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ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЗЕМЕЛЬ  
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Одним із напрямів реалізації Концеп-
ції державної політики реформування 
сфери охорони нерухомої культурної 
спадщини є створення ефективної сис-
теми контролю над станом охорони 
і збереження об’єктів культурної спад-
щини, захисту традиційного харак-
теру шляхом запровадження іннова-
ційних підходів до охорони земель, на 
яких розташовані пам'ятки культурної 
спадщини, їх комплекси (ансамблі), 
історико-культурні заповідники, істо-
рико-культурні заповідні території, охо-
ронювані археологічні території, музеї 
просто неба, меморіальні музеї-садиби, 
тобто земель історико-культурного 
призначення [1]. На території України 
знаходиться близько 130 тис об’єктів 
культурної спадщини, які перебува-
ють на державному обліку, з них – 
9 562 пам’ятки, внесені до Державного 
реєстру нерухомих пам’яток України 
та шість унікальних культурних об’єк-
тів, включених до Списку всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО. До Списку істо-
ричних населених місць України, відпо-
відно до Постанови Кабінету Міністрів 
України від 26.07.01 № 878, включено 
401 населене місце.

За таких умов особливої уваги набу-
ває питання правового режиму земель 
історико-культурного призначення, 
чіткого визначення його змісту для 
подальших наукових досліджень, пошу-
ків найкращих практик використання 
та охорони земель історико-культур-
ного призначення. 

Проблемам визначення поняття 
правового режиму, а також аналізу 
правового режиму земель та окремих 

їх категорій присвячено праці багатьох 
учених. Зокрема, можна виділити роботи 
В.І. Андрейцева, О.В. Бевз, О.В. Донець, 
Д.Д. Коссе, Н.І. Краснова, О.І. Крас-
сова, П.Ф. Кулинича, А.В. Малька, 
М.І. Матузова, А.М. Мірошниченка, 
В.І. Семчика, І.О. Соколової, Н.І. Тито-
вої, Л.В. Томаша та ін.

«Правовий режим» як юридична 
категорія неодноразово вживається 
в українському законодавстві та дослі-
джується науковцями. Поширеність 
цього поняття у правовій доктрині 
зумовлена тим, що воно допомагає 
лаконічно і влучно виразити комплекс 
правових засобів, що застосовуються 
у регулюванні суспільних відносин 
[2, c. 20]. Переважна більшість нау-
ковців визначає правовий режим як 
особливий порядок правового регу-
лювання. Однак у нормативно-право-
вих актах немає єдиного визначення 
та розуміння цього поняття. 

Для визначення поняття «правовий 
режим земель історико-культурного 
призначення» доцільно взяти за основу 
загальне поняття правового режиму 
як юридичної категорії. Детальне 
визначення наводять Е.Ф. Шамсунова 
та Л.В. Томаш: «Правовий режим – це 
особливий порядок законодавчого вре-
гулювання діяльності, дій чи поведінки 
фізичних і юридичних осіб у різних сфе-
рах суспільних відносин або на певних 
об’єктах, який охоплює встановлення 
механізму забезпечення фактичної реа-
лізації системи стимулів, нормативів, 
гарантій, заборон, зобов’язань, обме-
жень, а також їх компетентне вико-
нання, застосування заходів примусу 
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і притягнення винних до відповідально-
сті» [3, c. 24; 4, c. 25].

Правовий режим, що визначається 
нормативно-правовими актами, має на 
меті встановлення порядку діяльності 
суб’єктів щодо певних об’єктів для 
врегулювання суспільних відносин, 
що виникають. Як слушно стверджує 
Л. Томаш, концепція правового режиму 
має як теоретичне, так і практичне зна-
чення, адже однією з його особливос-
тей є те, що він виражає нерозривний 
зв’язок правової форми і змісту відно-
син, які регулюються.

