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Ювілеї

ради. З 2015 р. Л.Я. Нова
ковський виконує обов’язки 
радника Президії Національ
ної академії аграрних наук 
України. 

У 1970 р. Л.Я. Новаковсь
кий захистив кандидатську 
дисертацію на тему: «Сіль
ськогосподарське розселен
ня Закарпаття і шляхи його 
удосконалення», у 1985 р. —  
докторську: «Економічні про
блеми використання і охорони 
земельних ресурсів Україн
ської РСР».

З 1993 по 1996 р. він очо
лював кафедру землеустрою 
Національного аграрного уні
верситету (нині – Національ
ний університет біоресурсів 
та природокористування 
України).

Л. Я. Новаковським обґрун
товано систему моніторингу 
та використання земельно
го фонду, що ґрунтується 
на принципах оптимального 
співвідношення елементів 
ландшафту і параметрів ан
тропогенного й техногенного 
навантаження на нього, за
пропоновано методику ви
значення втрат сільськогос
подарського виробництва при 
вилученні земель для несіль
ськогосподарських потреб 

Видатному вченому у га
лузі економіки та земельних 
відносин, громадському ді
ячеві, доктору економічних 
наук, професору, академіку 
НААН та Української акаде
мії економічних наук Леоніду 
Яковичу Новаковському ви
повнилося 80 років.

 Народився ювіляр 7 липня 
1935 р. у с. Стирти Черняхів
ського району Житомирської 
області. У 1949–1953  рр.  
навчався в Житомирському 
технікумі землевпорядкуван
ня. Після закінчення у 1958 р. 
Львівського сільськогоспо
дарського інституту (нині —  
Львівський національний 
аграрний університет) пра
цював на виробництві інже
неромземлевпорядником 
Закарпатського обласного 
управління сільського госпо
дарства (1959 р.), старшим 
інженером, керівником групи, 
головним інженером проекту 
Закарпатського облпроекту 
(1959–1963 рр.), головним 
інженером проекту Закарпат
ського філіалу «Діпромісто» 
Держбуду УРСР (1964 р.).

У 1964–1965 рр. Л.Я. Но
ваковський – головний інже
нер Закарпатської землевпо
рядної експедиції інституту 

Укрземпроекту (м. Ужгород), 
в 1965 р. – головний інженер 
проекту інституту Укрземпро
ект (м. Київ). 

З 1965 по 1974 рр. він 
працює референтом, стар
шим референтом Управлін
ня справами Ради Міністрів 
УРСР.

Протягом 1974–2003 рр. 
Л.Я. Новаковський очолював 
Республіканський проектний 
інститут із земле впорядкуван
ня — Укрземпроект Мінсіль
госпу УРСР, який у 1989 р. 
реформовано в Український 
науководослідний і проект
новишукувальний інститут 
із землеустрою, з 1991 р. —  
в Інститут землеустрою 
Украї нської академії аграр
них наук), зокрема у 1996 – 
1999 рр. працював науковим 
директором.

З 1996 по 1999 рр. Л.Я. Но
ваковський працював головою 
Державного комітету України 
із земельних ресурсів. 

У 2003–2005 рр. Леонід Яко
вич — радник Київського місь
кого голови, 2003–2015 рр. —  
заступник, перший заступник 
директора з наукової роботи 
Комунального підприємства 
«Київський інститут земель
них відносин» Київської міськ

Л. Я. Новаковському — 80
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і методичні основи моделі 
ландшафтного природоохо
ронного землеустрою. Він 
брав безпосередню участь 
у розробці концепції ґрунтоза
хисної системи землеробства 
з контурномеліоративною 
організацією території.

Леонід Якович обирав
ся головою Проблемної на
укової ради із землекорис
тування, землеустрою та 
земельного кадастру при 
президії Всесоюзної акаде
мії сільськогосподарських 
наук, працював експертом 
Верховної Ради СРСР при 
підготовці основ земельного 
законодавства Союзу РСР 
і союзних республік (1989 р.).  
Під його керівництвом підго
товлено три редакції Земель
ного кодексу України (1990, 
1992, 2001), проект Національ
ної програми охорони земель 
на 1997 – 2010 рр., Концепцію 
формування земель кому
нальної власності територі
альної громади м. Києва та ін.

Л.Я. Новаковський брав 
активну участь у розробці 
та ухваленні законів України 
«Про охорону земель», «Про 
землеустрій», «Про оцінку 
земель», «Про державну 
землевпорядну експертизу», 
а також у підготовці законо
проектів «Про ринок землі», 
«Про Державний земельний 
кадастр» та ін.

Леонід Якович – автор 
понад 500 наукових праць, 
з них — 22х монографій. 
Ним підготовлено 4 доктори 
і 7 кандидатів наук. Він був 
членом спеціалізованих вче
них рад із захисту доктор
ських дисертацій у Раді щодо 
вивчення  продуктивних сил 
України та Інституту еконо
міки і прогнозування НАН 
України.

Виробничогосподарську 
та наукову діяльність уче
ний поєднує з активною сус
пільнополітичною. З 1975 
по 1985 р. він обирався депу
татом Залізничної районної 

ради м. Києва, був головним 
редактором журналу «Зем
левпорядкування» (посвід
чення № 1).

Л.Я. Новаковський відзна
чений високими державними 
нагородами: орденами «Знак 
Пошани», «За заслуги III та 
II ступенів, медалями, Почес
ною Грамотою Президії Вер
ховної Ради УРСР, Почесною 
Грамотою Верховної Ради 
України, Почесною Грамо
тою Кабінету Міністрів Украї
ни. Йому присвоєно почесне 
звання заслуженого діяча на
уки і техніки України, почесно
го землевпорядника України. 
Леонід Якович є лауреатом 
Державної премії України в га
лузі науки і техніки. 

Щиро вітаємо ювіляра, 
зичимо міцного здоров’я та 
успіхів у роботі.

Я.М. Гадзало,  
Президент  

Національної академії 
аграрних наук України


