Проект
ПОСТАНОВА
Вченої Ради ІПРЕЕД НАН України
1. Заслухавши і обговоривши доповідь по доповідний записці «Розробка пропозицій щодо
розвитку землекористування України на засадах «зеленої» економіки
(доповідач – старший науковий співробітник сектору прикладних проблем екологізації
економіки, к.е.н. Сааджан І. А.), Вчена Рада відзначає:
Основними завданнями державної політики щодо землекористування в Україні на засадах
«зеленої» економіки» є економічний розвиток, не піддаючи впливу екологічних ризиків або
ресурсного дефіциту в довгострокової перспективі та такий, що забезпечує добробут населення.
В аналітичній записці
Наведено основні проблеми, визначено інституціональні передумови та існуючі тенденції
щодо розвитку землекористування в Україні на принципах «зеленої» економіки: нераціонального
використання земель, деградації земель та зменшення вмісту гумусу в ґрунтах, зниження
відтворювального потенціалу землі завдякі вирощуванню значних обіймів технічних культур,
чому сприяє значно більш висока рентабельність, зменшення рівня працевлаштування в
агросфері та зниження витрат на оплату праці у структури витрат виробництва
сільськогосподарської продукції, дефіцит бюджетних коштів, інфляційні процеси, інші.
Розглядаючи землекористування на засадах «зеленої» економіки в широкому розумінні, як
елемент стійкого розвитку, в якості збереження відтворюваного потенціалу землі, мотивації умов
щодо екологічно чистого виробництва та боротьби з безробіттям, обґрунтовується необхідність
формування методології дослідження на підставі забезпечення об’єктивності грошової оцінки
земель, завдякі врахуванню змінення стану земельних ресурсів та витрат щодо ії поліпшення
особливо при обігу земель, що нераціонально використовувались, розвивається концепція
сприятливого формування бізнес-середовища щодо впровадження екологічного вектору крізь
призму регулювання інвестиційного процесу як рушія відтворення земельного капіталу.
Наведено пропозиції, які деталізують законодавчу базу щодо:
- набуття реальних гарантій матеріального забезпечення для найбільш вразливих верст
населення через законодавче закріплення не тільки мінімальних норм зайнятості (як прийнято),
але й розміру отриманих доходів працівників на одиницю площі сільськогосподарських угідь
- удосконалення платності щодо протидії встановлення мінімального строку оренди
земельних ділянок, яка може знизити активність щодо землекористування .
Особлива увага приділяється механізму стимулювання екологізації землекористування,
який включає правову, цінову та кредитну складову. В рамках цінового механізму
передбачається облік впливу зниження екологічної якості землі, її відтворювального потенціалу
у її оціночної вартості щодо процесу її економічного обігу задля мотивації збереження родючості
ґрунтів. Правовий механізм зачіпає питання екологічних обмежень у якості одного з умов
анулювання прав в рамках будь-якої форми власності на земельну ділянку. Кредитний механізм
включає вибір пріоритетів кредитування, можливість відкликання кредитів і диференціацію
позичкового відсотка залежно від конкретної мети кредитування (вирощування культур, які не
псують родючості ґрунтів та інші.), від кредитної історії суб'єкта, строку дії договору оренди та
напряму цільового використання кредитних коштів.
2.
Вчена Рада постановляє:
- запропонувати доповідну записку для відправлення до Міністерства екології та природних
ресурсів України, Госкомзем
- встановити термін відправки доповідної записки – до - відповідальний за виконання рішення
Вченої Ради – к.е.н., с.н.с. Сааджан І.А.
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академік НАН України, д.е.н., професор
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Н.І. Хумарова

