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          Р Е Є С Т Р 

місць видалення відходів в Рівненській області 
 

№ 

з/п 

Реєстраці

йний 

номер 

МВВ, 

дата 

реєстрації

- 

Дата 

останньої 

ревізії 

Найменування МВВ, код Місце 

знаходження 

МВВ, 

(населений 

пункт, район), 

код 

Повне 

найменування 

МВВ-та адреса 

власника МВВ, 

код 

Режим 

функціон

ування 

МВВ-

(діючих, 

закритих) 

Категорія 

екологічн

ої безпеки 

МВВ 

Характеристика МВВ 

(обсяг, площа,  

наземне, підземне) 

Характеристика відходів 

(найменування, група, клас 

небезпеки) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

 

1 

12.05. 

2000р. 

2000р.,2001р.

2002р.,2003р. 

2004р,2005р.,

2006р,2007р.,

2008р,2009р., 

2010р, 2011р. 

2012р, 2013р, 

2014р.,2015р. 

2016р  2017р. 

2018р.2019р. 

2020р.,2021 

 
 

Відвал фосфогіпсу 

7034 

с. Рубче 

Рівненського 

району  

564100000 

ВАТ “Рівне - 

азот” 

м.Рівне-17 

05607824 

діюче небез-

печні 

Обсяг-15406184т 

площа-68,5га 

(з врах.СЗЗ-106га) 

наземне 

Фосфогіпс-дигідрат 

24 

4 

Осад фосфогіпсу з сховищ 

фосфорної кислоти та рідких 

комплексних добрив  

24 

4 



 2 

2 

 

2 

12.05. 

2000р. 

2000р.,2001р.

2002р.,2003р. 

2004р,2005р.,

2006р,2007р.,

2008р,2009р., 

2010р,2011 р. 

2012 р,2013р 

2014р, 2015р. 

2016р.2017 р. 

2018р 2019р., 

2020 
 

Накопичувач для 

зберігання токсичних 

відходів 

7034 

с. Рубче 

Рівненського 

району  

564100000 

ВАТ “Рівне - 

Азот” 

м.Рівне-17 

05607824 

діюче небез-

печні 

Обсяг- 2.28305тис. т 

площа-2.1га 

(з врах.СЗЗ-39.6га) 

наземне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишки кубові від перегонки 

МЕА, утворені при 

виробництві аміаку  

24  

2 

Каталізатор з вмістом окису 

ванадію, відпрацьований  

24 

4 

Відходи виробничо-

технологічні, інші (тверді 

залишки від чищення 

обладнання органічних 

виробництв) 

24 

4 

Каталізатори  інші 

відпрацьовані  

(Д-11-90) 

24 

4 

Шлам, що утворюється в 

процесі очищення стічних вод 

на підприємстві (осад з фільтру 

поз.Ф.953) 

24 

4 

Шлами інші (осад з фільтру 

поз.608 з вмістом оксалату 

міді)  

24 

4 

 



 3 

3 

 

3 

12.05.2000р

. 

2000р.,2001р.

2002р., 

2003р. 

2004р,2005р.,

2006р, 

2007р.,2008р,

2009р., 

2010р,2011 р. 

2012 р, 2013р 

2014р 

.закритий 

2018р 

2019р., 2020, 

2021 

  

Полігон для 

складування 

побутових 

відходів 

7034 

с.Рубче 

Рівненського району  

564100000 

ВАТ “Рівне - 

азот” 

м.Рівне-17 

05607824 

Закрите 

з 

31.12.201

3 

припинен

о 

видалення 

ТПВ на 

полігон. 

Лист ПАТ 

«Рівнеазо

т 

від 

20.05.201

4 № 2364 

небез-

печні 

Обсяг- 

35,6976678.

т 

площа – 

1.74га 

(з 

врах.СЗЗ-

36га) 

наземне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відпрацьована фільтрувальна тканина, 

картон 

77 

4  

Відпрацьований фільтроперліт 

24 

4 

Відпрацьована інфузорна земля з 

фільтрів сірки, КЕК 

24 

4 

Відпрацьований катіоніт 

24 

4 

Відпрацьований силікагель 

24 

4 

Відходи деревообробної дільниці 

(тирса) 

20 

4 

Тверді побутові та будівельні відходи  

77 

4 

Відходи від обслуговування 

обладнання  

77 

4 



 4 

4 

 

4 

12.05.2000р

. 

2000р.,2001р.

2002р.,2003р. 

2004р,2005р.,

2006р,2007р.,

2008р,2009р., 

2010р,2011 р. 

2012 р, 2013р 

2014р.,2015р. 

2016р.2017р. 

2018р.2019р., 

2020, 2021 
  

Шламонакопич

увач 

7034 

с.Рубче 

Рівненського району  

564100000 

ВАТ “Рівне - 

азот” 

м.Рівне-17 

05607824 

діюче небез-

печні 

Обсяг-

1421,51122

1  

тис. т  

площа- 

34,5га 

наземне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рідкі відходи установки очистки 

нижчих дикарбонових кислот 

24 

3 

Шлам (нерозчинені залишки магнезиту 

в розчині нітрату магнію) 

24 

4 

Осад після реагентної очистки  стічних 

вод 

24 

4 

Осад споруд біохімічної очистки  

90 

4 

5 7 

05.05.2001р

. 

