ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Дубівської сільської ради №39/8
від 20 грудня
2018 року
ЕКОЛОГІЧНИЙ ПАСПОРТ
ДУБІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
№
з/п
1
2
3

Зміст питання

Інформація

Назва ОТГ
ПІБ голови
Посадова особа, що відповідає за
екологічні питання (ПІБ, посада,
контактний телефон, адреса
електронної пошти)
Чисельність населення ОТГ
Адміністративно-територіальні
одиниці (перелік, чисельність)

Дубівська сільська рада
Троцюк Роман Володимирович
Крупіца Галина Михайлівна, спеціалістземлевпорядник , тел. 99122, 0953153146
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Площа ОТГ

12453,39га
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Межування з іншими
адміністративно-територіальними
одиницями

Дубівська ОТГ на півночі межує
Секунською сільською радою, на заході з
Люблінецькою
ОТГ,
на
сході
з
Тойкутською
та
Доротищенською
сільською радами, на півдні з м.Ковель.

4
5

4997 осіб
Кількість населених пунктів – 8,
Бахів, Вербка, Городище, Гредьки,
Дубове, Красноволя, Мислина, Облапи

Природно-ресурсний потенціал
8

Водні ресурси

8.1

Наявні водні об’єкти (кількість,
назви):
- річки
- озера
- водосховища
- ставки
Оренда водойм:
- надані в оренду
- для рибогосподарських потреб
(назва, місцерозтащування, орендар,
інформація щодо укладеного договору)
- для рекреаційних потреб (назва,
місцерозтащування, орендар,
інформація щодо укладеного договору)
- технологічні водойми (назва,
місцерозтащування, орендар,
інформація щодо укладеного договору)
- не перебувають в оренді і є
потенційними для надання їх у
користування на умовах оренди

8.2

- 2 річки:
р. Рудка, р.Турія
- 2 озера: оз. Велике Облапське, оз. Мале
Облапське,
- 7ставків
- оз. Велике (за межами с. Облапи)
передане в оренду Новічевському Юрію
Васильовичу жителю м. Київ, площею
водного дзеркала -11,2 га для розведення
та вилову риби, дата укладання договору
оренди водного об’єкта – 01.07.2011 р.;
- ставок с. Дубове (в межах населеного
пункту), наданий в оренду Пастернаку
Анатолію Миколайовичу жителю м.
Ковель, площею водного дзеркала 0,22 га,
дата укладання договору оренди водного
об’єкта – 04.03.2005 р. №23;
.

8.3

Інформація щодо меліоративних мереж

МУВГ:
- осушувальні системи – 3 шт.
(Красновольська, Облапська,Грабовська)
- протяжність відкритої мережі каналів
та зарегульованих водоприймачів – 240,39
км, з них:
Канали – 122,4 км
Споруди – 117 шт
Дамби – 0,99 км
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Земельні ресурси:
- площа земельного фонду (тис. га), в
тому числі за структурою: забудованих,
с/г, лісовкритих, заболочених, інших
(тис. га та % від загальної площі)
- переважаючі грунти
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Надра:
- наявні корисні копалини, в тому числі
мінеральні води, сапропель (перелік)
- родовища що експлуатуються
(перелік, наявні дозвільні документи на
користування надрами: кому виданий,
серія, №)
- розвідані родовища
- місця незаконного видобутку
корисних копалин (піску, глини,
бурштину тощо)
Лісові ресурси:
- лісистість (відношення покритої
лісом площі до загальної площі району,
%)
- землі лісогосподарського призначення
(га)
- структура та вік лісових насаджень
- загальний запас деревини (тис. м3) кількість лісогосподарських
підприємств
- заготівля лісових ресурсів побічного
користування та другорядних лісових
матеріалів (в розрізі ресурсів із
зазначенням кількості)
- для населених пунктів:
- % озеленення
- наявність парків, скверів тощо (%
до загальної площі міста)

