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ІНСТИТУТ АГРОЕКОЛОГІЇ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ НААН 



Вплив еколого-економічного механізму реалізується через комплексно

взаємопов’язану систему інструментів, ключове місце в якій посідає

група фінансово-економічних інструментів. За їх допомогою

відбувається реалізація організаційно-економічної, соціально-

економічної і еколого-економічної політик держави шляхом

перерозподілу грошових потоків як між галузями економіки, так і між

видами діяльності. Розвиток збалансованого використання земель

сільськогосподарського призначення, аналогічним чином, визначається

інтенсивністю і напрямами фінансово-економічних потоків.



У більшості сільськогосподарських 

підприємств відсутні науково обґрунтовані 

сівозміни, ґрунтозахисні технології 

вирощування сільськогосподарських 

культур, порушено науково обґрунтоване 

співвідношення між внесенням органічних 

і мінеральних добрив, що призводить до 

виснаження земель, зниження родючості 

ґрунтів, деградації земель. Щорічні збитки 

від основних видів ґрунтової деградації 

становлять близько 40-50 млрд. гривень, у 

тому числі за рахунок незбалансованих 

втрат гумусу і поживних речовин - 23-28 

млрд. гривень; від недобору продукції та 

втрат ґрунту через ерозію - 17-22 млрд. 

гривень. 



Екологічні та економічні втрати аграрного сектору внаслідок

збройної агресії російської федерації в Україні це руйнація

ґрунтового покриву країни, його хімічна деградація, вигорання,

забруднення вибуховими речовинами; загроза продовольчій

безпеці, оскільки продукти харчування, одержані за рахунок

використання землі, становлять 98 %, (не виробляється достатня

кількість продовольства навіть для нинішнього покоління,

ставляться під загрозу потреби майбутніх поколінь); дефіцит

фінансових ресурсів тощо.

На сьогодні у Міндовкілля оцінили збитки, завдані ґрунтам та

землям від російської агресії, майже на 138 млрд грн.



Рис. 1. Схема інституціональних зв’язків та їх значення у 
використанні земель сільськогосподарського призначення



Розпорядження Кабінету Міністрів України
від 19 січня 2022 р. № 70-р 

ПРО СХВАЛЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОЇ

ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ

ЗЕМЕЛЬ

Передбачено підвищити продуктивність сільськогосподарських угідь
на 40-50 % шляхом раціонального застосування органічних, органо-
мінеральних та мінеральних добрив і хімічних меліорантів на кислих
та солонцевих грунтах; зменшити загрозу земельним ресурсам від
деградаційних процесів та сприяти досягненню нейтрального рівня
деградації земель.

За експертними оцінками, загальний обсяг фінансування Програми -
22,8 млрд. гривень, у тому числі за рахунок коштів державного
бюджету - 3,12 млрд. гривень (14%), а за рахунок коштів
землевласників і землекористувачів - 19,68 млрд. гривень (86,3%)



Постанова Кабінету Міністрів України

від 20 березня 2022 р. № 326

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ВИЗНАЧЕННЯ ШКОДИ ТА 

ЗБИТКІВ, ЗАВДАНИХ УКРАЇНІ ВНАСЛІДОК ЗБРОЙНОЇ

АГРЕСІЇ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Шкода, завдана земельним ресурсам, - напрям, що включає шкоду від 

пошкодження і знищення родючого шару ґрунту та шкоду, зумовлену 

забрудненням і засміченням земельних ресурсів.

Економічні втрати підприємств - напрям включає втрати підприємств 

усіх форм власності внаслідок знищення та пошкодження їх майна, 

втрати фінансових активів, а також упущену вигоду від неможливості 

чи перешкод у провадженні господарської діяльності.



