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У статтірозкрито питання екобезпечного використання особливо цінних земель на регіона-
льному рівні, з позиції інформаційного забезпечення. Розглянуто особливості виконання робіт з 
інвентаризації, оцінювання та моніторингу особливо цінних земель адміністративного району. 

Ключові слова: Особливо цінні землі, моніторинг земель, грошова оцінка земель, регіо-
нальний рівень, облік земель. 

Постановка проблеми. Актуальність вирі-
шення інформаційних проблем екобезпечного 
використання особливо цінних земель (далі ОЦЗ) 
на регіональному рівні зумовлена ігноруванням 
вимог екобезпечного землеробства; необґрунто-
ваним збільшення частки технічних ("ґрунтовис-
нажуючих") культур у структурі посівних площ; 
невизначеністю меж ОЦЗ в натурі та відсутністю 
цієї інформації в базі даних Державного земель-
ного кадастру (кадастрово-реєстраційній систе-
мі), відсутністю систематичного контролю за ви-
користанням та охороною ОЦЗ, невиконанням 
систематичних спостережень за станом ґрунто-
вого покриву ОЦЗ. 

Вважаємо, що розв'язання цих проблем є ак-
туальним та своєчасним завданням. Підвищення 
ефективності агрогосподарювання потребує фо-
рмування досконалої системи управління земе-
льними ресурсами та охорони земель, яке немо-
жливе без наявності необхідної та достатньої 
інформації про структуру, стан, оцінку використо-

вуваних в аграрному виробництві земельних ре-
сурсів і, перш за все, земель, які належать до 
особливо цінних. Останні концентрують у собі 
унікальну частину національного багатства та 
відіграють особливу екологічну, економічну та 
соціальну роль для теперішніх та прийдешніх 
поколінь, і потребують безумовного захисту, охо-
рони та раціонального використання. Власне, ці 
землі найбільш повно віддзеркалюють конститу-
ційне положення про землю як основне націона-
льне багатство [1]. Їх перелік визначений ст. 150 
Земельного кодексу України [2] та включає висо-
копродуктивні ґрунти, ділянками, які є об’єктом 
наукових досліджень на довгочасну перспективу, 
землі природно-заповідного фонду, історико-
культурного призначення тощо. Таким чином, 
питання їх екобезпечного використання наразі є 
дуже актуальним. Вирішення його передусім ви-
магає здійснення обліку, оцінювання та моніто-
рингу ОЦЗ у складі земельних ресурсів. 

Аналіз останніх наукових досліджень і 
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публікацій. Питанням вивчення земельно-
ресурсного потенціалу з метою його раціонально-
го використання та охорони присвячена значна 
кількість наукових публікацій як вітчизняних, так і 
зарубіжних вчених зокрема Д.І. Бабміндри, 
С.Ю. Булигіна, Д.С. Добряка, О.П. Канаша, 
А.Г. Мартина, Л.Я. Новаковського, А.М. Третяка, 
М.М. Федорова та ін. У той же час, продовжують 
залишатися не дослідженими питання, пов'язані з 
вивченням найціннішої частини земельного фон-
ду – ОЦЗ. Зокрема, залишаються дискусійними 
питаннями щодо вивчення ОЦЗ на регіональному 
та державному рівнях, потребують вирішення 
питання їх екобезпечного використання, удоско-
налення їх обліку,моніторингу змін стану і розвит-
ку деградаційних процесів тощо. 

Метою цієї статті є вирішення на регіональ-
ному рівні проблем екобезпечного використання 
особливо цінних земель з позиції інформаційного 
забезпечення. 

Виклад основного матеріалу. На нашу ду-
мку, блок інформаційних проблем екобезпечного 
використання ОЦЗ на регіональному рівні зумов-
лений фрагментарністю даних про ОЦЗ, відсутні-
стю обліку ОЦЗ в матеріалах державної статис-
тичної звітності (як за кількісним, так і якісним 
обліку земель); відсутністю повноцінної інформа-
ції про ОЦЗ на планово-картографічних матеріа-
лах; невизначеністю меж ОЦЗ в натурі; не вико-
нанням робіт з обліку ОЦЗ відповідно до вказівок 
Державного комітету України по земельних ре-
сурсах № 55 від 03.11.1997 р. «Про використан-
ня, охорону та моніторингу особливо цінних зе-
мель»; відсутність в on-line режимі картографіч-
ної та семантичної інформації про просторове 
розміщення ОЦЗ, їх стан. Крім того, для сучасно-
го обліку ОЦЗ характерні роз'єднаність і фрагме-
нтарність інформації, її відсутність в базі єдиної 
державної геоінформаційної системи даних. На 
наше переконання, інформаційна база необхідна 
для забезпечення екобезпечного використання 
ОЦЗ, вивчення їх ресурсного потенціалу повинна 
включати статистичну, картографічну, відомчу 
інформацію і базуватися на ГІС технологіях. 

