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Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими
науковими та практичними завданнями . З метою проведення грошової
оцінки земель необхідно використати і проаналізувати інфор маційну базу, яка
задається із планово-картографічної основи, земельно -кадастрових даних.
Нормативна грошова оцінка земель використовується для визначення розміру
земельного податку, державного мита при міні, спадкуванні та даруванні
земельних ділянок згід но із законом, орендної плати за земельні ділянки
державної та комунальної власності, втрат сільськогосподарського та
лісогосподарського виробництва, а також під час розроблення показників та
механізмів економічного стимулювання раціонального використання та
охорони земель [1].
Аналіз останніх досліджень, в яких започатковано вирішення
проблем. У вітчизняній та зарубіжній літературі достатньо уваги приділяється
вивченню практики використання
земельних ресурсів, здійснення
земельнооціночних робіт та їх ролі у процесі стабілізації земельних відносин.
Найбільш вагомий внесок у наукову теорію оцінки земель зробили:
В. Г. Андрійчук П. В. Веденічев, Д. І. Гнаткович, В. В. Горлачук, Г. О. Гуцуляк,
Д. С. Добряк, Т. П. Магазінщіков, І. Р. Михасюк, Л. Я. Новаковский,
П. Ф. Пасхавер, П. Т. Саблук, А. М. Третяк, Н. Н. Федоров, Б. З. Харченко та
інші.
Мета статті полягає в систематизації підходів до оцінки стану
використання земельних ресурсів в муніципальних утвореннях.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним о бґрунтуванням
отриманих наукових результатів . До інформаційної бази для проведення
грошової оцінки земель в першу чергу відносяться планово -картографічні
матеріали, матеріали оцінки земель та інші земельно -кадастрові матеріали, які
відображають кількісний і якісний стан земель, їх господарський і правовий
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режим використання, а також відтворюють об’єкти, пов’язані з накладанням на
них певних обмежень у використанні землі [2].
Площа міста Львова включаючи м. Винники, селища Брюховищі і Рудно
складає 17101,00 га. з них:
площа міста Винники складає – 667 га.
площа c.м.т. Брюховичі складає – 1 120 га.
площа c.м.т. Рудно складає – 419 га.
Звіт про наявність земель та розподіл їх по землекористувачах, власниках
землі, угіддях та видах економічної діяльності складен ий у відповідності до
Земельного Кодексу України, Постанови Верховної ради України «Про
земельну реформу» та інших законодавчих документів з врахуванням рішень і
ухвал обласної та міської рад м. Львова (табл. 1).
Таблиця 1
Порівняльна характеристика земел ь Львова по угіддях
Угіддя
Сільськогосподарські землі
в т.ч. сільськогосподарські угіддя
в т.ч. рілля
Ліси і лісовкриті площі
Забудовані землі
Відкриті заболочені землі
Сухі відкриті землі з особливим рослинним
покривом
Відкриті землі без рослинного покриву або з
незначним рослинним покривом
Води
РАЗОМ
з усіх земель:
природоохоронного призначення
оздоровчого призначення
рекреаційного призначення
історико-культурного призначення

За звітний період, га
2008
2009
2010
1768,2913
1764,7128
1759,2280
1616,3185
1614,6840
1609,1992
881,4308
879,4188
871,9634
3403,5774
3403,5774
3402,9774
11515,2037 11530,6334 11567,1465
29,8000
29,8000
29,8000
-