Всього земель – 12453.4 га ,
з них:
с/г – 7586,92. га;
лісовкриті – 3233,65. га;
забудовані – 796,79. га;
інші – 836,04. га.
Дерново-підзолисті, середньо підзолисті,
піщані та супіщані.
Торф, пісок, сапропель
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Кількість лісогосподарських підприємств
– 2.
ДП «Ковельське лісове господарство»:
- лісистість – 9,03 %;
- загальна площа – 865,3 га;
- землі лісогосподарського призначення –
849 га;
- вікова структура насаджень:
-молодняк-16,4%;
-середньовікові-51%;
-пристигаючі-25,1%;
-стиглі і пристигаючі-7,5%;
- середній вік насаджень – 53 роки;
- загальний запас деревини – 20,21 тис.м3;
- побічне користування:
-ягоди чорниці – 3 т.;
-сік березовий – 1,6 т.;
-ялина – 0,7 тис.шт.
Ковельське СЛАТ «ТУР»:
- лісистість – 20,5 %;
- загальна площа – 2222,92 га
- землі лісогосподарського призначення –

2222,92 га;
- структура лісових насаджень:
-сосна звичайна ;
-дуб звичайний ;
-граб звичайний ;
-береза повисла ;
-вільха чорна ;
-осика ;
-ялина європейська ;
- середній вік лісових насаджень – 49 років;
- загальний запас деревини – 19,16 тис.м3;
- заготівля лісових ресурсів побічного
користування – ягоди чорниці – 3,8 т.
12
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Мисливські угіддя:
- перелік, площа, місцезнаходження,
користувач, результати проведених
обліків мисливських тварин в розрізі
користувачів

ДП «Ковельське лісове господарство»:
- районна організація УТМР – 865га;
Мисливська дільниця Ковельського
СЛАТ «ТУР»:
Мале приватне підприємство
«Вероніка» - 656га;
Результати проведених обліків тварин
мисливської дільниці СЛАТ «ТУР»:
кількість бобрів – 188 шт, висновок про
перспективу
існування
поселення
–
перспективне;
- кількість ондатри – 80 шт, висновок
про
перспективу
існування
поселення – перспективне;

Природно-заповідний фонд:
Сучасний природно-заповідний фонд
- перелік об’єктів природноДубівської сільської ради місцевого
заповідного фонду (площа (га), назва
значення:
підприємства, організації, установиземлекористувача (землевласника), у
-ботанічна пам’ятка природи «Вільшаник-1»
віданні якого знаходиться об’єкт ПЗФ,
(площа 4,3 га, Ковельський держлісгосп);
згідно якого нормативно-правового
-ботанічна пам’ятка природи «Вільшаник-2»
акта створено (оголошено) даний
(площа 2,5 га, Ковельський держлісгосп);
об’єкт ПЗФ, об'єкти ПЗФ межі яких
встановлені в натурі):
- загальнодержавного значення
- місцевого значення
Джерела реального та потенційного впливу на довкілля
Житлово-комунальне господарство:
Населення сільської ради забезпечується
- об’єкти водопостачання (місце
водопостачанням за рахунок автономних
розташування, стан, потужність, які
систем водопостачання – артезіанські
населені пункти обслуговують,
свердловини та колодязі (всього: 1780
кількість свердловин: діючих,
колодязів, артезіанських свердловин -11).
законсервованих/затампонованих)
Більшість свердловин – це системи
водопостачання колишніх СВК та КСП, що
здійснюють постачання води, яка може
використовуватись лише як технічна.
Централізоване водопостачання є в с.Бахів і
с.Вербка . В с.Бахів забір води проводиться з
1 діючої свердловини, в с.Вербка здійснює

водопостачання комунальне підприємство.