  Мулові 

майданчики 

очисних споруд 

06024 

м.Здолбунів 

вул.Шев- 

ченка,1 

5622650100 

 

 

 

 

ВАТ “Волинь” 

00293054 

діюче помірно

небез-

печні 

Обсяг-

6774м3 

225.8тонн 

Площа –

1355м3 

Відкрите 

заглиблене 

в землю 

Відходи, стабілізовані від біологічного 

оброблення 

4 

6 11 

19.10.2001р

. 

  Полігон 

побутових 

відходів 

06024  

с.Оженіно 

Острозького району 

5624286401 

 

 

 

 

ВАТ 

“Острозький 

цукровий 

завод” 

с.Оженіно 

Острозького 

району 

00372718 

діюче мало-

небезпе

чні 

10,00 тис. т 

2,26га 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

7 22 

20.04.2002р

. 

 Склад 

деревинних 

відходів 

07774 

смт Оржів 

вул.Завод 

ська,9 

5640100000 

ТзОВ “ОДЕК” 

Україна 

25322516 

діюче помірно 

небез-

печні 

64,00 тис.т 

1,96га 

Залишки кори для використання в 

сільському господарстві 2000.2.2.16 

Відсіви щепи технологічної (тріска 

деревинна) 2000.2.2.12 

20 

4 



 5 

8 23 

23.04.2002р

. 

24.04.2010 

23.06.2017 

29.09.2021 

Смизьке 

сміттєзвалище  

Державно-

комунального 

підприємства 

“Комунальник” 

01008 

с.Нова Миколаївка 

Дубенського району 

5621655900 

Державно-

комунальне 

підприємство 

“Комуналь-

ник” 

смт.Смига 

Дубенського 

району 

30981504 

діюче небезпе

чні 

7.887 тис.т 

2,1га 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

9 28 

25.06.2002р

. 

22.03.2007 

12.01.2010 

18.04.2013 

Костопільське 

сміттєзвалище 

фермерського 

господарства 

“Марічка” 

10 

м. Костопіль 

вул.Мазепи, 

5623450000 

Фермерське 

господарство 

“Марічка” 

21082829 

діюче помірно 

небез-

печні 

216,500 

тис.т 

7,0 га 

Наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

10 29 

15.08.2002р

. 

26.02.2013 

18.04.2017 

18.04.2018 

05.03.2019 

26.02.2020 
 

 

 

Кам”янське 

сміттєзвалище 

Кам”янської  

сільської ради 

Березнівського 

району 

01008 

с. Кам”янка 

Березнівського 

району 

5620485701 

Кам”янська   

сільська рада 

931 

діюче помірно 

небез-

печні 

1,029 тис.т 

1,0 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

11 30 

15.08.2002р

. 

26.02.2013 

18.04.2017 

18.04.2018 

05.03.2019 
26.02.2020 

 

 

Курганське 

сміттєзвалище 

Кам”янської  

сільської ради 

Березнівського 

району 

01008 

 

с. Кургани 

Березнівського 

району 

5620485701 

Кам”янська   

сільська рада 

931 

діюче помірно 

небез-

печні 

0,267 тис.т 

0,5 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 



 6 

12 31 

15.08.2002р

. 

26.02.2013 

18.04.2017 

18.04.2018 

05.03.2019 
26.02.2020 

 

 

Антонівське  

сміттєзвалище 

Кам”янської  

сільської ради 

Березнівського 

району 

01008 

с.Антонівка 

Березнівського 

району 

5620485701 

Кам”янська   

сільська рада 

931 

діюче помірно 

небез-

печні 

0,61 тис.т  

0,5 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

13 32 

22.08.2002р

. 

 Шламокопичув

ач 

ВАТ “РЗТА” 

07777 

с.Ставки 

Рівненського району 

5640100000 

 

ВАТ 

“Рівненський 

завод 

транспортних 

агрегатів” 

м.Рівне-21 

00235884 

закрите помірно 

небез-

печні 

5,750 

тис.тонн 

8,4га 

наземне 

Відходи від функціонування установок 

для очищення вод стічних, не 

позначені іншим способом 

9030.2.9.08 

90 

4 

Шлаки доменні (негранульовані) інші 

2711.2.9.07 

27 

4 

Відходи виробничо-технологічні 

виробництва чавуну та сталі 

2711.2 

27 

4 

Відходи виробничо-технологічні інші, 

не позначені іншим способом, або 

відходи від комбінованих процесів 

2711.2.9 

27 

4 

14 33 

28.11.2002р

. 

09.06.2017 

26.06.2019 

07.09.2021 

Сарненське 

сміттєзвали 

ще 

комерціалізова

ного 

підприємства 

“Трудівник”  

дійсний для  

КП ”Екосервіс” 

01007 

м.Сарни,  

562541010 

Сарненське 

комерціалізова

не 

підприємство“

Трудівник” 

м.Сарни, 

вул.Белгород 

ська,5 

139874410 

діюче помірно 

небез-

печні 

189,831 

тис.т 

7,0га, 

наземне 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 



 7 

15 39 

24.03.2003р

. 

22.02.2019 Мізоцьке 

сміттєзвалище 

01008 

смт Мізоч Здолбунів-

ського р-ну 

522655400 

Мізоцьке 

ВУЖКГ 

смт Мізоч 

Здолбунів-

ського р-ну 

03352225 

діюче небез-

печні 

24,270тис.т 

3,0 га, 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

16 40 

25.03.2003р

. 