Основні показники, які оцінюються:

 витрати на рекультивацію земель, які були 

порушені внаслідок бойових дій, 

будівництво, облаштування та утримання 

інженерно-технічних і фортифікаційних 

споруд, огорож, прикордонних знаків, 

прикордонних просік, комунікацій для 

облаштування державного кордону;

 збитки, завдані власникам 

(землекористувачам) земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення;

 витрати на відновлення меліоративних 

систем

Наказ Міністерства аграрної
політики та продовольства України

18 травня 2022 року № 295 

«МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ 

ШКОДИ ТА ЗБИТКІВ, ЗАВДАНИХ 

ЗЕМЕЛЬНОМУ ФОНДУ УКРАЇНИ 

ВНАСЛІДОК ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ 

РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ» 



Основні показники, які 

оцінюються:

шкода, завдана ґрунтам та 

земельним ділянкам внаслідок 

забруднення ґрунтів 

речовинами, які негативно 

впливають на їх родючість та 

інші корисні властивості;

шкода, завдана ґрунтам та 

земельним ділянкам внаслідок 

засмічення земельних ділянок 

сторонніми предметами, 

матеріалами, відходами та/або 

іншими речовинами.

Наказ Міндовкілля
від 04.04.2022 № 167 

«ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ МЕТОДИКИ 

ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ШКОДИ 

ЗАВДАНОЇ ЗЕМЛІ, ҐРУНТАМ ВНАСЛІДОК 

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА/АБО 

ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ ТА БОЙОВИХ ДІЙ 

ПІД ЧАС ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ» 



 Розмір завданих збитків власникам (землекористувачам) земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення, в тому числі із урахуванням фактично понесених 

витрат на приведення земельних ділянок у придатний для використання стан, 

визначається відповідно до Порядку визначення та відшкодування збитків 

власникам землі та землекористувачам, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 19 квітня 1993 р. № 284. 

 - Витрати на відновлення меліоративних площ включають втрати на відновлення 

меліорованих земель, водогосподарсько-меліоративних систем, об'єктів інженерної 

інфраструктури зрошувальних і осушувальних систем, дренажної інфраструктури, 

об’єктів сільськогосподарського водопостачання та водовідведення, які були порушені 

та зруйновані внаслідок бойових дій, та визначаються на підставі кошторисної вартості 

робіт у відповідних проектах реконструкції та капітального ремонту меліоративних 

систем та/або окремих об'єктів інженерної інфраструктури, що розроблені у 

відповідності до ДБН В.2.4-1-99 «Меліоративні системи та споруди», що 

затверджений наказом Держбуду України від 25 червня 1999 р. № 153.



 Розмір шкоди завданої землі, ґрунтам обчислюється уповноваженими особами, що

здійснюють державний нагляд за додержанням вимог законодавства про охорону

навколишнього природного середовища, на основі матеріалів, що підтверджують

факт забруднення ґрунтів.

 Основою розрахунків розміру шкоди від забруднення ґрунтів є нормативна

грошова оцінка земельної ділянки, ґрунти якої зазнали забруднення.

 Розмірною одиницею для розрахунку величини шкоди приймається об’єм

ґрунтової маси 2000 куб.м на один гектар земельної ділянки.

 Витрати для здійснення заходів щодо зниження чи ліквідації забруднення ґрунтів

збільшуються залежно від глибини просочування забруднюючої речовини у

співвідношенні як 10:3.

 Забруднюючі речовини, що спричинили забруднення земельної ділянки, поділені

на 4 групи небезпечності, основою для визначення яких є величини гранично

допустимих концентрацій та орієнтовно допустимих концентрацій хімічних

речовин в ґрунті.



Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища 

та ядерної безпеки України від 27.10.1997  р. № 171 

зареєстрований в Міністерстві юстиції України 

05.05.1998 р. за № 285/2725 

(у редакції наказу Міністерства охорони навколишнього природного 

середовища України від 04.04. 2007 р. № 149)

«Про затвердження Методики визначення розмірів шкоди, 

зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів через 

порушення природоохоронного законодавства»

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.12.2021 р. № 1325 

«Про затвердження нормативів гранично допустимих

концентрацій небезпечних речовин у ґрунтах, а також переліку

таких речовин»



Розмір шкоди від забруднення ґрунтів визначається за формулою:

РШ = А × ГОЗ × ПД × КН × Ко + Вр,

А - питомі витрати на ліквідацію наслідків забруднення ґрунтів відповідної земельної ділянки, 

значення якого дорівнює 1,5;

ГОЗ - нормативна грошова оцінка земельної ділянки, ґрунти якої зазнали забруднення, грн/кв. м;