Для науки це проявляється у мож-
ливості побачити глибину правого 
регулювання та права у цілому. Зако-
нодавцю концепція правового режиму 
дає змогу створити для певних суспіль-
них відносин особливе регулювання, 
поклавши в основу необхідне поєднання 
юридичних засобів. У правозастосовній 
та правоохоронній діяльності – застосо-
вувати нормативно-правові акти, забез-
печувати контроль і нагляд законної дії 
механізмів реалізації [4, c. 25]. Таким 
чином, концепція правового режиму 
є важливою та вкрай необхідною на 
всіх етапах праворозуміння та право-
застосування. 

Представники науки земельного 
права досліджували питання правового 
режиму земель загалом та окремих її 
категорій. Так, на думку Н. Титової, 
правовий режим земель – це сукуп-
ність правових норм, що встановлюють 
певний порядок землекористування 
певних видів. Окрім цього, вчена ствер-
джує, що для правового режиму важ-
ливим є й наслідки здійснення право-
вого регулювання [5, c. 65].

В.І. Андрейцев пропонує під пра-
вовим режимом земель розуміти вста-
новлений нормативно-правовий поря-
док, який визначає поведінку суб’єктів 
земельних правовідносин щодо земель, 
земельних ділянок як щодо об’єктів 
права власності, управління, користу-
вання, відтворення, збереження та охо-
рони з метою їх раціонального (еко-
номного й ефективного) використання 
і задоволення різноманітних потреб 

заінтересованих осіб, захисту їхніх 
земельних прав [6, c. 158]. 

В.І. Семчик та П.Ф. Кулинич розгля-
дають правовий режим земель як уста-
новлений правовими нормами поря-
док та умови їх набуття у власність 
чи користування, зміни і припинення 
права власності, порядок та умови 
використання відповідно до цільового 
призначення, правової охорони земель 
і відповідальності за порушення земель-
них прав і земельного законодавства 
та як установлені правовими нормами 
право власності і користування земель-
ними ділянками [7, c. 72]. Ураховуючи 
ці підходи до визначення правового 
режиму земель, можна зробити висно-
вок, що правовий режим земель – це 
встановлений правовими нормами 
порядок поведінки по відношенню до 
цих земель [8, c. 91]. 

Водночас існує диференціація пра-
вових режимів залежно від того, сто-
совно яких саме земель вони вста-
новлені. У ст. 19 Земельного кодексу 
України як самостійну категорію 
виділено землі історико-культурного 
призначення. Як й інші категорії 
земель, землі історико-культурного 
призначення мають особливий право-
вий режим (ч. 2 ст. 18 ЗК України). 
Доктринальне визначення правового 
режиму земель історико-культурного 
призначення дає Л. Бондар. Він виді-
ляє загальний та спеціальний правові 
режими земель історико-культурного 
призначення. Під першим мається на 
увазі порядок поведінки суб’єктів пра-
вовідносин із приводу їх використання. 
Спеціальний правовий режим стосу-
ється земельних ділянок, що мають різні 
види цільового призначення у межах 
категорій земель історико-культурного 
призначення [9, c. 297]. Варто було 
б назвати ці види правового режиму 
дещо інакше, оскільки, на нашу думку, 
загальний правовий режим установлю-
ється для всіх земель, а окремі кате-
горії земель мають особливий право-
вий режим (ст. 18 ЗК України). Окрім 
того, згадані визначення є загальними 
та не розкривають специфіку правового 
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режиму саме земель історико-культур-
ного призначення.

У ст. 34 ЗУ «Про охорону культур-
ної спадщини» вказано, що землі, на 
яких розташовані пам'ятки, істори-
ко-культурні заповідники, історико-куль-
турні заповідні території, охоронювані 
археологічні території, належать до 
земель історико-культурного призна-
чення. У Земельному кодексі це визна-
чення дещо відрізняється: відповідно 
до ст. 53 ЗК України, до земель істори-
ко-культурного призначення належать 
землі, на яких розташовані пам'ятки 
культурної спадщини, їх комплекси 
(ансамблі), історико-культурні заповід-
ники, історико-культурні заповідні тери-
торії, охоронювані археологічні тери-
торії, музеї просто неба, меморіальні 
музеї-садиби. Обидві норми з’явилися 
у законодавстві одночасно під час при-
йняття Закону України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів Укра-
їни щодо охорони культурної спадщини». 

