петиції про загальну поправці
вимагає оголошення в засобах масової інформації аналогічного оприлюдненому
при затвердженні ордонанса.
Подання спеціальних дозволів і звільнення від вимог зонального плану
здійснюють після подачі прохання, задовольняє в адміністративному порядку.
Процедуру їх проведення встановлюють в законі про зонування землі і
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конкретизують в нормах діяльності ради з апеляцій та комісій щодо зонування, які
створюють на підставі зонального плану про зонування. У разі незгоди з рішенням
ради (комісії) особа, яка подала петицію, може звертатися до суду.
Внесення змін до правової режим земельних ділянок в межах зони може бути
забезпечене різними способами, в тому числі у вигляді відхилення, умовного
використання, виключення і зміни зонування.
«Умовне використання», наприклад, може бути дозволено в тому випадку,
коли існують певні умови, без виконання яких дозвіл даного використання може
порушити інтереси інших осіб. Дозвіл про «відхилення», «умовному використанні»
і «виключення» приймають щодо окремої ділянки, і може бути оскаржене в суді.
Зміна зонування (перезонування), як правило, змінює види використання
земельних ділянок в межах всієї зони. Однак можливі випадки, коли перезонування
дозволено щодо окремої ділянки в обмін на угоду з власником про вчинення ним
певних дій, спрямованих на досягнення суспільних (публічних) інтересів або
власник бере на себе зобов'язання використовувати ділянку в майбутньому тільки
певним чином. Останній вид перезонування отримав назву «контрактного
зонування» (зонування на основі угоди). Рішення про перезонування також може
бути оскаржене в суді.
Нормативні акти про зонування територій можуть передбачати виділення
сільськогосподарських зон з особливим режимом використання земельних ділянок,
а також містити екологічні вимоги до ведення сільськогосподарського
виробництва. Так, відповідно до Закону міста Лонмідоу штату Массачусетс 1998
«Про зонування» (з змінами) виділяються зони підприємницького призначення,
житлової забудови і сільськогосподарські зони з встановленням обмежень на
порядок забудови земельної ділянки. Секція «E» Закону визначає, що
сільськогосподарські зони використовуються для землеробства, випасу худоби,
городництва і садівництва, при цьому допускається будівництво індивідуальних
житлових будинків і споруд, призначених для потреб сільського господарства [5].
Аналогічні положення передбачаються в Законі міста Мілфорд штату Массачусетс
1940 «Про зонування» (зі змінами 2010 року), де додатково встановлюються вимоги
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до безпеки ведення сільськогосподарського виробництва в частині недопущення
ерозії грунту і небезпечної концентрації пестицидів (п. 7.4.5) [6].
На мою думку, дуже корисним є досвід інших країн – держав з багаторічними
традиціями в сфері земельних відносин.
Структура земельного фонду планети постійно змінюється під впливом двох
протилежних процесів. Один – боротьба людства за розширення земель, придатних
для проживання та сільськогосподарського використання (освоєння перелогових
земель, меліорація, осушення, зрошення, освоєння прибережних ділянок морів),
другий – погіршення земель, вилучення їх з сільськогосподарського обороту в
результаті ерозії, опустелювання, промислової та транспортної забудови, відкритої
розробки корисних копалин, заболочування, засолення. Другий процес йде більш
швидкими темпами. Тому головна проблема світового земельного фонду –
деградація сільськогосподарських земель, в результаті якої відбувається помітне
скорочення оброблюваних земель, що припадають на душу населення, а
«навантаження» на них весь час зростає.
У багатьох країнах робляться зусилля щодо збереження земельного фонду і
поліпшення його структури. У регіональному та глобальному аспекті вони все
більш координуються спеціалізованими органами ООН – ЮНЕСКО, ФАО
(Продовольча та сільськогосподарська організація ООН) та ін.
Як показує не тільки зарубіжний, а й сучасний вітчизняний досвід, саме
земельні ресурси сьогодні є довгостроковим фактором конкурентоспроможності та
виживання країни. В умовах нестабільності української економіки та фінансового
ринку, відвертої нерозвиненості та слабкості вітчизняного банківського сектору для
організації однієї з найбільш складних і водночас життєво важливих і необхідних
задач, є завдання створення і забезпечення ефективного функціонування системи
ефективного управління земельними ресурсами, зокрема визначення цільового
призначення земельних ділянок.
Отже, керуючись отриманими даними з досвіду трьох країн, можна зробити
висновок, що для більш ефективного керування земельними відносинами потрібно
створити незалежний орган у кожній області, який в дуже короткий термін буде
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вирішувати усі земельні питання, складати план розвитку кожної ділянки землі,
нести відповідальність за винесені рішення, саме так як це відбувається у Іспанії,
Республіки Білорусь та США.
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РАЗВИТИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В АГРАРНОПРОМЫШЛЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ ТУНИСА
Хаметов Т. И., д.э.н., профессор, зав. кафедрой «Землеустройство и
геодезия», Жихед Саидани студент
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет архитектуры и
строительства»
В статье рассматриваются вопросы, связанные с анализом состояния
природно-климатических условий на территории Туниса и земельных
отношений в аграрно-промышленном производстве, определяются факторы,
влияющие на его развитие. Предлагаются мероприятия по рациональному
использованию земельных ресурсов и регулированию земельных отношений.
На современном этапе проблемы преобразования и регулирования
земельных отношений в аграрно-промышленном производстве Туниса в купе с
экономическими,

социальными

и

экологическими

преобразованиями,

происходящими в стране, вызывают потребность в проведении исследований с
целью дальнейшего развития земельной реформы.
Территория

Туниса

состоит

из

прибрежных

равнин,

которые

простираются вдоль побережья Средиземного моря и разрастаются в середине.
Южную половину территории. Туниса занимает продолжение Алжирской
пустыни Сахара. По территории Туниса протекают семь крупнейших рек страны.
Природно-климатические

условия

Туниса

неодинаковы,

несмотря

на

относительно небольшую площадь территории страны.
Тунис является одной из четырех малых стран Магриба (Ливия, Алжир,
Марокко, Тунис) и расположен на крайнем севере Африки с видом на
Средиземное море. Общая площадь территории Туниса составляет 163,610
кв.км. На западе граничит с Алжиром, а на юго-востоке – с Ливией. Более
половины территории Туниса расположено на равнинной местности вдоль
побережья (песчаный берег), что является большим преимуществом с точки
зрения условий для развития различных видов экономической деятельности. К
ним можно отнести развитие морского транспорта, связи с другими странами и
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т.п. Благоприятный климат (умеренные осадки и температура) способствует
стабильности развития туризма и рыболовства.
Страна разделена на три основные области: северная, центральная и южная
(пустыня, которая заканчивается на восточном побережье). Высокогорье
Matmata в южной части страны занимает небольшую территорию.
В зависимости от климата Средиземноморья (от температуры и количества
осадков) страна разделена на три зоны: 1 – с осадками, превышающими 400 мм
в год, в южной части страны; 2 – регион полузасушливых Sebasba с осадками от
200 до 400 мм в год в центральной части страны; 3 – в сухой части пустыни с
осадками до 200 мм в год. Наряду с неравномерном распределением осадков
территория Туниса практически не имеет свободного пространства и ограничена
в наличии водных ресурсов и лесных фондов, а также подвержена опасности
опустынивания.
Вышеуказанные факторы оказывают соответствующее влияние на
специфику

выбора

землеустроительных

мероприятий

по

устранению

возникающих в последнее время трудностей, а также системы земельных
отношений. В этой связи в настоящее время большое внимание уделяется
финансированию таких мероприятий, направленных на сохранение водных
ресурсов, как создание горных озер и платин, а также на охрану и контроль за
использованием

растительности,

плодородной

почвы

и

ликвидации

опустынивания.
Основное влияние на уровень социально-экономической жизни населения
страны оказывает выращивание оливковых деревьев и производство оливкового
масла.

Тунис занимает четвертое место в мире по количеству оливковых

деревьев и второе место по площади занятой ими территории. На севере
приходится 100 оливковых деревьев на 1 га, в центре – 60 га, на юге – 20 га. В
настоящее время площадь плодородной земли, занятой оливковыми деревьями,
составляет 2000 га, при этом урожайность составляет 7-8 тонн на га.
Производство оливкового масла составляет 15 % от уровня производства
товарной продукции страны, на его долю приходится 50 % экспорта
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сельскохозяйственной продукции страны, а также пятое место в списке
источников получения дохода в иностранной валюте. Выращиванием оливковых
деревьев и производством оливкового масло занято более 1 млн. человек из 7,5
млн. трудоспособного населения или 13,3 %.
Вдоль Тунисского побережья Средиземного моря протяженностью 1320
км расположены 41 рыболовный порт (через каждые 30 км), оснащенные
необходимым оборудованием для производства, обработки и хранения
продукции рыболовного промысла. Экспорт рыболовного сектора обеспечивает
17 % доходов от экспорта продукции сельского хозяйства. Рыбная
промышленность обеспечивает рабочие места для 53 тыс. чел.
Функционирование морских портов для рыболовных судов, военноморского флота создает целый ряд проблем и необходимость решения задач,
связанных с загрязнением окружающей среды (утечка химических веществ с
заводов и станций очистки, сбросы отходов в море и т.п). При этом большинство
морских портов страдает от ухудшения и без того недостаточно развитой
инфраструктуры, что снижает эффективность их работы.
Состояние качества земель во всех зонах страны постоянно ухудшается:
растительный и почвенный покров подвергается деградации, загрязнению,
захламлению и уничтожению. Потеря устойчивости сельскохозяйственных
угодий к деградации, способности к восстановлению полезных свойств и
воспроизводству

плодородия

является

результатом

бессистемного

и

нерационального использования земель. Кроме того, наблюдается явная
тенденция

потери

гумуса

на

пашне

и

питательных

веществ

ввиду

недостаточного, а порой и прекращения внесения удобрений, нарушение
севооборотов, отсутствие землеустроительных мероприятий по проведению
почвозащитных, мелиоративных и агрохимических работ. В результате
загрязнения, эродированности и экстенсивного использования происходит
деградация пастбищ. Загрязнение земель происходит в основном химическими
веществами, а захламление – отходами производства и жизнедеятельности
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человека. Наиболее серьезной проблемой в вопросе сохранения земель является
их продолжающаяся деградация вследствие опустынивания.
Следует отметить, что в сельскохозяйственном производстве страны
наблюдается качественные изменения в структуре использования земельных
угодий, на что оказывает влияние продолжающееся развитие кооперативных
хозяйств.
Межхозяйственное землеустройство территории Туниса было начато в
середине 19 века. Были выполнены землеустроительные работы по отводу
земель под железные дороги, линии электропередач и связи, для развития
заповедников,

горнодобывающей

промышленности,

лесохозяйственных

предприятий и населенных пунктов. В 60-х годах с участием специалистов из
Европы и СССР стали развиваться проекты и схемы внутрихозяйственного
землеустройства. В конце 19 века в стране было начато проведение земельных
преобразований. Они коснулись организационных и структурных изменений в
иерархии системы управления землеустройством в муниципалитетах и в целом
по стране.
60-е

годы

были

началом

перехода

к

экономике

рыночных

взаимоотношений с ориентацией сельскохозяйственного производства на
платежеспособный спрос, конечное потребление и конкуренцию. В настоящее
время в этом направлении продолжается пересмотр сложившихся земельных
отношений в стране и организационно-правовых структур управления
землепользованием и аграрно-промышленным производством. При этом
ориентация на приоритет частной собственности на землепользование
(землевладение) привела к необходимости поиска новых форм хозяйствования и
земельных отношений. Так, необходимость осуществления различных сделок с
землей потребовала построения и развития рентных, арендных, налоговых,
залоговых, оценочных и других не менее важных отношений, определяющих
экономическую,

социальную

и

экологическую

агропромышленного производства страны.
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эффективность

системы

Анализ состояния природно-климатических условий территории Туниса и
земельных отношений в аграрно-промышленном производстве показал, что
дальнейшее развитие в стране земельных отношений в этом секторе должно быть
направлено на решение следующих задач:
 обеспечить переход к многообразию форм собственности на землю,
землевладения (землепользование);
 повысить эффективность экономического механизма регулирования
земельных отношений, а также рационального использования и охрана земель;
 остановить процессы деградации земли и связанных с ней других
природных ресурсов, а также обеспечить их восстановление.
 развитие правового, экономического, социального и экологического
обоснования проведения землеустроительных мероприятий
 соблюдение

установленных

ограничений

и

обременений

в

использовании земель, в том числе входящих в особо охраняемые зоны;
 установление льгот, связанных с соблюдением особого режима
использования земель (оформление сервитутов, упорядочение отношений между
основными

землевладельцами

(землепользователями)

и

держателями

сервитутов);
 проведение работ по консервации и восстановлению деградированных
и загрязненных земель, рекультивации нарушенных земель;
 увеличение

площади

плодородных

земель

с

недостаточным

содержанием гумуса, а также деградированных земель.
Организация проведения земельных реформ должна предусматривать
решение ряда вопросов по выявлению размеров земельной площади,
подлежащей изъятию и перераспределению, организации

контроля

за

выполнения реформ. При этом основная роль в отражении всех вопросов
земельных

реформ

должна

принадлежать

ориентирующейся на прозрачную и понятную
организации земельных отношений.
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законодательной
политику

базе,

цивилизованной

В настоящее время в мировой практике имеется достаточного материала
по решению проблемы обеспечения гармонического сочетания общественных и
частных интересов (Германия, Канада, Франция, Австралия и ряд других стран).
В основном наблюдается три типа земельных отношений:
 земельные отношения, сложившиеся в развитых капиталистических
странах с развитой законодательной базой и успешно выполняющие
экономические, социальные, экологические функции;
 земельные отношения, характерные для стран Латинской Америки и
Азии, со смешанной экономической системой, в которой имеются феодальные,
капиталистические и социалистические отношения;
 земельные отношения сложившиеся в бывших социалистических
странах, где отличительной особенностью являлось наличие в прошлом
общественной собственности на землю, социалистического уклада экономики,
отсутствие рынка земель.
Развитие в стране земельных отношений призвано решить следующие
задачи:
 перейти

в

многообразию

форм

собственности

на

землю,

землевладения(землепользование) землей;
 создать

экономический

механизм

регулирования

земельных

отношений, а также рационального использования и охрана земель;
 достичь социально справедливого и экономичски обоснованного
перераспределения

земель,

создание

равных

условий

для

всех

форм

хозяйствования
 Остановить процессы деградации земли и связанных с ней других
природных ресурсов, а также обеспечить их востанавление.
К негативным причинам недостаточной эффективности земельных
преобразований следует отнести:
 несовершенства

или

отсутствие

социального и экологического обоснования;
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правового,

экономического,

 отсутствие

необходимого

обоснования

проведения

землеустроительных мероприятий;
 несоблюдения

порядка

формирования

землевладений

(землепользований);
 нет четкого распределения земель по формам собственности,
разграничения по категориям комплекса работ по распределению, межеванию,
оформлению, государственному учета и регистрации прав на землю;
 несоблюдение

установленных

ограничений

и

обременений

в

использовании земель, в том числе входящих в особо охраняемые зоны;
 отсутствие

льгот, связанных

с

соблюдением особого

режима

использования земель (не оформлены сервитуты, не упорядочены отношения
между основными землевладельцами (землепользователями) и держателями
сервитутов);
 не

проводятся

работы

по

консервации

и

восстановлению

деградированных и загрязненных земель, рекультивация нарушенных земель;
 увеличение

площади

плодородных

земель

с

недостаточным

содержанием гумуса, а также деградированных земель;
 экологический и экономический кризис, переход к платному
землевладению (землепользованию) без соответствующего реформирования
системы охраны земель.
Необходимость проведения земельных преобразований, формирование
современного земельного строя в специфических природных и экономических
условиях Туниса требуют комплексного исследования его территорий.
Большое значение для информационного обеспечения земельной реформы
имеет разработка атласа природных и земельных ресурсов на территории
Туниса. Сюда относится систематизация различных карт, тематически
увязанных и взаимно согласованных между собой.
Значительная часть законодательной базы Туниса должна быть связана с
рациональными природопользованием и охраной окружающей среды с
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включением следующих ключевых отраслей об охране: окружающей среды,
земли, недр, вод, лесов, животного мира и атмосферного воздуха. Среди
законодательных актов в этой сфере особое место должен занимать Закон «Об
охране окружающей природной среды», где устанавливаются основные
принципы природопользования, проведения государственного экологического
контроля

и

экологической

экспертизы,

перечень

платежей

за

природопользование, а также юридические, экономические, социальные,
экологические и организационные меры по охране окружающей природной
среды. Текущее состояние земельных ресурсов должно отражаться в
Государственном докладе «О состоянии использования земель Туниса».
Нормативно-правовая и законодательная база по природопользованию и
охране природы реализуется через соответствующие акты и положения.
Дальнейшее развитие законодательства в сфере природопользования
следует осуществлять в соответствии экологической политики государства,
разграничение

компетенций

между

органами

государственной

власти,

регионами и муниципалитетами, установление прав и обязанностей граждан и
обеспечение их экологической безопасности.
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ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ
ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА
Хаметов Т. И. д.э.н., профессор, зав. кафедрой «Землеустройство и геодезия»,
Клушина Е. С. студенка
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет архитектуры и
строительства»
В статье рассматриваются вопросы, связанные с ограничениями при
размещении объектов электросетевого хозяйства на землях населённых
пунктов, а также порядок определения соразмерной платы за использование
земельных участков. Особое внимание уделяется необходимости соблюдения
правил землепользования и застройки, требований по использованию сервитута.
Согласно

Федеральному

Закону

Российской

Федерации

«Об

электроэнергетике» № 35-ФЗ к объектам электросетевого хозяйства относятся
линии

электропередач,

распределительные

пункты

трансформаторные
и

иное

и

иные

предназначенное

для

подстанции,
обеспечения

электрических связей и осуществления передачи электрической энергии
оборудование [3].
Линии электропередач относятся к режимообразующим объектам. Вокруг
таких объектов устанавливаются зоны с особым режимом использования земель:
для земельных участков, которые находятся в их границах, устанавливаются
особые правовые режимы использования земли, в виде прямых запрещений,
либо ограничений определенных видов хозяйственной деятельности [7]. Все
земельные участки вдоль таких объектов должны оформляться в соответствии с
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требованиями «Правил установлении охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных
в границах таких зон», утвержденных Постановлением Правительства РФ № 160
от 24.02.2009 г. [5].
Объекты электросетевого хозяйства находятся в собственности у сетевых
организаций, которые чаще всего не являются собственниками тех земельных
участков, на которых расположены данные объекты. Поскольку линейные
объекты имеют большую протяженность, то затрагиваются интересы многих
землевладельцев

[8].

В

результате

чего,

территория

под

объектами

электросетевого хозяйства приобретает двойственный статус. А именно, за
собственником сохраняются права на земельный участок и право на совершение
сделок с ним. Использование такого участка ограничено законодательством и
практически любое изменение или действие запрещено, или требует
согласования с сетевой организацией, в том числе запрещено строительство,
капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений, посадка и
вырубка деревьев и кустарников.
Нередко проблемы у собственников земельных участков возникают при
приватизации и распределение земельных участков. Из-за того, что на местности
охранные зоны никак не выделены, а на этой территории уже имеются
постройки, то пользование ими становится невозможным по санитарным нормам
безопасности. Обременение земельного участка должно быть прописано в
документах на землю (например, кадастровый паспорт). При отсутствии записей
об охранной зоне в документах на земельный участок его собственник может
обжаловать ее установление или потребовать компенсацию за ущемление своих
прав на собственность.
Приобрести земельный участок в собственность на том основании, что на
нем располагается линейный объект нельзя. Дело в том, что этот вопрос
законодательно не урегулирован. Поэтому владельцы объектов электросетевого
хозяйства в необходимых случаях используют сервитуты.
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Сервитут представляет собой право ограниченного пользования чужим
объектом недвижимого имущества, например, для прохода, прокладки и
эксплуатации необходимых коммуникаций и иных нужд, которые не могут быть
обеспечены без установления сервитута. Согласно Гражданскому Кодексу РФ
различают частный и публичный сервитут, а по сроку установления – срочный и
постоянный [5].
В Земельном Кодексе РФ закреплено, что публичный сервитут
устанавливается законом или иным нормативным правовым актом РФ, субъекта
РФ или нормативно правовым актом органа местного самоуправления в случаях,
если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного
самоуправления или местного населения, без изъятия земельных участков.
Публичный сервитут устанавливается на основании нормативного акта
государственных органов или органа местного самоуправления, но какое право
переходит на основании публичного сервитута, не установлено.
Юридические лица, имеющие в собственности сооружения или линейные
объекты, которые в соответствии с законодательством могут размещаться на
земельных участках на условиях публичного сервитута, имеют право оформить
права на землю на условиях публичного сервитута. Оформление прав на
земельный участок осуществляется за счет заинтересованного в установлении
публичного сервитута лица.
Ранее установленная охранная зона линейного объекта является
установленным публичным сервитутом. Орган исполнительной власти или
орган местного самоуправления, уполномоченный принимать решение об
установлении публичного сервитута обязан в течение месяца по заявлению,
соответствующей

заинтересованной

организации

принять

решение

об

установлении публичного сервитута в границах охранных зон соответствующего
линейного объекта. При этом к названному заявлению прилагается карта (план)
объекта землеустройства, определяющего границы охранной зоны, если
описание их границ отсутствует в государственной кадастре недвижимости [4].
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Собственник

объекта

недвижимости,

обремененного

публичным

сервитутом, вправе требовать соразмерную плату от лиц, в интересах которых
он установлен, если иное не предусмотрено федеральным законом. При этом в
отношении публичного сервитута право требовать соразмерную плату возможно
только в том случае, если его установление приводит к существенным
затруднениями в использовании земельного участка (п.7 ст.23 ЗК РФ). Плата
должна быть соразмерна убыткам, которые причинены собственнику объекта
недвижимости, в связи с ограничением его прав в результате установления
такого обременения. Соразмерность платы за сервитут означает, что величина
платы должна быть равна размеру убытков, которые причинены собственнику
земельного участка или иного объекта недвижимости. Величина соразмерной
платы за сервитут рассчитывается путем сложения размера реального ущерба,
упущенной выгоды и убытков, причинённых собственнику. Выплата за сервитут
может быть единовременной, когда плата выплачивается однократно в полном
объеме, и периодической, когда плата выплачивается многократно частями в
течение всего срока, на который установлен сервитут. Вид выплаты
устанавливается соглашением о сервитуте, решением суда или нормативным
правовым актом, которым сервитут установлен [6].
Таким образом, при строительстве объектов электросетевого хозяйства на
землях населённых пунктов проблема заключается в том, что затрагиваются
интересы многих землепользователей (землевладельцев), на территории
которых размещаются эти объекты. Это приводит к неудобствам, связанным с
ограничением в использовании земель собственниками. Для разрешения выше
перечисленных проблем необходимо неукоснительно соблюдать правила
землепользования и застройки, а также требования, предъявляемые при
размещении объектов электросетевого хозяйства.
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УДК 332.64
ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ РИНКОВОЇ ЦІНИ НА ЗЕМЛІ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Хохлов О. Г., к.т.н., доцент кафедри геодезії, землевпорядкування та
кадастру
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
З відміною монопольного права власності держави на землю виникає дуже
важливе запитання – що дає право власності на землю? Відповідь на це запитання
дає п. 1 статті 78 земельного кодексу України [1] – «право власності на землю –
це право володіти, користуватися і розпоряджатися земельними ділянками».
Ключова фраза – «розпоряджатися земельними ділянками». Розглянемо це
право щодо приватної власності на землю. Приватний власник, за визначенням,
має виключне право земельну ділянку продавати, міняти, здавати в оренду,
дарувати тощо. Але, що стосується земельних ділянок сільськогосподарського
призначення, то на їх купівлю-продаж накладено мораторій [2]. Таким чином,
власність є все-таки обмеженою.
На даний час існує багато прибічників як зняття мораторію, так повної
заборони вільної купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення,
які прогнозують різноманітні ситуації щодо майбутнього стану ринку земель,
сільськогосподарської галузі, продовольчої безпеки країни тощо [3].
Розглянемо ситуацію щодо зняття мораторію на купівлю-продаж земель
сільськогосподарського призначання. Зі зняттям зазначеного мораторію виникне
необхідність формування ринку землі. Одним із аспектів ринкових відносин є
ціна товару за яку продавець згоден продати, а покупець згоден його купити. Але
земля досить специфічний товар, а землі сільськогосподарського призначення
можна розглядати і як стратегічний товар. За умов відсутності ринку,
встановлення зазначеної ціни доволі складно. Тому, особливо на початковій
стадії формування ринку сільськогосподарських земель, необхідно встановити
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показник, що має бути орієнтиром визначення ціни угод щодо купівлі-продажу
земельних ділянок. Значне відхилення ціни від зазначеного показника може бути
підставою для відмови у реєстрації даної цивільно-правової угоди державними
органами влади [3]. Таким показником слугує значення експертної грошової
оцінки земельної ділянки.
Згідно [4], методика експертної грошової оцінки розроблена для ділянок
усіх категорій земель. Методичні підходи здійснення експертної грошової
оцінки: капіталізація чистого операційного або рентного доходу (пряма і
непряма); зіставлення цін продажу подібних земельних ділянок; урахування
витрат на земельні поліпшення. Як зазначено у [3], за відсутності ринку
сільськогосподарських земель, методичний підхід зіставлення цін продажу
неможливий у принципі. Два інші підходи, так чи інакше, базуються на
урожайності основних сільськогосподарських культур.
У розділі ІІІ [4], пропонується визначати очікуваний дохід від продукції,
одержаної на земельній ділянці, як добуток нормального (типового) урожаю
сільськогосподарських культур та цін його реалізації на ринку. Для визначення
нормальної (типової) урожайності можуть використовуватися багаторічні дані
спостережень щодо фактичної урожайності ґрунтів у межах земельної ділянки,
що оцінюється, або дані польових дослідів про урожайність культур у розрізі
відповідних агровиробничих груп ґрунтів. Але це все усереднені показники.
Хтось працює на «відмінно» – новітні технології, сортовий склад, сучасний
машино-тракторний парк тощо. А хтось працює на – «мені вистачить». Якщо
узяти середнє – то все «добре». Тобто, урожайність залежить від багатьох
чинників і, напевно, основним з яких – це культура землеробства, що є людським
фактором.
При проведенні експертної оцінки необхідно як найбільше унеможливити
вплив людського фактору. Тому пропонується за основу взяти не нормальний
(типовий)

урожай,

а

максимальну

можливу

урожайність

основних

сільськогосподарських культур на еталонних ґрунтах, або максимальну
урожайність на полях дослідних селекційних станціях рослинництва даного
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регіону. Зрозуміло, що кожна земельна ділянка відрізняється одна від другої
доволі великою кількістю параметрів. Тому для кожної конкретної ділянки
необхідно виконати корегування за окремими показниками. Методику
корегування можна взяти за аналогією методичного підходу зіставлення цін
продажу подібних земельних ділянок. Наприклад [4], якісні характеристики
(розмір та конфігурація земельної ділянки), її геологічні параметри (експозиція
та крутизна схилу, еродованість, режим ґрунтових вод), фізико-хімічні
характеристики, родючість та стан ґрунтів (бонітет) тощо.
Особливо важливий останній показник – бонітет. Здебільшого він
залежить від культури землеробства. При постійному контролі діагностичних
ознак ґрунту, створюються умови для зацікавлення власників ділянок не
«знущатися» над землею, а дбайливо до неї відноситься, створювати умови для
збереження та підвищення її родючості, що, у свою чергу, і буде підвищувати
вартість землі. А це вже гарантія капіталовкладень.
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СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО МІСЬКОГО
ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В УМОВАХ ДЕІНДУСТРІАЛІЗАЦІЇ
Цвях О. М., здобувач
Національний університет біоресурсів і природокористування України
В даній публікації окреслено існуючий, світовий досвід, щодо шляхів
деіндустріалізації не функціонуючих промислових об’єктів (земельних ділянок
під ними) з метою забезпечення сталого міського землекористування.
Проблеми сталого розвитку міських земель великих населених пунктів в
значній мірі пов’язуються з відсутністю науково обґрунтованої, раціональної
земельної

політики

щодо

їх

використання.

На

сьогоднішній

день,

спостерігається стійка тенденція при якій в центральних районах міста відсутні
вільні земельні ділянки для розвитку міської інфраструктури, тоді як переважна
частина міських землекористувань використовується неефективно. Зокрема,
щільність забудови на деяких міських площах низька, значні території зайняті
другорядними об’єктами: промисловими складами, фактично непрацюючими
підприємствами,

господарськими

будівлями,

надмірною

залізничною

і

автотранспортною інфраструктурою. Всі ці моменти спонукають інвесторів
створювати нові інженерні об’єкти на нових (не освоєних) земельних ділянках,
що в подальшому призводить до збільшення витрат при протяжності
комунікацій та їх спорудження, ремонтування, модернізації. Таким чином
експлуатація цих новобудов, з економічної точки зору є менш ефективною, ніж
реконструкція

(модернізація,

реіндустріалізація),

перенесення

за

межі

населеного пункту нераціонально використовуваних територій у діючій частині
міст, які до того ж займають значні площі міських земель [4].
Незважаючи на негативні наслідки урбанізаційних процесів, міські
землекористування, як зазначають І. О. Новаковська, Є. І. Ільющенко, і надалі
залишаються перспективними для розвитку суспільства та охорони природних
ресурсів, оскільки при великій концентрації населення на відносно невеликих
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територіях їх вплив на оточуюче середовище може бути обмежений за умов
раціональної для середовища моделі виробництва та системи землекористування
[4].
Важливим етапом щодо активізації економічної активності, розвитку
бізнесу, залучення іноземних інвестицій в місті є раціональне використання
міських земель враховуючи світовий досвід (постіндустріалізації великих
населених пунктів) та тенденції розвитку сучасних розвинутих міст світу.
Згідно з аналізом Центру економіки та бізнес-дослідження (CEBR) [6]
проаналізувавши близько 50 міст світу, враховуючи «зелений індекс міста»
(Siemens Green City Index), тобто наявність зелених міських зон (парки, сквери
тощо) та показники економічного розвитку, лідером цього рейтингу стало місто
Франкфурт (Німеччина).
Зокрема, міста оцінювалися за станом транспортної інфраструктури,
рівнем освіти та рівнем доходів жителів, фінансовою стабільністю міста
(вартість проживання, нерухомості, рівень споживання містом еклектроенерігї
до його ВВП), а також екологічними показниками використання міських земель.
За цими параметрами в м. Франкфурт відведено більше половини міського
простору для організації зон відпочинку і озеленення. Тут також розташований
Європейський центральний банк, що позитивно впливає на фінансове життя
міста [6].
Наступними лідируючими містами за даними CEBR після Франкфурта
слідують міста Європи, а саме Лондон, Копенгаген, Амстердам, Роттердам,
Берлін [7].
Тоді, як Гонконг, Токіо, Нью-Йорк і Париж впали в рейтингу через високі
ціни на нерухомість. Такі економічні передумови можуть виникнути перш за все
через обмеженість територіального базису великих міст для створення нових
житлових забудов, та значної густоти міського населення [6, 7].
Досить цікавим прикладом ефективного використання міських земель
великих населених пунктів є досвід Японії. Площа цієї країни становить
372,1 тис. кв. км (основна частина території розподілена серед чотирьох
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головних островів: Хонсю – 230,8 тис. кв. км, Хоккайдо – 78,5 тис. кв. км, Кюсю
– 42,0 тис. кв. км, Сікоку – 18,8 тис. кв. км), частка міських жителів в Японії
становить 75,9 % загальної чисельності населення. Середня щільність населення
– 309 чоловік на 1 кв. км. В Японії офіційно виділяють густо населені райони та
райони гірських поселень. Перші займаючи 1,7 % території, зосереджують
53,5 % всього населення (середня щільність населення становить 6000 чоловік на
1 кв. км), інші – 48 % території та 5,8 % населення (середня щільність населення
становить 36 чоловік на 1 кв. км) [1].
Водночас, в Японії, демонструють можливість будівництва великих
інженерних об’єктів (аеропортів) за межами населеного пункту, а саме в морі.
Враховуючи складність рельєфу місцевості (гірський ландшафт), значну густоту
заселеності мікрорайонів, ідея створення досить складного інфраструктурного
об’єкту, як аеропорт, на штучно створених територіях, в морі є неперевершеною
з точки зору ефективного планування міського землекористування. При такому
просторовому

розміщенні

даний

об’єкт

нерухомості

має

зручне

місцерозташування для пасажирів, та не спричиняє «шумового навантаження»
на міське населення [2] (рис. 1., рис. 2.).

Рис. 1 – Міжнародний аеропорт Кансай (Японія, мегаполіс Осака) [2]
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Рис. 2 – Міжнародний аеропорт Тюбу Сентореа (Японія, м. Токонаме) [2]
Досить цікавим є приклад раціонального використання міських земель під
не функціональними промисловими об’єктами, зокрема, зведеною ще в 30х роках минулого століття електростанції Баттерсі, яка розташована на
південному березі Темзи в районі Найн-Елмс (Nine Elms) на південному заході
Лондона. Реконструкція станції і прилеглих територій стане наймасштабнішим
будівництвом в історії сучасного Лондона. Завершення будівництва планується
в 2026 році. За планами консорціуму Battersea Power Station Development
Company (BPSDC), який був створений інвесторами спеціально для управління
проектом, оновлення торкнеться не тільки колишньої електростанції, а й
прилеглої території загальною площею 16 га [5].
Індустріальний

пам'ятник

першої

половини

XX

століття

буде

перетворений в культурно-розважальний і діловий центр району міста. Таким
чином на прилеглій до індустріального об’єкту території буде зведений
житловий комплекс на 1305 квартир, а також готель на160 номерів і десятки
ресторанів і магазинів. Загальна площа офісів, які з'являться в Баттерсі, складе
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116 тис. кв. м (при цьому в будівлі самої електростанції будуть знаходитися
тільки 44 тис. кв. м офісних приміщень) Вартість реалізації проекту складе 11,4
млрд євро (8 млрд британських фунтів стерлінгів). Головними інвесторами
виступають малайзійські інвестиційні фонди і будівельні компанії S P Setia
Bernard, Sime Darby Property і Employees Provident Fund. Вартість апартаментів в
житловому комплексі складе від 547 тис. до 20 млн. євро [5] (рис. 3).

Рис. 3 – Реконструкція електростанції Баттерсі в районі Найн-Елмс (Nine Elms)
на південному заході Лондона [5]
Наступним цікавим, з точки зору еколого-економічного використання
міських територій є проект Норхаун (Nordhavn) в м. Копенгагені, Данія. Згідно з
яким в прибережному районі Копенгагену, на місці морського вантажного порту,
почалася реконструкція цього індустріального масиву площею 200 га. В межах
даної території буде створено новий міський квартал з наявною житловою та
комерційною забудовою. Загальна площа житлових приміщень у Норхауне
складатиме 165 тис. кв. м, комерційних об'єктів – 140 тис. кв. м. Передбачається,
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що в районі будуть проживати 40 тис. чоловік, для яких буде створено відповідне
число робочих місць [5] (рис. 4).

Рис. 4 – Будівельний майданчик проекту Норхаун (Nordhavn) в м. Копенгагені,
Данія [5]
Крім комерційної і житлової нерухомості, в Норхауні вже споруджено
будинок для копенгагенського представництва ООН. Фінансування та
реалцзацію даного проекту покладено на державну компанію CPH City & Port
Development, яка на 95 % належить владі Копенгагена і на 5 % – Королівству
Данія. У той же час до будівництва деяких об'єктів залучені приватні інвестори
[5].
Ще один приклад ефективного використання земель в межах великого
міста є деіндустріалізація портового кварталу Хафен ХІХ століття, який
розташований на кількох острівцях в гирлі річки Ельби в центральному районі
м. Гамбурга, на сучасний житловий і діловий центр. Реалізація проекту почалася
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в 2000 році. Для того щоб розмістити в Хафені сім тисяч житлових і офісних
будівель для 14 тис. жителів і 45 тис. робочих місць, довелося розширити
спочатку відведену під забудову територію на 40 % до 157 га. Крім нових
будівель, в Хафен-Сіті вже облаштовані набережні загальною протяжністю 10,5
км, а також 28 га парків, площ і пішохідних зон [5] (рис. 5).

Рис. 5 – План забудови району Хафен в м. Гамбург, Німеччина [5]
Із залучених в проект 10,9 млрд євро інвестицій 8,5 млрд були отримані від
приватних інвесторів, ще 2,5 млрд – від держави, в тому числі у вигляді виручки
від продажу землі. Вартість нерухомості у зведених об'єктах Хафен-Сіті складає
від 2850 до 10 тис. євро за кв. м і більше [5].
Виявлені напрямки реструктуризації виробничих територій у містах
Європи є результатом цілеспрямованої державної політики щодо раціонального
міського землекористування, спрямованої на оптимізацію міських територій, за
рахунок винесення промислових підприємств з центральних та серединних зон
історично сформованих міст на їхні околиці. У результаті такого містобудівного
підходу вивільняються додаткові територіальні ресурси для розвитку міст,
створюються передумови для ефективнішого використання міських територій
для задоволення потреб міста шляхом підвищення щільності їх забудови та
застосування принципу багатофункціональності. Водночас промисловість як
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економічному аспекті не втрачає свого значення. Вона знаходить нові
можливості своєї просторової локалізації у сформованій структурі міста завдяки
застосуванню екологічно безпечних технологій та сучасного наукомісткого
виробництва [3].
Варто також відзначити що тенденція великих проектів реконструкції
значних масивів міських землекористувань дійсно є рідкістю на ринку, причому
вони завжди проходять безліч етапів погоджень. Досить важливим елементом
при цьому є ретельний розрахунок з точки зору інвестиційної привабливості,
тому сам факт початку реконструкції землекористувань такого кварталу вже є
позитивним сигналом для інвестора. Інша важлива особливість ефективного
використання таких міських землекористувань полягає в тому, що нові мешканці
цих районів не тільки набувають житло, але і займають робочі місця,
користуються послугами місцевих торгових і розважальних об'єктів, тобто в
новому районі, по суті, створюється мікроринок з новим попитом і пропозицією
[5].
Таким чином, процес деіндустріалізації території великих міст на нашу
думку необхідно здійснювати лише після всебічної економічної, екологічної та
соціальної оцінки існуючих промислових об’єктів з метою убезпечення від
зазначених негативних наслідків. Тоді як актуальність переміщення (знесення,
списання) неефективних, нефункціонуючих, покинутих промислових об’єктів на
інші менш «цінні» міські території є досить значною, для створення
оптимального еколого-економічного стану функціонування великого міста.
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧНОЇ ТА
КАРТОГРАФІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
Шабаєва І. С., студентка, Міхно П. Б., асистент кафедри геодезії,
землевпорядкування та кадастру
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Розглянуто проблеми, які виникають при провадження топографогеодезичної та картографічної діяльності в Україні, в контексті формування
відповідної державної політики та забезпечення національної безпеки і оборони
держави.
Проблеми у даній сфері пов’язані переважно із правовим і організаційним
забезпеченням провадження відповідної діяльності в Україні.
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Однією із причин є нестроге виконання положень Закону України «Про
топографо-геодезичну та картографічну діяльність» [1] стосовно реалізації
державної політики у даній сфері та вдосконалення методів організації
топографо-геодезичного і картографічного виробництва [1, 2].
Центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів
(Держкомзем, пізніше реорганізований у Держземагентство), не мав стосунку до
широкого комплексу завдань, які повинен розв’язувати державний орган з
питань топографічної, геодезичної та картографічної діяльності [1, 2].
Реорганізація Держземагентства у Державну службу з питань геодезії,
картографії та кадастру (Держгеокадастр) наразі не призвела до суттєвих
позитивних змін.
Взаємодія між Міністерством регіонального розвитку та будівництва, що
забезпечує формування державної політики у сфері топографо-геодезичної та
картографічної діяльності, і Держгеокадастром, який реалізує державну політику
в цій сфері, має декларативний характер. Фактично, Держгеокадастр сам формує
і сам реалізує відповідну державну політику [2].
Послідовне скорочення бюджетного фінансування та недостатнє кадрове
забезпечення у сфері топографо-геодезичної та картографічної діяльності в
останні роки призвело до значного зменшення обсягів оновлення та видання
топографічних карт, зокрема, військовим відомством, внаслідок відсутності
зацікавленості урядових установ у фінансуванні таких робіт [2].
Дана проблема набула актуальності після початку воєнних дій на території
України, оскільки відсутність і застарілість інформації на топографічних картах
ускладнювала планування і проведення бойових операцій. Топографічні карти і
плани в Україні, головним споживачем яких є військове відомство [3], нині
створюються

за

нормативно-технічними

документами,

які

фактично

повторюють відповідні радянські положення та інструкції щодо створення та
оновлення топографічних карт. Проте, характер і тактика ведення військових
операцій

кардинально

змінилися.

Розвиток

інформаційних

технологій,

розширення потреб користувачів картографічної інформації ставлять нові
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вимоги і відкривають нові можливості визначення змісту топографічних карт та
забезпечення їх актуальності [2].
Висновки. Існуюча система топографічного забезпечення потреб держави
вимагає суттєвого перегляду. З точки зору раціональної організації забезпечення
топографо-геодезичної та картографічної діяльності доцільним є створення
єдиного структурного підрозділу, який би розробляв і реалізовував відповідну
державну політику.
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СТАН ВИКОНАННЯ «ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ЗЕМЕЛЬНИХ
ВІДНОСИН ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ У ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ НА
2014–2018 РОКИ» ЗА 2016 РІК
Шапран І. А., Зінова О. А., Чайковська К. Л.
Головне управління Держгеокадастру у Херсонській області
Морозов О. В., д.с.-г.н., професор, кафедри землеустрою, геодезії та кадастру
Бабушкіна Р. О., к с.-г.н., доцент кафедри землеустрою, геодезії та кадастру
ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»
В роботі запропоновано впровадження програмно – цільового методу при
управлінні земельними ресурсами на регіональному рівні. Розглянуто стан
виконання Програми розвитку земельних відносин та охорони земель у
Херсонській області за 2016 р.
Земельний фонд Херсонської області становить 2846,1 тис. га, або 4,7 %
площі України. Відповідно до цільового використання у структурі фонду
сільськогосподарські угіддя займають 1968,3 тис. га (69,2 % до загальної площі
території), у тому числі рілля – 1776,5 тис. га; ліси та інші лісовкриті площі
охоплюють

152,0

тис.га

(5,3

%

до

загальної

площі

території).

Сільськогосподарське освоєння території сягає 80 %. Розораність території –
62,5 %, що є вище за середній рівень по країні (59,3 %). Виходячи із засад
соціально-економічної політики держави на найближчу перспективу, для
подолання кризового становища у сфері використання та охорони земель,
зокрема сільськогосподарського призначення, необхідно вжити невідкладних
заходів [6].
Законом України «Про охорону земель» визначено необхідність розробки
двох програм: Програми використання та охорони земель і Програми охорони
родючості ґрунтів [2].
Реалізація завдань і принципів управління земельними ресурсами може
здійснюватися тільки із застосуванням відповідних методів управління. Метод
управління – це сукупність прийомів і способів впливу на керований об’єкт для
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досягнення поставлених цілей. Застосування програмно – цільового методу в
управлінні

земельними

ресурсами

забезпечує

впровадження

передових

технологій, а також, завдяки системному підходу до еколого-економічного
обґрунтування і механізму реалізації, узгодження обсягів наявних земельних
ресурсів з їх потребою для розвитку економіки [1].
Комплексно – цільова програма розвитку земельних відносин та охорони
земель – це документ, що відображає комплекс взаємозалежних заходів науково
– технічного, організаційного, соціально – економічного, екологічного,
технологічного характеру, необхідних для досягнення конкретно поставленої
мети.
Головним

управлінням

Держгеокадастру

у

Херсонській

області

розроблена та впроваджується комплексно – цільова програма розвитку
земельних відносин та охорони земель у Херсонській області на 2014–2018 роки.
Розпорядженням Голови обласної державної адміністрації від 25.11.2013 № 775
схвалено проект Програми розвитку земельних відносин та охорони земель у
Херсонській області на 2014–2018 рр. Рішенням ХХХ сесії шостого скликання
обласної ради від 21 травня 2014 року № 1015 затверджено вказану Програму.
Комплексно – цільова програма розвитку земельних відносин та охорони
земель у Херсонській області на 2014–2018 рр. (далі Програма) – це документ,
що відображає комплекс взаємозалежних заходів науково – технічного,
організаційного, соціально – економічного, екологічного, технологічного
характеру, необхідних для досягнення конкретно поставленої мети.
Програма розвитку земельних відносин та охорони земель у Херсонській
області на 2014–2018 роки розроблена згідно із Земельним та Бюджетним
кодексами України, Законами України «Про землеустрій», «Про охорону
земель», «Про оцінку земель», «Про Державний земельний кадастр»,
постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 1051 «Про
затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру» [2, 3, 4, 5].
Основною метою Програми є:
- здійснення заходів для створення ефективного механізму регулювання
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земельних відносин та державного управління земельними ресурсами,
раціонального використання та охорони земель, розвитку ринку землі та ведення
державного земельного кадастру;
– забезпечення ефективного використання земельних ресурсів, створення
оптимальних умов для суттєвого збільшення соціального, інвестиційного і
виробничого потенціалів землі, зростання її економічної цінності.
Програмно – цільовий метод, як метод управління земельними ресурсами,
являє собою комплексну регламентацію досягнення поставленої цілі і
складається з розробки завдань, взаємнопов’язаних загальною кінцевою метою.
Основними завданнями Програми є:
– проведення аналізу стану використання та охорони земель;
–

оновлення

планово-картографічних

матеріалів

на

землі

сільськогосподарського призначення;
– здійснення комплексу робіт з обстеження ґрунтів, сільськогосподарських
угідь на забрудненість важкими металами, нітратами, пестицидами;
– зупинення процесів деградації земель і зниження родючості ґрунтів;
– розробка проектів та проведення робіт з консервації малопродуктивних,
деградованих і не придатних для сільськогосподарського використання земель з
подальшим переведенням їх у природні угіддя або під заліснення;
– проведення рекультивації порушених земель;
– упровадження сучасного державного земельного кадастру як базової
основи для ведення реєстраційної системи європейського зразка, яка включатиме
реєстрацію не лише земельних ділянок, а й нерухомого майна, що на них
розміщене, у тому числі обмеження й обтяження щодо них;
– запровадження ефективних механізмів ринку землі, у тому числі
проведення торгів, аукціонів, іпотеки земельних ділянок тощо, з посиленням при
цьому захисту громадян – власників землі від непередбачуваних податків;
–

здійснення

землевпорядкування
саморегуляції

з

територіальної
територій

мінімальними

організації

нових

агроформувань,

затратами
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агроландшафтів

шляхом

забезпечення

енергоресурсів,

їх

підвищення

захищеності від деструктивних процесів;
– проведення робіт щодо складання проектів організації територій
новостворених сільськогосподарських підприємств;
– розробка проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне
обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь;
– розробка схем землеустрою і техніко-економічного обґрунтування
використання та охорони земель та ін.
Структурна характеристика програми розвитку земельних відносин та
охорони земель у Херсонській області на 2014–2018 роки представлена у таблиці
1.
Таблиця 1 – Структура програми розвитку земельних відносин та охорони
земель у Херсонській області на 2014–2018 роки
Підхід

Характеристика

за цільовою спрямованістю

соціально-економічна, організаційна,
науково-технічна, екологічна

за масштабами рівнів управління

регіональна

за тривалістю дії

середньострокова

за цілями системи управління

цільова та ресурсна

Основними етапами формування програми є:
1.

попередній

аналіз

стану

земельних

та

ґрунтових

ресурсів

Херсонської області методом системного аналізу чи логіко – смислового
моделювання;
2.

складання прогнозу її подальшого розвитку земельних відносин. На

цьому етапі були з’ясовані сформовані тенденції в розвитку системи
землекористуванням та землеволодінням, склад і наявність ресурсів для її
виконання, структура діючих фактів (зовнішніх і внутрішніх). Попередньо
сформовані проблеми стану земельних ресурсів, наступні завдання програми,
коло учасників;
3.

