
ГЛАВА 14 ПРАВОВА ОХОРОНА ЗЕМЕЛЬ

 

  

 

  

§ 1. Поняття і зміст правової охорони земель

  

Згідно зі ст. 14 Конституції України земля є основним національним багатством, що
перебуває під особливою охороною держави. Це положення Основного Закону країни
відображено і деталізовано у Земельному кодексі України, Законі України «Про охорону
земель» від 19 червня 2003 року1 та інших актах земельного законодавства.

  

Правова охорона земель являє собою систему врегульованих нормами права
організаційних, економічних та інших суспільних відносин щодо забезпечення
раціонального використання земельного фонду країни, запобігання необгрунтованому
вилученню земель із сільськогосподарського обороту, захисту земельних ресурсів від
шкідливих антропогенних впливів, а також щодо відтворення та підвищення родючості
грунтів, продуктивності земель лісового фонду, забезпечення особливого правового
режиму земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та
історико-культурного призначення. її основне завдання полягає в забезпеченні
збереження та відтворення земельних ресурсів, екологічної цінності природних і
набутих якостей земель. Охорона земель є надзвичайно важливим чинником
забезпечення продовольчої та екологічної безпеки країни. Тому важливу роль у
здійсненні завдань правової охорони земель відіграє держава шляхом виконання ряду
своїх функцій.

  

У процесі здійснення правової охорони земель держава виконує чотири основні функції
— регулюючу, стимулюючу, контрольну та каральну.

  

Регулююча функція правової охорони земель зводиться до встановлення правил
раціонального використання земельних ресурсів. Такі правила можуть встановлюватися,
наприклад, у формі обов'язків власників і користувачів земельних ділянок щодо їх
раціонального використання, нормативів допустимої експлуатації земель, нормативів їх
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якісного стану та допустимого антропогенного навантаження на земельні ресурси.

  

Стимулююча функція правової охорони земель полягає в запровадженні економічних
стимулів раціонального використання та охорони земельних ресурсів, які передбачені,
зокрема, ст. 205 ЗК України.

  

Контрольна функція правової охорони земель зводиться до здійснення відповідними
органами державної влади та місцевого самоврядування державного контролю за
використанням та охороною земель.

  

Каральна функція правової охорони земель виявляється у встановленні санкцій за
порушення правил раціонального використання і охорони земель та їх застосуванні до
порушників земельного законодавства. Такі санкції застосовують суди, а також
державні інспектори з контролю за використанням і охороною земель та деякі інші
посадові особи.

  

Важливим напрямом державної політики щодо охорони земель є стандартизація і
нормування у галузі використання земель, які здійснюються шляхом прийняття
нормативів і стандартів. Вони визначають вимоги щодо якості земель, допустимого
антропогенного навантаження на грунти та окремі території, а також щодо допустимого
сільськогосподарського освоєння земельного фонду країни. В Україні застосовуються,
зокрема, нормативи: оптимального співвідношення земельних угідь; якісного стану
грунтів; гранично допустимого забруднення грунтів; деградації земель та грунтів.

  

Охорона земельних ресурсів здійснюється також шляхом рекультивації порушених
земель, що включає комплекс організаційних, технічних і біотехнологічних заходів,
спрямованих на відновлення ґрунтового покриву, поліпшення стану та продуктивності
порушених земель.

  

Згідно з Земельним кодексом при здійсненні діяльності, пов'язаної з порушенням
поверхневого шару грунту, власники земельних ділянок і землекористувачі повинні
забезпечувати зняття, складування, зберігання поверхневого шару грунту та нанесення
його на ділянку, з якої він був знятий, або на іншу земельну ділянку для підвищення Ті
продуктивності та інших якостей. Нарешті деградовані і малопродуктивні землі,
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господарське використання яких є екологічно небезпечним та економічно неефективним,
підлягають консервації, яка становить окремий напрям охорони земель.