-

-

262,7584
121,3692
17101,0000

250,9072
121,3692
17101,0000

221,5049
120,3432
17101,0000

1734,9709
91,4314
64,2516
450,3376

1734,9709
100,5283
64,25
440,6474

1734,9709
100,5283
64,2516
440,6474

Отже, площа сільськогосподарських земель з кожним роком зменшується,
а саме з 2008 по 2009 рік на 3,5785 га, а з 2009 по 2010 – на 5,4848 га. Територія
під лісовкритими площами і водою за 2012 рік зменшились у своїй території на
0,6 га і 1,026 га відповідно за два роки. Проте, площа забудованих земель
щороку стрімко зростає (на 15,4297 га і 36,5131 га відповідно на 2009 і 2010
роки). Землі природоохоронного та ре креаційного призначення за даний період
не зазнали змін площі; землі оздоровчого призначення на 9,0959 га збільшились
з 2008 по 2009 роки, а землі історико-культурного призначення, навпаки, за цей
час зменшились у своїй території на 9,6902 га.
Хід приватизації землі і видача Державних актів на право приватної
власності і постійного користування землею громадян та постійного
користування землею підприємств за 2009 рік у місті Львові, а також у
приміських землях (рис.).
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Рис. Кількість виданих правовстановл юючих документів на земельні ділянки
м. Львова за 2009 рік.
Отже, у м. Львові за 2009 рік зареєстровано 21886 правовстановлюючих
документів, в тому числі на право приватної власності громадянами
зареєстровано 16059 державних актів, на право постійного кор истування
громадянами та юридичними особами – 801 та 763 акти відповідно, а на оренду
– зареєстровано 4263 договори.
Зміна кількості власників землі та землекористувачів, а також їх
загальних площ, пройшла за рахунок надання та відведення земельних ділянок
підприємствам, організаціям, установам в постійне користування та прийнятих
відповідних рішень місцевих рад м. Львова (табл. 2).
Таблиця 2
Порівняльна характеристика земель за правовим режимом 2008 –2010 років
форма власності
державна
приватна
комунальна
тимчасове
користування (-)
довгострокове
короткострокове
оренда
тимчасове
користування
(+)
довгострокове
короткострокове
оренда
РАЗОМ
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2008
2009
2010
кількість
кількість
площа,
кількість
площа,
площа, га
власників
власників
га
власників
га
17687 15751,7001
17261 15688,2866
16721 15625,0402
18610 1349,2999
19104 1412,7134
19976 1475,9598
1034,1896
796,5236
237,6660
898,2729
3383

