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Про регіональну програму розвитку 
природно-заповідного фонду 
та формування регіональної 
екологічної мережі Рівненської 
області на 2010-2020 роки

На виконання рішення Рівненської обласної ради від 25.09.2009р. №1330 
(зі змінами від 11.09.2015 №1556 та від 17.06.2016 №203 ) „Про регіональну 
програму розвитку природно-заповідного фонду та формування регіональної 
екологічної мережі Рівненської області на 2010-2020 роки” департамент 
екології та природних ресурсів облдержадміністрації повідомляє.

Для забезпечення екологічного збалансованого розвитку, збереження 
популяцій видів рослин і тварин в Рівненській області створена та існує мережа 
природно-заповідного фонду, до якої станом на 20.01.2021 р. віднесено 317 
територій та об’єктів загальною площею 203,5 тис. га, що складає 10,15 % від 
загальної площі області, в тому числі 28 об’єктів загальнодержавного значення 
площею 90,3 тис. га та 289 об’єктів місцевого значення площею 113,2 тис. га.

Рішенням Рівненської обласної ради №1773 від 21 серпня 2020 року 
створено лісовий заказник місцевого значення „Обурок” площею 51 га в 
межах лісового масиву Сморжівського лісництва кв.ЗО (вид 1-3) ДП 
„Клеванський лісгосп” та рішенням Рівненської обласної ради №1774 від 21 
серпня 2020 року створено комплексну пам’ятку природи місцевого значення 
„Корецькомонастирська” площею 16,3га га на території Гвіздівської сільської 
ради Корецького району.

Указом Президента України № 1039/2009 від 11 грудня 2009 року створено 
національний природний парк „Дермансько-Острозький”. До території парку 
погоджено в установленому порядку включення 5448,3 гектара земель 
державної власності, а саме: 1647,6 гектара земель, що надаються (у тому числі
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із вилученням у землекористувачів) національному природному парку в 
постійне користування, і 3800,7 гектара земель, які включаються до його складу 
без вилучення. Національний природний парк створений на території 
Острозького та Здолбунівського районів Рівненської області. В згаданому 
вище Указі Президента вказується також на необхідність підготовки матеріалів 
щодо розширення території парку відповідно до наукового обґрунтування.

З метою виконання Указу Президента України № 1039/2009 від 11 грудня 
2009 року щодо розширення території ПІ 111„ Дермансько-Острозький” 
відповідно до наукового обгрунтування державним підприємством „Острозьке 
лісове господарство” погоджено розширення території національного 
природного парку за рахунок земельних ділянок підприємства загальною 
площею 2267,9 га, з них в т.ч. 1646 га з вилученням. Окрім того, погоджено 
включення до складу НІШ  „Дермансько-Острозький” з вилученням 657,3 га , 
які згідно до Указу Президента України № 1039/2009 від 11 грудня 2009 року 
увійшли до його складу без вилучення .

Відповідно до статті 52 Закону України „Про природно-заповідний фонд 
України", статті 204 Закону України „Про охорону навколишнього природного 
середовища", статті 21 Закону України „Про місцеві державні адміністрації” 
обласною державною адміністрацією погоджено зміну меж та розширення 
території Рівненського природного заповідника в межах Володимирецького та 
Рокитнівського районів Рівненської області, шляхом включення до його складу 
земель загальною площею 2289,4 га, які будуть надані у постійне користування 
Рівненському природному заповіднику, в тому числі за рахунок земель запасу 
водного фонду Більськовільської сільської ради площею 588,5 га та земель 
запасу лісогосподарського призначення Томашгородської сільської ради 632,9 
га.

В області в 2020 році продовжувались роботи щодо створення 
національного природного парку „Пуща Радзівіла”, орієнтовною площею 
24279,9га на території Рокитнівського району.

Українське товариство охорони птахів з січня 2019 року, за підтримки 
Франкфуртського зоологічного товариства, впроваджує на території України 
міжнародний проект „Полісся —  дика природа без кордонів: збереження 
одного з найбільших у Європі природних регіонів”, який має на меті створити в 
одному з найбільших природних районів у центрі Європи природну систему, 
екологічно спроможну формувати ландшафт та забезпечувати ефективну 
охорону біорізноманіття. Територія проектованого транскордонного 
біосферного резервату „Прип’ятське Полісся” (далі -  ТБР) охоплює північний 
схід Волинської і північ Рівненської та Житомирської областей загальною 
площею 880302 гектарів. До його складу увійдуть такі значні природно- 
заповідні об’єкти області - Рівненський природний заповідник, Нобельський 
національний природний парк, ботанічний заказник загальнодержавного 
значення Вичівський. Вони забезпечуватимуть функцію збереження, а на їх 
базі будуть виділені ділянки природного ядра та буферної зони. В 
адміністративно-територіальному відношенні проектована під ТБР територія 
включає 39 сільських рад в межах Рівненської області.Створення резервату й



особливості його зонування слугуватимуть не лише збереженню унікальної 
природи, а й розвитку зеленого туризму, місцевих промислів, ремісництва.

За інформаціями виконавців програми - районних державних 
адміністрацій, заплановані на 2020 рік заходи програми в області не виконані 
через відсутність фінансування.

В зв’язку з закінченням терміну дії Програми розвитку природно- 
заповідного фонду та формування регіональної екологічної мережі Рівненської 
області на 2019-2020 року пропонуємо зняти її
з контролю виконання .

Тетяна Біла 
267842

Директор департаменту Володимир ЗАХАРЧУК