ПД - площа земельної ділянки, ґрунти якої зазнали забруднення, кв. м;

КН - коефіцієнт небезпечності забруднюючої речовини, значення якого визначається за додатком 1 до 

Методики 171;

Ко - коефіцієнт, що застосовується для врахування природоохоронної цінності земельної ділянки, 

визначений у додатку 10 до Методики визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок 

самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим 

призначенням, псування земель, порушення режиму, нормативів і правил їх використання, 

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 25 липня 2007 року № 963;

Вр - вартість рекультивації земель, забруднених внаслідок надзвичайних ситуацій та/або збройної 

агресії та бойових дій під час дії воєнного стану

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0285-98#n97
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/963-2007-%D0%BF#n85


Вартість рекультивації земель, забруднених внаслідок надзвичайних 

ситуацій та/або збройної агресії та бойових дій під час дії воєнного стану  

розраховується за формулою:

Вр = К(с) × К(к) × К(з),

Вр - вартість рекультивації;

П1 - базова вартість;

П2 - вартість за площею;

К(с) - коефіцієнт складності;

К(к) - коефіцієнт кількості забрудених/засмічених ділянок в одній територіальній 

громаді;

S - площа земельних ділянок, ґрунти яких забруднені;

К(з) - коефіцієнт робіт із землювання;

К(з) - коефіцієнт робіт із землювання, який дорівнює (П1 + П2) × S.



Показники для розрахунку коефіцієнту робіт із землювання

№ з\п S - Площа,

га

П1 - базова вартість,

грн

П2 - вартість за площею,

грн/га

1 до 5 25000 4000

2 Від 5 до 10 30000 4000

3 Від 10 до 20 35000 4000

4 Від 20 до 50 40000 4000

5 Від 50 до 100 45000 4000

6 Понад 100 50000 4000



Коефіцієнт складності К(с): при рівній місцевості застосовується 

коефіцієнт - 1, в інших випадках - 1,2.

При розробці рекультивації, що охоплює декілька

забруднених/засмічених земельних ділянок, застосовуються коефіцієнт

К(к):

Кількість ділянок Коефіцієнт кількості ділянок К(к)

1 1

2 1,1

3 1,2

4 і більше 1,9



Дані нормативної грошової оцінки земельної ділянки, ґрунти 

якої зазнали забруднення, беруться з будь-яких джерел.

Щодо земельних ділянок, грошова оцінка яких не проведена, або 

у випадку неможливості отримання даних з нормативної грошової 

оцінки земельної ділянки, ґрунти якої зазнали забруднення, ГОЗ 

розраховується як середня нормативна грошова оцінка площі 

ріллі по області, помноженої на коефіцієнт, що зумовив негативні 

екологічні наслідки для родючості ґрунтів, який дорівнює 300.



Загальний розмір відшкодування при одночасному забрудненні земельної ділянки 

декількома забруднюючими речовинами визначається за формулою:

Рш.заг. = Рш.макс + 0,5 × (Рш1 + Рш2 + … Ршn)

Рш.заг - загальний розмір шкоди від забруднення земельної 

ділянки декількома забруднюючими речовинами, грн;

Рш.макс - максимальний з усіх розрахованих окремо для кожної 

забруднюючої речовини розмір шкоди від забруднення 

земельної ділянки, грн;

Рш1 + Рш2 + … Ршn - розрахований розмір шкоди від забруднення земельної 

ділянки іншими забруднюючими речовинами, грн



Розмір шкоди внаслідок засмічення земель визначається за формулою:

Ршз = А × Б × Гоз × Пдз × Кзз × Кег

Ршз
- розмір шкоди від засмічення земель, грн;

А
- питомі витрати на ліквідацію наслідків засмічення земельної ділянки, в тому числі 

прибирання, значення якого дорівнює 1;

Б
- коефіцієнт перерахунку, що при засміченні земельної ділянки сторонніми предметами, 

матеріалами, відходами та/або іншими речовинами без відповідних дозволів дорівнює 15, 

а небезпечними відходами та/або іншими небезпечними речовинами - 300.

