До деградованих земель відносяться:
а) земельні ділянки, поверхня яких
порушена внаслідок землетрусу, зсувів,
карстоутворення,
повеней,
добування
корисних копалин тощо;
б) земельні ділянки з еродованими,
перезволоженими, з підвищеною кислотністю
або засоленістю, забрудненими хімічними
речовинами ґрунтами та інші.

До
малопродуктивних
земель
відносяться сільськогосподарські угіддя,
ґрунти яких характеризуються негативними
природними
властивостями,
низькою
родючістю, а їх господарське використання за
призначенням є економічно неефективним.

Консервації підлягають деградовані і
малопродуктивні
землі,
господарське
використання яких є екологічно небезпечним
та економічно неефективним. Консервації
підлягають також техногенно забруднені
земельні ділянки, на яких неможливо
одержати екологічно чисту продукцію, а
перебування людей на цих земельних
ділянках є небезпечним для їх здоров'я.
Консервація
земель
здійснюється
шляхом припинення їх господарського
використання на визначений термін та
залуження або заліснення.

Консервація земель здійснюється за
рішеннями органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування на підставі
договорів з власниками земельних ділянок.
Порядок
консервації
земель
затверджений наказом Міністерства аграрної
політики
та
продовольства
України,

зареєстрованим в Міністерстві юстиції
України 24 травня 2013 року за № 810/23342
(далі – Порядок), визначає організаційні
засади щодо консервації деградованих і
малопродуктивних земель, господарське
використання яких є екологічно небезпечним
та економічно неефективним, а також
техногенно забруднених земельних ділянок,
на яких неможливо одержати екологічно
чисту продукцію, а перебування людей на
цих земельних ділянках є небезпечним для їх
здоров’я.
Положеннями Порядку визначено що
консервація
земель
здійснюється
за
наявності:
порушення поверхні земельних ділянок
внаслідок
землетрусів,
зсувів,
карстоутворення, повеней;
еродованих земель, перезволожених
земель з підвищеною кислотністю або
засоленістю
та
ґрунтів,
забруднених
хімічними речовинами й іншими видами
забруднень, небезпечних для здоров’я людей;
малопродуктивних земель, ґрунти яких
характеризуються негативними природними
властивостями, низькою родючістю;
радіаційно небезпечних, радіоактивно
забруднених
земель
або
забруднених
важкими металами та іншими хімічними
елементами.
При віднесенні земель до деградованих,
малопродуктивних і техногенно забруднених
враховуються орієнтовні показники, що
характеризують ґрунтові властивості і
зумовлюють необхідність консервації земель
за природно-сільськогосподарськими зонами
(визначені в Порядку).
Власник
земельної
ділянки
або
землекористувач
з
метою
проведення

консервації
земель
подає
заяву
до
уповноваженого
органу
за
місцем
розташування
земельної
ділянки
із
зазначенням причин необхідності проведення
консервації земель.
До заяви додаються:
копія документа, що посвідчує право на
земельну ділянку;
агрохімічний паспорт поля, земельної
ділянки
(у
разі
консервації
сільськогосподарських угідь);
матеріали власних спостережень.
Уповноважений орган у місячний строк
видає
розпорядження
(рішення)
про
створення комісії з обстеження земель у
натурі (на місцевості) та підготовки
висновків про доцільність їх консервації,
після чого у місячний строк розглядає подані
матеріали та висновок і видає розпорядження
(рішення) про консервацію земель.
Згідно з виданим розпорядженням
(рішенням) розробляється робочий проект
землеустрою щодо консервації земель (далі проект
консервації
земель),
яким
визначаються види, способи консервації
земель, строк проведення консервації,
напрями використання земель.
Проект
консервації
земель
затверджується замовником.
УВАГА!
Власник земельної ділянки має право
звернутися
із
клопотанням
до
уповноваженого органу про виділення
рівноцінної земельної ділянки взамін
земель, які стали екологічно небезпечними,
економічно неефективними, техногенно
забрудненими не з його вини.

Після закінчення строку консервації
земель, визначеного проектом консервації, на
підставі заяви власника земельної ділянки або
землекористувача чи з власної ініціативи
уповноважений орган в місячний строк
створює
комісію
з
обстеження
законсервованих земель в натурі (на
місцевості).
До складу комісії входять власник
земельної
ділянки,
землекористувач,
представники уповноважених органів, у тому
числі
територіальних
органів
Держгеокадастру та/або Держекоінспекції
України, які внесли клопотання про
ініціювання проведення робіт з консервації
земель, а також представники державної
установи
«Інститут
охорони
ґрунтів
України».
Комісія
проводить
обстеження
законсервованих земель у натурі (на
місцевості) і вносить до уповноважених
органів пропозицію щодо повернення земель
до попереднього використання, продовження
строків консервації або інші пропозиції,
направлені на їх раціональне та екологічно
безпечне використання.

Порядок
консервації земель
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