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Досліджено проблеми відновлення земель, уражених під час проведення бойових дій на 

Сході України, з урахуванням особливостей та наслідків світових військових конфліктів ХХ–
ХХІ століть. Висвітлено причини соціально-економічних та екологічних проблем, пов’язаних 
з бойовими діями, та проаналізовано закордонний досвід відновлення порушених територій. 
Важливу роль відведено нормативно-правовому забезпеченню робіт із відновлення 
забруднених земель, внесенню змін та доповнень до законодавчих актів, застосуванню ГІС-
технологій для оцінки стану територій та визначення рівня їх пошкодження, використанню 
БПЛА для вишукувально-розвідувальних робіт та пришвидшення процесу розмінування на 
відкритих територіях. Запропоновано розрахунки вартості робіт із розмінування, а також 
джерела фінансування робіт з відновлення.  

Ключові слова: зона бойових дій, порушені землі, рекультивація, деградація, розмінування, 
консервація. 

 
The present study addresses issues of regeneration of land,that was deteriorated during 

hostilities in the East of Ukraine, taking into account the characteristics and consequences of world 
military conflicts of the twentieth to twenty-first centuries. The causes of socio-economic and 
environmental problems in the conduct of hostilities are reflected and the foreign experience of the 
resumption of disturbed territories is analyzed. Regulatory and legal support for work plays an 
important role in the regeneration and return of land for use, concerning egeneration of land, 
certain legislative amendments and additions , application of GIS technologies in assessing the state 
of the territories and determining the level of damage , use of drones for search and rescue and for 
expediting clearance in open areas. 

Calculation of the cost of demining was proposed in accordance with the chosen methodology of 
demining, revival vectors of land damaged during hostilities are described. Possible alternative 
ways of renewing land are given on the example of one of soil conservation. We focused on the 
results of violated and contaminated territories; sources of financing for recultivation are suggested. 
Testing of the theoretical-methodologenic approaches used in the study was carried out during the 
renewal (recultivation) process of the agricultural land of Stepanivska Village Council, Shakhtarsk 
district, Donetsk oblast, that was deteriorated during hostilities. A set of works (measures) for the 
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restoration of damaged and contaminated land in the area under study has been identified. A topical 
issue of the present time is the advisability and promising ways and means of using land 
contaminated by munitions, with the selection of the most effective foreign and domestic methods of 
resuming the affected territories. 

Key words: war zone, damaged land, recultivation, degradation, demining, conservation. 
 
Постановка проблеми. Військовий 

конфлікт у Донецькій та Луганській областях 
переріс у повномасштабну війну.  

Під час проведення бойових дій 
пошкоджено або забруднено велику кількість 
заповідних територій, що зазнали впливу 
пожеж, спричинених обстрілами та 
підпалами для створення димових завіс. 
Значним територіям завдано 
багатомільярдних матеріальних збитків. 
Родючий покрив земель 
сільськогосподарського призначення 
пошкоджений унаслідок артилерійських 
обстрілів, утворення окопів, канав та інше.  

Приватно-орендні відносини, що останнім 
часом становлять левову частку земельних 
відносин у країні, обумовлюють комплекс 
особливостей системи землеволодіння та 
землекористування, зокрема на Сході 
України. Проблема подальшого 
використання земель, що зазнали фізико-
хімічного забруднення та механічного 
втручання в ґрунтовий шар, потребує 
розробки нових, адаптивних підходів до 
відновлення природних властивостей та 
повернення до господарського землеобігу 
порушених територій [1, 2, 3]. Таким чином, 
актуальним науково-практичним завданням є 
розробка підходів до оцінки стану земель та 
формування напрямів ефективного 
використання територій, яким завдано шкоди 
внаслідок проведення бойових дій у регіоні. 

