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Оверковська Т. К. 

впорядковують однорідп 
носин, які виникають у • г 

моніторингу грунтів, є І-• і 
що входить до складу і п,. 
моніторингу [11, с. 5 ] . Г; іу 
моніторингу ґрунтів на зсм 
ського призначення слід ;.х і 
частину моніторингу земель 
ми моніторингу довкілля. 

При цьому для отримг 
рмації про зміни у кількістю 
•навколишнього природного >б-
ХІДНО ДОСЛІДИТИ елемеНТП І ! !П 
дного середовища не лише ; 
мозв'язку [10, с. 5 8 ] . 

Також у відповідності д< .. 
торинг ґрунтів на землях с 
призначення, затвердженогс І, 
аграрної політики України від . _>/ 
8982 [12], способами проведе і на 
землях сільськогосподарсько; пі
знано агрохімічну паспорти:з з і-
ки (поля) й агрохімічне обстс, ,с. 

Проте моніторинг земель 
криву має певні недоліки. Т :;. 
вців, Україна - одна з небагаї і, 

яка не має моніторингових мере;;- І С; І ін
формаційної системи про ста І vp-
сів, зокрема ґрунтового покрн, 
НЄ ІСНуЄ ЄДИНОЇ МеТОДИКИ Про 
жень. Вимогам моніторингу 
агрохімічне обстеження зслиз 
дарського призначення, яке : І 

регіональних центрів. За його р е з у л ь т а т е ЗДІЙ
СНЮЄТЬСЯ паспортизація з е м е л ь н и х ді.. з 
видачею агрохімічних паспорти ,. 

Наказом Міністерства arpa a 
продовольства України від 11. і і . . :•(• 
затверджено Порядок ведепн: 
паспорта поля, земельної д іляпк. 
ний нормативний документ має на 
лення єдиної процедури виготовлення, 
застосування агрохімічного паспор 
розглядати як результат проведення 
паспортизації земель с ільсько; 
призначення, що являє собою ; .'Nf u. як \і 
містить дані щодо агрохімічної . .: к ркегнии 
ґрунтів і стану їх забруднення ток.., ,.:. :;: ре т -
винами та радіонуклідами. 

Але, за оцінками фахівців, це не є моніторин
гом, бо спостереження роблять не на постійних 
ділянках і за обмеженим п е р е л і к о м показників. 
До того ж паспортизація не дає по; зо уявлення 
навіть про зміни родючості ґрунті . ! о не ііпзна-

д< 

ІТ; 

Юриоичішй вісник І (34) 2015 

хімічні та біологічні показ-
нтована на оцінку пожив-

.. Реакцію ґрунтового розчину 
зз [2, с. 8]. 

ну земель та родючості ґру-
фері земельних відносин 

з'ючи на унікальний переваж-
: "лад ґрунтових ресурсів в 

важливе значення для еко-
ія країни, у рамках Мініс-

олітики та продовольства 
"країни створити Центр мо

нетою його діяльності пови-
.оніторингу і концентрація 

ЇЮО етан земель України, що 
зз :, змогу створити сучасіту 
ІЗ них і активно впливати на 
•: мації. 

ти і його обласні структури 
с: 1) виконувати проекти із 
рспня і охорони родючості 
ІТИ провідну роль у просвіт-

пунтоохоронній роботі; 
з ІВО промислової продукції, 
ь is агротехнологіях, і вона 
ршення властивостей та ро-
п-водити із ріллі малопроду-
і землі, якщо це підтвердже-
п г- пі; 5) отримувати матеріа-

П: 1 ВІДОМСТВ Про ОХОрОНу 
іізлів ґрунтових обстежень, 
з чиєї ініціативи і чиїм кош-

vOli) в) ПІДВИЩИТИ ВИМОГИ ДО ПЄ-
(І ІЗ стану рек) ЗІ і жованих земель, що пове

не '.- лі зьіьськогосподарського при-
чо-видобувних робіт і біоло-

і і з тквації [2, с. 8]. 

їдене свідчить про те, що 
п у земель потребує вдоско-
оі о проведення, утворення 
,ної системи моніторингу за 

нтів. Обумовлюється це тим, 
зої'.их систем дають змогу 
як кількісні норми та нор-
идів забруднень, що підля-

,.OJ І. Г.,к:ож достовірна й повна ін-
о зі: І 40ДОЗМЇП. які відбуваються у якісному 

стані І. зель, необхідна для оцінки ефективності 
землеохоронних програм та окремих заходів 
•додо охорони земель, а також коштів, що напра-
:.ЗІ; ються на зазначені цілі. 

Також н '' ус у. іосконалення організаційно-
з ;овс з зо, ніепня ведення моніторингу зе-

:cji;, шляхом створення спеціального органу по 
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здійсненню мої І.' 
Центру МОНІТОРІ. 

Отже, ' основ 
земель та ґрунтів 
наслідків деград і 
на меті: 1) своє'. 
мель та власти! 
нення заході) 
3) збереження та 
4) попередження 
ліквідації на слід' 

Саме тому мо 
як дієву правову 
тивного впливу ," 
дного характерv 
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