розробка ресурсної програми. Комплексно – цільова програма має
169

перелік завдань, що узгодженні у термінах, розподілу за виконавцями та ін.
Реалізація Програми дозволить досягти сталого розвитку землеволодіння
та землекористування в Херсонській області, зокрема:
-

підвищити

ефективність

та

екологічну

безпеку

використання

суспільством земельних ресурсів;
- здійснити раціоналізацію (оптимізацію) землекористування та створити
інвестиційно-привабливе і стале землекористування;
- збільшити надходження від платежів за землю до бюджетів усіх рівнів;
- забезпечити сприятливі умови для планового і сталого розвитку всіх
територій області та ефективного господарювання на землі;
- створити дієву систему захисту прав власності на землю;
- підвищити ефективність використання та охорони земельних ресурсів;
- поліпшити екологічну ситуацію в регіоні;
- оптимізувати структуру земельних угідь;
- зменшити сільськогосподарську освоєність і розораність територій;
- здійснити консервацію деградованих та малопродуктивних земель;
- розробити цифрові картографічні дані та матеріали дистанційного
зондування, що дозволяють підвищити якість візуального аналізу території і
сприяють ухваленню зважених, більш ефективних рішень та ін..
Реалізація Програми шляхом здійснення комплексу організаційних,
правових, еколого-економічних та інших заходів дозволить зупинити процеси
деградації ґрунтового покриву, мінімізувати, перш за все, ерозійні процеси,
створити стійку систему нарощування біоресурсного потенціалу земель та
підвищити економічну ефективність їх використання.
Стан виконання Програми у 2016 році. На виконання зазначених заходів у
2016 році Програмою заплановано кошти за рахунок всіх джерел фінансування
у сумі 26552,668 тис. грн, у тому числі за рахунок: державного бюджету –
8781,075 тис. грн; місцевих бюджетів – 6212,863 тис. грн.; кошти землевласників
(землекористувачів) –11558,730 тис. грн.
З метою забезпечення виконання програмних заходів у 2016 році
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спрямовано кошти загальною сумою 1602,114 тис. грн, а саме: за рахунок коштів
місцевого бюджету – 1591,329 тис. грн, в тому числі за кошти від втрат
сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва – 221,395 тис. грн,
за рахунок інших джерел – 10,785 тис. грн; за рахунок коштів державного
бюджету – 0,0 тис. грн.
Консервація

малопродуктивних

та

непридатних

для

сільськогосподарського використання земель. У кожному районі області
розроблені схеми консервації деградованих і малопродуктивних земель.
Загальна площа земель області, що потребують консервації, складає 71,427 тис.
га. 1,254 тис. га порушених земель підлягають рекультивації,

61,8 тис. га

малопродуктивних земель – поліпшенню.
За рахунок коштів державного бюджету розроблено шість проектів
землеустрою щодо консервації шляхом залуження малопродуктивних земель
загальною площею 634,22 га, які потребують реалізації. Програмою передбачено
фінансування заходів щодо впровадження цих проектів упродовж 2015–2018
років. На 2016 рік передбачено кошти на розробку робочих проектів
землеустрою щодо консервації земель у сумі 47,5 тис. грн та на проведення робіт
з консервації земель згідно з розробленими проектами в сумі 489,398 тис. грн. У
2016 році фінансування вказаного виду робіт не здійснювалося.
Рекультивація

порушених

земель

та

розробки

робочих

проектів

землеустрою щодо рекультивації порушених земель. Програмою на 2016 рік
передбачено фінансування заходів на розробку робочих проектів щодо
рекультивації порушених земель у сумі 45 тис. грн та на проведення робіт з
рекультивації земель відповідно до розроблених проектів – 2714,927 тис. грн. У
2016 році на розробку вказаних проектів кошти не виділялися.
Розробка Схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань та
використання і охорони земель. На розробку Схем землеустрою і технікоекономічних обґрунтувань та використання і охорони земель на 2016 рік
Програмою передбачено 2468,813 тис. грн за рахунок коштів місцевих бюджетів.
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Всього по області потрібно розробити 297 схем землеустрою та технікоекономічного обґрунтування використання і охорони земель. На теперішній час
органами місцевого самоврядування області прийнято 45 рішень стосовно
внесення змін до місцевих програм охорони та використання земель у частині
передбачення фінансування розроблення вказаних схем.
Втім, на теперішній час кошти на розробку вказаних схем не виділялися,
жодного договору на їх виконання не укладено. Місцеві ради не передбачають
виділення коштів з місцевих бюджетів на розробку схем землеустрою і технікоекономічних обґрунтувань використання та охорони земель, мотивуючи браком
коштів.
Розробка проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне
обґрунтування сівозміни та використання угідь. На розробку проектів
землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та
використання угідь Програмою на 2016 рік передбачено фінансування загальною
сумою 7000,0 тис. грн за рахунок коштів землевласників та землекористувачів.
На території області 1032 господарства, які використовують земельні ділянки
площею понад 100 га та відповідно до вимог чинного законодавства повинні
мати розроблені проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне
обґрунтування сівозміни та використання угідь.
Станом на 01.01.2017 на території області виготовлено 52 проекти
землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозмін та
впорядкування угідь, укладено 152 договори на виготовлення зазначених
проектів.
Проведення заходів з охорони земель, стан фінансування і освоєння
коштів, що надійшли в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та
лісогосподарського виробництва. Загальна площа земельних ділянок, на які
нараховано

втрати

сільськогосподарського

виробництва

наростаючим

підсумком з початку року, складає 6,6792 га сільськогосподарських угідь, в тому
числі рілля – 1,3946 га, 5,2846 га – пасовища.
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З початку поточного року на території області до бюджетів усіх рівнів
надійшло 117,29252 тис. грн, в тому числі до обласного бюджету – 29,32315 тис.
грн та на рахунки місцевих рад – 87,96937 тис. грн.
Станом на 01.01.2017 на рахунках відповідних рад акумульовано коштів,
що надходять в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та
лісогосподарського виробництва, загальною сумою 1792,46641 тис. грн, з них на
рахунках сільських, селищних, міських бюджетів – 1551,02613 тис. грн,
районних бюджетів – 101,86505 тис. грн, обласного бюджету –139,57523 тис.
грн.
Станом на 01.01.2017 на різні види робіт, передбачені законодавством,
використано 221,39541 тис. грн коштів від втрат, а саме:
1. Проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок загальною
сумою 26,66232 тис. грн, а саме:
- земельних ділянок за межами населеного пункту на території
Архангельської сільської ради Високопільського району загальною сумою 8,800
тис. грн;
- земель с. Приозерне Комишанської сільської ради м. Херсон загальною
сумою – 10,96132 тис. грн;
- земель м. Каховка під полігоном побутових відходів – 6,901 тис. грн.
2. Проведення інвентаризації земель загальною сумою 194,73309, а саме:
- розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації
земель першої та частково другої планово-економічної зони с. Степанівка
Степанівської сільської ради м. Херсон загальною сумою – 98,87234 тис. грн;
- розробка документації із землеустрою щодо інвентаризації земель в
межах с. Солонці праві Цюрупинського району – 95,86075 тис.грн.
Виконання заходів Програми за рахунок коштів місцевих бюджетів. У
2016 році програмні заходи за рахунок коштів місцевих бюджетів (без коштів від
втрат) виконано на загальну суму 1369,934 тис. грн.
Література
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ПОРІВНЯННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО ТА ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ
СУПУТНИКОВОГО МОНІТОРИНГУ ЛІСІВ
Шелковська І. М. к.т.н., доцент кафедри геодезії, землевпорядкування та
кадастру, Петренко І. С. студент
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Досліджено досвід використання даних дистанційного зондування Землі
для проведення моніторингу земель лісового фонду. Наведено класифікацію
супутників та проаналізовано можливості отримання інформації щодо змін
лісового покриву з інтерактивних карт за різні періоди часу.
Сучасний стан лісового покриву в світі є не задовільним, тому багато
розвинутих країн все частіше використовують супутниковий моніторинг для
збору статистичних даних щодо лісів.
Метою дослідження є порівняння зарубіжного та українського досвіду
моніторингу лісів, а також його способу подання.
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Початком застосування методів дистанційного зондування лісів можна
вважати 1919 рік, адже тоді було застосовано аерофотозйомку для дослідження
лісів Канади, а в незалежній Україні супутниковими методами ДЗЗ почали
користуватися з середини 1990-х рр. Це сталося завдяки доступності
персональних комп’ютерів та прориву в геоінформаційних системах. Тоді
космічні знімки використали для дослідження впливу на навколишнє
середовище аварії на ЧАЕС, в тому числі на оточуючий лісовий масив.
Спільною рисою світового та вітчизняного досвіду у використанні
супутникових знімків для моніторингу лісів є самі супутники. Наразі
користуються такими супутниками (класифікація за просторовим розрізненням):
 низького просторового розрізнення (NOAA, Ocean);
 високого просторового розрізнення (SPOT, Landsat-7);
 надвисокого просторового розрізнення (Ikonos, KBP) [1].
Доцільність використання супутникових знімків для дослідження лісових
ресурсів Землі визначається їх перевагою над традиційними методами. Також
розвиток геоінформаційних систем забезпечує вихід моніторингу лісів на якісно
новий рівень для розв’язання різних задач оцінювання стану лісів та
лісогосподарської діяльності. Підтвердженням цього є розроблення сайтів Global
Forest Change [2] та Global Forest Watch [3].
Обидва сайти є американськими і діють на кшталт публічних кадастрових
карт. Global Forest Change розробив університет Меріленду, який зібрав
інформацію щодо знищення та відновлення лісу за період з 2000 по 2014 рр. і є
тенденція щодо її постійного оновлення. З цього сайту можна завантажити
інформацію у вигляді картограми певної

ділянки з обраним типом

відображуваних даних, що цікавлять користувача. Сайт Global Forest Watch
оперує даними вище згаданого сайту але й доповнює їх своїми, відтак його
останнім оновленням є аналіз втрат тропічних лісів за 2015 рік, також незабаром
сайт оновить і глобальні дані. Перевагою Global Forest Watch є зручний
інтерфейс та можливість аналізу обраної ділянки з вирахуванням її загальної
площі та площі лісових масивів та їх втрат.
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Рис. 1 – Зображення сайту Global Forest Change

Рис. 2 – Зображення сайту Global Forest Watch
Стосовно подання інформації щодо стану лісів в Україні залишає бажати
кращого, адже через брак коштів та високу вартість космічних знімків
ускладнюється

процес

створення

подібних

сайтів.

А

тому

і

майже

унеможливлюється доступ до інформації щодо стану лісів України.
Література
1. Жолобак Г. М. Вітчизняний досвід супутникового моніторингу лісових
масивів україни / Г. М. Жолобак. // Космічна наука і технологія. – 2010. –
№ 3. – С. 46–54.
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2. Global Forest Change [Електронний ресурс] – Режим доступу:
https://earthenginepartners.appspot.com/science-2013-global-forest. – Назва з
екрану.
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УДК 332.77
ТЕНДЕНЦІЇ ПРОДАЖУ ПРАВА ОРЕНДИ НА ЗЕМЕЛЬНИХ ТОРГАХ
Щербак Ю. В. викладач доцент кафедри геодезії, картографії та
землеустрою,
Крячок С. Д., к.т.н, доцент кафедри геодезії, картографії та землеустрою,
Чернігівський національний технологічний університет
Розглянуто основні тенденції розвитку земельної реформи в напрямку
реалізації економічного обігу земельних ділянок. Аргументовано ефективність
застосування оренди при відсутності вільного ринку земель з метою
формування оптимальних сільськогосподарських землекористувань ринкового
типу. Наведено основні результати законодавчих змін щодо проведення
земельних аукціонів та виявлено позитивний вплив при формуванні ціни оренди
на земельних торгах, що разом із розширенням ринку аукціонів сприятиме
зростанню надходжень до бюджетів різних рівнів.

Актуальність проблеми. Земельним кодексом України максимально
передбачено різні нюанси земельних відносин в умовах ринкової економіки:
сформовано законні підстави розвитку ринку землі як сільськогосподарського,
так і несільськогосподарського призначення; врегульовано питання купівліпродажу, застави, дарування, успадкування, оренди; встановлено імовірність
обміну земельних ділянок; визначено механізм продажу земельних ділянок, у
тому числі із земель державної і комунальної власності через земельні торги
(аукціони, конкурси).
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Виклад основного матеріалу. Головним принципом землеволодіння і
землекористування є справляння плати за всі землі, що залучаються до
господарського обігу та реалізується у формі земельного податку і орендної
плати, розмір яких обумовлений кадастровою оцінкою. На сучасному етапі
купівля-продаж

земельних

ділянок

сільськогосподарського

призначення

здійснюється лише із земель приватної власності, призначених для ведення
особистого підсобного господарства, садівництва, присадибних ділянок, дачного
і гаражного будівництва. Мораторієм для земель сільськогосподарського
призначення, що діє з 2001 року і продовжувався 8 разів законодавчо
заблоковано ринковий оборот земель, зміну цільового призначення, внесення
права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств,
передачу ділянок у заставу. Площі земель під дією мораторію зазначено згідно з
даними Держгеокадастру станом на 27.02.2017 в табл.1.
Таблиця 1 – Поширення дії мораторію на території України
Вид земель

Площа, млн га

Всього с/г земель під мораторієм

41,0

з них:
- приватні паї

27,7

- с/г угіддя державної та комунальної форми власності

10,5

- приватні землі для ведення товарного с/г виробництва

1,5

- не с/г угіддя державної та комунальної власності

1,3

- невитребувані паї

0,02

с/г землі, що не підпадають під дію мораторію

1,7

Приватні землі не с/г призначення, що не підпадають під
дію мораторію

0.4

Серед дозволених операцій зазначено: оренду паїв, обмін ділянок,
передачу паїв нащадкам у спадщину.
Оренда, як особливий вид здійснення правомочностей власності і
господарського використання землі, та як основний засіб виробництва в
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сільському господарстві займає вагоме місце в системі фінансових категорій і
земельних відносин. Станом на 01.01.2017 середня по Україні нормативна
грошова оцінка ріллі складає 30927,8 грн/га. Середній розмір орендної плати за
земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності:
 на земельних торгах – 2249,8 грн/га,
 без проведення земельних торгів (станом на 20.01.2017) 940 грн/га.
Законом України № 1012-VIII від 18.02.2016 р. «Про внесення змін до
Земельного кодексу України щодо проведення земельних торгів» (чинний із 3
квітня 2016 року) виключено можливість проведення ряду операцій з оренди
державних та комунальних сільськогосподарських земель поза аукціонами,
зокрема:
 оренда

державними/комунальними

установами,

вишами,

та

підприємствами,

господарськими

бюджетними
товариствами,

державна/комунальна частка власності яких > 60 %;
 створення озеленених територій загального користування;
 ведення

фермерського,

садівництва,

особистого

будівництва,

селянського

обслуговування

господарства,

жилого

будинку,

господарських будівель і споруд, індивідуального дачного будівництва
та гаражів;
 розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської
продукції;
 надання земельних ділянок, викуплених для суспільних потреб чи
примусово відчужених із мотивів суспільної необхідності;
 надання земельних ділянок в інших випадках, визначених законом.
У результаті впровадження змін зросла кількість та роль аукціонів на
ринку оренди державних та комунальних сільськогосподарських земель. За
період дії закону, кількість орендованих ділянок зросла на 30,5 %, площа – на
38,2 %; розширено географію результативних земельних торгів від 175 районів у
2015 році до 238 у 2016 році; зафіксовано зростання стартової ціни на 38,1 % та
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ціни оренди на 52,8 % (у цінах 2013 року); підвищились надходження до
державного та місцевих бюджетів та прозорість проведення земельних торгів і
ін. стан земельних торгів за ІІ півр. 2016 р. зазначно у табл. 2.
Таблиця 2 – Динаміка проведення земельних торгів
ІІ півр
2015 р.
1237
31,7
949
23,2
797,8
1392,0
1444 /
37,21

Показник

Кількість оголошених лотів
Площа оголошених лотів, тис.га
Кількість реалізованих лотів
Площа проданих лотів, тис. га
Початкова ціна оренди, грн/га
Фактична ціна оренди, грн/га
Нові ділянки включені до переліку ділянок,
які можна реалізувати на земельних торгах,
кількість/тис.га
Всього ділянок у переліку ділянок, які можна
4689 /
реалізувати на земельних торгах,
95,43
кількість/тис.га
1
за 04.07.2015–25.12.2015, 2за 03.07.2015–30.12.2016,
3
станом на 25.12.2015, 4 станом на 30.12.2016

ІІ півр
2016 р.
1562
42,0
1020
28,7
1464,3
2319,6
1290 /
30,82

Зміна,
% дпр
+26,3
+32,5
+7,5
+23,7
+83,5
+66,6
-10,7 / 17,3

5158 /
103,34

+10,0 /
+8,2

Висновок. Різний рівень організації та проведення аукціонів, ступінь
привабливості виставлених лотів не дають змоги зробити остаточні висновки
щодо рівня цін на земельні ділянки у різних населених пунктах. Крім того, варто
зазначити відмінності ціни продажу ділянок з аукціону та при викупі: в процесі
торгів ціна автоматично підвищується за рахунок конкуренції, а у разі викупу
земельної ділянки під об'єктом нерухомості єдиним кандидатом на ділянку
вважається власник даної нерухомості і конкурентна боротьба неможлива. Як
наслідок, рівень цін в процесі приватизації інший.
Очевидні позитивні зміни на ринку оренди, однак слід враховувати
імовірність виникнення ризиків при проведенні земельних аукціонів, серед яких:
виділення ділянок під заздалегідь відомих покупців, зловживання при визначені
виконавця, затягування термінів реєстрації та підготовки до аукціонів, наявність
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технічних помилок та спорів, завищення або заниження стартової ціни в
інтересах потенційних покупців або їх конкурентів, участь технічних кандидатів
та обмеження конкуренції і ін. Тому існує значний потенціал до подальшої
оптимізації системи земельних торгів.
Література
1. Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру –
офіційний веб-сайт: режим доступу: http://land.gov.ua/.

УДК 332.33
ВАЖЛИВІСТЬ МОНІТОРИНГУ ЗЕМЕЛЬ
Яремчук І. В. студентка, Кустовська О. В. к.е.н. доцент кафедри
землевпорядного проектування
Національний університет біоресурсів і природокористування України
В даній роботі розглянуто питання важливості моніторингу земель.
Моніторинг земель – це система спостереження за станом земель з метою
своєчасного виявлення змін, їх оцінки, відвернення та ліквідації наслідків
негативних процесів. Система моніторингу земель – це збирання, оброблення,
передавання, збереження та аналіз інформації про стан земель, прогнозування їх
змін і розроблення науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття рішень
щодо запобігання негативним змінам стану земель та дотримання вимог
екологічної безпеки. Головні завдання моніторингу земель є аналіз екологічного
стану земель, своєчасне виявлення змін стану земель, довгострокові
систематичні спостереження за станом земель, вироблення рекомендацій про
попередження і усунення наслідків негативних процесів, інформаційне
забезпечення ведення державного земельного кадастру, землекористування,
землеустрою, державного контролю за використанням і охороною земель, а
також власників земельних дільниць [1]. Коли ми отримуємо інформацію під час
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проведення спостережень за земельним фондом, вона узагальнюється по
районах, містах, областях, а також по окремих природних комплексах і
передається в пункти збору автоматизованої інформаційної системи обласних,
міських управлінь Держгеокадастру. За результатами оцінки стану земельного
фонду складаються доповіді, прогнози та рекомендації, що подаються до органів
державної влади для вжиття заходів відведення і ліквідації наслідків негативних
процесів.
Моніторинг земель є однією із функцій управління в сфері використання
та охорони земель. Об’єктом моніторингу земель є весь земельний фонд
незалежно від форм власності на землю. Залежно від охоплення територій
здійснюється такий моніторинг земель:


глобальний – пов’язаний з міжнародними науково-технічними

програмами;


національний – охоплює всю територію України;



регіональний – на територіях, що характеризуються єдністю фізико-

географічних, екологічних та економічних умов;


локальний – на територіях нижче регіонального рівня, до територій

окремих земельних ділянок [2].
Моніторинг земель складається із систематичних спостережень за станом
земель (зйомки, обстеження і вишукування), виявлення змін, а також оцінки:
стану використання угідь, полів, ділянок; процесів, пов'язаних із мінами
родючості ґрунтів, заростанні сільськогосподарських угідь, забруднення земель
токсичними речовинами; стану берегових ліній, річок, морів, озер, водосховищ,
гідротехнічних споруд; процесів, пов'язаних з утриманням ярів, землетрусами та
іншими явищами; стану земель населених пунктів, територій, зайнятих
нафтогазовими об'єктами, очисними спорудами, а також іншими промисловими
об'єктами.
Спостереження за станом земель залежно від терміну та періодичності їх
проведення поділяються на:
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базові (вихідні, що фіксують стан об’єкта спостережень на момент

початку ведення моніторингу земель)


періодичні (через рік і більше);



оперативні (фіксують поточні зміни).

Моніторинг земель здійснюється у відповідності із загальнодержавними і
регіональними програмами. Інформація, зібрана під час моніторингу земель,
нагромаджується в архівах і банках даних автоматизованої інформаційної
системи. На основі зібраної інформації і результатів оцінки стану земель
складаються оперативні зведення, наукові прогнози і рекомендації, які
надаються до місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого й
регіонального самоврядування, інших держаних органів для вжиття заходів
щодо попередження і ліквідації наслідків негативних процесів. Отримані
матеріали об'єктивно характеризують фізичні, хімічні, біологічні процеси в
навколишньому середовищі, рівень забруднення ґрунтів, що дає можливість
органам державного управління пред'являти певні вимоги до землекористувачів
по усуненню правопорушень в області використання і охорони земель.
У нашій державі прийнято чимало постанов і законів щодо контролю та
захисту родючості грунтів (їх у нас уже навіть більше, ніж у Німеччині).
Функціонує також чимало установ, які прямо чи опосередковано опікуються
цими проблемними питаннями, які, до речі, перебувають під постійним наглядом
Верховної Ради, Кабінету Міністрів, окремих міністерств і агенцій. Та, попри це,
понад третину земель еродовано, майже половина, зокрема чорноземи, мають
середній або навіть низький рівень забезпеченості поживою, чимало
переущільнених, забруднених або взагалі занедбаних (це стосується й частки
найцінніших зрошуваних і осушених земель).
Отже, вважаємо, що моніторинг земель має стати основоположним
заходом, що сприятиме виправленню ситуації. Україні треба орієнтуватися на
розвинені країни, де не декларативно, а реально піклуються про комфортні
умови для життя населення і де моніторинг земель став ознакою цивілізованості.
183

Адже збереження родючості грунтів – неодмінна умова ефективного
агровиробництва і поступового формування сталого розвитку держави.
Моніторинг як новий напрям у контролі стану грунтового покриву почав
розвиватися з кінця 70–80-х років минулого століття. Тоді проблема набула
глобального характеру у країнах із розвинутим аграрним виробництвом, які
стикнулися з деградацією грунтів після надмірного хімічного і механічного
навантаження на них, що мав тимчасовий успіх. Саме тому в цих країнах з кінця
минулого

століття почали

розвиватися

новітні

грунтозахисні

системи

землеробства – консервативна, підтримувальна, мінімальна, нульова, органічна
тощо.

Прикладом

північноамериканські,

можуть
а останніми

слугувати
роками

й

західно-європейські

й

південноамериканські

та

східноазійські країни.
Через, до певної міри, неочікуване погіршення властивостей грунтів
(особливо їхнього забруднення, фізичних властивостей і стійкості проти ерозії)
виникає потреба в організації моніторингу земель. Треба не лише зібрати усі
наявні дані про поточний стан використовуваних грунтів, а й опрацювати на
їхній основі відповідні коригувальні грунтозахисні заходи. Враховуючи, що
властивості грунтів змінюються у просторі й часі, а також залежать від
господарських умов використання, система контролю повинна відповідати
певним правилам. Найбільш досконала система функціонує у Швеції, Австрії і
Німеччині, де на грунтовий покрив накладено регулярну сітку постійних
ділянок і ведутьcя періодичні спостереження за широкою програмою показників
[2].
Отже, моніторинг земель, на відміну від земельно-кадастрових даних,
передбачає фіксацію стану антропогенного навантаження в динамічному
розвитку з наступним прийняттям заходів, що відповідають негативному
станові.
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Секція

ПРОГРЕСИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ МОНІТОРИНГУ ТА
ПРОЕКТУВАННЯ У БУДІВНИЦТВІ
ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД МОЛОКОЗАВОДОВ АЛЖИРА
Артамонов В. В., д.т.н., професор, Василенко М. Г. старший викладач
кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру, Олефиренко С. В.
старший викладач
Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського
Букербуа Н.
Аннабинський университет им. Баджи Мохтара, Алжир
Рассмотрены специфические санитарно-экологические и технологические
условия обезвреживания сточных вод молокозаводов Алжира и предложены
эффективные инженерные решения их очистки.
Масштабное

строительство

водохранилищ

существенно

смягчило

проблему водообеспечения Алжира и дало возможность интенсивного развития
водоемких отраслей страны, в частности таких, как химическая и сельское
хозяйство.
Создание агротехнических условий устойчивого формирования кормовой
базы

животноводства

позволило

значительно

увеличить

отечественное

производство мясной и молочной продукции, существенно уменьшив их
импортные поставки. Рост молочного поголовья и, как следствие, увеличение
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количества цельного коровьего молока, стимулировал наращивание общей
мощности производств по его переработке.
Существующие

молокозаводы

ориентированы

на

использование

импортной поставки молочных порошков, их восстановление до консистенции
молока и расфасовку или кисломолочную переработку такого восстановленного
продукта. Кроме того, отечественными производителями цельного молока
преимущественно являются мелкие землевладельцы и предприниматели,
которые заинтересованы в получении максимальной выгоды от своей
деятельности.
Указанное

обстоятельство

ориентирует

на

строительство

минимолокозаводов, суточная производительность которых по переработке
цельного молока составляет 5..10 тонн. Работа таких молокозаводов приводит к
образованию 15..30 м3/сут загрязненных сточных вод, обезвреживание которых
до санитарно-экологических показателей, позволяющих их отведение и сброс в
окружающую среду, требует надлежащей очистки и представляет определенную
трудность.
В условиях Алжира предлагаемые заказчикам технология и сооружения
очистки сточных вод минимолокозаводов должны отвечать ряду специфичных
условий:
- технология очистки сточных вод должна быть гибкой, ориентированной
на возможность их очистки независимо от отдельного вида или видов широкого
ассортимента выпускаемой продукции (цельного молока, кисломолочной,
твердого сыра, сгущенного молока), выбор которых может произвольно
изменяться в процессе эксплуатации молокозавода;
- учитывать ограниченную возможность сброса очищенных сточных вод в
реки, поскольку большинство водных протоков Алжира являются исчезающими,
открыто функционируя только в осенне-зимний дождевой период, а в остальное
время сохраняются как подземные и малопроизводительные;
- технология очистки сточных вод должна быть максимально упрощена, не
требовать использования реагентов, флоккулянтов, дезинфектантов и других
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вспомогательных препаратов, а быть максимально основанной на природных
процессах самоочистки – отстаивание, испарение, фильтрование, биологическая
деструкция органических загрязнений;
- простота эксплуатация очистных сооружений, надежное обеспечение
которой не требует от обслуживающего персонала специфических знаний и
навыков;
- допускать, без существенного нарушения качества очистки сточных вод,
длительные (продолжительностью в несколько дней) перерывы в работе
очистных сооружений, обусловленные технической или аварийной остановкой
молокозавода;
- выдерживать залповые, по расходу и концентрации загрязнений,
поступления сточных вод на очистные сооружения без существенных
ухудшений качества очищенной воды;
- первоначальная, при вводе в эксплуатацию, пуско-наладка очистных
сооружений не должна продолжаться более 30 дней, а их пуск после текущего
ремонта - продолжаться не более 15 дней;
- при реализации принятых технологических и конструктивных решений
по очистке сточных вод молокозавода, капитальные вложения в строительство
очистных сооружений и эксплуатационные затраты на их функционирование по
количеству эквивалентных жителей должны быть сравнимы с аналогичными
денежными расходами на сооружения очистки бытовых сточных вод.
Указанный обширный и достаточно жесткий перечень требований к
очистным сооружениям молокозаводов Алжира потребовал глубокого анализа
существующих технологий очистки, в результате чего аналогом выбрана
биосорбционно-фильтрационная (БИОСОФ) технология, которая наиболее
полно отвечает поставленным задачам.
Научно-внедренческая
объединения

«БИОСОФ»

фирма

«СИХИД»

предлагает

биосорбционно-фильтрационную

технологію БИОСОФ и оборудование ее реализации:
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научно-производственного

 для полной биологической очистки и глубокой доочистки бытовых и
подобных им по составу сточных вод;
 очистки

сточных

вод

перерабатывающих

агропромышленных

предприятий, в том числе молочных и производства казеина;
Технология БИОСОФ базируется на процессах биологической сорбции и
деструкции с последующим фильтрационным удалением загрязнений. Процессы
очистки реализованы в компактных установках заводского изготовления,
выполненных из металла.
Установки состоят из унифицированных модулей (ступеней) и могут
устраиваться блоками. Количество и типы модулей в блоке подбираются
соответственно свойствам сточной воды и требованиям к качеству ее очистки.
Количество блоков определяется заданной производительностью очистных
сооружений. Модули заполняются зернистой легкой полимерной загрузкой,
гарантийный срок использования которой не менее 10-ти лет.
Робота

каждого

модуля

полностью

автоматизирована

системой

гидроавтоматики, которая, в зависимости от состояния загрязненности
полимерной загрузки, изменяет потокораспределение воды и выводит модуль в
режим фильтрования или регенерации загрузки, что практически исключает
участие оператора в обслуживании установки.
Сравнительно с существующими альтернативными системами очистки
сточных вод технология БИОСОФ отличается:
- уменьшением в 8..10 раз объемов очистных сооружений;
- энергоемкостью порядка 0,05 квт-час/м3 сточной воды;
- полной автоматизацией процессов очистки и обусловленной этим высокой
эксплуатационной надежностью;
- сокращением до 1..2 суток продолжительности пускового периода очистных
сооружений.
На очистку (см. рис. 1) поступают сточные воды, которые подводятся к
резервуару-накопителю 1, где обеспечивается накопление, усереднение и
188

отделение грубых примесей отстаиванием стоков, а также накопление,
стабилизация и уплотнение осадка промывных вод всех модулей установки.
7.
2.

3.

1.

4.

6.

5.

Рис. 1 – Технологическая схема очистки бытовых сточных вод
1 – резервуар-накопитель; 2 – насосная станция с приемным резервуаром; 3 –
распределительная камера; 4 – трехступенчатая установка; 5 – гидравлический регулятор;
6 – контактный резервуар с установкой обеззараживания воды прямым ее электролизом; 7 –
иловые площадки

После предварительного освобождения от грубодисперсных примесей
сточные воды поступают в приемный резервуар 2 насосной станции, откуда
погружным насосом подаются с постоянным расходом в распределительную
камеру 3, размещенную над установкой 4. Из распределительной камеры на
очистку поступает расчетный расход сточных вод, а их избыток сбрасывается
назад в приемный резервуар насосной станции. Расход такого возвратного
сброса должен буть не менее 20 % общего расхода с целью предотвращения
формирования осадка в приемном резервуаре.
Для

предотвращения

нарушений

в

установке

биологических

и

гидравлических процессов, она оборудуется системой рециркуляции очищенной
воды, что обеспечивает подачу на очистку постоянного расхода сточных вод
даже в период отсутствия их поступления из канализационной сети в резервуарнакопитель. Для этой цели на отводном канале установлен гидравлический
регулятор расхода 5, который обеспечивает поступление очищенной воды в
189

приемный резервуар при уменьшении или прекращении поступления сточных
вод.
Процесс очистки может быть многоступенчатым и для бытовых сточных
вод

предусматривается

три

стадии:

предварительная

очистка,

полная

биологическая очистка, доочистка. При этом обеспечивается селекция биоценоза
кажной ступени соответственно условиям аэрации, режиму и характеру его
питания.
Модуль

первой

ступени

выполняет

функцию

предварительной

биокоагуляции и фильтрования, заменяя первичное отстаивание и обеспечивая
удаление из сточной воды основной массы нерастворенных загрязнений и их
анаэробную деструкцию в толще фильтрационной загрузки. Модуль второй
ступени обеспечивает полную биологическую очистку благодаря сорбции
основной массы растворенных органических загрязнений биопленкой и
аэробной деструкции их микроорганизмами. В модуле третьей ступени
преобладают процессы нитрификации и денитрификации.
Эффективность
использованием

работи

свойств

модулей
легкой

обеспечивается
фильтрационной

рациональным
загрузки

из

модифицированного полистирола. Сравнительно високая дисперсность гранул
этого материала (от 0,6 до 12 мм) позволяет многократно увеличить,
сравнительно с з традиционным тяжелым щебеночным или пленочным
материалами, активную поверхность загрузки, на которой закрепляется
микрофлора.
Заиление

загрузки

модуля,

вызванное

приростом

биомассы

и

характеризуемое увеличением потерь напора, устраняется путем его промывки.
Система гидроавтоматики обеспечивает интенсивность промывки, достаточную
для

возобновления

фильтрационных

свойств

загрузки

без

нарушения

жизнедеятельности биценоза биопленки.
Очищенная сточная вода проходит обеззараживание в проточном
электролизере 6, который устанавливается на отводном канале очищенных вод.
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Обработка промывных вод состоит в их уплотнении и анаэробной
стабилизации осадка в иловой части резервуара-накопителя 1 в течении не менее
30 суток. Стабилизированный осадок, количество которого в среднем составляет
около 0,2 % объема сточных вод, вивозится на захоронение или направляется
для высушивания на иловые площадки 7 с последующим использованием в
качестве органического удобрения.

ЖОРСТКІСТЬ БАЛОК З ЦІЛЬНОЇ ДЕРЕВИНИ В УМОВАХ ПРЯМОГО
ТА КОСОГО ЗГИНУ
Гомон С. С., к.т.н., доцент професор, кафедри промислового, цивільного
будівництва та інженерних споруд, Павлюк А. П. аспірант кафедри
промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд
Національний університет водного господарства та природокористування,
Стаття присвячена вивченню особливостей роботи балок з цільної
деревини за прямого і косого згину. Наведені результати експериментальних та
теоретичних досліджень, отриманих з допомогою ПК в програмному комплексі
«Ліра», жорсткості балок при роботі за умов прямого та косого згину.
Вступ. Деревина – єдиний відновлюваний природній будівельний
матеріал, обсяги використання якого в будівництві останніми роками значно
зростають. З розвитком клеєних дерев`яних конструкцій з’явилась можливість
проектувати та будувати не тільки одноповерхові виробничі або спортивні
споруди, а й багатоповерхові будівлі. Одним з прикладів проектування та
будівництва є семиповерховий будинок в США. Дерев’яний каркас будівлі не
тільки скоротив час будівництва, а й зменшив його вагу на 30 % в порівнянні з
металевим каркасом та на 60 % в порівнянні з залізобетонним.
Стан питання та задачі дослідження. Робота дерев’яних конструкцій на
згин є однією з найпоширеніших видів напружено-деформованого стану в
будівельній практиці. Такі елементи як балки перекриття, крокви, прогони,
191

ферми працюють на прямий та косий згин. В зв’язку із збільшенням
використання

деревини

в

будівництві

дослідження

даних

напружено-

деформованих станів [1] є актуальним на сьогодні. Особливо це стосується
косого згину, так як він є складним напружено-деформованим станом, робота
якого ще не достатньо вивчена.
Метою даної роботи – дослідити жорсткість дерев’яних балок з цільної
деревини в умовах косого та прямого згину експериментальним шляхом та
порівняння результатів досліджень з розрахунками проведеними на ПК в
програмному комплексі «Ліра».
Методика досліджень. Дослідні балки виготовлялись з деревини сосни
першого

сорту довжиною 1650

мм.

Поперечний переріз балок

при

випробуваннях на косий та прямий згин становив 50х80 мм. Назви дослідних
зразків, їх розміри поперечного перерізу та характер випробування наведені в
табл.1.
Таблиця 1 – Назви дослідних зразків та характер їх випробування
Характер роботи

Назва балки

Розміри перерізу

Кут нахилу

b∙h (мм)
Прями згин

Косий згин

БД-1

50,1х80,1

-

БД-2

50,1х80,1

-

БД-3

50,2х79,9

10о

БД-4

50,1х80,1

10о

БД-5

50,2х80,1

25о

БД-6

49,9х80,2

25о

Для проведення експериментальних випробувань балок з цільної деревини
в лабораторії кафедри промислового, цивільного будівництва та інженерних
споруд НУВГП була виготовлена дослідна установка для випробувань [2].
Розрахункова схема випробування при прямому та косому згині – вільно
лежача балка на двох опорах – шарнірно рухомій та шарнірно нерухомій.
Розрахунковий проліт балок становив 1500 мм. Навантаження прикладалось в
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середній третині прольоту двома зосередженими силами. Розрахункова схема
випробування балок наведена на рис.1.

Рис. 1 – Розрахункова схема балок БД-1…БД-6
Результати дослідження. Навантаження прикладалось ступенями в 8-10
% від передбачуваного руйнівного з врахуванням настанов та вимог [3,4]. Після
прикладання кожного ступеня навантаження знімалися відліки зі всіх
прогиномірів та тензодатчиків. На кожному ступені навантаження проводилася
витримка не менше 5 хвилин. Руйнівне навантаження досліджуваних балок
наведено в табл.2.
Таблиця 2 – Руйнівні навантаження дерев’яних балок
Назва зразка

Руйнівні навантаження, F, кН

Характер роботи

БД-1

12,2

Прямий згин

БД-2

12,3

Прямий згин

БД-3

22,0

Косий згин

БД-4

21,9

Косий згин

БД-5

15,0

Косий згин

БД-6

15,1

Косий згин

Після проведення випробувань проводився аналіз та обробка показів всіх
вимірювальних приладів, були побудовані графіки залежності прогинів балок від
навантаження за прямого та косого згину, які наведені на рисунках 2 та 3.
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Момент, кНм

БД-1
БД-2

Прогини,мм

Момент, кНм

Рис. 2 – Експериментальні повні прогини балок БД-1 та БД-2

БД-3
БД-4
БД-5
БД-6

Прогини,мм

Рис. 3 – Експериментальні повні прогини балок БД-3…БД-6
При

випробуваннях

на

косий

згин

вимірювались

прогини

в

горизонтальному (вісь У-У) та вертикальному (вісь Z-Z) напрямках. Порівняння
повних експериментальних прогинів виконувалось з теоретичними отриманими
за допомогою ПК з використанням програмного комплексу «Ліра». На рис. 3
наведені графіки залежності повних прогинів від згинаючих моментів балок при
косому згині за різних кутів нахилу, які знаходились за формулою:
𝑤 = √𝑤𝑦2 + 𝑤𝑧2

(1)

де wy – прогин в напрямку осі Y-Y, мм; wz – прогин в напрямку осі Z-Z, мм.
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Порівняння

експериментальних

значень

з

теоретичними

даними

виконувалось в точці настання гранично допустимого прогину дослідних балок.
Згідно [5] гранично допустимий прогин балок складає 1/150 l, де l-проліт балки.
В нашому випадку гранично допустимий прогин балок становить:
𝑤𝑓𝑖𝑛 =

𝑙
1500
=
= 10 мм (2)
150
150

Розрахунок балок на ПК проводилося з використанням програмного
комплексу «Ліра 9.6». Для більш точних результатів модель балки будувалась за
допомогою об’ємних кінцевих елементів розміром 10х10х10 мм. Тип кінцевих
елементів 36. Для визначення оптимального типу жорсткості в програмі «Ліра»
було прийнято рішення провести розрахунок з декількома їх значеннями:
1) з врахуванням ортотропії;
2) без врахування ортотропії;
3) з врахуванням не лінійності.
Для першого типу жорсткості використовувались наступні характеристики
деревини:
𝐸𝑦 = 10000 МПа; 𝐸𝑧 = 400МПа; 𝜈𝑦𝑧 = 0,018; 𝜈𝑧𝑦 = 0,45; 𝜌 = 510 кг/м3
При задаванні наведених характеристик необхідно слідкувати за тим, щоб
виконувалась умова [6]:
𝐸у
𝐸𝑧
=
𝜈𝑦𝑧 𝜈𝑧𝑦
Для

розрахунків

з

використанням

другого

типу

жорсткості

використовувались такі характеристики деревини:
𝐸𝑦 = 10000 МПа; 𝜈𝑧𝑦 = 0,45; 𝜌 = 510 кг/м3 .
Врахування

нелінійності

виконувавалось за допомогою побудови

нелінійної діаграми деформування матеріалу (деревини) згідно досліджень
[6, 7, 8] яка наведена на рис. 4. При цьому використовувались наступні
характеристики матеріалу:
𝜈𝑧𝑦 = 0,45; 𝜌 = 510 кг/м3 .
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Напруження, МПа

Деформації, u . 10-4
Стиск

Розтяг

Рис. 4 – Діаграма деформування деревини
В результаті розрахунків на прямий згин з використанням першого типу
жорсткості прогини становили від 44 мм при навантаженні 1 кН до 578 мм при
руйнівному навантаженні. Тому даний тип в подальшому аналізі не
використовувався, так як такі прогини значно перевищують експериментальні
значення. Значення прогинів при використанні двох інших типів жорсткості
наведені на рис. 5. Також на данному графіку наведена усереднена
експериментальна діаграма «прогини-згинаючі моменти» для балок БД-1 та БД-

Момент, кНм

2.

Прогини, мм
Експериментальні значення
ПК "Ліра" (тип жорсткості 3)
ПК "Ліра" (тип жорсткості 2)

Рис. 5 – д Прогини балок при прямому згині
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Як видно з графіка найбільш близьким до екпериментальних значень
прогинів є розрахунок за допомогою програмного комплексу «Ліра» з
використанням типу жорсткості 2 (без врахування ортотропії).
Ізополя переміщень балки БД-1 за типу жорсткості 2 та 3 при згинаючому
моменті 2,5 кНм наведені на рис. 6 та 7 відповідно.

-28.4

-23.6

-18.9

-14.2

-9.45

-4.72

-0.0407

0.0407

4.08

2,5 кНм
Изополя перемещений по Z(G)
Единицы измерения - мм

Z

Y
X

Рис. 6 – Ізополя переміщень балки БД-1 по осі Z при моменті 2,5 кНм з
використанням 2-го типу жорсткості

-14.6

-12.1

-9.72

-7.29

-4.86

-2.43

-0.021

0.021

2.1

2,5 кНм
Изополя перемещений по Z(G)
Единицы измерения - мм

Z

Y
X

Рис. 7 – Ізополя переміщень балки БД-1 по осі Z при моменті 2,5 кНм з
використанням 3-го типу жорсткості
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При розрахунках балки за косого згину (кут нахилу 10 о ) з використанням
типу жорсткості 1 повні прогини балки становили 32 мм при навантаженні 1 кН
та 426 мм при навантаженні 13 кН, що значно перевищували експериментальні
значення. Тому, як і при прямому згині, даний тип жорсткості в подальшому не
аналізувався. Переміщення балки при інших двох типах жорсткостей наведені на

Момент, кНм

графіках нижче при різних кутах нахилу.

Прогини, мм
Експериментальні значення
ПК "Ліра" (тип жорсткості 2)
ПК "Ліра" (тип жорсткості 3)

Момент, кНм

Рис. 8 – Повні прогини балок за косого згину при куті нахилу 10 о

Прогини, мм

Екмпериментальні значення
ПК "Ліра" (тип жорсткості 2)
ПК "Ліра" (тип жорсткості 3)

Рис. 9 – Повні прогини балок за косого згину при куті нахилу 25 о
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Ізополя переміщень балки БД-3 за другого типу жорсткості при моменті
3,25 кНм наведені на рисунках нижче.
-16.2

-13.5

-10.8

-8.11

-5.41

-2.7

-0.0142

0.0142

1.42

3.25 кНм
Изополя перемещений по Z(G)
Единицы измерения - мм

Рис. 10 – Ізополя переміщень балки БД-3 по осі Z при моменті 3,25 кНм з
використанням 2-го типу жорсткості
-1.82

-1.51

-1.21

-0.908

-0.605

-0.303

-0.00417

0.00417

0.303

0.418

3.25 кНм
Z
Изополя
перемещений по Y(G)
Y
Единицы измерения - мм
X

Рис. 11 – Ізополя переміщень балки БД-3 по осі У при моменті 3,25 кНм з
використанням 2-го типу жорсткості
Z

Y
X

199

В таблиці 3 наведено порівняння усередненої експериментальної діаграми
залежності прогинів від згинаючих моментів з аналогічними при розрахунках за
допомогою комплекса «Ліра». Дані наведені при настанні гранично допустимих
прогинів балок.
Таблиця 3 – Порівняння експериментальних прогинів з прогинами в ПК
«Ліра»
Характер роботи

Значення моменту при граничному
прогині, кНм
Експериментальне,
М1

Прямий згин
Косий згин (10°)
Косий згин (25°)

1
2,05
1,6

ПК «Ліра»
(тип жорсткості)
2,
3,
М2
М3
0,9
2,2
1,9

1,7
4,1
3,53

Різниця
|М1 − М2 |

%

|М1
− М3 |

%

10
6,8
15,8

41,2
50
54,7

Як видно з таблиці при розрахунках в програмному комплексі «Ліра» з
використанням типу жорсткості 2 значення прогинів близькі до аналогічних
експериментальних значень. Похибка становить до 15,8 %. Тоді як при
використанні третього типу жорсткості значення прогинів значно відрізняються
від експериментальних (похибка до 54,7 %).
Висновки. В результаті експерементальних та теоретичних досліджень
були отримані нові дані щодо деформативності за роботи деревини в умовах
косого та прямого згину. На основі цих досліджень можна зробити наступні
висновки:
- граничні прогини балок з цільної деревини при куті нахилу 10
настають при середньому значенні моментів 2,05 кНм, при куті нахилу 25 – 1,6
кНм;
- при розрахунках на ПК з використанням програмного комплексу «Ліра
9.6» за другого типу жорсткості (без врахування ортотропії) значення прогинів є
найбільш близькими до експериментальних значень;
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- похибка прогинів при розрахунках з використанням програмного
комплексу «Ліра 9.6» без врахування ортотропії за роботи балок з деревини на
прямий згин становить 10 %, тоді як за роботи на косий згин 6,8 % та 15,8 % при
кутах нахилу 10 та 25 відповідно;
- врахування нелінійності в програмному комплексі «Ліра 9.6» при
розрахунках балок з цільної деревини на косий та прямий згин збільшує значення
прогинів в середньому в два рази;
- врахування ортотропії в ПК «Ліра» значно збільшує значення прогинів.
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УДК 528.48
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЗАВАНТАЖЕННЯ ФУНДАМЕНТІВ
ІНЖЕНЕРНИХ СПОРУД НА ОСІДАННЯ ВИХІДНИХ РЕПЕРІВ

Дутчин М. М. доцент кафедри землевпорядкування та кадастру,
Ільків Є. Ю. к.т.н., доцент кафедри землевпорядкування та кадастру,
Галярник М. В. асистент
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Наведені результати теоретичних досліджень осідань ґрунтових реперів
у залежності від статичних навантажень фундаментів споруд у процесі
ущільнення ґрунтів.
Як відомо, стійкість висотного положення реперів вихідної основи в
значній мірі залежить від конструкції центра, способу і глибини його закладання.
У перший період після закладання центрів і реперів можливі осідання
знаків, обумовлені ущільненням ґрунту в котловані (структурні деформації) [2].
Однією з основних причин осідання ґрунтового репера у процесі
структурних деформацій є його власна вага.
Додатковий тиск, який виникає в ґрунті після закладання репера,
визначають як різницю між повним тиском від ваги знака і тиском від ваги
ґрунту, вибраного із котловану [2].
Масу конструкції репера необхідно розраховувати таким чином, щоб
створюваний ним тиск на ґрунт не перевищував природного.
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У цьому випадку ущільнення ґрунтів суттєвого впливу на висотне
положення репера не буде. Осідання репера практично буде дорівнювати нулю,
що дозволяє не розраховувати осідання знаків даного типу, обумовлених
структурними деформаціями ґрунтів.
Іншою причиною, яка може визначати нестабільність геодезичних знаків,
є зміна природного тиску внаслідок завантаження фундаментів споруд у процесі
будівництва.
Максимальну величину осідання поверхні ґрунту за межами контуру
завантаженого прямокутного фундамента можна визначити за формулою [1]:
f

2a  l 
Sr =
  S m arcsinl / 2r  b  ,
 b

(1)

де S r – осідання поверхні ґрунту на віддалі r від контуру фундамента;
l, b – відповідно, довжина і ширина фундамента;
a, f – коефіцієнти (a = 1,0173; f = - 0,37708);
S m – прогнозована величина середнього стабілізованого осідання фундамента

(розрахована методом еквівалентного шару ґрунту).
Можна вважати, що осідання ґрунтових реперів відтворюють осідання
поверхні ґрунту. Але ця умова виконується не завжди.
Як показують результати досліджень [3], співвідношення між величинами
вертикальних переміщень поверхні ґрунту і змінами висот ґрунтових реперів (на
глибині їх закладання порядку 1,8 м) знаходиться у межах 1,25 – 1,56, тобто
S реп / S r  0,64  0,80 ,

(2)

де Sреп – осідання ґрунтового репера.
Враховуючи вплив зони осідання на зміщення репера і вважаючи
максимальну величину співвідношення S реп / S r  0,80 , формулу (2) запишемо у
вигляді:

S реп  0,8  S r
З врахуванням залежності (3), формула (1) набере вигляду:
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(3)

f

S реп  0,8

2a  l 
  S arcsinl / 2r  b 
 b m

(4)

Розрахуємо ймовірні величини осідань ґрунтових реперів за межами
контуру моделі фундамента з такими параметрами: l = 20,0 м; b = 4,7 м;
Sm = 18,4 мм. Результати обчислень наведемо в табл. 1.
Таблиця 1 – Величини осідань поверхні ґрунту за межами контуру моделі
фундамента
r, м

5

10

20

30

40

50

60

70

80

Sреп , мм

6,15

4,09

2,39

1,68

1,30

1,05

0,88

0,76

0,67

Співвідношення між величинами осідань репера і фундамента споруди
запишемо у вигляді:
f

2a  l 
S реп / S m  0,8   arcsinl / 2r  b 
 b

(5)

Результати розрахунку за формулою (5) наведемо в табл. 2.
Таблиця 2 – Величини співвідношень між осіданнями ґрунтового репера і
фундамента споруди.
r, м

5

10

20

30

40

50

60

70

80

Sреп/Sm , %

33,4

22,2

13,0

9,1

7,0

5,7

4,8

4,1

3,6

У залежності від величини осідання споруди і необхідної точності
спостережень додається відповідна величина співвідношення Sреп/Sm .
Наведений метод розрахунку осідань поверхні може знайти застосування
під час проектування геодезичних спостережень за осіданнями і деформаціями
фундаментів інженерних споруд.
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УДК: 624.012.25: 539.319.00.24
ДО РОЗРАХУНКУ ЕЛЕМЕНТІВ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ
ПРИ СКЛАДНИХ СИЛОВИХ ВПЛИВАХ

Клюка О. М., к.т.н., доцент кафедри геодезії, землевпорядкування та
кадастру, Мисюренко К. В., студентка
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Розроблена методика розрахунку міцності просторових перерізів звичайно
армованих залізобетонних елементів при складних силових впливах на основі
деформаційної моделі.
Серед багатьох элементів залізобетонних конструкцій різних форм
поперечного перерізу (прямокутник, тавр, двотавр і ін.), що працюють в умовах
складних силових впливів, особливе місце займають згинальні елементи, що
працюють сумісного згину (косого згину) і кручення. До них відносяться
прогони, укладені по верхніх поясах скатних балок або ферм покриття,
несиметричні перерізи горизонтальних елементів фахверків, підкранові балки
мостових і консольних кранів, опори ліній електропередач і зв’язку, контактної
та освітлювальної мереж при аварійних режимах роботи (односторонній обрив
проводів) і ін.
205

Інтенсивний

розвиток

бетону

і

залізобетону,

що

базується

на

дослідженнях, виконаних в кінці п’ятдесятих – на початку шестидесятих років
минулого століття в науково-дослідному інституті бетону і залізобетону (НДІБЗ)
під керівництвом докт. техн. наук, проф. Гвоздєва О. О. дозволив в діючі норми
проектування залізобетонних конструкцій вперше включити рекомендації щодо
розрахунку та конструюванню звичайно армованих залізобетонних елементів
прямокутного перерізу, що працюють в умовах косого згину та згину з
крученням [1], які з часом корегувались і доповнювались [2].
Незважаючи на появу ще в 1984 р. міжнародних [3], в 2002 р. білоруських
[4], а в 2003 р. російських [5], нормативних документів, які рекомендують
виконувати розрахунок міцності поперечних перерізів залізобетонних елементів
під дією зовнішнього навантаження на основі деформаційної моделі, у
відповідності з якою напруження за висотою стиснутої зони бетону
розподіляються за криволінійним законом, в Україні розрахунок залізобетонних
конструкцій, незалежно від умов силового впливу, форми поперечного перерізу
та способу армування, до недавнього часу виконувався за методикою радянських
норм [2], згідно з якою розподіл напружень за висотою стиснутої зони бетону,
при наявності останньої, розподілявся за її висотою за прямокутним законом, що
явно не відповідає фактичному напруженому стану поперечного перерізу. Лише
після введення в дію з 01.07.2011 р. першого в Україні нормативного документа
[6] українські проектувальники перейшли до розрахунку залізобетонних
конструкцій за деформаційною схемою.
Слід зазначити, що всі вище зазначені нормативні документи при виборі
розрахункової схеми залізобетонного елементу, що працює в умовах сумісної дії
згинаючого та крутного моментів, незалежно від форми поперечного перерізу,
рекомендують:
- стиснуту зону бетону розташовувати по лінії, що з’єднує кінці похилої
тріщини руйнування на протилежних гранях перерізу;
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- враховувати тільки поздовжню робочу арматуру, розташовану біля
протилежної стиску грані перерізу, а також враховувати тільки одну гілку
поперечної арматури, розташованої біля цієї грані (рис. 1).