Аналіз попередніх досліджень і 
публікацій. Основу сучасних досліджень 
стану і перспектив використання земельно-
ресурсного потенціалу територій та охорони 
земель становлять праці відомих учених 
А. Даниленка, Д. Добряка, О. Канаша, 
А. Мартина, Л. Новаковського, І. Розумного, 
А. Сохнича, А. Третяка та інших. Питання 
оцінки заходів рекультивації досить широко 
висвітлювалися у вітчизняній та зарубіжній 
науковій літературі, зокрема роботах 
Ю. Бондара, І. Гаджиєва, Т. Галагана, 
О. Кириченка, В. Кнабе, Р. Панаса, 
В. Прокопенка, В. Фененка. 

Метою статті є визначення доцільності 
використання земель, забруднених 
боєприпасами, використання зарубіжного 
досвіду та обґрунтування найбільш 

ефективних способів відновлення земель 
території дослідження. 

Виклад основного матеріалу. Унаслідок 
бойових дій на Донбасі економічно успішний 
регіон перетворився в руїну. Так, у 
результаті обстрілів на території 
Авдіївського коксохімзаводу сталася 
пожежа, витік коксового газу з високим 
вмістом нафталіну, сірководню, меркаптану, 
аміаку, синильної кислоти, толуолу, бензолу. 
У районах проведення боїв відбувається 
масове забруднення ґрунтів металевими 
осколками від снарядів, мін, паливно-
мастильними матеріалами, збідненим 
ураном, що використовується для 
підвищення ефективності окремих 
боєприпасів.  

Території, не підконтрольні українській 
державі, становлять близько 44 тис. км2 [2, 
4]. Таким чином, увагу суспільства, політиків 
та спеціалістів у сфері екології привертає 
насамперед загроза безпосереднього впливу 
військових дій на стан довкілля, зокрема 
хімічного забруднення. 

Моніторинг хімічного забруднення зони 
конфлікту на Сході України вкрай складний 
у зв’язку з неможливістю доступу до 
території, що не контрольована державною 
владою, для виконання повноцінного 
обстеження, значної мінливості забруднення 
у просторі, різними методиками досліджень 
у натурі (на місцевості) і відбирання проб, 
складністю порівняння отриманих даних із 
загальним рівнем забрудненості до 
військового конфлікту. 

Ще однією серйозною складовою є 
забруднення підземних вод під час 
затоплення забрудненими водами шахт [1, 5]. 

Низка нормативно-правових актів щодо 
запобігання руйнації та забезпечення 
охорони земель, виконання робіт з 
рекультивації деградованих і пошкоджених 
земель не могла забезпечити їх реалізацію. 
Саме тому Верховною Радою України 
прийнято Постанову Кабінету Міністрів 
України «Про основні напрями державної 
політики України у галузі охорони довкілля, 
використання природних ресурсів та 
забезпечення екологічної безпеки» [6]. Це 
перша державна та правова програма, 
створена для реалізації положень 
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Конституції про те, що земля в Україні є 
основним національним багатством і 
перебуває під пильною охороною держави. 
Відновлення земель повинно здійснюватися 
відповідно до ландшафтно-екологічних 
принципів, які передбачають оптимальне 
взаємовідношення різних напрямів 
рекультивації порушених земель і 
запобігання негативному впливу 
техногенних утворень довкілля.  

Таким чином, у пункт 1 статті 166 
Земельного Кодексу України під поняттям 
рекультивація розуміють комплекс 
технічних, біотехнологічних та 
організаційних заходів, що спрямовані на 
відновлення ґрунтового покриву, 
покращення стану та продуктивності 

порушених земель [7]. Рекультивація 
(відновлення) земель з юридичної погляду 
включає широкий спектр земельних відносин 
[8].  

Виходячи з наведеного, можна 
запропонувати визначення правового 
регулювання відновлення земель унаслідок 
проведення бойових дій як низку законів, 
указів, інструкцій та інших нормативно-
правових актів (табл. 1), що врегульовують 
нормативно-правовий аспект відновлення 
земель та забезпечують стале 
землекористування на територіях, які зазнали 
фізичного та антропогенного впливу, що 
спричинило зменшення їх продуктивності, та 
в подальшому були відновленні [9, 10, 11, 
12]. 