- каналізаційно-очисні споруди (місце
розташування, стан, потужність, які
населені пункти обслуговують)

наявні каналізаційно-очисні
с.Вербка,
обслуговує
підприємство

споруди в
комунальне

- полігони твердих побутових відходів,
сміттєзвалища (місцерозташування,
потужність, стан заповнення, наявність
паспортів)
- яким чином здійснюється збір та
вивезення побутових відходів (твердих
та рідких)

На території
сільської ради відсутні
полігони твердих побутових відходів,
Основним суб’єктом поводження з
побутовими відходами в с.Облапи,Мислина
є сільське сміттєзвалище с. Облапи, паспорт
МВВ - відсутній, відсоток заповнення –
20 %;
1) соток заповнення – 25 %;
вивезення сміття проводиться в основному
власними засобами.
Рішенням сесії Дубівської сільської
ради від 03.04.2018 року №30/18 «Про
розроблення схеми санітарної очистки
населених пунктів Дубівської сільської
ради» надано дозвіл на замовлення та
виготовлення схеми санітарної очистки
населених пунктів Дубівської сільської ради
на рівні ліцензованої проектної організації.
Мешканці сіл Бахів, Вербка, Дубове
уклали договори на вивезення сміття з
комунальним підприємством РЖКП-2 . яке
здійснює перевезення та захоронення ТПВ.
.
Кількість спецтехніки – 1 трактор МТЗ
– 82.2 з причіпом.

- наявність схем планування територій,
генеральних планів, схем благоустрою
територій
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Транспорт та інфраструктура
(мережа автомобільних шляхів та їх
категорії, залізничні шляхи, кількість
мостів)
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Промисловість:
- перелік зареєстрованих суб’єктів

Наявні схеми планування Дубівської
сільської ради, схеми благоустрою сіл
Облапи, Мислина.
Наявні генплани – Дубове, Бахів, Вербка в
стадії виготовлення
Облапи, Мислина старі генплани, які не
відповідають новим встановленим межам.
Загальна довжина автодоріг державного
значення в межах району – 20,2 км .
Довжина доріг з твердим покриттям – 28 км.
На автомобільних дорогах розташовано – 2
мостові споруди
Основне коло промислових підприємств:

Акціонерні підприємства:
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господарювання усіх форм власності
(назва, місцерозташування, види
промислової продукції (діяльності),
наявність дозвільних документів)
- перспективи розвитку

ПАТ «Ковельмолоко», ПАТ «Ковельський
хлібокомбінат»
Державна власність – Ковельська МУВГ
Приватні підприємства:
ТзДВ «Агроспецпостач»
ТзОВ «Електро»
ТзОВ «ГалактикаАвто»
Волинський ЛВ УМГ ФУМГ «Львівтранс»
ТзОВ «Продтехоптторг»
ТзОВ «Транслегіон»
ТзОВ «НЗК»
ТзОВ ПМК-22 ЛТД
ТОВ «Ковельський ЗСБМ»
ТзОВ «Північ центр ЛТД»

Сільське господарство:
- перелік зареєстрованих суб’єктів
господарювання усіх форм власності
(с/г підприємства, господарства тощо),
види продукції (діяльності), наявність
дозвільних документів)
- перспективи розвитку

Основне
коло
сільськогосподарських
підприємств усіх форм власності:
СТзОВ "Облапське", с. Облапи, вирощування
зернових, технічних культур;
ТзОВ «Сотік АГРО»,вирощування зернових,
технічних культур
ТзОВ «Ратнівський аграрій», вирощування
зернових, технічних культур
.
Крім того діє 8 малих ф/г, які займаються
сільськогосподарською
діяльністю,
на
власних та орендованих землях.
Перспективи розвитку: реалізація поголів’я
ВРХ м’ясного і молочного напрямків.
вирощування фруктів та ягід.
Основні забруднювачі:
Сільське сміттєзвалище в с.Облапи

