Економіка природокористування і о хорони довкілля

Продавець, оцінюючи свої затрати на виробництво та реалізацію товару, а
також орієнтуючись на зацікавленість у ньому покупця, визначає власну ціну –
ціну пропозиції. Держава як інституційний та економічний суб’єкт забезпечує
правові основи ціноутворення та фіскальний механізм формування власного
бюджету. Оптимізація механізму ціноутворення відповідно до поточного стану
ринку корелюватиме інтереси всіх суб’єктів національної економіки.
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Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими
науковими та практичними завданнями. Розвиток галузей народного
господарства передбачає інтенсивне використання природної сировини та
розширення інфраструктурної мережі, що призводить до вилучення значних
земельних масивів. На зазначені цілі щороку відводиться до 22 тис. га
придатних для ведення сільського господарства земель. Проте загалом
потенційна потреба для розвитку продуктивних сил України вимагає близько
17,5 млн. га, з яких 12% припадатиме на сільськогосподарські угіддя.
Удосконаленням технологій розробки мінерально -сировинних родовищ,
промислових виробництв і технологій вирощування сільгоспкультур
займається багато науково -дослідних установ і вчених. Проте більшість
отриманих результатів мають вузькогалузевий характер та часто суперечать
один одному.
Аналіз останніх досліджень, в яких започаткова но вирішення
проблем. Проблемам деградації земель присвячено чимало робіт. Одні з них
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ретельно досліджують окремі аспекти деградації земель, наприклад проблеми
еродованість, забруднення, підтоплення [1] тощо, інші – наслідки
деградаційних процесів в окреми х регіонах [2]. Утім більшість учених
ототожнюють деградацію ґрунтів та земель і дотримуються традиційних
напрямів усунення деградаційних процесів.
Мета статті. Тому метою статті став пошук нових підходів до
впорядкування боротьби із деградаційними процес ами в землекористуванні.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням
отриманих наукових результатів. Багатофункціональна спрямованість
використання
земельно -ресурсного
потенціалу
землевласниками,
землекористувачами і державою та існуючі методи, засоби і заходи щодо
раціонального та екологобезпечного використання земель нині за своїм змістом
не відповідають ринковій системі господарювання. Сприяти забезпеченню
рівноваги між цілями суб’єктів землекористування можуть лише нові
економічні інститути, які повинні працювати в напрямі пріоритетності
екологобезпечного використання земель як одного з чинників соціально економічного розвитку суспільства та базуватися на питаннях регулювання,
планування і контролю за ризиками забруднення земель.
Забруднення земель відбувається внаслідок функціонування різних
галузей народного господарства, зокрема виробництва газу, виробництва та
вибухів метану, видобування вугілля, викидів шкідливих речовин у повітря з
промислових підприємств тощо. Усе це потім осіда є на прилеглих до
виробничих територій землях, забруднюючи сільськогосподарські угіддя, ліси,
водойми, приберегові та інші навколишні території. При цьому значну частину
земель виводять з користування через зайнятість відходами виробництв –
териконами, сміттєзбиральниками тощо.
Повністю усунути забруднення земель нині практично неможливо та й
змінити тип землекористування також. Небезпечні землі існують десятиліттями
і за характером забруднення мають просторові й часові наслідки. Тому
впровадження екологобезпечного використання земель перш за все повинно
включати питання регулювання, планування та контролю за ризиками
(джерелами забруднення) на них. З цією метою доцільно, було б: по -перше,
визначити потенційні джерела ризиків, ідентифікувати їх та визначити
фактичні територіальні зони впливу; по -друге, вжити всіх заходів безпеки, а
саме землі забруднені важкими металами вздовж доріг та автошляхів з
інтенсивним рухом автомобілів, електростанцій, а також навколо заводів та
підприємств-забруднювачів шириною 150 –200 м, слід використати під лісові
захисні насадження. Лісові смуги із швидкоростучих порід дерев стають
своєрідними буферними зонами, зменшуючи поширення вихлопних газів та
інших токсичних сполук і ступінь забруднення навколишніх земель у 2 –2,5 раза
[1, с. 108–109].
З метою недопущення поширення забруднюючих речовин у ґрунті та
його очищення доцільно:
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 використовувати для вирощування культури, які очищують ґрунт від
шкідливих речовин (зернові, картопля, цукровий буряк, у тому числі у
промислових цілях, зокрема для отримання спирту тощо);
 розміщувати звіроферм та вирощувати культури для отримання кормів
для них;
 звести до мінімуму кількість людей, що проживає або працює в зоні
забруднених земель, з метою запобігання негативних наслідків, пов’язаних із
надзвичайними та форс-мажорними ситуаціями, які, хоча й рідко, але все ж
таки трапляються;
 ідентифікувати забруднені землі та визначити їхні чіткі межі;
 створити реєстр потенційно забруднених земель [3, с. 295];
 розділити витрати на усунення забруднення земель між джереламизабруднювачами залежно від інтенсивності та обсягів останніх;
 заборонити купівлю-продажу землі інтенсивно -продуктивного типу в
зоні дії ризиків забруднення в ринкових умовах, постійний контроль за їхнім
використанням.
Нині планування розвитку територій, яке повинно передбачати
використання земель інтенсивно -продуктивного типу та урегульовувати
просторове розміщення джерел забруднення, особливо при їх виведенні за межі
населених пунктів, ускладнюється через недостатню кількість інформації про
них, або ж її повну відсутність. У зв’язку з цим контроль за вже існуючими
джерелами ризиків, а тим більше новими, є обмеженим.
Значний ризик для земель становлять підприємства гірничодобувної
промисловості, оскільки підземна розробка родовищ корисних копал ин вимагає
значних порушень поверхневого родючого шару землі. Знищення трав’яного
покриву, порушення гумусового горизонту, яке супроводжується зміною
структури ґрунтів, створення нових мікроландшафтів – це далеко не повний
перелік змін. У результаті такого землегосподарювання часто утворюються
тріщини, провали, а то й взагалі змінюється рельєф місцевості, що призводить
до формування деградованих земельних ділянок.
Деградація земель – це спрощення ландшафту (аж до формування
пустель) та зниження його стійко сті до зовнішніх впливів, якій передує
деградація ґрунтів (табл.). Під остатньою слід розуміти негативні зміни
ґрунтової родючості, що базуються на таких факторах природної родючості, як
вміст гумусу, структура, будова профілю і щільність, гранулометричний та
хімічний склад, водно-повітряний і температурний режим ґрунту, а також
характер рослинності і мікробіологічної активності, які тісно взаємопов’язані
між собою.
Різноманітність деградаційних процесів за своєю фізичною й фізико хімічною природою, причин ами виникнення та закономірностями розвитку,
впливом на ґрунт і здатністю ґрунту їм протидіяти вимагають вжиття різних
заходів щодо підтримання, відтворення та відновлення екологічної стійкості
земель.
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Таблиця
Деградація ґрунтів та земель
Тип
Група
деградації деградаційних
ґрунтів*
процесів**
Фізична
Механічна

