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Рівненська обласна рада
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 віднесено 311 територій та об’єктів
загальною площею 181,5 тис. га, що складає 9,05 % від загальної площі області,
в тому числі 27 об’єктів загальнодержавного значення площею 64,9 тис. га та
284 об’єктів місцевого значення площею 116,6 тис. га.
Протягом року продовжувались роботи зі створення національного
природного парку „Нобельський”. Проведено 3 робочі зустрічі з керівництвом
ДП „Зарічненський лісгосп” та ДП „Володимирецький лісгосп” щодо створення
національного природного парку „Нобельський”, за результатами яких було
отримано погодження на включення 11690 га земель ДП „Зарічненський
лісгосп” в склад проектованого парку з вилученням. З метою нанесення меж і
площ проектованого національного природного парку „Нобельський” на
картографічний матеріал проведено 2 робочі зустрічі із громадськістю та
представниками відділу Держгеокадастру у Зарічненському районі.
Рішенням Рівненської облради від 04.11.2016 № 359 створено паркпам’ятку садово-паркового мистецтва місцевого значення „Дендропарк
І РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА РАД/

„Червона калина” площею 12,1962 га на території Жобринської сільської ради
Рівненського району .
Розпорядженням голови облдержадміністрації від 19.05.2016 № 281
схвалено та рішенням обласної ради від 17.06.2016 № 225 затверджено
Регіональну схему екологічної мережі Рівненської області.
На виконання п. 5 Указу Президента України від 23.05.2005 № 838 “Про
заходи щодо дальшого розвитку природно-заповідної справи в Україні” в
області продовжуються роботи щодо встановлення меж територій та об’єктів
природно-заповідного фонду в натурі. На виконання зазначених заходів в 2016
році виділено 58,95тис.грн. ДП „Рівненський науково-дослідний та проектний
інститут землеустрою” розроблено проекти землеустрою з організації та
встановлення меж територій природно-заповідного фонду: ботанічних
заказників
місцевого значення „Урочище Липне”, „Урочище Озарінь”,
„Урочище Потки”, „Урочище Вижар”.
В 2016 році ТзОВ „Інститут розробки інформаційних систем” м.Київ
розроблено геоінформаційну систему банку даних кадастрової інформації та
створено цифрову карту територій та об’єктів природно-заповідного фонду
області. На проведення зазначених робіт з обласного природоохоронного фонду
було виділено 49,4тис.грн.
За інформаціями
виконавців програми - районних державних
адміністрацій, заплановані на 2016 рік заходи програми в області не
виконані через відсутність фінансування.
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