1034,1896
796,5236
237,6660
1501
898,2729
39578 17101,0000

1118,8362
874,6208
244,2154
990,0216
3502

1118,8362
874,6208
244,2154
1678
990,0216
39851 17101,0000

1160,1507
921,7132
238,4375
1041,4957
3315

1160,1507
921,7132
238,4375
1792 1041,4957
39997 17101,0000
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Загальна площа земель м. Львова, м. Винники, смт. Брюховичі та
смт. Рудно становить 17101,00 га, з них у власності знаходиться 1475,9598 га (з
них с/г угідь 677,7825 га), що складає 8,63%. У приватну власність громадянам
передано 88,40% від загальної площі земель, що знаходяться у власності.
На 64 збільшилась кількість землевласн иків і землекористувачів, які
здійснюють несільськогосподарську діяльність, відповідно площа яких
збільшилась на 9,0026 га.
В порівнянні з 2009 роком зменшилась площа земель закладів, установ та
організацій на 11,9738 га.
Внаслідок реорганізації великих пр омислових підприємств і створення на
їх базі значної кількості дрібних товаровиробників зменшилась площа
промислових та інших підприємств на 22,2424 га.
Площа земель в межах населених пунктів по результатам 20009 року
залишилась без змін: комунальної власн ості на території м. Львова не виділено,
91% земель віднесено до державної власності, а 9% – до приватної.
Дуже важливим елементом інформаційної бази є топографічний план
міста Львова, де відображено природні та соціально -економічні об’єкти
місцевості (рельєф, рослинність, населені пункти, дороги, господарські споруди
тощо), має опорну геодезичну сітку й стабільну систему умовних знаків.
Для
топографічних
карт
масштабом
1 : 10000
застосовують
шестиградусні зони. Для України основними меридіанами шестиградус них зон
є меридіани з довготами 21 °, 27°, 33°, 39°. Початком прямокутних координат у
кожній зоні є точка перетину осьового меридіана з екватором; значення
ординат у цій точці на екваторі приймається таким, що дорівнює 500 км.
Висоти точок під час складання карт визначають у Балтійській системі висот
1977 року, а для обчислення координат пунктів Державної геодезичної мережі
використовується референтна система координат 1942 року (СК-42).
Відповідно до «Порядку грошової оцінки земель сільськогосподарського
використання та населених пунктів» [1], землі сільськогосподарського
призначення оцінюються шляхом капіталізації диференціального рентного
доходу, який створюється при виробництві зернових культур і визначається за
даними економічної оцінки земель України, п роведеної в 1988 році з
урахуванням особливостей ґрунтового покриву територій господарств області.
Величини нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь є
добутком річного рентного доходу і терміну його капіталізації. Термін
капіталізації встановлюється на рівні 33 років.
Виходячи з цього, для встановлення грошової оцінки земель
сільськогосподарського використання на території міста проведено
рекогностироване обстеження ґрунтового покриву в натурі з одночасною
закладкою шурфів і прикопок для вста новлення морфологічних ознак,
генетичного складу та границь ділянок поширення основних агровиробничих
груп ґрунтів [3]. Проведення ґрунтових досліджень проводилось на основі
опорного планового матеріалу міста в масштабі 1 : 10000 з відображенням
складності наявного рельєфу, який в поєднанні з геологічною будовою і
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кліматичними умовами являється одним з найістотніших факторів
грунтотворення.
За фізико-географічним районуванням територія міста Львова
знаходиться в крайній північно -західній частині Подільської височини на стику
геоморфологічних районів: Львівського плато, Розточчя, Грядового Побужжя,
через які простягається лінія Головного Європейського вододілу між
Балтійським і Чорноморським басейнами.
Найбільш важливим фактором створення складних форм рель єфу є
геологічна будова, яка зумовила умови творення не тільки пластових поверхонь
південної частини міста, але і складні умови розвитку річкової системи басейну
верхів’я річки Полтви.
Певну інформацію для визначення генезису і поширення автоморфних,
гідроморфних і заболочених ґрунтів на території міста взято із чорно -білих
планів аерофотозйомки шляхом співставлення тону фотозображення на них
(щільність тону залежить від вмісту гумусу, гранулометричного складу, вологи,
а також структури фотозображення і фо рми контура). Все це на основі
проведених польових досліджень з врахуванням форми рельєфу, материнських
порід і інших природних факторів дозволило скласти карту ґрунтового покриву
території міста, яка кінцево ув’язана з наявними картами ґрунтів по
Зимноводівській, Скнилівській, Сокільницькій, Зубрянській (колишній радгосп
«Львівський»),
Підберізцівській,
Чишківській
(колишній
радгосп
«Винниківський»), Лисиничівській, Сороки -Львіській (колишній радгосп
«Жовтневий») сільських радах Пустомитівського району, Ма лехівській (учгосп
«Дублянський») сільській раді Жовківського району, Рясненській (колишній
колгосп «Нове життя») та Домажирській (колишній колгосп «Іскра») сільських
радах Яворівського району, землі яких безпосередньо примикають до його
межі.
У відповідності до прийнятого загальнодержавного номенклатурного
списку ґрунтів України в ґрунтовому покриві території міста виділено т акі
агровиробничі групи ґрунтів (табл. 3).
Основними ґрунтотворними породами в межах геоморфологічного
району Львівського плато (півд енна територія міста) є лесоподібні суглинки, на
яких сформувались найбільш поширені тут темно -сірі опідзолені переважно
поверхнево-глеюваті, менше – глейові легкосуглинкові ґрунти та їх еродовані
відміни. На більш підвищеній крайній північно -східній частині плато (масиви
Пасічної, Кривчиць), на еродованих схилах Верхньополтвинської котловини на
горбистих пасмах Розточчя та Побужжя поширені сірі опідзолені в різній
степені змиті легкосуглинкові ґрунти. На уступах плато до власне
Верхньополтвинської котловин и розвинуті дерново-підзолисті піщані грунти та
їх слабо-, середньо- і сильнозмиті відміни, змиті та розмиті грунти ярів та
балок, материнськими породами яких являються третинні піски. Менш
поширені тут дернові ґрунти на елювії мергелів, пісковиків, вапняк ів, що
приурочені до ерозійних останків, зокрема, Піщаної та Лисої гори, Високого
Замку, Кайзервальду тощо.
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Таблиця 3
Агровиробничі групи ґрунтів на території м. Львова*
Шифри
агрогруп
5а
5б
10б
13в
14б
14в
21б
21в
22б
23б
29в
33в
33г
36г
37в
37г
38в
38г
39г
46г
47г
49г
50г
103д
104г
133г
141
145
150
175а
175б
176б
176в
176г
177б
178б
178в
178г
181в
212
215
215`

