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ступа: minfin. com. ua’налоги’налоговый кодекс) собственники не платят. 
коллизия налицо, помимо повышенной нагрузки на земельный участок 
(если дача расположена на землях сельскохозяйственного назначения), 
собственник еще и не обременен уплатой налогов, а следовательно, стра-
дает государственный бюджет. конечно, на такие законодательные ляпы 
(или недоговорки) контролирующие органы госкомзема просто закрывают 
глаза. а что? Дело-то житейское.
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ПраВоВі засаДи ВеДення ДерЖаВного 
каДастрУ ПрироДниХ територіЙ кУрортіВ

відповідно до Закону україни «про курорти» від 5 жовтня 2000 року 
(відомості верховної ради україни. – 2000. – № 50. – ст.435), указу прези-
дента україни «про деякі заходи щодо розвитку туристичної та курортно-
рекреаційної сфер україни» № 207/2003 від 11 березня 2003 року (урядо-
вий кур’єр від 15.03.2003, № 49) і постанови кабінету міністрів україни 
«про затвердження порядку створення і ведення Державного кадастру 
природних територій курортів» від 23 травня 2001 року (офіційний ві-
сник україни. – 2001. – № 21), в україні створюється система державного 
моніторингу природних територій курортів. це відкрита інформаційна 
система, пріоритетами функціонування якої є захист життєво важливих 
екологічних інтересів людини та суспільства, збереження природних еко-
систем курортів, відвернення змін екологічного стану курортних тери-
торій, родовищ природних лікувальних ресурсів та інших властивостей 
природних територій курортів.

на нинішньому етапі реформування курортної справи, створення 
можливостей ефективної обробки і управління інформацією у відповід-
ній інформаційній системі, підтримки зв’язку з іншими галузевими када-
страми та інформаційними системами найбільш важливим завданням є 
створення і ведення Державного кадастру природних територій курортів 
(далі – кадастр). створення та запровадження єдиної автоматизованої сис-
теми кадастрів забезпечить можливість більш ефективного управління 
природними лікувальними ресурсами, створить передумови для перетво-
рення курортно-рекреаційного комплексу україни у високорентабельну 
та конкурентоспроможну галузь економіки (система державного моніто-
рингу природних територій курортів україни http://www. ecologylife. ru/
tyrizm-kurort/1656. html).

Державний кадастр природних територій курортів є зводом відомос-
тей у текстовій, цифровій та графічній (картографічній) формі про пра-
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вовий статус, належність, режим, географічне положення, площу, кліма-
тичні особливості, види та запаси природних лікувальних ресурсів, якісні 
характеристики природних територій курортів, їх лікувальну, профілак-
тичну, реабілітаційну, природоохоронну, наукову, рекреаційну та іншу 
цінність (про загальнодержавну програму формування національної еко-
логічної мережі україни на 2000-2015 роки: Закон україни від 21 вересня 
2000 року // відомості верховної ради україни. – 2000. – № 47. – ст. 405).

За вказаною постановою кму від 23 травня 2001 року, до ка-
дастру включаються відомості про природні території курортів за 
адміністративно-територіальним принципом та за видами природних лі-
кувальних ресурсів (мінеральних і термальних вод, лікувальних грязей 
та озокериту, ропи лиманів і озер, акваторій морів, кліматичних, ланд-
шафтних, екологічних та інших умов). За офіційним законодавчим визна-
ченням, курорт – це освоєна природна територія на землях оздоровчого 
призначення, що має природні лікувальні ресурси, необхідні для їх екс-
плуатації будівлі та споруди з об’єктами інфраструктури, використовуєть-
ся з метою лікування, медичної реабілітації, профілактики захворювань 
та для рекреації і підлягає особливій охороні.