Рис. 1 – Розрахункова схема для визначення несучої здатності звичайно
армованого залізобетонного елемента прямокутного перерізу з одиночною
арматурою при згині з крученням за рекомендаціями [1–6]
З цими рекомендаціями важко погодитися, тому що розташування
стиснутої зони бетону за запропонованою схемою буде знаходитися в прямій
залежності тільки від розмірів і форми поперечного перерізу елемента: з їх
збільшенням і ускладненням (прямокутник → тавр → двотавр) кут нахилу α
стиснутої зони до поздовжньої вісі елемента буде зменшуватися, досягаючи

12

– 10º, а, як відомо, при «чистому» крученні він дорівнює 45º, при «чистому» або
косому згині – 90º, а при сумісній дії згинального та крутного моментів він,
природно, буде знаходитися в межах 45º < α < 90º.
Виконані згодом в семидесятих роках минулого століття в бувшому
Полтавському інженерно-будівельному інституті під керівництвом докт. техн.
наук, проф. Торяника М. С. широкі експериментально-теоретичні дослідження
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роботи звичайно армованих залізобетонних елементів прямокутного і таврового
поперечних перерізів, а також попередньо напружених залізобетонних елементів
прямокутного перерізу та попередньо напружених елементів таврового і
двотаврового профілю, що працюють в умовах косого згину з крученням,
дозволили встановити, що:
- руйнування елемента відбувається за просторовим перерізом (гіпотеза
пласких перерізів при згині (косому згині) з крученням недійсна), коли стиснута
зона бетону розташовується не по лінії, що з’єднує кінці похилої тріщини
руйнування на протилежних гранях перерізу, а під деяким кутом α до
поздовжньої вісі елемента (рис. 2), величина якого визначається в залежності
тільки

від

співвідношення

крутного

та

згинаючого

моментів

ψ = Т : Мd та визначається за експериментально-теоретичною залежністю
α = arc tg(1 + 1/5 ψ),

(1)

тобто не залежить від форми та розмірів поперечного перерізу. Ця залежність
відповідає двом екстремальним випадкам: «чистому» крученню, коли α = 45º, та
«чистому» згину (косому згину), коли α = 90º;
- на момент руйнування елемента напруження досягають границі
плинності не тільки в поздовжній робочій арматур та в гілці поперечної
арматури, розташованої біля найбільш розтягненої грані перерізу, а й у обох
гілках, розташованих біля перпендикулярних граней. Згідно даних автора
досліджень [7], на момент руйнування елементів навіть в гілці поперечної
арматури, розташованої в стиснутій зоні бетону, напруження ставали
розтягуючими, що свідчить про сумісну участь усіх гілок поперечної арматури в
роботі на кручення.
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Рис. 2 – Розрахункова схема для визначення несучої здатності звичайно
армованого залізобетонного елементу прямокутного поперечного перерізу з
одиночним армуванням за рекомендацією автора роботи [7]:
а – аксонометричний вигляд розрахункової схеми;
б – горизонтальна проекція залізобетонного елемента

В роботі [8] розроблена методика визначення несучої здатності звичайно
армованих залізобетонних елементів прямокутного поперечного перерізу, що
працюють в умовах сумісної дії згинаючого та крутного моментів, на основі
деформаційної моделі (рис. 3).
В роботах [9] і [10] викладені основні допущення та методика розрахунку
міцності просторових перерізів звичайно армованих залізобетонних елементів
прямокутного поперечного перерізу з одиночним армуванням, що працюють в
умовах сумісної дії згинаючого та крутного моментів, на основі деформаційної
моделі. При цьому розташування стиснутої зони бетону пропонується визначати
за залежністю (1), а також враховувати як поздовжню, так і три гілки поперечної
арматури, перетнутої похилою тріщиною руйнування.
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Рис. 3 – До розрахункової схеми для визначення несучої здатності
звичайно армованого залізобетонного елементу прямокутного поперечного
перерізу з одиночною арматурою при згині з крученням на основі
деформаційної моделі [8]:
а – поперечний переріз залізобетонного елемента;
б – епюра деформацій;
в – епюра внутрішніх зусиль в поперечному перерізі

Слід зазначити, що в згинальних елементах, при наявності крутних
моментів, обов’язково необхідно влаштовувати закриті хомути для сприйняття
розтягуючих

зусиль,

викликаних

крутним

моментом

від

зовнішнього

навантаження. Внутрішній крутний момент повинен створюватися двома парами
зусиль в стрижнях як вертикальних, так і горизонтальних гілок поперечної
арматури, симетрично розташованих відносно центра кручення, який в
прямокутному перерізі співпадає з його геометричним центром. Виходячи з цих
міркувань, метою даної роботи є визначення несучої здатності просторових
перерізів звичайно армованих залізобетонних елементів прямокутного перерізу
з одиночним армуванням, що піддаються сумісній дії згину з крученням, на
основі

деформаційної

моделі.

Ця

методика

розрахунку

базується

на

розрахунковій схемі, що пропонується (див. рис. 4 і 5), в якій криволінійна епюра
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напружень в стиснутій зоні бетону висотою xf

замінюється прямокутною

епюрою з умовною висотою х ≤ хf ≤ хfR, де хfR – гранична висота стиснутої частини
перерізу з рівномірним розподілом стискуючих напружень fcd.

2
2

Рис. 4 – Розрахункова схема, що пропонується, для визначення несучої
здатності звичайно армованого залізобетонного елемента прямокутного
поперечного перерізу з одиночною арматурою при згині з крученням на основі
деформаційної моделі:
а – аксонометричний вигляд, розрахункової схеми, що пропонується;
б – горизонтальна проекція залізобетонного елемента

Рівнодіючу стискуючих зусиль у бетоні, при прямокутній епюрі
напружень, пропонується визначати за скорегованою для згину з крученням
формулою (28) автора роботи [11].
Ncd = fcd (bf / sinα) d ξR,
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Рис. 5 – До розрахункової схеми, що пропонується для визначення
несучої здатності звичайно армованого залізобетонного елемента прямокутного
поперечного перерізу з одиночною арматурою при згині з крученням на основі
деформаційної моделі:
а – поперечний переріз залізобетонного елемента;
б – епюра деформацій;
в – епюра внутрішніх зусиль в поперечному перерізі

де ξR – відносно гранична висота скороченої стиснутої зони х, що визначається
за формулою (29) автора роботи [11].
ξR = ξfR {L1 / ε′cu + [Do + D1 ε′cu / 2 + D2 (ε′cu)2 / 3] – L2 / ε′cu} / fcd.

(3)

В цій формулі:
ξfR – відносна гранична висота стиснутого перерізу, що визначається за
формулою (4.12) автора роботи [12].
ξfR = ε′cu / (εsu + ε′cu),

(4)

де ε′cu – гранична крайова деформація бетону, яка визначається в процесі
ітераційного пошуку як значення, при якому згинаючий момент МdR, який
сприймається стиснутим бетоном, досягає максимуму;
εsu = fyd / Es – гранична відносна деформація розтягнутої арматури.
Значення L1 и L2 визначаються за формулами (3.6) і (3.7) [16]:
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L1 = С1 ε2bR / 2 + С2 ε3bR / 3 + С3 ε4bR / 4;

(5)

L2 = Do εbR + D1 ε2bR / 2 + D2 ε3bR / 3.

(6)

Зазначені в цих залежностях сплайн-функції Сі визначаються відповідно за
формулами (1.9) – (1.11) автора роботи [12]:
С1 = Ест ;

(7)

С2 = (3 fcd – 2 Ест εbR) / ε2bR ;

(8)

С3 = (Ест εbR – 2 fcd ) / ε3bR .

(9)

Параметри Dі визначаються за формулами (1.12) – (1.14) [12]:
Do = fcd [αR ε2bR – 2 εbR ε′cu + (ε′cu)2] / (εbR – ε′cu)2;
D1 = 2 fcd (1 – αR) εbR / (εbR – ε′cu)2;

(11)

D2 = fcd (αR – 1) / (εbR – ε′cu)2.
Використаний

у

цих

формулах

параметр

αR

(10)

(12)
визначається

за

співвідношенням (12) [11]
αR = fcd / fcdu ,
де fcdu – залишкова міцність

(13)

бетону, яка визначається, у відповідності з

рекомендаціями [13], за формулою
fcdu = (k n – n2) fcd / [1 + (k – 2) n].

(14)

Наведені в цій формулі параметри n и k визначаються за залежностями
(14) і (15) [15]
n = ε′cu / εbR ;

(15)

k = Ест εbR / fcd .

(16)

В цих залежностях εbR – критична деформація бетону на вершині повної
діаграми деформування, визначається за запропонованою автором роботи [8]
експериментальною залежністю
εbR = 0,00074 fcd 0,31.

(17)

Для визначення місця розташування нейтральної вісі в поперечному
перерізі елемента, підданого сумісній дії згинаючого та крутного моментів,
використовують умову ∑Х = 0, де ∑Х – сума проекцій усіх зусиль на вісь, що
проходить через центр ваги стиснутої зони бетону перпендикулярно її площині.
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Ця умова для розглядуваного розрахункового випадку в розгорнутому вигляді
записується наступним чином
fyd As sinα – fcd bf x / sinα = 0,

(18)

звідки висоту стиснутої від згину зони бетону визначають за наступною
формулою
x = Ns sin2α / fcd bf,

(19)

Ns = fyd As.

(20)

в якій
Після цього визначають відносну висоту стиснутої зони бетону
ξ = x / d ≤ ξR ,

(21)

де ξR – гранична відносна висота стиснутої зони бетону, яка визначається за
таблицею 1 [11].
Якщо умова (21) виконується, то за розгорнутою формою умови граничної
рівноваги ∑Мо-о = 0, де ∑Мо-о – сума моментів усіх зовнішніх та внутрішніх
зусиль відносно вісі О – О, що проходить через точку прикладення рівнодіючої
стискуючих зусиль в бетоні паралельно нейтральній вісі, що лежить в площині
стиснутої зони бетону, яка має наступний вигляд
Md sinα + T cosα = fyd As sinα (d – 0,5x) + q ywd bf ctgφ cosα (h – az – a′z) –
– q ywd h2 ctgφ sin α,

(22)

визначають несучу здатність просторового перерізу елемента за формулою
Md = [Ms + Msωb ctgα – Msωh ] / (1 + ψ ctgα),

(23)

в якій:
Ms = Ns (d – 0,5x),

(24)

Msωb = N sωb x sωb,

(25)

N sωb = q ywd bf ctgφ,

(26)

q ywd

= fywd Asw / s,

(27)

x sωb = h – az – a′z ,

(28)

Msωh = N sωh bsωh ,

(29)

Nswh = q ywd h ctgφ,

(30)
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bsωh = h sinα .

(31)

Після цього, виходячи із залежності ψ = Т : Мd, на основі визначеного за
формулою (23) значення згинаючого моменту Мd, визначають величину
крутного моменту Т, що сприймається просторовим перерізом, за формулою
Т = ψ Мd.

(32)

При цьому, кут нахилу похилих тріщин руйнування до прокольної вісі
елемента φ, при сумісній дії крутного Т та згинаючого Мd моментів, на основі
експериментальних даних авторів робіт [7] і [8], приймається рівним 45º.
Якщо умова (21) не виконується, то приймають ξ = ξR і розрахунок
повторюють за вище наведеною методикою.
Висновок. Розроблена методика дозволяє виконувати розрахунок міцності
просторових

перерізів

звичайно

армованих

залізобетонних

елементів

прямокутного перерізу з одиночним армуванням з урахуванням як поздовжньої,
так і всіх чотирьох гілок поперечної арматури при сумісній дії згинаючого та
крутного моментів на основі деформаційної моделі.
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УДК: 528.2:6П8(477)
ПОВЕДІНКА ГРОМАДСЬКИХ СПОРУД НА ПРОСАДОЧНИХ ҐРУНТАХ
Мацко П. В. к.с.-г.н., доцент кафедри землеустрою, геодезії та кадастру,
Жужа В. В. к.с.-г.н., доцент кафедри гідромеліорацій та економіки
природокористування
Херсонський державний аграрний університет
Наведено дані багаторічних геодезичних спостережень за осіданням
споруди інженерного факультету Херсонського ДАУ. Встановлено величини
осадки фундаментної плити та виявлено причини просадочних явищ.
В Херсонському сільськогосподарському інституті на початку 70 років
побудовано та відкрито учбовий та лабораторний корпуси інженерного
факультету. Будівля п’ятиповерхова каркасного типу, фундамент – монолітна
залізобетонна плита. З метою запобігання просідання проводилось поверхневе
ущільнення ґрунту (рис. 1). За рахунок прорізання лесової товщі та ущільнення
на глибину близько 4 м досягнуте часткове зменшення просадки основи.

Рис. 1 – Схема проведення робіт по ущільненню підвалин
В середині 80–х років активізувались просадочні явища і деформація
будівлі досягла критичних величин, тому корпус було зачинено. Після
проведення ремонтних робіт відновлення навчального процесу відбулось в кінці
80–х.

Просідання

ґрунту продовжувалось, що вимагало періодичного

проведення ремонтно-відновлювальних робіт. Особливо активно просадка
ґрунту відбувалась в кінці 96–99рр. та 2004–2006 рр.
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Задача нашої роботи встановити причини періодичної активізації
просідання ґрунту та розробити заходи з його стабілізації. В роботі використані
матеріали щорічних звітів з ініціативної теми: «Спостереження за деформаціями
корпусів Факультету водного господарства, будівництва та землеустрою
(ФВГБЗ) і гуртожитку № 6» проведеною на кафедрі землеустрою, геодезії та
кадастру ХДАУ.
Херсонський державний аграрний університет розташовано на території
Комсомольського району, абсолютна позначка поверхні близько 27–28 м. В
геоморфологічному

відношенні

територія

розташована

в

межах

Причорноморської низовини, на лесовій рівнини міжріччя Дніпра та Південного
Бугу. Територія міста Херсона представляє вододільну рівнину, ускладнену
схилами та заплавами річок Дніпро, Кошова, Вірьовчина, та чисельними балками
Засипна, Молочна, Каторжна. Територія університету розташована в межах
водозбору на схилі річки Кошова, базис ерозії на позначці 4,0 м.

Рис. 2 – Графік осідання марок на корпусі ФВГБЗ
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Рис. 3 – Схема корпусу ВГБЗ з розташуванням марок
Для досліджень найбільший інтерес являла будова товщі лесових порід,
яким саме і притаманно просідання. З поверхні до глибини 8,5 м лесові породи
представлені типовим лесом пальової фації з двома викопними ґрунтами на
глибинах 3 м та 7–8 м, нижче – червонясто палевий лес з викопним ґрунтом до
глибини 14 м, далі з глибини 15–16 м важкий червоно-бурий суглинок. За
ступенем просідання червоно-бурий лесовидний суглинок відноситься до
першого типу, лесовидний суглинок пальової та червонясто пальової фації до
другого типу за ступенем просідання. Коефіцієнт відносного просідання лесу
пальової фації на території міста 0,1.
За даними геодезичних спостережень осідання споруди корпусу ФВГБЗ
побудовано графік осадок марок на споруді (рис 2, 3).
Найбільша величина осідання, за весь період спостереження, приходиться
на марки 11, 15, 16 і 21. Максимальні значення сумарної осадки спостерігались
у 2009 році, це марка М-11 – 236 мм та марка М15 – 251 мм. Деформацію споруди
добре видно на тогорічному знімку (рис. 4).
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Рис. 4 – Утворення щілини по осадочному стику корпусу (2009р. )
Найбільші осідання спостерігаються в торцевих частинах корпусу на
марках 18;11;21 в північній та 15;16 в південній. Загалом це співпадає з
загальним ухилом поверхні та розподілом поверхневого стоку. Учбовий та
лабораторний корпуси ФВГБЗ були побудовані, як єдиний інженерний комплекс
з розгалуженою системою водогонів, лотків, підземних комунікацій. За 50 років
більша частина цих мереж вийшла з ладу побудовані сучасні. Старі мережі
залишились в ґрунті, переважно на глибині до 2 метрів в такому стані вони
активно впливають на перерозподіл вологи в ґрунтах. Саме з цим фактором ми
пов’язуємо розвиток просадки в торцевих частинах будівлі – місцях вводу
інженерних мереж.
Аналіз динаміки осідання марок (рис. 2) показує, що їх найбільші величини
спостерігаються в рік з найбільшою кількістю опадів, або в наступний рік. На
наш погляд, це пов’язано з будовою та специфічним водним режимом лесового
ґрунту.
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Лесовим ґрунтам притаманна анізотропія фільтраційних властивостей
коефіцієнт фільтрації в вертикальній площині перевищує коефіцієнт фільтрації в
горизонтальній площині від двох до 10 раз. Це факт спричиняє досить швидке
поглинання вологи атмосферних опадів, та глибоке промочування ґрунту з
накопиченням вільної гравітаційної води на слабопроникних шарах викопних
ґрунтів та утворенням верховодки. Лінзи верховодки утворюються досить
швидко на глибині від 3 до 8 метрів призводячи до замочування з подальшим
розвитком просадки. Враховуючи глибину фундаменту, яка складає близько
чотирьох метрів, це викликає швидку деформацію корпусу будівлі.
Висновки:
- необхідно провести впорядкування поверхневого стоку, особливо між
лабораторним та учбовими корпусами;
- розробити

та

впровадити

заходи

для

попередження

втрат

із

водопровідно-каналізаційних мереж;
- забезпечити рівномірне навантаження по довжині корпусу як
персоналом, так і лабораторним обладнанням.
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УДК 624.01.4
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ЯДРА СЕЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО
ЭЛЕМЕНТА
Роговой С. И. д.т.н., профессор кафедри общеинженерных дисциплин
Полтавский университет экономики и торговли
Клюка Е. Н. к.т.н., доцент кафедры геодезии, землеустройства и кадастра
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
Обобщая результаты экспериментов, устанавливающих влияние
различных параметров на размеры ядра сечения сжатого железобетонного
элемента, приведены аналитические выражения для определения такого ядра в
зависимости от уровня деформирования и других параметров.
Экспериментально установлено, что предельное состояние неоднородно
сжатого бетона не наступает, когда в крайних фибрах сечения деформации
достигают значений cl , соответствующих прочности бетона fcd. Усилие в бетоне
может возрастать при дальнейшем догружении за счет релаксации напряжений
бетона и их перераспределения с более деформированных на менее
деформированные и менее напряженные фибры сечения. При этом более
деформированные фибры сечения, напряжения которых достигли fcd, начинают
работать

в

соответствии

с

нисходящей

ветвью

полной

диаграммы

деформирования σc–εc (напряжения – деформации). В силу происходящих
деструктивных процессов напряжения в этих фибрах начинают снижаться, а в
менее деформированных и менее напряженных фибрах, расположенных ближе к
нейтральной оси, такие напряжения увеличиваются. При этом неизбежно
смещение максимальной ординаты эпюры напряжений бетона с крайних фибр
внутрь сечения и изменение положения нейтральной оси сечения. В
экспериментах [1] и др. такое перераспределение наблюдалось в сжатой зоне
сечений внецентренно сжатых, а так же изгибаемых элементов при действии
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некоторых уровней напряжений и достаточно длительной выдержке под
нагрузкой.
Если при внецентренном сжатии сила прикладывается на границе ядра
сечения, а сжимающее напряжение на более деформированной стороне не
выходит за пределы линейной ползучести, то на другой стороне элемента от
каждой ступени нагрузки могут наблюдаться мгновенные деформации, равные
нулю. Когда напряжения крайних фибр выходят за пределы линейной
ползучести, поведение сжатых железобетонных элементов при приложении
силы с эксцентриситетом, соответствующем границе упругого ядра сечения, не
подчиняется законам упругого сопротивления материалов. Наблюдая в начале
загружения при таком эксцентриситете картину напряженно-деформированного
состояния (НДС), близко соответствующую работе упругого материала, в
дальнейшем можно видеть существенное ее несоответствие законам упругого
деформирования. При высоких уровнях загружения и достаточной выдержке при
такой нагрузке в сечениях сжатых элементов на уровне фибр, где были нулевые
или незначительные сжимающие напряжения, можно фиксировать растяжение.
По мере перераспределения напряжений бетона, связанного с деструктивными
процессами и релаксацией, а также увеличением полноты эпюры таких
напряжений и смещением максимальной ее ординаты с крайних фибр внутрь
сечения меняется положение нейтральной оси. При не смещаемой в процессе
загружения точке приложения внешней нагрузки, для обеспечения равновесия
внешних и внутренних сил, на менее напряженной грани должны возникать
растягивающие напряжения. Такая последовательность изменения картины НДС
подтверждается многочисленными экспериментальными данными, широкий
обзор которых приводится в [2].
Для обеспечения нулевых напряжений по менее деформированной грани
внецентренно сжатых элементов в некоторых экспериментах, при нагружении с
использованием специальных приспособлений, смещалась точка приложения
внешней нагрузки [3, 4]. Такое смещение осуществлялось как при выдержке под
нагрузкой, так и по мере ее увеличения таким образом, чтобы деформации на
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одной из граней постоянно равнялись нулю. Если смещать точку приложения
внешней нагрузки, можно получить такое равновесное

НДС, при котором

деформации по грани, более удаленной от линии действия сжимающей силы,
равны нулю на разных этапах испытаний. При не смещаемой точке приложения
внешней нагрузки в процессе деформирования, что чаще встречается в реальных
конструкциях, положение нейтральной оси меняется.
Таким образом, в процессе деформирования сечения железобетонного
элемента размеры его ядра являются величиной переменной и зависят от ряда
факторов. Такие размеры позволяют оценить истинную картину НДС сжатых
элементов

в

случае

малых

эксцентриситетов

при

разных

уровнях

деформирования, включая и критический, соответствующий предельному
состоянию, а поэтому представляют практический интерес. Имеются в виду
эксцентриситеты, незначительно отличающиеся от нуля, или соответствующие
«случайным» (согласно терминологии норм), или несколько превышающие
последние. Теоретические исследования, приведенные в настоящей работе,
посвящены

определению

переменного

значения

эксцентриситета

еоr,

соответствующего размеру ядра сечения железобетонного элемента.
Такой эксцентриситет определим в соответствия с расчетной схемой (рис.)
и полной трансформированной диаграммой деформирования σc-εc [5] с учетом
ее нисходящей ветви. Принимая математическую модель такой диаграммы в
виде сплайн-функции, можно определить напряжения бетона

с1(εсх)

на

восходящей (при 0 ≤ εс ≤ εсl) и c2(εcх) на нисходящей части диаграммы (при
εc,min ≤ εc ≤ εcu) в виде функций (1) и (2) [5].
Равнодействующая, воспринимаемая сжатым бетоном прямоугольного
сечения размерами b х h, может определяться из уравнения
h
hR

N с  b    с1 ( сx )dx    с 2 ( сx )dx
 0

hR

(1)

Для реализации этого уравнения подставим в него переменное значение
деформации cx на высоте x от нейтральной оси сечения. Принимая гипотезу
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плоских сечений, эту деформацию определим через cu или cl, расположенные
соответственно на высоте h или hcd от нейтральной оси сечения (рис. б),

cx = cl x / hcd = εcu x / h.
Равнодействующая, воспринимаемая сжатой продольной арматурой,
расположенной на разных уровнях высоты сечения, равна
n

N s   si ( сi ) Asi ,

(2)

i 1

где i=1, 2, … ;
б)

a)

в)

εcu

.As1

fc,min

εs1

N

1

εcx

x

hs2

er

As2

eor

2

fcd

hR΄

hs1

h

εcu

dx
σc

εs2
b
Рис. 1 – К определению eor

а) схема сечения: 1 – ядровая точка; 2 – центр тяжести сечения;
б) эпюра деформаций; в) эпюра напряжений
п – количество рядов продольной арматуры, расположенной на расстоянии hsі
от нейтральной оси;
σsi (εci ) – напряжение в арматуре площадью Asi, определяемое в соответствия с
зависимостью σsi (εci ) = εsiE, в этой зависимости si – деформация i – того ряда
арматуры (рис. б), учитывая совместность деформирования бетона и арматуры,
εsi = εcu h si / h.
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Равнодействующая

всех

внутренних

усилий,

воспринимаемых

армированным сечением, может быть представлена уравнением
Nl = Nc + Ns.

(3)

Определим моменты равнодействующих относительно нейтральной оси
сечения. Рассматривая случай, когда такая ось проходит по нижней грани,
моменты от соответствующих усилий в сжатом бетоне и сжатой арматуре можно
записать:
h
hR

M c  b    c1 ( cx ) xdx    c 2 ( cx ) xdx) ;
 0

hR

(4)

n

M s    si ( c ) Asi hoi .

(5)

i 1

Момент равнодействующей всех внутренних усилий, воспринимаемых
армированным сечением,
Мl = Мc + Ms .

(6)

Критический эксцентриситет еоr, соответствующий размеру ядра сечения,
определим, исходя с расчетной схемы (рис. б),
еоr = еr – 0,5h,

(7)

где еr – эксцентриситет равнодействующей всех сил относительно
нейтральной оси, проходящей по нижний грани, еr =Мl / Nl.
При вычислении эксцентриситета еоr в предельном состоянии возникает
необходимость определения критической краевой деформации
соответствует

такому

состоянию.

Эта

деформация

может

cu, которая
находиться

итерационным способом, сущность которого заключается в отыскании
экстремальных значений усилий Nl(cu) и Ml(cu) по формулам (3) и (6), куда
в процессе итераций подставляются разные значения cu и fc,min в соответствии
с [6]. Деформации

cu, при которых эти усилия достигают максимального

значения, и будут отвечать критическим.
Выводы.

Аналитическая

зависимость

(7)

позволяет

определять

переменное значение эксцентриситета еоr, соответствующего размеру ядра
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сечения сжатого железобетонного элемента при разных уровнях загружения,
включая предельный. Оценка НДС сжатых бетонных и железобетонных
элементов с использованием полученных аналитическим путем зависимостей, а
также вычисление несущей способности с использованием этих зависимостей и
сравнение их с экспериментальными данными, полученными разными авторами,
дает удовлетворительную сходимость. Это подтверждает приемлемость
принятых предпосылок для определения переменного значения размеров ядра
сечения железобетонного элемента, а также достоверность данных, полученных
в результате проведенных теоретических исследований, что дает возможность
рекомендовать их для практического использования.
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УДК 528.48
ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ТАХЕОМЕТРІВ У
БЕЗРЕФЛЕКТОРНОМУ РЕЖИМІ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ПРОСТОРОВОГО
ПОЛОЖЕННЯ НАДЗЕМНИХ ПЕРЕХОДІВ МАГІСТРАЛЬНИХ
ГАЗОПРОВОДІВ
Тревого І. С. д.т.н., професор, декан Інституту геодезії
Національний університет «Львівська політехніка»
Ільків Є. Ю. к.т.н., доцент кафедри землевпорядкування та кадастру,
Кухтар Д. В. к.т.н., доцент кафедри землевпорядкування та кадастру,
Галярник М. В. асистент кафедри землевпорядкування та кадастру
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Розроблені питання геодезичного контролю для забезпечення
експлуатаційної надійності надземних переходів магістральних газопроводів з
використанням електронних тахеометрів у безрефлекторному режимі
вимірювань.
Однією з найважливіших науково-технічних проблем XXI століття є
проблема оцінки технічного стану і продовження ресурсу безпечної експлуатації
потенційно небезпечних об’єктів. До їхнього числа відносять магістральні
газопроводи, основна частина яких відпрацювала 50–75 % проектного ресурсу.
Утримання системи магістральних газопроводів у справному, надійному та
безпечному стані – складна задача, враховуючи велику кількість факторів. Серед
них варто зазначити: значну протяжність, віддаленість від великих населених
пунктів, експлуатацію в складних геокліматичних умовах, великі діаметри і
робочі тиски.
На сьогоднішній день одне тільки УМГ «Прикарпаттрансгаз» експлуатує
понад 352 надземних переходи, загальною протяжністю 34 км. Від надійної
роботи газопроводу на ділянках надземних переходів залежить ефективна
експлуатація лінійної частини трубопровідних магістралей.
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Згідно з «Правилами технічної експлуатації магістральних газопроводів»,
до комплексу обстежень надземних переходів входять геодезичні роботи, які
передбачають визначення просторового положення трубопроводу. При цьому,
основними приладами, які до цього часу використовують для виконання
геодезичних робіт, є оптико-механічні прилади, нівелірні рейки, прилади для
побудови створів, електронні тахеометри і цифрові нівеліри. Застосування цих
приладів вимагає переміщення працівників вздовж трубопроводу, що часто є
дуже небезпечним. Тому розроблення нових методів вимірювань, зокрема
використання електронних тахеометрів у безрефлекторному режимі для
контролю просторового положення надземних переходів магістральних
газопроводів є технологічно виправданим, оскільки це дає змогу скоротити
обсяги робіт, автоматизувати процес збору даних та підвищити рівень безпеки
працівників.
Моніторинг стану надземних газопроводів є складною проблемою. Це
зумовлено різноманітністю конструктивних рішень прокладання трубопроводів
та значною протяжністю споруд, яка в окремих випадках може досягати 1500 м.
Саме тому вибір методу спостережень залежить від вимог до точності,
особливостей об’єкту та умов місцевості. Огляд чинної нормативної літератури,
яку використовують підприємства, що експлуатують магістральні газопроводи,
показав відсутність будь-яких вітчизняних нормативних документів, які б
регламентували склад, порядок і точність геодезичних робіт під час планових
обстежень надземних переходів трубопроводів. Недосконалість існуючих
методів та засобів для проведення геодезичних обстежень зумовлена такими
факторами: застосування оптичних приладів (нівеліри, теодоліти) та мірних
стрічок вимагає значних затрат часу на виконання робіт; підготовчі роботи перед
початком вимірювань постійно вимагають пересування обслуговуючого
персоналу на трубопроводі, що часто не відповідає вимогам з охорони праці;
класичні методи лінійно-кутових вимірів дозволяють визначати лише одну
складову зміщень конструкцій трубопроводу (поздовжню або поперечну);
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використання підвісних рейок ускладнено на переходах через річки з високими
опорами.
Для постановки спостережень важливо знати величини допустимих
деформацій [1]. Допустимий рівень напружено-деформованого стану надземних
трубопроводів залежить від таких параметрів: віддаль між опорами, робочий
тиск, діаметр та товщина стінки труби, границя плинності матеріалу
трубопроводу. Окрім того, вісь трубопроводу може змінювати своє положення у
процесі експлуатації. Стріли прогину, які при цьому виникають, будуть
концентраторами

додаткових

напружень.

Тому

точність

геодезичних

спостережень за осіданнями трубопроводів пропонуємо розглядати як
детерміновану величину. Точність спостережень змінюватиметься в залежності
від ступеня наближення величини осідання до його допустимого значення – чим
ближче допустиме значення, тим точніший контроль.
Для забезпечення експлуатаційної надійності надземних переходів
магістральних газопроводів, комплекс геодезичних робіт передбачає створення
двох видів геодезичної основи: опорна геодезична мережа і мережа пунктів
робочої основи [2].
Обґрунтовано необхідність створення опорних планово-висотних мереж у
вигляді геодезичних чотирикутників (два пункти на кожному березі).
Проектування додаткових пунктів вздовж переходів через широкі перешкоди
забезпечить підвищення точності мережі. Доцільність проектування геодезичної
основи у вигляді лінійно-кутової мережі, при відсутності видимості уздовж
берегів, підтверджено аналізом топографічних умов місцевості. Контроль за
стійкістю пунктів опорної геодезичної мережі необхідно виконувати на основі
даних ГНСС-спостережень, або високоточних лінійно-кутових вимірювань, або
ж їх комбінацією.
Координати пунктів робочої основи доцільно визначати електронними
тахеометрами методом «вільної станції» відносно пунктів опорної мережі. При
цьому немає необхідності закріплювати пункти постійними знаками.
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Для

визначення

оптимального

положення

станції

електронного

тахеометра, відносно осі трубопроводу, під час роботи у безрефлекторному
режимі, досліджено величину граничного кута падіння променя далекоміра до
поверхні трубопроводу (тахеометр Sokkia SET 530RK, оснащений далекоміром
RED-tech II). Встановлено, що величина граничного кута залежить від: кольору,
текстури та віддалі до трубопроводу. З метою врахування вказаних факторів,
дослідження проведено в умовах діючого газопроводу на різних віддалях від
його осі.
Проаналізувавши отримані результати, оптимальним вважаємо положення
станції тахеометра на віддалі 45 м від осі трубопроводу. При такому положенні
приладу, довжина ділянки труби, координати якої можна визначати у
безрефлекторному режимі вимірювань, є найбільшою і становить 125 м.
Отже, під час проектування пунктів робочої основи, слід дотримуватися
таких умов: віддаль від осі трубопроводу – 45 м; віддаль між пунктами
(станціями тахеометра) – не більше 125 м. Такі схеми розташування доцільно
застосовувати

для

трубопроводів

у

визначення

недоступних

геометричних
місцях

над

параметрів

водними

надземних

перешкодами.

За

необхідності, можемо використовувати дані табл. 3 для побудови схем
розташування станцій тахеометра. При цьому, рекомендуємо проектувати
візирні лінії, довжиною не більше 100 м. Це дасть змогу знизити вплив рефракції
на результати спостережень.
Встановлено, що зміна температури повітря протягом доби спричиняє
циклічні температурні переміщення трубопроводів, величини яких можуть
перевищувати значення очікуваної точності геодезичних спостережень [3]. Це
необхідно враховувати під час призначення точності спостережень за плановими
зміщеннями осей трубопроводів.
Проведені експериментальні дослідження циклічних температурних
переміщень на діючих газопроводах «Союз» та «Уренгой – Помари – Ужгород»,
підтверджують вплив температури навколишнього середовища на положення
трубопроводу. Програма вимірів складалась із 41-го циклу спостережень за
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положенням п’яти марок на поверхні трубопроводу та двох марок на його
опорах синхронно з вимірюванням температури повітря. Крок дискретизації
спостережень – 20 хвилин. Отримані графічні результати дозволяють чітко
простежити

закономірність

зміщення

трубопроводу

впродовж

періоду

спостережень. Найбільша величина температурних зміщень осі трубопроводу
відповідає періоду максимального підвищення теператури повітря, що
підтверджує відсутність інерційної затримки реакції споруди. Вперше
встановлено, що амплітуда зміщень осі надземного трубопроводу впродовж доби
може досягати 10 мм у поперечному напрямку і 14 мм – у поздовжньому.
Впродовж періоду спостережень не зафіксовано змін висотного положення
трубопроводу та деформаційних марок 6 і 7 на його опорах. Це свідчить про їхню
стабільність під дією факторів термічного впливу.
З метою встановлення величини впливу випадкових теплових факторів
(температура повітря, односторонній нагрів труби сонячними променями) на
планові зміщення трубопроводу, проведено багатофакторний кореляційний
аналіз.

Вихідними

даними

для

проведення

аналізу

були

результати

спостережень: температура повітря, різниця температур труби з сонячного і
тіньового боків у межах перерізу та планові зміщення опорного перерізу,
визначені геодезичними методами. На підставі отриманих даних встановлено,
що поперечні зміщення трубопроводу на 62 % залежать від температурних
факторів.
Як показали дослідження, процес зміни температури повітря і планові
переміщення

трубопроводу

мають

гармонічний

характер.

При

цьому

характерними є високочастотні добові коливання та основна гармоніка, яким
притаманний циклічний характер. На нашу думку, найбільший вплив на точність
результатів спостережень буде створювати дисперсія високочастотних коливань,
які можуть перевищувати похибки безпосередніх вимірів.
Вважаємо, що правильним методичним прийомом, під час проведення
геодезичного контролю за положенням осі трубопроводу, є виконання
спостережень в однакові періоди доби. При цьому високочастотні коливання
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будуть фіксуватися на одному рівні їхньої амплітуди або в одній із кульмінацій
(період максимального охолодження або нагрівання труби).
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОЗАШКІЛЬНИХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МІСТА ЛУЦЬКА
Шафранська О. З. аспірантка
Парфентьєва І. О. к.т.н., доцент кафедри МБГ
Ільчук Н. І. к.т.н., доцент кафедри МБГ
Луцький національний технічний університет
У даній статті йдеться про одну із проблем міста – це нерівномірність
будівництва міських об’єктів, а саме комплексних позашкільних навчальних
закладів. Тому є великою необхідністю проектування нового комплексного
позашкільного закладу для забезпечення достатньої кількості місць та
доступних установ жителям м. Луцька.
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Луцьк – обласний адміністративний центр Волинської області, займає
площу понад 42 кв.км. Кількість мешканців станом на 1 травня 2016 року
становила 217502 осіб. Місто знаходиться на північному заході України.
Місто Луцьк – важливий культурно-освітній центр України: має більше
20–ти вищих і середніх навчальних закладів, науково-дослідні інститути (до 87
% обсягів робіт в області), велику кількість бібліотек, музеїв, заповідників
державного значення тощо.
Значна розбудова міста на прикінці XX ст. спричинила необхідність
розділити його на житлові райони. Зараз їх одинадцять: Старе місто, Центр,
Завокзальний, Дубнівський, Теремно, Гуща, Вишків, Кічкарівка, Красне,
Гнідава, Вересневе. Більшість з них зберегла свої давні історичні назви. Нове
місто – це 33-й, 40-й («а» та «б»), 55-й мікрорайони, забудованих житловими
спорудами 70-80х років. У цих районах мешкає основна частина населення. Тут
розвинена мережа продовольчих магазинів, супермаркетів, аптек, рестораних
закладів.
Однією з проблем розвитку міст є нерівномірність будівництва міських
об’єктів. Спочатку будують житлові будинки, а потім об’єкти інфраструктури.
Одним з важливих елементів формування інфраструктури кожного міста є
шкільні, дошкільні та позашкільні навчальні заклади.
Позашкільні заклади стають широкодоступними, створюючи комфортні
умови для інтелектуального розвитку та змістовного дозвілля дітей та молоді.
Збільшення кількості дітей шкільного віку, сучасні темпи будівництва та
забудова резервних територій зумовлюють недостатню кількість позашкільних
установ та їх недоступність для жителів міста Луцька.
Позашкільна

освіта

забезпечує

можливості

виховання

моральних

цінностей учнів, підготовки до майбутнього дорослого життя. За програмами
позашкільної освіти учні не лише оволодівають поглибленими знаннями та
набувають практичних умінь і навичок соціально-економічної діяльності.
Позашкільними навчальними закладами створюється єдине середовище
виховання в дітей та молоді загальнолюдських цінностей Необхідність
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позашкільної освіти полягає у вихованні, соціальному становленні та всебічному
розвитку особистості. Розвитку, стимулюванню та реалізації духовного та
творчого потенціалу, професійному самовизначенню та допрофесійній, а також
професійній підготовці дітей та учнівської молоді сприяють позашкільні
навчальні заклади.
Актуальність обраної теми зумовлена необхідністю проетування нового
комплексного позашкільного навчального закладу для забезпечення достатньої
кількості місць та доступності даних установ жителям міста Луцька.
Сучасний рівень забезпеченості населення міста Луцьк позашкільними
установами не в повній мірі відповідають діючим нормативам (ДБН 360–92**)
[3]. Відхилення від нормативного по забезпеченості місцями в позашкільних
навчальних закладах складає 36,6 % [4].
Згідно

Генеральним

планом

м.

Луцьк,

розробленим

інститутом

«ДНІПРОМІСТО» у 2009 році [3], постійне населення міста Луцька на
01.01.2006 р. становить 203,4 тис. чол., в тому числі віком 5–24 роки 60,5 тис.
чол., що у відсотковому відношенні становить 29,7 % таблиця 1. Тобто діти та
молодь це майже третя частина мешканців міста.
Необхідна кількість місць у позашкільних установах розрахована
відповідно до очікуваної на перспективу статево-вікової структури населення
[4], що наведена в таблиці 1. Основою для розрахунку очікуваної на 01.01.2031
р. статево-вікової структури є дані Всеукраїнського перепису населення 2001 р.
та чисельність населення за статтю та віком на 01.01.2006 р., що надана
Головним управлінням статистики у Волинській області.
Ці показники є наявним фактом актуальності потреби у створенні нових
позашкільних установ.
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Таблиця 1 – Статево-вікова структура постійного населення м. Луцька
(на початок року, тис. осіб)
Прогноз
2006
2016

2031

Всього

Чол.

Жін.

Всього

Чол.

Жін.

Всього

Чол.

Жін.

203,4

92,0

111,4

214,5

97,0

117,5

220,0

101,0

119,0

0-4

10,3

5,3

5,0

13,0

6,6

6,4

11,4

5,8

5,6

5-9

9,5

4,9

4,6

13,4

6,8

6,6

11,8

6,0

5,8

10-14

12,7

6,5

6,2

10,4

5,3

5,1

13,1

6,7

6,4

15-19

18,0

8,8

9,2

9,8

5,0

4,8

13,6

7,0

6,6

20-24

20,3

9,2

11,1

13,6

6,9

6,7

11,1

5,7

5,4

25-29

16,7

8,1

8,6

19,3

9,3

10,0

10,9

5,5

5,4

30-34

15

7,0

8,0

21,4

9,7

11,7

14,8

7,5

7,3

35-39

14,4

6,5

7,9

17,4

8,3

9,1

20,0

9,7

10,3

40-44

16,3

7,2

9,1

15,7

7,3

8,4

21,7

9,8

11,9

45-49

17,2

7,5

9,7

14,9

6,6

8,3

17,5

8,4

9,1

50-54

14,1

6,1

8,0

15,7

6,7

9,0

15,2

6,7

8,5

55-59

11,4

4,9
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Комплексні позашкільні заклади, тобто декілька установ різного
спрямування, дозволяють охопити більшу кількість учнів та раціонально
використовувати території міста. Решта закладів є профільними та охоплюють
лише малу кількість учнів.
Дослідження
позашкільних

максимально-допустимих

навчальних

закладів.Згідно

радіусів

обслуговування

з ДБН 360-92** [3] радіус

обслуговування позашкільних закладів становить 750–1500 м. Максимальнодопустимі радіуси обслуговування позашкільних установ міста Луцька
зображено на рисунку 1.

Рис. 1 – Схема розміщення позашкільних закладів міста Луцьк та їхніх
максимально-допустимих радіусів обслуговування
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Якщо розглядати спальні райони міста, то з них на сьогодні Завокзальний
район та район Гнідава є найбільш щільно заселені в порівнянні з іншими (рис.
2). Дані райони утворилися в зв’язку з розвитком промислових районів міста, а
також освоєнням нових територій, які віддалені від центру. Район Гнідава більш
швидкими темпами почав розвиватися в останнє десятиліття, але на сьогодні все
ще залишається в недостатній мірі забезпечений об’єктами інфраструктури.

Рис. 2 – Схема розміщення позашкільних закладів та
щільність населення міста Луцька
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Комплексні установи забезпечують лише декілька районів міста
(Центральний, Завокзальний і Теремно), а профільні розташовані або близько до
комплексних або охоплюють інші райони, але не забезпечують їх необхідною
кількістю місць (рис. 1.). Тобто мешканці районів Красне, Гнідава та Вересневе
не забезпечені в повній мірі позашкільними закладами [6].
Освоєння під житлове будівництво, вільних від забудови територій у
крайніх мікрорайонах, приєднання до міста нових територій та недотримання
максимально-дозволених радіусів обслуговування приведе до ще більшого
відхилення від нормативної кількості місць позашкільних установах.
Проаналізувавши дотримання нормативного показника по забезпеченості
місцями, радіуси максимально-доступності позашкільних навчальних закладів
Луцька та вивчивши щільлність населення міських районів визначено, що
потрібно розробити проект нового комплексного позашкільного навчального
закладу для дітей та молоді в районі Гнідава, що забезпечить дотримання
максимально-допустимих радіусів обслуговування, мінімальну нормативну
кількість місць в позашкільних установах та раціональне використання міських
територій для забудови.
Вивчивши всі переваги та недоліки даного району і врахувавши звернення
його мешканців, можна стверджувати, що найдоцільнішою територією для
розміщення нового комплексного закладу в місті Луцьку є район Гнідава.
За результатами дослідження функціонування позашкільних установ в
місті Луцьку можна зробити такі висновки: комлексні заклади забезпечують
більшу кількість місць на меншій території, тобто в районах з виликою
щільністю населення вони ефективніші ніж профільні.
Позашкільні навчальні заклади є сьогодні вирішальним фактором у
соціальному середовищі для повноцінної організації вільного часу, освіти за
інтересами,

творчого

розвитку

й

формування

корисних

умінь

та

компетентностей, а також успішної їх реалізації.
Кожен

позашкільний

навчальний

заклад

в

умовах

модернізації

позашкільної освіти повинен стати організаційно-методичним центром розвитку
239

та вдосконалення ланки безперервної освіти України; здійснювати координуючі,
інформаційно-організаційні, програмно-методичні функції підтримки розвитку
позашкільної освіти та виховання.
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Секція

ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННІ
ТА КАДАСТРОВИХ СИСТЕМАХ
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ)
ХОЗЯЙСТВ В РОССИИ
Бурнаева В. А., студентка, Чурсин А. И., к.c.-х.н., доцент кафедры
«Землеустройства и геодезии»
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет архитектуры и
строительства»
В статье рассмотрена история образования крестьянского движения в
России. Проведен анализ крестьянских (фермерских) хозяйств, достоинства и
недостатки земельных реформ в России.
Крестьянские

(фермерские)

хозяйства

в

России

зародились

со

Столыпинских аграрных реформ, в которых говорилось, что каждому
крестьянину царским Указом от 9 ноября 1906 г. было разрешено выйти из
общины со своим наделом и стать самостоятельным и независимым хозяином.
Реформа подтолкнула к развитию капиталистических отношений в России, но
обеспечить прогресс производительных сил аграрного сектора не могла из-за
примитивности агропроизводства.
Столыпинские преобразования неоднозначно воспринялись практически
всеми слоями Российского общества, в том числе и крестьянством.
Вслед за объявлением в 1990–1992 годах аграрной и земельной реформы
начался новый этап в истории перестройки отечественного сельского хозяйства.
Главной задачей стало сформировать конкурентную среду в аграрном секторе
экономики страны.
Все началось с принятия в 1990 году II Съездом народных депутатов
Российской Федерации постановления «О программе возрождения российской
деревни и развития агропромышленного комплекса», Закона «О социальном
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развитии села» и принятие в 1990-1991 гг. Верховным Советом Российской
Федерации Земельного кодекса РСФСР, законов «О земельной реформе», «О
крестьянском

(фермерском)

предпринимательской

хозяйстве»,

деятельности»,

«О

«О

предприятиях

приоритетном

и

обеспечении

агропромышленного комплекса РСФСР материально-техническими ресурсами»,
«О плате за землю» и выхода постановлений Совета Министров РСФСР от
29.12.1991 г. «О порядке реорганизации колхозов и совхозов» и от 04.02.1991 г.
№ 9 «О поддержке развития крестьянских (фермерских) хозяйств, их
ассоциаций,

союзов

и

кооперативов».