  

Важливе значення у забезпеченні охорони земель має юридична відповідальність за
порушення земельного законодавства. Особи, винні в недодержанні передбачених
законодавством вимог щодо охорони земель, можуть бути притягнуті до
адміністративної, цивільної, а в ряді випадків і до кримінальної відповідальності.

  

 

  

§ 2. Суб'єкти та об'єкти правової охорони земель

  

Надання землі на законодавчому рівні статусу основного національного багатства, що
перебуває під особливою охороною держави, покладає на органи державної влади, а
також на органи місцевого самоврядування загальний обов'язок забезпечити
раціональне використання та охорону земельних ресурсів країни. Виконання цього
обов'язку забезпечується здійсненням названими органами низки функцій управління
землями, які спрямовані на охорону земельних ресурсів.

  

Важливу роль у сфері правової охорони земель країни відіграє Верховна Рада України,
яка визначає засади державної політики в галузі використання та охорони земель,
приймає закони у галузі регулювання земельних відносин та затверджує
загальнодержавні програми щодо використання та охорони земель (ст. 6 ЗК).

  

Прийняті Верховною Радою закони України «Про охорону земель» і «Про державний
контроль за використанням та охороною земель» від 19 червня 2003 р. та інші
документи у сфері охорони земель реалізуються через діяльність органів державної
виконавчої влади, яку очолює Кабінет Міністрів України. Згідно зі ст. 13 ЗК України з
метою забезпечення охорони земель цей орган здійснює: 1) реалізацію державної
політики у галузі використання та охорони земель; 2) розробку і забезпечення
виконання загальнодержавних програм використання та охорони земель; 3) організацію
ведення державного земельного кадастру, державного контролю за використанням і
охороною земель та здійснення землеустрою; 4) встановлення порядку проведення
моніторингу земель та деякі інші функції.
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Суб'єктами правової охорони земель є також місцеві державні адміністрації. Так,
відповідно до ст. 17 ЗК України до їх повноважень належать: участь у розробці та
забезпеченні виконання загальнодержавних і регіональних (республіканських) програм
з питань використання та охорони земель; координація здійснення землеустрою та
державного контролю за використанням та охороною земель; координація діяльності
державних органів з питань земельних ресурсів та деякі інші.

  

До суб'єктів правової охорони земель належать 1 органи місцевого самоврядування.
Так, обласні та районні ради здійснюють: забезпечення реалізації державної політики в
галузі використання та охорони земель; погодження загальнодержавних програм
використання та охорони земель, беруть участь у їх реалізації на відповідній території;
затверджують та беруть участь у реалізації регіональних програм використання земель,
підвищення родючості ґрунтів, охорони земель; координацію діяльності місцевих органів
земельних ресурсів; організацію землеустрою; розпорядження землями, що
перебувають у спільній власності територіальних громад тощо (статті 8 і 10 ЗК).

  

До повноважень сільських, селищних, міських рад у галузі охорони земельних ресурсів
на відповідній території належать: розпорядження землями територіальних громад;
організація землеустрою; координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів;
здійснення контролю за використанням та охороною земель комунальної власності,
додержанням земельного та екологічного законодавства; викуп земельних ділянок для
суспільних потреб, пов'язаних з охороною земель та інших природних ресурсів, з земель
приватної власності у межах сіл, селищ, міст; обмеження, тимчасова заборона
(зупинення) використання земель громадянами і юридичними особами у разі порушення
ними вимог земельного законодавства (ст. 12 ЗК).

  

Крім органів державної влади загальної компетенції та органів місцевого
самоврядування, важливу роль у забезпеченні правової охорони земель відіграють
галузеві органи державної виконавчої влади. Серед них слід виділити Державний
комітет України по земельних ресурсах та Міністерство охорони навколишнього
природного середовища України. їх повноваження щодо охорони земель визначені у
статтях 14 і 15 ЗК України, а також у Законі України "Про охорону земель".

