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Загальна інформація по Прилісненській об'єднаній 

територіальній громаді 

 Загальна площа об’єднаної територіальної громади  39145,8га 
 

 

 

 

 

 

 

 Середньорічна температура громади становить +7.2 °С 

 Сума річних опадів 591мм. 

 Глибина промерзання 20-25см. 

 Глибина стояння ґрунтових вод незволожених болотних угідь 0,3-1м, зволожених угідь 1-1,5м 

 У власності  громади перебуває розгалужена внутрішньо-господарська меліоративна 

система, яка була збудована ще за часів Радянського союзу колективними господарствами. 

Загальна протяжність системи 131,433км, в тому числі по старостинських округах: 

Городоцький – 43,518; Прилісненський 21,86км; Галузійський – 13,195км; Лишнівський -  

53,525км. Лишнівська осушувальна система перебуває у найбільш задовільному стані, 

оскільки збережена насосна, та гідроакумулюючі водойми площами 48га та 10,3га. В гіршому 

стані збережені Городоцька та Прилісненська осушувальні системи, але там також збережені 

гідроакумулюючі водойми площами 2,6га та 2,5га. 

 



 із них: 

 площ сільськогосподарського призначення (випаси та рілля) – 7757,4416 га 

 землі лісогосподарського призначення – 25299,376 га 

 площа населених пунктів – 2661,38 га 

 Площа не зневоложених (природних) та зневоложених болотних площ  у межах 

територіальної громади – 7169,6 га 

 з них: частка не зневоложених (природних) болотних площ і статус  – 4268,1 га в 

тому числі природозаповідного фонду 1091,070 га 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Велика частина болотних угідь (1091,070га) знаходяться 

у землях унікальної перлини Волині природного 

заповідника державного значення - Черемський  

загальна площа якого на території громади становить 2975,70 га 

 



 частка зневоложених болотних площ для 

сільськогосподарського використання – 2901,5 га 

 з них: 

 частка використання під випаси – 2073,34 га 

 частка використання під рілля – 828,9 га 

 частка без актуального використання (під паром) – 195,2 га 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



частка зневоложених болотних площ для видобутку торфу – 578,39 га 

з них: 

- частка площ, ще передбачених для видобутку – 554,7 га 

- відпрацьовані в процесі рекультивації – 241,9 га;  

- охоронні зони, споруди – 122,84 га,  

- в стадії підготовки до видобутку – 7,37га 



Ситуація із власністю болотних угідь: 

 Не зневоложені (природні) болотні площі – 

4268,10 га 

 із них: 

 частка у приватній власності – 0 га 

 частка у державній власності – 4246,32 га 

 частка повноцінних болотних площ, які 

знаходяться в комунальній власності – 21,8 га 

 Зневоложені болотні площі для 

сільськогосподарського використання 

(відповідно до вищезазначених абсолютних 

показників площ) – 2901,5 га 

 



Ситуація із власністю болотних угідь: 

 частка у приватній власності  - 1255,1 га 

 частка у державній власності – 1646,4 га 

 частка зневоложених болотних площ для 

потреб сільського господарства, які у 

найближчому майбутньому передбачені для 

передачі громадам – 1311,62 га 

 
 частка зневоложених болотних 

площ для потреб сільського 

господарства, які знаходяться в 

комунальній власності (не 

враховуючи зазначених вище площ, які 

були передані державою) – 7,2 га 



 Зневоложені болотні площі, використання для видобутку торфу 

 частка у власності підприємств з видобутку торфу – 578,39 га 

 частка у державній власності  - 578,39 га 

 частка зневоложених болотних площ для видобутку торфу, які у 

найближчому майбутньому передбачені для передачі громадам – 578,39 га 

 



Ситуація з використанням  
Не зневоложені (природні) болотні площі 

 у приватній власності - 0 

 у державній власності – 4246,32 га (використовується 

Державними лісогосподарськими підприємствами – 

812,1 га, природо-заповідним фондом – 1091,0 га) 

 надані державою в оренду приватним власникам – 0 га 

 у комунальній власності – 21,78 га (на даний час землі 

запасу) 

Зневоложені болотні площі для  

сільськогосподарського використання 

 у приватній власності – 1255,1 га, із них:  

872,8 га  - земельна частка (пай);  

382,30 га - особисті селянські господарства 

112,0 га - надано приватними власниками в оренду для 

товарного сільськогосподарського виробництва 

721,5 га - знаходяться в приватній власності під паром 

(низька орендна плата) 

 у державній власності – 1646,4 га, із них:  

195,2 га - передані в постійне користування 

1491,12 га - знаходяться під паром (іде процес передачі 

земель у комунальну власність) 

7,2 га - у комунальній власності (землі запасу) 

 



 

Зневоложені болотні площі,  

використання для видобутку торфу 

 частка площ, яка використовується 

державними підприємствами з видобутку 

торфу – 578,39 га 

 частка площ, на якій в цей час відбувається 

видобуток торфу – 206,2 га 

 частка зневоложених площ для видобутку, 

які мають бути віднесені або вже були 

віднесені до похідного (наступного) 

використання – 554,7 га 

 Які можуть бути види такого (наступного) 

використання? – оренда, постійне 

користування 

 підприємства з видобутку торфу 

використовують площі, які знаходяться в 

приватній власності на орендній основі 

 



Дякую за увагу! 

Контакти для співпраці 

 

Адреса: 44614, Волинська обл., Маневицький р-н, с. Прилісне, 

вул. Сойне, буд. 6б 

E-Mail адреса:  

Контактні телефони: +3 8 033 76 98 520, +3 8 033 76 98 517 

Голова: ТЕРЕЩЕНКО Ігор Ілліч 

 