Проаналізувавши приписи Концеп-
ції державної політики реформування 
сфери охорони нерухомої культурної 
спадщини, можна зробити висновок, 
що відповідальні органи у своїй діяль-
ності використовують норму Земель-
ного кодексу. 

Окрім того, відповідно до ч. 2 ст. 34 ЗУ 
«Про охорону культурної спадщини», 
встановлення зон охорони пам'яток 
та затвердження меж історичних аре-
алів населених місць не може бути 
підставою для примусового вилучення 
з володіння (користування) земельних 
ділянок у юридичних та фізичних осіб 
за умов дотримання землевласниками 
та землекористувачами правил вико-
ристання земель історико-культурного 
призначення. Зі змісту цієї норми стає 
зрозуміло, що зони охорони та істо-
ричні ареали населених місць не відно-
сять до категорії земель історико-куль-
турного призначення. Відповідно до 
ч. 1 ст. 32 ЗУ «Про охорону культурної 
спадщини», межі та режими викори-
стання зон охорони пам'яток визнача-
ються відповідною науково-проєктною 
документацією і затверджуються від-

повідним органом охорони культурної 
спадщини. У ч. 3 ст. 32 ЗУ «Про охо-
рону культурної спадщини» вказано, що 
межі та режими використання історич-
них ареалів населених місць, обмеження 
господарської діяльності на територіях 
історичних ареалів населених місць 
визначаються у порядку, встановленому 
Кабінетом Міністрів України, відповід-
ною науково-проєктною документацією, 
яка затверджується центральним орга-
ном виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної політики у сфері 
охорони культурної спадщини або упов-
новаженими ним органами охорони 
культурної спадщини (ч. 3 ст. 32 ЗУ 
«Про охорону культурної спадщини»). 
Уважаємо, що правовий режим охорон-
них зон та історичних ареалів міст має 
спільні елементи з правовим режимом 
земель історико-культурного призна-
чення, однак не є тотожними. 

Як слушно зазначає О. Бевз, історич-
ний ареал населеного місця має затвер-
джені межі й особливий правовий режим 
використання та охорони. На думку вче-
ної, правовий режим земель історичних 
ареалів населених місць – це встановле-
ний нормами права специфічний поря-
док регулювання відносин, спрямований 
на охорону земель історичних ареалів 
населених місць під час їх використання 
на різних правових титулах та в про-
цесі управління у сфері використання 
та охорони таких земель із метою забез-
печення історичного характеру середо-
вища населеного пункту та збереження 
об’єктів культурної спадщини, що фор-
мують ареал [11, c. 7].

Землі, на яких розміщені охороню-
вані археологічні території, належать 
до земель історико-культурного при-
значення. Отже, на них поширюється 
притаманний цій категорії земель пра-
вовий режим. Відповідно до ст. 31 ЗУ 
«Про охорону культурної спадщини», 
топографічно визначені території чи 
водні об'єкти, в яких містяться об'єкти 
культурної спадщини або можлива їх 
наявність, за поданням відповідного 
органу охорони культурної спадщини 
можуть оголошуватися рішенням цен-
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трального органу виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері 
охорони культурної спадщини охоро-
нюваними археологічними територіями 
на обмежений або необмежений строк 
у порядку, визначеному Кабінетом 
Міністрів України. Правовий режим 
охоронюваної археологічної території 
визначається центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує фор-
мування державної політики у сфері 
охорони культурної спадщини. Тож 
охоронюваним археологічним терито-
ріям як землям притаманний правовий 
режим земель історико-культурного 
призначення, а як комплексній юри-
дичній категорії – власний правовий 
режим. На разі порядок оголошення 
територій охоронюваними археоло-
гічними територіями не затверджено 
й немає жодного рішення про присво-
єння такого статусу.