Постановления

определили

организационно-экономическое, социальное и правовое направления в аграрном
секторе.
Первым шагом к формированию многоукладной аграрной экономики в
1991 году стало фермерство ‒ малая форма агробизнеса на семейной основе.
Но

оно

имело

маленькую

значимость

в

производстве

сельскохозяйственной продукции. В структуре валовой продукции сельского
хозяйства на фермерство приходится не более 4 %.
Вопрос становления фермерских хозяйств в Российской Федерации
зависит от решения комплекса задач: экономических, правовых и социальнодемографических.
История и экономика аграрного сектора России не выдвигает на передний
план фермерский уклад, как в западных странах. Несмотря на это и в России
семейное фермерство может стать при определенных условиях значительной
составляющей частью многоукладной аграрной экономики.
Достоинства

фермерских

хозяйств

определены

их

семейной

самоорганизацией. Это дает возможность незамедлительно осуществлять
управленческие заключения, подготавливать кадровый состав в хозяйстве.
Никак не заключительную роль играет и значительное мотивирование к
полезному труду. К минусам возможно причислить относительно небольшой
период

жизни,

взаимозависимость

циклов
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формирования

фермерского

изготовления

с

возрастом

руководителя

хозяйства,

угроза

появления

остроконфликтных обстановок изнутри семьи руководителя хозяйства.
Все также, остается актуальным вопрос улучшения основы формирования
и регулировки работы фермерских (фермерских) хозяйств.
В 1994 году, прежний Закон РСФСР «О крестьянском (фермерском)
хозяйстве» мог применяться только в части, не противоречащей Гражданскому
кодексу РФ. В 2001 году был принят и вступил в силу новый Земельный кодекс
РФ. В 2002

году принят Федеральный

закон

«Об

обороте земель

сельскохозяйственного назначения». Все требовало исправления, или принятия
новой редакции закона о КФХ. Для начала требовалось дать определение
крестьянского (фермерского) хозяйства с учетом его специфики.
Фермерство

обладает

семейно-предпринимательской

натурой

и

характеризуется относительно маленькими объемами. Данные особенности
обусловливают использование сознательно других раскладов и методов с целью
объяснения необходимости ведения фермерского хозяйства, его планирования и
оценки производительности.
Фермерское хозяйство ‒ это деловое предприятие, в бизнес-менеджменте
которого присутствуют и сочетаются маркетинг, компетентное управление
ресурсами, планирование и прогнозирование.
Наравне с фермерскими хозяйствами имеются и действуют крестьянские
хозяйства либо личные подсобные хозяйства сельского населения. Они
отличаются потребительским характером, архаичностью и консервативностью,
имеют другое мотивационное устройство. Управление крестьянским или
личным подсобным хозяйством согласно основано на работе членов
крестьянской семьи, с наименьшим обращением к рынку. Работа по
производству аграрной продукта нацелена в большей степени в употребление
продукта изнутри самого хозяйства и никак не требует юридического
оформления хозяйственной деятельности и ведение официальной отчетности.
Переход подобного рода хозяйств в фермерские связано с формированием новых
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технологий, повышением степени механизации, единой и профессиональной
культуры крестьян.
Приведенные

ранее

характерные

черты

фермерских

хозяйств,

обнаруженные на основе обобщения навыка формирования и функционирования
подобных хозяйств и предоставили основание заявлять о потребности уточнения
законной дефиниции КФХ, сформулированной в прежней редакции Закона «О
крестьянском (фермерском) хозяйстве». Старое определение не предоставляло
возможности конкретно разделить эту организационно-правовую форму от иных
форм сельскохозяйственного производства.
Еще одной задачей стало более точно определить в соответствии со
сформировавшимися

реалиями

процедуру

формирования

фермерского

хозяйства и предоставления земельного участка для работы подобного
хозяйства; список прав и обязательств членов хозяйства, а также полномочий его
руководителя.
Немало важно было произвести корректировку в соответствии с
Гражданским кодексом РФ норм, регулирующих имущественные отношения в
фермерском хозяйстве, а также в случаях прекращения его деятельности.
Учитывая отдельные правовые недоработки и пробелы старого закона, 11
июня 2003 года был принят новый Федеральный закон № 74-ФЗ «О крестьянском
(фермерском) хозяйстве»2 (СЗ РФ 2003. № 24. Ст. 2249). КФХ с принятием
нового закона приобрели прочную правовую базу для своего существования и
развития.
Было определено понятие крестьянского (фермерского) хозяйства как
объединение граждан, связанных родством и (или) свойством, имеющих в общей
собственности имущество и совместно осуществляющих производственную и
иную хозяйственную деятельность (производство, переработка, хранение,
транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции), основанную
на их личном участии. Т. е. сегодня крестьянское (фермерское) хозяйство – это
организация семейно-трудового типа, где в качестве членов фермерского
хозяйства могут быть супруги, их родители, дети, братья, сестры, внуки, а также
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дедушки и бабушки каждого из супругов, но не более чем трех семей. Дети могут
стать членами фермерских хозяйств в возрасте 16 лет. Максимальное количество
граждан, не состоящих в родстве с главой фермерского хозяйства, не может
превышать 5 человек. Крестьянское (фермерское) хозяйство (ст. 3, п. 3)
осуществляет

предпринимательскую

деятельность

без

образования

юридического лица.
Право на создание фермерского хозяйства имеют наряду с дееспособными
гражданами Российской Федерации иностранные граждане и лица без
гражданства. Принципиально новым является заключение соглашения о
создании фермерского хозяйства (ст. 4, гл. 2), которое подписывается всеми
членами фермерского хозяйства. Оно является основным юридическим
документом для этого хозяйства.
В соответствии с действующим законодательством, регистрацию КФХ
осуществляет подразделение Федеральной налоговой службы по месту
проживания главы хозяйства.
На сегодняшний день для поддержания фермерства предусмотрен ряд мер.
В ФЗ № 264-ФЗ от 29.12.2006 г. 3 СЗ РФ 2007 № 1 ст.27 «О развитии сельского
хозяйства» (ст. 3), КФХ отнесены к категории сельскохозяйственных
товаропроизводителей, что позволяет К(Ф)Х получать государственную
экономическую помощь в виде субсидирования процентной ставки по кредитам
и по другим направлениям господдержки.
Государственная

поддержка

К(Ф)Х

осуществляется

в

рамках

постановления Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2009 г. № 90
«О распределении и предоставлении в 2009–2011 гг. субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов РФ на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах».
В частности, Федеральным законам № 435 с 29.12.2010 г.6 (Российская
газета от 31.12.2010 г.) «О внесении изменений в отдельные законодательные
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акты Российской Федерации в части совершенствования оборота земель
сельскохозяйственного назначения» допустимо крестьянским (фермерским)
хозяйствам, равно как и иным сельскохозяйственным товаропроизводителям,
покупать и (или) арендовать земельные участки, которые находятся в
собственности муниципальных образований или субъектов

Российской

Федерации, без проведения торгов и стоимости не более 15 % от кадастровой
либо арендной платы в объеме 0,3 процента от его кадастровой стоимости.
За период проведения рыночных реформ К(Ф)Х стали неотъемлемой
составляющей сельского хозяйства.
К характерным чертам крестьянского (фермерского) хозяйства в России, в
первую

очередь

относят:

предпринимательству;

принадлежность

высокую

к

малому

социально-экономическую

сельскому
мотивацию

фермеров к труду на земле; полную юридическую и экономическую
ответственность за результат работы; самостоятельность в обеспечении
производственными ресурсами; ограниченное использование наемной рабочей
силы.
На сегодняшний день фермерство является серьезной производительной
силой, которое динамично развивается и вносит весомый вклад в развитие
аграрного и социального сектора России.
По данным Статистического регистра хозяйствующих субъектов Росстата
на конец 2016 г. в стране насчитывалось 174800 крестьянских (фермерских)
хозяйства индивидуальных предпринимателей. Доля фермерского уклада в 2016
г. увеличилась почти в 2,5 раза. Росстата. Средняя площадь земли одной
сельскохозяйственной

организации

составила

5900

га,

без

учета

микропредпритий этот показатель равнялся 11900 га. Средняя площадь
фермерского хозяйства ‒ 269 га.
За 10 лет Россия увеличила экспорт сельхозпродукции в 6 раз ‒ с 3 млрд.
долларов в 2005 году до 20 млрд. по итогам 2015 года.
По итогам 2016 года сбор урожая зерновых и зернобобовых культур
составил 119,1 млн тонн, что на 13,7 % больше 2015 года (104,8 млн тонн). В том
246

числе впервые в истории России собрано 73,3 млн тонн пшеницы. Это
крупнейший урожай зерновых за 38 лет ‒ больше урожай был только в 1978 году,
127 млн тонн, что было рекордом за всю историю страны.
В 2016 году Россия вышла на первое место в мире по экспорту пшеницы (в
сельскохозяйственном году с 1 июля 2015 по 30 июня 2016 года российский
экспорт составил 24‒25 млн тонн). Таким образом, впервые за последние 50 лет
Россия сместила с первого места по экспорту пшеницы США.
Вклад фермерского сектора в развитие животноводства не существенен. В
первую очередь это связано: с высокой трудоёмкостью производства,
отсутствием

и

завышенной

стоимостью

необходимых

помещений

и

оборудования для содержания животных, низкой рентабельностью отрасли.
Современные К(Ф)Х имеют огромный потенциал для развития. Но также
остаются нерешенными ряд проблем, препятствующих развитию крестьянских
(фермерских) хозяйств. Основными являются: отсутствие единого подхода к
определению правового статуса фермерских хозяйств; отсутствие в К(Ф)Х
бизнес

–

плана,

который

мог

бы

поспособствовать

упорядочиванию

экономических отношений; низкая эффективность и малая доступность мер
государственной поддержки начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств;
обеспечение доходности сельскохозяйственного производства; неразвитость
структуры сельскохозяйственной потребительской кооперации, призванной
сделать крестьянские хозяйства более конкурентоспособными и т.д.
Проанализировав вышесказанное можно сделать вывод, что на сегодня
крестьянские (фермерские) хозяйства требуют не только количественного роста,
но

и

в

большей

мере

качественных

изменений

и

эффективного

функционирования.
Государство является важным механизмом стимулирования и развития
К(Ф)Х на основе программного подхода по нескольким приоритетным
направлениям: 1. Расширение доступности кредитных ресурсов для К(Ф)Х; 2.
Стимулирование создания заготовительных и снабженческо-сбытовых структур.
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Также, стоит уделить внимание созданию новых и совершенствование
существующих механизмов финансово-кредитной поддержки крестьянских
(фермерских)

хозяйств,

инфраструктуры

а

сбыта,

также

обеспечению

первичной

предпосылок

переработки

и

развития
хранения

сельскохозяйственной продукции.
Хотя фермерству была оказана недостаточная государственная помощь,
оно нашло свою социально-экономическую нишу в многоукладном аграрном
производстве.
Все вышеперечисленные проблемы влекут к сокращению К(Ф)Х, а также
они не могут решаться отдельно сообществом фермеров без участия государства.
Формирование

крестьянских

(фермерских)

хозяйств

‒

сложный

исторический процесс. Сейчас этот процесс происходит неравномерно и
двойственно: влияет психологическая, нравственная, материально-техническая
и правовая неподготовленность общества к многоукладной экономике в селе, а
также

низкий

уровень

производственной,

сбытовой

и

социальной

инфраструктуры и системы хранения.
Таким образом, задача государства ‒ создать экономические и
институциональные условия, а также снять барьеры, препятствующие
производительности К(Ф)Х.
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ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЙ
НЕСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
Власевнина Е. А., студентка, Киналь А. В., студентка, Чурсин А. И., к.c.-х.н.,
доцент кафедры «Землеустройства и геодезии»
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет архитектуры и
строительства»
В данной статье рассмотрены цели выделения земель под
несельскохозяйственные нужды, виды землепользований. Способы образования
землепользований несельскохозяйственных объектов и сопровождающие их
проблемы.
Организация землепользований для целей несельскохозяйственного
использования является одним из видов землеустроительного проектирования
посредством территориального (межхозяйственного) землеустройства.
К несельскохозяйственным объектам относятся:
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 предприятия добывающей и обрабатывающей промышленности, энергетики,
связи;
 учреждения и организации культуры, науки, здравоохранения, отдыха,
обороны;
 природоохранные, лесохозяйственные, водохозяйственные и многие другие
объекты.
Цели предоставления земельных участков для несельскохозяйственных
нужд следующие: для строительства объектов промышленности, дорог, линий
связи и электропередачи, нефтегазового комплекса, карьеров для разработки
полезных ископаемых, для частного предпринимательства, для размещения
объектов социальной сферы и др.
Существует несколько видов несельскохозяйственных землепользований,
которые различаются по своей площади, размещению, конфигурации, влиянию
на окружающую территорию и природную среду:
1. Небольшие по площади участки, размещение которых не нарушает
существующую организацию территории. Влияние на окружающую среду
минимально и зависит от размещаемого объекта.
2. Большие по площади массивы, занимаемые крупными промышленными
и

другими

предприятиями,

размещение

которых

может

затрагивать

землевладения и землепользования нескольких сельскохозяйственных и иных
предприятий. Это может вызывать необходимость переселения жителей
населенных пунктов, попадающих в границы предоставленного массива,
перенесение построек, сооружений, дорог и др. Влияние на окружающую
территорию может выражаться в загрязнении земель, водоемов, атмосферы,
радиационной опасности, шумах и др.
3. Протяженные участки земли, занимаемые линейными сооружениями:
железными и шоссейными дорогами, линиями электропередачи и связи,
трубопроводами, каналами и т. п. Занимаемая ими площадь относительно
невелика, но они могут серьезно нарушать целостность существующих
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землевладений и землепользований и организацию территории, так как часто
являются труднопреодолимыми преградами.
4. Значительные по площади массивы или участки, на которых размещают
предприятия, ведущие добычу полезных ископаемых (железной руды,
строительных материалов и др.) открытым или подземным способом.
Предоставление

им

земельных

участков

связано

с

реорганизацией

существующих землевладений и землепользований, нарушением земель,
загрязнением атмосферы и другими последствиями. При этом образуются
глубокие карьеры, большие отвалы, провалы поверхности, нарушаются
гидрологические условия, происходит иссушение земель.
5. Большие земельные массивы, занимаемые водохранилищами и
сооружениями гидроэлектростанций (ГЭС). При этом значительные площади
земли затопляются, что может потребовать реорганизации существующих
хозяйств, расселения, вызвать подтопление окружающей территории и др. [3].
Согласно Земельному кодексу, предоставление земельных участков для
строительства из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, осуществляется с проведением работ по их формированию:
1) без предварительного согласования мест размещения объектов;
2) с предварительным согласованием мест размещения объектов [1].
Предоставление земельных участков для строительства в собственность
без предварительного согласования мест размещения объектов осуществляется
исключительно на торгах (конкурсах, аукционах) в следующем порядке:
1) проведение работ по формированию земельного участка ‒ работ, в
результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих
необходимые для осуществления государственного кадастрового учёта сведения
о таком земельном участке, осуществление государственного кадастрового учёта
такого земельного участка;
2) определение разрешённого использования земельного участка;
3) определение технических условий подключения объектов к сетям
инженерно-технического обеспечения.
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В

результате

проведения

подготовительных

работ

производится

публикация соответствующего сообщения и принимается решение о проведении
торгов (конкурсов, аукционов) или предоставление земельных участков без
проведения торгов (конкурсов, аукционов)
Предоставление земельного участка для строительства с предварительным
согласованием места размещения объекта осуществляется в следующем
порядке:
1) выбор земельного участка и принятие решения о предварительном
согласовании места размещения объекта;
2) проведение работ по формированию земельного участка;
3) государственный кадастровый учёт земельного участка;
4) принятие решения о предоставлении земельного участка для
строительства [2].
Нередко образование несельскохозяйственных объектов приводит к
отрицательным последствиям, которые являются проблемами, таким как:
нарушение

границ

существующих

землепользований

и

целостности

сельскохозяйственных объектов; нарушение транспортных и территориальных
связей; снижение качества земель, связанных с размещаемым земельным
участком; отрицательное влияние на окружающую среду объекта, которое может
выражаться в загрязнении земель, водоёмов, воздуха. Эти последствия
необходимо предотвращать или уменьшать на столько, насколько это возможно.
Поэтому составление землеустроительного проекта является гарантией не
только правильности и обоснованности размещения участка, но и полноты и
точности соблюдения законов и иных нормативно-правовых актов, касающихся
охраны природных ресурсов.
Поэтому для того, чтобы обеспечить рациональное использование земель
и предотвратить отрицательные последствия изъятия земельных участков для
несельскохозяйственных нужд, руководствуются следующими принципами:
1. Обеспечение интересов народного хозяйства страны.
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Данный принцип заключается в соблюдении государственных интересов в
области землепользования. На этой основе можно провести антимонопольную
политику, рационально использовать землю в интересах всех отраслей
народного хозяйства, отдельных землевладельцев и землепользователей, а также
граждан, проживающих на данной территории.
2. Приоритет сельскохозяйственного использования земли.
Суть данного принципа состоит в том, что сельскохозяйственное
использование земель имеет преимущество над всеми остальными, так площадь
и состояние земель сельскохозяйственного назначения не должны уменьшаться
и

ухудшаться.

Необходимо

строго

экономить

продуктивные

сельскохозяйственные угодья. Для соблюдения этого принципа существует ряд
требований:
1) земли, пригодные для сельского хозяйства, предоставляют в первую
очередь для сельскохозяйственных целей;
2) земельные

участки

несельскохозяйственного

назначения

или

непригодные для сельского хозяйства либо сельскохозяйственные угодья
худшего

качества

по

кадастровой

оценке,

предоставляют

для

несельскохозяйственных нужд;
3) земельные

участки

предоставляются

по

согласованию

с

собственниками земли, землевладельцами и землепользователями;
4) на ценных сельскохозяйственных угодьях несельскохозяйственные
объекты (изъятие земель) размещают только в исключительных случаях при
отсутствии других вариантов возможного размещения этих объектов;
5) потери

сельскохозяйственного

производства,

связанные

с

предоставлением сельскохозяйственных угодий для несельскохозяйственных
целей,

возмещают

предприятия,

учреждения

и

организации,

которым

предоставляют эти земли или чья деятельность приводит к ухудшению качества
сельскохозяйственных угодий;
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6) плодородный слой почвы при предоставлении сельскохозяйственных
угодий для иных целей должен быть снят, сохранен и использован в
последующем;
7) сельскохозяйственные

угодья,

предоставленные

во

временное

пользование, необходимо привести в пригодное для использования состояние, т.
е. рекультивировать.
3. Абсолютная экономия земли, минимальное расходование площади и
территории для несельскохозяйственных нужд.
4. Полный учет влияния несельскохозяйственного землепользования и
размещаемого на нем объекта на территорию и окружающую природную среду.
В целях защиты окружающей природной среды и выполнения природоохранных
требований при проектировании необходимы более полный учет влияния
несельскохозяйственного

объекта

землеустройства

на

последующее

использование земли, оценка этого влияния и предотвращение негативных
последствий

образования

и

функционирования

несельскохозяйственного

землепользования [3].
Рассмотренные

принципы

определяют

и

следующие

требования,

предъявляемые к образованию землепользований несельскохозяйственного
назначения, которые необходимо выполнять в процессе землеустроительного
проектирования:
1) Предоставляемый участок размещают с учетом интересов всех
отраслей, землевладельцев (землепользователей), расположенных на данной
территории,

при

соблюдении

приоритета

сельскохозяйственного

землепользования.
2) Предоставляемый участок размещают там, где территориальные
условия позволяют выполнить специальные задачи землепользования с учетом
социальных условий. Площадь, конфигурация и природные условия участка
должны соответствовать тем целям, для которых его предоставляют, а также
параметрам производства. Затраты, вложенные ранее в улучшение земель,
ценные угодья, сложившаяся внутрихозяйственная организация территории,
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целостность землепользования должны быть по возможности сохранены. Охрана
природы, предотвращение загрязнения земель, водоемов, воздушного бассейна
и т. п. должны быть обеспечены [3].
Согласно Докладу о состоянии земель Пензенской области на 01.01.2015,
под землепользования несельскохозяйственных объектов отведено 43,7 тыс. га.
В период с 2013 по 2015 площадь этих земель увеличилась на 0,2 тыс. га за счет
перевода земель из сельскохозяйственного назначения в земли, отведенные
несельскохозяйственным землепользованиям.
Таким образом, соблюдение необходимых требований и принципов
землеустройства необходимо для того, чтобы избежать влияния отрицательных
последствий

размещения

земельных

участков

несельскохозяйственных

объектов. Социально-экономические мероприятия, разрабатываемые в системе
современного

землеустройства,

представляют

собой

территориальную

организацию, которая проводится для создания наиболее благоприятных
организационно-экономических и хозяйственных условий размещения и
ведения производства, обеспечивающих эффективное использование земли,
материально-технических средств и рабочей силы, что способствует снижению
затрат на землепользования несельскохозяйственных объектов.
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ЗАСТОСУВАННЯ ГІС-ТЕХНОЛОГІЇ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНОГО
КАДАСТРУ ТА ЗЕМЛЕУСТРОЮ
Голошва О. І. студентка, Кустовська О. В., к.е.н., доцент кафедри
землевпорядного проектування
Національний університет біоресурсів і природокористування України
У роботі розглядаються основні принципи роботи ГІС-технологій.
Технологія, що дозволяє поєднати електронне відображення карти зі
статичним показнико називають геоінформаційною системою.
Географічна інформаційна система (ГІС) – программний комплекс, що
забезпечує збори, обробку, відображення, зберігання і поширення даних,
інтеграцію даних і знань про території для ефективного вирішення певних
завдань, пов'язаних з аналізом, моделюванням, прогнозуванням і управлінням.
Взагалі, будь-який вид кадастру є геоінформаційною системою, оскільки містить
сукупність достовірних і необхідних відомостей про природний, господарський
і правовий стан земель, надр у базі картографічної інформації. Картографічна
інформація служить для оцінки кількості, якості та вартості земель, реєстрації
землекористування

і

землеволодіння,

поточного

контролю

за

землекористуванням.
Для подання карт і планів до комп'ютерної мережі використовується
прямокутна система координат. Кожна точка описується однією парою
координат X(абсцис) та Y(ординат). Користуючись координатної системою,
можна уявити точки, лінії і полігони у вигляді списку координат. При цьому для
подання земної поверхні на площині використовуються різні картографічні
проекції, наприклад проекції Гаусса-Крюгера. Дані з карти, плану вводяться на
екран монітора шляхом оцифровування. Оцифрування може бути виконано
шляхом оцифровування кожної характерної точки об'єкта, або шляхом
сканування всього листа карти електронним сканером. Введення в базу даних
комп'ютера може бути також здійснений з електронних геодезичних приладів.
Описові характеристики об'єктів можуть вводитися з клавіатури комп'ютера.
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Дані аеро- і космічних зйомок, записані в цифровому вигляді, також можуть бути
введені в комп'ютер, минаючи паперову стадію.
Сучасні створення на основі ГІС технологій і геоекологічних уявлень
єдиної системи реєстрів та кадастрів дозволить чітко зв'язати один з одним
приватні інформаційні потоки по галузях і відомствам територіального
природокористування. В результаті з'явиться можливість обміну інформацією
між різними структурами державного та регіонального управлінь. Для цього
необхідно картографічне представлення різних галузевих фондів інформації в
одній геоінформаційній системі. Навіть обмін або конвертація даних з однієї
системи в іншу, вимагає певних налаштувань і аналізу взаємодії, розрізнянь
інформаційних потоків, як в графічній складовій, так і в базах даних (текстових
масивах даних). Деталізація інформації в рамках галузевих фондів даних
повинна здійснюватися за допомогою доопрацювання ГІС по конкретному
завданню цього напрямку.
Отже, метою створення та запровадження автоматизованої системи
державного кадастру України є первинний облік та реєстрація земельних
ділянок, об’єктів нерухомості та прав на них, ведення державного реєстру
земель.
Література
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УДК: 528(075)
ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЬЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЗЕМЛЕУСТРОЇ
Довга Л. Б., студентка, Бабушкіна Р. О. к.с.-г.н., доцент кафедри
землеустрою, геодезії та кадастру
ДВНЗ «Херсонський ДАУ»
В геодезії, землевпорядкуванні та картографії протягом попередніх віків
постійно нагромаджувалася інформація та знання про земну поверхню. В ХХ ст.
створення комп'ютера кардинально змінило та розширило можливості
застосування карт і планів. Цифрове представлення просторових даних отримало
назву ГІС (географічні інформаційні системи).
ГІС – це системи управління базами даних для роботи з територіальноорієнтованою інформацією. Використання технологічного обладнання та
сучасних інформаційних систем забезпечує введення вихідних даних,
накопичення, зберігання, поновлення, пошук, відображення, видачу та передачу
даних для інших користувачів.
Обробка результатів геодезичних вимірювань та побудова графічних
матеріалів (карт, планів), а також складання проектів внутрішньогосподарського
землевпорядкування,

розрахунок

та

розподіл

площ

з

використанням

персональних комп’ютерів вимагає освоєння нових комп’ютерних програм.
Сучасною і найбільш поширеною є комп’ютерна програма «Digitals», яка
призначена для створення геодезичних матеріалів (планів, карт), а також для
створення

топографічних

і

спеціальних

карт,

видання

карт

сільськогосподарських угідь, рішення інженерних і прикладних задач, надає
необмежені можливості для створення, редагування і перегляду цифрових карт.
Автоматизація топографічного картографування набула в останній час
значного розвитку як у науковому, так і у практичному відношенні. Цьому
сприяло широке впровадження у різні етапи і стадії топографічного
картографування

ЕОМ

та

інших

автоматичних
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пристроїв.

Важливою

особливістю успішного застосування засобів обчислюваної техніки у топографогеодезичному виробництві є насамперед представлення інформації про
місцевість не в традиційній картографічній (графічній) формі, а у вигляді
цифрових моделей місцевості (ЦММ) (рис.1). Цифрові методи створення
топографічних планів і карт мають суттєві переваги перед традиційними
методами топографічного картографування:
 більш висока точність подання картографічної інформації в порівнянні із
традиційними планами і картами відповідних масштабів, оскільки цифрові дані
вільні від помилок графічного зображення;
 можливість багатоцільового використання одержаних цифрових даних для
вирішення різних народногосподарських задач;
 можливість більш швидкого перетворення цифрових даних до будь-якого
масштабу, проекції, системи координат та ін.;
 зручність зберігання, пошуку і видачі цифрових даних за першою ж вимогою;
 необхідна цифрова модель рельєфу може бути представлена у вигляді регулярної
сітки, горизонталей, набору нерегулярних пікетів, контурів та ін.

Рис. 1 – Створення ЦМР
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Автоматизація топографічного картографування, як автоматизований
інформаційний процес в загальному випадку складається з таких етапів:
1) збір цифрової інформації у процесі наземної зйомки;
2) цифрова обробка топографічної інформації (одержаної на першому
етапі), яка в загальному випадку включає:
- первинну обробку зібраних матеріалів і зведення їх до єдиного
стандартизованого вигляду;
- створення цифрової моделі місцевості – це сукупність інформації
про всі елементи місцевості у цифровій формі, яка реалізована у вигляді
впорядкованого інформаційного масиву, що зберігається на машинних носіях
(дисках). Тобто, іншими словами, це модель земної поверхні і її елементів, їх
суттєвих ознак і взаємозв’язків; складовими частинами ЦММ є цифрова модель
рельєфу (ЦМР-рис.1) та цифрова модель ситуації;
- перетворення ЦММ у цифрову карту (план) – це створення моделі
земної поверхні, яка записана в кодовій формі і за встановленою структурою та
на носієві інформації із урахуванням прийнятих елементів математичної основи
карти і вимог картографічної генералізації щодо її картографічного зображення
(рис.2);
3) відтворення

обробленої

цифрової

інформації

у

картографічній формі за допомогою ЕОМ і систем графічного виводу.
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звичайній

Рис. 2 – Побудова топографічного плану за допомогою ЦМР
Програма «Digitals» дозволяє також робити збір векторної інформації з
растрових зображень (ручну векторизацію). Можливий збір з відсканованих карт
(планів), аерознимків або космічних знімків центральної і панорамної проекцій
[2].
Збір по знімках можливий як у стереорежимі, так і в моно (по одиночному
знімку). В останньому випадку потрібна наявність цифрової моделі рельєфу у
вигляді пікетів чи горизонталей контурів.
Наявність безлічі функцій, характерних для ГІС дозволяє використовувати
«Digitals» не тільки при топографічному зніманні сільськогосподарських угідь, а
й при вирішенні багатьох топографо-геодезичних задач. Так, функція пошуку
дозволяє робити вибірки об'єктів за різними критеріями й організовувати їх у
групи; система відліків використовується для видачі структурованих текстових
даних в інші системи, з метою наступної обробки і форматування; функція
створення графічних документів дозволяє опрацьовувати плани земельних
ділянок, державні акти, експлікації, і інші документи з необхідним оформленням.
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Окрема група функцій призначена для розпаювання земельних ділянок по
заданій площі, проектування кадастрових кварталів із вставкою доріг, створення
кадастрових обмінних файлів (рис. 3).

Рис. 3 – План землевпорядкування з розпаюванням земельних ділянок
Висновок: впровадження даного програмного продукту забезпечить
автоматизацію камеральної обробки польових вимірювань при топографічному
зніманні сільськогосподарських угідь.
Комп’ютерна програма «Digitals» потребує подальшого детального
вивчення та практичного застосування як в навчальному процесі так і в
виробничій діяльності наших фахівців.
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АНАЛІЗ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ОБ’ЄДНАНИХ
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У МЕЖАХ СВІТЛОВОДСЬКОГО
РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Дрозд О. С., інженер із землеустрою та кадастру, Лашко С. П., к.геол.н.,
доцент кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Світловодський район Кіровоградської області вирізняється своїм
розташуванням на побережжі великого водосховища (Кременчуцького),
великою часткою акваторії водосховища (33 % площі району), суттєвим
видовженням території району по побережжю (майже 1 : 3) та нерівномірністю
площі сільських рад (найбільша сільська рада переважає найменшу сільську раду
в 10,7 раз за загальною площею та в 3,2 рази за площею суходолу [1]).
Розрізняються сільські ради і за структурою земель. Так, частка
сільськогосподарських земель (у межах суходолу) коливається по сільським
радам від 56 до 71 %, а лісів та інших лісовкритих площ – від 19 до 40 %.
Адміністративно-територіальна реформа в Світловодському районі
практично не задіяна. Перша пропозиція (від адміністрації міста Світловодськ) –
об’єднати в єдину територіальну громаду м. Світловодськ (нині місто обласного
підпорядкування) та весь Світловодський район – не знайшла підтримки в
сільських

радах,

певною

мірою

через

значне

видовження

території

Світловодського району, не оптимальне розташування запропонованого
адміністративного центру (північно-східна околиця району), відсутність
належної за якістю транспортної мережі. Принаймні половина сільських рад
Світловодського району, розташованих у протилежній від адміністративного
центру частині території, були б віддалені від центру більш ніж на 20 км, а
найвіддаленіша Федірківська сільська рада – більш ніж на 40 км по дорогах
місцевого значення (через Глинське, Микільське, Подорожнє).
Досвід реформування території громад в інших областях України, зокрема
в Полтавській [2], показує, що громади, зазвичай, об’єднуються по 2–4. Утім, для
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умов Світловодського району такий підхід не є оптимальним, оскільки при
об’єднанні, навіть, по дві сільські ради за кращим варіантом (7 територіальних
громад [1]) громади відрізнялися б удвічі за площею суходолу і втричі – за
загальною площею. У Світловодському районі більш привабливим виглядає
можливість виходу територіальних громад до акваторії Кременчуцького
водосховища та дотримання принципу рівних стартових умов, включаючи
рівність площі територіальних громад і структури їх земельного фонду.
Проаналізуємо варіант формування у Світловодському районі двох великих
територіальних громад з виходом до Кременчуцького водосховища: Глинської
об’єднаної громади (у складі Великоандрусівської, Федірківської, Глинської,
Григорівської, Іванівської та Захарівської сільських рад) і Великоскелівської
об’єднаної громади (у складі Подорожненської, Микільської, Павлівської,
Великоскелівської, Миронівської та Озерської сільських рад). При проектуванні
територію кожної із сільських рад розглядали як єдине ціле, зважаючи на
міцність зв’язків між населеними пунктами сільської ради, що склалися
історично.
Запроектовані територіальні громади дійсно є рівновеликими за площею
(60869,7 га в Глинській територіальній громаді проти 60693,6 га в
Великоскелівській територіальній громаді; різниця площ – 0,003 %). Відстані від
населених пунктів до адміністративних центрів територіальних громад
(сс. Глинськ, Велика Скельова) становлять від 5 до 15,7 км (відповідно до
Методики формування спроможних територіальних громад [3]).
Соціальні

показники

запроектованих

територіальних

громад

Світловодського району відображає табл. 1, а структуру земель громад – рис. 1, 2
і табл. 2.
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Таблиця 1 – Соціальні показники запроектованих територіальних громад
Світловодського району
Амбулаторії загальної

Школи
№
з/п

практики сімейної

Назва

Заклади

територіальних

дошкільної

громад

І ІІІ І ІІ
ст.

ст.

освіти

медицини, дільничні
лікарні, центри

Заклади Населення,
культури

осіб

первинної санітарно
медичної допомоги

1

Глинська

2 Великоскелівська

4

2

6

6

10

6081

4

1

5

5

9

6867

Рис. 1 – Порівняння структури земель запроектованих територіальних громад
Світловодського району, %:
1 – сільськогосподарські землі; 2 – ліси та інші лісовкриті площі; 3 – забудовані землі; 4 –
заболочені землі; 5 – землі без рослинного покриву;
6 – землі під водою
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Таблиця 2 – Структура сільськогосподарських земель запроектованих
територіальних громад Світловодського району
У т. ч. по об’єднаним територіальним
№

Угіддя

з/п

1
2
3
4
5

Рілля
Багаторічні
насадження
Сіножаті
Пасовища
Під господарськими
будівлями і дворами

громадам

Площа по

району, га Глинська громада

Великоскелівська
громада

43530,4

га
24311,5

1031,4

377,9

1,2

653,5

2,6

1673,0
9088,2

1264,7
4874,2

4,0
15,5

408,3
4214,0

1,6
16,8

675,5

346,7

1,1

328,8

1,3

654,8

329,6

1,0

325,2

1,3

56653,3

31504,6

100

25148,7

100

%
77,2

га
19218,9

%
76,4

Інші
6

сільськогосподарські
землі
Всього

Рис. 2 – Розподіл сільськогосподарських угідь Світловодського району між
запроектованими територіальними громадами, %:
1 – рілля; 2 – багаторічні насадження; 3 – сіножаті;
4 – пасовища; 5 – під господарськими будівлями і дворами
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Різницю

в

структурі

земель

Глинської

та

Великоскелівської

територіальних громад можна вважати не суттєвою. Дещо більшою є площа лісів
та інших лісовкритих площ у межах Великоскелівської громади (на 2,3 %), проте
в обох громадах фактична лісистість близька оптимальній лісистості,
встановленій для Кіровоградської області на рівні 15 %. Окрім того, дещо нижча
лісистість

Глинської

громади

компенсується

більшою

акваторією

Кременчуцького водосховища.
За результатами проведених досліджень можна стверджувати, що
соціальні

та

кадастрові

показники

запроектованих

Глинської

та

Великоскелівської територіальних громад Світловодського району є досить
рівними, а отже і стартові умови функціонування цих громад будуть однаковими.
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УДК 504.064.36
ЩОДО ДОЦІЛЬНОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ГІС-МОНІТОРИНГУ
ВІБРАЦІЙНИХ ВПЛИВІВ
Козарь В. І., к.т.н., доцент кафедри геодезії, землевпорядкування та
кадастру, Козарь Л. М., ст. викладач кафедри геодезії, землевпорядкування
та кадастру
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Проаналізовано сучасний стан моніторингу вібраційних впливів та
обґрунтована доцільність проведення ГІС-моніторингу вібраційних впливів.
Розвиток науково-технічного прогресу та урбанізація призводять до
підвищення інтенсивності вібрації на територіях промислових підприємств,
населених пунктів та ін. Впровадження в промисловість нових технологічних
процесів, зростання потужності технологічного устаткування, механізація
виробничих процесів, збільшення у містах кількості транспортних засобів – усе
це призводить до підвищення рівнів вібрації, яка негативно впливає на людину
та міське середовище. Однак, на даний час в Україні відсутні рекомендації щодо
проведення моніторингу вібраційних впливів на територіях населених пунктів.
Відповідними службами у складі моніторингу фізичних факторів впливу
проводяться лише вибіркові спостереження за вібраційним забрудненням у
місцях проживання й відпочинку населення. Таким чином, питання створення й
запровадження системи моніторингу вібраційних впливів в умовах міського
середовища, зокрема із застосуванням ГІС-технологій, на даний час залишається
актуальним.
Для захисту населення та навколишнього середовища від шкідливих
вібраційних впливів необхідно здійснювати постійний контроль за рівнем
вібрації на територіях населених пунктів [1]. За допомогою проведення такого
контролю визначається стан навколишнього і виробничого середовища,
виявляються й фіксуються порушення санітарно-гігієнічних та інших норм і
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правил, а також пропонуються чи приймаються заходи для ліквідації виявлених
порушень.
У результаті проведення моніторингу вібраційних впливів одержують
наступні дані:
– первинні дані спостережень – визначають коректовані рівні
віброприскорення або рівні в октавних та третиннооктавних смугах частот;
– узагальнені дані спостережень на певній території за певний
проміжок часу;
– визначаються джерела вібраційних впливів на територіях населених
пунктів;
– оцінка ступеня небезпечності сучасних рівнів вібраційного впливу
для життєдіяльності населення та прогнози стану здоров’я людей при його
утриманні;
– виявлення зон підвищеної небезпеки та підготовка науково
обґрунтованих рекомендацій.
Складність організації та проведення моніторингу вібраційних впливів,
обумовлена

відсутністю

нормативно-методичної

документації,

єдиних

методичних та методологічних підходів. Нормативними документами також не
передбачено визначення місць для розміщення спостережних постів при
проведенні спостережень за вібрацією.
Наявність просторової складової у даних про вібраційні впливи вказує на
доцільність проведення моніторингу вібрацій із застосуванням систем, які
забезпечують обробку просторових даних. Такими системами можуть стати
географічні інформаційні системи (ГІС) [4].
За допомогою геоінформаційних технологій вирішуються локальні,
регіональні та глобальні завдання сталого розвитку територій, використання
природних ресурсів, охорони довкілля, забезпечення суспільної безпеки [3].
З поняттям «геоінформаційні технології» нерозривно пов’язане поняття
«географічна інформаційна система» (ГІС) [4].
269

Доцільність застосування ГІС при проведенні моніторингу вібраційних
впливів визначається наступними чинниками:
– наявність великих обсягів інформації та відстежуваних параметрів,
внаслідок

чого

використання

традиційних

методів

обробки

даних

є

неефективним;
– динамічний

характер

досліджуваних

процесів,

що

потребує

оперативного прийняття рішень;
– необхідність збільшення ступеню використання інформації з
наявних даних та підвищення детальності й достовірності створюваних карт;
– потреба в прогнозуванні зміни ситуації;
– необхідність забезпечення оперативної інформаційної підтримки
експертних рішень довідковими, фактографічними та аналітичними даними.
Геоінформаційний моніторинг вібраційних впливів – це система
спостереження за вібраційним забрудненням навколишнього середовища,
оцінки та аналізу впливу вібрації на досліджувану територію і прогнозу стану
довкілля з використанням ГІС-технологій.
За допомогою ГІС-моніторингу виділяються комфортні та дискомфортні
вібраційні зони на територіях населених пунктів, визначаються об’єкти, що
потрапляють до зони впливу джерел вібрації та оцінюється вплив джерел на
людину

та

оточуюче

геоінформаційного

середовище.

моніторингу

За

вібраційних

результатами
впливів

проведеного
встановлюється

необхідність розміщення пунктів спостереження на території дослідження,
проводяться інструментальні вимірювання та розроблюються заходи щодо
попередження або зменшення впливу вібрації на навколишнє середовище.
Проведення моніторингу вібраційних впливів із застосуванням ГІСтехнологій дозволяє автоматизувати процеси отримання інформації про стан
навколишнього середовища та оцінити вплив вібрації на об’єкти місцевості.
Схема геоінформаційного моніторингу вібраційних впливів може бути
побудована на основі загальної схеми моніторингу (рис. 1).
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Оцінка
вібраційної
ситуації із
застосуванням ГІС

Спостереження
(інструментальний
контроль параметрів)

Оцінка
фактичного
стану
середовища

Заходи з
нормалізації
стану
середовища

Оцінка
прогнозованого стану
середовища

Прогнозування стану
середовища

Рис. 1 – Схема моніторингу вібраційних впливів з використанням ГІСтехнологій
Наведена на рисунку схема моніторингу, окрім загальних завдань, що
вирішуються

при проведенні

моніторингу, дозволяє проводити аналіз

вібраційних впливів із застосуванням ГІС-технологій.
Блок «Оцінка вібраційної ситуації із застосуванням ГІС» є важливим для
прийняття попередніх рішень щодо раціональної побудови мережі моніторингу
на території. Проведення відповідної оцінки вібраційної ситуації дозволяє
визначати можливу вібраційну небезпеку для міського середовища за допомогою
ГІС-технологій. ГІС-аналіз надає змогу встановити джерела забруднення та їх
місцезнаходження, а також об’єкти, що потрапляють до зони впливу джерел
вібрації.
Блоки «Спостереження» та «Прогнозування стану середовища» як
складові системи моніторингу тісно взаємопов’язані, так як прогноз стану
навколишнього середовища можливий лише за наявності репрезентативної
інформації про його фактичний стан (прямий зв'язок). Побудова прогнозу, з
одного боку, передбачає знання закономірностей змін стану середовища та
наявних можливостей чисельного розрахунку, а з іншого – прогноз стану
повинен визначати структуру та склад спостережної мережі (зворотний зв'язок).
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Інформаційною базою для формування блоку "Спостереження" є дані замірів
параметрів вібрації.
Спостереження за вібраційними впливами необхідно проводити у двох
режимах – загальному та оперативному.
Загальний (стандартний) моніторинг – це система спостережень, яка
здійснюється в нормальному режимі постійно. Інформація, яку отримують при
таких спостереженнях, дає можливість оцінювати і прогнозувати стан
навколишнього природного середовища, а також розробляти пропозиції для
прийняття управлінських рішень на всіх рівнях. Загальний моніторинг повинен
забезпечувати оптимальні за кількістю параметри та періодичність спостережень
на пунктах, об’єднаних в єдину інформаційно-технологічну мережу.
Оперативний (кризовий) моніторинг – це спостереження спеціальних
показників на цільовій мережі пунктів у реальному масштабі часу за окремими
об’єктами, джерелами підвищеного екологічного ризику в окремих регіонах, що
визначені зонами надзвичайної екологічної ситуації, а також у районах аварій із
шкідливими

наслідками.

Спостереження

необхідно

здійснювати

з

максимальною частотою. Інформація, яку отримують, дає можливість
оперативно реагувати на кризові ситуації та приймати рішення щодо обмеження
й ліквідації їх наслідків та створення безпечних умов життя і здоров’я населення.
Оцінка даних, отриманих в результаті спостережень або прогнозу,
передбачає, з одного боку, визначення збитків від негативних вібраційних
впливів, а з іншого – вибір оптимальних умов для життя та діяльності людини на
територіях населених пунктів. Одержання достовірної інформації про динаміку
зміни середовища від вібраційних впливів є важливою складовою процесу
прийняття управлінських рішень. Крім цього, результати оцінки існуючого та
прогнозованого стану довкілля надають можливість уточнити вимоги до системи
спостережень.
Отже, геоінформаційний моніторинг вібраційних впливів дозволяє
проводити аналіз та оцінку ступеня впливу вібрації від різних джерел на умови
проживання та здоров’я населення на основі системи показників, що дають
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уявлення про кількість, потужність, вібраційні характеристики джерел
забруднення, періоди їх дії, про ареали поширення вібрації та лінійні розміри й
площі зон вібраційного дискомфорту, а також про особливості впливу
планувальних рішень територій на ступінь їх захисту від вібрацій.
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УДК 332.2:332.3
НОВІ ПІДХОДИ ДО ОБЛІКУ І МОНІТОРИНГУ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ
Крельштейн П. Д., к.т.н., доцент кафедри землеустрою і кадастру,
Дубницька М. В., аспірантка кафедри землеустрою і кадастру
Київський національний університет будівництва і архітектури
Сьогодні в Україні водними об’єктами опікуються дев’ять різних служб у
складі п’яти міністерств. Кожне відомство веде облік водних об’єктів у власній
інформаційній системі, причому дійсно автоматизованими і відкритими є лише
системи земельного і містобудівного кадастру [1–8]. Державний водний кадастр
існує у вигляді трьох відокремлених одна від одної частин, з яких
автоматизована лише одна, а решта являють собою табличні бази даних без
геопросторової прив’язки. Детальна інформація про водні об’єкти, що міститься
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у паспортах рибогосподарських технологічних водойм, так і залишається у
відомчих

архівах

у

паперовому

вигляді.

Перелік

внутрішніх

водних

судноплавних шляхів (теж має текстовий вигляд) взагалі не пов’язаний з жодним
іншим зведенням даних. Наостанок, усі існуючі облікові системи позбавлені
аналітичних інструментів. Натомість, водні об’єкти носять тривимірний
характер, тому їх облік в існуючих 2D кадастрових системах не може бути
повноцінним; потрібна тривимірна система.
Сьогодні на державному рівні відсутня зведена система обліку водних
об’єктів, немає єдиного інформаційного поля для прийняття рішень стосовно
них. Відсутність зведеної повної інформації про водні об’єкти призводить до
невиправних помилок при розробці містобудівних регламентів і проектів
будівництва. Ми не знаємо достовірної площі водного дзеркала, повного
переліку об’єктів водного фонду, меж їх захисних смуг. І якщо дно судноплавних
річок, як-то Дніпро, частково вивчене (хоча інформація є застарілою), то озера,
які становлять значну частку водного фонду, взагалі залишаються поза увагою.
Немає зведеної інформації про кількісні і якісні характеристики води в них, про
її об’єм, тому неможливо аналізувати водогосподарську, екологічну і біологічну
ситуацію в цих об’єктах, вирішувати інженерні задачі і приймати рішення
стосовно них. На нашу думку, ведення 3D кадастру водних об’єктів дозволило б
частково вирішити проблеми їх ефективного обліку і моніторингу.
Одним з найпоширеніших інструментів для вивчення дна водойм є усім
відомий ехолот. Однак при проведенні дослідницьких або розвідувальних робіт
такі прилади зазвичай розміщували на судах середнього і великого флоту, які
вимагають фарватеру відповідної глибини, а більш дрібні водні об’єкти не
вивчалися. Нова технологія ехолокаційного зондування дозволила не лише
вивчати дно водойм будь-якої глибини, а й мінімізувати вплив людського
фактору на результат за рахунок автоматизації процесу.
На малому судні (резиновому човні) встановлений модернізований ехолот
зі звуженим і посиленим пучком звукових променів, який дозволяє фіксувати
глибини до 60 м і вивчати дно, проникаючи крізь шар мулу товщиною 0,5 м.
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Положення судна в кожний момент часу з геодезичною точністю фіксує GPSприймач. Просторова дискретність вимірів становить 1 кв. дм, а просторові
координати кожної точки дна X, Y, Z визначаються з точністю ± 10 см. Судно
рухається заздалегідь визначеними галсами на автопілоті; електродвигун має
ресурс 3–3,5 години. Комплекс обладнаний глибинною системою з камерою, яка
заміняє роботу водолазів при виявленні підводних предметів. Датчики хімічного
аналізу дозволяють визначати 10 показників: мутність води, рН – водневий
показник, загальний зміст солей, загальну жорсткість, встановлювати рівень
вмісту у воді заліза, нітратів, хлору, йоду, фосфатів та пестицидів. Наостанок,
програмне забезпечення бортового комп’ютера дозволяє отримувати вказану
інформацію в режимі реального часу.
Безперечними перевагами описаного автоматизованого ехолокаційного
знімального комплексу є:
1. Здешевлення вартості робіт за рахунок мінімізації людської праці,
витрат на паливо і обладнання.
2. Об’єктивізація результатів зйомки шляхом виключення людського
фактору завдяки автоматизації процесу.
3. Можливість отримання результатів у режимі реального часу, що
дозволяє, наприклад, контролювати глибину водойми в процесі очищення дна
або видобутку піску.
4. Комплексність результатів, які дозволяють одночасно всебічно
охарактеризувати водойму і можуть бути імпортовані в ГІС за рахунок
просторової прив’язки.
5. Можливість дослідження водойм будь-якої глибини.
Описаний знімальний комплекс може бути використаний як основний
інструмент для наповнення 3D кадастру інформацією про водні об’єкти.
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ
ГРОМАД У ГЛОБИНСЬКОМУ РАЙОНІ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Кривонос Ю. С., інженер із землеустрою та кадастру, Лашко С. П., к.геол.н.,
доцент кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Глобинський район розташований у південно-західній частині Полтавської
області, на лівому березі р. Дніпра. Із заходу його омиває Кременчуцьке
водосховище, акваторія якого складає 29,8 % площі району.
Загальна площа земель Глобинського району – 247429 га, площа суходолу
– 182224 га. Майже 60 % території району (148292 га) становлять
сільськогосподарські землі, у тому числі 58,3 % – сільськогосподарські угіддя.
Ріллі – 51,1 % від загальної площі району, сіножатей – 2,7 %, пасовищ – 4 %,
багаторічних насаджень – 0,5 % (або 69,4 %, 3,7 %, 5,4 %, 0,7 % відповідно від
площі суходолу). Землі під водами покривають 33,4% території району, ліси та
інші лісовкриті площі – 2,9 %.
Сільськогосподарське освоєння Глобинського району не рівномірне, в
західній частині суходолу району взагалі низьке. Так, за середнього показника
сільськогосподарського освоєння сільських рад району на рівні 80–93 %
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аналогічний показник західних сільських рад – Бугаївської та Святилівської –
складає відповідно 42 % і 59 % (там натомість сільського господарства
практикують вирощування риби в ставках і лиманах). У той же час найменша
розораність земель притаманна як західним, так і східним сільським радам, через
широкий розвиток на території останніх річкової мережі (у Святилівській
сільській раді розорані 44,3 % земель суходолу, у Бугаївській – 33,7 %, у
Федорівській – 43,3 %, у Івановоселищенській – 43,6 %, середня розораність
суходолу району – 69,4 %).
Станом на березень 2017 року Глобинський район формують одна
об’єднана територіальна громада (з центром у місті Глобине), одна селищна
(Градизька)

та

територіальної

20

сільських

громади

(у

рад.
складі

Створення

Глобинської

Глобинської

міської,

Опришківської, Пирогівської, Борисівської та Бабичівської

об’єднаної
Жуківської,

сільських рад,

сукупною площею 40519,56 га – 16,38 % загальної площі району або 22,25 %
його суші) затверджене Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 994-р
від 23.09.2015 р. [1].
Були також пропозиції об’єднати: 1) Кринківську та Землянківську сільські
ради; 2) Пустовійтівську, Фрунзівську та Обознівську сільські ради;
3) Манжеліївську та Заможненську сільські ради; 4) Кринківську, Землянківську,
Зубанівську, Івановоселищенську, Петрівську, Федорівську та Куп’єватівську
сільські ради.
Перші три пропозиції взагалі не витримують критики – через нелогічність
таких утворень. В одному випадку компактність запроектованої територіальної
громади порушується наявністю всередині неї автономної Пузиківської сільської
ради, у двох інших випадках – значним видовженням території запроектованих
громад і нерівними (дуже ламаними) межами їх контурів. Проблема
компактності пар сільських рад, тим більше видовжених, притаманна також
суміжному з Глобинським Семенівському району [2].
У четвертій пропозиції, щодо формування великої Кринківської
територіальної громади шляхом об’єднання семи сільських рад, принцип
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компактності території враховано. Проте ця територіальна громада своїм
розташуванням завадить формуванню суміжних компактних територіальних
громад іншими сільськими радами району.
На наш погляд перспективний план реформування територіальних громад
має охоплювати всю територію адміністративного району та ґрунтуватися на
єдиних принципах. Для прикладу приймемо такі основні умови: створювані
об’єднані територіальні громади повинні бути компактними, рівновеликими (чи
подібними) за площею та мати однакові або приблизно рівні стартові умови за
кадастровими показниками; проектування проводити з дотриманням вимог
нормативно-правових актів України щодо межі територій спроможних
територіальних громад і визначення їх адміністративних центрів [3, 4].
Територія Глобинського району має дуже видовжену із заходу на схід
форму: відношення протяжності території в двох основних напрямках складає
3,8:1 загалом і 2,5:1 у межах суші району. За такого видовження території
створення всіх об’єднаних територіальних громад з коефіцієнтом компактності
близьким до 1,0 буде проблемним, тому в нашому проектуванні за орієнтир
приймаємо коефіцієнт компактності території створюваних громад від 1,0 до 2,0.
Розглянемо

два

варіанти

формування

територіальних

громад

Глобинського району. Варіант І враховуватиме всю територію району,
включаючи акваторію Кременчуцького водосховища, а варіант ІІ – лише
суходільну частину району.
За варіанту І можливим є створення 3 об’єднаних територіальних громад –
Глобинської, Куп’єватівської та Броварківської (рис. 1).
Глобинська територіальна громада проектується у складі Глобинської
об’єднаної територіальної громади, Градизької селищної, Погребівської,
Пустовійтівської, Пузиківської, Обознівської сільських рад та 6432 га акваторії
Кременчуцького водосховища, що прилягає до побережжя нинішньої Градизької
селищної ради.
Куп’єватівська територіальна громада проектується у складі 10 східних
сільських рад – Землянківської, Зубанівської, Івановоселищенської, Петрівської,
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Кринківської, Куп’єватівської, Федорівської, Заможненської, Фрунзівської,
Манжеліївської.
Броварківська територіальна громада проектується у складі 6 західних
сільських рад – Святилівської, Бугаївської, Гриньківської, Горбівської,
Броварківської, Пронозівської – та акваторії Кременчуцького водосховища
Глобинського району за виключенням 6432 га.

Рис. 1 – Перспективний план формування територіальних громад Глобинського
району з урахуванням акваторії Кременчуцького водосховища
Параметричні показники територіальних громад Глобинського району за
варіанту І реформування наведені в табл. 1, а особливості структури їх
земельного фонду – на рис. 2.
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Таблиця 1 – Порівняння параметрів територіальних громад Глобинського
району за варіанту І реформування
Назва
територіальної
громади
Глобинська
Куп’єватівська
Броварківська
Загальна територія
району

Площа
га

%

Периметр
, км

Видовжен
ня, км

71684,2
2
65567,9
8
110176,
80
247429,
00

27,0
33,0
40,0

132,5
117,3
175,3

36,9
27,22
37,28

100,0

341,0

97,4

Середня Коефіцієнт
ширина, компактнос
км
ті
31,1
1,2
21,78
1,25
31,91
1,17
25,6

3,8

Рис. 2 – Порівняння структури земельного фонду територіальних громад
Глобинського району за варіанту І реформування, %:
1 – сільськогосподарські землі; 2 – рілля; 3 – ліси та інші лісовкриті площі; 4 – забудовані
землі; 5 – землі під водою в межах суші; 6 – землі громадян; 7 – землі запасу

Структура запроектованих територіальних громад Глобинського району за
варіанту

І

реформування

є

досить

подібною.

Менша

частка

сільськогосподарських угідь у складі Броварківської територіальної громади
компенсується акваторією Кременчуцького водосховища та великою кількістю
озер, лиманів, ставків у межах суходолу.
За варіанту ІІ у Глобинському районі можливим є створення 5 об’єднаних
територіальних громад – Бугаївської, Глобинської, Івановоселищенської,
Куп’єватівської та Градизької (рис. 3).
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Бугаївська територіальна громада проектується у складі 6 північнозахідних сільських рад району – Святилівської, Бугаївської, Гриньківської,
Горбівської, Жуківської, Броварківської.
Глобинська територіальна громада проектується у складі Глобинської
міська та 5 південних сільських рад – Пустовійтівської, Пузиківської,
Обознівської, Погребівської, Бабичівської.