  

Обов'язок забезпечення охорони земель у процесі їх використання закон покладає і на
власників та користувачів земельних ділянок. Тому суб'єктами правової охорони земель
є і громадяни та юридичні особи, яким земельні ділянки належать на праві власності,
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праві постійного користування чи праві оренди. Так, згідно зі статтями 91 і 96 ЗК України
власники та користувачі земельних ділянок зобов'язані: додержуватися вимог
законодавства про охорону довкілля; підвищувати родючість грунтів та зберігати інші
корисні властивості землі; додержуватися обмежень, пов'язаних Із встановленням
охоронних зон; зберігати геодезичні знаки, протиерозійні споруди, мережі
зрошувальних та осушувальних систем; забезпечувати використання земельних ділянок
за їх цільовим призначенням тощо. Відповідно до ст. 14 Закону України «Про оренду
землі» в договорах оренди земельних ділянок як їх обов'язкова умова мають визначатися
цільове призначення орендованої земельної ділянки, умови її використання та
збереження якості землі.

  

Згідно з законодавством України охороні підлягають усі землі в межах території
держави. Отже, об'єктом правової охорони земель є всі землі, на які поширюється
суверенітет України. Однак суб'єкти правової охорони земель мають різний правовий
статус і, відповідно, різну компетенцію у сфері охорони земель. Крім того, землі України
поділяються на дев'ять категорій, кожна з яких має особливий правовий режим і
потребує вжиття різних за змістом заходів щодо їх охорони. Тому землі як об'єкт
правової охорони за суб'єктами та специфікою їх охорони можна поділити на дві групи.

  

За суб'єктами правової охорони можна виділити землі, охорона яких є обов'язком того
чи іншого суб'єкта. Так, власники та користувачі земельних ділянок охороняють ділянки,
що перебувають у їх власності чи користуванні. Об'єктом охорони земель, яку
здійснюють сільські, селищні та міські ради, є землі в межах відповідних населених
пунктів. Об'єктом охорони земель, здійснення якої покладено на районні та обласні
органи влади (районні ради, районні державні адміністрації, обласні ради, обласні
державні адміністрації), є землі, відповідно, в межах району чи області. Нарешті,
об'єктом охорони земель, яку здійснюють Верховна Рада України, Кабінет Міністрів
України, Міністерство охорони навколишнього природного середовища України,
Держкомзем України, є всі землі держави.

  

За специфікою об'єкта охорони землі класифікують за їх Категорійною належністю та
цільовим призначенням. Так, відповідно до ст. 19 ЗК у складі земель України виділяють
дев'ять категорій земель. Використання та охорона кожної з них регулюються як
загальними, так і спеціальними нормами земельного права, які враховують
соціально-економічну та екологічну Специфіку земель кожної категорії. Окремими
об'єктами охорони земель слід вважати землі, віднесені до кожної з передбаченої
Земельним кодексом України категорій земель.
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Класифікація земель як об'єкта правової охорони має не лише теоретичне чи дидактичне
(навчальне) значення, а й Має прикладний характер. Внаслідок проведення такої
класифікації виявляють землі, охорона яких належить до компетенції відповідного
суб'єкта.

  

  

  

  

 

  

§ 3. Нормування і стандартизація у галузі охорони земель

  

Згідно з Законом України «Про стандартизацію» від 17 травня 2001 р. стандартизація —
це діяльність, що полягає у встановленні положень для загального і багаторазового
застосування щодо наявних чи можливих завдань з метою досягнення оптимального
ступеня впорядкування у певній сфері, результатом якої є підвищення ступеня
відповідності продукції, процесів та послуг їх функціональному призначенню, усунення
бар'єрів у торгівлі і сприяння науково-технічному співробітництву1. Мета стандартизації і
нормування в галузі охорони земель та відтворення родючості ґрунтів полягає в
забезпеченні екологічної і санітарно-гігієнічної безпеки громадян шляхом прийняття
відповідних нормативів і стандартів, які визначають вимоги щодо якості земель,
допустимого антропогенного навантаження на ґрунти та окремі території, допустимого
сільськогосподарського освоєння земель тощо.