Режим використання земель істо-
рико-культурного призначення вста-
новлено не лише Земельним кодек-
сом, а й законодавством про охорону 
культурної спадщини, зокрема Законом 
України «Про охорону культурної спад-
щини». Основною кваліфікуючою озна-
кою цієї категорії земель є розміщення 
на них об’єктів культурної спадщини. 
Цільове призначення таких земель 
полягає в їх використанні для збере-
ження предмета охорони пам’ятки. 

Як слушно зазначає О. Бевз, пра-
вовий режим земель історико-культур-
ного призначення пов’язаний і певною 
мірою визначається правовим режимом 
об’єкта культурної спадщини, що там 
знаходиться. Такий висновок можна 
зробити з того, що ЗК України визна-
чає склад земель історико-культурного 
призначення через перелік об’єктів, які 
знаходяться на даних землях [11, c. 55]. 

Окрім того, відповідно до ст. 1 Закону 
України «Про Державний земельний 
кадастр», об'єкт культурної спадщини 
є режимоутворюючим об'єктом, тобто 
об'єктом природного або штучного 
походження, під яким та/або навколо 
якого у зв'язку з його природними або 
набутими властивостями згідно із зако-

ном встановлюються обмеження у вико-
ристанні земель. Це також указує на 
нерозривний зв’язок правового режиму 
об’єкта культурної спадщини та земель 
історико-культурного призначення. 
Однак не варто ототожнювати ці правові 
режими, оскільки не всі питання щодо 
використання, збереження та охорони 
об’єкта культурної спадщини пов’язані 
із земельною ділянкою.

Відповідно до ст. ст. 4–6 ЗУ «Про 
охорону культурної спадщини», управ-
ління цією категорією земель здій-
снюють спеціальні органи. Частково 
розподіл повноважень між органами 
залежить від категорії пам’ятки: наці-
онального чи місцевого значення. Від-
повідно до ст. 4 ЗУ «Про охорону куль-
турної спадщини», Кабінет Міністрів 
України приймає рішення щодо зане-
сення об'єктів культурної спадщини 
національного значення до Державного 
реєстру нерухомих пам'яток Укра-
їни та надає дозволи на переміщення 
(перенесення) пам'яток національного 
значення. Так, до повноважень цен-
трального органу виконавчої влади, що 
забезпечує формування та реалізацію 
державної політики у сфері охорони 
культурної спадщини (Міністерство 
культури та інформаційної політики 
України), належать внесення до реє-
стру пам’яток місцевого значення 
забезпечення дотримання режиму 
використання пам'яток, їхніх територій, 
зон охорони, надання дозволів на про-
ведення земляних робіт, погодження 
документації із землеустрою тощо.

Відповідно до ст. 6 ЗУ «Про охорону 
культурної спадщини», визначення 
меж територій пам'яток місцевого зна-
чення та затвердження їхніх зон охо-
рони та встановлення режиму викори-
стання пам'яток місцевого значення, 
їхніх територій, зон охорони належать 
до повноважень органу виконавчої 
влади Автономної Республіки Крим, 
органів охорони культурної спадщини 
обласних, Київської та Севастополь-
ської міських державних адміністрацій.

Законом установлено й обмеження 
щодо суб’єктного складу у правовід-
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носинах, що виникають щодо земель 
історико-культурного призначення. 
Відповідно до ст. 54. ЗК України, землі 
історико-культурного призначення 
можуть перебувати у державній, кому-
нальній та приватній власності. У ЗУ 
«Про охорону культурної спадщини» 
та ЗУ «Про Перелік пам’яток культур-
ної спадщини, що не підлягають при-
ватизації» деталізовано вищезгадану 
норму Земельного кодексу та визна-
чено перелік об’єктів, що не підлягають 
приватизації. 