Екологічно небезпечні об'єкти
(основні забруднювачі навколишнього
природного середовища; підприємства
водопровідно-каналізаційного
Потенційно небезпечні об’єкти, які
господарства; хімічно-небезпечні
зареєстровані у Державному реєстрі ПНО:
- Газокомпресорна станція Ковель Волинського
об’єкти; вибухо-пожежонебезпечні
ЛВУМГ УМГ "Львівтрансгаз", с. Дубове,
об’єкти; гірничо-добувна
Ковельського району, Волинська області;
промисловість, добування газу,
добування сапропею; об’єкти по
обробленню, знешкодженню та
утилізації відходів; об’єкти
захоронення твердих побутових
відходів)
- перелік, місцезнаходження, власник
Геоекологічний стан та моніторинг довкілля
Стан використання водних ресурсів:
-скидання вод у поверхневі водні Спостереження за поверхневими водами на
об’єкти: нормативно очищених та території Ковельського району здійснюють:
забруднених, в тому числі на 1 Волинське обласне управління водних
мешканця
ресурсів (Волинська ГГМП), Ковельське
- дані моніторингу довкілля
міжрайонне
управління
водного

господарства (Ковельське МУВГ) та
Волинській
обласний
центр
з
гідрометеорології у пункті спостереження р.
Турія (р.Рудка)
За
даними
Волинського
обласного
управління водних ресурсів скидання
нормативно очищених та забруднених вод у
поверхневі водні ресурси суб’єктами
господарювання відсутнє.
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Стан атмосферного повітря:
- викиди забруднюючих речовин в
атмосферне повітря від стаціонарних
та пересувних джерел, в тому числі на
1 мешканця
- дані моніторингу довкілля
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Утворення відходів та поводження з
ними:
- перелік утворювачів за видами
відходів: тверді побутові, промислові,
будівельні тощо, кількість утворення в
рік, в тому числі на 1 мешканця

За даними Головного управління статистики
у Волинській області у 2017 році по
Ковельському
районі
обсяг
викидів
забруднюючих речовин в атмосферне
повітря від стаціонарних джерел становив
30,1 т., у тому числі: діоксиду сірки – 0,4 т.,
оксидів азоту – 0,6 т (у перерахунку на NO2).
Утворювачами відходів є населення,
установи, підприємства та організації
району. Відходи комунальні змішані;
На даний час на території сільської ради
облік утворення відходів не налагоджено і
тому загальний об’єм накопичених відходів
неможливо встановити.

- перелік виробників тваринницької
продукції, кількість утворених та
утилізованих відходів тваринного
походження, наявність укладених
виробниками договорів на утилізацію
відходів тваринного походження

На території ОТГ роздільне збирання
ресурсоцінних
компонентів
твердих
побутових відходів (ТПВ)
впроваджено
частково в населених пунктах Дубове, Бахів,
Вербка, на території населених пунктів
Облапи, Мислина, Городище. Гредьки.
Красноволя не впроваджено.
- видалення, утилізація, спалювання, Пункти прийому вторинної сировини на
наявність місць сортування сміття, території ОТГ відсутні, проте на наступні
наявність пунктів збору та переробки роки, у разі наявності коштів, планується
вторсировини
заключення
договорів
з
приватними
підприємцями
на
збір
та
прийом
вторсировини.
На території Дубівської сільської ради
(ОТГ) розміщено контейнери для збирання
змішаних відходів.
ліквідація
сміттєзвалищ

несанкціонованих Ліквідовано
сміттєзвалища.

3

несанкціонованих

Економіка природокористування
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Наявність програм екологічного
спрямування:
- назва програми, яким актом
затверджена

- Програма боротьби з борщівником
Сосновського в Дубівській сільській раді
на 2018-2022 роки рішення сесії від
16.10.18 №36/10
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Виконання природоохоронних
заходів, в тому числі підприємствами
та с/г виробниками (2017 рік):
- назва заходу, відповідальний
виконавець, обсяг фінансування
(заплановано на рік, фактично
профінансовано), результат
Надходження до місцевого бюджету
екологічних платежів:
(екологічного податку, рентної плати
за використання природних ресурсів
тощо)

Інвестиційні проекти:
- перелік, мета проекту, згідно якої
програми виконуються (плануються до
виконання), в якій стадії виконання
знаходяться