  16.05.2014  
(до7 розділу) 

Сміттєзвалище 

Великоомелянс

ької сільської 

ради 

01008 

с.Велика Омеляна 

Рівненського р-ну 

5624682001 

Великооме 

лянська 

сільська 

рада 

с.Велика 

Омеляна 

Рівненського 

р-ну 

04387154 

закрите помірно 

небез-

печні 

3.92 тис т 

0.6га, 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

17 41 

25.03.2003р

. 

 19.07.2017 

   12.06.2018 

   26.02.2019 

Сміттєзвалище 

Зірненської 

сільської ради 

01008 

с.Зірне 

Березнівського   

р-ну 

5620485301 

Зірненська 

сільська 

рада 

04387970 

діюче помірно 

небез-

печні 

19,84 тис. т 

1,0га, 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

18 42 

26.03.2003р

. 

  28.08.2013 

  26.07.2017 

10.09.2018 

 

 

Сміттєзвалище 

Голубненської 

сільської ради 

(урочище 

“Синяківка”) 

01008 

с.Голубне 

Березнівського   

р-ну 

5620485301 

Голубненська 

сільська рада 

04984909 

 

 

діюче помірно 

небез-

печні 

1.490 тис.т 

0.5га, 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 



 8 

19 43 

26.03.2003р

. 

28.08.2013 

26.07.2017 

10.09.2018 

 

 

Сміттєзвалище 

Голубненської 

сільської ради 

(урочище 

“Турка”) 

01008 

 

 

с.Голубне 

Березнівського   

р-ну 

5620485301 

Голубненська 

сільська рада 

04984909 

 

діюче помірно 

небезпе

чні 

1.610 тис. т 

0.5га, 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

20 44 

02.04.2003р

. 

 Сміттєзвалище 

Катеринівської 

виправної 

колонії 

№46 

08354 

с.Катеринівка 

Сарненського району 

5625485403 

Катеринів-ська 

виправна 

колонія 

№46 

с.Катеринівка 

Сарненського 

району 

08680709 

діюче помірно 

небезпе

чні 

100,0 тис. т 

1.63га, 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

21 45 

04.04.2003р

. 

 

15.12.2017 Мулові 

майданчики  

КВП ВКГ 

“Дубноводокан

ал” 

01009 

1км від р.Іква 

очисні споруди 

м.Дубно 

5610300000 

 

КВПВКГ 

“Дубноводо-

канал” 

31525841 

діюче мало-

небезпе

чні 

10.600  

тис т 

0.13га, 

наземне 

Відходи від біологічного оброблення 

відходів 

1.48.00 

4 

 

22 46 

04.04.2003р

. 

 

02.03.2017 Сміттєзвалище 

Оржівської 

селищної 

ради 

04387102 

Очисні споруди 

Оржівського 

ВУЖКГ, 0,3км на 

північ від смтОржів 

5624655700 

Оржівська 

селищна 

рада 

04387102 

діюче небезпе

чні 

16,845 

тис.т 

0.6га, 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

23 47 

04.04.2003р

. 

 

19.04.2018 
 

Сміттєзвалище 

Клеванської 

селищної 

ради 

04387094 

0,5км на схід від смт 

Клевань 

5624655400 

Клеванська 

селищна рада 

(Підприємство 

„Комунскрвіс”) 

04387094 

діюче небезпе

чні 

52,09 тис т 

3,7га, 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 
77 

4 
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24 48 

04.04.2003р

. 

 

21.11.2011 

22.08.2012 

06.11.2015 

12.04.2017 

Сміттєзвалище 

Дубровицької 

міської 

ради 

010009 

Південний захід 

 м Дубровиця 

5621810100 

Дубровицька 

міська рада 

05390997 

діюче небезпе

чні 

24,00 тис. т 

1,9га, 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

25 49 

18.04.2003р

. 

 Поля фільтрації 

ДП 

“Дубенський 

цукровий 

завод” 

3003 

1.5км на пд.захід від 

с.Злинець 

56216500000 

ДП “Дубен-

ський 

цукровий 

завод”  

31424076 

діюче помірно 

небезпе

чні 

Проект  

58.0 

тис.т/рік 

92га, 

наземне 

Дефекат 

1583.2.9.03 

15 

4 

 

26 51 

26.06.2003р

. 

04.10.2016 

31.07.2018 

04.03.2019 

20.05.2021 

Сміттєзвалище 

Комунального 

підприємства 

“Рокитне-

комунсервіс” 

01008 

8км на північ від 

смтРокитне 

5625055100 

Комунальне 

підприємство 

“Рокитне-

комунсервіс” 

смтРокитне 

вул.Міцкевича,

1 

32124815 

діюче небезпе

чні 

34,308 

тис.т 

4.4 га, 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

27 52 

26.06.2003р

. 

 Сміттєзвалище 

Городоцької 

сільської ради 

(с.Карпилівка, 

урочище 

“Людвиполь”) 

01008 

с.Карпилів- 

ка, урочище 

“Людвиполь” 

5624650000 

Городоцька 

сільська 

рада 

04387183 

 

діюче небезпе

чні 

1,47 тис.т 

2.0га, 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

28 53 

26.06.2003р

. 