Актуальність вивчення ОЦЗ на регіонально-
му рівні підсилюється й тотальною відсутністю у 
кадастрово-реєстраційній системі достовірної та 
об'єктивної інформації про їх наявність і просто-
рове розміщення (що практично унеможливлює 
здійснення кількісного та якісного їх обліку), да-
них про комплексну еколого-економічну оцінку 
ОЦЗ, стан використання ОЦЗ, моніторингу, а це, 
у свою чергу, спотворює уявлення про реальний 
стан земельних ресурсів регіону, потенційно зме-
ншує можливості підвищення ефективності агро-
господарювання [1].  

Результатом проведеного дослідження є 
спроба вирішення інформаційних проблем необ-
хідних для створення умов екобезпечного вико-
ристання ОЦЗ на регіональному рівні. Нами було 

виконано роботи по інвентаризації, оцінюванню 
та моніторингу ОЦЗ освоєного регіону – Василь-
ківського району Київської області. У результаті 
отримана різнобічна інформація про ОЦЗ регіо-
нального рівня, яка слугуватиме потужним ін-
струментом для аналізу і подальшого їх вивчення 
та стане головною передумовою раціонального 
використання ОЦЗ й охорони і прийняття управ-
лінських рішень. Крім того, цей інструмент дозво-
лить на принципово новому рівні здійснювати 
моніторинг стану земельно-ресурсного потенціа-
лу регіону та забезпечувати його раціональне 
використання й охорону, прогнозування змін ста-
ну й обґрунтування технологій раціонального 
використання. 

У якості вихідних даних використано елект-
ронну карту Васильківського району Київської 
області (масштаб 1:50 000), планово-
картографічні матеріали (проекти формування 
меж населених пунктів та територій сільських 
(селищних) рад Васильківського району Київської 
області, карти агровиробничих груп ґрунтів тери-
торій сільських (селищних) рад Васильківського 
району Київської області масштабу 1:10 000), 
космічні знімки на досліджувану територію. Ство-
рення цифрових геоінформаційно-
картографічних моделей поширення ОЦЗ в ме-
жах Васильківського району Київської області 
здійснювалося з використанням спеціальних ГІС 
продуктів (MapInfo та Autodesk Мар). 

Створення електронних карт відбувалося 
шляхом оцифровки растрів. При цифруванні було 
створено такі шари: межі адміністративно тери-
торіальних утворень (сільських, селищних рад, 
району), шар особливо цінних земель з їх деталі-
зованим розподілом за окремими шарами агро-
виробничих груп ґрунтів. Загалом було оцифро-
вано 39 сільських та чотири селищні ради Васи-
лькіського району Київської області. 

Наступним етапом було зведення отриманих 
картографічних моделей сільських (селищних) 
рад в єдину карту, основу для карти регіонально-
го рівня – Васильківського району Київської обла-
сті, яка слугуватиме основою для проведення 
просторового аналізу особливо цінних земель, 
дослідження їх поширення та структури, сучасно-
го стану і динаміки використання, вивчення якіс-
них показників властивостей ОЦЗ, алгоритму 
створення інформаційно-аналітичної бази еколо-
го-економічної оцінки ОЦЗ регіонального рівня 
(адміністративного району), виявлення ризиків 
погіршення властивостей особливо цінних зе-
мель, оптимізації використання особливо цінних 
земель на еколого-економічних засадах. 

Просторовий аналіз ОЦЗ забезпечується за-
стосуванням ГІС-технологій з їх потужними обчи-
слювальними ресурсами та інформаційною ме-
тодологією. Головним завданням є створення 
еталонної моделі поширення ОЦЗ. В основі такої 
моделі – опрацьована різноманітна картографіч-
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на інформація щодо району досліджень, статис-
тичні дані, результати особистих польових спо-
стережень тощо. Безумовно, якість використаних 
в еталонній моделі опрацьованих даних і форма-
лізація вихідної та модельної інформації забез-
печують ефективність застосування моделі. 