Тип деградації
земель
Технологічна

Ерозійна

Землеробська,
(агрохімічна)
Хімічна

Біохімічна

Агровиснажлива

Фізикохімічна

Хімічна

Засолення
Заболочення

Біологічна Радіологічна

Забруднення

Наслідки деградаційних процесів
Переміщення та деформація поверхні
землі у просторі, зміна ландшафту
внаслідок добування корисних копалин,
землетрусів, зсувів, повеней,
карстоутворення
Порушення земель, що супроводжуються
дією поверхневих вод і вітру у зв’язку з
переміщенням і перевідкладенням
ґрунтового покриву
Погіршення структури, переущільнення,
порушення фізичних властивостей землі,
родючості внаслідок неправильного її
обробітку
Зміна якісного та кількісного складу
хімічних речовин, дегуміфікація аж до
повного виснаження землі на поживні
елементи
Надлишкове накопичення водорозчинних
солей, а також іонів натрію та магнію
(підкислення і підлуження)
Зміна водного режиму земель, що
призводить до перезволоження,
підтоплення і затоплення
Зміна складу та якості земель внаслідок
забруднення вірусами, патогенною
мікрофлорою, хімічне забру днення
мінеральними добривами,
отрутохімікатами та радіонуклідами

* За В. В. Медведєвим [2, с. 147];
** За Р. С. Трускавецьким [2, с. 148].