 Сміттєзвалище 

Городоцької 

сільської ради 

(с. Городок 

 урочище 

“Цегельня”) 
01008 

 

с. Городок 

урочище “Цегельня” 

5624650000 

Городоцька 

сільська 

рада 

04387183 

 

діюче небезпе

чні 

3,10 тис.т 

1.0га, 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 
77 

4 
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29 54 

26.06.2003р

. 

 Сміттєзвалище 

Вербської 

сільської ради 

(с. Верба  

урочище  

“Біля 

Кудрика”) 

Дубенський 

район 

01008 

с. Верба 

 урочище “Біля 

Кудрика” 

5621681201 

 

Вербська 

сільська рада 

04385232 

 

діюче небезпе

чні 

0.200 тис.т 

0.5га, 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

30 55 

26.06.2003р

. 

 Сміттєзвалище 

Вербської 

сільської ради 

(с. Софіївка 

 урочище 

“Глубша”) 

Дубенський 

район 

01008 

с. Софіївка 

 урочище “Глубша” 

5621681201 

 

Вербська 

сільська рада 

04385232 

діюче небезпе

чні 

0.130 тис.т 

0,5га, 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

31 56 

26.06.2003р

. 

04.02.2013 

23.08.2016 

21.01.2020 

Сміттєзвалище 

Оженинської 

сільської ради 

01008 

 

3 км на захід від 

смтОженин 

Острозького району 

5640900000 

Оженинська 

сільська рада 

32005167 

 

діюче небезпе

чні 

27,300 

тис.т 

4,4га, 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

32 57  

22.10.2003р

. 

30.12.2014 

16.06.2017 

05.07.2018 

16.08.2019 

24.05.2021 
 

Поліське 

сміттєзвалище 

Поліської 

сільської ради 

Березнівського 

р-ну 

01008 

 

     км      на  

від  

с. Поліське  

Березнівського 

району 

5620487009 

Поліська 

сільська рада 

420 

 

діюче небезпе

чні 

0.420 тис.т 

1,5га, 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 
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33 58  

18.12.2003р

. 

15.06.2007 

05.06.2009 

02.12.2021 

Сміттєзвалище  

КП „Обрій” 

(АКВА) 

01008 

Смт Володи-мирець, 

вул.Грушев-

ського,68 

5620855100 

 

КП “АКВА” 

смтВолоди-

мирець, 

вул.Грушев-

ського,68 

30925565 

діюче небезпе

чні 

56.04 тис.т 

1.2га, 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

34 59 

18.12.2003р

. 

25.05.2017 Сміттєзвалище  

Рафалівської 

селищної ради 

01008 

с. Рафалівка 

Володимирецького 

р-ну 

5620855400 

с. Рафалівка 

Володимирець

кого р-ну 

вул.1Травня,17 

04388127 

діюче небезпе

чні 

19,430 

тис.т 

3.1га, 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

35 60  

18.12.2003р

. 

08.02.2013 Сміттєзвалище  

Плосківської 

сільської ради 

01008 

 

с.Плоска 

Острозького району 

5640900000 

с.Плоска 

Острозького 

району 

05273151 

діюче небезпе

чні 

4,500 тис. т 

1.2га, 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

36 61 

09.01.2004р

. 

10.12.2013 Склад 

зберігання 

відпрацьованих 

ртутьвмісних 

ламп ТзОВ 

“Еко-Хелп” 

07774 

м.Рівне, вул.Черни-

шова,7 

5640100000 

ТзОВ “Еко-

Хелп” м.Рівне, 

вул.Тиха,12 

22572279 

діюче небезпе

чні 

Проект 

40000 шт. 

0,004 га 

наземне 

Лампи люмінісцентні та відходи, які 

містять ртуть, інші зіпсовані або 

відпрацьовані 

7710.3.1.26 

1 

1 

37 62 

13.02.2004р

. 

16.06.2017 

17.10.2019 

Сміттєзвалище 

м.Дубно 

01007 

м.Дубно 

5610300000 

  

ВУКГ м.Дубно 

13992262 

діюче небезпе

чні 

821.000 

тис. т 

5.0 га 

наземне 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 
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38 63 

06.04.2004р

. 

09.03.2011 

03.12.2012 

26.02.2014 

25.07.2019 

Сміттєзвалище 

Великомежиріц

ька селищної 

ради 

01008 

смт. В.Межиричі 

56230811001 

Великомежирі

цька селищної 

ради 

Корецького  

р-у 

04385971 

діюче небезпе

чні 

1,416 ттис.т 

2.0 га 

наземне 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

7720.3.1.01 

77 

4 

39 65 

09.07.2004р

. 

 

09.07.2004 

30.01.2007 

14.03.2008 

02.03.2009 

15.03.2010 

22.02.2011 

09.04.2012 

Звалище 

відходів 

шиферного 

виробництва 

31729043  

м.Здолбунів, 

вул.Шевченка,1 

5622610100 

ВАТ “Волинь-

Шифер” 

31729043 

закрите небезпе

чні 

117,561 

тис.т 

2,5га 

наземне 

 

Відходи сировини 

2665.1.1 

1 

4 

Бій  виробів асбестоцементних 

2665.2.9.03 

1 

4 

40 67 

18.02.2005р

. 

