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Аннотация. Рассмотрены отдельные аспекты опыта землеустройства 

за рубежом. Во многих странах часть землеустроительных действий, 
связанная с различными съемками местности, составлением карт, 
выполнением измерений, концентрировались в службах, занимающихся 
земельным кадастром. Землеустройство при этом организуют органы 
исполнительной власти различного уровня (федерального, регионального, 
местного) в зависимости от своей компетенции. Поэтому опыт знания 
землеустройства за рубежом сегодня является актуальным вопросом для 
Украины.
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особливості ЗеМлеустроЮ  
щодо функціонального ЗонуваннЯ ЗеМель  

на території національного природного парку 
«подільські товтри»

Основні концепційні засади раціонального землеустрою в першу чергу 
повинні передбачати охорону земельних ресурсів, збереження їх екологічної 
рівноваги, останнє може бути вирішено завдяки розвитку заповідної справи.

Національні природні парки займають відносно велику територію, яка 
переважно складається з кількох екосистем, що не зазнали змін у результа-
ті господарської діяльності людини, де забезпечується охорона флори та 
фауни, або геоморфологічних систем, особливо цінних з наукової, просвіт-
ньої, виховної і рекреаційної точок зору.

Функціональне зонування виступає як просторове моделювання всього 
об’єкта, визначення режимів охорони та використання природних ресурсів.

Ключові слова: природно-заповідний фонд, рекреаційне використання,  
заповідна зона, зона регульованої рекреації, зона стаціонарної рекреації, гос-
подарська зона.

постанова проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із 
важливими науковими чи практичними завданнями. У сфері 
земельних відносин нині багато не врегульованих питань і не 
знайдено власного шляху ефективного господарювання на землі. 
Однією з причин цього явища є недостатність і недосконалість 
нормативних документів щодо організації, регулювання та управ-
ління у сфері землеустрою. Ключовою проблемою державного 
характеру є необхідність ефективно розпоряджатися найбільшим 
багатством українського народу – землями. В умовах здійснення у 
нашій державі економічної реформи земельна реформа виступає 
інструментом і водночас гарантією реалізації основних консти-
туційних прав громадян на землю. Тому питання функціональ-
ного зонування природно-заповідних територій набуває важли-
вого значення. 

аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започат-
ковано розв’язання даної проблеми. Відносини, пов’язані із 
зонуванням земель, регулюються Земельним кодексом України 
[1], законами України «Про охорону навколишнього природного 
середовища» [2], «Про природно-заповідний фонд України» [3] та 
іншими законами України, постановами, прийнятими Кабінетом 
Міністрів України. Комплексно питання землеустрою розкрито у 
працях А.М. Третяка [5, 6]. 
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Мета статті – висвітлення функціонального поділу земель на 

території НПП «Подільські Товтри» та особливості його земле-
устрою. 

виклад основного матеріалу дослідження. Національний 
природний парк (НПП) «Подільські Товтри» створено Указом 
Президента України від 27 червня 1996 року для збереження, 
відтворення та раціонального використання природних ланд-
шафтів Поділля з унікальними історико-культурними комплек-
сами, які мають значне природоохоронне, естетичне, наукове, 
рекреаційне та оздоровче значення.

НПП розташований на території Городоцького, Чемеровець-
кого та Кам’янець-Подільського районів Хмельницької області. 
«Подільські Товтри» є природоохоронною, рекреаційною, куль-
турно-освітньою, науково-дослідною установою загальнодер-
жавного значення. 

На території національних природних парків з урахуванням 
природно-охоронної, оздоровчої, наукової, рекреаційної, істо-
рико-культурної та інших цінностей природних комплексів та 
об’єктів, їх особливостей встановлюється диференційований 
режим використання, відтворення та охорони відповідно до 
функціонального зонування. 

Функціональне зонування НПП – це поділ його території на 
певні ділянки (зони) з різними режимами охорони та викорис-
тання природних ресурсів, який здійснено з метою ефективної 
реалізації основних завдань НПП: 
–  збереження цінних природних та історико-культурних комп-

лексів і об’єктів; 
–  створення умов для організованого туризму, відпочинку та 

інших видів рекреаційної діяльності в природних умовах з 
додержанням режиму охорони заповідних природних комп-
лексів та об’єктів; 

–  проведення наукових досліджень природних комплексів та 
їх змін в умовах рекреаційного використання, розроблення 
наукових рекомендацій з питань охорони навколишнього 
природного середовища та ефективного використання при-
родних ресурсів.
Функціональне зонування території НПП «Подільські 

Товтри» здійснено на підставі «Проекту організації території 
національного природного парку «Подільські Товтри», охорони, 
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відтворення та рекреаційного використання його природних 
комплексів і об’єктів, що розробляється та затверджується в уста-
новленому порядку. З метою збереження, відтворення та вико-
ристання природних комплексів і об’єктів та охорони території 
НПП «Подільські Товтри» функціональне зонування виступає 
як просторове моделювання всього об’єкта, визначення режимів 
охорони та використання природних ресурсів.