Згідно зі ст. 17 ЗУ «Про охорону 
культурної спадщини», пам'ятка, крім 
пам'ятки археології, може перебувати 
у державній, комунальній або приват-
ній власності. Суб'єкти права власно-
сті на пам'ятку визначаються згідно 
із законом. Землі, на яких розташо-
вані пам'ятки археології, перебувають 
у державній власності або вилучаються 
(викуповуються) у державну власність 
в установленому законом порядку за 
винятком земельних ділянок, на яких 
розташовуються пам'ятки археології – 
поля давніх битв. Окрім того, відпо-
відно до Закону України «Про Перелік 
пам'яток культурної спадщини, що не 
підлягають приватизації», приватиза-
ція деяких пам'яток культурної спад-
щини заборонена. Ураховуючи припис 
ст. 120 ЗК України, у якому йдеться 
про перехід права на земельну ділянку 
в разі набуття права на жилий буди-
нок, будівлю або споруду, можна зро-
бити висновок про неможливість пере-
дачі у приватну власність відповідних 
земельних ділянок.

Відповідно до п. «в» ч. 4 ст. 83 ЗК 
України, до земель комунальної власно-
сті, які не можуть передаватися у при-
ватну власність, належать землі під 
об'єктами природно-заповідного фонду, 
історико-культурного та оздоровчого 
призначення, що мають особливу еко-
логічну, оздоровчу, наукову, естетичну 
та історико-культурну цінність, якщо 
інше не передбачено законом. Схожа 
норма міститься у п. «г» ч. 4 ст. 84 ЗК 
України, де таке ж правило застосо-
вується щодо земель державної влас-

ності. Законодавство не визначає, які 
саме землі історико-культурного при-
значення мають таку особливу цінність 
і не можуть передаватися у приватну 
власність. О. Донець зазначає, що 
особлива цінність притаманна пам’ят-
кам національного значення, тож, імо-
вірно, й земельним ділянкам під ними. 
Однак це не є вирішенням проблеми, 
й існує потреба формування чіткого 
переліку земель виключної державної 
та комунальної власності [12, c. 81]. 
Більше того, відповідно до нового 
Порядку визначення категорій пам’я-
ток, затвердженого Постановою Кабі-
нету Міністрів України від 22 травня 
2019 р. № 452, ознака «особлива цін-
ність» більше не застосовується ні до 
пам’яток національного, ні до пам’яток 
місцевого значення. 

Для забезпечення режиму охо-
рони пам’яток, у тому числі й режиму 
використання відповідної території, 
ст. 23 ЗУ «Про охорону культурної 
спадщини» передбачено укладення 
охоронних договорів на пам'ятки куль-
турної спадщини. Тож юридична чи 
фізична особа не пізніше ніж через 
один місяць від отримання пам’ятки 
у власність чи користування зобов'я-
зана укласти охоронний договір, 
у якому буде визначатися режим вико-
ристання пам’ятки та території, на якій 
вона розміщується. Порядок укладання 
охоронних договорів та їхні типові 
форми затверджено Постановою Кабі-
нету Міністрів України від 28 грудня 
2001 р. № 1768. В охоронному дого-
ворі зазначаються особливості режиму 
використання пам'ятки, види і терміни 
виконання робіт з упорядкування її 
території, інших заходів, необхідність 
яких визначається відповідним органом 
охорони культурної спадщини.

Охоронний договір укладається з від-
повідним органом охорони культурної 
спадщини, який має належний обсяг 
повноважень. Слід звернути увагу на 
те, що договір може бути підписаний 
лише після погодження із центральним 
органом виконавчої влади, що забезпе-
чує формування та реалізацію держав-
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ної політики у сфері охорони культур-
ної спадщини. 