 

 Сміттєзвалище 

Новоукраїнськ

ої сільської 

ради (с.Козлин, 

с.Ремель) 

Рівненського р-

ну 

01008 

 

с.Козлин, с.Ремель 

Рівнен 

ського р-ну 

5624687001 

Новоукраїн 

ська сільська 

рада, 

с.Новоукраїнка 

Рівненського 

р-ну 

04387266 

діюче небезпе

чні 

1,980 тис.т 

2,5га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

41 68 

18.02.2005р

. 

 

 Сміттєзвалище 

Новоукраїнськ

ої сільської 

ради 

(с.Ново-

українка, 

с.Радиславівка  

Рівненського р-

ну 

01008 

 

с.Новоукраїнка, 

с.Радиславівка  

Рівнен 

ського р-ну 

5624687001 

Новоукраїн 

ська сільська 

рада, 

с.Новоукраїнка 

Рівненського 

р-ну 

04387266 

діюче небезпе

чні 

2,340 тис. т 

2.0га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 
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42 69 

18.02.2005р

. 

 

 Сміттєзвалище 

Селищенської 

сільської ради 

(с.Селище) 

Сарненського 

району 

01008 

 

с.Селище Сарнен 

ського району 

5625486801 

Селищен 

ська сільська 

рада 

с.Селище 

Сарнен 

ського району 

04387450 

діюче небезпе

чні 

0,00 тис. т 

0.2га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

43 70 

18.02.2005р

. 

 

 Сміттєзвалище 

Селищенської 

сільської ради 

(с.Чабель)  

Сарненського 

району 

01008 

с.Чабель Сарнен 

ського району 

5625486801 

Селищен 

ська сільська 

рада с.Селище 

Сарнен 

ського району 

04387450 

діюче небезпе

чні 

0,00 тис. т 

0.2га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

44 71 

18.02.2005р

. 

 

 Сміттєзвалище 

Селищенської 

сільської ради 

(с.Ясногірка) 

Сарненського 

району 

01008 

 

с.Ясногірка Сарнен 

ського району 

5625486801 

Селищен 

ська сільська 

рада 

с.Селище 

Сарнен 

ського району 

04387450 

діюче небезпе

чні 

0,00 тис.т 

0.5га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

45 72 

18.02.2005р

. 

 

 Сміттєзвалище 

Виривської 

сільської ради 

(с.Вири, 

с.Гранітне) 

Сарненського 

району 

01008 

с.Вири, с.Гранітне 

Сарнен 

ського району 

5625486801 

Виривська 

сільська рада 

с.Вири Сарнен 

ського району 

04387705 

закрите 

(Рішення 

Вирівськ

ої 

сільської 

ради № 

532 від 

21.11. 

2012 р.) 

небезпе

чні 

0,45 тис.т 

0.3га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 
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46 73 

18.02.2005р

. 

 

 Сміттєзвалище 

Виривської 

сільської ради 

(с.Федорівка, 

с.Олексіївка 

Сарненського 

району) 

01008 

с.Федорівка, 

с.Олексіївка Сарнен 

ського району 

5625486801 

Виривська 

сільська рада 

с.Вири 

Сарненсько 

го району 

04387705 

закрите 

(Рішення 

Вирівськ

ої 

сільської 

ради № 

532 від 

21.11. 

2012 р.) 

небезпе

чні 

0,20 тис.т 

0.5га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

47 74 

28.03.2005р

. 

09.03.2011 

03.12.2012 

09.10.2019 

31.01.2020 

26.01.2021 

26.01.2022 

Сміттєзвалище 

м.Корець 

01009 

м.Корець 

5623010100 

КП 

“Корецьжит-

локомунсер-

віс” м.Корець, 

вул.Радян-

ська,21 

31014013 

діюче небезпе

чні 

59,5 тис.т 

5 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4  

48 75 

11.05.2005р

. 

2000 2001 

2002 

2003   2004 

2005   2006 

2007   2008 

2009   2010 

2011   2012  

2013   2014 

2015   2016 

2017   2018 

2019, 2020, 

2021 

 

Котлован на 

території 

відвалу огарку 

06024 

м.Рівне-17 

5610100000 

ВАТ 

“Рівнеазот” 

05607824 

діюче небезпе

чні 

143,875 

тис т 

19.05га 

наземне 

 

Відходи від чистки вагонів (баласт) 

60 

4 

Відходи змішування будівництва та 

знесення будівель та споруд 

45 

4 

Осад споруд біохімічної очистки  

90 

4 

Шлам (нерозчинні залишки 

магнетизму в розчині нітрату магнію) 

24 

4 

Тверді побутові та будівельні відходи 

77 

4 

Відходи від обслуговування 

обладнання 

77 

4 



 15 

49 76 

16.11.  

2005р. 

 

21.06.2010 Відстійники 

ТзОВ 

“Укрмолпродук

т” 

с.Злинці 

Дубенського 

району 

07774 

с.Злинці 

Дубенського району 

5621681604 

ТзОВ 

“Укрмол-

продукт” 

с.Злинці 

Дубенського 

району 

31126518 

діюче небезпе

чні 

48.000  

тис т 

1.5га 

наземне 

Відходи рідкі очищення вод стічних 

15 

4 

50 77 

16.11.  

2005р. 