Таблиця 1 
 

Нормативно-правові документи з рекультивації земель* 
 

Назва документа Дата прийняття Зміст документа (статті) 

Конституція 
України 28 червня 1996 року 

Стаття 14. Визначено землі України, що є 
національним багатством і перебувають під 
особливою охороною держави. Таким чином 
внесено імперативно-декларативну вказівку 
щодо відновлення земель 

Кодекс України 
про надра  27 липня 1994 року 

Стаття 50. Наведено лише норми 
декларативного характеру без будь-якого 
наказового змісту та наукового аспекту 
питання 

Земельний 
кодекс України 25 жовтня 2001 року 

Стаття 166. Наведено визначення рекультивації 
порушених земель, а також земель, які 
підлягають рекультивації 

Закон України 
«Про охорону 
земель» 

19 червня 2003 року 

Стаття 52. Визначено землі, що підлягають 
рекультивації, причини їх пошкодження, а 
також певний порядок проведення 
рекультивації земель, можливі джерела 
фінансування, якщо порушення земель 
відбулося під час здійснення діяльності 
фізичних та юридичних осіб 

Закон України 
«Про меліорацію 
земель» 

14 січня 2000 року 
Стаття 23. Визначає проведення рекультивації 
земель після будівництва, реконструкції 
меліоративних систем 

Закон України 
«Про 
землеустрій» 

22 травня 2002 року 

Визначено обов’язки землеустрою, хто 
повинен приймати рішення про рекультивацію 
та консервацію земель, перелік необхідних 
документів для розробки робочого проекту 
землеустрою з рекультивації порушених земель 
та мету його розробки 

Закон України 
«Про 
протимінну 
діяльність» 

6 грудня 2018 року Визначено організаційні та правові засади 
виконання протимінної діяльності у цій сфері 

*Джерело: узагальнено авторами. 
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Одним із важливих допоміжних 
інструментів сучасного землеустрою є ГІС-
технології. 

Географічні інформаційні системи – це 
найефективніший інструмент дослідження й 
опису географічного та картографічного 
середовища. Їх використовують для 
вирішення багатьох завдань практичного 
характеру, що пов’язані з просторово-
розподільчими даними, які застосовуються 
для постійної підтримки екологічної безпеки 
та сталого розвитку регіонів. 

Зокрема, при прогнозуванні наслідків 
людської, господарської діяльності й 
катастроф природного характеру 
збільшилось використання результатів 
математичного моделювання. 

Із застосуванням супутникових знімків 
досліджено території Степанівської сільської 

ради Шахтарського району Донецької 
області (3,01 га) з приводу наявності на ній 
воронок від снарядів, їх кількості, розмірів та 
ідентифікації калібру снарядів. 
Використання географічних інформаційних 
технологій дає змогу оцінити розмір, тип і 
кількість воронок, можливе хімічне 
забруднення, масштаб шкоди, завданої 
навколишньому природному середовищу та 
осередку людського життя. Залежності від 
розмірів усі воронки дешифровано за 
діаметром боєприпасів згідно з калібром 
вогнепальної зброї на 82, 120, 150 та 220 мм. 

Використання безпілотних літальних 
апаратів є перспективним напрямом 
моніторингу стану території проведення 
робіт з відновлення земель, пошкоджених під 
час бойових дій (рис.). 

 

 
Рис. Територія з розпізнаними воронками 

 
Прикладом таких засобів можуть бути 

квадрокоптери, які є більш мобільними, 
менш затратними та не потребують 
спеціальних програм для обробки знімків, що 
дає можливість зменшити затрати часу на 
пошук нерозірваних боєприпасів та в 
подальшому нейтралізувати їх. 

