
Млинівський район 
№ Категорія і назва об’єкта Тип Площа, га Місцезнаходження об’єкта Нормативно-правовий акт про створення 

об’єкта  
1. Заказник місцевого значення 

“Урочище “Добрятин” 
гідрологічний 129,0 околиця с. Добрятин Рішення облвиконкому від 22.11.1983 № 343 

(зміни згідно з рішенням облвиконкому  від 
18.06.1991 № 98) 

2. Заказник місцевого значення 
“Урочище “М’ятин” 

гідрологічний 152,0 Хорупанська сільська рада 
між селами М’ятин і Хорупань 

Рішення облвиконкому від 22.11.1983 № 343 
(зміни згідно з рішеннями облвиконкому від 

16.12.1986 № 345, від 18.06.1991  № 98)  
3. Заказник місцевого значення 

“Яр “Каменярня”, урочище “Біла дебря” 
геологічний 20,0 Вовковиївське лісництво 

ДП “Млинівський лісгосп” 
Рішення облвиконкому від 22.11.1983 № 343 
(зміни згідно з рішеннями облвиконкому від 

18.06.1991 № 98 та обласної ради  від 18.12.2009 
№ 1438) 

4. Заказник місцевого значення 
“Заплава річки Стир” 

гідрологічний 200,0 Ярославицька сільська рада 
між селами Межиріччя і Яловічі 

Рішення обласної ради від 27.05.2005 № 584  

5. Заказник місцевого значення 
“Грабовещина” 

ботанічний 4,3 ДП “СЛАП “Млинівський 
держспецлісгосп” 

Рішення обласної ради від 27.03.2009 
№ 1195  

6. Пам’ятка природи загальнодержавного 
значення 
“Урочище “Хвороща” 

ботанічна 37,2 Млинівське лісництво 
ДП “Млинівський  лісгосп” 

Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 
14.10.1975 № 780-р (зміни згідно з рішенням 

облвиконкому від 18.06.1991 № 98) 
7. Пам’ятка природи місцевого значення 

“Печений Віл” 
ботанічна 12,7 с. Кораблище Рішення обласної ради від 28.02.1995 № 33  

8. Заповідне урочище 
“Урочище “Берещина” 

лісове 2,7 Вовковиївське лісництво 
ДП “Млинівський лісгосп” 

Рішення облвиконкому від 18.06.1991 № 98 
(зміни згідно з рішенням обласної ради від 

18.12.2009 № 1438) 
9. Заповідне урочище 

“Урочище “Кароліна” 
лісове 4,3 Млинівське лісництво 

ДП “Млинівський лісгосп” 
Рішення облвиконкому від 18.06.1991 № 98 
(зміни згідно з рішенням обласної ради від 

18.12.2009 № 1438) 
10. Заповідне урочище 

“Урочище “Смордва” 
лісове 5,0 Вовковиївське лісництво 

ДП “Млинівський лісгосп” 
Рішення облвиконкому від 18.06.1991 № 98 
(зміни згідно з рішенням обласної ради від 

18.12.2009 № 1438) 
11. Заповідне урочище 

“Гора Смордва” 
лісове 5,0 с. Смордва Рішення обласної ради 

від 27.05.2005 № 584  
12. Заповідне урочище 

“Урочище “Війницьке” 
болотне 10,0 с. Війниця Рішення облвиконкому від 23.01.1990 № 10 

(зміни згідно з рішенням облвиконкому від 
18.06.1991 № 98) 

13. Парк-пам’ятка садово-паркового 
мистецтва місцевого значення 
“Острожецький парк” 

 16,0 с. Острожець Рішення облвиконкому від 22.11.1983 № 343 
(зміни згідно з рішенням облвиконкому від 

18.06.1991 № 98) 
14. Парк-пам’ятка садово-паркового 

мистецтва місцевого значення 
“Млинівський парк” 

 25,0 смт Млинів Рішення обласної ради від 13.10.1993 № 213  

 Всього заповідних об’єктів в районі - 14  623,2   
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