
Довідка про проект НПП «Мале Полісся» 

 

В результаті довготривалої (понад 10 років) узгоджувальної роботи 

Державного управління охорони навколишнього природного середовища в 

області з Мінприроди, місцевими органами влади та іншими установами, 

прийнято розпорядження голови облдержадміністрації від 16.06.2011 № 

248/2011-р «Про погодження створення національного природного парку 

«Мале Полісся». 

Проект НПП «Мале Полісся» передбачає створення на території 

Славутського та Ізяславського районів НПП загальною площею 9515,1 га на 

землях, що перебувають у користуванні ДП «Ізяславський лісгосп» – 5255,7 

га, ДП «Славутський лісгосп» – 3507,0 га, КП «Борисів» – 752,4 га, 

підпорядкування парку Мінприроди з відповідним фінансування з 

Держбюджету. 2764,0 га земель вилучаються у землекористувачів та 

надаються Парку в постійне користування, 6751,1 га земель включаються до 

його території без вилучення.  

Збільшення територій природно-заповідного фонду нашого краю 

забезпечить збереження, відтворення i раціональне використання природних 

ландшафтів Поділля з унікальними iсторико-культурними комплексами, які 

мають високе природоохоронне, естетичне, наукове, рекреаційне та 

оздоровче значення, дасть змогу забезпечити збереження флори Малого 

Полісся та фауни даної території. На території проектованого Парку 

зустрічаються 4 види тварин з Європейського Червоного списку, 101 вид 

Бернської конвенції, 11 видів тварин, які занесені до Червоної книги України 

та 53 види, включені до Переліку видів тварин, які підлягають особливій 

охороні у Хмельницькій області.  

Створення НПП «Мале Полісся» забезпечить Хмельницькій області 

лідерство у кількості територій природно-заповідного фонду України, дасть 

можливість планомірно розвивати чисельні напрямки господарської 

діяльності у регіоні із залученням коштів Державного бюджету, Державного 

фонду охорони навколишнього природного середовища, коштів міжнародних 

організацій, благодійних внесків тощо. 

НПП «Мале Полісся» стане каталізатором сталого розвитку регіону та 

базою для розвитку рекреаційної, туристичної, еколого-освітньої, 

природоохоронної, наукової діяльності, стимулом для розвитку супутніх 

видів підприємницької діяльності в районі.  

Крім того, дістане розвитку туристична галузь, яка, згідно затвердженої 

Стратегії регіонального розвитку області на 2011-2020 роки, є одним із 

найважливіших напрямів розвитку Хмельниччини на довгостроковий період. 

Створення Парку відповідає цій Стратегії і може бути привабливим для 

іноземних інвесторів та туристів. 

Розвиток туристичної інфраструктури буде сприяти створенню нових 

робочих місць, залученню вагомих інвестицій, активізує роботу закладів 

торгівлі, культурно-побутового та транспортного обслуговування. 



Мінприроди розробило проект Указу Президента України «Про 

створення національного природного парку «Мале Полісся», який у 

листопаді 2011 року було направлено на погодження в Мінекономрозвитку, 

Мінфін, Мінагрополітики, Держлісагентство, Держземагентство, НАН 

України та Хмельницьку ОДА. 

Мінекономрозвитку, Мінфін, Держземагентство та НАН України 

погодили проект Указу без зауважень. 

Не погодили проект Указу Хмельницька ОДА, Держлісагентство та  

Мінагрополітики. 

Разом з тим, Мінприроди, враховуючи виключну важливість 

збереження цінних природних та історико-культурних комплексів і об’єктів 

східної частини Малого Полісся, наполягає на створенні НПП, внесенні 

проекту Указу на затвердження КМУ та поданні на підпис Президентові 

України. 

Так, 18.01.2012 у Мінприроді відбулась нарада щодо погодження 

проекту Указу Президента 

За підсумками наради визнано за необхідне створити НПП «Мале 

Полісся»; Мінприроди разом з Хмельницькою ОДА та Держлісагентством 

доопрацювати проект створення НПП, підготувати та направити проект 

Указу на повторне погодження до Мінагрополітики, Держлісагентства та 

Хмельницької ОДА; Держлісагентству та Хмельницькій ОДА розглянути та 

погодити проект Указу. 

 

 

 

 