Одним із першочергових завдань є 
розмінування території та знешкодження 
неспрацьованих вибухових пристроїв на 
території проведення бойових дій, що несе 
загрозу безпеці життю та здоров’ю людини. 
Розміновування – це процес цілковитого 
знешкодження і прибирання вибухових 

пристроїв саморобного та промислового 
походження, які не спрацювали, вибухівки з 
певних районів місцевості з метою 
гарантування цілковитої безпеки цивільному 
населенню. Протимінна діяльність – це 
комплекс заходів, спрямованих на захист 
національних інтересів України, а також 
зменшення та усунення наслідків 
негативного впливу вибухонебезпечних 
предметів на соціально-економічні умови 
життєдіяльності населення і довкілля [4]. 

В Україні діють національні стандарти у 
сфері протимінної діяльності, які 
розробляються з урахуванням положень 
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відповідних міжнародних стандартів (IMAS), 
затверджених Службою Організації 
Об’єднаних Націй з питань протимінної 
діяльності (UNMAS). Вони розробляються 
центром протимінних операцій, 
погоджуються національним органом з 
питань протимінної діяльності та 
затверджуються Кабінетом Міністрів 
України [13].  

Потрібно зазначити, що близько 3 % 
снарядів після запуску не детонують. 
Орієнтовна вартість розмінування, за 
інформацією Міністерства оборони України, 
становить від 300 до 1 000 дол. США, або від 
7,5 до 25 тис. грн за одиницю. 

Беручи приблизно 700 дол. США 
(17,5 грн) за один боєприпас і знаючи 
приблизну кількість неспрацьованих 
снарядів, можна визначити вартість 
розмінування території. 

Так, за умови загальної кількості 
випущених снарядів 379 од. і нездетонованих 
11 снарядів вартість розмінування 
становитиме 7,7 тис. дол. США, або 
192,5 тис. гривень. 

Також на основі даних про кількість 
воронок і потужність снарядів можна 
визначити величину вивернутої землі від 
боєприпасів (табл. 2). 

 
Таблиця 2 

 
Розрахунок вивернутої землі від дії боєприпасів* 

 

Калібр, мм Кількість воронок Вивернуто землі одним 
снарядом, м³ Вивернуто землі, м³ 

82 76 0,54 41,04 
120 114 6,75 769,5 
150 169 9,45 1597,05 
220 20 71,40 1428,0 

Усього 379 88,14 3835,59 
*Джерело: розраховано авторами. 
 
Виходячи з кількості необхідного ґрунту, 

визначають затрати на відновлення земель 
(табл. 3).  

Вартість однієї машини чорнозему коштує 
близько 150 грн/м³. Загальну вартість 

вивернутої землі (ВЗ) розраховуємо як 
добуток вивернутої землі та вартості 1 м³ 
землі: 

ВЗ = 3835,59 × 150 = 575 338,5 (грн). 
 

Таблиця 3 
 

Розрахунок витрат на розробку ґрунту* 
 

Найменування 
робіт 

Вартість одиниці, грн Загальна вартість, тис. грн 
Заробітна 

плата 
Експлуатація 

машин 
Заробітна 

плата 
Експлуатація 

машин 
Всього 

Землювання, 
розроблення ґрунту, 
бульдозери 132 кВт 
(180 к.с.), самоскиди 
МАЗ 551605 13 500 

По 5 000 (10 
змін) 81,0 500,0 131,0 

*Джерело: розраховано авторами згідно із збірником цін на роботи (ТОВ «Евротехнології 
ґрунт»). 

 
Таким чином, загальні витрати на 

відновлення (рекультивацію) земель 
дорівнюватимуть: 

ЗВ = 131 000 + 575 338,8 = 706 338,8 (грн). 
Хімічна меліорація ґрунту також є одним 

із засобів рекультивації земель. Вона 
включає комплекс заходів, спрямованих на 

докорінне поліпшення ґрунту з метою 
підвищення продуктивності 
сільськогосподарських культур [3, 14]. На 
досліджуваній території виявлено ґрунт 51 – 
чорноземи звичайні середньогумусні та 46 – 
чорноземи звичайні середньогумусні 
глибокі. У зв’язку із значною забрудненістю 
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ґрунту активними металами береться 
показник кислотності ґрунту (рН) 3,0. У 
цьому випадку потрібно здійснити 
вапнування [15, 16]. 