Однією з передумов організації території парку є визна-
чення його природоохоронних можливостей та рекреаційного 
профілю, які базуються на кількості, площі та значенні природо-
охоронних об’єктів, містобудівних особливостях території, 
якості природних ресурсів, наявності об’єктів історико-культур-
ного значення та побутового обслуговування та ін.

Але першочерговою умовою розробки рішень щодо органі-
зації його території є визначення, обґрунтування та взаємороз-
міщення функціональних зон згідно зі статтею 21 Закону «Про 
природно-заповідний фонд України».

У межах загальної території природного парку виділяються 
функціональні зони: заповідна, стаціонарної рекреації, регульо-
ваної рекреації, господарська.

Загальна площа парку 261316 га розподілена згідно визна-
чених функціональних зон. 

Таблиця 1
розподіл загальної площі парку згідно функціональних зон
Назва функціо-

нальних зон
Існую-

чий стан % Перший 
етап % Розрахунко-

вий строк %

Заповідна зона 1603,8 0,61 1603,8 0,58 1603,8 0,58
Зона регульованої 
рекреації 11452,2 4,38 20687,7 7,47 21518,5 7,77

Зона стаціонарної 
рекреації 173,5 0,07 210,0 0,08 360,6 0,13

Господарська зона 248086,5 94,94 254394,5 91,87 253413,1 91,52
Всього: 261316,0 100,0 276896,0 100,0 276896,0 100,0

1. Заповідна зона призначена для охорони і відтворення найцін-
ніших природних комплексів та об’єктів, які мають наукову, пізна-
вальну, естетичну цінність. Режим зони визначається відповідно 
до вимог, встановлених до природних заповідників чинним зако-
нодавством. Згідно з цим в межах зони забороняється будь-яка 
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господарська та інша діяльність, яка суперечить призначенню або 
створює загрозу для природних комплексів та об’єктів.

Заповідна зона формується на основі об’єктів природно-запо-
відного фонду, які розміщені на території природного парку та 
створюють його основу.

На території парку виділено ряд природно-заповідних 
об’єктів загальнодержавного та місцевого значення:
1) заказники – ландшафтні, ботанічні, ентомологічні, орнітоло-

гічні, гідрологічні, загальнозоологічні, лісові;
2) заповідні урочища;
3) ботанічні сади;
4) пам’ятки садово-паркового мистецтва;
5) пам’ятки природи – ботанічні, геологічні, гідрологічні.

Серед заповідних територій переважне значення займають 
Подільські Товтри – унікальне творення природи. У межах 
Товтрового кряжу по природних особливостях виділені Північні 
(Збаразькі), Центральні (Гримайлівські) та Південні (Кам’янець-
Подільські) Товтри.

Для кожної частини Товтр характерний особливий набір 
природно-заповідних територій. Так, в зоні Збаразьких Товтр 
поширені природно-заповідні об’єкти незначної площі. Серед 
існуючих пам’яток природи переважають геологічні.

У межах Гримайліських Товтр розташований державний запо-
відник «Медобори» (9455,0 га), ботанічний та ландшафтний заказ-
ники державного значення: «Сатанівська дача» (485,0  га), «Іванкі-
вецький» (976,0 га), «Івахновецький» (155,0 га), ботанічний заказник 
«Гора Сокіл» (56,0 га), одинадцять державних пам’яток природи.

У межах Кам’янець-Подільських Товтр знаходяться: ланд-
шафтні заказники державного значення – урочище Совий яр 
(827,0 га), «Циківський» (290,0 га), «Кармалюкова гора» (765,0 га), 
ботанічний заказник місцевого значення «Товтри Вербецькі» 
(9,3 га), сім державних пам’яток природи.

У межах природного парку охороняються цінні природні 
комплекси, серед яких:
–  «Кармалюкова гора» – ландшафтний заказник.
–  «Панівецька дача» – ботанічний заказник. 
–  «Сатанівська дача» – ботанічний заказник. 
–  «Совий Яр» – ландшафтно-ботанічний заказник. 
–  «Циківська дача» – ландшафтний заказник. 
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Значне місце серед цінних природних комплексів займають 
штучно створені об’єкти – ботанічний сад, парки, лісопарки та ін. 
Серед них Кам’янець-Подільський ботанічний сад, заснований 
1930 року, міські та присадибні парки.

2. Зона регульованої рекреації призначена для організації 
коротко строкового відпочинку та оздоровлення населення, огляду 
особливо мальовничих та пам’ятних місць, охорони природи.

У межах зони створюються та необхідним рівнем облашто-
вуються туристичні маршрути різного призначення та напрямку, 
екологічні стежки, маршрути водного туризму та ін.