Рис. 3 – Перспективний план формування територіальних громад Глобинського
району за вирівнювання площ суходолу
Івановоселищенська територіальна громада проектується у складі 5
північно-східних

сільських

рад

–

Землянківської,

Зубанівської,

Івановоселищенської, Петрівської та Кринківської.
Куп’єватівська територіальна громада проектується у складі 5 південносхідних сільських рад – Федорівської, Заможненьскої, Манжеліївської,
Фрунзівської та Куп’єватівської.
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Градизька територіальна громада проектується у складі 5 південнозахідних сільських (селищних) рад – Градизької, Опришківської, Пирогівської,
Борисівської, Пронозівської.
Параметричні показники територіальних громад Глобинського району за
варіанту ІІ реформування наведені в табл. 2, а особливості структури їх
земельного фонду – на рис. 4.
Суттєво відрізняється хіба що низька частка сільськогосподарських угідь
у Бугаївській територіальній громаді. Але, як зазначалося раніше, це
компенсується наявністю там озер, лиманів, ставків для риборозведення. В
іншому структури запроектованих територіальних громад Глобинського району
за варіанту ІІ реформування загалом подібні.
Проаналізовані нами варіанти реформування територіальних громад
Глобинського району показують, що в межах району можна створювати
територіальні

громади

рівновеликої

площі,

подібні

за

кадастровими

показниками, якщо керуватися єдиними принципами проектування в межах
усього району.
Таблиця 2 – Порівняння параметрів територіальних громад Глобинського
району за варіанту ІІ реформування
Назва територіальної
громади

КоефіВидовження,
Середня
цієнт
Периметр, км
км
ширина, км компакт%
ності

Площа в межах суші
га

Глобинська
42312,46
Градизька
28813,16
Бугаївська
45530,76
Івановоселищенська 35904,64
Куп’єватівська
29663,34
Територія району в
182224,36
межах суші

23,0
16,0
25,0
20,0
16,0

87,69
101,5
121,8
78,1
87,5

28,7
26,08
25,02
24,17
24,4

21,12
14,82
18,96
14,38
12,8

1,35
1,76
1,32
1,6
1,9

100,0

247,0

64,6

25,6

2,5
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Рис. 4 – Порівняння структури земельного фонду територіальних громад
Глобинського району за варіанту ІІ реформування, %:
1 – сільськогосподарські землі; 2 – рілля; 3 – ліси та інші лісовкриті площі; 4 – забудовані
землі; 5 – землі під водою в межах суші; 6 – землі громадян; 7 – землі запасу
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СУЧАСНИЙ СТАН РЕФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
ГЛОБИНСЬКОГО РАЙОНУ
Кривонос Ю. С., інженер із землеустрою та кадастру, Лашко С. П., к.геол.н.,
доцент кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру, Чирва О. О.,
студентка
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського,
м. Кременчук
Формування територіальних громад в Україні відбувається відповідно до
чинних нормативно-правових актів з цього питання: Закону України «Про
добровільне об’єднання територіальних громад», Закону України «Про
співробітництво територіальних громад», Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Методики формування спроможних територіальних
громад [1–4].
У

Глобинському

районі

Полтавської

області

адміністративно-

територіальна реформа почалася з Рішення № 159 51-ої (позачергової) сесії VI
скликання Глобинської міської ради від 18 березня 2015 року [5] відносно
підтримки пропозиції Глобинського міського голови щодо ініціювання
добровільного

об’єднання

територіальних

громад

Глобинсьої

міської,

Жуківської, Опришківської, Пирогівської, Пустовійтівської, Пузиківської,
Обознівської сільських рад у Глобинську об’єднану територіальну громаду (рис.
1). Загальна площа ініційованої громади – 45858,76 га або 18,54 % від площі
Глобинського району.
15 квітня 2015 року своїм Рішенням № 192 52-а сесія VI скликання
Глобинської міської ради [6] надала згоду на добровільне об’єднання
Глобинської територіальної громади у складі Глобинсьої міської, Жуківської,
Опришківської, Пирогівської, Пустовійтівської, Пузиківської, Обознівської
сільських рад та інформаційне забезпечення цих сільських рад щодо проведення
громадського обговорення пропозиції про їх об’єднання.
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Після громадських обговорень Обознівська та Пустовійтівська сільські
ради відмовилися приєднуватися до Глобинської об’єднаної територіальної
громади, а інші сільські ради надали згоду про своє приєднання. Окрім того,
протягом двох місяців надійшли нові пропозиції щодо адміністративнотериторіального реформування Глобинського району.
Уже 18 червня 2015 року на другому пленарному засіданні 29-ої сесії
Полтавської обласної ради було схвалено Перспективний план формування
територій громад Полтавської області [7], з новими пропозиціями від
Глобинського району. Відповідно до цього плану на території Глобинського
району запропоновано створення чотирьох територіальних громад (рис. 2):
1) Глобинської територіальної громади – у складі Глобинської міської,
Жуківської, Опришківської, Пирогівської, Борисівської

та Бабичівської

сільських рад (загальною площею 40519,56 га – 16,38 % від площі району);
2) Кринківської територіальної громади – у складі Кринківської та
Землянківської сільських рад (20576,24 га – 8,32 % площі району);
3) Пустовійтівської територіальної громади – у складі Пустовійтівської,
Фрунзівської та Обознівської сільських рад (17185,5 га – 6,95 % площі району);
4) Манжеліївської територіальної громади – у складі Манжеліївської та
Заможненської сільських рад (11949,74 га – 4,83 % площі району).
Своїм Рішенням № 346 від 24 червня 2015 року 54-а сесія VI скликання
Глобинської міської ради [8] повідомила Пузиківську сільську раду про
неможливість її об’єднання з Глобинською територіальною громадою у зв’язку
з відхиленням аналогічної пропозиції Пустовійтівською сільською радою,
відсутністю спільних меж Глобинської громади з Пузиківською сільською радою
та порушенням основних умов добровільного об’єднання територіальних громад
щодо нерозривності території об’єднаної територіальної громади, передбачених
п. 2 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних
громад» [1].
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Рис. 1 – Перспективний план формування територіальних громад Глобинського
району від 18 березня 2015 року (за [5])

Рис. 2 – Перспективний план формування територіальних громад Глобинського
району від 18 червня 2015 року (за [7])
На цій же 54-ій сесії прийнято Рішення № 348 [9] щодо розробки проекту
Глобинської об’єднаної територіальної громади у складі Глобинської міської,
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Жуківської, Опришківської, Пирогівської, Борисівської

та Бабичівської

сільських рад (рис. 3).

Рис. 3 – Перспективний план формування територіальних громад Глобинського
району від 24 червня 2015 року (за [9])
Проект формування Глобинської об’єднаної територіальної громади
схвалений Рішенням № 406 Глобинської міської ради від 21 липня 2015 року (55
сесія VI скликання) [10]. Цим же рішенням Проект направлений до Полтавської
Держадміністрації для надання висновку щодо відповідності цього Проекту
Конституції та Законам України.
Рішенням № 481 Глобинської міської ради від 06 серпня 2015 року (56
сесія VI скликання) [11] Проект про об’єднання Глобинської територіальної
громади направлений до Полтавської обласної ради з клопотанням про його
схвалення.
На 30-ій (позачерговій) сесії Полтавської обласної ради VI скликання від
13 серпня 2015 року клопотання про утворення Глобинської об’єднаної міської
територіальної громади Глобинського району Полтавської області отримало
схвалення. Запропоновано також призначити перші місцеві вибори депутатів
Глобинської міської ради та Глобинського міського голови [12].
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23 вересня 2015 року Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 994р [13] затверджено Перспективний план формування територій громад
Полтавської області, згідно з яким створюється Глобинська міська територіальна
громада у складі Глобинської міської, Жуківської, Опришківської, Пирогівської,
Борисівської та Бабичівської сільських рад, з адміністративним центром у місті
Глобине. Площа територіальної громади – 40519,56 га (16,38 % від загальної
площі Глобинського району або 22,25 % його суші). Чисельність населення
громади станом на 01 січня 2015 року – 16379 осіб, кількість населених пунктів
– 23.
Перші місцеві вибори на території Глобинської об’єднаної територіальної
громади пройшли 25 жовтня 2015 року, з обранням депутатів Глобинської
міської ради І скликання, Глобинського міського голови та 5 сільських старост
(сс. Жуки, Бабичівка, Опришки, Пироги, Бориси).
04 грудня 2015 року Розпорядження Кабінету Міністрів України № 994-р
від 23 вересня 2015 року [13] зазнало змін у вигляді редакції розпорядження
Кабінету

Міністрів

України

№

1281-р.

Запропоновано

створення

в

Глобинському районі ще й Кринківської об’єднаної територіальної громади у
складі

Кринківської,

Землянківської,

Зубанівської,

Івановоселищенської,

Петрівської, Федорівської та Куп’єватівської сільських рад (рис. 4), з центром у
селі Великі Кринки. Утім, рішення про створення Кринківської територіальної
громади наразі ще не прийнято, пропозиція знаходиться на стадії громадських
обговорень.
На сьогодні в межах Глобинського району Полтавської області можна
констатувати наявність лише однієї спроможної територіальної громади –
Глобинської об’єднаної, створення якої затверджено Розпорядженням Кабінету
Міністрів України і де відбулися місцеві вибори. Цей факт необхідно
враховувати при формуванні інших територіальних громад у Глобинському
районі, розглядаючи Глобинську об’єднану територіальну громаду як одне ціле
[13]. Інші територіальні утворення в межах Глобинського району, існуючі та
проектні, логічно розглядати як ціле виключно в межах сільських рад.
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Рис. 4 – Перспективний план формування територіальних громад Глобинського
району в редакції Кабінету Міністрів України від 04 грудня 2015 року № 1281-р
(за [13])
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РАДІАЦІЙНИЙ СТАН ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОЇ ОКОЛИЦІ СЕЛИЩА
НОВА ГАЛЕЩИНА, ЯК ТЕРИТОРІЇ БУДІВНИЦТВА БІЛАНІВСЬКОГО
ГЗК
Лашко С. П., к.геол.н., доцент кафедри геодезії, землевпорядкування та
кадастру
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Пилипко С. В., доктор філософії з хімії та фізичної хімії матеріалів
КАЕ – комісаріат з атомної енергії та альтернативних джерел енергії,
м. Гренобль, Рона-Альпи, Франція
Ткаченко М. О., інженер-геофізик
Східно-Українська геофізична розвідувальна експедиція ДГП «Укргеофізика»,
м. Полтава
Проаналізовано сучасний радіаційний стан північно-західної околиці
селища Нова Галещина та його можливі зміни в результаті експлуатації
Біланівського кар’єру залізистих кварцитів.
Питання радіаційної безпеки на північно-західній околиці селища Нова
Галещина набуло вагомого значення відразу ж після оголошення рішення про
будівництво Біланівського ГЗК. Починаючи з 2012 року, в межах території
будівництва нового комбінату проводяться системні дослідження радіаційного
стану природного середовища [1–7].
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Зазначимо, що практично всі мінерали та гірські породи містять
радіонукліди природного походження (в різній кількості). Найнебезпечнішими з
точки зору радіаційного захисту вважаються радіонукліди 238U, 232Th і 40K.
Територія Біланівського родовища залізистих кварцитів не є виключенням
і потенційно може містити, окрім розсіяних включень, навіть, скупчення
(прожилки) природних радіонуклідів U та/або Th із підвищеною їх
концентрацією. Вірогідність цього підкреслюють знахідки уранових руд у
крайній, північно-східній частині Біланівського родовища залізистих кварцитів
– на північно-західній околиці селища Нова Галещина. У науковій літературі ці
знахідки отримали назву Кременчуцького уранового родовища [8], хоча
співіснують

і

інші

формулювання,

наприклад,

«уранова

мінералізація

Кременчуцького рудопрояву» [3] чи «Кременчуцький рудопрояв урану» [6]. Ми
схильні дотримуватися назви «Кременчуцький рудопрояв урану», трактуючи
його поклади як «непромислові або з невизначеними параметрами» (відповідно
до існуючої класифікації, наведеної в Інструкції із застосування Класифікації
запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ
уранових руд) [9].
Кременчуцький рудопрояв урану сформувався у тріщинуватій зоні порід
саксаганської світи, представлених залізистими кварцитами з прошарками
хлорито-амфіболо-біотитових і магнетито-амфіболо-слюдистих сланців (рис. 1).
Зона характеризується накладеними процесами вторинного окварцювання,
окиснення залізних руд, лужного та карбонатного метасоматозу. Уранові рудні
тіла мають лінзо- та стовпоподібну форму. Їх протяжність по простяганню та
падінню складає перші сотні метрів, за потужності до 10 м і більше. Уранові руди
алюмосилікатні та залізо-оксидні, вкраплені та прожилкові. Головними рудними
мінералами є уранініт (уранова слюдка), уранова чернь (колоїднодисперсний
продукт зміни уранініту), магнетит і гематит [8]. За вмістом урану руди відносять
до рядових, а за вмістом заліза загального – до багатих (понад 50 %).
Як вказувалося вище, ділянка Кременчуцького рудопрояву урану
розташована на північно-західній околиці селища Нова Галещина. За проектом
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гранична

межа

майбутнього

Біланівського

кар’єру

віддалена

від

Кременчуцького рудопрояву урану приблизно на 500 м на захід. Радіаційний
стан навколишнього середовища довкола Кременчуцького рудопрояву урану
нині занепокоєння не викликає [2]. Надійним екраном для цього слугує потужна
(115 м) товща перекриваючих осадових порід (суглинків, пісків, глин, мергелів,
алевролітів, пісковиків).
За даними попередніх досліджень [1–3] потужність радіоактивного
випромінювання середовища (гамма-фон у повітрі) змінюється на північнозахідній околиці селища Нова Галещина від 8,96 до 15,92 мкР/год (рис. 2).
Потужність еквівалентної дози гамма-випромінювання коливається від 5,5 до
19,45 мЗв/10 років (рис. 3). Активність еманації радону складає від 20 до
507 Бк/м3 (рис. 4). При цьому перевищення рекомендованого рівня дії
рівноважної об’ємної активності радону для існуючого житла (400 Бк/м3)
встановлено виключно в районі розташування Кременчуцького рудопрояву
урану. Максимальний показник активності радону безпосередньо в межах
Біланівського

кар’єру

становить

217

Бк/м3

(фактично

вдвічі

менше

рекомендованого рівня дії рівноважної об’ємної активності радону для
існуючого житла).
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Рис. 1 – Геологічна карта ділянки Кременчуцького рудопрояву урану (за [8]): 1
– магнетитові роговики та джеспіліти з прошарками хлорито-амфіболобіотитових і магнетито-амфіболо-слюдистих сланців; 2 – сланці хлоритоамфіболо-біотитові, кварцово-хлорито-слюдисті, магнетито-амфіболо-слюдисті
та інші; 3 – сланці хлорито-талькові, актиноліто-хлорито-талькові, карбонатнохлорито-талькові; 4 – сланці філітовидні кварцово-слюдисті з прошарками
аркозових пісковиків; 5 – аркозові пісковики та кварцито-пісковики; 6 – граніти
та мігматити; 7 – уранові руди; 8 – зони уранового зруденіння.
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Рис. 2 – Картограма потужності радіоактивного випромінювання у північній
частині Біланівського кар’єру (за [2])

Рис. 3 – Картограма потужності еквівалентної дози опромінення у північній
частині Біланівського кар’єру (за [2])
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Рис. 4 – Картограма активності еманації радону з ґрунту у північній частині
Біланівського кар’єру (за [2])
Досліджені природні води, як поверхневі, так і підземні, не є джерелом
радіаційної

загрози,

оскільки

не

містять

радіоактивних

елементів

у

концентраціях, які перевищують фонові. Вміст природних радіонуклідів
(сумарна альфа-активність і вміст окремих нуклідів) у водах Біланівського
родовища коливається в діапазоні від 0,06 до 0,8 Бк/л [4].
Рівні іонізуючого випромінювання в районі будівництва Біланівського ГЗК
становлять у середньому 0,09 бер/рік, за максимального зафіксованого значення
– 0,13 бер/рік (або відповідно 0,9 і 1,3 річних граничних доз для місцевого
населення, що відноситься до опромінюваних осіб категорії В за класифікацією,
наведеною в Державних санітарних правилах при добуванні, збагачуванні та
переробці

руд,

які

містять

техногенно-підсилені

походження ДСП 6.6.1.6.2-082-02 [10]).
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джерела

природного

Примітка. Рівні річних гранично допустимих і граничних доз для осіб
різних категорій опромінення рекомендовані Міжнародною комісією з
Радіаційного захисту (МКРЗ) [11, 12] і прийняті в Україні: для осіб категорії А
(усе тіло) – 5 бер/рік, для осіб категорії Б – 0,5 бер/рік, а для осіб категорії В –
0,1 бер/рік.
Техногенні джерела радіаційного випромінювання в районі дослідження
не установлені, тому оцінювати потрібно лише радіаційне випромінювання від
природних джерел.
Середня питома активність 238U, 232Th і 40K у ґрунтах території дослідження
складає відповідно 348, 166 і 410 Бк/кг [2] (за середньосвітових показників
активності радіонуклідів земного походження 33, 30 і 400 Бк/кг відповідно).
Таким чином, у районі Біланівського родовища залізистих кварцитів питома
активність радіонуклідів уранового і торієвого рядів у ґрунтах є вищою за
середньосвітові показники у 10,5 і 5,5 рази відповідно.
Питома ефективна активність осадових і метаморфічних гірських порід
Біланівського родовища загалом є меншою 370 Бк/кг, що дозволяє
використовувати їх для всіх видів господарської діяльності без обмежень (I клас
радіоактивності за НРБУ-97 [13]). Лише для магнетитових сланців з інтервалу
глибин 225-245 м свердловини GT-17 (центральна частина запроектованого
Біланівського кар’єру, 2,5 км на південний захід від північно-західної околиці
селища Нова Галещина) встановлена середня питома ефективна активність 458
Бк/кг (переважно за рахунок підвищеної на порядок торієвої – 232Th – і калієвої –
40

К – мінералізації), що відносить ці гірські породи до ІІ класу радіоактивності за

НРБУ-97 (використання тільки для промислового будівництва та будівництва
шляхів) [4].
Висновки
1. Рівень радіаційного фону місцевості на північно-західній околиці
селища Нова Галещина нині не перевищує норм з радіаційної безпеки. Проте
ґарантувати сталість цього рівня на перспективу за умов розробки Біланівського
кар’єру із застосуванням вибухових засобів не можливо (через потенційне
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руйнування покладів Кременчуцького рудопрояву урану вибуховими хвилями та
наступну міграцію радіонуклідів).
2. Середній рівень дозових навантажень на мешканців селища від джерел
зовнішнього опромінення теж не перевищує норм. У той же час максимально
можливий рівень дозових навантажень для населення складає 130 % від
дозволеного рівня (перевищення – майже на третину).
3. Аномальні радіаційні прояви формуються в районі дослідження
переважно ураном-238 і продуктами його розпаду. При цьому питома активність
ґрунтів за цими радіонуклідами у 5–10 разів перевищує середньосвітові
показники.
4. Підвищені рівні питомої активності радіонуклідів уранового та
торієвого рядів у ґрунтах району дослідження вимагають постійного
радіоекологічного моніторингу на всіх етапах експлуатації Біланівського
кар’єру.
5. На території дослідження у багатьох випадках спостерігається
перевищення показника 0,1 Бк/л вмісту природних радіонуклідів у водах, що
вимагає проведення розгорнутих радіонуклідних аналізів вод регіону (вимоги
НРБУ-97/Д-2000 [14]).
6. З огляду на підвищену забрудненість підземних вод рекомендується
передбачити безоплатне забезпечення мешканців селища Нова Галещина
привозною водою, яка за своїм фізико-хімічним складом відповідатиме
санітарним нормам для питного водокористування (ДСанПіН 2.2.4.–171–10
[15]).
Література
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НОРМУВАННЯ РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ ПРИ РОЗРОБЦІ
РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН
Лашко С. П., к.геол.н., доцент кафедри геодезії, землевпорядкування та
кадастру
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського,
Тишко Ю. В., інженер-геолог, головний фахівець
ПАТ «Інпроектсервіс», м. Миколаїв
В Україні радіаційний контроль проводиться як при виконанні
геологорозвідувальних робіт, так і при розробці родовищ корисних копалин.
Зокрема передбачено гамма-каротаж всіх бурових свердловин (пошукових,
розвідувальних, експлуатаційних тощо) і радіометричний контроль усього
піднятого на поверхню керну. Радіаційному моніторингу підлягають також інші
гірські виробки – шурфи, штольні, кар’єри, шахти. Окрім того, на наявність
радіації перевіряють продукцію гірничодобувних підприємств і відходи їх
виробництва.
Питання радіаційної безпеки в Україні при розробці родовищ корисних
копалин регулюються Законами України, державними актами у сфері санітарногігієнічного, екологічного контролю та правилами і нормами з радіаційної
безпеки, зокрема: Законами України «Про захист людини від впливу іонізуючого
випромінювання», «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» [1,
2]; нормами радіаційної безпеки України (НРБУ-97 і НРБУ-97/Д-2000) [3, 4];
санітарними правилами забезпечення радіаційної безпеки України (ДСП
6.6.1.6.2-082-02 і ОСПУ-2005) [5, 6]; міжнародними нормами безпеки МАГАТЕ
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для захисту від іонізуючих випромінювань та безпечного поводження із
джерелами випромінювання [7]; правилами безпеки при розробці родовищ
корисних копалин відкритим способом (НПАОП 0.00-1.33-94) [8]; технічними
умовами радіоекологічного моніторингу селітебних територій (ДСТУ 4742:2007)
[9].
Обов’язковими для виконання є рекомендації Міжнародної комісії по
Радіаційному захисту (МКРЗ), наприклад, публікації 103МКРЗ і 115 МКРЗ [10,
11].
У практичній роботі бажано також керуватися санітарними правилами
поводження з мінеральною речовиною, матеріалами та відходами, які вміщують
техногенно-підсилені джерела природного походження (ДСП ТПДПП-06) [12],
підготовленими Державною санітарно-епідеміологічною службою України, але
не затвердженими і в дію не введеними.
Нормування у галузі радіаційної безпеки базується на встановленні
граничних рівнів іонізуючого випромінювання (на відміну від граничних
концентрацій хімічних речовин у компонентах навколишнього середовища,
прийнятих у санітарному та екологічному нормуванні).
Основу сучасних концепцій нормування іонізуючого випромінювання
складає принцип обмеження дози опромінення на людину. Оскільки
радіочутливість людського організму – одна з найвищих у природі, вважається,
що заходи радіаційної безпеки, які застосовуються для захисту людей,
гарантують захист окремих біоценозів і біосфери загалом.
Радіочутливість різних органів і тканин людини є різною, тому введено
поняття критичного органу – органу, тканини, частини тіла чи всього тіла,
опромінення якого в умовах нерівномірного опромінення організму завдає
найбільшої шкоди здоров’ю певної особи чи її потомству.
Нормами ДСП 6.6.1.6.2-082-02 [5] встановлено категорії осіб, що
опромінюються: категорія А − персонал, який постійно чи тимчасово працює
безпосередньо з джерелами іонізуючого випромінювання; категорія Б −
обмежена частина населення, що отримує пряму вигоду від ситуації
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опромінення, безпосередньо з джерелами іонізуючого випромінювання не
працює, але за умовами проживання чи розміщення робочих місць може
зазнавати дії іонізуючого випромінювання; категорія В − інше населення. Для
осіб категорії А встановлені річні гранично допустимі дози (ГДД), для категорій
Б і В – річні граничні дози (ГД). Зокрема рекомендоване Міжнародною комісією
з Радіаційного захисту [10, 11] і прийняте в Україні дозове обмеження
опромінення для осіб категорії А (усе тіло) складає 5 бер/рік, для категорії Б –
0,5 бер/рік, а для категорії В – 0,1 бер/рік.
Таким чином, для радіометриста видобувного кар’єру (особа категорії А)
річна гранично допустима доза іонізуючого випромінювання складає 10 річних
граничних доз іонізуючого випромінювання екскаваторника цього ж кар’єру
(особи категорії Б) або 50 річних граничних доз іонізуючого випромінювання
посереднього мешканця, що проживає за межами санітарно-захисної зони
видобувного кар’єру (особи категорії В). Безпеку посереднього мешканця
гарантує дотримання вимог державних санітарних правил планування та
забудови населених пунктів (ДСП 173-96) щодо санітарно-захисної зони
гірничодобувного підприємства [13].
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ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ БІЛАНІВСЬКОГО РОДОВИЩА ЗАЛІЗИСТИХ
КВАРЦИТІВ З ОГЛЯДУ ЙОГО ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Лашко С. П., к.геол.н., доцент кафедри геодезії, землевпорядкування та
кадастру
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Яценко В. Г., к.геол.н., старший науковий співробітник
Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України
Проаналізовано особливості геологічної будови Біланівського родовища
залізистих кварцитів і способи можливої його розробки. Поставлене питання
про економічну доцільність підземного та комплексного відкрито-підземного
способів розробки Біланівського родовища.
Біланівське родовище залізистих кварцитів відоме з 60-х років минулого
століття. Розташоване воно на землях Дмитрівської та Бондарівської сільрад
Кременчуцького району Полтавської області в межах одного із залізорудних
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районів України – Кременчуцького, який простягається на 45 км вузькою смугою
(шириною

0,5–3,8

км)

від

берегів

Дніпродзержинського

водосховища

(м. Горішні Плавні) на північ, паралельно течії річки Псел (рис. 1).
Кременчуцький залізорудний район формує безперервний ланцюг десяти
родовищ (ділянок) різного ступеню розвідки: з півдня на північ – ГорішньоПлавнінського, Лавриківського, Єристівського, Біланівського, Зарудянського,
Галещинського (включаючи Галещинське (Кременчуцьке) родовище багатих
залізних

руд),

Васильківського,

Харченківського,

Мануйлівського

та

Броварківського. Поверхня кристалічного фундаменту цих родовищ поступово
занурюється у північному напрямку під кутом 1–1,5°, внаслідок чого потужність
перекриваючої осадової товщі теж поступово збільшується – від 15 м у крайній
південній частині Кременчуцького залізорудного району до 650 м у його
північній частині [1–4].

Рис. 1 – Схема Кременчуцького залізорудного району [http//www.ferrexpo.com/]
Розвідані запаси магнетитових кварцитів Кременчуцького залізорудного
району складають 20,7 млрд. т, а багатих залізних руд (із вмістом заліза
загального 55 % – Галещинське родовище) – 0,3 млрд. т.
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Територія Біланівського родовища, як похідна першої надзаплавної тераси
р. Дніпра, являє собою слабо розчленовану ерозійно-акумулятивну рівнину з
помірними підвищеннями й пониженнями рельєфу, де розповсюджені
переважно

солончаки

та

заболочені

низинні

ділянки.

Район

сільськогосподарський, практично безлісний, з помірним континентальним
кліматом. Гідрографічна мережа району відноситься до басейну р. Дніпра,
представлена лівою притокою р. Дніпра річкою Псел (меридіонального
простягання, 3–4 км на захід від Біланівського родовища) та річкою Рудька
(широтного простягання, притокою р. Псла), що перетинає родовище в його
північній частині.
Звіт про детальну розвідку Біланівського родовища залізистих кварцитів
(за 1975–1979 рр.) складений геологами Кременчуцької ГРЕ. За звітом балансові
запаси та прогнозні ресурси магнетитових кварцитів цього родовища становлять
1,7 млрд. т.
У будові Біланівського родовища виділяють два структурні яруси –
нижній, представлений докембрійськими кристалічними породами, і верхній,
складений осадовими відкладами кайнозою.
Нижній структурний ярус має складчасто-блокову будову, зумовлену
наявністю низки антиклінальних і синклінальних структур субмеридіонального
та північно-західного простягання. Верхній структурний ярус формують
горизонтально залягаючі товщі, із незначним зануренням на північний схід.
Кристалічні
метаморфічними

породи
утвореннями

Біланівського

родовища

конкско-верховцевскої

серії

представлені
архею

та

криворізької серії протерозою, а також відповідними їм за віком комплексами
гранітоїдів [1, 2, 4, 5].
Породи

конксько-верховцевської

серії

зустрічаються

у

вигляді

лінзовидних останців амфіболітів і кварцово-біотитових сланців серед
гранітоїдів дніпропетровського і кіровоградсько-житомирського комплексів.
Породи криворізької серії залягають на еродованій поверхні конксько307

верховцевських порід. Загальна просторова послідовність залягання утворень
криворізької серії – зі сходу на захід, починаючи з давніх порід.
Залізисті кварцити Біланівського родовища пов’язані із саксаганською
світою криворізької серії, в розрізі якої виділені чотири залізисті (К 22, К23, К25,
К27) і чотири сланцеві (К21, К24, К26, К28) горизонти (рис. 2, табл.). На сучасному
етапі розвитку науки ці горизонти трактуються як підсвіти.

Рис. 2 – Геологічна карта докембрію Біланівського залізорудного родовища (за
[6]): 1 – діабази (β1РR1-PR2); 2 – уранове зруденіння; 3 – зони прояву лужного і
карбонатного метасоматозу; 4 – 6 – утворення кіровоградсько-житомирського
гранітоїдного комплексу (ρlγmPR1k); 7 – 23 – породи саксаганської світи (див.
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табл. 1) (7 – К28; 8 – К27; 9 – К26; 10 – К254; 11 – К253; 12 – К252; 13 – К251; 14 –
К24; 15 – К23 нерозчленована; 16 – К233; 17 – К232; 18 – К231; 19 – К22
нерозчленована; 20 – К223; 21 – К222; 22 – К221; 23 – К21); 24 – К1 – аркозові
пісковики, філіти; 25 – ARkv – амфіболіти, сланці кварцово-біотито-амфіболові;
26 – 28 – тектонічні порушення; 29 – 34 – геологічні границі (зокрема 31 – між
кондиційними та некондиційними рудами); 35 – профілі комплексних
обстежень родовища 2012–2013 рр.; 36 – контури запроектованого кар’єру.
Таблиця – Горизонти саксаганської світи криворізької серії в межах
Біланівського родовища залізистих кварцитів
Горизонт
1

Характеристи
ка горизонту

Склад порід горизонту

2

3
сланці

К28

сланцевий

кварцово-біотитові,

хлоритизовані,

з

місцями

прошарками

кварцових

дрібнозернистих метапісковиків
кварцити магнетитові, кумінгтоніто-магнетитові
К27

залізистий

та біотито-магнетитові з лінзами кварцовомагнетито-біотитових сланців
сланці кварцово-біотитові філітовидні та мета
пісковики

К26

сланцевий

кварцово-польовошпатові,

карбонатизовані,

іноді

з

часто

прошарками

кумінгтоніто-магнетитових

кварцитів;

конгломерати, седиментаційні брекчії
кварцити
К254

залізистий

магнетитові

магнетитові
з

та

кумінгтоніто-

прошарками

кварцово-

кумінгтонітових та кварцово-біотитових сланців,
хлоритизованих, місцями з гранатом
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кварцити
К253

залізистий

магнетитові

червоносмугасті

з

прошарками сіросмугастих магнетитових та
кумінгтоніто-магнетитових кварцитів
сланці

К251

залізистий

кварцово-біотитові

магнетито-кумінгтонітові
прошарками

та

з

кварцово-

магнетитом,

з

магнетито-кумінгтонітових

кварцитів
сланці кварцово-біотитові філітовидні, кварцовоК24

сланцевий

гранато-біотитові,

іноді

з

прошарками

магнетито-кумінгтонітових кварцитів, в основі з
пластоподібними тілами колчеданів
кварцити кумінгтоніто-магнетитові та сланці

К233

залізистий

кварцово-магнетито-кумінгтонітові з рідкими
прошарками

кварцово-кумінгтонітових

з

магнетитом сланців
кварцити кумінгтоніто-магнетитові та сланці
К232

залізистий

кварцово-магнетито-кумінгтонітові та кварцовомагнетито-біотитові
кварцити

К231

залізистий

кумінгтоніто-магнетитові

та

магнетитові з прошарками кварцово-магнетитокумінгтонітових

і

кварцово-магнетито-

біотитових сланців
К223

залізистий

кварцити

магнетитові,

переважно

червоносмугасті, тонкошаруваті
кварцити магнетитові, іноді з куммінгтонітом,

К222

залізистий

сіросмугасті,

тонко-

та

середньошаруваті,

місцями з прошарками кварцово-магнетитокумінгтонітових сланців
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кварцити

магнетитові,

переважно

червоносмугасті, тонкошаруваті, в основі –
К221

залізистий

кумінгтоніто-магнетитові

з

прошарками

кварцово-магнетито-кумінгтонітових і кварцовомагнетит-біотитових сланців
сланці
К21

сланцевий

кварцово-біотитові

та

кварцово-

кумінгтонітові, часто хлоритизовані, з гранатом,
з тонкими прошарками кварцових метапісковиків

Кора вивітрювання кристалічних порід (палеозой-мезозойського віку)
представлена бурими залізняками, глиноземистим і залізистим латеритом,
строкатими та білими каолінами, іншими глинистими утвореннями. Потужність
кори вивітрювання в окремих місцях сягає 20–40 м. Особливо потужна кора
вивітрювання сформувалася в зонах розривних тектонічних порушень, у вигляді
локальних депресійних воронок.
Осадова товща в межах Біланівського родовища має потужність від 84 до
115 м, представлена породами палеогенової (бучацька, київська, харківська
світи) та четвертинної систем.
Бучакська

світа

(Р2bč)

представлена

кварцово-глауконітовими

глинистими пісками, вуглистими глинами, а також брекчією кристалічних порід
(в основі світи). Потужність бучацьких відкладів змінюється від 6 до 31 м.
Київська світа (Р2kv) складена сірувато-білими мергелями, у низах розрізу
– із зернами кварцу та лінз кварцового піску. Потужність київських відкладів
змінюється в межах 25–40 м.
Харківська світа (Р3hr) представлена переважно кварцово-глауконiтовими
алевролітами, у нижній частині – кварцово-глауконітовими пісковиками.
Потужність світи коливається від 0 до 37 м, збільшуючись на північ.
Четвертинні відклади (QIІI-IV) в межах Біланівського родовища поділяють
на два літологічно різні горизонти. У нижньому горизонті переважають сірі
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кварцові піски, а у верхньому горизонті – сірувато-жовтувато-бурі піщанисті
суглинки. Загальна потужність четвертинних відкладів сягає 12–20 м.
Біланівське родовище залізистих кварцитів розташоване в межах
Південно-Галещинської складчастої зони, сформованої трьома основними
структурами – Біланівською антикліналлю та суміжними з нею на захід і схід
Зарудянською і Галещинською синкліналями [3, с. 11]. Кондиційні за вмістом
заліза та потужністю пласти відповідають синкліналям. Структура родовища
ускладнена низкою розривних порушень переважно північного та північносхідного простягання. Найбільш значимими тут є Галещинський, Біланівський і
Ревівський (Діагональний) розломи. Амплітуда зміщень у розломах змінюється
від десятків до сотень метрів. Поширення метаморфічних порід на захід обмежує
Криворізько-Кременчуцький (Головний) глибинний розлом.
Рудні тіла утворюють значні пластові поклади потужністю від 50 до 400 м.
Основним рудним мінералом є магнетит, нерудними мінералами – кварц і
кумінгтоніт. Розрізняють залізні руди двох різновидів – магнетитові та
кумінгтоніто-магнетитові. Середній вміст заліза магнетитового в рудах
коливається від 20 до 35 %. Залягання пластів залізистих кварцитів досить круте,
виключно західне, під кутами 55–65°, місцями – до 75°.
Розробку Біланівського родовища планує здійснювати один з підрозділів
компанії Ferrexpo – ТОВ «Біланівський ГЗК».
Технологічно запроектовано відкритий спосіб розробки Біланівського
родовища – до максимальної глибини балансових запасів (600 м), із
продуктивністю 45 млн. тон кварцитів на рік. Термін існування Біланівського
кар’єру, з врахуванням періоду затухання виробництва, складе 40 років.
Запроектована система розробки кар’єру – вибухово-розкривна з поступовим
поглиблюванням, за зовнішнього розташування відвалів розкривних порід.
Окрім кар’єру передбачені площі під адмінбудівлі й збагачувальну
фабрику (в Кияшках), під відвали розкривних порід, хвостосховище,
проммайданчик. Будівництва відводу в обхід кар’єру потребує залізнична гілка
Галещина – Потоки.
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Примітка. Запроектована площа відводу земель під промислові та
інфраструктурні об’єкти Біланівського ГЗК становитиме 3359 га переважно
сільськогосподарських земель.
З економічної точки зору переваги відкритого способу розробки
Біланівського родовища залізистих кварцитів є безперечними. Проте в
сучасному світі економічні чинники поступаються екологічним і соціальним
чинникам.
Геологічна будова Біланівського родовища (з його круто падаючими
рудними пластами) сприяє як відкритій, так і підземній розробці залізних руд.
На часі розглянути питання економічної доцільності підземного та комплексного
відкрито-підземного способів розробки Біланівського родовища.
Література
1. Бордунов И. Н. Геология Кременчугского железорудного района / И.
Н. Бордунов. – Киев: Наукова думка, 1964. – 218 с.
2. Доброхотов

М.

Н.

Геология

и

железорудные

месторождения

Кременчугского района / М.Н. Доброхотов. – Москва: Недра, 1964. –
221 с.
3. Железисто-кремнистые формации Украинского щита. Т. 2. Докембрий ІІІ
/ [под ред. Н. П. Семененко]. – Киев: Наук. думка, 1978. – 367 с.
4. Железисто-кремнистые структуры месторождений и рудных районов / Я.
Н. Белевцев, А. В. Вайло, В. В. Ветренников [и др.]. – Киев: Наукова
думка, 1989. – 156 с.
5. Железисто-кремнистые формации докембрия европейской части СССР.
Метаморфизм / Я. Н. Белевцев, О. Я. Беляев, В. В. Ветренников [и др.]. –
Киев: Наукова думка, 1991. – 211 с.
6. Основні результати інструментальних радіоекологічних досліджень
території Біланівського залізорудного і Кременчуцького уранового
родовищ / Є. Б. Краснов, А. О. Студзінська, В. Г. Верховцев [та ін.] //
Техногенно-екологічна безпека та цивільний захист. – 2013. – № 6. –
С. 89–99.
313

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВСТАНОВЛЕННЯ ЦІЛЬОВОГО
ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ
Помазан М. В., к.т.н., старший викладач кафедри геодезії, землевпорядкування та
кадастру, Пальок В. І., магістр
Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського
Розглянуто існуючі методичні підходи до встановлення цільового
використання земель. Визначені їх переваги та недоліки. Запропоновано
застосування технологій еколого-економічного моделювання, що дозволить на
їх основі вирішити питання оптимізації структури земельних угідь.
Ефективне використання земельних ресурсів є одним з визначальних
факторів екологічної безпеки та економічного розвитку держави. Встановлення
оптимального в екологічному і економічному аспектах співвідношення
земельних угідь в землекористуванні є основним заходом у формуванні
сприятливого територіального середовища (особливо в сільській місцевості) та
збереженні властивостей природних ландшафтів.
Оптимізаційні методи активно досліджувалися світовою та вітчизняною
економічною наукою. Основоположниками теорії оптимального розподілу
ресурсів

можна

визнати

ряд

вчених:

Л.

В.

Канторовича,

А. Г. Аганбегяна, С. Гасса, Д. Гейла, Е. Г. Гольштейна, Д. Данціга,
У. Кандлера, В. В. Леонтьева, В. С. Немчінова, В. В. Новожилова,
Н. Рейнфельда, Р. Фергюсона, Э. Хеді, Д. Б. Юдіна.
Питанням оптимізації використання земель присвячені праці вітчизняних
дослідників:

Д.

І.

Бабміндри,

С.

Ю.

Булигіна,

Д.

С.

Добряка,

О. П. Канаша, Н. В. Козлова, В. О. Леонця, В.Л. Любчика, В. В. Медведєва, Л. Я.
Новаковського, Н. В. Палапи, Б. І. Пархуця, І. А. Розумного, В. Ф. Сайка, А. Я.
Сохнича, А. М. Третяка та інших.
До останнього часу, на теренах України, в недостатній мірі розглядалася
наукова проблема комплексного підходу до екологічної та економічної
оптимізації землекористування. Досить ґрунтовному аналізу піддається
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сучасний

стан

землекористування

(особливо,

сільськогосподарського),

відзначаються його нинішні недоліки, але при цьому не окреслюються науковометодичні підходи до удосконалення структури земельних угідь. Недостатня
увага приділяється застосуванню методів економіко- та еколого-математичного
моделювання при спробах оптимізації структури земельних угідь.
Вирішення проблеми оптимізації землекористування вбачається в
удосконаленні еколого-економічних критеріїв і методологічних підходів до
встановлення цільового використання земель та визначенні на їх основі
оптимізованої структури земельних угідь.
На сьогодні можна достатньо чітко виділити три принципових підходи до
встановлення цільового використання земель [1]:
1. Експертний – коли рішення приймається одним чи групою
спеціалістів на підставі наявного досвіду виконання землевпорядних робіт та
практичного розуміння екологічної і господарської доцільності використання
земель у тих чи інших угіддях;
2. Класифікаційний – коли напрямок використання земель визначається
на основі певної класифікації земель за придатністю, яка будується на основі
показників, що характеризують відповідність екологічних та економічних
властивостей земель (ґрунтовий покрив, рельєф, рослинність, гідрологія тощо)
певним утилітарним цілям;
3. Еколого-економічне моделювання – яке передбачає створення
математичної моделі земельного фонду за даними обстежень і екологоекономічної

оцінки

з

подальшим

пошуком

оптимізованої

структури

землекористування на основі критерію оптимальності.
Недосконалість експертного методу обумовлюється суб’єктивністю
експертних оцінок, що можуть спричиняти неточність, а інколи і обумовлювати
тенденційність кінцевих рішень.
Класифікаційний підхід є більш досконалим для встановлення складу
землекористування,

коли

напрямок

використання

земель

визначається

диференційовано на підставі об’єктивних показників, що характеризують
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природні та економічні властивості земель і, відповідно, їх придатність для
використання у складі тих чи інших угідь. Недосконалістю цього методу слід
вважати повну детермінованість (усі вказівки є чіткими й однозначними)
можливого спектру рішень і від цього виникає неможливість одночасного
врахування різних за направленістю цілей оптимізації.
Пошук серед нескінченної множини можливих рішень стає можливим за
умови

застосування

технологій

еколого-економічного

моделювання

та

відповідного математичного інструментарію. В цьому випадку з’являється
можливість аналітично визначити найбільш ефективне використання земель для
певної території з урахуванням економічних, екологічних та інших умов і
обмежень.
Дослідження

із

застосування

економіко-математичних

методів

в

управлінні земельними ресурсами та при проведенні землеустрою розвивалися
практично паралельно аналогічним роботам математичного моделювання
економічних процесів у сільському господарстві. Різниця заключається в тому,
що в основі економіко-математичного моделювання лежала організація
раціонального використання землі і оптимізувались питання різних складових
частин та елементів проектів землевпорядкування.
Якість підходів до моделювання напрямків оптимізації використання
земельних угідь на прикладі економіко-математичної моделі визначення
напрямків

удосконалення

ресурсного

потенціалу

сільськогосподарських

підприємств адміністративного району розглянуті та проаналізовані.[2]. Цей
аналіз доцільно виконувати на основі загальноприйнятих підходів до опису
економіко-математичних моделей [3,4,5].
Перспективність застосування еколого-економічного моделювання для
пошуку оптимальної структури земельних угідь землекористувань визначають
ряд положень:
 пошук найкращого варіанту серед нескінченної множини можливих
варіантів;
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 відхід від внутрішньої ієрархічності при обранні напрямів
використання земель;
 забезпечується рівність всіх можливих варіантів в межах критерію
оптимальності;
 науковість та математична об’єктивність рішень, в межах точності та
детальності постановки задачі та завдання критерію оптимальності (величина
допустимої похибки, відхилень, методу оптимізації, застосовуваних оцінок
можуть бути заданими);
 можливість

комплексного

врахування

різнопланових

цілей

оптимізації в критерії оптимальності на основі їх кількісної оцінки;
 наявність значних перспектив удосконалення методу, в контексті
подальшого розвитку інформаційних технологій.
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ВИКОРИСТАННЯ 3D-МОДЕЛЕЙ РЕЛЬЄФУ МІСЦЕВОСТІ ПРИ
ПРОЕКТУВАННІ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ПРОТИЕРОЗІЙНИХ ЗАХОДІВ
Русіна Н. Г. канд.пед.наук, викладач, Люльчик В. О., к.с.-г.н., викладач,
Лагоднюк Р. А. викладач
ВСП «Рівненський коледж НУБіП України»
Сучасна система протиерозійних заходів потребує моделювання рельєфу
місцевості. Розглянуто сучасні підходи 3D-моделювання території.
Проаналізовано можливість і доцільність використання 3D-моделі рельєфу
місцевості, побудованої за допомогою нового програмного продукту Surfer
компанії Golden Software, у проектуванні сучасної системи протиерозійних
заходів.
Найактуальнішою проблемою для довкілля є ерозія ґрунтів. Найбільш
технічно поширеною – водна ерозія, під якою розуміють сукупність процесів
руйнування ґрунту, формування наносів

під впливом води і деградації

ландшафту. Адже в Україні водній ерозії піддається 29 % ріллі, а поверхневе
змивання

досягає

15

т/га

і

більше,

струминне

викликає

утворення

канав глибиною 15 см і завширшки 55 см.
Сьогодні широко використовують ГІС для вивчення ерозійних процесів.
Так М. Підлипна стверджує, що програмні засоби ГІС є сукупністю більшою чи
меншою мірою інтегрованих програмних модулів, які забезпечують реалізацію
всіх основних функцій ГІС. На основі базових модулів реалізуються функції, а
саме [3, с.9]: 1) введення і верифікації даних; 2) зберігання і маніпулювання
даними; 3) перетворення систем координат і трансформації картографічних
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проекцій; 4) аналізу і моделювання; 5) виведення і подання даних; 6) взаємодії з
користувачем.
Науковці Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича
стверджують, що сучасна система протиерозійних заходів потребує процесоорієнтовних моделей, які враховують ландшафтно-екологічні й антропогенні
фактори та умови. Вчені пропонують використовувати окремі модулі
геоінформаційної системи АreGis для автоматизації створення фрагментів
картографічної моделі, які вміщують функції та візуалізації просторової
інформації. Основним і найбільш об’ємним етапом роботи з програмою є
нагромадження інформації та створення бази геоданих, яка містить три основні
типи наборів даних: класи просторових об’єктів (таблиці, що містять точкову,
лінійну чи полігональну геометрію для географічних об’єктів), набір растрових
даних, таблиці [2].
Саме реалізація підходу моделювання території дає можливість оцінити
небезпеку ерозії в просторових умовах на різних типах ґрунтах, рослинного
покриву, мінливою кількістю опадів. Тому проектування протиерозійних заходів
як складової системи охорони земель від водної ерозії є необхідною умовою
формування екологічно збалансованих ландшафтів.
Термін «модель» походить від латинського слова «modulus», що означає
міра. Моделювання базується на існуванні аналогії (подібності) між об’єктами
чи явищами, що часто мають різну природу. Модель містить у собі найбільш
характерні для задачі риси або параметри досліджуваного об’єкта. Вона
абстрагується від неістотного, другорядного [2, с. 76-80]. Моделювання
відкрило широкі можливості для візуалізації різноманітних ерозійних явищ і
процесів.

Створення

їх

аналогів

полегшує

проведення

екологічного-

географічного аналізу території та проектування комплексу протиерозійної
організації території.
Вихідною основою картографічного моделювання при екологічних
дослідженнях є вчення про єдність та взаємозв’язок предметів й явищ дійсності
та закономірностей їх розвитку. Процес моделювання включає такі поєднані між
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собою стадії: вивчення параметрів реально існуючої геосистеми та побудова на
цій основі її моделі; дослідження моделі та екстраполяція одержаних результатів
на його оригінал – геосистему. Основні напрями моделювання геосистем:
відтворення структури, взаємозв’язків та динаміки їх розвитку. Моделювання
структури геосистем пов’язане з відтворенням територіальних і галузевих
аспектів структури [6].
На сьогодні використовуються різні найпопулярнішими програмними
продуктами для тривимірного представлення середовища є ArcScena, 3ds Max,
SketchUp, Maya, ArcGIS.
Сучасним програмним пакетом для створення тривимірних моделей земної
поверхні є Surfer, яка створена невеликою американська компанія Golden
Software, що знаходиться в штаті Колорадо [5]. Логіку роботи з пакетом можна
представити у вигляді трьох основних функціональних блоків:
1) побудова цифрової моделі поверхні (рельєфу);
2) допоміжні операції з цифровими моделями поверхні (рельєфу);
3) візуалізація поверхні.
Цифрова модель поверхні традиційно представляється у вигляді значень у
вузлах прямокутної регулярної сітки, дискретність якої визначається в
залежності від конкретної розв'язуваної задачі. Для зберігання таких значень
Surfer використовує власні файли типу GRD (двійкового або текстового
формату), які вже давно стали стандартом для пакетів математичного
моделювання.
Можливо три варіанти отримання значень у вузлах сітки: 1) за вихідними
даними, заданим в довільних точках області (у вузлах нерегулярної сітки), з
використанням алгоритмів інтерполяції двовимірних функцій; 2) обчислення
значень функції, заданої користувачем в явному вигляді. До складу програми
Surfer входить досить широкий набір функцій тригонометричних, Бесселя,
експоненціальних, статистичних та деяких інших; 3) перехід від однієї
регулярної сітки до іншої, наприклад при зміні дискретності сітки (тут, як
правило,

використовуються

досить
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прості

алгоритми

інтерполяції

і

згладжування, так як вважається, що перехід виконується від однієї гладкої
поверхні до іншої) [4].
При побудові поверхонь Surfer забезпечуються принципи:1) отримання
зображення шляхом накладення декількох прозорих і непрозорих графічних
шарів; 2) імпорт готових зображень, в тому числі отриманих в інших додатках;
3) використання спеціальних інструментів малювання, а також нанесення
текстової інформації і формул для створення нових і редагування старих
зображень.
За допомогою різноманітних варіантів накладення карт, їх різного
розміщення на одній сторінці можна отримати найрізноманітніші варіанти
представлення складних об'єктів і процесів. Зокрема, дуже просто отримати
різноманітні варіанти комплексних карт з поєднаним зображенням розподілу
відразу декількох параметрів. Всі типи карт користувач може відредагувати за
допомогою вбудованих інструментів малювання самого Surfer.
Типографія земної поверхні – це надійна інформація про активність
ерозійних процесів у минулому та наявну потенційну небезпеку. Для вивчення
проявів водної ерозії необхідно мати найширшу деталізацію рельєфу
обстежуваної території. Використання нових технологій дає змогу спостерігати
за ерозією ґрунтів у тривимірному просторі. На рис. 1 показано цифрову модель
рельєфу 3D-модель території з нанесеними горизонталями, виконану за
допомогою програми Surfer.

Рис. 1 – 3D-модель території з нанесеними горизонталями, виконану за
допомогою програми Surfer
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Цифрова 3D-модель рельєфу дозволяє визначити розміщення основних
елементів протиерозійної організації території в системі контурно-меліоративної
організації землекористування
Дослідженнями доведено, що найповніше і найефективніше можна
запобігти ерозії в системі ґрунтозахисного обробітку з контурно-меліоративною
організацією землекористування. Суть цієї системи насамперед полягає в
диференційному підході до використання орних земель, які поділяють на три
технологічні групи.
Перша група: рівнинні землі, а також схили крутістю до 3°, які
технологічно придатні для вирощування просапних культур (у тому числі
буряків) упоперек схилу. Згідно з рекомендаціями Інституту землеробства
УААН, концентрують усі просапні культури та посіви озимої пшениці,
вирощуваної за інтенсивною технологією з обов'язковими технологічними
коліями впоперек схилів або контурно. Розміщення колії навіть на незначних
схилах уздовж призведе до різкого посилення розмиву ґрунту, втрат елементів
живлення, замулювання водойм. До другої технологічної групи належать
оброблювані землі на схилах крутістю від 3 до 7°, де розміщують інтенсивні
зерно-трав'яні сівозміни (1–2 – багаторічні трави; 3 – озима пшениця; 4 – озиме
жито; 5 – ячмінь з підсівом багаторічних трав). Третя технологічна група – це
землі на схилах крутістю понад 7°, на яких передбачають постійне залуження з
коротким польовим періодом. Схили крутістю понад 20° після терасування
використовують під плодові та лікарські деревні насадження – горіх, обліпиху,
чорноплідну горобину, калину, липу.
Таким чином, контурно-меліоративна організація території передбачає
виділення меж контурів технологічних груп земель, за якими проектуються
водорегулювальні

лісосмуги,

посилені

найпростішими

гідротехнічними

спорудами (канави в нижньому міжрядді і вал або вал-дорога внизу узлісся –
рубежі першого порядку). Зв'язок у системі еколого-технологічних груп земель
виконує свою основну функцію безпечного відведення незатриманої у середині
полів агротехнічними заходами частини стікаючої води в залужені водотоки,
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вони

є

спрямовуючими

лініями

для

контурного

виконання

окремих

технологічних організацій і насамперед основного обробітку та сівби
сільськогосподарських культур.
Відповідно

до

представленого

зображення

3D-моделі

розроблено

контурно-меліоративну організацію території, що показано на рис. 2.

