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Створена 30 квітня 2017 р.;

Адміністративний 

центр        с.Заброди

Кількість рад, що 

об'єдналися: 6

Площа об'єднаної 

територіальної громади: 

334.24 км 2

Кількість 

старостинських округів:
5

Чисельність населення 

громади: 10629

Сільське населення: 10629

Загальна інформація
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Загальна площа   - 33423,6 га. 

а саме:

• с/г призначення – 19381,5 га

• лісове господарство – 8088,4 га

• населені пункти – 5953,7 га



Заплава річки Вижівка
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Заплава річки Прип’ять
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Заплава річки Прип’ять



Пішохідний міст через р. Прип’ять



Площа не зневоложених (природних) болотних 

територій – 2625,0 га* 

• Гідрологічні заказники «Річицький» та 

«Щедрогірський»                             - 1681,5 га

• Площі колишніх торфорозробок 

(виготовлення торфокомпостів) - 31 га

*- (100% - державна власність)



Гідрологічний заказник «Щедрогірський»

Гідрологічний заказник «Річицький»



Торфорозробка

Торфорозробка



Площа зневоложених  болотних територій- 11300 га

а саме:

• випаси                                       – 4596,0 га

• рілля                                           – 5624,0 га

• без використання (під паром) – 1080,0 га
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Зневоложені болотні площі під випасами  
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Зневоложені болотні площі під ріллею

Зневоложені болотні площі під паром



Зневоложені болотні площі сільськогосподарського 

використання                                  – 11300  га  

а саме : 

• Приватна власність – 10,0 га

• Державна власність – 7749,0 га

• Отримані в рамках децентралізації – 3541,0 га*

*- (100% - комунальна власність)
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Площі отримані в рамках децентралізації - 3541,0 га

з них:

• Передано в оренду приватним власникам   – 15  га

• Передано в оренду юридичним особам – 240 га

• Готуються документи для 

• продажу права оренди – 1028,0 га

• Знаходяться під паром – 2157,6 га
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Осушувальна система :

• Довжина меліоративних каналів                – 497,1 км

• Кількість шлюзів                                            – 210 од.

• Кількість переїздів                                         – 175 од.

• Протяжність дренажної системи            – 2967 км



Очистка русла р. Хлинище
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