відомості для ведення кадастру природних територій курортів по-
даються з документованих джерел інформації, зокрема: про властивості 
земель – за даними Державного земельного кадастру; про реабілітаційну, 
профілактичну, наукову, рекреаційну цінність курорту – за даними моЗ; 
про географічне положення територій курортів – за даними Державного 
картографо-геодезичного фонду; про інженерно-геологічний стан терито-
рій курортів – за даними Державного інформаційного геологічного фон-
ду; про будинки, споруди та інженерну інфраструктуру на території ку-
рортів – за даними містобудівного кадастру населених пунктів; про стан 
навколишнього природного середовища, природні ресурси, кліматичні 
характеристики – за даними мінприроди; про наявність колективних та 
індивідуальних засобів розміщення – за даними місцевих органів вико-
навчої влади.

Для ведення кадастру може використовуватися інформація, одержа-
на шляхом проведення спеціальних натурних спостережень, аналітичних 
робіт. відомості з кадастру надаються центральним і місцевим органам 
виконавчої влади та органам місцевого самоврядування безоплатно.

структура Державного кадастру природних територій курортів 
передбачає включення таких відомостей: реєстр земельних ділянок, що 
складають курортну територію; реєстр власників та користувачів земель-
них ділянок; розподіл земель природної території курорту; реєстр об’єктів 
господарювання; відомості про заклади курортної території; характерис-
тика лікувально-оздоровчої бази; наявність та розподіл будинків (споруд) 
курортної території; клімато-географічна характеристика курортної те-
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риторії; інженерно-геологічна ситуація курортної території; екологічне 
зонування території курорту; характеристика природних лікувальних 
ресурсів тощо.

Державний кадастр природних територій курортів дозволяє забез-
печити збирання, оброблення, збереження та аналіз інформації про стан 
курортних територій та природних лікувальних ресурсів, прогнозувати 
їх зміни під впливом господарської діяльності, розробляти науково об-
ґрунтовані рекомендації для прийняття управлінських рішень, забезпечу-
вати розроблення комплексних планів розвитку курортних територій та 
корегування містобудівної документації (екологічне право україни: під-
ручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. каракаш  і.і. – 
одесса: Фенікс, 2012).
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ПраВоВі насліДки ВіДчУЖення ПіДПриЄМстВа 
сільськогосПоДарськиМ ПерероБниМ кооПератиВоМ

сільськогосподарський переробний кооператив відповідно до Закону 
україни «про сільськогосподарську кооперацію» від 17 липня 1997 року 
в редакції від 19 січня 2013 року, створюється для здійснення переробки 
с/г сировини, що виробляється членами такого кооперативу (виробництво 
хлібобулочних, макаронних виробів, овочевих, плодово-ягідних, м’ясних, 
молочних, рибних продуктів, виробів і напівфабрикатів з льону, луб’яних 
культур, лісоматеріалів і пиломатеріалів тощо). навіть саме визначення 
надається законодавцем через призму функціонального призначення від-
повідного кооперативу. такий підхід передбачає наявність повноцінного 
підприємства – цілісного майнового комплексу, що придатний та достат-
ній для здійснення повного циклу виробництва певної с/г продукції. таке 
підприємство, якщо воно є власністю с/г переробного кооперативу, може 
бути відчужене як єдиний об’єкт. в даній ситуації правове положення с/г 
переробного кооперативу, що залишається без підприємства, не врегульо-
вано чинним законодавством.

правові питання сільськогосподарської обслуговуючої коопера-
ції вивчались відомими вченими, серед яких Я. З. гаєцька-колотило, 
о. в. гафурова, н. с. гавриш, в. в. Зіновчук, п. Ф. кулинич, в. м. масін,  
в.і. семчик, а. м. статівка, н.і. титова, в. Ю. уркевич, в.і. Федорович та 
інші вчені. однак, органічна пов’язаність с/г переробного кооперативу із 
виробництвом та правові наслідки відсутності такого зв’язку потребують 
додаткових наукових пошуків. таким чином, метою дослідження є визна-