У межах кожної сільської (селищної) ради 
було визначено контури земельних угідь, на яких 
поширені особливо цінні ґрунти, встановлено 

площі займаних угідь. За даними про поширення 
ОЦЗ за сільськогосподарськими угіддями та аг-
ровиробничими групами ґрунтів у розрізі сільсь-
ких (селищних) рад було складено зведені екс-
плікації та виконаний аналіз поширення ОЦЗ у 
межах Васильківського району Київської області 
за агровиробничими групами ґрунтів та угіддями 
(табл. 1). 

Таблиця 1 – Поширення ОЦЗ (за агровиробничими групами ґрунтів загальнодержавної  
та регіональної цінності) у розрізі сільських (селищних) рад Васильківського району  

Київської області (фрагмент) 

41г 53г 53д 121д 121г

 1 Барахтівська 5108,80 680,70 - 668,47 - - 12,23 - 680,70
 2 Варовицька 106,00 0,00 - - - - - - -
 3 Великобугаївська 3723,00 20,98 14,40 - - - 6,58 14,40 6,58
 4 Великовільшанська 4196,10 1674,18 - 1674,18 - - - - 1674,18

…. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ….
 35 смт Гребінки 4554,40 2920,34 - 2694,41 - - 225,93 - 2920,34
 36 смт Дослідницьке 1126,60 749,22 - 709,85 - - 39,37 - 749,22
…. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ….
 41 Устимівська 3085,80 1292,10 - 1071,15 - - 220,95 - 1292,10
 42 Шевченківська 1490,60 810,24 - 706,39 - - 103,85 - 810,24
 43 Яцьківська 3611,20 2042,21 - 2042,21 - - - - 2042,21

118439,00 41638,40 1970,76 29094,21 4158,80 658,37 5756,26 1970,76 39667,64Всього

№ 
п/п

Назва 
адміністративно-
територіальних 

утворень (сільських 
(селищних) рад)

Загальна 
площа 

земель, га

Площі особливо цінних земель (ґрунтів), га З усіх особливо цінних 
ґрунтів, га

Всього

Шифри агровиробничих груп ґрунтів
регіонально 

особливо цінні 
ґрунти

ґрунти 
особливо цінні 
загальнодержа

вного 
значення

 
 

Загальна площа ОЦЗ, розміщених в межах 
Васильківського району Київської області стано-
вить 41638,40 га або 35,16% від загальної площі 
адміністративного району. Загалом, вони пред-
ставленні такими агровиробничими групами ґрун-
тів: чорноземи опідзолені і слабореградовані та 
темно-сірі сильнореградовані грунти легкосуглин-
кові (41г) загальною площею 1970,76 га; чорно-
земи типові малогумусні та чорноземи сильноре-
градовані, легкосуглинкові (53г) – 29094,21 га; 
чорноземи типові малогумусні та чорноземи си-
льнореградовані, середньо-суглинкові (53д) – 
4158,80 га; лучно-чорноземні ґрунти та їх слабо-
солонцюваті і слабоосолоділі відміни, легкосуг-
линкові (121г) – 5756,26 га; лучно-чорноземні 
ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі 
відміни, середньо-суглинкові (121д ) – 658,37 га. 
Переважна більшість ОЦЗ сконцентрована у пів-
денній частині Васильківського району, окремі 
ареали особливо цінних груп ґрунтів (здебільш 
регіонально цінні)простяглися у північно-східній 
частині району. Північно-західна частина Василь-
ківсього району майже не представлена ОЦЗ, 
натомність тут сконцентровані основні масиви 
лісів району. 

Найбільшу площу серед ОЦЗ займають чор-
ноземи типові малогумусні та чорноземи сильно-
реградовані, легкосуглинкові – 69,9% від загаль-

ної площі ОЦЗ району. Чорноземи опідзолені і 
слабореградовані та темно-сірі сильнореградо-
вані грунти, легкосуглинкові поширені на 10,0% 
загальної площі ОЦЗ, а лучно-чорноземні ґрунти 
та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни, 
легкосуглинкові - на 13,8% від загальної площі 
ОЦЗ. Найменшу площу займають чорноземи 
опідзолені та слабореградовані і темно-сірі силь-
нореградовані грунти, легкосуглинкові – 4,7% від 
загальної площі ОЦЗ району та лучно-чорноземні 
грунти, їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі 
відміни, середньосуглинкові – 1,6% від загальної 
площі ОЦЗ Васильківського району. 