  

Відповідно до ст. 165 ЗК України, поряд зі стандартизацією, в сучасних умовах
застосовується ще один напрям забезпечення впорядкованості суспільних відносин у
галузі охорони земель — нормування. Воно полягає у прийнятті нормативів, перелік
яких встановлений ЗК України: а) оптимального співвідношення земельних угідь; б)
якісного стану ґрунтів; в) граничнодопустимого забруднення ґрунтів; г) показники
деградації земель та ґрунтів.

  

Нормативи оптимального співвідношення земельних угідь встановлюються для
запобігання надмірному антропогенному, в тому числі сільськогосподарському, освоєнню
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території та надмірній розораності земельних угідь сільськогосподарського
призначення.

  

Нормативи якісного стану ґрунтів встановлюються для здійснення ефективного
контролю за якісним станом ґрунтів сільськогосподарських угідь, які використовуються у
сільськогосподарському виробництві, та запобігання їх виснаженню.

  

Нормативи гранично допустимого забруднення ґрунтів запроваджуються з метою
встановлення критеріїв придатності земель за їх основним цільовим призначенням
(сільськогосподарським, оздоровчим, рекреаційним тощо). До нормативів
граничнодопустимого забруднення ґрунтів належать: граничнодопустимі концентрації у
ґрунтах хімічних речовин, залишкових кількостей пестицидів і агрохімікатів, важких
металів тощо; максимально допустимі рівні забруднення ґрунтів радіоактивними
речовинами.

  

Нормативи рівня деградації земель та ґрунтів встановлюються для кожної категорії
земель з метою здійснення ефективного контролю за земельними ресурсами та
запобігання погіршенню їхнього стану.

  

Слід зазначити, що застосування стандартів та нормативів у галузі охорони земель та
відтворення родючості грунтів може здійснюватися шляхом укладення та реалізації
договорів. Наприклад, у договорі оренди земельної ділянки можуть бути визначені
обов'язки орендаря щодо додержання у процесі використання орендованої ділянки
певних параметрів (стандартів, нормативів) її використання. Стандарти та нормативи
можуть також реалізовуватися через укладення та виконання договорів на
рекультивацію земель, їх консервацію, виконання землевпорядних робіт тощо.

  

За роки незалежності в Україні ще не були прийняті вітчизняні стандарти чи нормативи
у галузі охорони земель та відтворення родючості грунтів. Однак законодавство не
виключає можливості застосовування стандартів у цій галузі, які були прийняті органами
влади колишнього СРСР, якщо вони не суперечать законодавству України.
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§ 4. Рекультивація земель

  

Рекультивація земель — це комплекс організаційних, технічних, біотехнологічних та
правових заходів, здійснюваних з метою відновлення ґрунтового покриву, поліпшення
стану та продуктивності порушених земель. Земельний кодекс України проголошує
грунти земельних ділянок, незалежно від їх власницького статусу чи цільового
призначення, об'єктом особливої охорони. Це означає, що, по-перше, права власників
земельних ділянок і землекористувачів щодо ґрунтового покриву на їх ділянках
обмежуються законом. Зокрема, вони не мають права здійснювати зняття та
перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок без спеціального дозволу органів,
що здійснюють державний контроль за використанням та охороною земель. По-друге, у
разі отримання дозволу на проведення діяльності, пов'язаної з порушенням поверхневого
шару ґрунту, власники земельних ділянок і землекористувачі зобов'язані забезпечити
зняття, складування, зберігання поверхневого шару ґрунту та його нанесення на ділянку,
з якої він був знятий (рекультивація), або на іншу земельну ділянку для підвищення її
продуктивності та інших якостей. Громадяни та юридичні особи, які не виконують вимог
законодавства щодо рекультивації земельних ділянок, притягуються до юридичної
відповідальності.