Загалом в Україні охоронні договори 
укладені для 49 103 пам’яток, що стано-
вить лише 35% випадків від загальної 
кількості (140 372 пам’ятки). Заходи 
впливу до власників пам’яток чи упов-
новажених ними органів (осіб), які не 
уклали охоронні договори з відповідним 
органом охорони культурної спадщини, 
зокрема складання постанов про накла-
дення відповідно до ст. 44 ЗУ «Про охо-
рону культурної спадщини» фінансових 
санкцій, не застосовувалися. Зазначене 
є наслідком бездіяльності посадових 
осіб Мінкультури, відповідальних за 
цей напрям роботи [13, c. 36].

Безумовно, вимога закону дотриму-
ватися законодавства навіть у разі неу-
кладення охоронного договору є вкрай 
важливою для забезпечення право-
вого режиму використання пам’ятки 
та земельної ділянки. Однак це не 
нівелює значення охоронного дого-
вору, адже саме у ньому слід детально, 
з урахуванням особливостей конкрет-
ної пам’ятки та її території визначити 
зобов’язання сторін. Незважаючи 
на наявність типової форми такого 
договору, кожне зобов’язання щодо 
пам’ятки має бути індивідуальним. 

Ще однією особливістю правового 
режиму земель історико-культурного 
призначення є дозвільний характер 
проведення земляних, будівельних чи 
інших робіт на земельних ділянках істо-
рико-культурного призначення. Відпо-
відно до ст. 35 ЗУ «Про охорону куль-
турної спадщини» та ст. 10 ЗУ «Про 
охорону археологічної спадщини», про-
ведення археологічних розвідок, розко-
пок, інших земляних робіт на території 
пам'ятки, охоронюваній археологічній 
території, у зонах охорони, в історич-
них ареалах населених місць, а також 
дослідження решток життєдіяльності 
людини, що містяться під земною 
поверхнею, під водою, здійснюються за 
дозволом, виданим центральним орга-
ном виконавчої влади, що реалізує дер-
жавну політику у сфері охорони куль-
турної спадщини.

Порядок видачі дозволів установ-
люється Кабінетом Міністрів України. 
Тривалий час уповноважені органи 
користуються тимчасовою формою 
такого дозволу, яка затверджена 
Наказом Міністерства культури від 
24.05.05 № 329. Досі не ведеться 
робота щодо затвердження постійної 
форми дозволів. Відсутність у Міністер-
стві спеціальних бланків дозволів, окре-
мого журналу їх реєстрації призвела 
до неконтрольованості і непрозорості 
процесу видачі дозволів. На час прове-
дення аудиту (2018–2019 рр.) Мініс-
терство не володіє інформацією про 
кількість виданих дозволів [13, c. 11].

Правовий режим земель істори-
ко-культурного призначення харак-
теризується й певними особливос-
тями щодо припинення прав на них. 
Відповідно до п. «г» ч. 1 ст. 150 ЗК 
України, землі історико-культурного 
призначення відносяться до особливо 
цінних земель. У ч. 2 ст. 150 ЗК Укра-
їни йдеться про те, що припинення 
права постійного користування такими 
земельними ділянками на підстави 
добровільної відмови від користування 
ними або шляхом їх вилучення здійс-
нюється за погодженням із Верховною 
Радою України. Видається логічним, 
що одночасно з відмовою від корис-
тування земельною ділянкою істори-
ко-культурного призначення корис-
тувач має звернутися до відповідного 
органу у сфері охорони культурної 
спадщини з питанням про припинення 
користування пам’яткою. 