З усіх ОЦЗ Васильківського району Київської 
області ґрунти особливо цінні загальнодержавно-
го значення займають 39667,64 га (95% від зага-
льної площі ОЦЗ), регіонально особливо цінні 
ґрунти 1970,76 га (5% від загальної площі ОЦЗ). 
Подальший аналіз просторового поширення ОЦЗ 
в межах Васильківского району Київської області 
дозволив дійти висновку, що найбільшу частку 
ОЦЗ (понад 60% в структурі земельних ресурсів 
адміністративних утворень) становлять на тери-
торії таких сільських рад як Вільшансько-
Новоселицька – 67,27%, Вінницько-Ставська – 
69,75%, Ковалівська –69,17%, Кодаківська – 
67,74%, Ксаверівська – 74,62%, Лосятинська – 
74,73%, Мар'янівська – 69,45%, Пінчуківська – 
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62,64%, Пологівська – 73,38%, а також на тери-
торії Гребінківської селищної ради – 64,12% та 
Дослідницької селищної ради – 66,50%. Території 
вищеперерахованих адміністративних утворень 
займають площу 39614,60 га або 33,4% від зага-
льної площі земель Васильківського району. В 
той же час, в їх межах сконцентровано найбільші 
площі ОЦЗ – 27381га або 65,8% від загальної 
кількості ОЦЗ району. 

В окремих адміністративних одиницях Васи-
льківського району Київської області (Варовиць-
ка, Данилівська, Дзвінковська, Здорівська, Лу-
б'янська, Плесецька сільські ради та Калинівська 
селищна рада) відсутні ОЦЗ (рис. 1). Загалом, 
площа таких територій становить 20271,80 га або 
17,1% від площі району. Розташовані вони голо-
вним чином у межах Фастівського природно-
сільськогосподарського району. 

Наступним етапом було визначення грошо-
вої оцінки ОЦЗ Васильківського району Київської 
області, в тому числі в розрізі сільських (селищ-
них) рад. Вихідною інформацією слугува-
ли:середньозважені бали бонітету орних земель 
по сільським радам і дані грошової оцінки 1 га 
ріллі по Васильківському району. Найвища гро-
шова оцінка ОЦЗ у таких сільських (селищних) 
радах, як: Дібровська, Іванковичівська, Крушинсь-
ка, Путрівська, Глевахівська. Загальна оціночна 
вартість ОЦЗ Васильківського району Київської 
області, які займають 35% території, становить 
1052,81 млн.грн, або 59% від всієї вартості орних 
земель (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Картосхема оціночної вартості ОЦЗ  
Васильківського району Київсьокї області  

в межах сільських (селищних) радах, млн.грн. 
 

Важливим завданням при вивченні ОЦЗ ре-
гіону є вирішення питання їх моніторингу. Необ-
хідно відзначити, що особливим потенціалом для 
отримання інформації про стан і використання 
ОЦЗ володіють дані ДЗЗ. У деяких випадках вони 
виступають безальтернативним інформаційним 
джерелом. Вони забезпечують оперативну інфо-
рмаційну підтримку у розв'язанні багатьох про-
блем, вирішення яких потребують громадяни, 
громадські організації, органи державної влади та 
місцевого самоврядування, контролюючі органи, 
навчальні і наукові заклади та організації, комер-
ційні структури тощо [3]. Дані ДЗЗ з успіхом мо-
жуть бути застосовані для створення основи мо-
ніторингу земель і подальшого її оновлення. 

Додатково в якості інформаційних джерел 
моніторингу ОЦЗ можуть бути залучені велико-
масштабні топографічні карти, схеми землеуст-
рою, карти і результати агрохімічної паспортиза-
ції полів, схеми ротації сівозмін, картограми агро-
виробничих груп ґрунтів тощо. Вони доповнюють 
дані ДЗЗ та забезпечують високу точність і до-
стовірність отримуваних результатів. Важливо 
також домогтися оперативності отримання даних 
ДЗЗ. 