 Сміттєзвалище 

Бабинської 

сільської ради 

(с.Бабин, 

Гощанський  

район) 

01008 

с.Бабин, Гощанський  

район 5621280401 

Бабинська 

сільська рада 

с.Бабин, 

Гощанського  

району 

04385422 

діюче небезпе

чні 

1,275 тис.т 

0.25га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

51 78 

16.11.2005р

. 

19.05.2017 

13.03.2018 

10.04.2019 

09.06.2021 
 

Сміттєзвалище 

Балашівської 

сільської ради 

(с.Балашівка) 

01008 

с.Балашівка, 

Березнівський  район 

5620480401 

Балашівська 

сільська рада 

с.Балашівка, 

Березнівського  

району 

04387852 

діюче небезпе

чні 

0.572 тис.т 

1.0га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

52 79 

16.11.2005р

. 

19.05.2017 

13.03.2018 

10.04.2019 

09.06.2021 
 

Сміттєзвалище 

Балашівської 

сільської ради 

(с.Михалин) 

01008 

с.Михалин, 

Березнівський  район 

5620480401 

Балашівська 

сільська рада 

с.Балашівка, 

Березнівського  

району 

04387852 

діюче небезпе

чні 

0.284 тис.т 

0.5га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 



 16 

53 80 

16.11.2005р 

07.05.2021 Сміттєзвалище 

Велико-

клецьківської 

сільської ради 

(с.Велика 

Клецька 

Корецького 

району) 

01008 

Велика Клецька 

Корецького району 

5620480401 

Велико-

клецьківська 

сільська рада 

Велика 

Клецька 

Корецького 

району 

04387852 

діюче небезпе

чні 

0,140 тис.т 

0.25га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

54 81 

22.11.2005р 

 Сміттєзвалище 

Вельбівненсько

ї сільської ради  

01008 

с.Вельбівне 

Острозького району 

5624281201 

Вельбівнен 

ська сільська 

рада 

с.Вельбівне 

Острозького 

району 

04386947 

діюче небезпе

чні                                                                

2,580 тис.т 

0.5га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

55 82 

22.11.2005р 

 Сміттєзвалище 

Української 

сільської ради  

Острозького 

району 

01008 

 

с.Українка 

Острозького району 

5624288001 

Українська 

сільська рада 

с.Українка 

Острозького 

району 

04386442 

діюче небезпе

чні                                                                

0,00 тис т 

0.5га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

56 83 

23.11.  

2006р. 

07.04.2017 

26.06.2018 

29.10.2020 

Сміттєзвалище 

Губківської 

сільської ради  

Березнівського 

району 

01008 

 

с. Губків 

Березнівського 

району 

562084401 

Губківська 

сільська рада 

с. Губків 

Березнівського 

району 

04388001 

діюче небезпе

чні                                                                

4,01 тис т 

1.0га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 



 17 

57 84 

23.11.2006р

. 

26.03.2014 

19.07.2017 

18.05.2018 

05.11.2019 

29.06.2021 
 

 

Сміттєзвалище 

Прислуцької 

сільської ради 

(с.Прислуч) 

Березнівського 

району 

01008 

 

с. Прислуч 

Березнівського 

району 

5620488301 

Прислуцька 

сільська рада 

с. Прислуч 

Березнівського 

району 

04388047 

діюче небезпе

чні                                                                

7.314 тис.т 

0.2га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

58 85 

23.11.2006р

. 

26.03.2014 

19.07.2017 

18.05.2018 

05.11.2019 

29.06.2021 
 

 

 

Сміттєзвалище 

Прислуцької 

сільської ради 

(с.Хотинь)  

Березнівського 

району 

01008 

 

с.Хотинь 

Березнівського 

району 

5620488301 

Прислуцька 

сільська рада 

с. Прислуч 

Березнівського 

району 

04388047 

діюче небезпе

чні                                                                

4 095 тис.т 

0.2га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

59 86 

23.11.2006р

. 

05.10.2017 

29.03.2018 

13.03.2019 

11.08.2020 

16.06.2021 

Сміттєзвалище 

Яринівської 

сільської ради 

Березнівського 

району 

01008 

 

с.Яринівка 

Березнівського 

району 

5620489501 

Яринівська 

сільська рада 

с. Яринівка 

Березнівського 

району 

04388099 

діюче небезпе

чні                                                                

2.582 тис.т 

1.0га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

60 87 

24.11.2006р

. 

20.06.2018 

21.06.2019 

11.08.2020 

16.06.2021 

Сміттєзвалище 

Полянської 

сільської ради 

Березнівського 

району 

01008 

 

с. Поляни 

Березнівського 

району 

5620488001 

Полянська 

сільська рада 

с. Поляни 

Березнівського 

району 

04388030 

діюче небезпе

чні                                                                

3.981 тис.т 

1.0га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

61 88 

24.11.  

2006р. 

