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У статті проводиться аналіз правового режиму управління у галузі 

використання та охорони техногенно забруднених земель в Україні. 

Досліджується поняття, класифікація, структура та функції управління у цій 

сфері. У результаті дослідження даного питання автор пропонує зміни до 

законодавства України щодо удосконалення управління техногенно 

забрудненими землями.  
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The article analyzes the regulatory control of the use and protection of 

technologically contaminated land in Ukraine. Study the concept, classification, 

structure and functions of management in this branch . The study of this issue by 

offering amendments to the legislation of Ukraine concerning the improvement of the 
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management of anthropogenic pollution of land. 

Key words: technologically contaminated land, management of anthropogenic 

pollution of land, management structure of anthropogenic pollution of land, 

management of technologically contaminated land. 

Стан земельного фонду України безпосередньо залежить від належного 

забезпечення державного екологічного управління, в тому числі, техногенно 

забрудненими землями. Управління техногенно забрудненими землями є 

складовою частиною екологічного управління та становить екологічну функцію 

держави 1 . Управління використанням та охороною техногенно забруднених 

земель в Україні тісно пов’язане зі станом техногенної безпеки земель і у його 

здійсненні важливе значення має міцна законодавча база. 

Питання державного управління у галузі використання та охорони 

земельного фонду України досліджували такі українські учені-правознавці: 

Г. В. Анісімова, Н. О. Багай, Н. В. Боднарчук, А. П. Гетьман, В. М. Єрмоленко, 

Ю. В. Корнєв, В. М. Кравчук, В. І. Семчик, М. В. Шульга та інші. Окремим 

проблемам правового режиму управління використанням та охороною 

радіаційно небезпечних та радіоактивно забруднених земель в Україні 

присвячені праці В. Д. Бакуменка, Г. І. Балюк, В. М. Комарницького, 

О. В. Конишевої, Т. К. Оверковської, М. І. Проскури, В. І. Сіряк, В. І. Холоші, 

А. П. Шеремета та інших. Однак комплексного дослідження питань державного 

екологічного управління використанням та охороною техногенно забруднених 

земель в Україні немає. Тому, враховуючи усе вищенаведене, метою даної 

наукової статті є дослідження сутності та змісту державного екологічного 

управління у галузі використання та охорони техногенно забруднених земель  в 

Україні. 

Управління техногенно забрудненими землями є підзаконною виконавчо-

розпорядчою діяльністю уповноважених органів державної влади та місцевого 

самоврядування, громадян щодо забезпечення раціонального використання та 

охорони техногенно забруднених земель в Україні. 

Управління техногенно забрудненими землями здійснюється за допомогою 
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відповідних функцій, які становлять його зміст. Ю. В. Корнєв відзначає, що 

термін «функція» (від лат. function – виконання, здійснення) означає обов’язок, 

коло діяльності, призначення, роль 2 . Функції управління в галузі охорони та 

використання земель в Україні визначають як напрями діяльності 

уповноважених органів щодо забезпечення організації раціонального та 

ефективного використання та охорони земель. 

До основних функцій управління використанням та охороною техногенно 

забруднених земель в Україні належать: встановлення та зміна меж 

адміністративно-територіальних утворень щодо цих земель; планування та 

програмування використання та охорони таких земель; землеустрій; контроль 

за використанням та охороною техногенно забруднених земель; моніторинг 

техногенно забруднених земель; ведення державного земельного кадастру 

техногенно забруднених земель; вирішення земельних спорів щодо техногенно 

забруднених земель. 

Суб’єктами екологічного управління у галузі використання та охорони 

техногенно забруднених земель в Україні є органи державної влади, органи 

місцевого самоврядування та громадяни. 

Державне екологічне управління у галузі використання та охорони земель 

в Україні, у даному випадку, техногенно забруднених можна поділити на види 

за певними критеріями: 1) залежно від рівня державне екологічне управління 

поділяється національне, регіональне та місцеве; 2) залежно від суб’єкта 

здійснення екологічного управління землями, виділяють: державне, самоврядне 

та громадське; 3) залежно від обсягу компетенції виділяють екологічне 

управління, здійснюване органами загальної, міжгалузевої, галузевої 

компетенції та спеціальними органами з питань земельних ресурсів; 4) залежно 

від характеру компетенції державне екологічне управління поділяється на 

здійснюване органами загальної компетенції та здійснюване органами 

спеціальної компетенції. 

Розглянемо систему органів управління техногенно забрудненими землями 

в Україні залежно від обсягу їх компетенції: 
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1) до органів управління у техногенно забрудненими землями в Україні 

загальної компетенції належать: Верховна Рада України, Кабінет Міністрів 

України, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні 

адміністрації, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, місцеві ради; 

2) міжгалузевими органами управління техногенно забрудненими 

землями в Україні є: Міністерство екології та природних ресурсів України, 

Міністерство аграрної політики України та продовольства, Міністерство 

надзвичайних ситуацій України, Міністерство оборони України, Фонд 

державного майна України; 

3) до галузевих органів управління техногенно забрудненими землями в 

Україні належать: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України, Міністерство інфраструктури 

України, Державне агентство водних ресурсів України, Державне агентство 

лісових ресурсів України ,та інші органи. 

4) спеціальними органами управління техногенно забрудненими 

землями в Україні є: Державне агентство земельних ресурсів України, 

Державне підприємство «Центр державного земельного кадастру» тощо. 

Таким чином, для забезпечення належного державно-правового механізму 

використання та охорони техногенно забруднених земель важливе значення має 

управління ними. Таке управління як розгалужена діяльність органів державної 

влади, місцевого самоврядування та громадян поділяється на види за різними 

критеріями, основним з яких є його поділ залежно від обсягу компетенції на 

загальне, міжгалузеве, галузеве та спеціальне. Зміст екологічного управління 

техногенно забрудненими землями становлять його функції. Здійснення 

управління техногенно забрудненими землями врегульоване великою кількістю 

нормативно-правових актів, тому законодавство у цій сфері вимагає уніфікації  

та змін. 
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