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Загальна площа громади – 31,6 тисяч га 

кількість населення – 12,7 тисяч осіб  

9 населених пунктів – 1 селище, 8 сіл 

Цумань 



Цуманська селищна об’єднана територіальна громада 

Знаходиться в східній частині регіону на межі з Рівненською 

областю, посередині між обласними центрами Луцьк-Рівне 

В південній частині зони Волинського Полісся на межі із 

лісостеповою зоною 

Територія громади знаходиться у центральній частині Волино-

Подільської плити на західній окраїні Східноєвропейської 

платформи, в межиріччях річок Стиру та Горині. 

За фізико-геоморфологічним районуванням територія ОТГ 

відноситься до Костопільського денудаційного рівнинного району 

Волинського Полісся. Костопільська рівнина визначена як окремий 

регіон та поділена на 8 районів, один з яких Ківерцівсько-

Цуманський. 

В гідрологічному відношенні територія громади розташована в 

межах Волино-Подільського артезіанського басейну (Поліський та 

Волинський райони) на Руській плиті. 

Є водоносні горизонти у відкладах верхньої крейди різних періодів, є навіть родовища мінеральних радонових 

вод в районі с. Грем’яче та в раойні с. Журавичі на межі з громадою. 

Найбільш важливу роль в живленні річок та боліт беруть води першого від поверхні водоносного горизонту в 

антропогенних відкладах – ґрунтові води глибини 0-5 м, інколи в басейні річок до 10 м. 

Луцьк 

Цумань 



Розподіл земель громади за 

призначенням: 

 

• лісові площі – 18 тисяч га  

• землі с/г призначення – 7,3 тисяч га 

• площа населених пунктів – 5,4 тисяч га 

с/г землі 
23% 

заліснені 
56% 

населені 
пункти 

17% 



Заболочення басейну річки Стир  

(р. Кормин, р. Рудка)  

в межах Цуманської ОТГ  

 

1923 рік 

Початок 2000 років 



Заболочення басейну річки Горинь в межах Цуманської ОТГ 

1923 рік 
Початок 2000 років 



Станом на 2019 р. найбільш цінним болотяним угіддям є 

Чортове болото. Ця історична назва зустрічається на 

російських картах 19 століття, польських – 21 століття 

залишилася такою і зараз 

Болото знаходиться на межі Волинської та Рівненської 

областей, розділене між ними Радзивиловим каналом 

Загальна площа до 1500 га, площа Волинської частини, 

що знаходиться в  Цуманській ОТГ – 668 га. Проте, якщо 

вважати болотом землі, де більше 30 см відкладень торфу, 

то в цю площу можна віднести всі чорно-вільхові 

деревостани по його межах і площу ще помножити на два 

Це все лісові заповідні території 

Наявність значної кількості маленьких річок (Кормин, Стрипа, 

Млинок, Рудка – басейн річки Стир;  

Путилівка – басейн річки Горинь та висока залісненість 

території сприяло утворенню великої кількості зволожених, 

надмірно-зволожених територій та водно-болотних угідь 

Водно-болотні угіддя 

 



Представлені як лісовими землями, так і 

луговими, частково як сільгоспугіддя 

Площа понад тисячу гектарів 

Лісові угіддя також є заповідними територіями, 

лугові з можливим частковим господарським 

використанням під сінокосіння 

Водно-болотні угіддя вздовж річки Кормин  

Площа близько – 700 га. В основному це 

сільськогосподарські угіддя - луки, частково рілля 

 

Водно-болотні угіддя вздовж річки Стрипа  

Площа близько – 500 га. Це лісові землі, частково луки 

Водно-болотні угіддя вздовж річки Млинок 



Площа близько – 700 га, на території Цуманської ОТГ 

близько 100 га.  

Це колишні торфорозробки та місця перспективного 

добування торфу. Після припинення торфорозробок 

більшість з них повторно затоплені - ренуталізовані 

під болотні угіддя (район села Клубочин) 

 

Водно-болотні угіддя вздовж річки Рудка 

Площа близько – 100 га. Зайняті частково 

лісовими, частково луговими угіддями. 

Водно-болотні угіддя вздовж річки Путилівка 



Підсумок: маємо до 500 га дрібних  

та більше 3 тисяч гектарів більших  водно-болотних угідь 



Вся територія Цуманської ОТГ входить в зону діяльності 

КНПП «Цуманська Пуща» - це основа його природно -

охоронної території, де зосереджено більше половини заповідних 

об’єктів та земель, що вилучені з господарського використання. 