Згідно з рішеннями проекту створення природного парку 
Хмельницької облдержадміністрації та інших зацікавлених 
сторін до складу зони регульованої рекреації включені землі 
Ярмолинецького, Кам’янець-Подільського, Новоушицького 
держлісгоспів загальною площею 11452,2 га. 

3. Зона стаціонарної рекреації призначена для розміщення 
готелів, мотелів, кемпінгів, закладів лікування, довгостроко-
вого відпочинку та інших об’єктів обслуговування відвідувачів. 
Загальна площа становить 173,5 га.

Стаціонарну рекреацію природного парку представляють 
рекреаційні заклади Придністровського курортно-рекреацій-
ного регіону державного значення.

У відповідності до адміністративного районування в межах 
парку формуються:
–  в Городоцькому районі на основі Сатанівського рекреаційно-

го комплексу, до якого входять санаторії, пансіонати, санато-
рії-профілакторії та ін. бальнеологічного та оздоровчого про-
філю;

–  в Чемеровецькому районі – оздоровчі табори і бази відпочинку;
–  в Кам’янець-Подільському районі – бази відпочинку, готелі, 

мотелі та інші заклади.
Доповненням до мережі закладів довгострокового відпо-

чинку є ділянки садово-городніх товариств загальною площею 
420,5 га.

4. Господарська зона призначена для проведення господар-
ської діяльності, виконання покладених на парк завдань. До 
складу господарської зони віднесені населені пункти, об’єкти 
промислового та комунального призначення парку, а також землі 



254 Збірник наукових праць
інших землевласників і землекористувачів, на яких господарська 
діяльність здійснюється з додержанням загальних вимог щодо 
охорони навколишнього природного середовища. Із загальної 
площі 261,4 тис. га землі сільськогосподарського призначення 
займають більше 75%. Площа посівів – 111809 га.

Значні за площею в господарській зоні займають території 
населених пунктів, кар’єрів, промислових підприємств, складів 
та ін. Площа господарської зони в загальному балансі територій 
природного парку складає 248086,5 га або 94,9%, у т.ч. на закрі-
плених в НПП у постійне користування – 77,5 га (2,5%).

Таблиця 2
розподіл загальної площі національного природного парку

 за функціональними зонами

Назва землекористувачів Загальна 
площа

У т.ч. за функціональними зонами

запо-
відна

стаціо-
нарної 

рекреації

регу-
льова-
ної ре-
креації

госпо-
дарська

І. Землі, закріплені за НПП 
в постійне користування
Кам’янець-Подільський 
держлісгосп
Подільське лісництво 554,0 – 23,2 489,8 41,0
Панівецьке лісництво 762,0 – – 762,0 –
Староушицьке лісництво 1425,0 – 12,1 1376,4 36,5
Циківський лісорозсадник 274,0 – – 274,0 –
КГП ім. Петровського 66,5 – – 66,5 –
Разом: 3081,5 – 35,3 2968,7 77,5
ІІ. Землі інших землекорис-
тувачів,  що включені до 
складу НПП  без вилучення 
з користування
1. Городоцький район 14741,0 246,5 30,3 3061,7 11402,5
2.2. Кам’янець-
Подільський район,  
м. Кам’янець-Подільський

150770 807,0 102,5 4957,5 144903,0

3. Чемеровецький район 92723,5 550,3 5,4 464,3 91703,5
Разом: 258234,5 1603,8 138,2 8483,5 248009,0
Всього: 261316,0 1603,8 173,5 11452,2 248086,5

висновки. Функціональне зонування виступає як просто-
рове моделювання всього об’єкта, визначення режимів охорони 
та використання природних ресурсів. Таке зонування території 
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дозволить забезпечити збереження унікальних природних комп-
лексів, більш раціонально розподіляти антропогенні наванта-
ження, упорядковувати використання природних ресурсів, опти-
мізувати роботу служб охорони та сервісу.
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Аннотация. Основные концептуальные основы рационального земле-
устройства в первую очередь должны предусматривать охрану земельных 
ресурсов, сохранение их экологического равновесия, последнее может быть 
решено благодаря развитию заповедного дела.

Национальные природные парки занимают относительно большую 
территорию, в основном состоят из нескольких экосистем, которые не 
изменились в результате хозяйственной деятельности человека, где обес-
печивается охрана флоры и фауны или геоморфологических систем, особо 
ценных с научной, просветительской, воспитательной и рекреационной 
точек зрения.

Функциональное зонирование выступает как пространственное мо-
делирование всего объекта, определение режимов охраны и использования 
природных ресурсов.

Ключевые слова: природно-заповедный фонд, рекреационное использо-
вание, заповедная зона, зона регулируемой рекреации, зона стационарной 
рекреации, хозяйственная зона.