- Програма поводження з твердими
побутовими відходами на 2018-2022 роки
рішення сесії від 16.10.2018 року №36/11
Правила
благоустрою
населених
пунктів
Дубівської
сільської
ради
рішення сесії від 03.04.2018 року №30/17
- Програма охорони навколишнього
природного середовища на 2018-2021
роки,
затверджена
рішенням
сесії
Дубівської сільської ради рішення сесії
від 03.04.2018 року №30/17;
- Програма розвитку земельних відносин
та охорони земель на території Дубівської
сільської ради на 2017-2020 роки,
затверджена рішенням сесії Дубівської
сільської ради від 27.12.2016 року №16/24.
У 2018 році проводилась реалізація
інвестиційного
проекту
«Капітальний
ремонт
каналізаційної
мережі
по
вул..Ватутіна,108 с.Вербка Ковельського
району Волинської області», на виконання
якого було заплановано 624 426 грн.,
освоєно 602 585,72 грн.
Надходження до місцевого бюджету
Дубівської
сільської
ради
(ОТГ)
екологічних платежів у 2017 році:
- екологічний податок – 5,324 тис. грн.;
- платежі за шкоду, заподіяну внаслідок
порушення
природоохоронного
законодавства – 4,406 тис. грн..
У 2018 році за рахунок бюджету Дубівської
сільської
ради
реалізується
проект
«Капітальний ремонт каналізаційної мережі
по
вул..Ватутіна,
108
с.Вербка,
Ковельського району, Волинської області».
Мета:
відновлення
належного
стану
каналізаційної мережі.
Готовність – 92 %.

Екологічні проблеми та шляхи їх вирішення
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Перелік проблем (об’єкти житловокомунального господарства, незаконне
видобування корисних копалин,
радіаційне забруднення, транскордонні
ризики тощо)

1) Проблеми щодо поводження з
відходами – відсутність організованого
збору сміття та відсутність сучасної
системи сортування відходів з вилученням
ресурсоцінних матеріалів (скло, пластик,
папір) в районі, що призводить до появи
стихійних сміттєзвалищ та погіршення
екологічного стану території;
2) Проблема питного водопостачання –
населення
району
забезпечується
водопостачанням за рахунок автономних
систем
водопостачання:
артезіанські
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Комплекс заходів для поліпшення
екологічного стану (першочергові
завдання на 2018-2019 роки)

свердловини та колодязі.
3) Проблема каналізаційної системи
4) Відсутність в районі кар’єрів по
видобуванню піску – призводить до
порушення грунтів.
5) Підтоплення населених пунктів.
6) Наявність порушених земель.
1. Завершення реконструкції сільського
водозабору в с.Вербка Ковельського району.
2. Переведення решти котелень та
паливних
бюджетних
установ
на
альтернативні види палива.
3. Проведення розвідувальних робіт
запасів піску та відкриття додаткових
офіційних кар’єрів.
4. Паспортизація МВВ в с.Облапи.
5. Розробка і затвердження дієвих схем
санітарної очистки населених пунктів
Дубівської сільської ради.
6. Закриття існуючих звалищ, які не
відповідають встановленим нормам.
7.
Ведення
контролю
за
несанкціонованими
звалищами
на
околицях.
8. Будівництво нових полігонів, які
відповідатимуть
нормам
екологічної
безпеки та вимогам європейських директив.
9. Запровадження у населених пунктах
роздільного збирання побутових відходів.
10. Розміщення
майданчиків
для
роздільного сортування відходів. прийому
вторинної сировини.
11. Встановлення у населених пунктах
району спеціальних контейнерів для
роздільного збору скла, металу, паперу та
пластику.
12. Налагодження
регулярного
централізованого
збирання
та
транспортування
твердих
побутових
відходів.
13. Рекультивація порушених земель.
14. Заходи спрямовані на розчищення
меліоративних канав та облаштування
під’їздів до водойм комунальної власності
для забезпечення забору води пожежними
автомобілями по Дубівській сільській раді.
15. Проведення ро’яснювальної роботи з
землекористувачами, власниками земельних
часток
(паїв),
фермерськими
господарствами
щодо
заборони
випалювання рослинності та її залишків на
землях лісового фонду, в смугах відводу
автомобільних доріг, а також на інших
земельних ділянках, що межують з
лісовими насадженнями та торфовищами.