Окрім того, варто звернути увагу 
на порядок вилучення (викупу) земель 
історико-культурного призначення. 
Дія Закону України «Про відчуження 
земельних ділянок, інших об'єктів неру-
хомого майна, що на них розміщені, 
які перебувають у приватній власності, 
для суспільних потреб чи з мотивів сус-
пільної необхідності» не поширюється 
на суспільні відносини, що виникають 
у разі викупу пам'яток історії та куль-
тури, яким загрожує пошкодження або 
знищення внаслідок дій або бездіяльно-
сті їх власника. 
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Уважаємо, що викуп земельних діля-
нок історико-культурного призначення 
може здійснюватися за рішенням суду 
як санкція за порушення законодавства 
про охорону культурної спадщини. Від-
повідно до ст. 21 ЗУ «Про охорону куль-
турної спадщини» та ст. 352 Цивіль-
ного кодексу України, якщо власник 
пам'ятки не вживе заходів щодо її збе-
реження, зокрема у зв'язку з немож-
ливістю створення необхідних для 
цього умов, суд за позовом відповід-
ного органу охорони культурної спад-
щини може постановити рішення про її 
викуп. Викуплена пам'ятка переходить 
у власність держави. У такому разі 
доцільно одночасно пред’являти позов 
про примусове припинення права влас-
ності на земельну ділянку [14, c. 199].

Як слушно зазначає О. Донець, 
в обох вищезгаданих випадках вилу-
чення (викуп) пам’яток повинно від-
буватися у сукупності із земельною 
ділянкою, на якій розташовано неру-
хомий об’єкт культурної спадщини, 
оскільки у такому разі, по-перше, буде 
зберігатися природне та історичне ото-
чення пам’ятки, а по-друге, унеможли-
влюється виникнення ситуації, за якої 
право власності на об’єкт культурної 
спадщини та на зайняту ним земельну 
ділянку належать різним суб’єктам, що 
може призвести у подальшому до пев-
них труднощів використання чи охо-
рони таких об’єктів [12, c. 97].

Аналізуючи Земельний кодекс Укра-
їни та законодавство про охорону куль-
турної спадщини, можна виокремити 
такі характерні особливості правового 
режиму земель історико-культурного 
призначення: 

1. Особливості правового режиму 
земель історико-культурного призна-
чення зумовлені потребою охорони і збе-
реження об’єктів культурної спадщини.

2. Заборона здійснення діяльності, 
що суперечить їхньому цільовому при-
значенню або може негативно впли-
вати на об’єкт культурної спадщини чи 
самі землі.

3. Встановлення обмежень щодо 
набуття окремих об’єктів культурної 

спадщини, а також певних земельних 
ділянок історико-культурного призна-
чення у приватну власність.

4. Встановлення охоронних зон, 
охоронюваних археологічних територій 
та історичних ареалів місць для забез-
печення пам’ятки та дотримання пра-
вового режиму земель історико-куль-
турного призначення.

5. Дозвільний характер проведення 
будь-яких земляних чи будівельних 
робіт або іншої господарської діяль-
ності на земельних ділянках істори-
ко-культурного призначення.

6. Землі історико-культурного при-
значення є особливо цінними зем-
лями і щодо них встановлено особли-
вий порядок припинення прав на них 
(ст. 150 ЗК України).

7. Можливість примусового викупу 
земельної ділянки за рішенням суду, 
якщо власник пам'ятки не вживає 
заходів щодо її збереження.

Особливості правового режиму 
земель історико-культурного призна-
чення проявляються під час набуття, 
здійснення та припинення права влас-
ності та права користування такими 
земельними ділянками, управління 
у сфері використання цих земель та їх 
правової охорони. На підставі проведе-
ного аналізу можна сформулювати таке 
визначення правового режиму земель 
історико-культурного призначення: 
це встановлений нормами земельного 
права порядок регулювання відносин 
у сфері охорони та обмеженого вико-
ристання земель історико-культурного 
призначення, що спрямований на збе-
реження об’єктів культурної спадщини, 
які на них розташовані.

