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РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ КИЇВЩИНИ 

 

Київщина – чи не найбільш складний регіон в плані державного екологічного контролю за станом навколишнього 

природного середовища. Зумовлено це, передусім, надзвичайною привабливістю області для представників бізнесу. 

Київська область – є регіоном більш контрольованим Центральними органами влади, оскільки знаходиться при 

столиці. У зв’язку з цим і потік виробництва, і привабливість його для бізнесу значно вища за інші області. По-перше, 

тут є ринок збуту, і концентрація підприємств, особливо з певним екологічним ризиком, на Київщині найбільша. По-

друге, привабливість визначається значними потоками перевантажувальних брокерських і митних терміналів, які 

забезпечують ввезення і вивезення товарів. Третя особливість Київщини – це надзвичайно ласий земельний фонд. 

Чимало людей бажає мати ділянку поблизу столиці, але землі вільної вже немає. Тому таке нездорове бажання тягне за 

собою утворення певних порушень природоохоронного законодавства. Це вирубка лісів, порушення цілісності 

природно-заповідного фонду, захоплення сільськогосподарських угідь, незаконне проведення робіт на землях водного 

фонду, порушення вимог утримання прибережно-захисних смуг. Крім того, мають місце випадки використання водних 

ресурсів з порушенням вимог чинного законодавства, здійснення незаконних робіт по розробці надр, видобутку піщано-

глиняної суміші, пісків з русел рік тощо. 

 Найнагальніше питання зараз – це питання використання, відтворення та збереження живих та біоресурсів. 

Природні ресурси є важливим матеріалом основою для сталої національної економіки і соціального розвитку. Вони 

можуть бути розділені на дві категорії: вичерпні, такі як мінерали і невичерпні, такі, як ліси і луки. З індустріалізації та 

урбанізації, великий попит людства на природні ресурси і їх більша експлуатація і споживання призвело до 

послаблення, зносу і виснаження цих ресурсів. Одне з перших складних завдань, з якими стикаються всі країни, це щоб 

гарантувати тривале використання природних ресурсів на найнижчому рівні. Зменшити екологічні витрати і в той же 

час забезпечуючи економічний і соціальний розвиток. 

 У планах Державної екологічної інспекції у Київській області – підвищення громадської свідомості щодо охорони 

навколишнього природного середовища, впровадження інноваційних технологій в проведенні державного екологічного 

нагляду та зменшення втручання у господарську діяльність підприємств, що направлено на поліпшення екологічного 

стану Київщини та виведення її на передові позиції. 

Використання природних ресурсів може бути раціональним або ірраціональним. Цілі раціонального використання 

включають забезпечення умов для виживання людини і одержання матеріальних благ. Також серед цілей раціонального 

використання природних ресурсів максимальне використання кожного природного територіального комплексу та 

запобігання або максимальне зниження можливих шкідливих наслідків виробничих процесів або інших видів людської 

діяльності. Крім того, раціональне використання природних ресурсів спрямоване на підтримку і підвищення 

продуктивності та привабливості природи, а також на підтримку і регулювання економічної експлуатації природних 

ресурсів. Нераціональне використання проявляється у зниженні якості природних ресурсів, в розтраті і вичерпанні 

ресурсів, до підриву відновлювальних або генеративних сил природи, і в забрудненні навколишнього середовища і 

зниження його лікувальних і естетичних якостей. 

Раціональне природокористування передбачає розумне освоєння природних ресурсів, запобігання можливих 

шкідливих наслідків людської діяльності, підтримання та підвищення продуктивності і привабливості природних 

комплексів і окремих природних об'єктів. 

Ефект людини на природу в корені змінився в ході історичного розвитку суспільства. На ранніх стадіях свого 

розвитку суспільства людина була пасивним споживачем природних ресурсів. З ростом продуктивних сил і зміни  

соціально-економічних формацій, вплив суспільства на природу збільшується. Великі іригаційні системи були 

побудовані в рамках системи рабовласництва і при феодалізмі. Капіталістична система, з її спонтанною економікою, 

гонитва  за прибутком, і приватна власність багатьох джерел природних багатств, різко обмежує можливості 

раціонального використання природних ресурсів. З його планової економіки та державного контролю над природними 

ресурсами, соціалістична система забезпечує найкращі умови для раціонального використання ресурсів.  

 