  

По-третє, згідно зі ст. 166 ЗК України землі, які зазнали змін у структурі рельєфу,
екологічному стані ґрунтів і материнських порід та у гідрологічному режимі внаслідок
проведення гірничодобувних, геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт,
підлягають рекультивації.

  

За відсутності в Україні спеціального правового акта з питань рекультивації земель
остання здійснюється відповідно до законодавства колишнього СРСР, яке не суперечить
законодавству України. Зокрема, технологічні питання здійснення рекультивації земель
регулюються державними стандартами, до яких належать ГОСТ 17.4.2.01-81 "Охорона
природи. Грунти. Номенклатура показників придатності порушеного шару грунтів для
землювання"; ГОСТ 17.5.3.04-83 "Охорона природи. Землі. Загальні вимоги до
рекультивації земель"; ГОСТ 17.5.1.02-85 "Охорона природи. Землі. Класифікація
порушених земель для рекультивації"; ГОСТ 17.5.3.06-85 "Охорона природи. Землі.
Вимоги до визначення норм зняття родючого шару грунту при здійсненні земляних робіт".

  

Згідно із зазначеними державними стандартами, рекультивація земельної ділянки
складається з двох частин: технічної рекультивації та біологічної рекультивації. Технічна
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рекультивація є першим етапом відновлення ґрунтового покриву земельних ділянок.
Вона передбачає здійснення таких робіт, як засипання деформованої поверхні
материнськими породами, планування, очищення, вирівнювання поверхні порушеної
ділянки та інших. Біологічна рекультивація є завершальним етапом відновлення
ґрунтового покриву земельної ділянки. В рамках біологічної рекультивації проводяться
роботи щодо нанесення знятого раніше шару родючого ґрунту на порушену земельну
ділянку в певній послідовності, визначеній проектом рекультивації земельної ділянки.
Кінцевим результатом рекультивації порушеної земельної ділянки має бути приведення
її в стан, придатний для використання в сільскому, лісовому господарстві або інших
галузях економіки.

  

 

  

§ 5. Консервація земель

  

Важливим напрямом охорони земель сільськогосподарського призначення України є
консервація деградованих, малопродуктивних і техногенно забруднених угідь.
Відповідно до ст. 171 ЗК України до деградованих земель належать: а) земельні
ділянки, поверхня яких порушена внаслідок землетрусу, зсувів, карстоутворення,
повеней, добування корисних копалин тощо; б) земельні ділянки з еродованими,
перезволоженими грунтами, грунтами з підвищеною кислотністю або засоленістю,
забрудненими хімічними речовинами грунтами та ін. Малопродуктивними землями
вважаються сільськогосподарські угіддя, грунти яких характеризуються негативними
природними властивостями, низькою родючістю, а їх господарське використання за
призначенням є економічно неефективним.

  

Техногенно забрудненими є землі, забруднені внаслідок господарської діяльності
людини, що призвела до деградації земель та негативного впливу на довкілля і здоров'я
людей. До таких земель відносять і землі радіаційно небезпечні та радіоактивно
забруднені, землі забруднені важкими металами, іншими хімічними елементами тощо (ст.
169 ЗК).

  

Консервація земель являє собою тимчасове виведення деградованих, малопродуктивних
і техногенно забруднених сільськогосподарських угідь із сільськогосподарського
використання, проведення на таких угіддях комплексу робіт з відновлення їхньої
родючості (головним чином, залуження або заліснення) та повернення їх у сферу
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сільськогосподарського виробництва. Консервація земель здійснюється лише щодо
земель, відновити продуктивні та екологічні властивості яких у процесі їх
сільськогосподарського використання неможливо. Що стосується техногенно
забруднених земельних ділянок, то консервації підлягають лише землі, на яких
неможливо одержати екологічно чисту продукцію, а перебування людей на цих
земельних ділянках є небезпечним для їх здоров'я (ст. 172 ЗК).

