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Закону України «Про природно-заповідний фонд України»   вста-
новив додаткову категорію територій та об'єктів природно-заповідного 
фонду  –  ландшафтно-рекреаційний парк. На сьогодні в Україні нара-
ховується  26 регіональних ландшафтних парків. Найбільший за пло-
щею є Сеймський Сумської області (98 858 га), а найменший Бугос-
лавль Київської області (27 га). 

Регіональні ландшафтні парки є природоохоронними рекреацій-
ними установами місцевого чи регіонального значення, що створю-
ються з метою збереження в природному стані типових або унікальних 
природних комплексів та об’єктів, а також забезпечення умов для ор-
ганізованого відпочинку населення. Вони організовуються з вилучен-
ням або без вилучення земельних ділянок, водних та інших природних 
об’єктів у їх власників або користувачів. 

На регіональні ландшафтні парки покладається виконання таких 
завдань: збереження цінних природних та історико-культурних ком-
плексів та об’єктів; створення умов для ефективного туризму, відпо-
чинку та інших видів рекреаційної діяльності в природних умовах з 
додержанням режиму охорони заповідних природних комплексів і 
об’єктів; сприяння екологічній освітньо-виховній роботі. 

У статті 24 Закону «Про природно-заповідний фонд Украї-
ни» визначено структуру території та вимоги щодо охорони природних 
комплексів та об’єктів регіональних ландшафтних парків. Зокрема, на 
території регіональних ландшафтних парків з урахуванням природоо-
хоронної, оздоровчої, наукової, рекреаційної, історико-культурної та 
інших цінностей природних комплексів та об’єктів, їх особливостей 
проводиться зонування з урахуванням вимог, встановлених для тери-
торій національних природних парків. 

Проект організації території регіонального ландшафтного парку, 
охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних 
комплексів та об’єктів, порядок його реалізації затверджується держа-
вним органом, який прийняв рішення про організацію парку. Для за-
безпечення необхідного режиму охорони природних комплексів та 
об’єктів природних заповідників, запобігання негативному впливу го-
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сподарської діяльності на прилеглих до них територіях установлюють-
ся охоронні зони. У разі необхідності охоронні зони можуть установ-
люватися на територіях, прилеглих до окремих ділянок національних 
природних парків, регіональних ландшафтних парків, а також навколо 
заказників, пам’яток природи, заповідних урочищ, ботанічних садів, 
дендрологічних парків, зоологічних парків та парків-пам’яток садово-
паркового мистецтва. Розміри охоронних зон визначаються відповідно 
до їх цільового призначення на основі спеціальних обстежень ландша-
фтів та господарської діяльності на прилеглих територіях. 

Межі об’єктів природно-заповідного фонду, у т. ч. і регіональних 
ландшафтних парків, не встановлені в натурі, то ці межі визначаються 
за проектами створення таких об’єктів. Тобто, якщо проект організації 
території регіонального ландшафтного парку розроблено, погоджено 
та затверджено, то такий парк вважається створеним, навіть якщо його 
межі не створені в натурі. Отже, створенню регіонального ландшафт-
ного парку передує розробка проекту його створення. 

Розробка проекту забезпечується органами центрального органу 
виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середо-
вища на місцях. Після розробки проекти створення регіонального 
ландшафтного парку передаються обласній раді на затвердження та 
прийняття рішення про його створення. 

Порядок відведення земельних ділянок природним заповідникам, 
біосферним заповідникам, національним природним паркам, регіона-
льним ландшафтним паркам, а також ботанічним садам, дендрологіч-
ним паркам, зоологічним паркам визначається Земельним Кодексом 
України. При цьому території та об’єкти природно-заповідного фонду 
або їх частини, що створюються чи оголошуються без вилучення земе-
льних ділянок, що вони займають, передаються під охорону підприєм-
ствам, установам, організаціям і громадянам органами центрального 
органу виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного 
середовища з оформленням охоронного зобов’язання. 
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Особливістю даного парку являється його розташування в центрі 
міста. Важливим є те, що територія знаходиться поряд із значимими 
культурними об'єктами: цирк, театр Молоді, Прокафедральний собор. 