За останні 13 років кількість деградованих земель зменшилася з 162,3 тис.
гектарів у 1997 р. (відкриті розробки, шахти, кар’єри, торфорозробки тощо) до
98,7 тис. га у 2010 р., що є досить позитивним явищем. Проте 52 тис. га земель,
як і раніше, перебувають у непридатному для використа ння стані, оскільки
зайняті відпрацьованими розробками, кар’єрами, закритими шахтами,
відвалами і териконами.
Екологобезпечне використання земель передбачає створення безпечного
життєвого середовища, якнайповніше збереження природних екосистем та
формування нових естетично-привабливих ландшафтів. Проте без здійснення
ревіталізаційних заходів повторне використання земель у господарських цілях
(і не тільки) неможливе.
Сьогодні порушення первинного стану земель пов’язане як із
природними, так з природно -антропогенними та антропогенними чинниками.
Залежно від величини їхнього впливу можемо спостерігати три ступені
порушення земель.
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Перший характеризується незначною дією наведених вище чинників, при
якій спостерігаються несуттєві зміни переважно видового складу рослин. Разом
з тим деформації поверхні порушених земель не відбувається та земля зберігає
свою родючість. При такому ступені порушення, регенерація земель є власне
найбільш прийнятним за даних умов процесом, який є, оскільки земля
відновити свої втрачені властивості може практично самостійно, достатньо
дотримуватися лише заходів щодо охорони природи.
Другий відрізняється значним впливом природно -антропогенних або
антропогенних факторів, що призводить до суттєвої зміни рослинного покриву,
фізико-механічних та фізико-хімічних властивостей ґрунтового покриву, але
без деформації порушеної земної поверхні. Для цього ступеня порушення
найбільш прийнятними заходами щодо відновлення земель є їхня консервація,
трансформація і реабілітація. Так, консервація передба чає збереження
продуктивних властивостей земель шляхом їх тимчасового виведення з обігу з
метою локалізації та припинення деградаційних процесів.
У більшості випадків реабілітація застосовується до земель, які володіють
спроможністю до відновлення свого с тану та включає комплекс заходів,
пов’язаних з вилученням з обігу земель на певний час для відновлення
втрачених продуктивних властивостей, як правило, у результаті їхнього
забруднення.
Трансформація як спосіб відновлення порушених земель застосовується в
тих випадках, коли земля за існуючих умов утрачає спроможність до
відновлення, і незворотньою стає необхідність їх переведення в інші угіддя. Як
правило, заходи щодо відновлення земель другого ступеня порушення
супроводжуються посівом трав’яного покриву (з алуженням) та садінням
деревно-чагарникової рослинності (залісенням), тоді як очищення порушених
земель від забруднюючих речовин, у тому числі радіоактивних, відбувається
завдяки висаджуванню культур, поглинаючих забруднюючі речовини.
Крайньою мірою деград ації земель є третій ступінь їх порушення, що
характеризується втратою рослинного покриву, зміною поверхні родючого
шару ґрунту чи потенційно родючих ґрунтотворних порід і втратою родючості
землі, а також певним ступенем деформації земної поверхні. Відтвор ення
порушених земель у цій ситуації можливе лише в разі здійснення заходів щодо
їхньої рекультивації.
Нині підприємства при відчуженні земель під розробки родовищ
виплачують відповідні компенсації, суми яких коливаються в межах від 2 034
до 8 1000 грн за 1 га. Широкий діапазон компенсаційних витрат пов'язаний з
відсутність єдиної методики розрахунків якості проведених рекультиваційних
робіт і величини збереження продуктивного потенціалу власне земель.
Рекультивація не завжди може передбачати нанесення на порушену
поверхню родючого шару чорнозему. В регіонах, де спостерігається дефіцит
продуктивних земель, надають перевагу сільськогосподарському освоєнню
земель. Порушені землі покривають потенційно родючими породами та
використовують для вирощування сільгос пкультур. Рекультивовані землі, не
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придатні для сільськогосподарського використання, займають під штучні лісові
насадження, формування естетично цінних та привабливих культурних
ландшафтів тощо, а рекультивовані землі без ґрунтового покриву залужують
багаторічними травосумішами та використовують як сіножаті.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином,
екологобезпечне використання земель передбачає проведення ревіталізації
таким способом, щоб рослинний світ, ґрунтовий покрив, рельєф та ландша фт у
цілому відновлювали втрачений стан в повному обсязі. Адже ревіталізація
земель інтенсивно-продуктивного типу повинна не тільки забезпечувати
екологобезпечне навколишнє середовище завдяки формуванню нових
ландшафтів, а й стати джерелом поповнення втрач ених земель природного та
продуктивного типів шляхом їх повторного залучення до використання.
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ВОДОРЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЖИТОМИРЩИНИ
У КОНТЕКСТІ ВИРІШЕННЯ Е КОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ
РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА
WATER POTENTIAL OF ZHYTOMYR REGION IN THE CONTEXT OF
SOLVING ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT OF
BUSINESS
В статті проаналізовано джерела впливу на стан водних ресурсів Житомирщини та
визначено його вплив на прийняття рішень щодо розв’язання економіко -екологічних проблем
розвитку підприємства.
Ключові слова: водоресурсний потенціал, економіко -екологічні проблеми,
підприємництво, рішення.
In the article there are analyzed the resources of influenc e on the water storage in the
Zhytomyr region and identified its impact on decision -making while solving economic and
ecological problems of the enterprise development.
Key words: water storage potential, economic and ecological problems, enterprise, solut ion.

Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими
науковими та практичними завданнями. Визначальною особливістю
сучасного етапу економічного розвитку є формування системи уявлень щодо
взаємозв’язку економічної та екологічної компонент сус пільного життя. В
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