Статтю присвячено дослідженню 
поняття «правовий режим земель 
історико-культурного призначен-
ня» та місця цієї правової категорії 
у земельному праві, запропоновано 
власне визначення правового режиму 
цієї категорії земель. Автором дослі-
джено чинне законодавство України 
та наукову літературу в цій сфері. 
Наведено різні підходи до розумін-
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ня правового режиму як юридичної 
категорії. Досліджено розуміння 
правового режиму земель як загалом, 
так і земель історико-культурного 
призначення. Окреслено проблема-
тику щодо відмінностей правового 
режиму земель історико-культурного 
призначення, охоронних зон, істо-
ричних ареалів міст та охоронюва-
них археологічних територій. Окрім 
того, автор підтверджує зв’язок 
між правовим режимом пам’яток та 
земельними ділянками, на яких вони 
розташовуються. Саме пам’ятка 
культурної спадщини є тим об’єк-
том, що зумовлює наявність правово-
го режиму земель історико-культур-
ного призначення. Наголошується, 
що особливості правового режиму 
земель історико-культурного при-
значення зумовлені потребою охоро-
ни і збереження об’єктів культурної 
спадщини. Проаналізовано розподіл 
повноважень у сфері охорони куль-
турної спадщини та її територій, 
що належать Кабінету Міністрів 
України, Міністерству культури 
та інформаційної політики України, 
а також місцевим органам охорони 
культурної спадщини. Проаналізова-
но обмеження щодо набуття об’єк-
тів культурної спадщини, а також 
певних земельних ділянок істори-
ко-культурного призначення у при-
ватну власність. Автор звертає 
увагу на важливість укладення охо-
ронних договорів, визначаючи у них 
обов’язки власників та перелік робіт, 
що необхідно здійснити. Дослідже-
но питання дозволів на проведення 
будь-яких земляних чи будівельних 
робіт або іншої господарської діяль-
ності на земельних ділянках істори-
ко-культурного призначення. Проа-
налізовано засади припинення прав 
на земельні ділянки історико-куль-
турного призначення та відповідаль-
ності за порушення у їх використан-
ні чи інші порушення законодавства 
про охорону культурної спадщини.

Ключові слова: правовий режим 
земель, правовий режим земель істо-

рико-культурного призначення, об’єкти 
культурної спадщини. 

Hulkevych O. Legal regime of  
lands of historical and cultural 
purpose

The article is devoted to the study 
of the concept of the legal regime of 
historical and cultural lands and its 
importance in land law of Ukraine, 
the definition of the legal regime of 
this category of land is proposed. The 
author studies the current legislation of 
Ukraine and the doctrine in this area. 
Different approaches to understanding 
the legal regime as a legal category 
are presented. The understanding of the 
legal regime of lands both in general 
and lands of historical and cultural 
purpose is studied. The author outlines 
the problems of differences in the legal 
regime of historical and cultural lands, 
protected areas, historical areas of cities 
and protected archaeological sites. 
In addition, the author confirms the 
connection between the legal regime of 
monuments and the land on which they 
are located. The monument is the object 
that determines the existence of the legal 
regime of historical and cultural lands. 
It is emphasized that the peculiarities of 
the legal regime of historical and cultural 
lands are due to the need to protect 
and preserve cultural heritage sites. 
The author analyzes the distribution 
of powers in the field of protection of 
cultural heritage and its territories 
belonging to the Cabinet of Ministers 
of Ukraine, the Ministry of Culture and 
Information Policy of Ukraine, as well 
as local bodies for the protection of 
cultural heritage. The author analyzes 
the restrictions on the question of private 
ownership on cultural heritage and its 
territoris. The author draws attention to 
the importance of concluding protection 
agreements, defining the responsibilities 
of the owners and the list of works that 
need to be done by them. The issue of 
permits for any type of works or other 
activities on land plots of historical and 
cultural significance has been studied. 
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The principles of termination of rights 
to land plots of historical and cultural 
purpose and liability for violations 
in their use or other violations of the 
legislation on protection of cultural 
heritage are analyzed.

Key words: legal regime of lands, 
legal regime of lands of historical and 
cultural purpose, cultural heritage.
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