Назва агровиробничих груп грантів
Дерново-слабопідзолисті глеюваті піщані ґрунти на водно-льодовикових відкладах
Дерново-слабопідзолисті глеюваті зв’язнопіщані ґрунти на водно-льодовикових
відкладах
Дерново-слабопідзолисті глеюваті зв’язнопіщані ґрунти на водно-льодовикових
відкладах підстелених з глибини 0,5 –1,5 м пісковиками
Підзолисто-дернові супіщані ґрунти на водно-льодовикових відкладах
Підзолисто-дернові зв’язнопіщані глейові ґрунти на водно-льодовикових відкладах
Підзолисто-дернові глейові супіщані ґрунти на водно-льодовикових відкладах
Дерново-слабопідзолисті слабозмиті зв’язнопіщані ґрунти на водно-льодовикових
відкладах
Дерново-слабопідзолисті слабозмиті супіщані ґрунти на водно-льодовикових відкладах
Дерново-слабопідзолисті середньозмиті зв’язнопіщані ґрунти на водно-льодовикових
відкладах
Дерново-слабопідзолисті сильнозмиті зв’язнопіщані ґрунти на водно-льодовикових
відкладах
Сірі опідзолені супіщані ґрунти на лесоподібних відкладах
Сірі опідзолені глеюваті супіщані ґрунти на лесоподібних відкладах
Сірі опідзолені глеюваті легкосуглинкові ґрунти на лесоподібних відкладах
Сірі опідзолені глейові легкосуглинкові ґрунти на лесоподібних відкладах
Сірі опідзолені слабозмиті супіщані ґрунти на лесоподібних відкладах
Сірі опідзолені слабозмиті легкосуглинкові ґрунти на лесоподібних відкладах
Сірі опідзолені середньозмиті супіщані ґрунти на лесоподібних відкладах
Сірі опідзолені середньозмиті легкосуглинкові ґрунти на лесоподібних відкладах
Сірі опідзолені сильнозмиті легкосуглинк ові ґрунти на лесоподібних відкладах
Темно-сірі опідзолені глейові легкосуглинкові ґрунти на лесоподібних відкладах
Темно-сірі опідзолені поверхнево -глеюваті легкосуглинкові ґрунти на лесоподібних
відкладах
Темно-сірі опідзолені глеюваті сла бозмиті легкосуглинкові ґрунти на лесоподібних
відкладах
Темно-сірі опідзолені глеюваті середньозмиті легкосуглинкові ґрунти на лесоподібних
відкладах
Дерново-карбонатні слабощебенюваті середньосуглинкові ґрунти на елювіальноделювіальних відкладах
Дерново-карбонатні слаборозвинуті слабощебенюваті легкосуглинкові ґрунти на
елювіально-делювіальних відкладах
Лучні легкосуглинкові ґрунти на лесоподібних відкладах
Лучно-болотні ґрунти на алювіальних відкладах
Торфово-болотні ґрунти на алювіальних відкладах
Торфововища низинні середньоглибокі осокові слаборозкладені неосушені на
алювіальних відкладах
Дернові неглибокі глеюваті піщані ґрунти на делювіальних відкладах
Дернові неглибокі глеюваті зв’язнопіщані ґрунти на делювіальних відкладах
Дернові глибокі глеюваті зв’язнопіщані ґрунти на алювіальних відкладах
Дернові глибокі глеюваті супіщані ґрунти на алювіальних відкладах
Дернові глибокі глеюваті легкосуглинкові ґрунти на алювіальних відкладах
Дернові неглибокі глейові зв’язнопіщані ґрунти на алювіальних відкладах
Дернові глибокі глейові зв’язнопіщані ґрунти на алювіальних відкладах
Дернові глибокі глейові супіщані ґрунти на алювіальних відкладах
Дернові глибокі глейові легкосуглинкові ґрунти на делювіальних відкладах
Дернові глибокі глейові карбонатні супіщані ґрунти на делювіальних відкладах
Рекультивовані ґрунти без насипного гумусованого шару
Виходи порід та змиті і розмиті ґрунти ярів і балок на лесоподі бних відкладах
Торфорозробки на алювіальних відкладах