  

З метою конкретизації норм Земельного кодексу України щодо консервації земель
Держкомзем України видав наказ від 17 жовтня 2002 р. № 175, яким затвердив Порядок
консервації земель1. Порядок обов'язковий для державних органів виконавчої влади,
поширюється на власників землі, землекористувачів, у тому числі орендарів, і має
рекомендаційний характер для органів місцевого самоврядування.

  

Обов'язок ініціювання консервації відповідних земельних ділянок покладений на
власників і користувачів цих ділянок. Крім власників і користувачів землі, з ініціативою
проведення консервації тих чи інших земельних ділянок можуть виступати місцеві
землевпорядні та природоохоронні органи.

  

Якщо консервацію земельної ділянки ініціює П власник чи користувач, він має подати
заяву або клопотання до відповідної державної адміністрації чи сільської, селищної,
міської ради за місцезнаходженням земельної ділянки, у якій зазначаються причини
проведення консервації земель.

  

До заяви або клопотання про ініціювання консервації земельної ділянки додаються:
копія документа, що посвідчує право на земельну ділянку; викопіювання із
земельно-кадастрового плану орієнтовних меж відповідної земельної ділянки;
агрохімічний паспорт земельної ділянки (за наявності); матеріали власних спостережень
(фотознімки), таблиці динаміки врожайності сільськогосподарських культур тощо.

  

Консервація земель здійснюється за рішеннями органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування. На підставі заяви або клопотання про консервацію земельної
ділянки відповідна державна адміністрація видає розпорядження (сільська, селищна,
міська рада приймає рішення) про створення комісії з обстеження земель у натурі (на
місцевості) та підготовки висновків про доцільність їх консервації. За результатами
обстеження земельної ділянки у натурі (на місцевості) складається звіт про її стан та
надаються пропозиції щодо її консервації.
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Орган влади, до якого подані матеріали та висновок про консервацію земельної ділянки,
повинен протягом ЗО днів розглянути їх та видати розпорядження (рішення) про
консервацію земель державної або комунальної власності. Якщо земельна ділянка
перебуває у приватній власності, розпорядження (рішення) про її консервацію
приймається на підставі договору з власником ділянки.

  

Обов'язковою умовою проведення консервації земель є розробка відповідного проекту.
Для підготовки проекту власник земельної ділянки повинен укласти з землевпорядною
організацією, яка має ліцензію на виконання землевпорядних робіт, договір на його
розробку.

  

Після схвалення проекту консервації земельної ділянки державною землевпорядною
експертизою він підлягає виконанню. Реалізовуючи проект консервації земельної
ділянки, її власник чи користувач мають здійснити залуження чи заліснення ділянки.
Залуження полягає у її засіванні насінням багаторічних трав, а заліснення—у закладенні
деревних насаджень. Використання земельної ділянки, що перебуває у стані консервації,
для вирощування сільськогосподарських культур забороняється.

  

По закінченні строку консервації земельної ділянки комісія проводить обстеження
законсервованих земель у натурі (на місцевості) і вносить до відповідних органів
виконавчої влади (місцевого самоврядування), які прийняли рішення про консервацію
земель, пропозицію щодо повернення земель до попереднього використання,
продовження термінів консервації або про здійснення інших заходів щодо їх
раціонального та екологічно безпечного використання.

  

  

  

  

 

  

§ 6. Особливості правової охорони грунтів
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Охорона земель передбачає здійснення заходів щодо охорони найважливішого їх
компонента — грунтів1. Серед великої кількості наявних у нашій країні типів грунтів
найпоширенішими є чорноземи. їм властива висока природна родючість через високий
вміст гумусу.