Рис. 2 – Контурно-меліоративна організація території
Отже,

3D-моделювання

територіє

є

зручним

ілюстративним

і

розрахунковим матеріалом для подальшого їх використання з метою оцінки
ерозійної небезпеки та розроблення запобіжних заходів.
Застосування програмного пакету Surfer є потужним інструментом для
створення цифрової моделі рельєфу місцевості. Програма є могутньою системою
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створення тривимірних карт, моделей, візуалізації ландшафту, генерування сітки
і багато чого іншого. Продукт дозволяє створювати реалістичні 3D карти з
урахуванням освітленості і тіней, використовувати ображення місцевості в
різних форматах, експортувати створенні карти в різні графічні формати і
друкувати в кольорі розміром до 50м по діагоналі. Могутні інтерполяційні
функції дозволяють створювати точні поверхні високої якості і дають змогу
пропонувати модель Surfer для застосування в повсякденній діяльності фахівців
землеустрою. Її переваги – різноманітні методи інтерполяції, засоби оцінки
точності

і

достовірності

побудованої

поверхні,

уточнення

отриманих

результатів, надають можливість візуалізації поширення ерозії та її наслідків і
відповідно спроектувати систему протиерозійних заходів.
Зважаючи на актуальність даної проблеми, перспективними напрямами
подальших наукових розвідок вбачаємо, практичне застосування 3D карт при
розробці

проектів

землеустрою,

що

забезпечують

еколого-економічне

обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь.
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СОЗДАНИЕ КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ ДЛЯ КАДАСТРОВЫХ
РАБОТ С ПРИМЕНЕНИЕМ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ
АППАРАТОВ

Тюкленкова Е. П. к.т.н. доцент кафедры «Землеустройство и геодезия»,
Асташкин И. И., студент
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет архитектуры и
строительства»
Статья посвящена новым технологиям создания картографической
основы с помощью использования беспилотных летательных аппаратов.
Представлены результаты анализа современных технологий создания
картографической основы для кадастровой деятельности. Приведен принцип,
создания ортофотопланов. Результатом явились выводы об эффективности
использования летательных аппаратов кадастровых в кадастровом деле.
Актуальной задачей в кадастровом учете является определение точных
сведений о месте нахождении границ земельных участков. Для решения такой
задачи

необходимо

применение

эффективных

технологий

и

методов,

позволяющих получать информацию в цифровом виде быстро, точно и надежно.
Одним из инструментов достижения этой задачи служит использование малой
авиации беспилотных летательных аппаратов для создания актуальных
и высокоточных карт масштаба, начиная от 1:500 до 1:5000. Раньше до 2000 года
использовали большую авиацию для аэрофотосъемки. Большая авиация
позволяет провести съемку большой площади территории и предоставить более
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объемную информацию. Аэросъемку в гражданском секторе производили с
помощью вертолёта Ми-8 и самолета Ан-2.
Преимущества данных летательных аппаратов – это большая площадь
захвата аэрофотоснимка и долгое время полета. Но данные преимущества дороги
на сегодняшний день. Стоимость за 1 час полета на Ми-8 47000 руб, а на Ан-2
25000 руб. при этом нужно ещё обработать полученные снимки. Данные
летательные аппараты являются дорогостоящими в использовании для учета
земель .
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в разы дешевле чем самолеты
и вертолёты большой авиации. БПЛА обладают многими преимуществами,
отлично дополняющими другие методы сбора информации (космические
снимки, аэрофотосъемка с больших самолетов, воздушное сканирование).
Важное преимущество беспилотника – это аэрофотосъемка любой местности без
участия пилота в автоматическом режиме. Аэрофотосъемка представляет собой
объективность и информативность фотоснимков, по которым создается карта, а
также то, что основной объем работы происходит в камеральных условиях. Она
включает в себя собственно фотографирование, плановую и высотную
подготовку снимков, дешифрование снимков и работы по обработке снимков –
фотограмметрические

работы.

Различают

плановую

и

перспективную

аэрофотосъемку. Плановая съемка – когда оптическая ось камеры отклоняется
от отвесной линии не более чем на 3 градуса ; при большем угле наклона - съемка
перспективная. В первом случае площадь, отображенная на одном снимке, будет
меньше, но и искажения по краям снимка не будут такими сильными, как при
перспективной съемке.
Как и у всех летающих аппаратов у беспилотных аппаратов тоже есть
недостатки. Среди недостатков – это использования программ, которые могут
завернуть и посадить летательный аппарат на своей территории. Ещё один
весомый минус это полет над линий электропередач, которые создают помехи в
виде электромагнитных полей, влияющие на работу беспилотного летательного
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аппарата. Кроме того полеты этих аппаратов сильно зависят от метео условий
особенно от ветровых нагрузок.
Принцип съемки местности с применением можно представить в виде
схемы показанной на рис. 1.

Рис.1 – Принцип работы беспилотного мобильного комплекса
Принцип работы БПЛА в летном режиме: запускается в автоматическом
режиме, взлетает и садится в автоматическом режиме (на автопилоте) по
загруженному маршруту. Беспилотник, пролетая по заранее спланированному в
ГИС маршруту, выполняет цифровую съемку местности. Результатом съемки
являются снимки высокого разрешения на запрограммированных точках по GPS
координатам.
БПЛА приземляется в ту же точку, откуда он взлетел. Для каждого снимка
получается полный набор цифровой информации: географические координаты
центральной точки снимка, высота съемки, угол экспонирования и полный набор
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телеметрических данных для переноса и использования в общепринятых ГИС
системах. Полученные снимки с координатами бортового ящик БПЛА сшивают
программах (ArcView, MapInfo) и на сегодняшний день разработанной
программой PHOTOMOD от компании «Ракурс».

Рис. 2 – Ортофоплан полученный с помощью программы PHOTOMOD
В настоящее время марка PHOTOMOD объединяет широкий набор
программных средств фотограмметрической обработки данных дистанционного
зондирования Земли, позволяющих получать пространственную информацию на
основе изображений практически всех доступных съемочных систем. После
обработке создается ортофотоплан.
С помощью БПЛА можно обследовать земельный участок, зафиксировать
границы участка и объекты недвижимости на нем без участия владельца.
Согласно изменениям в Земельном кодексе и Кодексе об административных
правонарушениях от 2015 года, региональные подразделения Росреестра могут
без разрешения собственника земли фотографировать участок и предъявлять
претензии,

пересчитывать

налог

на

землю

и

имущество

в

случае

дистанционного установления факта самозахвата. Применение дистанционных
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методов контроля сокращает число выездных мероприятий, позволяет
проводить адресные проверки только в случае обнаружения конкретных
признаков нарушений это побуждает наращивать темпы использования БПЛА в
землеустройстве и кадастровой деятельности. Динамика роста применения
БПЛА показана на рис. 3.

Рис. 3 – Оценка динамики мирового и российского рынка БПЛА в 2016–2020
гг.млрд.долл.
В целях организации рационального использования земель необходимо
обеспечить их всестороннее изучение в системе государственного кадастра
недвижимости. При проведении кадастровых работ особое внимание наряду с
регистрацией землепользования и землевладений, учетом земель по составам
угодий должно уделяться учету их качественного состояния путем выполнения
специальных крупномасштабных почвенных, оценке земель предлагается
использовать новые технологии на основе использования беспилотных
летательных аппаратов. В России на 1 апреля 2016 года зарегистрированы права
на 34 млн участков, однако их границы не определены и в их отношении не
проводилось межевание. В государственный кадастр недвижимости внесено 57,8
млн участков. Применение новых технических средств позволит пополнить
бюджет не только за счет роста налогооблагаемой базы, но и за счет штрафов. В
2015 году инспекторы Росреестра выявили на 8% больше нарушений, объем
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взысканных штрафов вырос вдвое и составил 400 млн рублей. Штрафы
рассчитываются в зависимости от кадастровой стоимости земельного участка, с
марта 2016 года размеры штрафов повышены десятикратно.
В

настоящее

время

в

Пензенской

области

требуется

обновить

картографические материалы для поставки на кадастровый учет всех земельных
участков. Для эффективного и оперативного кадастрового учета земельных
участков выгодно применять беспилотные летательные аппараты, которые
предоставят полную информацию о кадастровом объекте.
Развитие системы картографического обеспечения в России является
важнейшей задачей, которая направлена на решение вопросов территориального
развития, строительства, природопользования, экологии, сельского хозяйства и
других

отраслей.

постоянного

Существующий

обновления,

это

картографический
решает

материал

геополитические,

требует

социально-

экономические и природоохранные интересы Российской Федерации. Все эти
данные можно получится с помощь. применение беспилотных летательных
аппаратов которые предоставят новую информацию о земельных ресурсах.
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МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ ГЕОДЕЗИЧНИХ ДИСЦИПЛІН
ДЛЯ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ З ГЕОДЕЗІЇ ТА ЗЕМЛЕУСТРОЮ
Шелковська І. М., к.т.н., доцент кафедри геодезії, землевпорядкування та
кадастру , Підлісна Я. В., магістр
Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського
Обґрунтовано нагальність удосконалення процесу навчання щодо
підвищення якості освіти, а також застосування особистісно-орієнтованого
підхіду до підготовки бакалаврів спеціальності «Геодезія та землеустрій».
Запропоновані методики навчання геодезичних дисциплін із застосуванням
інноваційних методів навчання.
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Освіта у сфері землеустрою набирає популярність під час неймовірного
зростання ринку торгівлі землею і нерухомим майном. Випускник спеціальності
«Геодезія та землеустрій» – є основним учасником землевпорядної, кадастрової
та оціночної діяльності. Сьогодні, щоб здобути необхідні та актуальні знання,
студентам потрібно переробити величезну масу інформації. Перед системою
вищої освіти стоїть потреба удосконалити процес навчання так, щоб людські
здібності розкривались та використовувалися на всі 100 %, а сприймання
студентами інформації на будь-яких заняттях було б їх внутрішньою потребою,
а не важким зусиллям.
Відповідно до галузевого стандарту вищої освіти, які поширюється на
органи управління вищою освітою та вищі навчальні заклади, де готуються або
використовуються

фахівці

освітньо-кваліфікаційного

рівня

бакалавр

за

спеціальністю «Геодезія та землеустрій» вивчають визначення форми та розмірів
Землі; створення топографічних і кадастрових карт і планів; питання
інвентаризації земель, ведення земельного кадастру та моніторингу земель;
користування інформаційними системами тощо. Нормативний термін навчання
(денна форма) 3 роки 10 місяців.
Нові інформаційні технології відкривають доступ до безмежного обсягу
інформації, дають змогу активізувати інтелектуальні та пізнавальні можливості
студентів. Традиційні методи підготовки спеціалістів відходять у минуле. Після
приєднання України до Болонського процесу на перше місце виступає
особистісно-орієнтований підхід до навчання кожного студента.
Сьогодні основні методичні інновації пов’язані з використанням активних,
або як їх ще називають інтерактивних, методів навчання. Суть їх полягає у тому,
що навчальний процес організовується на основі взаємодії, діалогу, в ході якого
студенти навчаються критично мислити, вирішувати складні проблеми на основі
аналізу обставин і відповідної інформації, враховувати альтернативні думки,
приймати продумані рішення, брати участь у дискусіях, спілкуватись з іншими
людьми. Чільне місце в останній час посідає метод case-study або метод
конкретних ситуацій (від англійського case – випадок, ситуація) – метод
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активного проблемно-ситуаційного аналізу, заснований на навчанні шляхом
вирішення конкретних завдань – ситуацій (вирішення кейсів). Використання
методу case-study в навчанні студентів дозволяє підвищити пізнавальний інтерес
до навчальних дисциплін, сприяє розвитку дослідницьких, комунікативних і
творчих навиків.
Структура уроку з використанням технології «кейс»:
1. Підготовчий етап. Викладач готує ситуацію, додаткові інформаційні
матеріали, визначає місце заняття в системі предмету, завдання заняття.
2. Ознайомлювальний етап:


залучення студентів до живого обговорення реальної ситуації.

Введення в ситуацію. Опис ситуації.


виконання

індивідуального

завдання.

Пошук

необхідного

інформаційного матеріалу.


глосарій.

3. Основний (аналітичний) етап. Технологія роботи з кейсом:
 усвідомлення і формулювання проблеми на основі інтерпретації
ситуації.
 виявлення причин виникнення даної проблеми.
 вироблення різних способів дії (варіантів вирішення проблеми) в
даній ситуації – альтернатив.
 вибір кращого рішення (альтернативи) з опорою на аналіз
позитивних і негативних наслідків кожного, а також на аналіз необхідних
ресурсів для їх здійснення.
 складання програми діяльності з орієнтацією на первинні цілі
первинні цілі і реальності їх реалізації (з визначенням конкретних кроків і
наповненням їх вмісту).
Вирішення кейсів рекомендується проводити в 5 етапів:
Перший етап – знайомство з ситуацією, її особливостями.
Другий етап – виділення основної проблеми (основних проблем),
виділення чинників і персоналій, які можуть реально впливати.
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Третій етап – пропозиція концепцій або «мозковий штурм».
Четвертий етап – аналіз наслідків ухвалення того або іншого рішення.
П’ятий етап – вирішення кейса – пропозиція одного або декількох варіантів
(послідовності дій), вказівка на можливе виникнення проблем, механізми їх
запобігання і рішення.
Другим методом навчання, який використовувався в досліджені є вебінар
– «віртуальний» семінар, організований за допомогою Інтернет-технологій.
Високими темпами зростає кількість компаній і інтернет-ресурсів, які
застосовують вебінари, і число користувачів. Наприклад, кількість пошукових
запитів зі словом «вебінар» в Яндексі в квітні 2017 р. становить 6592. Під час
навчання геодезичних дисциплін вебінар як форма навчання підійде в таких
випадках: по-перше, коли потрібно швидко довести чітко структуровану
інформацію з теоретичної частини будь-якої геодезичної дисципліни до
студентів, які навчаються за індивідуальним графіком і яким дозволене вільне
відвідування занять з певних причин, студентів заочної, дистанційної форми
навчання; по-друге, для коротких, яскравих мотиваційних презентацій; по-третє,
для проведення віддалених консультацій щодо виконання курсових проектів,
розрахунково-графічних робіт, коли потрібно оперативно проконсультувати
студента і отримати зворотний зв’язок.
Іноземні мови та практика їх навчання перебувають сьогодні у центрі
уваги, зважаючи на багатомовність сучасного суспільства. Прагнення України
до входження у європейський освітній простір потребує перегляду підходів до
навчання фахових дисциплін з використанням іноземних мов. Тому ще одним
інструментом у підготовці фахівців із геодезії та землеустрою може стати
білінгвальне навчання. Білінгвальна освіта (bilingualeducation) – освіта, в процесі
якої використовуються дві мови – рідна (перша) та друга (іноземна). За умов
мобільності населення та глобалізації світу, важливо не лише володіти однією з
мов, а й знати інші іноземні мови. Тому вважаємо, що впровадження білінгвальнї
освіти дасть можливість досягти високого рівня мовної та фахової компетенції.
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Для встановлення мотивації навчання студентів було проведене
анкетування на тему «Оцінювання значення вивчення геодезичних дисциплін
серед студентів спеціальності 193 – Землеустрій та кадастр» серед 64 студентів
другого–п’ятого курсів з дисциплін, що вивчалися на попередньому курсі, а саме
«Геодезія», «Вища геодезія», «Супутникова геодезія». Всього в анкеті було 10
питань і запропоновано по три-чотири варіанти відповідей. На підставі
отриманих результатів визначалося, що важливе та чому надають перевагу
студенти.
Результати анкетування студентів свідчать про актуальність проведення
аудиторних занять із застосуванням ГІС та інформаційно-комунікаційних
технологій. Поглиблене вивчення геоінформатики має забезпечити підготовку
нового покоління спеціалістів у сфері геодезії та землеустрою, здатних
перетворювати «інформаційну руду» польових інженерних вишукувань та
цифрових карт на інтелектуальні геоінформаційні моделі для сучасних
геоінформаційних систем прийняття управлінських рішень у різних сферах [2].
Геоінформатика дає новий технологічний імпульс розвитку геодезії,
перетворює її результати на загальнолюдський, соціально й економічно
значущий предмет споживання [1].
Опитування здійснювалося і для керівників землевпорядних організацій м.
Полтава з метою аналізу сучасних вимог їх до фахівців за принципом, на що
звертається увага під час прийняття на роботу. За даними опитування для
керівників землевпорядних організацій дуже важливими виявилися такі
запитання: чому фахівець був звільнений з попереднього місця роботи; ВНЗ, в
якому здобуто освіту; мотивація до роботи; готовність залишатися зверх
нормованого часу та компетентність кандидата.
Отже, кожний методичний підхід до вивчення фахових дисциплін має свої
внутрішні можливості, будучи переважно націленими на формування того чи
іншого компоненту готовності, а їх системна єдність дозволить досягти
найкращих результатів і складе комплекс педагогічних умов формування
готовності

майбутніх

землевпорядників
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до

професійної

діяльності.

Запропоновані методики навчання геодезичних дисциплін із застосуванням
інноваційних методів професійно-орієнтованого навчання, такі як метод casestudy, технологія «вебінар» та білінгвальний режим вивчення дисциплін
дозволять забезпечити сучасну ефективну підготовку фахівців високого рівня,
яких потребує українська та світова спільнота.
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ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГУЛЮВАННЯ
ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА МЕЛІОРОВАНИХ ЗЕМЛЯХ
Яремко Ю. І. д.е.н., професор кафедри землеустрою геодезії та кадастру,
Дудяк Н. В. к.е.н., доцент кафедри землеустрою геодезії та кадастру
Херсонський державний аграрний університет
Раціональне, ефективне та еколого-безпечне використання меліорованих
земель їх охорона в сучасних умовах є однією з найбільш актуальних проблем
національної економіки. На сьогоднішній день формування та розвиток соціоеколого-економічних систем різних типів в межах регіональної економіки
розглядається через призму інституціональних перетворень, які є невід'ємною
складовою управління земельними ресурсами.
Необхідно

зазначити,

що

будь-які

трансформації

в

суспільстві

відбуваються за наявності інституціональних змін. Інституціональні зміни,
знаменують появу нових правил з відповідними механізмами забезпечення їх
виконання. «… Процес інституціональних змін не повинен носити хаотичний,
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стихійний характер, оскільки це може призвести до колапсу інститутів, не бути
надто стрімким, але й не повинен відставати від завдань і бути повільним»
зазначає З. Герасимчук.
Результатом

трансформаційного

процесу

щодо

регулювання

господарської діяльності на меліорованих землях має стати сталий екологоорієнтований та соціально-економічний розвиток.
Несформованість інституціональної структури регулювання господарської
діяльності на меліорованих землях, недостатня структурованість окремих
секторів та сегментів державного і ринкового регулювання, потребують
розробки механізмів забезпечення ефективного використання меліорованих
земель. Повинні бути обґрунтовані основні засади інстуціонального механізму
землекористування в процесі реформування земельних відносин з урахуванням
особливостей меліорованих земель і розвитку ринку земель, їх приватизації та
оренди.
З

метою обґрунтування

особливостей інституціональних

аспектів

нормування та регулювання господарської діяльності на меліорованих землях
необхідно розробити теоретико-методологічні аспекти формування ринкових
інститутів та оцінити їх вплив на регуляторний процес.
Аналізуючи існуючі інституціональні аспекти, які мають місце в системі
аграрного землекористування, необхідно відмітити, що

взаємозв’язок

між

інституціональними передумовами ринкових перетворень щодо управління
меліорованими землями та їх здійсненням і реалізацією є недостатньо
дослідженими.
Існує необхідність обґрунтування інституціонального підходу щодо
регулювання господарської діяльності на меліорованих землях.
Схема інституціонального забезпечення
землям представлена на рис.1.
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управління меліорованими

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ МЕЛІОРОВАНИМИ ЗЕМЛЯМИ

ФОРМУВАННЯ БАЗОВИХ ІНСТИТУТІВ
Система управління меліорованими
землями

- Президент;
- Верховна Рада;
- Міністерство аграрної політики та
продовольства України (Державна
служба України з питань геодезії,
картографії та кадастру);
- Міністерство екології та природних
ресурсів України (Державне агентство
водних ресурсів України).

Інститути ринку

Інститути

регулювання
Ринкова інфраструктура:
- екологічні фонди;
- кредитні установи;
- аудиторські контори;
- страхові фонди;
- інжинірингові компанії.
Ринок послуг:
- екологічний аудит;
- екологічний інжиніринг;
- екологічне нормування;
- екологічна стандартизація.

- податки;
- збори;
- штрафи;
- пільгове кредитування;
- спеціальні кредитні лінії;
- субсидування;
- дотації;
- екологічне інвестування;
- екологізація освіти;
- дія засобів масової
інформації

Нормативно-правове
забезпечення
- законодавчі акти;
- укази президента;
- нормативні акти;
- міжнародні договори,
контракти

СИСТЕМА РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА МЕЛІОРОВАНИХ ЗЕМЛЯХ

Організаційно-економічний механізм

Координація економічної та екологічної
політики

Законодавчо-нормативне забезпечення

Рис. 1 – Схема інституціонального забезпечення управління меліорованими землям
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Інститут – це формальні та неформальні обмеження впливу рівня
господарської діяльності на меліоровані землі відповідно встановлених нормативів,
які будуть спрямовані на збереження та раціональне використання природноресурсного потенціалу в межах меліорованих земель.
Обмеження щодо впливу господарської діяльності на меліоровані землі
повинні відповідати основним вимогам сталого розвитку, що можуть забезпечити
координацію та контроль дій об’єктів господарювання на всіх рівнях управління.
Для ефективної діяльності на меліорованих землях необхідне застосування
цілого ряду екологічних, економічних, організаційних та правових заходів, які
повинні реалізуватися за допомогою важелів, інструментів та засобів, що формує
інституційне забезпечення сталого розвитку.
З

метою

реалізації

інституціонального

забезпечення

регулювання

господарської діяльності на меліорованих землях необхідна організація постійного
злагодженого інтересів між всіма інститутами та організаціями, які регулюють,
використовують та здійснюють охорону природно-ресурсного потенціалу в межах
меліорованих земель.
Таким

чином

складові

інституціонального

забезпечення

управління

меліорованими землями, повинні базуватися на поєднанні інструментів як
державного, так і ринкового регулювання, сприяти створенню нової моделі
економічного стимулювання відтворення та охорони меліорованих земель, тим
самим спонукати землекористувачів та землевласників
ефективного використання меліорованих земель.
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до раціонального і

Секція

ЗБАЛАНСОВАНИЙ РОЗВИТОК ПРИРОДНИХ СИСТЕМ
СИСТЕМНА ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ВИРОБНИЦТВА
Артамонов В. В., д.т.н., професор кафедри геодезії, землевпорядкування та
кадастру,
Василенко М. Г., старший викладач кафедри геодезії, землевпорядкування та
кадастру,
Козарь Л. М. старший викладач кафедри геодезії, землевпорядкування та
кадастру
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Показано доцільність та необхідність для кожного кінцевого продукту
антропогенної діяльності визначення інтегрального екологічного сліду, яким
оцінюється її сумарний вплив на довкілля.
Сучасна

антропогенна

діяльність

людства

обумовлює

прогресуюче

забрудненням атмосфери, гідросфери та літосфери планети, яке з ряду факторів
досягло чи навіть перебільшило дію адекватних природних чинників. Реальність
свідчить,

що

консолідована

протидія

світової

спільноти

прогресивному

погіршенню стану довкілля є недостатньою і потребує посилення, зокрема через
розробку та обґрунтування нових теоретичних підходів і відповідних практичних
рішень.
Глобальність екологічної проблеми, яка стосується практично всіх територій
планети, адекватно потребує не менш глобальної концепції її вирішення.
Існуючі підходи та пропозиції, при всіх їх позитивних впливах на розвиток
методології визначення, управління та цілеспрямованого корегування рівня
екологічної

безпеки

взаємовідносин

«людина-природа»,

мають

загальним

недоліком відсутність системного підходу до оцінки глобального екологічного
впливу локальної антропогенної діяльності на навколишнє середовище.
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Певним кроком в напрямку усунення зазначеної невідповідності є пропозиція
[1] визначення глобального екологічного сліду, як міри потреб окремих людей чи
регіонів або країн, величина якої вимірюється кількістю глобальних гектарів
території, що забезпечить задоволення їх відповідних потреб. В якості глобального
гектару приймається умовний гектар земної поверхні з середньою здатністю до
виробництва та асиміляції утворених відходів.
Такий екологічний слід є сумою екологічних слідів шести складових:
рослинницького, тваринницького, лісного, рибного, енергетичного та будівельного
і фактично є оцінкою ресурсних потреб населення для їх порівняння з ресурсними
можливостями території їх проживання.
В 2005 році світовий глобальний екологічний слід, визначений за відповідною
методикою [2], становив 17,5 млрд. глобальних гектарів, або в середньому 2,7
глобальних гектарів на людину. Натомість загальна площа продуктивних територій
та акваторій нашої планети становила лише біля 13,6 млрд. глобальних гектарів, або
2,1 глобального гектару на людину.
Отримані таким чином ресурсна здатність планети та її ресурсна
навантаженість свідчать [3] про надмірність останньої, що повинно спонукати
людство до дій в напрямку її зниження через впровадження відповідних рішень
(зменшення питомого пориту на ресурси, розселення людства на інші планети,
цілеспрямованого зменшення його популяції), кожне з яких з різних причин не
можна вважати сприйнятливим.
Також очевидно, що дещо умовно «екологічним» слідом називати ресурсну
оцінку споживання, оскільки чинна методика її визначення не передбачає
можливість прямого встановлення того якісного та кількісного навантаження на
довкілля, за яким оцінюється ступінь його забруднення і, відповідно, рівень
екологічної безпеки.
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Таку потребу задовольняє [4] визначення інтегрального (за сутністю теж
глобального) екологічного сліду (ІЕС), як загального показника екологічного
впливу на довкілля скидів, викидів та відходів виробництв і технологій.
Цей показник для певного виробництва є сумою безпосередньо його
екологічного впливу та консолідованих власних показників екологічних впливів
інших виробництв, які постачанням сировинних та енергетичних ресурсів
забезпечують його функціонування.
Відповідно до зазначеного, для кожного виду продукції необхідно
обчислювати ІЕС, який показує сумарне екологічне навантаження на довкілля
виготовлення даної продукції, а також пропорційного розміру інтегральних
екологічних слідів всіх її сировинних та енергетичних складових.
Безперечно, що метою будь-якої антропогенної діяльності є отримання
готової продукції, яка задовольняє кінцеві цільові потреби суспільства.
Виготовлення кінцевої продукції обумовлено потребою (в прямому та переносному
розумінні) «сировини», асортимент та види якої визначаються прийнятою
технологією основного виробництва.
Характерним прикладом такого виробництва є будівництво, де кінцевою
продукцією постають готові будівельні об’єкти, а їх «сировиною» можуть бути
металопрокат, залізобетонні вироби, пісок, вапно, цегла, цемент, столярні вироби,
барвники тощо.
При наявності технічно альтернативних видів «сировини» їх сучасний вибір
визначається суто економічним розрахунком з екологічними обмеженнями в
рамках санітарно-захисної зони. В результаті не виключене стимулювання розвитку
та масштабності виробництва такої сировини, технологія якої екологічно
несприятливіша порівняно з іншими її видами.
Доцільність та значимість такого підходу показано [5] на порівнянні
екологічного впливу на довкілля виробництва електроенергії на АЕС та ТЕЦ.
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Зважаючи на двостадійність практично любого виду антропогенної
діяльності, доцільно визначати відокремлено її капітальну екологічну складову при
формуванні виробництва та експлуатаційну екологічну складову при його
цільовому функціонуванні.
Капітальна складова ІЕС утворюється з екологічного впливу при формуванні
(зокрема будівництві) виробництва, а також як певна частка ІЕС інших
відокремлених виробництв, що забезпечують його сировинні та енергетичні тощо
потреби.
Експлуатаційна складова ІЕС є результатом функціонування створеного
виробництва та випуску ним продукції, а також певної частки ІЕС інших
відокремлених виробництв, що забезпечують його сировинні та енергетичні
потреби.
Загальним у визначенні ІЕС антропогенної діяльності є врахування
локального та глобального її компонентів, а також капітальної та експлуатаційної
його складових.
Локальний

компонент

оцінює

екологічні

впливи,

що

формуються

безпосередньо на території створення та функціонування даного виробництва.
Глобальний компонент враховує також впливи інших виробництв –
сировинних та енергетичних постачальників, що знаходяться на будь-якій відстані
поза межами території даного виробництва.
Принципова відмінність капітальної та експлуатаційної складових ІЕС
антропогенної діяльності полягає у характері їх впливу на довкілля.
По-перше, вони рознесені в часі, бо експлуатаційна складова екологічного
впливу може виникати тільки після того, як завершиться формування капітальної.
По-друге, надалі вони діють сумісно, при цьому очевидно, що експлуатаційна
складова весь час поновлюється і її вплив залишається відносно постійним, а вплив
капітальної з часом затухає відповідно природному процесу протидії довкілля
антропогенним діям, що викликають його збурення.
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Зазначена нестабільність капітальної складової ускладнює оцінку кількісної
динаміки її екологічного впливу, теоретичною базою для майбутньої розробки
концепції та методики визначення якого може слугувати поглиблений розгляд
життєвого циклу капітальних об’єктів антропогенної діяльності.
За таких умов приведений інтегральний екологічний слід виробництва, по
аналогії з приведеними затратами техніко-економічного розрахунку, можна в
першому наближенні оцінити за виразом
n

ІEС  
і 1

ЕСК і m
  ECЕ j
ti
j 1

де ECК і – екологічний слід і -ої капітальної складової антропогенної діяльності з
його розрахунковою тривалістю t i ;
ECE j – екологічний слід експлуатаційної складової і -ої антропогенної

діяльності;

n та m – відповідно кількість капітальних та експлуатаційних частин.
Застосування розглянутого підходу дозволить не лише вибирати інтегрально
екологічно ощадливіші рішення щодо здійснення певного виду антропогенної
діяльності, а також, орієнтуючись на її соціально чи інакше значиму кінцеву мету,
визначити бенефіціанта, на користь та відповідальність якого весь потрібний йому
сировинний, енергетичний тощо виробничий ланцюг забруднював довкілля.
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СПОСОБ УЛУЧШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ НА
КАРЬЕРЕ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ГОРНОГО МАССИВА
Беззубченкова М. В., ассистент кафедри механики и материаловедения
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
Рассмотрен способ снижения пылевых выбросов при ведении взрывных
работ, который заключается в размещении по всему взрываемому блоку, в
несколько рядов, полиэтиленовых ёмкостей с жидкостью.
Достаточно большое количество полезных ископаемых добывается с
помощью взрывных работ на карьерах. При этом в окружающую среду попадает
большое

количество

пылегазовых

выбросов,

что

негативно

влияет

на

экологическое состояние прилежащих территорий, а также здоровье работников
карьера и жителей близьлежащих районов. Поэтому актуальной задачей является
разработка новых и усовершенствование уже существующих методов снижения
этого негативного воздействия.
Известно, что применение жидкости снижает распространение пылевых
частиц. Одним из способов, который используется при ведении взрывных работ
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является гидрозабойка. Она заключается в том, что непосредственно над скважиной
располагается полиэтиленовая ёмкость с жидкостью. Но недостатком этого способа
является малая площадь защиты от пылевых выделений. В связи с этим нами
рассмотрено и исследовано усовершенствование данного способа.
Данная задача достигается тем, что с целью увеличения эффективности
защиты окружающей среды полиэтиленовые ёмкости с жидкостью располагаются
вплотную одна к другой по всей площади взрываемого блока в несколько рядов
(рис.1).

Рис. 1 – Схема размещения полиэтиленовых ёмкостей над взрываемым
блоком:
1 – взрывное вещество, 2 – детонационный шнур, 3 – забойка, 4 – полиэтиленовые
ёмкости с жидкостью

После взрыва продукты детонации сквозь трещины проникают в атмосферу,
но наличие воды по всей площади взрываемого блока способствует их
нейтрализации. Также снижается образование пыли и высота её подъема. При
взаимодействии с каплями воды частицы пыли связываются и оседают на землю.
Предлагаемый метод снижает распространение пылевых частиц, способствуя
улучшению экологического состояния карьера и прилегающих территорий.
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ЭФФЕКТЫ ТЕХНОЛОГИИ «БИОСОФ» ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
Василенко М. Г., старший викладач кафедри геодезії, землевпорядкування та
кадастру
Кременчугский национальный университет им. Михаила Остроградского
Теоретические обоснования, конструктивные разработки, а также опыт
широкого внедрение биосорбционно-фильтрационной (БИОСОФ) технологии
очистки сточных вод подтвердили прогнозируемые ее высокие техникоэкономические показатели, которые характеризуются рядом положительных
эффектов.
Известно, что биосорбционно-фильтрационная (БИОСОФ) технология
предполагает [1] ступенчатую очистку сточных вод в биореакторах-фильтрах c
прикрепленной биомассой, обеспечивающих в одном сооружении биосорбционное
извлечение-агрегирование и фильтрационное задержание загрязнений.
Многолетняя

эксплуатация

сооружений,

реализующих

БИОСОФ-

технологию практически во всех регионах Украины, показала правомочность
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теоретических предпосылок и конструктивных решений, принятых при ее
разработке. Наряду с этим выявились некоторые эффекты технологии «БИОСОФ»,
оценка

и

объяснение

которых

могут

оказаться

полезными

для

ее

совершенствования и поэтому являются целью данного сообщения.
1. Важным для технологии стало безопасное (с точки зрения заиления
загрузки) использование фильтрующего слоя мелкозернистого, с весьма развитой
удельной поверхностью, материала в качестве инертного носителя прикрепленной
биомассы. Однако параметры гидравлической промывки, традиционные для
аналогичных фильтров систем водоснабжения и водоотведения, приводили к
длительному

послепромывному

ухудшению

качества

очищенной

воды.

Использование гидравлических демпферных устройств, которые на 3..5 минут
аккумулировали сточную воду в ступенях очистки и на этот промежуток времени
приостанавливали фильтрацию, не устраняло этот недостаток и лишь уменьшение
до 1..1,5 минут продолжительности и до 8…10 л/(м2 с) интенсивности промывки
загрузки позволили устранить такой «проскок» загрязнений.
Объяснить этот эффект можно тем, что длительность и интенсивность
промывки

загрузки

ступени

существенно

влияют

на

полноту

удаления

накопленных в ней как загрязнений, так и биомассы. По-видимому, слой легких
гранул вспененного полистирола с биомассой, иммобилизованной на их
поверхности, расширяясь при гидравлической промывке, достаточно легко и
быстро освобождается от загрязнений, накопленных в поровом межгранульном
пространстве и при этом практически восстанавливает свою первоначальную
фильтрационную проницаемость. Для удаления биомассы, иммобилизованной на
гранулах загрузки, требуется более длительная и интенствная промывка. Таким
образом, кратковременность промывки загрузки позволяет восстановить ее
фильтрационные свойства и сохранить в ней количество биомассы, достаточное для
быстрого восстановления требуемого качества очищенной воды. Более того,
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изменением

длительности

и

интенсивности

промывки

загрузки

можно

регулировать продолжительность выхода биореактора в рабочий режим.
2. Выявлено исключительную роль анаэробной первой ступени очистки,
эффект очистки сточной воды в которой при гидравлической нагрузке 30 м3/(м2сут)
составлял до 92 % по взвешенным веществам и до 50 % по величине БПК. Повидимому, этому способствовало более полное использование сорбционной
способности биопленки и ее минимальная миграция в теле загрузки.
Длительность фильтроцикла анаэробной первой ступени достигала 700..1200
часов (30..52 суток), грязеемкость загрузки превышал 80 кг/м2 живого сечения
биореактора, но объем промывной воды не превышал 0,2 % объема очищенных
стоков.
Приведенные величины многократно и позитивно превосходят традиционные
их значения для процессов фильтрования исходных природных и тем более
сточных вод. Однозначное объяснение полученных результатов работы первой
ступени требует всесторонних исследований, в особенности анализа балансов
примесей сточной воды, процессов деструкции и ассимиляции органических
загрязнений биомассой, сформировавшейся в толще загрузки сооружения.
Важную роль могут играть также способность легкой загрузки расширяться
пропорционально количеству аккумулированных в ней загрязнений, поскольку они
утяжеляют ее гранулы. Эффект гравитационного расширения особо заметен при
низких, неболее 0,5 мм/с, скоростях протока сточной воды.
3. В процессе анаэробной очистки периодически наблюдается прорыв газов
из толщи загрузки, что не только является косвенным подтверждением процессов
биодеструкции органических примесей сточной воды, но также показывает
возможность сбора и утилизации биогаза, количество которого составляет порядка
25 л на одного эквивалентного жителя, пользующегося услугами водоотведения.
Изменение

конструкции

установок
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БИОСОФ,

ориентированное

на

интенсификацию газообразования, а также его отделение от воды и улавливание,
способствовало возможности локальной выработке возобновляемой энергии.
4. Достаточно перспективной представляется аэрация загрузки путем
цикличного погружения ее верхней части. Являясь в определенном смысле
аналогом биодисков, аэрация чередующимся погружением и опорожнением слоя
загрузки характеризуется энергозатратами порядка 0,2 кВт-час/м3 очищаемых
бытовых стоков.
5. Устройство фильтрационного барьера между ступенияи БИОСОФ очистки
стчных вод минимизирует проникновение микрофлоры предыдущей ступени в
последующую. Тем самым в полную меру реализуется требование о соблюдении
принципа сукцессии в формировании биоценозов ступеней очистки сточных вод. В
то же время отсутствуют сведения о том, насколько строго сукцессионный
биоценоз устойчив к вероятным, в том числе аварийным, отклонениям от условий
его формирования. Установки БИОСОФ дают возможность оценить такое влияние
и получить рекомендации о рациональной степени локализации биоценозов.
6. Интенсивная технология БИОСОФ поставила задачу поиска способа
своевременного и надежного управления процессами промывки фильтрационной
загрузки. Разработанная и внедренная система гидроавтоматической промывки
путем самопроизвольного изменения потокораспределения воды в зависимости от
гидравлического сопротивления фильтрующей загрузки, оказалась достаточно
простой

и

позволила

исключить

оператора

в

системе

технического

и

технологического управления процессом многоступенчатой очистки.
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ РЕЧНЫХ ДОЛИН СРЕДНЕГО
ПОВОЛЖЬЯ В ГОЛОЦЕНЕ
Ведяева О. В., студентка, Солодков Н. Н., старший преподаватель
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет архитектуры и
строительства»
Приводятся результаты многолетних исследований речных долин Среднего
Поволжья. Представлены основные этапы и направления развития природы
региона с учетом тренда развития антропогенного и биоклиматического
факторов.
Исследования на территории Среднего Поволжья проводились с 2011 г. в
верхнем и среднем её течении р. Сура, р. Уза, р. Вядя и р. Малый Цивиль (Шолма).
Целью

работы

стало

выявление

основных

этапов

осадконакопления

и

почвообразования в современных поймах рек региона и условий их формирования.
Подбирались обнажения террас (в том числе вскрытых карьеров), отражающих
стратификацию аллювиальных отложений.
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В данной статье отражены результаты многолетних исследований почв
речных долин Среднего Поволжья, которые сосредоточены в пределах пойменных
и эоловых геосистем.
I этап соответствует раннеголоценовому потеплению и увлажнению (10–8,3
тыс. л. н. Сычева, 2010). Ранее (15–12 тыс. л.н.) закончилось постледниковое
развитие

морфогенеза:

на

смену

перигляциальному

типу

с

повторным

образованием жильных льдов приходило снижение скоростей седиментационных
процессов Позднее вследствие увеличения
неблагоприятных

условий

флювиогляциальные
ландшафтообразующих

для

процессы,

водности (Величко, 2009) и

развития
что

компонентов

растительности,

вызывает
(почво-,

перестройку

ускоряются
основных

рельефообразующих,

гидрологических, биологических и др.). Повышенная боковая активность реки Сура
(меандрирование) понижает местные базисы эрозии. Как следствие происходит
накопление светлых песков с аллювиальными серогумусовыми турбулентными
погребенными прослойками и многочисленными слабо развитыми почвенными
профилями типа А–С тяжелого гранулометрического состава. Горизонт А
представляет собой чередование педоциклитов. На территории современной поймы
в Пензенской области отложения (пески, глины и крупная галька) оказались
погребенными. На пространствах широких пойм образуются песчаные дюны, что
связано с циклами аридизации климата в позднеплейстоцен – раннеголоценовое
время. Дюны выделялись растительностью сосновых боров, а ближе к руслу –
пойменными лугами и широколиственными лесами. В настоящее время на этих
участках представлена лишь единичная древесная растительность. Таким образом,
первый этап развития связан с первичной перестройкой ландшафтообразующих
процессов, происходящих под влиянием климатических изменений, увеличения
эрозии в бассейне р. Сура и мощными пойменными отложениями.
II этап соответствует началу атлантического периода AT1, что связано с
повышением температур и снижением количества осадков. Количество речного
352

стока уменьшается и мало отличается от современного (Величко, 2009).
Седиментационный анализ подчеркивает формирование педоциклитов типа А–С. В
целом во время мезолита и энеолита (8,3–6,4 тыс. л. н.), как указывает
Александровский А. Л., преобладали широколиственные леса и луга. Однако,
образование почв не получает развития, что зависит от преобладания эрозионных
циклов в фазу увлажнения и стабилизации природных процессов во время
аридизации.
Наряду с водной седиментацией в пойме на песчаных массивах во время
ослабления дефляционных процессов формировались дерновинные почвы, на
которых неолитические люди организовывали поселения.
Исследование неолитических поселений Утюж 1, 2 и 3, Подлессное IV и VII,
приуроченных к дюнам, показало, что культурные слои отражающие жилые
горизонты имеют датировки от 7222±48 BP до 3910±90 BP (дата омоложена). Этот
период

характеризуется

различными

климатическими

фазами

в

сумме

составляющих продолжительность многовекового ритма, охватывающего в
среднем 2000 лет (Сычева, 2010). Для него характерно преобладание лесостепных
ландшафтов в интервале 7,2–6,2 тыс. л. н., увеличение количества тепла и снижение
величины осадков, в целом обусловивших формирование дерновинных почв.
В завершение II этапа в среднеатлантическое время (AT2), соответствующее
смене стадии почвообразования на усиление обводненности и развитие
эрозионного цикла, развивались процессы выщелачивания в дерновопесчанных
почвах.
III этап соответствует окончанию атлантического периода (AT3) – 6,2–4,5
тыс. л. н. Этот период является климатическим оптимумом, так как
теплообеспеченность выше современных показателей. Отмечается невысокая
обводненность рек, частая смена педоцилитов типа А–С в пойменной
седиментационной толще бассейна реки Сура. На зональном уровне преобладают
лесостепные и степные ландшафты с дерново-песчанными выщелоченными
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почвами на дюнах. По окончанию атлантического периода происходит
похолодание, усиление обводнонности и распространение смешанных лесов.
IV этап связан с потеплением в суббореальном периоде SA2 и SA3 (4,3-2,6
тыс. л.н.), для которого характерны повышение тепловых ресурсов по сравнению с
современными. Средние значения речного стока в целом соответствуют
современным. В седиментационной толще пойм формируются темноцветные
лугово-черноземные почвы (даты 2330-2370±90 BP – ИГАН 4214 омоложены), что
подчеркивает стабилизацию природных процессов. Мозжерин В. И., Курбанова С.
Г. получили дату 3150±95 л. н. на разрезе реки Колунец, что в целом соответствует
периоду преобладания лесостепных и степных ландшафтов.
V этап начинает фазой увлажнения субатлантического периода SA1 и
характеризуется

похолоданием

климата.

Среднее

субатлантическое

время

отражало общее потепление с чередованием микроплювиалов и микроаридных
отрезков развития почвообразования (Хотинский Н. А., 1987). В профилях почв
неолитических

поселений,

формирующихся

в

этот

период,

развиваются

лессивированные горизонты Ad и А1 под широколиcтвенными лесами с
элементами лесостепных ландшафтов.
В седиментационной толще пойменных отложений р. Малая Черемша
Мозжерин В. И. и Куранова С. Г. изучили погребенную почву с датой 1195±60 л. н.
(КИНГ-619).
Современный

этап

(IV)

развития

пойм

отмечается

усилением

седиментационных процессов, погребением ранее сформированных почв, общим
похолоданием климата, получившим название «малый ледниковых период» – 0,8–
0,1 тыс. л. н. На рубеже XIX и XX период похолодания заканчивается. Во второй
половине XX века происходит заметное потепление климата. Увеличивается
количество осадков и тепла в зимнее время (Ломов С. П. и др. 2009 г.), а также
обводненность рек. Преобладают современные лесостепные ландшафты. На
песчаных дюнах завершается формирование современных сложных дерново354

песчанных

лессивированных

почв.

Сложность

определяется

усилением

деградационных процессов на V этапе развития природы в голоцене за счет
похолодания.
В целом материалы по развитию пойм и почв неолитических поселений в
бассейне реки Сура соответствуют ритмичности климата в голоцене, отражающие
почвенно-седиментационные

процессы.

Более

сложные

взаимоотношения

педогенеза и синлитогенеза отмечаются в водно-седиментационных отложениях
пойменных террас; погребенные почвы (педоциклы) и эрозионные седименты
(педоциклы) не всегда соответствуют теоретической схеме, разработанной для
Русской равнины.
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ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ МАССИВОВ НА
РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ ДРОБЛЕНИЯ
Долударева Я. С., к.т.н., преподаватель
Кременчугский летный коледж Национального авиационного университета
Помазан Д. А., аспирант
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
Анализ существующих и обоснование необходимых методик управления
интенсивностью дробления трещиноватых горных пород.
Несовершенства структуры горной породы, их свойства и характер
взаимодействия обуславливают значительные местные возмущения напряженного
состояния и существенно влияют на разрушение в случае приложения нагрузок.
Таким образом работа, затраченная на разрушение горной породы, определяется не
только внешними условиями, но и наличием микротрещиноватости в самом
разрушенном объеме. Требуемый удельный расход ВВ должен учитывать все
энергетические затраты при дроблении до заданного среднего диаметра куска.
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Из особенностей разрушения слоистых и блочных массивов, вытекают
основные технологические направления повышения интенсивности дробления
горных пород при взрывной отбойке: проходка разрезных траншей осуществляемая
таким образом, чтобы обеспечить разрушение породы перпендикулярно слоистости
при массовых взрывах; использование рациональных типов ВВ и оптимизация
удельного расхода ВВ; при отбойке слоистых горных пород выбор рациональных
схем соединения и очередности взрывания скважинных зарядов на основе анализа
напряженного состояния; выбор схем соединения и очередности взрывания
зарядов, обеспечивающих интенсификацию процессов соударения отдельных
блоков при взрыве; разработка и использование рациональных конструкций
зарядов, в том числе с заменой части ВВ газообразующими компонентами для
изменения скорости нарастания давления в зарядной полости.
От строения массива зависит механизм разрушения горных пород, поскольку
их напряженное состояние будет значительно различаться даже при взрыве зарядов
с одинаковыми параметрами. Взрывное воздействие на массив обусловлено
волновыми процессами и квазистатическим давлением продуктов детонации.
Волна напряжений по мере распространения от заряда расходует энергию на
деформации

среды,

преодоление

сил

сопротивления

и

т.п.

Величина

энергетических потерь зависит от свойств горных пород, количества, ширины,
ориентации трещин и свойств заполняющего их материала. При взрывном
дроблении монолитных массивов преобладающие разрушения обусловлены
волнами напряжений. В крупноблочных породах существенное влияние волн
напряжений на процесс разрушения ограничивается объемом блоков, содержащих
заряды ВВ. В результате многократного отражения и преломления на границах
отдельных блоков амплитуда волны напряжений убывает по мере удаления от
заряда. Разрушение блоков, не содержащих зарядов ВВ, в результате прохождения
через них волны напряжений, маловероятно, поскольку в большинстве случаев
амплитуда волны напряжений ниже предела прочности горных пород. Передача
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энергии в такие блоки возможна за счет соударения отдельностей, но объемы
разрушений в большинстве случаев либо незначительны, либо отсутствуют вообще
[1].
Теоретически возможно оценивать ожидаемые скорости смещения и
соударения отдельных блоков, при наличии трещин без заполнителя и с
заполнителем, если предположить, что кинетическая энергия при перемещении
блока частично расходуется на преодоление сил сопротивления, а остальная часть
перераспределяется между смежными блоками. Для оценки энергии, передаваемой
отдельному блоку, можно рассмотреть случай, когда массив представляет среду,
состоящую из горизонтальных слоев, образованных блоками произвольной формы.
В каждом слое блоки связаны между собой идеально пластичным материалом, а
между слоями сцепление осуществляется материалом, работающим только на
сдвиг. Полученные для частных случаев соотношения в рамках принятых
допущений позволяют оценить скорости движения любых отдельностей массива в
процессе взрывного дробления крупноблочных пород.
Механическая энергия, переданная массиву, расходуется на различные виды
работ: неупругое деформирование среды, дробление породы, перемещение и разлет
осколков и т.п. Структура массива будет влиять на распределение механической
энергии, передаваемой окружающей среде при взрыве. Влияние структуры массива
на перераспределение механической энергии при взрыве между различными
формами работы определяется соотношением средних размеров отдельностей,
слагающих массив, и радиусами зон действия взрыва [2]. Структура массива
оказывает влияние не только на волновые процессы, но и на квазистатическое
действие взрыва. Наличие трещин, особенно выходящих к зарядной полости,
способствует более интенсивному истечению из нее продуктов детонации,
изменению параметров взрывного импульса и уменьшению энергии пластических
деформаций в ближней зоне. В известных работах отсутствуют количественные
характеристики влияния структурных особенностей массивов на энергетический
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баланс механической энергии и интенсивность дробления горнах пород взрывом.
Не вызывает сомнений, что структура массива существенно влияет на
распределение механической энергии в отбиваемом взрывом объеме, но
установление количественных зависимостей требует новых подходов и методик
экспериментальных исследований.
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СТВОРЕННЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПАРКІВ НА
МІСЦЕВОМУ РІВНІ
Колганова І. Г., асистент кафедри землевпорядного проектування
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Відповідно до Указів Президента України 1995–1999 років [4–8], в ряді
регіонів України запроваджено спеціальні режими інвестиційної діяльності. У
результаті функціонування зазначених спеціальних режимів протягом останніх
років на території України було розв'язано ряд економічних проблем, що сприяло
активізації діяльності підприємців, створено позитивний інвестиційний імідж
регіонів, забезпечено розвиток ринкової інфраструктури, а також підвищено
виробничий потенціал підприємств, які отримали інвестиції. Проте в березні 2005
року відповідно до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про
Державний бюджет України на 2005 рік» та деяких інших законодавчих актів
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України» [2] податкові пільги на території всіх спеціальних економічних зон та
територій пріоритетного розвитку були скасовані. За період з 2005 року по 2012 рік
відбулося зниження інвестиційної активності та зменшення обсягів залучених
інвестицій. Прийнятий Закон України «Про індустріальні парки» від 21.06.2012
року № 5018-VI [3] дозволить здійснити промислову модернізацію країни та
відновити конкурентоздатність національного товаровиробника, є інструментом
для залучення інвестицій, швидкого економічного зростання та частково доповнює
правила використання земель промисловості.
За таких умов, актуальності набуває проблема організаційно-правового
забезпечення створення землекористувань індустріальних парків на місцевому
рівні.
Відповідно до Закону України від 21.06.2012 року № 5018-VI «Про
індустріальні парки» [3] індустріальний (промисловий) парк (далі − індустріальний
парк) − визначена ініціатором створення індустріального парку відповідно до
містобудівної документації облаштована відповідною інфраструктурою територія,
у межах якої учасники індустріального парку можуть здійснювати господарську
діяльність у сфері промислового виробництва, а також науково-дослідну діяльність,
діяльність у сфері інформації і телекомунікацій на умовах, визначених цим Законом
та договором про здійснення господарської діяльності у межах індустріального
парку.
Право на створення індустріальних парків на землях державної і комунальної
власності мають органи державної влади, органи місцевого самоврядування, які
згідно з Конституцією України здійснюють право власника на землю від імені
Українського

народу

і

відповідно

до

закону

наділені

повноваженнями

розпорядження земельними ділянками, а також орендарі земельних ділянок, які
згідно з Законом відповідають вимогам щодо використання їх для індустріального
парку.
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Право на створення індустріальних парків на землях приватної власності
мають власники чи орендарі земельних ділянок, які згідно з Законом відповідають
вимогам щодо використання їх для індустріального парку.
На земельних ділянках, які передані в оренду, індустріальні парки можуть
створюватися з ініціативи орендарів після внесення відповідних змін до договору
оренди земельної ділянки та прийняття орендодавцем рішення про погодження
концепції індустріального парку [3].
Згідно Закону України «Про індустріальні парки» земельна ділянка, на якій
планується

створення

та

функціонування

індустріального

парку,

може

розташовуватися у межах або за межами населених пунктів і повинна відповідати
таким вимогам:
- належати до категорії земель промисловості, транспорту, зв'язку,
енергетики, оборони та іншого призначення;
- бути придатною для промислового використання з урахуванням умов та
обмежень, встановлених відповідною містобудівною документацією;
- площа земельної ділянки або сукупна площа суміжних земельних ділянок
має становити не менше 15 гектарів та не більше 700 гектарів.
Використання земельних ділянок для індустріального парку на землях
державної чи комунальної власності здійснюється з додержанням таких умов:
- термін використання земельної ділянки для індустріального парку має бути
не менше 30 років з дня прийняття рішення про створення індустріального парку;
- використання земель індустріальних парків повинно відповідати санітарноепідеміологічним та екологічним вимогам.
Варто зазначити, що парк створюється на термін не менше 30 років. Рішення
про створення індустріального парку є підставою для укладення договору про
створення та функціонування індустріального парку між ініціатором створення та
керуючою компанією індустріального парку [3].
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Істотними

умовами

договору

про

створення

та

функціонування

індустріального парку є:
1) предмет договору;
2) строк договору;
3) кадастрові номери, місце розташування та розміри земельних ділянок, на
яких створено індустріальний парк;
4) порядок та умови облаштування індустріального парку;
5) порядок та умови здійснення наукової діяльності у межах індустріального
парку;
6) порядок та умови залучення учасників;
7) порядок та умови надання учасникам прав на земельні ділянки та об’єкти
у межах індустріального парку;
8) порядок та умови надання послуг та прав користування інженернотранспортною інфраструктурою;
9) порядок та умови страхування керуючою компанією активів ініціатора
створення, отриманих у користування;
10) правовий режим майна, створеного керуючою компанією у межах
індустріального парку, а також переданого для використання майна, що є власністю
ініціатора створення;
11) склад та порядок надання керуючою компанією звітності ініціатору
створення та уповноваженому державному органу;
12) порядок набрання чинності цим договором, але не пізніше дня підписання
цього договору.
Зміни до договору про створення та функціонування індустріального парку
вносяться за взаємною згодою сторін.
Невід’ємними частинами договору про створення та функціонування
індустріального парку є:
1) рішення про створення індустріального парку;
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2) концепція індустріального парку;
3) бізнес-план індустріального парку.
Договір

про

створення

та

функціонування

індустріального

парку

припиняється у разі закінчення строку, на який його було укладено, якщо сторони
не уклали угоди про його продовження у межах терміну, на який створено
індустріальний парк.
Державна

підтримка

облаштування

індустріальних

парків

може

здійснюватися за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів та з інших
джерел, не заборонених законодавством.
Уповноважений державний орган, місцеві державні адміністрації, виконавчі
органи відповідних місцевих рад у порядку, передбаченому законодавством,
щороку подають пропозиції до проекту Державного бюджету України та проектів
рішень про відповідні місцеві бюджети щодо фінансової підтримки облаштування
індустріальних парків.
Формування землекористування індустріального парку забезпечить:
1) збереження фінансових витрат на інженерне і шляхове облаштування
землекористування;
2) підвищення землеємкість і ділової активності у містах;
3) збільшення вартості землі шляхом зростання кількості фірм та компаній,
розширення спектру їх послуг, а відповідно і наповнення бюджету міста;
4) підвищити рівень зайнятості населення в результаті створення нових
робочих місць.
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ЭКОЛОГИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА КАК ФАКТОР ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПЕНЗЕНСКОГО РЕГИОНА
Малышев А. А., к.э.н., доцент,
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет архитектуры и
строительства»
В статье рассматривается проблема, с которой столкнулась мировая
цивилизация в конце XX века, а именно с экологическим кризисом. На примере
Пензенского региона проанализированы факторы, которые влияют на степень
экологизации прозводства как инвестиции, инновации и система экологического
менеджмента. Затрагиваются вопросы механизмов управления устойчивости
эколого-экономической системы Пензенского региона.
Существующая

на

сегодняшний

день

практика

экологического

регионального регулирования не способствует экологическому оздоровлению
природной среды в регионах, а нередко даже имеет целью стабилизацию
отрицательных нагрузок на окружающую среду. Экономический подъем при
нарастании негативных тенденций природоресурсоемкости производства может
привести к обострению экологической ситуации в регионах, что делает актуальной
задачу

повышения

экологизация

производства

на

уровне

регионального

регулирования. Такое регулирование в настоящее время осуществляется
государственными территориальными органами через систему их правовой,
экономической, управленческой, плановой и контрольной деятельности в
соответствии
экологического

с

действующим
права

законодательством.