05.09.2013 

31.05.2017 

16.11.2018 

12.12.2019 

16.07.2021 

Сміттєзвалище 

Вітковицької 

сільської ради 

Березнівського 

району 

01008 

 

с. Вітковичі 

Березнівського 

району 

5620482701 

Вітковицька 

сільська рада 

с. Вітковичі 

Березнівського 

району 

04387912 

діюче небезпе

чні                                                                

5,610 тис.т 

0.3 (0.5)га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 



 18 

62 89 

24.11.2006р 
22.08.2017 

27.09.2018 

13.05.2021 

Сміттєзвалище 

Бистрицької 

сільської ради 

Березнівського 

району 

01008 

 

с. Бистричі 

Березнівського 

району 

5620481801 

Бистрицька 

сільська рада 

с. Бистричі 

Березнівського 

району 

04387898 

діюче небезпе

чні                                                                

8.124 тис т 

2га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

63 90 

24.11.2006р 
25.07.2016 

21.09.2017 

25.09.2018 

03.06.2021 

 
 

Сміттєзвалище 

Тишицької 

сільської ради 

Березнівського 

району 

01008 

 

с. Тишиця 

Березнівського 

району 

5620488601 

Тишицька 

сільська рада 

с. Тишиця 

Березнівського 

району 

04388053 

діюче небезпе

чні                                                                

8.14 тис т 

0.2га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

64 91 

24.11.2006р 

25.07.2016 

06.07.2017 

15.05.2018 

10.04.2019 

21.08.2020 

25.11.2021 
 

Сміттєзвалище 

Соснівської 

селищної ради 

Березнівського 

району 

01008 

 

смтСоснівка 

Березнівського 

району 

5620455700 

Соснівська 

селищна рада 

смт Соснівка 

Березнівського 

району 

04387846 

діюче небезпе

чні                                                                

5.926 тис. т 

1.0га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

65 92 

24.11.2006р 
27.03.2017 

24.07.2018 

04.09.2019 

21.10.2020 

25.11.2021 

Сміттєзвалище 

Маринин 

ської сільської 

ради 

Березнівського 

району 

01008 

 

с. Маринин 

Березнівського 

району 

5620486601 

Марининська 

сільська рада 

с. Маринин 

Березнівського 

району 

04388001 

діюче небезпе

чні  30                                                              

3.6442 

тис.т 

1.0га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

66 93 

24.11.2006р 
17.08.2017 

25.09.2018 

02.04.2021 
 

Сміттєзвалище 

Моквин 

ської сільської 

ради 
Березнівського 

району 

01008 

 

с. Моквин 

Березнівського 

району 

5620487010 

Моквинська 

сільська рада 

с. Моквин 

Березнівського 
району 

04387830 

діюче небезпе

чні                                                                

17.08 тис т 

1.0га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 
комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 



 19 

67 94 

24.11.2006р 
12.05.2017 

11.08.2020 

16.06.2021 

Сміттєзвалище 

Малин 

ської сільської 

ради 

Березнівського 

району 

01008 

 

с. Малинськ 

Березнівського 

району 

5620486201 

Малинська 

сільська рада 

с. Малинськ 

Березнівського 

району 

04387993 

діюче небезпе

чні                                                                

10.679 тис 

т 

1.0га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

68 95 

24.11.2006р 

03.09.2014 

23.05.2017 

09.08.2018 

10.07.2019 

31.07.2020 

02.04.2021 

Сміттєзвалище 

Друхів 

ської сільської 

ради 

Березнівського 

району 

01008 

 

с. Друхів 

Березнівського 

району 

5620484801 

Друхівська 

сільська рада 

с. Друхів 

Березнівського 

району 

04387964 

діюче небезпе

чні                                                                

2.27 тис т 

1.0га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

69 96 

24.11.2006р 

 Сміттєзвалище 

Олександрійськ

ої сільської 

ради 

01008 

 

с. Олександрія 

Рівненського району 

5624680401 

Олександрій 

ська сільська 

рада 

с. Олександрія 

Рівненського 

району 

 04387119 

закрите небезпе

чні                                                                

0,575 тис.т 

2.0га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

70 97 

21.05.2007р 

19.07.2010 Сміттєзвалище  

Зарічненської 

селищної  ради 

01008 

 

смт Зарічне 

5622255100 

Зарічненська 

селищна рада 

смт Зарічне 

Рівненської 

області 

 04387119 

діюче небезпе

чні                                                                

13.460 

тис.т  

4.0га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

71 98 

21.05.2007р 
24.05.2017 

13.08.2019 

Сміттєзвалище 

Вичівської 

сільської ради 

(с. Вичівка) 
Зарічненський 

район 

01008 

 

с.Вичівка Зарічнен 

ського району  

5622280701 

Вичівська 

сільська рада 

с. Вичівка 

Зарічнен 
ського району 

 04386522 

діюче небезпе

чні                                                                

0.990 

тис.т 

0.9 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 
комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 
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72 99 

21.05.2007р 
24.05.2017 

13.08.2019 

Сміттєзвалище 

Вичівської 

сільської ради 

(с. Бутово) 

Зарічненський 

район 

01008 

 

с.Бутово Зарічнен 

ського району  

5622280701 

Вичівська 

сільська рада 

с. Вичівка 

Зарічнен 

ського району 

 04386522 

діюче небезпе

чні                                                                

0.510тис.т 

0.2 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

73 100 

21.05.2007р 
24.05.2017 

13.08.2019 

Сміттєзвалище 

Вичівської 

сільської ради 

(с. Бродниця) 

Зарічненський 

район 

01008 

 

с.Бродниця Зарічнен 

ського району  

5622280701 

Вичівська 

сільська рада 

с. Вичівка 

Зарічнен 

ського району 

 04386522 

діюче небезпе

чні                                                                

0.510 тис.т 

0.4 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

74 101 

21.05.2007р 

15.09.2017 

19.09.2018 

03.09.2019 

12.11.2020 
 

Сміттєзвалище 

с.Дібрівської 

сільської ради 

(с.Дібрівськ) 