Визначаємо дозу вапна (ДВ) на 1 га 
ґрунту як добуток показника його 
гідрологічної кислотності та розрахованої 
кількості вапна (тонн) на 1 га орного шару 
ґрунту: 

ДВ = 3,0 × 1,5 = 4,5 (т/га). 
Знаючи площу вибраної території та 

необхідну кількість внесення вапна для 

нівелювання кислотності ґрунту на 1 га 
визначаємо його загальну кількість: 

ДВ = 3,01 × 4,5 = 13,55 (т). 
На основі необхідного обсягу внесення 

вапна і вартості його 1 т (3 500 грн) 
розраховуємо вартість вапна (ВП) (табл. 4): 

ВП = 13,55 × 3 500 = 47 425 (грн). 
Відповідно, загальні витрати (ЗВ) на 

агрохімічну меліорацію складатимуться із 
витрат на закупівлю вапна і його внесення:  

ЗВ = 13 965 + 47 425 = 61 390 (грн). 

 
Таблиця 4 

 
Визначення витрат на внесення вапняку* 

 

Найменування робіт Вага, т 
Вартість одиниці Усього 

витрат, грн Заробітна 
плата, грн 

Експлуатація 
машин, грн/га 

Внесення вапняку в ґрунт за 
допомогою розкидача мінеральних 
добрив і трактора потужністю 
300 кВт (407 к.с.) 13,55 13 500 

465 
(150 × 3,1) 13 965 

*Джерело: розраховано авторами. 
 

Після проведення агрохімічної меліорації 
доцільно застосувати фітомеліорацію ґрунту 
[17]. 

Слід також здійснити концервацію та 
заліснення таких земель на певний період 
часу. Це може бути одним із напрямів 
розвитку та відновлення земель, 
пошкоджених боєприпасами [18, 19]. 

Для проведення заліснення земель на 
досліджуваній території площею 3,1 га 
необхідно 1 240 дерев, що визначено з 
урахуванням площі землі, потрібної для 
одного дерева для його повноцінного 
зростання (25 м²): 

КД = 3 100 : 25 = 1 240 (шт.). 
Відновлення земель є важливим заходом з 

повернення їх оптимальних якостей для 
можливості подальшого використання в 
суспільному виробництві. Його якісного та 
науково обґрунтованого здійснення земель 
потрібна нормативно-правова база, яка 
передбачатиме доцільну методику і можливі 
джерела фінансування таких робіт. За 
допомогою ГІС-технологій можна оцінити 
масштаби руйнацій, визначити найбільш 
пошкодженні території, орієнтовну вартість 
завданих втрат. Дієвим заходом щодо 
відновлення земель може бути консервація, 
зокрема у випадку значної забрудненості 
ґрунтового покриву і наявності численних 

решток оболонок снарядів. За таких умов 
доцільно проводити розмінування та 
нейтралізацію не боєприпасів, які не 
вибунули, та подальше заліснення.  

Сучасна законодавча база визначає 
можливі джерела фінансування 
розмінувальної діяльності. Наразі в Україні 
реалізуються різні міжнародні програми – 
проекти ОБСЄ «Допомога уряду України в 
очищенні території на Сході України від 
залишків війни», програма ООН із 
відновлення та розбудови миру, а також 
гуманітарного розмінування Донбасу. 

Висновки. У ході дослідження визначено, 
що для розмінування територій на Сході 
України необхідно близько 192,5 тис. 
гривень. 

Вартість робіт із відновлення ґрунтового 
покриву, засипання воронок, ям, канав, 
бліндажів та інших оборонних конструкцій 
становить 706,3, хімічної меліорації – 
61,4 тис. гривень.  

Загальна вартість заходів щодо 
відновлення пошкоджених земель та 
розмінування перевищує 960 тис. грн, або 
маже 310 тис. грн витрат на 1 гектар.  
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