усиливает

значимость

Ужесточение

экологических

конкурентоспособности

региональной

экономики.

региональной

в

совершенствования

власти

области

законодательства ограничены.
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Однако

норм

аспектов

возможности
экологического

Основной метод воздействия на процесс охраны окружающей среды в
регионе – это предоставление определенных налоговых льгот, в частности, в части
налогов, которые зачисляются в региональный бюджет. Практика предоставления
таких льгот предприятиям для стимулирования их природоохранной деятельности
существует в отдельных регионах и, несомненно, оказывает позитивное влияние на
процессы экологизации производства, что способствует увеличению степени
конкурентоспособности развития региона.
Экологизация производства подразумевает расширенное воспроизводство
природных ресурсов путем совершенствования технологии производства, его
материального обеспечения, повышения производительности экологической
деятельности. Это оказывает влияние на показатели загрязнения окружающей
среды, степень развития утилизации и обезвреживания производства продукции и
её потребления. На степень экологизации производства влияют такие факторы как
инвестиции, инновации и система экологического менеджмента [5, с. 138].
Процесс экологизации производства на территории Пензенского региона
происходит медленно, затраты на охрану окружающей среды и рациональное
природопользование непостоянны. Такой вывод можно сделать, проанализировав
динамику инвестиций в основной капитал, направленных на охрану окружающей
среды (рис. 1).
Инвестиции в
Инвестиции в
Инвестиции в
основной Инвестицииосновной
в
основной
капитал, основной капитал,
направленные
капитал, Инвестиции в
направленные капитал,
на охрану
направленные основной
Инвестиции в на охрану направленные
капитал,
окружающей
…
на охрану
основной окружающей… на охрану
направленные
окружающей…
окружающей…
на охрану капитал,
окружающейнаправленные
…
на охрану
окружающей…

Рис. 1 – Динамика инвестиций в Пензенской области в основной капитал,
направленных на охрану окружающей среды, млн руб. [4, с. 10]
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Около 98 % всех природоохранных мероприятий региона проводят
предприятия промышленности. На охрану окружающей среды от отходов
производства и потребления приходится 20,4 % всех природоохранных инвестиций
в основной капитал, на охрану водных ресурсов области – 70 % всех инвестиций в
основной капитал, направленных на охрану окружающей среды, по данным на 2010
г., атмосферы – 9 % за этот же период. В 2010 г. Около 70% очистных сооружений
работали неэффективно, хотя и отвечают данным проектных режимов [3, с. 47]. Но
проектные режимы и проектная документация готовилась по типовым проектам,
разработанным в 60–70-х годах и современным требованиям экологии не отвечают.
В 2012 году с крупными производственными проектами в Пензенский регион
пришли международные корпорации Olam и Wartsila. Оба проекты долгосрочные
и способны дать толчок развитию местного бизнеса. В частности, сборка дизелей
для финской корпорации повлечет за собой локализацию производства – литье,
современные датчики и другие комплектующие со временем будут производиться
пензенскими предприятиями.
Наиболее привлекательной для иностранных инвесторов является сфера
производства строительных материалов. В 2012 году в Пензенской области начато
строительство крупнейших объектов по производству цемента, газобетона,
керамического кирпича. Еще одним привлекательным для инвесторов проектом
становится развитие промышленных парков. В области сейчас внедряется два
индустриальных парка – в Кижеватово и на площадях завода ПЗВТ, это создаст
основу для конкурентоспособности региона, поскольку зарубежные компании
прошли сертификацию по системе ИСО 14000.
В 2012 г. внедрениями инноваций, в том числе в сфере экологизации региона,
занимались лишь 8,1 % предприятий промышленности и 12,2 % организаций сферы
услуг [4, с. 11-31].
В правительстве субъектов РФ основные функции экологического
регулирования

возложены

на

комитет
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по

природопользованию,

охране

окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, который является
отраслевым органом исполнительной власти, созданным для осуществления
государственного управления и проведения государственной политики в сфере
охраны окружающей среды, природопользования и обеспечения экологической
безопасности, а также для координации деятельности в этой сфере иных
исполнительных органов государственной власти [2].
В настоящее время в Пензенской области главным органом, отвечающим за
осуществление природоохранной деятельности в регионе, является Управление
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
по Пензенской области. Оно является территориальным органом регионального
уровня, осуществляющим функции Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования на территории Пензенской области.
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
(Росприроднадзора) по Пензенской области осуществляет контроль и надзор:
- в области охраны, использования и воспроизводства объектов животного
мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального
значения, а также среды их обитания;
- в области организации и функционирования особо охраняемых природных
территорий федерального значения;
- за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной
недр;
-

за

использованием

и

охраной

водных

объектов

(федеральный

государственный контроль и надзор за использованием и охраной водных
объектов);
- государственный земельный контроль в пределах своих полномочий;
- за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в
области охраны окружающей среды, в том числе в области охраны атмосферного
воздуха и обращения с отходами (за исключением радиоактивных отходов);
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-

за

использованием,

охраной,

защитой,

воспроизводством

лесов

(государственный лесной контроль и надзор) на землях особо охраняемых
природных территорий федерального значения;
- за исполнением органами государственной власти субъектов Российской
Федерации переданных им для осуществления полномочий Российской Федерации
в области водных отношений с правом направления предписаний об устранении
выявленных нарушений, а также о привлечении к ответственности должностных
лиц, исполняющих обязанности но осуществлению переданных полномочий;
- за полнотой и качеством осуществления органами государственной власти
субъектов Российской Федерации переданных полномочий в области охраны
объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, а
также в области охраны и использования иных объектов животного мира, не
отнесенных к объектам охоты и водным биологическим ресурсам, с правом
направления предписаний об устранении выявленных нарушений, а также о
привлечении к ответственности должностных лиц, исполняющих обязанности по
осуществлению переданных полномочий [7, с. 138].
В связи с этим, в Пензенской области сформировалась следующая модель
механизмов управления устойчивостью эколого-экономической системой (рис. 2).
Существующая в регионе модель основана на системе взысканий за
нарушения регламентов природопользования и не предполагает экономических
льгот для предпринимателей с экологонаправленным бизнесом. На основании этого
можно сделать вывод, что система экологического менеджмента в Пензенской
области имеет лишь одностороннее развитие, что отрицательным образом
сказывается на ее эффективности.
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Рис. 2 – Модель механизмов управления устойчивостью эколого-экономической
системы в Пензенской области
Несмотря
самостоятельно

на

это,

приняли

некоторые
решение

о

предприятия
внедрении

Пензенской

системы

области

экологического

менеджмента. Одним из первых проект по разработке и внедрению системы
экологического менеджмента стартовал в 2009 году в ООО «Горводоканал» г.
Пенза. Исполнителем по проекту выступит Консультационная фирма «М-РЦБ»,
одна из крупнейших консалтинговых компаний России в области экологии.
Результатом внедрения системы должно стать повышение эффективности
деятельности ООО «Горводоканал» в области охраны окружающей среды. В
условиях экономической нестабильности и нехватки ликвидности создание
современной системы управления взаимодействием с окружающей средой даст
возможность Горводоканалу города Пензы высвободить дополнительные ресурсы
для развития компании [8].
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Основной проблемой для предприятий водопроводно-канализационного
хозяйства России является дефицит средств на модернизацию и обновление
инфраструктуры. Наличие у ООО «Горводоканал» системы экологического
менеджмента позволит минимизировать экологические риски при осуществлении
хозяйственной деятельности, а также значительно повысить инвестиционную
привлекательность

компании,

снизить

страховые

расходы,

стоимость

привлекаемых кредитов и сократить издержки, вызванные нерациональным
использованием ресурсов и материалов.
В процессе создания системы экологического менеджмента также будет
активизирована работа с основными потребителями воды – промышленными
предприятиями, для того, чтобы управленческие и технологические инновации
принесли желаемый комплексный эффект для экологии региона.
Система экологического менеджмента позволит систематизировать подходы
к предотвращению возникновения загрязнений и решению экологических проблем
в балансе с удовлетворением потребностей жителей г. Пензы в чистой воде.
В начале 2012 года Сертификат соответствия системы экологического
менеджмента требованиям международного стандарта ИСО 14001:2004 в
отношении разработки, производства и реализации лекарственных средств получил
ОАО «Биосинтез».
В рамках системы экологического менеджмента организован экологически
безопасный сбор, хранение и транспортировка отработанных ртутьсодержащих
ламп. Совместно со специалистами Пензенского государственного университета
архитектуры и строительства ведутся работы по созданию новой локальной
установки очистки сточных вод. В соответствии с программой экологического
контроля два раза в год проводятся проверки всех подразделений по соблюдению
требований природоохранного законодательства.
Непрерывно, в соответствии с утвержденными графиками на предприятии
осуществляется эколого-аналитический контроль за соблюдением нормативов по
371

наличию загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, сточных водах в системы
заводской и городской канализации, мониторинг состояния атмосферного воздуха
на границе санитарно-защитной зоны и на территории жилой застройки.
18 июля 2012 года сертификаты ISO: менеджмента качества и экологического
менеждмента выдан ООО ПКФ «Полёт», в этом же году их получил ОАО «Завод
ГРАЗ», а годом ранее их получил ОАО «Пензтяжпромарматура». Обобщенный
список

предприятий,

получивших

Сертификат

соответствия

системы

экологического менеджмента требованиям международного стандарта ИСО 14001,
представлен в таблице 1 [6, с. 28].
Таблица 1 – Предприятия Пензенской области, получившие Сертификат ИСО
14000
Предприятие

Год получения Сертификата ИСО
14001

ООО «Горводоканал»

2009 г.

ОАО «Пензтяжпромарматура»

2011 г.

ОАО «Биосинтез»

2012 г.

ООО ПКФ «Полёт»

2012 г.

ОАО «Завод ГРАЗ»

2012 г.

Однако, что касается внедрения системы экологического менеджмента
органами Правительства Пензенской области на региональном уровне, то на
данном этапе не существует единого экологически направленного комплекса мер
по стимулированию экологизации прозводства предприятий в регионе. Несмотря
на то, что постановлением Правительства Пензенской области от 06.02. 2006 г. №50
было образовано Управление природных ресурсов и охраны окружающей среды
Пензенской области, данным органом проводятся лишь локальные мероприятия по
уменьшению

вредного

воздействия

на

окружающую

промышленного производства, а не на его предотвращение.
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среду

региона

Несмотря на это, в настоящее время в регионе наблюдается развитие сети
экологически ориентированного предпринимательства с созданием предприятий по
сбору и утилизации отходов производства и потребления с целью вовлечения их в
хозяйственный оборот. Сейчас в области создано 52 пункта приема вторсырья, из
них: 20 – в городе Пензе и 32 – в районах области.
Таким образом, принимаемых Правительством Пензенской области мер по
экологизации производства предприятий недостаточно для охраны окружающей
среды региона. Проводимые мероприятия не имеют комплексной направленности,
поэтому достигаемый с их помощью эффект минимален. Предприятия Пензенской
области начинают задумываться о важности внедрения системы экологического
менеджмента на производстве, поскольку способствует охране окружающей среды
и предотвращению ее загрязнения, не сдерживая при этом развитие предприятия.
Однако на региональном уровне модель механизмов стимулирования экологизации
производства

предприятий

сформирована

недостаточно

эффективна,

что

негативным образом сказывается не только на экологической обстановке в области,
но и на развитии экономики региона и его конкурентоспособности.
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РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ ПЕНЗЕНСКОГО РЕГИОНА
Малышев А. А., к.э.н., доцент, Алимова Д. О., магистр
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет архитектуры и
строительства»
В статье анализируется экологическая ситуация Пензенского региона.
Проведен анкетный опрос о экологической обстановки жителей Пензенского
региона.
Рассматриваются
существующие
экологические
стратегии.
Затрагиваются вопросы механизмов управления устойчивости экологоэкономической системы Пензенского региона.
Экологическая обстановка – один из самых волнующих вопросов. Он остро
стоит и в нашей стране, особенно в индустриально развитых центрах, хотя касается
всех без исключения регионов, в том числе и сугубо сельскохозяйственных [1,
с.115].
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В связи с тем, что в г. Пенза большое количество развитых и развивающихся
отраслей промышленности и народного хозяйства рост производства неизбежен.
Однако рост производства связан и с обострением экологической ситуации –
загрязнением окружающей среды, ухудшением здоровья населения из-за плохого
качества воды, воздуха и шумового загрязнения. Загрязнение атмосферы в большой
степени сказывается на здоровье городского населения. Ухудшение здоровья
горожан является не только показателем экологического состояния города, но и
важнейшим социально-экономическим его следствием, которое должно определять
ведущие направления по улучшению качества окружающей среды. В целом на
здоровье горожан влияют многие факторы, в особенности характерные черты
городского образа жизни – гиподинамия, повышенные нервные нагрузки,
транспортная усталость и ряд других, но более всего – загрязнение окружающей
среды.
Эффект воздействия загрязнённой среды на человека определяется уровнем и
качеством загрязнения, длительностью его влияния, возрастом, исходным уровнем
здоровья,

а

также

сочетанным

воздействием

природной

сферы

и

неудовлетворительных социально-гигиенических факторов [3]. В зависимости от
длительности и интенсивности воздействия загрязнителя его влияние на здоровье
может быть острым и хроническим. Острое действие проявляется в результате
резкого увеличения загрязнения окружающей среды обычными для населённого
пункта загрязнителями или при проявлении новых вредных веществ [4]. Часто
такие

явления

наблюдаются

при

аварийных

или

залповых

выбросах

промышленных предприятий. Поэтому необходимо проанализировать состояние
окружающей среды населения Пензенской области.
Чтобы проанализировать мнений жителей
ситуации в

о состояния экологической

городе Пензе и Пензенской области проведено исследование.

Исследование охватило жителей Пензенской области. В качестве методов
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исследования использовался анкетный опрос. Размер выборки был определен с
помощью формулы:
𝑛=

1
1
=
= 100
∆2 0,01

где ∆ – ошибка выборки;
n – количество человек.
Таким образом, выборочная совокупность составила 100 респондентов (с
учетом допущения 10 % ошибки выборки).
Соотношение объема выборки и фактической ошибки при данном объеме.
Объем выборки, если
генеральная совокупность
≥5000

225

445 1100 123 6156 204

400 625…

Фактическая ошибка при
данном объеме выборки, % 220

115 110

9

88

7

5

4

В опросе принимали участие жители Пензенской области со следующими
социально-демографическими характеристиками:
1) 82 % респондентов – женщин и 18 % – мужчин.
2) 31 % опрошенных составили жители в возрасте 18–25 лет, 26 % – в возрасте
26–35 лет, 9 % – в возрасте 36–45 лет и 34 % – старше 45 лет.
Анкетирование показало, что 89 % опрошенных респондентов считают, что в
Пензе и Пензенской области существуют экологические проблемы, и лишь 11 %
опрошенных считают иначе (рис. 1).
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11%
да

нет
89%

Рис. 1 – Экологические проблемы, по мнению жителей г. Пенза и Пензенской
области, %
Абсолютное большинство (65 %) считают, что за последние 5 лет
экологическая ситуация в городе Пензе немного ухудшилась, 25 % полагают, что
ничего не изменилось.
На вопрос «Чем Вы более всего обеспокоены?» на который 10 %
респондентов ответили качеством питьевой воды, 20 % – химическими
загрязнением продуктов питания, такое же количество человек обеспокоены за
загрязнение территории города мусором, 25 % обеспокоены неудовлетворённым
состоянием зон отдыха, зеленых насаждений и 15 % – загрязнением атмосферного
воздуха (рис. 2).
грязный воздух

25%
15%

замусоренность…
качество питьевой воды

10%
0%

10%

20%

20%

30%

30%

Рис. 2 – Степень загрязнения окружающей среды по мнению жителей, в %
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В ходе опроса респонденты отмечали экологические факторы, влияющие на
причину экологического дискомфорта в городе Пензе. По мнению респондентов,
главным экологическим фактором является санитарное состояние дворовой
территории и замусоренностью территории города Пензы – 25 % респондентов, 15
% респондентов отметили – качество питьевой воды, 14,5 – место отдыха, 15,5 –
качество атмосферного воздуха и 5 % – вывоз мусора с дворовых территорий (рис.
3).
15%

качество питьевой воды

15%

санитрное состояние
дворовых территорий
место отдыха
24,50%

25%
замусоренность тер-ри
15%

атмосфера воздуха

Рис. 3 – Экологические факторы, влияющие на основные причины экологического
дискомфорта города Пензы
При этом 31 % опрошенных респондентов считают, что основной
экологической проблемой является загрязнение атмосферы, 18 % респондентов
полагают, что это загрязнение воды (питьевой, в реке), 29 % называют в качестве
основной проблемы отходы (как бытовые, так и свалки промышленных отходов).
13 % – выбрали графу другое, дописав свой ответ. Стоит отметить, что в этом случае
в качестве проблемы чаще всего указывалась, вырубка леса и выброс мусора в
общественных местах (рис. 4).
Отвечая на вопрос, «Чтобы Вы предложили, чтобы решить экологические
проблемы?», респонденты внесли следующие предложения: создание и развитие
«зеленых» организаций в Пензенской области, повышение эффективности
утилизации и переработки отходов, регулярное проведение субботников.
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загрязнение
атмосферы

13%
31%

загрязнение воды
отходы

39%
18%

другое

Рис. 4 – Основные экологические проблемы для Пензенской области, по мнению
жителей Пензенской области
Таким образом, исследование показало, что большинство жителей Пензы и
Пензенской области недовольны чистотой воздуха и воды, состоянием зеленых
насаждений. Главной причиной ухудшения экологической обстановки является
загрязненные территории – отходами, мусором, также предприятия, которые не
заботятся об очистке выбросов, производимых ими, такое отношение к экологии
приводит к увеличению числа хронических заболеваний особенно у детей.
Жизнедеятельность людей всегда активно воздействовала на окружающую
среду. Процессы взаимодействия человеческого общества и природы протекают в
форме циклических круговоротов веществ, энергии, информации. Расширение и
углубление этих процессов приводит к нарушению экологического равновесия,
появлению социально-экологических проблем. Сложная экологическая ситуация в
городе Пензе и Пензенском регионе во многом обусловлена нерациональным
природопользованием, повышенной ресурсоемкостью промышленности, отсталой
агротехнологией

сельскохозяйственного

производства,

техническим

несовершенством транспорта.
Для формирования благоприятной среды жизнедеятельности людей и
совершенствования процессов природопользования необходимо внести стратегии,
которые будут регулировать процесс улучшения экологических условий.
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Стратегии развития региона по улучшению экологической ситуации
вытекают из следующих задач:
 сформировать

целостную

региональную

экологическую

инфраструктуру;
 снизить степень загрязнения водного и воздушного бассейнов;
 построить систему утилизационных предприятий, перерабатывающих
промышленные и бытовые отходы;
 во всей экологической деятельности учитывать деятельность по
восстановлению нарушенных ландшафтов, сохранение природного наследия
(заповедников, заказников и др.);
 повысить экологическую образованность и культуру управленческого
аппарата и населения всех регионов.
Таким образом, развитие экологической стратегии региона, может быть,
повышена путём

совершенствования

социально-экономического

механизма

природопользования и охраны природы с учётом новых нормативов в каждом
регионе. Ужесточение коэффициентов предельно допустимых концентраций
загрязняющих веществ в природной среде должно сопровождаться штрафными
санкциями за экологические нарушения. Одновременно следует расширять
диапазон поощрительных мер за экологическое оздоровление территории, за
внедрение на предприятиях ресурсосберегающих и малоотходных технологий.
Также среди приоритетных направлений региональной экологической
политики выделяется комплекс мер по формированию эколого-инфраструктурного
обустройства территории. При этом особое внимание следует обратить не только
на создание системы утилизирующих, очистных сооружений, но и выделение особо
охраняемых территорий (заповедники, заказники, национальные парки и др.). Они
являются балансиром урбанизированных территорий, сохраняя и очищая
окружающую среду от антропогенных воздействий, охраняя и воспроизводя флору
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и фауну. В состав инфраструктуры должна входить система учебных заведений,
обеспечивающих высокий уровень экологического образования и воспитания
населения.
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РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ПЕНЗЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ И ФОРМИРОВАНИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПО
ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Малышев А. А., к.э.н., доцент, Башкирова Ю. Н., магистр
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет архитектуры и
строительства»
В статье рассматриваются и анализируются экологические проблемы
Пензенского региона. Анализируются основные источники выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу от стационарных источников. Даются рекомендации по
формированию приоритетных направлений для развития экологической политики.
Проблемы экологии в последнее время привлекают все большее внимание
широкого круга людей, на страницах печати подчас ведутся острые дискуссии.
Наверное это связано с тем, что экологическая ситуация в мире в целом и в
отдельных его регионах заметно ухудшается.
Экологическая проблема – это изменение природной среды в результате
антропогенных

воздействий,

ведущее

к

нарушению

структуры

и

функционирования природных систем (ландшафтов) и приводящее к негативным
социальным, экономическим и иным последствиям. Понятие экологической
проблемы является антропоцентричным, так как негативные изменения в природе
оцениваются относительно условий существования человека [3, c. 20].
Экологические проблемы актуальны не только отдельным каким-то странам,
они свойственны всему миру. За время своего существования и особенно в XX веке
человечество

умудрилось

уничтожить

около

70

%

всех

естественных

экологических систем на планете, которые способны перерабатывать отходы
человеческой жизнедеятельности. Специалисты в данной области дают не
утешительный прогноз о том, что через 30–50 лет начнется необратимый процесс,
который приведет к глобальной экологической катастрофе.
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Но, даже понимая всю остроту экологической проблемы, экономическое
развитие страны фактически игнорирует экологический фактор. Конфликт
экономических и экологических интересов состоит в том, что как государству, так
и обществу необходимы, как экономическое развитие, так и обеспечение
экологической безопасности.
Пензенская область на данный момент так же является довольно
загрязненной. Например, если рассматривать выбросы в атмосферный воздух, то
можно отметить, что уровень загрязнения воздуха г. Пенза оценивается как
«высокий» (среднегодовая концентрация формальдегида – 4,3 ПДК).
Наибольшее влияние на качество атмосферного воздуха в Пензенской
области оказывают предприятия по производству и распределению электроэнергии,
газа и воды, пищевой промышленности, предприятия транспорта и связи,
государственного

управления

и

обеспечения

военной

безопасности,

машиностроения, приборостроения, теплоэнергетические предприятия. Динамика
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников
представлена на рис. 1.
; 2007;
138,87

; 2008;
137,31
; 2009;
127,88

; 2010;
124,45
; 2011;
116,35

Рис. 1 – Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных
источников [5]
Основные источники образования отходов (тыс. т): ООО «Объединенные
спиртовые заводы «Пензаспиртпром» (162,5); ЗАО «Бековский сахарный завод»
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(148,0); ОАО «Земетчинский сахарный завод» (136,9); ОАО Птицефабрика
«Васильевская» (128,7); ОАО «Атмис-сахар» (125,1).
Общая площадь 33 городских и районных объектов размещения отходов в
области составляет 277,8 га, на них размещено 4,5 млн. т отходов.
Особо охраняемые природные территории занимают 16,6 тыс. га, из них 8,3
тыс. га – площадь 78 участков особо охраняемых природных территорий
регионального значения. Среди них: 5 родников, 15 озер и болот, 20 степных
участков, 29 лесных наделов, 4 дендрологических и 5 культурно-исторических
участков (Голицинский лесопарк, Куракинский, Зубриловский, Белокаменский
парки, Оболенский сад).
Таким образом, средством активного воздействия на эколого-экономическую
систему служит, прежде всего, сама производственная деятельность, продукты
которой (здания, техника, новые технологии) входят в эту систему и преобразуют
ее (производство и эксплуатация техники, строительство зданий, дорог, сетей
энергообеспечения и т.д.). Эта деятельность, опираясь на технический прогресс,
осуществляется независимо от каждого конкретного хозяйства и требований
экологии.
На

данный

момент

экологические

проблемы

решаются

в

рамках

долгосрочных целевых программ, например таких как «Развитие природных
ресурсов Пензенской области на 2011–2013 годы».
В качестве приоритетных направлений можно предложить следующее:
 Необходимо продолжить работу по совершенствованию системы
нормирования негативного воздействия на окружающую среду, перейти на так
называемые принципы наилучших существующих технологий.
 Следует максимально заинтересовать в этой работе бизнес. Предприятия
должны видеть выгоду от перехода на современные технологии, перехода на
программы модернизации производств, на внедрение современных очистных
систем. Тема не новая, но общий подход остается прежним: соблюдение
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экологических

норм, то есть экологически

правомерное поведение, должно

поощряться. С другой стороны, экологические нарушения должны влечь жесткую
ответственность с применением соответствующих штрафных санкций.
 Усилить ответственность за экологические правонарушения.
 Совершенствовать механизмы возмещения вреда окружающей среде.
 Кроме того следует обязать нарушителей оперативно ликвидировать
загрязнения, в том числе самые сложные загрязнения.
Таким образом, сформированы приоритетные направления экологической
политики

развития

Пензенской

области

основанные

на

экологическом

законодательстве, которое должно стать нормой поведения, обязанностью каждого
члена общества перед будущим поколением. Ведь, последствия от экологических
катастроф носят устрашающий характер. Поэтому России и в том числе Пензенской
области нужно быстрее принимать экологические законопроекты, перенимать
европейские нормы и менять само отношение к природе. На мой взгляд, это будет
первым шагом на пути к устойчивому развитию России, где все интересы
государства и общества учитываются в равной степени. Ведь устойчивое
социально-экономическое развитие

территории,

здоровья населения могут быть обеспечены

высокое

качество жизни и

только при поддержании

соответствующего состояния окружающей среды и рациональном использовании
ресурсов, а для этого необходимо сформировать и последовательно осуществлять
соответствующую экологическую политику.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ
ООО «НИКИ МЛТ-ПОВОЛЖЬЕ»
Малышев А. А., к.э.н., доцент, Кикина К. И., студентка
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет архитектуры и
строительства»
В статье рассматриваются и анализируются экологические проблемы
ООО «НИКИ МЛТ-Поволжье». Анализируются основные источники выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников. Даются
рекомендации по формированию приоритетных направлений для развития
экологической политики ООО «НИКИ МЛТ-Поволжье».
Сегодняшняя экологическая ситуация в России и тенденции ее изменения
определяются прежде всего характером деятельности экономических объектов.
Промышленное производство в настоящее время является одним из основных
факторов, определяющих состояние окружающей среды в большинстве регионов.
Проблема финансирования экологических мероприятий сегодня находится в
процессе

разработки.

В

отечественной

природоохранной

литературе

высказывались суждения о том, что затраты на охрану природы не окупаются, или
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во всяком случае окупаются не скоро, и потому предприятия в них не
заинтересованы. В последнее время этот вопрос встал особо остро, что
свидетельствует об актуальности выбранной мной темы.
Главной целью экологической политики ООО «НИКИ МЛТ-Поволжье»
является обеспечение такого уровня охраны окружающей среды и рационального
природопользования, при котором воздействие на окружающую среду не
превышает установленных нормативов, а риск возникновения аварийных ситуаций
сведен к минимуму [2, с.2-15].
В процессе производства совершаемые выбросы веществ являются вредными
и оказывают неблагоприятное влияние на окружающую среду. Во время
эксплуатации передвижных объектов происходят выбросы загрязняющих веществ в
атмосферу. Годовой расчет платы за данные выбросы представлен в таблице 1 [1,
с. 15].
СВ = Фкитх Нпх Кэзх Кдоп2 х Кдоп1,2 х Кинф,
где СВ – сумма выплат, руб.
Фкит – фактическое количество израсходованного топлива, тонн;
Нп – норматив платы руб./тонну;
Кэз – коэффициент экологической значимости;
Кдоп2 – дополнительный коэффициент 2;
Кдоп1,2 – дополнительный коэффициент 1,2;
Кинф – коэффициент учитывающий инфляцию.
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Таблица 1 – Годовой расчет платежей за выбросы передвижных источников
Квартал
Вид топлива

1

2

3

4

Итого, руб.

Бензин
неэтилированный

252,96

234,18

224,84

236,22

948,2

Дизельное топливо

2172,82 2040,97 2059,62 2100,95

Сжатый природный
газ
Итого:

91,87

89,03

99,99

8374,36

104,52

385,41

2517,65 2364,18 2384,45 2441,89

9707,97

Годовой платеж за выброс транспортом предприятия вредных веществ в
атмосферу за 2015 год составил 9707 рублей 97 коп.
По результатам проведенного анализа финансового состояния предприятия
ООО «НИКИ МЛТ-Поволжье» можно сформировать выводы.
Предприятие неплатежеспособно по наиболее срочным платежам, срок
погашения которых составляет до трех месяцев, т.к. недостаточно денежных
средств.

Увеличение

быстрореализуемых

активов

свидетельствует

о

непродуктивном росте оборотного капитала за счет дебиторской задолженности. За
анализируемый период предприятию удалось уменьшить свою кредиторскую
задолженность. ООО «НИКИ МЛТ-Поволжье» увеличивает свой собственный
капитал, так как постоянные пассивы за анализируемый период поднялись с 206291
тыс. руб. на 53578 тыс. руб. и составили 259869 тыс. руб. В 2014 году произошло
увеличения денежных средств и уменьшения краткосрочных обязательств, поэтому
70 % краткосрочных обязательств могут быть погашены за счет денежных средств
предприятия. Краткосрочные обязательства могут быть полностью покрыты
денежными средствами и средствами в расчетах, но при условии полного
погашения дебиторской задолженности [6, с. 138–145].
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Предприятие является платежеспособным на это указывает коэффициент
текущей ликвидности. Превышение оборотных активов над краткосрочными
финансовыми обязательствами обеспечивает резервный запас для компенсации
убытков, которые может понести предприятие при размещении и ликвидации всех
оборотных активов, кроме наличности. Чем больше величина этого запаса, тем
больше уверенность кредиторов, что долги будут погашены [4, с. 136–146].
Рассчитанные

платежи

за

загрязнение

атмосферы

передвижными

источниками составили: за первый квартал 2517 руб. 65 коп.; за второй квартал 2364
руб. 18 коп.; за третий 2384 руб. 45 коп.; за четвертый 2441 руб. 89 коп.
Для достижения поставленных целей по охране окружающей среды высшее
руководство

ООО

«НИКИ

МЛТ-Поволжье»

берет

на

себя

следующие

обязательства:
– постоянно контролировать экологические аспекты всей деятельности
предприятия;
– предотвращать дополнительные и сокращать существующие объемы
выбросов и сбросов загрязняющих веществ в атмосферу и в водные объекты;
– предотвращать дополнительное образование отходов и сокращать
существующее количество отходов производства и потребления;
– разрабатывать и внедрять программы по сокращению водопотребления;
– разрабатывать и внедрять экологически безопасные и ресурсосберегающие
технологические процессы;
– проводить подготовку персонала предприятия с целью повышения его
уровня персональной экологической ответственности;
–постоянно

улучшать

образ

предприятия

путем

выполнения

природоохранных требований законодательства РФ;
– сотрудничать со всеми заинтересованными в экологической деятельности
предприятия сторонами и обеспечивать доступность объектов и результатов
экологической деятельности.
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Таким образом, проанализированы экологические проблемы ООО «НИКИ
МЛТ-Поволжье». Выделены основные источники выбросов загрязняющих веществ
в атмосферу от стационарных источников. Даны рекомендации по формированию
приоритетных направлений для развития экологической политики ООО «НИКИ
МЛТ-Поволжье».
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СОЗДАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ДЛЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
Малышев А. А., к.э.н., доцент, Лабазина О. С., магистр
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет архитектуры и
строительства»
В статье рассмотрены теоретические подходы к экологической
безопасности, проанализирована экологическая обстановка в России и за рубежом.
Рассматриваются мероприятия по защите окружающей среде.
Человек – элемент биосферы. Все жизненные ресурсы – воздух, пищу, воду и
значительную часть энергетических и строительных ресурсов – он получает из
биосферы. В биосферу человек сбрасывает и отходы – бытовые и промышленные.
Долгое время такой тип человеческой деятельности не нарушал равновесия
биосферы.
В настоящее время стихийное взаимоотношение с природой представляет
опасность для существования не только отдельных объектов, территорий, стран и
т.п., но и для всего человечества. И это объясняется тем, что человек тесно связан с
живой природой происхождением, материальными и духовными потребностями,
но в отличие от других организмов, эти связи достигли таких масштабов и форм,
что это приводит к практически полному вовлечению животного покрова планеты
(биосферы) в жизнеобеспечение современного населения, что поставило
человечество на грань экологической катастрофы [1, с.144].
Человек, благодаря данному ему природой разуму, стремится обеспечить себе
«комфортные» условия среды, быть независимым от ее физических факторов,
например, от климата, от нехватки пищи, избавиться от вредных для него животных
и растений (но совсем «не вредных» для остального живого мира) и т.п. Поэтому
человек, прежде всего, отличается от других видов тем, что взаимодействует с
391

природой через создаваемую им культуру. Остановить стихийное развитие событий
помогут лишь знания о том, как ими управлять и, в случае с экологией, эти знания
должны «овладеть массами», большей частью общества, что возможно лишь через
всеобщее экологическое образование людей.
Экологическая безопасность – состояние защищенности окружающей среды
и жизненно важных интересов человека и гражданина от возможного негативного
воздействия хозяйственной и иной деятельности и угроз возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий [2,
с.24].
Система экологической безопасности – система мер, обеспечивающих с
заданной вероятностью допустимое негативное воздействие природных и
антропогенных факторов экологической опасности на окружающую среду и самого
человека.
На каждом уровне организации система экологической безопасности
функционально состоит из трех стандартных модулей, логически дополняющих
друг друга и только в своем единстве составляющих саму систему, это: комплексная
экологическая оценка территории, экологический мониторинг и управленческие
решения (экологическая политика).
Каждый из указанных модулей выполняет основные функции, которые
можно рассмотреть рассматривая комплексную экологическую оценку.
Комплексная экологическая оценка территории:


определение и оценка комплекса факторов экологической опасности,

проявляющихся на данной территории;


районирование территории по устойчивости к проявлению факторов

экологической опасности;


составление и ведение кадастра объектов воздействия на окружающую

среду;


идентификация и оценка экологических рисков;
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составление и ведение кадастра природных ресурсов;



составление и ведение кадастра «загрязненных» территорий;



выбор индикаторов устойчивого развития.

Экологический мониторинг:


нормирование воздействий на окружающую среду;



контроль источников воздействия на окружающую среду (продукция –

антропогенный источник, для обозначения экологически безвредной продукции
используется термин экологически чистая продукция);


контроль качества компонентов окружающей среды;



мониторинг экологических рисков;



мониторинг индикаторов устойчивого развития.

Управленческие решения:


формирование экологической политики;



анализ и корректировка индикаторов устойчивого развития;



управление экологическими рисками:

а) предупреждение проявления антропогенных факторов экологической опасности;
б) минимизация последствий проявления природных факторов экологической
опасности;


разработка и совершенствование природоохранного законодательства и

методов формирования экологического мировоззрения.
Методы обеспечения экологической безопасности:


методы контроля качества окружающей среды:



методы измерений – строго количественные, результат которых

выражается

конкретным

числовым

параметром

(физические,

химические,

оптические и другие).


Биологические

методы

–

качественные

(результат

выражается

словесно, например, в терминах «много-мало», «часто-редко» и др.) или частично
количественные.
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Методы моделирования и прогноза, в том числе методы системного

анализа, системной динамики, информатики и др.

методы,

Комбинированные методы, например, эколого-токсикологические
включающие

различные

группы

методов

(физико-химических,

биологических, токсикологических и др.).


Методы управления качеством окружающей среды [3,с .48].

Окружающая среда – совокупность компонентов природной среды,
природных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов.
Естественная экологическая система – объективно существующая часть
природной среды, которая имеет пространственно-территориальные – границы и в
которой живые (растения, животные и другие организмы) и неживые ее элементы
взаимодействуют как единое функциональное целое и связаны между собой
обменом веществом и энергией.
Благоприятная окружающая среда – окружающая среда, качество которой
обеспечивает устойчивое функционирование естественных экологических систем,
природных и природно-антропогенных объектов.
Негативное воздействие на окружающую среду – воздействие процессов
хозяйственной и иной деятельности, воздействие природных процессов, эффектов
и явлений или сочетанные воздействия, последствия которых приводят или могут
привести к ухудшению качества окружающей среды.
Экологическая проблема – сохранение устойчивости между обществом и
природой. Сокращаются плодородные земли в результате роста городов,
промышленных и транспортных объектов. Кроме того, 20 % поверхности суши
находится под угрозой опустынивания. 40 % влажных тропических лесов
уничтожено, а ведь это своеобразные легкие земли. Процесс вырубки лесов идет с
невероятной прогрессией – более 40 га в минуту. Обостряется проблема с пресной
водой. С каждым годом нарастает «водный голод». В то же время не сокращается
выброс нечистот в пресноводные бассейны. В больших масштабах идет выброс
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токсичных отходов производства и быта в виде твердых, жидких и газообразных
продуктов. Например, только в США на 1 км2 поверхности в год приходится около
100 т промышленных отходов, в т.ч. 30 т вредных. Идет разрушение озонового слоя.
Источники загрязнения разные: как естественные (вулканизм, пожары лесов), так и
антропогенные.
Экологическая ситуация в России ухудшается, уровень загрязнения
приблизился к критическому. В опасности оказались такие реки, как Обь с
притоками, Волга, Дон, Миасс. В городах Москва, Новосибирск, Липецк, Барнаул,
Магадан, Самара и еще в нескольких десятках загрязнение атмосферного воздуха
превысило допустимые нормы в 10 раз!
Численность населения растет быстрее, чем продовольственные ресурсы. По
данным ООН, только треть населения обеспечена питанием, 50% населения
Африки находится на пороге голода, от недоедания здесь умирает несколько
миллионов человек. Решить эту проблему можно путем увеличения урожайности,
продуктивности

животноводства;

совершенствования

структуры

отраслей

земледелия; перераспределения продовольственных ресурсов между странами,
более рационального использования сельскохозяйственных угодий.
Демографическая проблема связана с естественным движением населения, а
также с миграцией. Речь идет о регулировании численности, миграционных
процессов.

Важно

добиться

снижения

детской

смертности,

повышения

продолжительности жизни, снижения неграмотности.
Энергетическая

и

сырьевая

проблема

связана

с

неравномерностью

распределения минеральных ресурсов по территории земного шара. Известно, что
большая часть минерального сырья располагается в развивающихся странах, а
главные потребители – развитые государства.
Проблема использования Мирового океана – важно сохранение природного
потенциала Мирового океана путем рационального использования, борьбы с
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загрязнением морской среды, запрещение испытаний различного оружия в океанах
и морях.
Загрязнение окружающей среды – поступление в компоненты окружающей
среды вещества и (или) энергии, свойства, местоположение или количество
которых оказывают негативное воздействие на окружающую среду.
Негативное воздействие на здоровье населения – воздействие процессов
хозяйственной и иной деятельности, воздействие природных процессов, эффектов
и явлений или сочетанные воздействия, последствия которых приводят или могут
привести к ухудшению качества жизни населения.
Охрана окружающей среды – деятельность центральных и территориальных
органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных
организаций и иных некоммерческих объединений, юридических и физических
лиц, направленная на сохранение, защиту и восстановление природной среды,
рациональное

использование

и

вос-производство

природных

ресурсов,

предотвращение негативных воздействий хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду и ликвидацию их последствий (далее также – природоохранная
деятельность).
Таким, образом, для экологической безопасности России и за рубежом
необходимо проводить мероприятия в области защиты окружающей среды в
первую очередь следует проводить непосредственно на предприятиях, которые, с
одной стороны, выступают основными элементами производства, а с другой –
главным источником экологической опасности. В настоящее время на качества
окружающей среды и повышение эффективности использования

природно-

ресурсного потенциала влияет формирования рыночно-ориентированных и
организационно-экономических механизмов и инструментов, регулирующих
рациональное природопользование и экологически безопасное производство и
потребление.
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ОХРАНА РЕДКИХ ВИДОВ ФЛОРЫ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ
(РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ)
Мержвинский Л. М., к.б.н., доцент кафедры ботаники
Витебский государственный университет имени П. М. Машерова
Гальченко Н. П., к.б.н., доцент кафедрф геодезии, землеусстройства и кадастра
Кременчуцький национальный университет имени Михайла Остроградского
Одной из экологических проблем, стоящих перед республикой Беларусь и
требующих

неотложного

решения,

является

сохранение

биологического

разнообразия растений как основы гомеостаза природных экосистем и сохранения
жизни на земле.
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Особой охране со стороны государства подлежат редкие и находящиеся под
угрозой исчезновения виды растений и животных. Следует отметить, что понятие
«редкие и исчезающие виды» изначально было определено на международном
уровне. Так, в соответствии с Соглашением о книге редких и находящихся под
угрозой исчезновения видов животных и растений – Красной книге государств –
участников СНГ, «редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных
и растений означают те виды (подвиды, популяции) животных, растений и грибов,
о

которых

имеются

данные

о

сокращении

численности

и/или

ареала,

неблагоприятных изменениях условий их существования, крайней ограниченности
распространения

и

малочисленности

популяций,

свидетельствующие

о

необходимости принятия специальных мер по их сохранению и восстановлению на
территории государства». Данное понятие до последнего времени не раскрывалось
в национальном законодательстве. С принятием в 2007 г.
Правовая охрана рассматриваемых видов растений осуществляется по ряду
направлений. Прежде всего они включаются в Красную книгу Республики
Беларусь, которая является основным научным документом, определяющим
современное состояние редких и находящихся под угрозой исчезновения на
территории Республики Беларусь видов дикорастущих растений и диких животных.
На

основании

данных

Красной

книги

осуществляется

долгосрочное

прогнозирование и разработка практических мер, направленных на охрану,
воспроизводство и рациональное использование таких растений и животных.
Работу по выявлению на территории республики редких видов проводит
Национальная академия наук Беларуси. На основе полученных материалов данной
научной организацией осуществляется подготовка обоснования необходимости
включения отдельных видов в Красную книгу Республики Беларусь или их
исключения из нее. Список редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
диких, включаемых в Красную книгу Республики Беларусь, утвержден
Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
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Республики

Беларусь.

Названный

орган

государственного

управления

осуществляет ведение Красной книги Республики Беларусь, организацию учета и
контроля состояния включенных в нее видов.
Согласно ст. 24 Закона Республики Беларусь «О растительном мире»
самовольный сбор или уничтожение дикорастущих растений, относящихся к видам,
включенным в Красную книгу Республики Беларусь, и их частей либо совершение
иных действий, которые могут привести к их гибели, сокращению численности или
нарушению среды произрастания, запрещаются.
В качестве второго направления охраны редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов растений можно назвать установление правил, содержащих
запреты, требования о получении разрешения или другие специальные условия в
отношении охраны, изъятия, содержания, хранения, экспонирования или торговли
такими растениями, сохранения, охраны и восстановления среды их обитания
(произрастания), а также в отношении экономической деятельности, в процессе
которой они используются в качестве сырья, иных целях потребления или
реализации. Такие правила устанавливаются Министерством природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики Беларусь.
Самостоятельным направлением охраны редких и находящихся под угрозой
исчезновения

видов

дикорастущих

растений

является

регулирование

международной торговли такими видами. В марте 1973 г. в Вашингтоне принята
Конвенция по международной торговле видами дикой фауны и флоры,
находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), которая вступила в силу 1 июля
1975 г. Конвенция по своему характеру является глобальной, и в настоящее время
в ней участвует более 110 государств, включая Республику Беларусь.
Необходимость принятия рассматриваемого документа была связана с тем, что
международная торговля представителями дикой фауны и флоры является одной из
причин сокращения популяций многих животных и растений. Поэтому в основу
данной Конвенции положен согласованный сторонами-участницами Список
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редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений,
торговля которыми может нанести ущерб их природным популяциям и,
следовательно, торговлю которыми необходимо контролировать с помощью
согласованных международных процедур. Последние включают в себя в основном
выдачу

разрешений

установленного

международного

образца

странами–

участницами Конвенции, по которым осуществляется экспорт, импорт и реэкспорт
занесенных в согласованные Списки видов животных и растений. Действие
Конвенции при этом распространяется как на виды, так и на их части и дериваты.
Административным органом по Конвенции СИТЕС в Республике Беларусь,
выдающим такие разрешения, является Министерство природных ресурсов и
охраны окружающей среды Республики Беларусь.
Витебская область – одна из шести областей Беларуси, расположена на
северо-востоке страны, которая граничит с Россией, Литвой и Латвией и входит
в еврорегион «Озерный край». Здесь находится свыше 2800 озер, более 500 рек. Лес
занимает более трети территории области – около 60 % ее приходится на вековые
хвойные леса.
На 1 января 2017 года система особо охраняемых природных территорий
Витебской

области

включает:

Березинский

биосферный

заповедник,

2

национальных парка – «Браславские озера» и «Нарочанский» (частично), 25
заказников республиканского значения, 76 памятников республиканского значения,
60 заказников и 162 памятника местного значения. Самыми крупными заказниками
республиканского значения являются – «Красный Бор» в Россонском районе (34,2
тыс. га), «Казьянский» в Шумилинском районе (26 тыс. га), «Освейский» в
Верхнедвинском районе (27,7 тыс. га), «Ельня» в Миорском районе (25,3 тыс. га).
Общая площадь особо охраняемых территорий Витебской области составляла 381,1
тыс. га или 9,5 % от площади области.
Национальный парк «Нарочанский» расположен на северо-западе страны и
является частью Белорусского Поозерья. Нарочанский край известен своим
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природным разнообразием и особым ландшафтом, который образовался при
отступлении Валдайского ледника около 15-20 тысяч лет назад. Именно тогда
возникли знаменитые нарочанские озера. Водоемы занимают примерно пятую
часть парка и относятся к бассейнам Немана и Западной Двины. Здесь же протекают
реки Страча, Нарочанка, Узлянка, Свирица. В границах национального парка
расположено 43 озера, в том числе 4 группы: Нарочанская, Мядельская, Болдукская
и Свирская. Жемчужины края – самое большое озеро Беларуси Нарочь (площадь
79,6 км²), Мястро, Баторино. Около 48 % территории парка покрыто сосновыми
борами и березовыми рощами.
Флора отличается многообразием мхов, лишайников, грибов, водорослей.
Здесь насчитывается более 1400 видов высших растений, из них 114 занесены в
Красную книгу Беларуси, в том числе самая красивая белорусская орхидея
– венерин башмачок.
Национальный парк «Нарочанский» был образован в 1999 году для
сохранения ландшафтов, биологического разнообразия и генетического фонда
растительного и животного мира. Территория парка занимает более 87 тысяч
гектаров, и кроме заповедных угодий (8,4 %) включает санаторно-курортную,
хозяйственную зоны. Протяженность парка с севера на юг – 34 км, с запада на
восток – 59 км.
В парке – 36 памятников природы республиканского и местного значения.
Здесь размещаются особо ценные природные комплексы. Это заказники:
ландшафтный «Голубые озера», гидрологические: «Черемшицы» и «Швакшты»,
геологический «Полуостров Черевки», биологические: «Некасецкий», «Рудаково»
и «Пасынки». На территории парка расположена самая большая курортная зона
Беларуси, объединяющая 11 санаториев и оздоровительных центров.
В рамках проекта «Сохранение редких и исчезающих видов растений Европы
на территории Беларуси в соответствии с приоритетами Глобальной и Европейской
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стратегии сохранения растений» в стране подготовлены паспорта охраны более 300
популяций 41 вида растений, находящихся под угрозой исчезновения в Европе.
Паспорта составлялись для тех популяций, о которых есть наиболее
полноценная информация. Паспорт характеризует состояние популяции, а
охранное обязательство содержит данные о необходимых мероприятиях для ее
сохранения.
Ниже представленный паспорт места произрастания баранца обыкновенного
в Витебской области Шумилинского района.
Утверждено
Решение Шумилинского районного
исполнительного комитета
«___» __________ 20___ г. № ____
ПАСПОРТ
места произрастания дикорастущего растения, относящегося к видам,
включенным в Красную книгу Республики Беларусь
___ _______________ 20__ г.