Цуманська Пуща почала функціонувати з 2015 року 

(утворена у 2010 році) 

Це великий природо-охоронний об’єкт, де зосереджено:  

600 видів рослин (з них 29 віднесених до Червоної книги), 

250 видів хребетних тварин (з них 30 видів Червонокнижні)  

Ситуація по безхребетних тваринах ще вивчається 



Територія Ківерцівського національного природного парку  

«Цуманська пуща»  



Лісове господарство ДП «Цуманський лісгосп» було одним із 

найпотужніших в області, де працювало близько 900 чоловік  (на 

сьогодні 300 працівників) 

Розрахункова лісосіка в 2015 році складала понад 60 тис. м3 

рубок стиглого лісу та до 100 тис. м3 рубок догляду та санітарних 

рубок 

У 2019 році лісосіка становить 30 тис. м3 рубок стиглого лісу і 

22 тис. м3 рубок догляду, тобто менше третини порівняно із 2015 

року. Так як проект організації КНПП це не затверджений та обсяги 

рубок лісгоспу не погоджують - підприємство з 2020 року може бути 

повністю ліквідовано, що призведе до скорочення понад 200 

працюючих 

Доходи місцевого бюджету від діяльності лісгоспу складають 3,5 

мільйона гривень, хоча могли би бути на 1,5 мільйона гривень 

більше, але і ці надходження можуть звестись до нуля 

Проблеми Державного підприємства  

«Цуманський лісгосп» 



Проект організації та розвитку парку не підписано 

оскільки багато власників на інших територіях не 

погоджуються підписувати з парком документи та 

віддавати землі. 

 

На території Цуманського лісгоспу є великі площі 

сухих деревостанів, що є розсадником вторинних 

шкідників для суміжних здорових лісів.  

Суперечливість українського законодавства не дозволяє 

їх прибирати.  

Потрібно надати можливість лісгоспу насаджувати 

молоді ліси, котрі більше зв'язували б СО2 і покращували б 

не тільки екологічну ситуацію, а й економічну.  

Проблеми Державного підприємства  

«Цуманський лісгосп» 



Проблеми: 

 Відсутність фінансових надходжень від лісогосподарських земель та земель 

сільськогосподарського призначення 

 Відсутність можливості видобутку торфу, хоча зацікавленість інвесторів є (землі, які 

колись резервувались під торфорозробку є під охороною КНПП «Цуманська Пуща» 

забороняють нам це робити) 

 Відсутність додаткових джерел фінансування  

 Неврегульованість законодавства у сфері природоохоронних заходів (це приносить 

загальні збитки і громади не зацікавлені в таких заходах) 

 Є обмеження у використанні площ с/г угідь (неможливість з’єднання угідь в один 

більший масив, оскільки вони розділені заповідними об’єктами) 

 Занижена вартість 1 га орендованих земель (недоотримуємо в межах 1 млн. грн. через 

грошову оцінку земель с/г призначення)  

 Неможливість розміщення промислових підприємств (багато виробництв не можна 

розмістити, тому що вони не пройдуть погодження оцінки впливу на довкілля) 

 Громаді не передано землі сільгосппризначення Держгеокадастром 

 

 



Чого прагнемо 

 
 Залучення додаткових інвестиції в розвиток інфраструктури: 

зокрема, будівництва та ремонту доріг, розвитку пожежної охорони 

боліт чи лісових масивів, розвитку санітарно-курортного бізнесу 

тощо 

 Хочемо зацікавити і українську, і європейську спільноти, що 

локальна територія, якщо бере участь у вирішенні глобальних 

світових проблем, мала б отримувати якісь стимули із 

загальнодержавних та світових програм. Щоб не виходило – одним 

економіка і розвиток, іншим – екологія і занепад 

 На рівні загальнодержавному хотілося б зберегти лісогосподарське 

виробництво. Воно зараз і так з колишньої глибокої переробки дуба 

і сосни переорієнтовано на переробку сухостійної деревини та 

дров'яних відходів 

 



Дякую за увагу 

Контакти для співпраці 

Адреса: 45233, Волинська область, Ківерцівський район,  

смт Цумань, вул. Грушевського, 2 

e-mail адреса: tsuman.sr@i.ua 

Контактні телефони: +3 8 03365 9 43 55, + 3 8 068 020 81 77 

Голова: ДОРОШУК Анатолій Васильович 

 