* Джерело: [3].
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В західній частині території міста основний фон складають масиви
інтразональних дерново-підзолистих ґрунтів на водно-льодовикових відкладах,
серед яких значні площі займають гі дроморфні дернові глейові та торфові
ґрунти на алювіально-делювіальних відкладах.
Ґрунтовий покрив Верхньополтвинської долини сформований на
потужних делювіальних та алювіально -делювіальних відкладах. Найбільш
поширеними тут, що збереглися в природному ст ані, є дернові ґрунти та їх
оглеєні відміни піщаного і супіщаного механічного складу, а на низькій
болотно-торф’яній заплаві р. Полтви – лучно-болотні, торфово-болотні та
торфовища низинні.
В центральній селітебній частині міста, що століттями піддавалась
господарській діяльності, ґрунтовий покрив порушений. Його віднесено до
рекультивованих ґрунтів без насипного гумусового горизонту.
Висновки та перспективи подальших досліджень .
1. Особливістю земель муніципальних утворень є те, що вони є
найоптимальнішим середовищем для проживання і праці людей, місцем
найбільшої концентрації капіталу для функці онування промисловості та інших
несільськогосподарських галузей, органів держа вного і місцевого
самоврядування, об’єктів культурно -побутового обслуговування населе ння і
гармонійного розвитку людини. Це зумовлює цінність земель як територіально
обмеженого ресурсу та просторового базису для розміщення практично всіх
видів економічної діяльності та прож ивання людей.
2. Ґрунтотворні породи відіграють важливу роль в проц есах
ґрунтоутворення. На різних ґрунтотворних породах утворилися різні за
агровиробничими властивостями ґрунтові відміни. На території м. Львова
нараховується 42 шифри агровиробничих груп ґрунтів. На процес
ґрунтоутворення значною мірою впливає господарськ а діяльність людини. Цей
вплив відіграє як позитивну роль – спосіб обробітку ґрунту, меліоративні
заходи, збирання лісової підстилки тощо, так і побічну, наприклад вирубування
лісів на крутосхилах, що веде до ерозії. Господарська діяльність людини має
спрямовуватися на раціональне використання земель, підтримання й
збільшення їхньої продуктивності.
3. Уставлення ринкових методів управління соціально -економічним
розвитком країни зумовив необхідність реалізації принципово нових підходів
до політики в галузі земельних відносин в містах. Суспільне та екологічне
середовище навколо земельної власності в містах настільки складне, що
найкраще та найефективніше використання земельної ділянки перевищує
можливості її власника. Вла сник фактично використовує не тільки св ою
земельну ділянку, а й корист ується об’єктами, створеними територіальною
громадою за її кошти – інженерною, транспортною, соціальною та
природоохоронною інфраструктурою. Отже, подальшим кроком раціонального
використанні землі має базуватись на поєднанні інтересів приватної та
громадської власності, що засновані на інноваційних засадах грошової оцінки
земель для регулювання земельних відносин міст .
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ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА МОЖЛИВОСТЕЙ
ВИКОРИСТАННЯ ПІДЗ ЕМНИХ ШАХТНИХ ВОД ДЛЯ ПИТНИХ
ВОДОПОТРЕБ
АN ECOLOGICALLY–ECONOMIC ESTIMATION OF POSSIBILITIES OF
THE USE OF MINE UNDERWATER FOR DRINKABLE WATER
NECESSITIES
Ситуація з водними ресурсами в Україні характеризується сталим зростанням
дефіциту і різкого погірш ення якості водних ресурсів, особливо питної води належної
якості. Забезпечення населення якісною питною водою є першочерговою метою держави.
Один з варіантів вирішення проблем з питною водою в Донецько -Луганському регіоні та
поліпшення її стану в Кіровогр адській та Волинській областях є використання підземної
шахтної води для господарсько -питного водопостачання.
Ключові слова: еколого-економічна оцінка, шахтні води, демінералізація, питна вода.
A situation with water resources in Ukraine is characterized by the permanent increase of
deficit and sharp worsening of quality of water resources, especially drinking -water of the proper
quality. Providing of population a quality drinking -water is the near-term aim of the state. One of
variants of decision of prob lems with a drinking-water in the Donetsk-Luhansk region and an
improvement of her state in the Kirovohrad and Volyn areas is the use of mine underwater for an
economic-drinkable water-supply
Key words: ecologically-economic estimation, mine underwater, demineralization, drinkingwater.

Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими
науковими та практичними завданнями. Вода – це стратегічний, життєво
важливий природний ресурс, що має особливе значення. Він є національним
багатством кожної країни, однією з природних основ її економічного розвитку.
Водні ресурси забезпечують усі сфери життя і господарської діяльності
людини, визначають можливості розвитку сільського господарства, розміщення
населених пунктів, організації відпочинку й оздо ровлення людей [1].
Однією з важливих невирішених соціальних проблем у світі є проблема
низької якості питної води та її дефіциту. За прогнозами, до 2025 року дві
третини населення землі будуть жити в умовах постійного браку питної води.
Україна є однією з найменш забезпечених водою серед країн Європи. Ситуація,
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