  

Правова охорона грунтів — складова правової охорони земель. Усі передбачені
земельним законодавством вимоги щодо раціонального використання та охорони земель
повною мірою стосуються і грунтів. Однак охорона грунтів має ряд особливостей, які
відображені у правовому регулюванні їх охорони та використання. Ці особливості
виявляються, по-перше, у забезпеченні підвищеної правової охорони земель, вкритих
цінними в екологічному, економічному, сільськогосподарському та соціальному
відношеннях видами грунтів, та, по-друге, у правовій регламентації використання земель,
пов'язаного з відокремленням ґрунтового покриву від материнської основи та його
перенесенням на інші землі.

  

Перша особливість правової охорони грунтів виявилася у запровадженні в земельне
законодавство категорії «особливо цінні землі». Згідно зі ст. 150 ЗК України до особливо
цінних земель належать: 1) ділянки сільськогосподарського та іншого призначення з
особливо цінними видами грунтів, а саме: чорноземи нееродовані несолонцюваті на
лесових породах; лучно-чорноземні незасолені несолонцюваті суглинкові ґрунти;
темно-сірі опідзолені та чорноземи опідзолені на лесах і глеюваті; бурі гірсько-лісові та
дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі; дерново-підзолисті суглинкові ґрунти;
торфовища з глибиною залягання торфу більше одного метра і осушені незалежно від
глибини; коричневі ґрунти Південного узбережжя Криму; дернові глибокі ґрунти
Закарпаття; 2) землі дослідних полів науково-дослідних установ і навчальних закладів;
3) землі природно-заповідного фонду; 4) землі історико-культурного призначення.

  

Підвищений рівень правової охорони особливо цінних земель виявляється у
встановленні законодавством загальної заборони на використання таких земель не за їх
основним цільовим призначенням. Так, вилучення особливо цінних земель, вкритих
особливо цінними видами грунтів, а також земель, на яких розташовані дослідні поля
науково-дослідних установ і навчальних закладів, для несільськогосподарських потреб
не допускається, за винятком випадків, передбачених ст. 150 ЗК України. А відповідно до
Закону України «Про природно-заповідний фонд»1 та Закону України «Про охорону
культурної спадщини» 2 на землях
природоохоронного та історико-культурного призначення забороняється будь-яка
діяльність, яка негативно впливає або може негативно впливати на стан природних та
історико-культурних комплексів та об'єктів чи перешкоджає їх використанню за цільовим
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ГЛАВА 14 ПРАВОВА ОХОРОНА ЗЕМЕЛЬ

призначенням.

  

Разом з тим, Земельний кодекс України дозволяє вилучення (викуп) для суспільних та
інших потреб ділянок особливо цінних земель, що перебувають у державній або
комунальній власності (для будівництва об'єктів загальнодержавного значення, доріг,
ліній електропередачі та зв'язку, трубопроводів, осушувальних і зрошувальних каналів та
ін.). Таке вилучення (викуп) може здійснюватися за постановою Кабінету Міністрів
України або за рішенням відповідної місцевої ради лише після отримання відповідного
дозволу від Верховної Ради України.

  

Друга особливість правової охорони грунтів зумовлена тим, що грунти як природну
субстанцію можна відокремити від материнської основи, що може негативно
позначитися на їх природних властивостях, зокрема на виконанні грунтами екологічної,
сільськогосподарської та інших функцій. В зв'язку з цим у ст. 168 ЗК України грунти
проголошено об'єктом особливої охорони та встановлений спеціальний порядок
проведення діяльності, пов'язаної з порушенням ґрунтового покриву земель. Так,
власники і користувачі земельних ділянок не мають права знімати та переносити
ґрунтовий покрив земельних ділянок без спеціального дозволу органів, які здійснюють
державний контроль за використанням та охороною земель. Згідно з постановою
Кабінету міністрів України «Про утворення Державної інспекції з контролю за
використанням і охороною земель» від 25 грудня 2002 р. державний контроль за
використанням та охороною земель здійснює Державна інспекція з контролю за
використанням і охороною земель як урядовий орган державного управління, що діє у
складі Держкомзему України. Саме Державна інспекція має право видавати дозвіл на
зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок.
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