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призначення земель рекреаційного призначення передбачені Законом 
України «Про мораторій на зміну цільового призначення окремих зе-
мельних ділянок рекреаційного призначення в містах та інших населе-
них пунктах». 

Встановлення меж територій рекреаційного призначення забезпе-
чують проекти землеустрою, які також встановлюють режим викорис-
тання та охорони їх територій. Рішення про затвердження проектів 
землеустрою щодо організації і встановлення меж територій рекреа-
ційного призначення одночасно є рішенням про встановлення меж 
таких територій.   
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Рівненська область, яка знаходиться в північно-західній частині 
України, вирізняється вдалим географічним розташуванням. Площа її 
території складає 20,1 тис. кв. км. з кількістю населення в 1154,6 тисяч 
громадян.  

Рівень розвитку інфраструктури області, в основному, забезпече-
ний розвиненою мережею транспортних комунікацій, ділянки яких 
проходять за напрямками міжнародних європейських доріг, сприяють 
пропуску транзитних транспортних потоків через регіон, що обумов-
лює його стратегічне значення у розвитку економіки країни.  

Перспективна порогова рекреаційна ємність внутрішнього ланд-
шафтного ресурсу складає 1,5 млн осіб відпочиваючих, що дає можли-
вість прийняти на відпочинок мешканців з інших областей України. В 
області функціонує 30 санаторно-оздоровчих закладів та 55 готелів і 
мотелів. 

В області не сформувалася відповідна до її рекреаційно-
туристичного потенціалу система розміщення закладів. У територіаль-
ному розрізі 34% потужностей готелів розміщені у обласному центрі. 
Найнижчі показники використання місткості (до 0,1%) зафіксовано у 
північних районах: Зарічненському, Рокитнівському, Костопільському, 
Березнівському (в середньому в області 0,23%). За офіційними даними 
в області працює близько 90 агросадиб, загальна місткість яких стано-
вить близько 400.   
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У районах, що мають значні природні рекреаційні ресурси та не-
достатній рівень соціально-економічного розвитку та інфраструктур-
ного забезпечення (Березнівський, Зарічненський, Рокитнівський, Сар-
ненський) основна увага має бути приділена розбудові мережі транс-
портного сполучення та засобів розміщення відпочиваючих, щоб в 
повній мірі реалізувати потенціал природних рекреаційних ресурсів. 
Проте, в межах таких районів із усіх видів засобів розміщення варто 
розвивати ті, які придатні для організації природо-орієнтованих видів 
рекреації (бази відпочинку, кемпінги, агросадиби тощо) та еколого-
орієнтовані види транспорту для туристів (велосипедний, кінний то-
що). 

У Рівненській області протікає 171 річка загальною протяжністю 
4459 км. Самі найбільші озера  – це озера Нобель (з площею в 4,7 км) 
та Біле (з прилеглою площею в 4,5 км.). Площа лісових ресурсів займає 
853 га. Рівненська область має 227 територій та об’єктів природного- 
заповідного фонду, в тому числі 17 заказників державного значення.  

Сприятливі кліматичні умови, значні масиви лісів, річок, озер, лі-
кувально-торф’яні грязі та мінеральних води – це те що визначає най-
головніші рекреаційні ресурси краю. В області налічується 6 санаторіїв 
та пансіонатів з лікуванням, а також дитячі табори для відпочинку. 

У районах, що володіють значними природними рекреаційними 
ресурсами, виникає потреба у створені мережі зон рекреації, яка пе-
редбачає:  

1. Розвиток засобів розміщення відпочиваючих (баз відпочинку, 
кемпінги, агросадиби тощо) та екологічні маршрути для туристів у 
північних районах області. Джерела фінансування: приватні кошти, 
грантові кошти (програма ООН «Розвиток, орієнтований на громаду, 
покращить якість життя в Україні»). Термін реалізації проекту: до           
2 років. Можливий виконавець – громада населеного пункту.  

2. Розбудова точок доступу до мережі Інтернет (область посідає 
25 сходинку серед регіонів країни за кількістю абонентів з доступом до 
мережі Інтернет). Джерела фінансування: приватні кошти, державні 
кошти. Термін реалізації проекту: до 2 років. Можливий виконавець – 
підприємці та органи місцевого самоврядування. 

 
 
 
 
 
 
 