Ефективність вищевикладених підходів була 
апробована нами під час аналізу використання 
ОЦЗ Васильківського району Київської області.Це 
територія з високою ймовірністю прояву антропо-
генних ризиків, що порушують нормативи викори-
стання та охорониОЦЗ.Вихідними даними висту-
пали різночасові космічні знімки (у проміжку часу 
2002-2012 рр.), планово-картографічний матеріал 
документації із землеустрою, топографічні карти 
на територію об'єкту дослідження. Головним за-
вданням дослідження було виявлення негативних 
змін (наявних та потенційних) у використанні ді-
лянок з ОЦЗ. Таким чином, моніторинг ОЦЗ Ва-
сильківського району Київської області з викорис-
танням даних ДЗЗ дав змогу виявити факти гру-
бого порушення вимог до використання ОЦЗ, їх 
вилучення та використання під житлову (в т.ч. 
котеджну) забудову, будівництво АЗС, викорис-
тання земель не за цільовим призначенням. В 
цілому, порушень у використанні ОЦЗ в межах 
району виявлено на площі 69,9 га, тобто це зем-
лі, які вилучені із сільськогосподарського викори-
стання назавжди.  

У нинішніх умовах ефективне ведення моні-
торингу ОЦЗ на всіх його територіальних рівнях, 
на нашу думку, стає неможливим без застосу-
ваннягеоінформаційних технологій. ГІС, інтегру-
ючись з іншими інформаційними технологіями 
(супутникова навігація, Internet, дані ДЗЗ), дозво-
ляє в гранично стислі терміни отримати та вико-
ристовувати актуальну інформацію про розташу-
вання і стан просторових об’єктів, а це, у свою 
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чергу, дає можливість забезпечити принципово 
новийрівень виконання робіт, виключати з вироб-
ничого циклу окремі технологічні етапи і відповід-
но зменшити затрати часу фахівців та отримува-
ти при цьому якісніші результати. 

Висновки. Проведені дослідження дозволи-
ли проаналізувати поширення ОЦЗ у межах Ва-
сильківського району Київської області (як за аг-
ровиробничими групами ґрунтів, так і угіддями), 
виконати їх оцінку та моніторинг (виявити негати-
вні зміни). Розраховано, що загальна оціночна 
вартість ОЦЗ Васильківського району Київської 
області, які займають 35% території, становить 
1052,81 млн.грн, або 59% від всієї вартості орних 

земель району. Виявлено в межах району нега-
тивні зміни у використанні ділянок з ОЦЗ. Моніто-
ринг ОЦЗ Васильківського району Київської обла-
сті з використанням даних ДЗЗ дав змогу виявити 
факти грубого порушення вимог до використання 
ОЦЗ, їх вилучення та використання під житлову 
(в т.ч. котеджну) забудову, будівництво АЗС, ви-
користання земель не за цільовим призначенням. 
В цілому, порушень у використанні ОЦЗ в межах 
району виявлено на площі 69,9 га. Запропонова-
ний алгоритм по вирішенню інформаційних про-
блем екобезпечного використання ОЦЗ на регіо-
нальному рівні може бути використаний на ана-
логічних об'єктах. 
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В статье раскрыты вопросы экобезопасного использования особо ценных земель на региона-

льном уровне, с позиции информационного обеспечения. Рассмотрены особенности выполнения 
работ по инвентаризации, оценке и мониторинга особо ценных земель административного райо-
на. 
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The article considers the information of ecosafety use of especially valuable lands at the Regional 

Level. The authors emphasize the features of work with inventory, assessment and monitoring of especially 
valuable lands of Administrative District. 
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РОЗВИТОК МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬ 
НЕСІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

 
О. В. Степенко, к.е.н.,ДУ ІЕПСР НАН України 
 
Висвітлено основні економічні аспекти оцінювання земель несільськогосподарського призна-

чення. Проведено аналіз діючих методик та перспективних напрямів їх розвитку в землеоціночній 
сфері 

Ключові слова: методичний підхід, земельні ресурси, оцінка землі, землі несільськогосподарсь-
кого призначення 

Постановка проблеми. Вітчизняний і зару-
біжний досвід оцінювання земельних ресурсів 
формує уявлення про завершеність методологіч-
них розробок в даному напрямі. Однак динамізм 
умов господарювання та розвиток суспільних 
відносин в природоресурсній сфері постійно 
ускладнюють питання оцінки земель та виклика-
ють необхідність подальшого наукового осмис-
лення та більш суспільно спрямованої практичної 

реалізації результатів досліджень.  
Принципові положення економічної оцінки 

земельних ресурсів підтримуються майже всіма 
дослідниками даної проблематики, але, в той же 
час, результати досліджень часто містяться в 
окремих роботах, мають поодинокий та безсис-
темний характер; висвітлюють лише окремі аспе-
кти загальної проблеми; на практиці використо-
вуються в основному для розрахунків плати за 


