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мель житлової та громадської забудови. Прийняття цього Закону матиме по-
зитивний вплив на врегулювання використання земельних ділянок кому-
нального житлового фонду і дозволить усунути суперечності і прогалини дію-
чого Земельного кодексу. 
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ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЗЕМЕЛЬ РЕКРЕАЦІЙНОГО 
ТА ОЗДОРОВЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

З прийняттям нового Земельного кодексу України 25 жовтня 2001 р. землі 
оздоровчого та рекреаційного призначення виділені в окремі категорії земель. 
В Земельному кодексі в редакції від 13 березня 1992 р. землі рекреаційного та 
оздоровчого призначення включались до єдиної категорії земель природоохо-
ронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення. І хоча 
законодавець не давав повного та комплексного визначення цих категорій зе-
мель, встановлюючи окремо правові режими використання та охорони земель 
рекреаційного та оздоровчого призначення, проте сам факт віднесення цих 
видів земель до однієї категорії на початку припускав спільність їх цільового 
призначення, а отже, і правого режиму їх використання та охорони [1]. 

Головні ознаки правового режиму земель рекреаційного призначення виз-
начаються земельним та екологічним законодавством: Земельним кодексом, 
Законами України «Про курорти» від 5 жовтня 2000 р., «Про охорону навко-
лишнього природного середовища» від 25 червня 1991 р., «Про природно-запо-
відний фонд України» від 1999 р. та іншими нормативно-правовими актами). 

Правовий режим земель оздоровчого призначення встановлюється Земель-
ним кодексом, законами України «Про курорти», «Про охорону навколишньо-
го природного середовища» та іншими нормативно-правовими актами. 
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Взагалі поняття правового режиму не є достатньо усталеним в галузевих 
науках. Так, М. В. Шульга вважає, що земельний правовий режим — це на-
слідок правового регулювання суспільних земельних відносин на основі вра-
хування природних і соціальних особливостей земель (як їх об'єкта), що забез-
печує інтереси суб'єктів цих відносин та спеціальний порядок використання 
цих земель [2]. 

Більш широке визначення правового режиму земель пропонує В. І. Семчик, 
який вважає, що під ним слід розуміти встановлений правовими нормами по-
рядок та умови використання за цільовим призначенням земель усіх кате-
горій і форм власності, забезпечення та охорону прав власників землі і земле-
користувачів, здійснення державного управління земельними ресурсами, конт-
ролю за раціональним використанням землі і додержанням земельного зако-
нодавства, ведення земельного кадастру, проведення землеустрою, моніторингу 
землі, справляння плати за землю і застосування юридичної відповідальності 
за порушення земельного законодавства [3]. 

Питання правового режиму земель оздоровчого та рекреаційного призна-
чення були висвітлені відомими українськими вченими, зокрема В. Л. Мунтя-
ном, В. І. Семчиком, А. Г. Бобковою, Н. Р. Малишевою, 1.1. Каракашем та іншими 
авторами. 

Відповідно до ст. 50 Земельного кодексу до земель рекреаційного призна-
чення належать землі, які використовуються для організації відпочинку насе-
лення, туризму та проведення спортивних заходів. 

Стаття 51 Земельного кодексу визначає склад земель рекреаційного призна-
чення. До цих земель належать: земельні ділянки зелених зон і зелених насад-
жень міст та інших населених пунктів, навчально-туристських та екологічних 
стежок, маркованих трас, земельні ділянки, зайняті територіями будинків відпо-
чинку, пансіонатів, об'єктів фізичної культури і спорту, туристичних баз, 
кемпінгів, яхт-клубів, стаціонарних і наметових туристично-оздоровчих таборів, 
будинків рибалок і мисливців, дитячих туристичних станцій, дитячих та спортив-
них таборів, інших аналогічних об'єктів, а також земельні ділянки, надані для 
дачного будівництва і спорудження інших об'єктів стаціонарної рекреації. 

За межами міст та інших населених пунктів до складу земель рекреаційно-
го призначення належать землі, зайняті лісопарками та іншими зеленими на-
садженнями, що виконують захисні та санітарно-гігієнічні функції. Ці землі є 
місцем відпочинку населення. 

Відповідно до ст. 47 Земельного кодексу до земель оздоровчого призначен-
ня належать землі, що мають природні лікувальні властивості, які використо-
вуються або можуть використовуватися для профілактики захворювань і ліку-
вання людей. 

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» (ст. 62) 
визначає землі оздоровчого призначення як курортні і лікувально-оздоровчі 
зони, території яких мають природні лікувальні фактори: мінеральні джерела, 
кліматичні та інші умови, сприятливі для лікування і оздоровлення людей. 
Під курортом розуміється освоєна природна територія на землях оздоровчого 
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призначення, що має природні лікувальні ресурси, необхідні для їх експлуа-
тації будівлі та споруди, використовуються з метою лікування, медичної реа-
білітації, профілактики захворювань та для рекреації і підлягає особливій охо-
роні. 

Закон України «Про курорти» визначає поняття лікувально-оздоровчої 
місцевості як природної території, що має мінеральні та термальні води, ліку-
вальні грязі, озокерит, ропу лиманів та озер, кліматичні та інші умови, сприят-
ливі для лікування, медичної реабілітації та профілактики захворювань. Ку-
рортні і лікувально-оздоровчі території віднесені до об'єктів, що підлягають 
особливій охороні. 

Безумовно, відокремлення земель рекреаційного та оздоровчого призначен-
ня на рівні закону має важливе значення. Однак законодавче встановлений 
правовий режим цих земель має багато спільного. По-перше, землі оздоровчого 
призначення одночасно використовуються в рекреаційних цілях, якщо вихо-
дити із загальнопоширеного змісту поняття рекреації як відпочинок, віднов-
лення, оздоровлення населення. По-друге, землі рекреаційного призначення 
використовуються для туризму. Чинне законодавство в поняття туризм вкла-
дає тимчасовий виїзд людини з місця постійного проживання в оздоровчих, 
пізнавальних або професійно-ділових цілях; для проведення спортивних за-
ходів. Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24 грудня 1993 р. 
визначає «спорт», як органічну частину фізичної культури, особливу сферу ви-
явлення та уніфікованого порівняння досягнень людей у певних видах фізич-
них вправ, технічної та іншої підготовки шляхом змагальної діяльності. По-
третє, майже всі об'єкти, що розташовані на землях рекреаційного призначан-
ня — будинки відпочинку, пансіонати, кемпінги, туристично-оздоровчі табори 
та інші об'єкти, на думку автора, є місцями не тільки відпочинку, а й оздоров-
лення населення. 

Проте правовий режими земель рекреаційного призначення має чимало 
відзнак у порівнянні із землями оздоровчого призначення. Головна різниця у 
їх правовому режимі полягає у тому, що на землях рекреаційного призначення 
розташовано більш поширений різновид об'єктів, які використовуються для 
відпочинку населення, а землі оздоровчого призначення можуть використову-
ватися тільки для розміщення об'єктів, пов'язаних з використанням природ-
них лікувальних властивостей цих земель. 
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