№ _______

(дата регистрации)

Название вида дикорастущего растения:
Баранец обыкновенный – Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank. et Mart.
(на русском или белорусском и латинском языках)

Природоохранный статус: IV категория охраны (NT) – потенциально уязвимый вид
Состояние популяции дикорастущего растения:
(численность с указанием счетной единицы; встречаемость – единичная, куртинная, по всему участку; состояние - хорошее, удовлетворительное,
неудовлетворительное)

Состояние удовлетворительное. Встречается одиночными растениями и малыми
куртинами на участке произрастания.
Местонахождение места произрастания дикорастущего растения:

(область, район, направление и расстояние от ближайшего населенного пункта, наименование лесхоза, лесничества, номер квартала и выдела, другие
сведения)

Витебская область, Шумилинский район, Мишневичский с/С, 1 км к востоку от
д.
Заполянка. ГЛХУ «Шумилинский лесхоз» Мишневичское лесничество, квартал №
21, выдел 16 и квартал № 37, выдел 1 (лесоустройство 2013 г.)
Место произрастания вида обследовали сотрудники ВГУ имени П.М. Машерова
Высоцкий Ю.В., Мержвинский Л.М. в рамках проведения работы «Выявление,
передача под охрану пользователям земельных участков и (или) водных объектов
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мест обитания диких животных и мест произрастания дикорастущих растений,
относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь в
Городокском и Шумилинском районах Витебской области. 5.08.2013 г.
Географические координаты места произрастания дикорастущего растения:
55°27´54,4´´
с.ш. 29°23´10,3´´
в.д.
Площадь места произрастания дикорастущего растения:

1000 м2
(гектаров, квадратных метров)

Описание границ места произрастания дикорастущего растения:
Остров в северной части верхового болота, поросшего сосняком. На границе выдела
16 квартала № 21 и выдела 1 квартала № 37, Мишневичского лесничества ГЛХУ
«Шумилинский лесхоз».
Описание места произрастания дикорастущих растений:
Биотоп: ельник кисличный на острове среди верхового болота
Общий вид (фотография)
места произрастания дикорастущего растения
Баранец обыкновенный – Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank. et Mart.
(название вида дикорастущего растения, включенного в Красную книгу Республики Беларусь)

Биотоп: ельник кисличный.

Куртина баранца обыкновенного.
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Картосхема
места произрастания дикорастущего растения
Баранец обыкновенный – Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank. et Mart.
(название вида дикорастущего растения, включенного в Красную книгу Республики Беларусь)

Фрагмент топографической карты с красной
отметкой местообитания.

Фрагмент плана лесонасаждений
Мишневичского л-ва, 37 кв., в. 1

На территории юридического лица, которому переданы под охрану места
произрастания дикорастущего растения: Баранец обыкновенный – Huperzia selago
(L.) Bernh. ex Schrank. et Mart. – государственное лесохозяйственное учреждение
«Шумилинский лесхоз» обеспечивает охрану
указанного в паспорте места произрастания дикорастущего растения.
В

этих

целях

Государственное

лесохозяйственное

учреждение

«Шумилинский лесхоз» обязан:
1. Участвовать в обследованиях места произрастания дикорастущего
растения не менее 1 раза в 3 года.
2. Своевременно информировать о всех обстоятельствах, наступление
которых связано с обеспечением охраны места произрастания дикорастущего
растения районную инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды.
3. Обеспечивать соблюдение специального режима охраны и использования
места произрастания дикорастущего растения.
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В границах места произрастания запрещается:
 проводить сплошные, постепенные и группово-выборочные рубки главного
пользования;
 проводить рубки обновления и переформирования;
 допускать снижение совокупного проективного покрытия подроста и
подлеска более 30 %;
 проводить сжигание порубочных остатков древесины;
 использовать

машины

на

гусеничном

ходу,

устраивать

склады

лесоматериалов, места заправки и стоянки техники;
 нарушать целостность подстилки и живого напочвенного покрова, проводить
обработку и нарушать целостность почвы, за исключением работ,
проводимых с целью охраны леса и тушения пожаров, а также научно
обоснованных работ по сохранению и расселению видов;
 проводить гидротехническую мелиорацию земель и иные работы по
регулированию водного режима земель (почв), поверхностных и грунтовых
вод, кроме работ по восстановлению нарушенного режима.
4. В случае ухудшения состояния места произрастания дикорастущего
растения осуществлять мероприятия по восстановлению прежнего состояния места
произрастания дикорастущего растения.
Литература
1. Мержвинский Л. М. Высшая водная растительность озер республиканского
ландшафтного заказника «Синьша» / Л. М.Мержвинский, В. П. Мартыненко,
С. Э. Латышев, Ю. И. Высоцкий, Ю. Л. Треьякова, И. М. Прищепа /
Современное состояние и динамика биоразнообразия водно-болотных
экосистем белорусского Поозерья: монография / В. Я. Кузьменко [и др.]; под
ред. В. Я. Кузьменко. – Витебск. ВГУ имени П.М. Машерова, 2015. – С.46–
86.
405

ГОРІЛІ ПОРОДИ ШАХТНИХ ТЕРИКОНІВ, УКРІПЛЕНІ
МОДИФІКОВАНИМИ ПОЛІСТИРОЛЬНИМ ПИЛОМ
КАМ’ЯНОВУГІЛЬНИМИ ДОРОЖНІМИ ДЬОГТЯМИ, ДЛЯ
ВЛАШТУВАННЯ ОСНОВ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ
Повзун О.І., к.т.н., доцент
Донецький національний технічний університет
Запропоновано розглядати відходи вугільної промисловості (горілі породи
шахтних териконів), що укріплені модифікованими відходами виробництва
полістиролу (полістирольним пилом) кам’яновугільними в’яжучими, як техногенну
сировину для влаштування основ автомобільних доріг.
За останні 50 років інтенсивного індустріального розвитку Україна
нагромадила на своїй території понад 25 млд. т [1] гірничопромислових відходів,
які з одного боку є небезпечними для довкілля, а з іншого – це мінеральносировинний резерв економіки на перспективу.
Відоме застосування териконових горілих порід в основах дорожніх одягів
[2]. Але такі конструктивні шари недовговічні (пухкий незв’язний матеріал).
Ефективніше використовувати горілу породу після обробки її органічними
в’яжучими речовинами [3]. В даній роботі розглянута можливість її застосування в
основах дорожніх одягів з укріпленням дьогтеполістирольним в’яжучим.
Модифіковані полімером кам’яновугільні в’яжучі є більш в’язкими, ніж їхні
немодифіковані прототипи; мають еластичність, тріщиностійкість, широкий
інтервал пластичності тощо.
Властивості

модифікованих

в’яжучих

відбиваються

на

механічних

властивостях бетонів, мінеральною частиною яких є горілі породи шахтних
териконів.
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Доцільно порівняти фізико-механічні властивості органогорілопородних
полімербетонів

з

використанням

модифікованих

відходом

виробництва

полістиролу в’яжучих однакової в’язкості (еквів’язких в’яжучих), які відрізняються
консистенцією вихідного середовища та, звичайно, відповідною концентрацією
полістирольного пилу (наприклад, в’язкість

10
=50 с для всіх чотирьох розглянутих
С 50

Умовна в’язкість за С10
50 , с

в’яжучих, рис. 1).

Концентрація полістирольного пилу, %

Рис.1 – Діаграма для визначення еквів’язкої ( С5010 =50 с) концентрації Сm ПСП у
в’яжучому на дьогтях з вихідною в’язкістю:
1- С5010 =29 с; 2- С3010 =250 с;3- С3010 =150 с; 4- С3010 =50 с
Коефіцієнти

водостійкості

при

тривалому

водонасиченні

(0,65-0,68)

відповідають вимогам ГОСТ 25877-83 (Смеси дегтебетонные дорожные и дегтебетон)
для суміші ІІ марки (норма не менше 0,5) і майже задовольняє для суміші І марки
(норма не менше 0,7).
Зі зниженням умовної в’язкості вихідного кам’яновугільного середовища та з
підвищенням концентрації відходу виробництва полістиролу в ньому коефіцієнти
температурної чутливості бетонів на еквів’язких модифікованих відходами
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виробництва полістиролу кам’яновугільних в’яжучих суттєво зменшуються; тобто
такі бетони менше піддаються впливу коливань температур навколишнього
середовища.
Такі техногенні відходи, як горілі породи шахтних териконів, що укріплені
модифікованими

відходами

виробництва

полістиролу

кам’яновугільними

в’яжучими, доцільно розглядати як альтернативний варіант поповнення природних
ресурсів, а саме як техногенну сировину для влаштування основ автомобільних
доріг.
Одержана в ході переробки техногенна сировина дозволить:
- зменшити обсяги її імпорту, що надасть більшої незалежності промисловому
комплексу, його конкурентоздатності, а також підвищити економічну ефективність;
- замінити і заощадити високовартісну природну сировину;
- використати трудові ресурси, будівлі і споруди, обладнання і техніку, що
звільнятимуться у зв’язку із закриттям нерентабельних шахт;
- знизити соціально-економічну напруженість створенням робочих місць на
підприємствах з виробництва дорожньо-будівельних матеріалів.
В процесі розробки частина породних відвалів буде розібрана, що суттєво
знизить екологічну напругу; будуть звільнені значні території, які можна
використовувати в різних галузях народного господарства або в цілях рекреації.
Література
1. Сивий М. Я. До проблеми утилізації гірничопромислових відходів у
Вінницькій області / М.Я. Сивий // Екологічна безпека та збалансоване
ресурсокористування. Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2012. – № 2(6). –
С. 84–88.
2. Материалы из техногенного сырья для дорожного строительства / [Н.И.
3. Буравчук, О. В. Гурьянова, Е. П. Окороков, Л. Н. Павлова] //
Энергосбережение. – Донецк, 2013. – № 3 (160). – С.12–13.
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4. Дворкин Л. И. Строительные материалы из отходов промышленности / Л. И.
Дворкин, О. Л. Дворкин. – Ростов-на-Дону: Изд-во «Феникс», 2007. – 368 с.

ВПЛИВ КОНСТРУКЦІЇ ЗАРЯДУ ВИБУХОВОЇ РЕЧОВИНИ НА ЯКІСТЬ
ОПРАЦЮВАННЯ ПІДОШВИ УСТУПА
Помазан М. В., к.т.н., старший викладач кафедри геодезії, землевпорядкування
та кадастру
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Розглянуто питання вибухового руйнування гірських порід. Проаналізовано
методи, які сприяють поліпшенню опрацювання підошви уступу і зменшення
величини перебуру свердловин, а також висвітлені процеси, що протікають в
донної частини свердловинного заряду при вибуху. Виявлено недоліки в існуючих
технологіях вибухового руйнування гірських порід і конструкціях зарядів, які при
цьому застосовуються.
При підриванні подовжених зарядів вибухових речовин (ВВ) рух
газоподібних продуктів детонації має певні особливості – 90 % енергії детонаційної
хвилі направлено під кутом 70...80° до поздовжньої осі свердловини і 10 % –
уздовж. Такий характер руху детонаційної хвилі не сприяє максимальному
перетворенню енергії хвилі в роботу зародження початкових мікротріщин в стінках
свердловини, та її значна частина передається нижнім шарам масиву, не
здійснюючи корисної дії. При цьому виникають так звані «стакани», уникнути
виникнення яких можна тільки за допомогою перебуру. Залежно від фізикомеханічних властивостей гірського масиву його довжина змінюється від 2 до 4 м.
Істотними недоліками перебуру є: збільшення часу і вартості буріння (на
20...30 % збільшуються витрати на буріння і ВВ; через те що значна частина
409

вибухової речовини (ВР) розташовується в перебурі. заряд віддаляється від масиву,
що підлягає дробленню і це погіршує дроблення верхньої частини уступу і збільшує
вихід негабариту; збільшення тріщиноутворення у верхній частині нижнього
уступу, що негативно позначається на забурюванні в ньому свердловин, до двох
разів знижує продуктивність бурових верстатів і збільшує вихід негабариту.
На вибір величини перебуру, що забезпечує нормальну позначку підошви,
впливають: фізико-механічні властивості гірських порід; умови залягання і
потужність нашарування порід нижньої частини уступу; схема підривання;
параметри буровибухових робіт; конструкції зарядів і характеристика ВВ.
Усунути цей недолік можна шляхом інтенсифікації розвитку поперечних
тріщин, що проходять на рівні дна свердловин, з одночасним зниженням
інтенсивності заколювання уздовж осі заряду. Створення в місці сполучення стінок
і дна свердловини кільцевої насічки сприяє утворенню в донної зоні початкової
горизонтальної тріщини. Надалі газоподібні ПД, проникаючи в неї, призводять до
збільшення її довжини. Наявність вже сформованої в заданій зоні тріщини
сприятиме підвищенню квазістатичного дії газоподібних ПД в донної частині
шпуру і досягненню проектної площини відриву породи [1].
Спосіб створення закольної кільцевої тріщини вибуховим способом
заснований на попередній прострільці донної частини шпурів.
Застосування донного заряду для формування початкових закольних тріщин
в промислових умовах так само має ряд недоліків:
 після буріння дно свердловини заповнене буровим шламом або
дрібними осколками опалого породи;
 сполучення дна і стінок свердловини, в силу тріщинуватості буримої
породи і зносу бурового інструменту, в свердловинах не однаково;
 наявність води в дні свердловини вимагає уточнення необхідної маси
прострілочного заряду і т.п.
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Посилення свердловинного заряду ВР може досягатися також розміщенням в
донній частині свердловини більш потужного ВВ або розширенням нижньої
частини свердловини до котлового заряду Ø400 мм.
Котловий заряд може мати форму циліндра або сфери. Форма заряду
виконується за допомогою бурових верстатів вогневого буріння. Застосування
розширених в нижній частині свердловин дозволяє розширити їх сітку з 5×5 до
9×9м, збільшити більш ніж в два рази продуктивність шарошечні верстатів по
обраних гірничій масі і зменшити в два і більше разів витрата шарошечні доліт.
Застосування зарядів діаметром 400 мм і більше викликає інтенсивне подрібнення
кварцитів в ближній зоні і їх інтенсивне дроблення в іншому обсязі за рахунок
зіткнення розлітаються мас порід під час вибуху. Це забезпечує значне зростання
продуктивності дробильно-подрібнювального обладнання, терміну їх безаварійної
роботи, а так само зниження енерговитрат на їх переробку, збільшує витяг
магнетиту в концентратах [2].
Недоліком даного способу є висока трудомісткість, вкрай складна організація
робіт і високі матеріальні витрати на формування додаткового обсягу зарядної
камери в донної частини вибухових свердловин.
Необхідність посилення заряду вибухової речовини в нижній частині
свердловини для задовільного опрацювання підошви уступу досягається
розміщенням в цій частині свердловин більш потужного ВВ (застосування
комбінованого заряду). Такий заряд складається з двох ВВ різної потужності. У
нижній частині уступу розміщують, як було сказано вище, більш потужне ВВ. Так
як саме там опір вибуху максимальний. У верхній частині заряду розміщують ВВ з
меншою питомою енергією. При цьому відбувається краще пророблення підошви
уступу, знижується величина перебуру.
При дослідженні газодинамічних процесів, що протікають в зарядної
порожнини при детонації комбінованих зарядів ВВ, які розрізняються по
потужності, встановлено, що в перші мілісекунди, починаючи з моменту
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ініціювання свердловинного заряду, хвильові процеси в зарядах характеризуються
значною складністю і інтенсивністю, і є джерелом сильного неоднорідного
нестаціонарного поля напруг в породі. В цьому випадку заряд по всій довжині
вибухає каскадно, забезпечуючи певну послідовність імпульсів протягом проміжку
часу, значно більшого, ніж при вибуху однорідних ВВ [3].
Недоліками застосування комбінованих зарядів є те, що при заряджанні
свердловин двома різними ВВ, транспортно-зарядні машини використовуються
менш ефективно, збільшується час на підготовку масового вибуху, необхідно
використовувати додаткові проміжні детонатори в окремих частинах заряду.
Відмовитися від перебуру можна в тому випадку, якщо для дроблення
гірських порід використовувати свердловини заряди ВВ з повітряною подушкою,
розташованою в нижній частині заряду, що забезпечує нормальне опрацювання
підошви уступу. Інтенсивне руйнування масиву в нижній частині свердловини, і
краще її дроблення здійснюється за рахунок взаємодії ударних хвиль від
застосування повітряного проміжку.
Теоретичні дослідження показують, що при закінченні продуктів детонації по
повітряній подушці в ній поширюється падаюча ударна хвиля, на фронті якої
виникає тиск близько 200–300 кг/см2 в залежності від типу ВВ. Падаюча ударна
хвиля, досягнувши дна свердловини, відбивається. При цьому по продуктам вибуху
поширюється відбита ударна хвиля, на фронті якої різко зростає тиск. Таким чином,
діє подвійна ударна хвиля в нижній частині свердловини, в результаті чого виникає
повторний тиск, який може створити сприятливі умови для кращого опрацювання
підошви уступу, що дозволяє зменшити перебур на50% або повністю від нього
відмовитися.
Використання водного проміжку в якості стимулятора підвищення корисної
роботи вибуху на рівні позначки перебуру свердловини призводить, при зменшеній
витраті ВВ, до збільшення обсягу руйнування породи в 1,5 рази більше, ніж при
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вибуху суцільних зарядів ВВ, що пояснюється виникненням гідродинамічного
ефекту.
Продукти детонації при зіткненні з водним проміжком (гідрозабійки), до
точки сполучення мають властивості рідини, викликають її розклинення, в
результаті чого виникають радіальні напруги, що призводять до руйнування породи
перпендикулярно осі шпуру. Ударна хвиля, що проходить по гідрозабійки і досягає
дна шпуру, відбивається від перешкоди і в результаті виявляється ефект гідроудару
з подвоєнням тиску на межі поділу середовищ «гідрозабійки-масив». Як показали
експериментальні дослідження, спостерігається вплив обводнення середовища на
два основних параметри: вихід дрібних фракцій і середній діаметр шматка.
Встановлено: чим вище обводненість середовища, тим менше вихід дрібних
фракцій і більше середній діаметр шматка [4].
Недоліком

створення

водного

проміжку

між

окремими

частинами

свердловинного проміжку є те, що технологічно це важко здійснити. Коефіцієнт
корисної дії вибуху за рахунок зміни умов передачі енергії вибуху на контакті
«заряд ВВ-порода» можливо реалізувати за рахунок створення повітряного або
водного зазору між зарядом ВВ і стінкою свердловини. На практиці це вирішується
завдяки формуванню свердловинних зарядів ВР з використанням поліетиленових
оболонок.
За рахунок скорочення контакту ВВ зі стінками свердловин зменшується
вихід дрібних (до 200 мм) фракцій порід і, відповідно, знижуються втрати корисних
копалин.
Одним з найбільш простих методів не потребують додаткових витрат на
зменшення перебуру, є застосування ефекту зустрічі детонаційних хвиль для
посилення дії вибуху в донної частини свердловини. Розташовуючи в свердловині
два бойовика таким чином, щоб детонаційні хвилі, що поширюються від бойовиків
по ВР, зустрічалися на рівні підошви уступу, можна в місці їх зустрічі досягти
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значного підвищення тиску. Тим самим поліпшується якість дроблення породи на
рівні підошви уступу.
При зустрічі детонаційних хвиль можна домогтися збільшення тиску в 2,6
рази в напрямку, перпендикулярному лінії з'єднання джерел виникнення
детонаційних хвиль [5].
Для усунення проблеми перебуру останнім часом розроблені нові конструкції
свердловинних зарядів ВР, засновані на зміні напрямку руху ударної хвилі і
газоподібних ПД (це досягається за рахунок розміщення в дні свердловини
концентратора ударних хвиль (КУВ) або рефрактора.
Використання рефрактора або концентратора ударних хвиль за рахунок їх
спеціальної форми дозволяє посилити радіальне дію продуктів вибуху і підвищити,
тим самим, ефективність вибухового руйнування гірських порід. Проведені
експерименти показали, що застосування даних пристроїв на 10% знижує витрату
ВВ і на 15 % – обсяг буріння [6].
Недоліком КУВ є вигоряння насипних ВВ. Крім того, ударна хвиля і ПД
змінюють напрямок свого руху на кут, відмінний від 90º. Внаслідок цього частина
енергії вибуху витрачається на марне струс масиву, що призводить до зменшення
коефіцієнта використання свердловини. Застосування КУВ важко в горизонтальних
і похилих шпурах, тому що він є нестійким і буде лягати на стінку шпуру.
Література
1. Воробьев В. В. Создание горизонтальных трещин в дне шпура / В. В.
Воробьев, С. А. Литовченко // Повышение эффективности разрушения
горных пород: сбор. науч. трудов. – К.: Наукова думка, 1991. – С. 64–68.
2. Белоконь В. П. Эффективность отбойки крепких горнах пород системой
сосредоточенных зарядов на железорудных карьерах Кривбасса / В. П.
Белоконь, В. И. Ильин, М. П. Белоконь, А. К. Ольховский //
Металургическая и горнорудная промышленность. – 1974. – № 2. – С. 59–60.
414

3. Куринной В.П. Исследование газодинамических процессов протекающих в
зарядной полости при детонации зарядов взрывчатых веществ различных
конструкций / В. П. Куринной // Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології
гірничого виробництва: науково-виробничий журнал. – Кременчук: КДПУ,
2008. – Вип. 2/2008 (2). – С. 59–63.
4. Ефремов Э. И. Влияние конструкции скважинных зарядов и обводненности
горных пород на эффективность их взрывной отбойки / Э. И. Ефремов, А. В.
Пономарёв, В. В. Баранник // Вісник Кременчуцького державного
політехнічного університету. – 2006. – Вип. 6/2006(41), част. 1. – С. 111–113.
5. Воробьев

В.

В.

Использование

многоточечного

инициирования

скважинного заряда для улучшения проработки подошвы уступа / В. В.
Воробьев, В. Т. Щетинин, А. М. Пеев // Вісник Національного технічного
університету

України

«Київський

політехнічний

інститут».

Серія

«Гірництво»: збір. наук. праць. – Київ: НТУУ «КПІ», 2003. – Вип. 9. – С. 63–
65.
6. Воробьев В. В. Исследование влияния формы заряда в донной части шпура
на изменение прочностных свойств среды при взрыве / В. В. Воробьев, А. М.
Пеев // Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва:
науково-виробничий збірник. – Кременчук: КДУ, 2009. – Вип. 2/2009 (4). –
С. 35–39.

415

РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В СУЧАСНОМУ
СУСПІЛЬСТВІ
Рабодзей М. В., студентка, Кустовська О. В., к.е.н., доцент кафедри
землевпорядного проектування
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Раціональне

природокористування

повинно

забезпечити

повноцінне

існування і розвиток сучасного суспільства, за умови збереження високої
якості середовища проживання людини. Цього можна досягнути завдяки
економічній експлуатації природних умов і ресурсів при найефективнішому
режимові їх відтворення з урахуванням перспективних інтересів розвитку
господарства і збереження здоров'я людей. Для того щоб розробити заходи з
охорони довкілля, відновити порушені взаємозв’язки в екосистемах, запобігти
загостренню екологічних ситуацій, дотримуватися принципів раціонального
природокористування.
У загальному вигляді принципи раціонального природокористування можуть
бути сформульовані так [1]:
1. Принцип «нульового рівня» споживання природних ресурсів.
Цей принцип використовується в багатьох економічно розвинутих країнах
для регулювання споживання первинних переробних ресурсів у державному
масштабі. Називається він так через те, що за нульовий рівень береться обсяг
первинних природних ресурсів, використаних підприємством за попередній рік, а
на наступний – перевищення цього рівня споживання обмежується в державному
масштабі чітко визначеним коефіцієнтом (це може бути для певних видів ресурсів
2–7 відсотків). Дотримання коефіцієнта обов’язкове, оскільки з порушника
стягується штраф, який може перевищити прибутки підприємства.
2.

Принцип

відповідності

антропогенного

ресурсному потенціалові регіону.
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навантаження

природно-

Дотримання цього принципу дозволить уникнути порушень природної
рівноваги завдяки чітко визначеному збалансованому циклові використання і
відновлення. Таке порушення законів функціонування природних систем
відбувається у двох випадках:
а) за перевищення рівня антропогенного навантаження. Це виражається в
надмірній концентрації виробництва. Протягом багатьох років у практиці
територіального планування виходили з того, що собівартість виробництва
продукції знижується при збільшенні концентрації виробництва.
б) за невідповідності спеціалізації виробництва специфіці природноресурсного потенціалу. Така невідповідність спостерігається у рекреаційних
регіонах України – Криму, Карпатах, де найоптимальніше використання
рекреаційних ресурсів сприяло б формуванню рекреаційного комплексу і
виробництва, яке його обслуговувало б. Проте розвиток галузей важкої
промисловості та інших екологічно небезпечних галузей призвів тут до погіршення
якості повітря, питної води і навіть деяких мінеральних джерел.
3. Принцип збереження просторової цілісності природних систем у процесі їх
господарського використання.
Цей принцип випливає з найважливіших закономірностей взаємопов’язаності
змін компонентів природи під впливом антропогенної діяльності. Вплив людини на
окремі компоненти природи та окремі види ресурсів не обмежується змінами лише
в них. Зміни одного з компонентів природної системи призводять до змін в інших,
а іноді – до зміни якості екосистеми в цілому. Прикладом може служити осушення
боліт в областях Українського Полісся, після чого змінилися якості багатьох
екосистем: рілля виявилася підтопленою, висохли малі річки тощо.
4. Принцип збереження природо обумовленого кругообігу речовин у процесі
антропогенної діяльності.
Природний ресурс, що видобувається людиною з природних систем,
пройшовши,

врешті-решт,

цикл

«ресурс-виробництво-споживання»,
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знову

повертається у вигляді відходів в екосистеми. Якщо це повернення наближається
до природного кругообігу, воно не завдає шкоди природі, природна речовина
поступово асимілюється.
Сутність принципу зводиться не тільки до того, щоб технологічні процеси
конкретних виробництв обмежувалися циклічністю, а й щоб циклічні процеси
являли послідовний ряд стадій виробництва, пов’язаних між собою чи
комплексністю переробки сировини, чи постадійним її використанням.
5. Принцип погодження виробничого і природного ритмів.
Динаміка біосфери в часі має ритмічний характер. Принцип ритму – один із
тих принципів, що властивий усьому Всесвітові.
Подібне погодження дотримується в сільськогосподарському виробництві, де
ритмічно функціонують сировинні й переробні ланки АПК. Цим принципом часто
нехтували під час спорудження ГЕС на рівнинних ріках, не беручи до уваги, що
періодичність падіння рівня води позначається на роботі не лише ГЕС, а й
підприємств, які споживають енергію.
У

наш

час

більшість

країн

проводить

політику

раціонального

природокористування, створюються спеціальні органи охорони навколишнього
середовища, розробляються природоохоронні програми й закони. Важлива спільна
діяльність країн по охороні природи, створення міжнародних проектів. Збереження
навколишнього

середовища

–

найважливіша

загальнолюдська

проблема.

Удосконалювання раціонального природокористування – одне з основних завдань
сучасності.
У світі налічується понад 2,5 тисячі великих заповідників, резерватів,
природних і національних парків, які разом займають площу 2,7 % земної суші.
Найбільші за площею національні парки знаходяться в Гренландії, Ботсвані, Канаді,
на Алясці [2].
У розвинених країнах використання вторинної сировини у виробництві
чорних і кольорових металів, скла, паперу, пластмас вже досягає 70 % і більше.
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Отже, раціональне природокористування це турбота про збереження
екологічної рівноваги в навколишньому середовищі та виключення сприйняття
природи як невичерпної комори, досягати це можливо за рахунок більш повної
переробки сировини, повторного використання відходів виробництва і споживання,
застосування маловідходних технологій, створення культурних ландшафтів,
охорони видів тварин і рослин, створення заповідників тощо
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЧВ ПОЙМ СРЕДНЕГО
ТЕЧЕНИЯ РЕКИ СУРА
Следнева А. В., студентка, Солодков Н. Н., старший преподаватель
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет архитектуры и
строительства»
Представлены возможности применения морфологического анализа почв в
целях выявления особенностей почвообразования в поймах рек и условий их
развития. На примере изучения современных и погребенных почв
субатлантического и суббореального возраста среднего течения р. Сура показаны
особенности гумусонакопления, гидрометаморфизма и диагенеза.
Погребенные почвы черноземовидного облика в пойме р. Сура имеют
широкое распространение. Для уточнения генетических особенностей изучено их
микростроение. Были исследованы два опорных разреза в Бессоновском районе
Пензенской области.
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Разрез I приурочен к прирусловому обрыву карьера «Ухтинский». Под
современной серогумусовой почвой AY [4] мощностью 0–15 см, расположена
темногумусовая погребенная почва [AU], которая подстилается песчаным
аллювием, имеет темноцветный облик, тяжелосуглинистый состав, столбчатую
призматическую структуру. Радиоуглеродное датирование показало возраст
горизонта [AU] в верхней части – 585±50 ВР (ИГ РАН-4454), а в нижней – 1450±50
ВР (ИГ РАН-4545) [1, 2].
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Разрез II приурочен к прирусловому обрыву левого берега р. Сура. Здесь
изучена погребенная суббореально-субатлантическая темногумусовая почва (со
вторым темногумусовым горизонтом), подстилаемая и перекрытая песчаным
аллювием. Гор. [AUg] (223-303 см), темно-серого цвета столбчатой структуры
тяжелосуглинистого состава возрастом 2560±80 BP (ИГ РАН-4543); гор. [AUff]
(303–423 см), легкосуглинистого состава темно-серого цвета с обилием красноватокоричневых пленок на гранях педов, возрастом 3870±50 ВР (ИГ РАН-4544) [2].
Микростроение горизонта. AU серогумусовой почвы разр. I отражает
оторфованность и условия пойменного режима. На первое указывает преобладание
полуразложенных и углеподобных растительных остатков. На второе

–

неоднородность основной почвенной массы: песчано-плазменное микростроение и
состав скелетных зерен, представленных песчаными частицами, фрагментами
песчаников, опок, кварца и полевых шпатов. Имеют место железистые конкреции
и

натеки

железисто-глинистого

материала,

почвообразование.
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отражают

гидроморфное

Основная почвенная масса гор. [AU] разреза I отличается более тяжелым
составом (преобладают пылевато-тонкодисперсные частицы), обнаруживается
большое количество железистых конкреций средних и крупных размеров,
отмечены единичные инфиллинги из тонкодисперсного материала, отражающие
процессы иллювиирования. Горизонт характеризуется двумя типами агрегатов: 1)
комковатыми агрегатами неправильной формы пылевато-песчано-плазменного
состава с большим количеством органики и углистых частиц, включением зерен
песчаников и глауконита; 2) агрегатами угловато-блоковой формы пылеватоплазменного состава, бурого цвета с темно-серыми микрозонами дисперсного
гумуса.
Микростроение гор. [AUg] суббореально-субатлантической почвы разр. II
выделяется обилием агрегатов второго типа. Материал гумусирован неравномерно,
но в целом имеет темноцветный облик. Железисто-глинистые кутаны являются
диагностическими микропризнаками процессов иллювиирования этих веществ.
Наличие большого числа железистых стяжений свидетельствует об интенсивных
элювиально-глеевых процессах.
Горизонт [AUff] разр. II суббореального возраста имеет как общие черты с
гор. [AUg] (накопление песчаных частиц и минералов, агрегаты неправильной
формы),

так

и

специфические,

характеризующие

высокую

степень

внутригоризонтного оглеения: чередование зон обезжелезнения и скопления
железистых

стяжений

различных

форм

и

размеров.

Обнаруживаются

деформированные железисто-глинистые кутаны, формирование которых связано,
по-видимому, с их диагенезом после погребения.
Таким образом, микроморфологическое исследование показало, что в пойме
р. Сура почвообразование сопровождается седиментацией речного аллювия.
Выявлена оторфованность растительных остатков в современных почвах.
Предполагаем,

что

субатлантические
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почвы

формировались

в

условиях

непродолжительного затопления. Отмечается высокая степень оглеения гор. [AUff]
(суббореального возраста) как результат подтопления в субатлантическое время.
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ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОСТАНТРОПОГЕННЫХ
ЛАНДШАФТОВ ЛЕСОСТЕПИ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ
Солодков Н. Н., ст. преподаватель
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет архитектуры и
строительства»
Именьковская культурно-историческая общность (КИО) датируется III—
VII вв. н.э. и изучена на примере городища Маклашеевка II и его окрестностей в
пределах 3-5 км. Почвы поселений именьковской КИО с преобладанием
земледельческого цикла освоения, характеризуются прогрессирующим увеличением
площади агроценозов и сокращением лесов.
Строительство Волжско-Камского каскада водохранилищ в середине XX в.
привело к развитию процессов абразии и исчезновению культурного наследия. Так,
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на поверхности второй надпойменной террасы р. Кама, недалеко от места слияния
рек Волга и Утка, изучены сохранившиеся участки городища Маклашеевка II,
относящиеся к именьковской культуре и датируемые III–VII вв. н.э. В рамках
научной

программы

изучения

памятников

археологии,

финансируемой

республиканским фондом «Возрождение памятников истории и культуры
Республики Татарстан», в 2014 г. экспедицией Института Академии наук
республики

Татарстан

проводились

комплексные

исследования

городища

Маклашеевка II.
Задачей данного исследования была разработка подходов к реконструкции
палеосреды именьковскй КИО. Почвенные исследования (морфологические,
физико-химические и химические свойства почв) совместно с геохимическими
показателями, позволили выявить особенности развития почв поселений и
геоэкологическую преобразованность почвенного покрова изучаемых ареалов.
Морфологическое

строение

почв

(черноземы)

свидетельствует

о

преобразованности верхней части почвенного профиля до 60–70 см, так как глубже
64 см обнаружены находки керамики именьковской культуры. В пределах этой же
глубины заметна вторичная окарбоначенность почвенной массы.
Гранулометрический состав почв поселений в основном легкосуглинистый с
повышенным коэффициентом оглинивания в горизонте ВС – до 1,1. Содержание
гумуса в почвах вокруг городища невысокое в гор. Ad – 3,3 %, затем повышается в
гор. АCa до 6,0% и постепенно уменьшается до 4,5% в гор. АBCa, 3,1 % в гор. BCa и
1,4 % в гор ВС, что характерно для черноземного типа почв.
Слабокислая среда отмечается только в гор. Ad – pHKCl – 6,6. С глубиной
происходит нейтрализация среды и подщелачивание почвенного раствора в породе
до 8,0. Данные по Hг показывают также небольшое увеличение в гор. Ad – 0,97
смоль (экв)/кг.
Сумма поглощенных оснований достаточно высокая 25,7–30,9 смоль(экв)/кг.
Содержание подвижного фосфора по всему почвенному профилю очень высокое –
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100 мг/кг, может свидетельствовать о сильном антропогенном воздействии на
почвы и почвенный покров, приуроченных к городищу Маклашеевка II. Очень
высокие показатели фосфора также подчеркивала Гольева [3] при анализе проб,
взятых из раскопа CCV Болгарского городища, а также Чижевский [7] при изучении
стоянки

Гулюковское

III,

что

может

служить

индикатором

древнего

антропогенного освоения ландшафтов.
Содержание карбонатов в почвах поселений свидетельствует о неполной
выщелоченности в гор. Ad (1,78 % CaCO3), ACa – 6,10 % CaCO3. В переходном гор.
ABCa – 9,16 %. Затем происходит резкое снижение CaCO3 до 2,59 % в гор. BCa и
отсутствие карбонатов в гор. ВС, и только в почвообразующей породе содержание
CaCO3 увеличивается до 11,3 %. По содержанию и распределению CaCO3 в
генетических горизонтах можно утверждать о вторичной окарбоначенности почв
поселений.
Для более детального анализа геохимических условий формирования почв
поселений был использован метод расчета геохимических коэффициентов на
основе валового химического состава G. Retalack и др. [1, 4, 6, 8]. В почвах
поселений вокруг городища Маклашеевка II однотипна в нижней части профиля
(ниже 70 см) – 0,05–0,06. Выше 70 см коэффициент TiO2:Al2O3 расширяется до 0,09
и указывает на существенную антропогенную преобразованность верхних
горизонтов. Геохимический коэффициент CIA представляет собой выражение и
показывает соотношение первичных и вторичных минералов в почвах, отражая
изменение условий образования вторичных минералов. Для почв поселений вокруг
городища Макласшеевка II коэффициент CIA оказался ниже 57,2 в гор. Ad и 64,1 –
в нижних горизонтах.
Al O
2 3
CaO  Na 2 O  K O  MgO
2
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Реконструкция палеосреды почв основана на связи коэффициентов
выветривания современных почв и атмосферных осадков. Была получена функция
линейной зависимости показателя CIA от среднегодового количества осадков
(СГКО): CГКО=9.3*CIA-179 с величиной достоверности 0,96.
Для почв поселений в окрестностях городища Маклашеевка II количество
осадков составило 326–420 мм/год. При этом заметен тренд снижения осадков в
позднем голоцене. Современные осадки в Татарстане составляют 460–540 мм/год,
то есть превышают рассчитанные на 110–80 мм.
Таким образом, почвы поселений именьковской КИО с преобладанием
земледельческого и сбалансированного животноводческого цикла освоения,
характерны

прогрессирующим

увеличением

площади

агроландшафтов,

сокращением лесов из-за строительства городищ и жилищ и их обогрева. Глубина
преобразования почв достигла 50–60 см. в результате развития эрозионноаккумулятивных процессов в пределах катены южной экспозиции (деградация
структуры, вторичная окарбоначенность, повышенные величины фосфора,
снижение гумуса).
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ОБСЛЕДОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К КОМПЛЕКСУ
ПО УНИЧТОЖЕНИЮ ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ «ЛЕОНИДОВКА» В
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Тюкленкова Е. П. к.т.н., доцент кафедры землеустройство и геодезия,
Абдразакова И. И., студентка
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет архитектуры и
строительства»
В статье изложена информация по обследованию
территории,
примыкающей к ОУХО «Леонидовка», а также результаты мониторинга
экологического состояния Мёртвого озера.
Основные цели экологического обследования состоят в обеспечении системы
управления природоохранной деятельностью и экологической безопасностью
своевременной и достоверной информацией, позволяющей:
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• оценить показатели состояния и функциональной целостности экосистем и
среды обитания человека;
• выявить причины изменения этих показателей и оценить последствия таких
изменений, а также определить корректирующие меры в тех случаях, когда целевые
показатели экологических условий не достигаются;
• создать предпосылки для определения мер по исправлению возникающих
негативных ситуаций до того, как будет нанесен ущерб.
Объектом мониторинга является объект уничтожения химического оружия
«Леонидовка».

Рис.1 – Общий вид территории ОУХО «Леонидовка»
17 апреля 1998 г. было принято постановление Правительства РФ № 402 о
создании на территории Пензенского района Пензенской области объекта по
уничтожению химического оружия.
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Леонидовский объект по уничтожению химического оружия предназначен
для

уничтожения

авиационных

химических

боеприпасов,

снаряженных

фосфорорганическими отравляющими веществами.
Уничтожению подлежат 6885 тонн боеприпасов в снаряжении ОВ – Vx,
зарин, зоман. Ввод ОУХО «Леонидовка» в эксплуатацию осуществлялся
пусковыми

комплексами,

на

которых

предусматривается

уничтожение

определенной номенклатуры ОВ. Такая концепция реализуется на действующих
объектах по уничтожению ХО в г.Щучье Курганскойобл., пос. Марадыковский
Кировской области.
После успешных испытаний (2008 г.) завод начал работать в штатном режиме.
С 16 января 2009 г. производится извлечение реакционных масс образовавшихся в
ранее залитых боеприпасах. На конец года положение дел изменилось:в конце
ноября 2009 г. завершено извлечение реакционных масс из ранее залитых
боеприпасов, все они обожжены, деформированы и подготовлены к сдаче в
металлолом. Продолжались работы по детоксикации VX – из элементов модульных
боеприпасов, которые завершены 5 мая 2010г.
Таким образом, 6 мая 2010 г. на объекте уничтожено 98% отравляющего
вещества Vx.25 ноября 2009 г. Россия досрочно выполнила третий этап
конвенционных обязательств, уничтожив 18 тысяч тонн отравляющих веществ, что
составляет 45 процентов имеющихся запасов химического оружия.
С 6 мая 2010г. на объекте проводятся профилактические работы и
переналадка оборудования для уничтожения отравляющих веществ типа Зоман.
Для обеспечения безопасной и безаварийной работы предусматриваются
следующие мероприятия:
Для безопасной перевозки грузов и правильной организации территории
объекты уничтожения ХО непосредственно примыкает к объекту хранения,
находясь с ним в одном периметре ограждения. С точки зрения экологической
безопасности и охраны территории наиболее опасные операции – вскрытие
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боеприпаса, эвакуация ОВ из боеприпаса и обработка его опорожненного корпуса
дегазирующими и промывными растворами находятся в защитном вентилируемом
кожухе под разрежением. Кроме того, каждый станок связан только с одним
реактором детоксикации. Линия транспортировки находится под вакуумом.
Одновременно на расснаряжении находится минимальное количество ОВ – 2
боеприпаса.
Все

технологические

процессы

ОХУО

«Леонидовка»

полностью

автоматизированы. И осуществляются дистанционно с пульта управления, с
использованием микропроцессорных средств автоматического регулирования,
сигнализации, блокировки и систем противоаварийной защиты.
Главная особенность заводов, на которых происходит уничтожение
химического оружия, – это многоуровневые системы безопасности. На объектах
создана

система

производственного

экологического

мониторинга,

осуществляющая экологический контроль за источниками загрязнения и
мониторинг компонентов природной среды в санитарно-защитной зоне (СЗЗ), зоне
защитных мероприятий (ЗЗМ).
В соответствии с положениями Конвенции контроль за процессом
уничтожения

ХО

осуществляется

посредством

физического

присутствия

инспекторов ОЗХО и наблюдения при помощи приборов. Поэтому на всех
сооружаемых

объектах

по

уничтожению

ХО

предусмотрена

установка

соответствующих приборов и систем наблюдения, которые обеспечивают контроль
и

проверку.Контроль

за

процессом

уничтожения

химического

оружия

инспекторами ОЗХО на объекте по уничтожению химического оружия
осуществляется круглосуточно с момента начала проведения пуско-наладочных
работ.
Инспекционная группа имеет полный доступ к процессу уничтожения
химического оружия при условии соблюдения требований безопасности и
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исключения действий, которые неблагоприятно могут повлиять на процесс
уничтожения.
В Леонидовке процесс уничтожения химоружия завершился в сентябре 2015
года. За время функционирования объекта уничтожено 6 885 тонн авиационных
химических боеприпасов, снаряженных фосфорорганическими отравляющими
веществами, что составляет 17 % общего запаса химического оружия России.
На данный момент в Леонидовке построен полигон для захоронения отходов,
оставшихся после деятельности объекта по уничтожению химического оружия
«Леонидовка», и тех, которые будут накапливаться во время проведения работ по
ликвидации последствий его деятельности. К таким отходам относятся зола,
образовавшаяся после сжигания реакционных масс и щелочных фильтров, а также
негорючие материалы (бетон, кирпич, минераловата, оксид алюминия и д.р.).
На полигоне возведены 10 специально оборудованных сооружений для
размещения отходов разного класса опасности. Ведется монтаж систем вентиляции.
Пробурены 8 контрольных скважин и создан контрольно-регулирующий
пруд. Строительство полигона идет по графику и завершилось в декабре 2016 года.

Рис. 2 – Территория, прилегающая к ОУХО «Леонидовка»
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На прилегающей к заводу территории обследованию подлежит ряд
природных объектов, среди которых наибольший интерес представляет Мёртвое
озеро. Озеро находится на горе у села Леонидовка, химической базы, чуть ниже
села. На льду озера много лет назад сжигались химические боеприпасы, несколько
сот вагонов. В воде до сих пор повышенная кислотность (соляная кислота), в
донных

отложениях

имеются

мышьяковистые

соединения.

Озеро

имеет

искусственное происхождение – образовалось после добычи торфа в первой
половине 20 века. Опасности для окружающих водоемов озеро ныне не
представляет, так как бессточное, инфильтрация в водоносные подпочвенные
горизонты отсутствует. Для исключения паводковых смывов озеро обваловано
защитными насыпями. Озеро и арсенал в последние годы являются источником
дилетантских слухов и сплетен, а также конъюнктурных недобросовестных
публикаций и спекуляций. В настоящее время в непосредственной близости от
арсенала построен и действует завод по ликвидации химических боеприпасов.
Полное уничтожение химоружия в Леонидовке ожидается к 2012 году. Контроль за
работой завода и обращением боеприпасов постоянно ведется международными
наблюдателями. Часть финансирования проекта по уничтожению опасного
арсенала

взяло

максимальную

на

себя

международное

безопасность

процесса

сообщество,
и

дабы

соблюдение

обеспечить
современных

технологических требований.
Несмотря на это, по словам местных жителей, сейчас на дне озера находится
киселеобразная линза из остатков химического оружия, которая поставляет нам
мышьяк и другие отравляющие вещества. И они, проникая через почву, через
водоносные горизонты, текут во всех ручьях с этой горы, которая на 150 метров
возвышается над нашей Пензой, по местам, где 4 пионерлагеря. Внизу с 1978 года
находится водохранилище, из которого воду забирают и подают через водопровод
в наши дома. То есть нам, чтобы встретиться с последствиями уничтожения
химоружия, достаточно открыть водопроводный кран.
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Экспертиза показала, что диоксины в 1,15 выше ПДК находятся в воде
Мёртвого озера. После хлорирования это уже 1,8 ПДК. После заполнения
водохранилища в 1978 году пошел резкий всплеск онкологических заболеваний,
числа врожденных уродств. Если раньше врожденных уродств было около 1,5
процента, то теперь в некоторых местах и случаях – 8,9 процента. Где два процента
от числа рождений – считается, это место экологической катастрофы.
С точки зрения экологического мониторинга необходимо исследовать
территорию, прилегающую к Мёртвому озеру, а также периодически делать
анализы воды. Далее по полученным пробам можно будет сделать вывод о качестве
воды.
Проведение анализа воды осуществляется несколькими методами, каждый из
которых предназначен для определения конкретного вещества или группы веществ.
Цель физико-химического анализа воды – выявление состава растворенных
веществ. Полученная информация дает возможность применить подходящее
очистное сооружение, чтобы предотвратить отравление человека, загрязнение
окружающей среды или нарушения технологического процесса. Химический
анализ воды применяется во многих сферах жизни: в быту – для получения чистой
и полезной питьевой воды, в промышленности – для контроля очистных
сооружений сточных вод, в промышленных технологических процессах – для
получения конденсата с минимальным содержанием растворенных примесей.
Исходя из всего вышесказанного, можно сказать, что на ОУХО «Леонидовка»
велось строжайшее наблюдение за всей работой и можно поздравить пензенцев с
тем, что на объекте больше не будет уничтожаться химоружие. В целях
экологической безопасности следует осуществлять постоянное обследование
территории ОУХО «Леонидовка» и примыкающих земель для выявления
экологических рисков, среди которых можно выделить такие условия и параметры
окружающей природной среды, как уровень загрязнения основных природных сред
- воды, воздуха, почвы, включая радиоактивное загрязнение; наличие красивого
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вида, зеленых массивов, привлекательная архитектурная среда, наличие или
отсутствие поблизости свалок, присутствие или отсутствие рядом неблагоприятных
непривлекательных промышленных объектов (например, мусоросжигательных
заводов) и даже наше представление о качестве окружающей среды.
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАСТРОЙКИ И ОХРАНА ЛАНДШАФТА
Чурсин А. И., к.c.-х.н., доцент кафедры землеустройства и геодезии
Ситникова А. С., Ткачева С. О., студентки
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет архитектуры и
строительства»
В работе приведены группы охраны ландшафтов, даны и проанализированы
основные термины регулирования застройки и охраны ландшафта. Предложены
рекомендации по охране ландшафта.
Охранная зона – территория, в пределах которой в целях обеспечения
сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном
окружении

устанавливается

особый

режим

использования

земель,

ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за
исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и
регенерацию

историко-градостроительной

или

природной

среды

объекта

культурного наследия.
Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности – территория, в
пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий
строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к
реконструкции существующих зданий и сооружений.
Зона охраняемого природного ландшафта – территория, в пределах которой
устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий
хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих
зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта,
включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные
композиционно с объектами культурного наследия.
Охрана ландшафтов имеет много форм, которые можно объединить в три
группы: 1) полная охрана ландшафтов как комплексов биогеоценозов; 2) частичная
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охрана природных объектов при возможно полном сохранении целостности или
облика ландшафта; 3) создание и поддержание оптимального антропогенного
ландшафта.
Две первые формы охраны ландшафта связаны с охраняемыми или особо
охраняемыми территориями. Причем полная охрана имеет главным образом
научные

цели.

Частичная

ресурсоохранными)

охрана

нередко

наравне

выполняет

с

научно-техническими

культурно-просветительные

(или
и

рекреационные задачи.
Исключительно большое значение охраняемых территорий для сохранения
генофонда нашей планеты в качестве природных «полигонов» для экологических
исследований и наиболее привлекательных объектов бурно развивающегося
туризма определило быстрый рост этой формы охраны природы во всем мире.
В 124 странах мира насчитывается более 2600 крупных охраняемых
территорий общей площадью свыше 4 млн. км2, что составляет около 3 % суши.
Кроме того, в ряде стран не были учтены охраняемые участки площадью меньше
1000 га, которых, по неполным данным, более 13 тыс.
Формы охраняемых территорий в мире разнообразны: национальные и
природные парки, резерваты различных назначений и режима, заказники,
охраняемые ландшафты, уникальные участки дикой природы, заповедники и т.д.
Основные формы охраны природных участков за рубежом – национальные парки и
резерваты, в СНГ – заповедники и заказники.
Зона регулирования застройки – территория, окружающая охранную зону
памятника,

необходимая

исторической

для

планировки,

сохранения

или

пространственной

восстановления
структуры,

характера
своеобразия

архитектурного облика населенного пункта, для закрепления значения памятников
в застройке или ландшафте, для обеспечения архитектурного единства новых
построек с исторически сложившейся средой.
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В зоне регулирования застройки сохраняется система исторической
планировки, сохранившиеся ее фрагменты и ценные элементы ландшафта,
закрепляется или восстанавливается градоформирующее значение памятников в
архитектурно-пространственной организации населенного пункта, обеспечиваются
благоприятные условия их зрительного восприятия, предусматривается устранение
диссонансов, нарушающих восприятие памятников, цельность композиции,
охраняемых архитектурных комплексов или ландшафта.
Новое строительство в зоне регулирования застройки регламентируется по
функциональному назначению, приемам застройки по высоте, протяженности и
масштабности зданий, по характеру озеленения, приемам благоустройства и другим
показателям…
В зоне регулирования застройки не разрешается размещать промышленные
предприятия,

транспортно-складские

и

другие

сооружения,

создающие

грузопотоки, загрязняющие воздушный и водный бассейны, опасные в пожарном
отношении, взрывоопасные.
В зоне регулирования застройки не допускается строительство транспортных
магистралей и развилок, эстакад, мостов и других инженерных сооружений,
нарушающих исторический облик населенного пункта.
Зона охраняемого ландшафта устанавливается на территории, не вошедшей
в состав охранных зон и зон регулирования застройки, для сохранения ценного
ландшафта – водоемов, рельефа, определивших местоположение господствующих
в композиции зданий и сооружений, влияющих на целостность исторического
облика населенного пункта или памятника, расположенного в населенном пункте
или вне его, в природном окружени.
Мероприятия по охране ландшафта должны быть направлены на сохранение
исторически ценного рельефа, водоемов, восстановление исторического вида
ландшафта и связей с окружающей природой, устранение зданий, сооружений,
насаждений,

искажающих

ландшафт,
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сохранение

и

восстановление

растительности, установление зон естественного восстановления леса, защиту
луговых, береговых и других территорий от оползней, размыва, укрепление
склонов, оврагов, озеленение их, проведение необходимых природоохранительных
мероприятий и т. п.
На территории зоны охраняемого ландшафта допускается хозяйственная
деятельность, если эта деятельность не наносит ущерба и искажения ландшафту, не
требует возведения новых капитальных построек. В соответствии с условиями
режима на определенных участках зон охраняемого ландшафта возможны
сенокосные работы, выпас скота, полевые и огородные работы и пр. …”
Особо охраняемые природные территории, в частности национальные парки,
в первую очередь предназначены для сохранения биологического и ландшафтного
разнообразия как отдельных стран и регионов, так и планеты в целом. Однако
природное разнообразие заключается не только в нетронутой природе. Его
составляют и все те модифицированные экосистемы, которые сформировались в
результате

длительной

сопряженной

эволюции

природных

сообществ

и

человеческой культуры. Именно этот эволюционный ряд заключает в себе особую
информативную ценность и определяет возможности так называемого устойчивого
развития. Особую роль в сохранении всего разнообразия экосистем и типов их
взаимодействий с человеческой культурой играют культурные ландшафты.
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