Гоз
- нормативна грошова оцінка земельної ділянки, що зазнала засмічення, грн/кв. м;

Пдз
- площа засміченої земельної ділянки кв. м;

Кзз
- коефіцієнт засмічення земельної ділянки, що характеризує ступінь засмічення її 

відходами, який визначається за додатком 5 до Методики 171;

Кег
- коефіцієнт еколого-господарського значення земель визначається за додатком 2 до 

Методики 171.



Використання розрахунків розміру шкоди, заподіяної внаслідок 

забруднення ґрунтів та засмічення земель

Всі матеріали, які використовувалися для проведення розрахунку, 

формуються в окрему справу, яка зберігається в уповноваженому 

органі, що здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням 

вимог законодавства про охорону навколишнього природного 

середовища.

Отже, факти забруднення ґрунтів та/або засмічення земель 

встановлюються посадовими особами Держекоінспекції шляхом огляду 

земельних ділянок, даних дистанційного зондування землі, досліджень 

отриманих зразків проб ґрунтів, опрацювань висновків експертиз, 

пояснень, довідок, документів, оперативних повідомлень фізичних та 

юридичних осіб тощо. 



 Хто є відповідальним за визначення збитків, завданих землевласникам та 

землекористувачам у зв’язку із пошкодженням земельних ділянок? - обласні, 

Київська міська державні адміністрації (на період воєнного стану – військові 

адміністрації).

 Хто має збирати докази завданих збитків? - землевласники та землекористувачі, 

земельним ділянкам яких були завдані збитки внаслідок збройної агресії російської 

федерації.

 Що є доказами, які засвідчують факт спричинення збитків, завданих 

землевласникам та землекористувачам у зв’язку із пошкодженням земельних 

ділянок? - акти обстеження земельних ділянок, акти комісій із визначення збитків 

власників землі та землекористувачів, звіти про експертну грошову оцінку земельних 

ділянок, первинні документи, облікові регістри, бухгалтерська та інша звітність, що 

ґрунтується на даних бухгалтерського обліку підприємств, установ та організацій, 

проектно-кошторисна документація, відомості Державного земельного кадастру, 

документація із землеустрою, дані дистанційного зондування Землі та інші 

документально підтверджені відомості.



В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ВИДУ ЗБИТКІВ ЗЕМЛЕВЛАСНИКИ ТА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАЧІ 

ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ФІКСАЦІЮ ТА ЗБІР ВІДПОВІДНИХ ДОКАЗІВ, ЗОКРЕМА

Якщо земельна 
ділянка пошкоджена 

та потребує 
рекультивації, то 

витрати 
визначаються на 

підставі кошторисної 
вартості  робочих 

проектів 
землеустрою, які 

розроблені у 
відповідності до 

"Правил розроблення 
робочих проектів 

землеустрою", 
затверджених 

постановою Кабінету 
Міністрів України 

від 02.02.2022 № 86

Якщо збитки завдані у 
зв’язку із погіршенням 

якості ґрунтового 
покриву та 

неодержанням доходів, 
то розміри збитків 

визначаються 
комісіями, створеними 
міськими, районними 

державними 
адміністраціями, 

виконавчими органами 
сільських, селищних, 

міських рад відповідно 
до "Порядку 

визначення та 
відшкодування збитків 

власникам землі та 
землекористувачам", 

затвердженого 
постановою КМУ від 

19.04.1993 № 284.

Якщо збитки 
завдані у зв’язку з 
понесенням витрат 

на відновлення 
меліоративних 

площ, то витрати 
визначаються на 

підставі 
кошторисної 

вартості робіт у 
проектах 

реконструкції та 
капітального 

ремонту 
меліоративних 

систем, що 
розроблені у 

відповідності до 
наказу Держбуду 

України від 
25.06.1999 № 153. 

Для розрахунку 
упущеної вигоди 

суб'єктом оціночної 
діяльності, доказами, 
які стануть підставою 
для складення такого 

звіту, стануть: 
правовстановлюючі 

документи на 
земельну ділянку, 

фінансова та 
статистична звітність, 

витяги з технічної 
документації про 
НГО земельної 

ділянки, первинні 
документи, що 
підтверджують 

проведення 
сільськогосподарськи
х робіт, купівлю ТМЦ 

і так далі



Дякую за увагу !