Зарічненський 

район 

01008 

 

с.Дібрівськ Зарічнен 

ського району  

5622881001 

Дібрівська 

сільська рада 

с.Дібрівськ 

Зарічнен 

ського району 

 04526555 

діюче небезпе

чні                                                                

0.748тис.т 

5.0 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

75 102 

22.05.2007р 

 Сміттєзвалище 

Обарівської 

сільської ради 

(с.Обарів) 

Рівненський 

район 

01008 

 

с.Обарів Рівнен 

ського району  

5624687401 

Обарівська 

сільська рада 

с.Обарів 

Рівнен 

ського району 

 04387272 

закрите небезпе

чні                                                                

3,00 тис.т 

1.4 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

76 103 

22.05.2007р 

 Сміттєзвалище 

Грем”яцької 

сільської ради 

(с.Грем”яче) 
Острозький 

район 

01008 

 

с.Грем”яче 

Острозького 

району  

5624282800 

Грем”яцька 

сільська рада 

с.Грем”яче 

Острозького 
району 

04386982 

діюче небезпе

чні                                                                

0.56тис.т 

0.3 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 
комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 
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77 104 

25.12.2007р 
25.12.2007 

18.08.2010 

28.02.2011 

01.08.2013 

26.05.2014 

04.09.2014 

27.05.2015 

02.07.2016 

08.06.2017 

30.05.2018 

22.05.2019 

25.09.2020 

26.05.2021 

Полігон по 

захороненню 

будівельних та 

промислових 

відходів ВП 

„РАЕС” 

м.Вараш 

Рівненської обл 

ВП 

„Рівненська 

АЕС” 

діюче небезпе

чні                                                                

86,242 

тис т 

5 га 

наземне 

Будівельні відходи 

4510.2.9 

45 

4 

Недопал вапна 

4010.2.9.08 

40 

4 

Відпрацьоване сульфовугілля 

подрібнений антрацит 

4010.2.9.05 

40 

4 

Відпрацьовані іонообмінні смоли 

4010.2.9.05 

40 

4 

Відпрацьовані абсорбенти 

7730.3.1.04 

77 

3 

Шлам, що утворюється від освітлення 

води 

4101.2.9.02 

41 

4 

Осад з мулових майданчиків 

9030.2.9.08 

90 

4 

Пісок від очищення вод стічних 

9030.2.9.02 

90 

4 

Матеріали обтиральні зіпсовані чи 

забруднені 

7730.3.1.06 

77 

3 

Відпрацьовані масляні, паливні, 

повітряні фільтри, фільтрувальний 

папір 

7730.3.1.05 

77 

3 
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78 105 

25.02.2008р 

 Сміттєзвалище 

Дерманської 

Другої 

сільської ради 

с.Дермань Друга 

Здолбунів 

ського району 

Дерманьська 

Друга сільська 

рада 

діюче небезпе

чні                                                                

0,028тис.т 

0.6 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

79 106 

13.03.2008р 
13.03. 2008 

18.08.2010 

28.02.2011 

01.08.2013 

03.09.2013 

26.05.2014 

04.09.2014 

27.05.2015 

02.07.2016 

08.06.2017 

30.05.2018 

22.05.2019 

25.09.2020 

26.05.2021 

Шламонакопич

увач  

ВП „Рівненська 

АЕС” 

 

м.Вараш 

Рівненської обл 

ВП 

„Рівненська 

АЕС” 

діюче небезпе

чні                                                                

0,046 

тис.т 

0.6 га 

наземне 

 

 

 

181,131 

тис.т 

Нафтошлами  

(в процесі виробництва енергії 

електричної) /Емульсія нафтопродуктів 

із нафтовловлювачів очисних споруд/ 

4010.2.9.06 

1  

3 

Шлами, що утворюється під час 

освітлення води 

4001.2.9.02 

1 

4 

80 107 

22.04.2008р 
  27.07.2017 

23.04.2019 

Сміттєзвалище 

Собіщицької 

сільської ради 

(с. Собіщиці) 

Володимирецьк

ий район 

01008 

 

с. Собіщиці 

Володимире 

цького району 

5620888901 

Собіщицька 

сільська рада 

04384925 

 

діюче небезпе

чні                                                                

0.800тис.т 

0.5 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

81 108 

22.04.2008р 

07.07.2021 Сміттєзвалище 

Немовицької 

сільської ради 

(с. Немовичі) 

Сарненський 

район 

01008 

 

с. Немовичі 

Сарненського району 

5625485401 

Немовицька 

сільська рада 

04387786 

 

діюче небезпе

чні                                                                

12,03 тис.т 

2.0 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 
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82 109 

22.04.2008р 

 Сміттєзвалище 

Борівської 

сільської ради 

(с. Борове) 

Зарічненський 

район 

01008 

 

с.Борове Зарічнен 

ського району 

5622280401 

Борівська 

сільська рада 

04385646 

 

діюче небезпе

чні                                                                

0.84 тис.т 

1.0 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

83 110 

22.04.2008р

. 

10.09.2019 Сміттєзвалище 

Перекальської 

сільської ради 

(с. Перекалля) 

Зарічненський 

район 

01008 

 

с.Перекалля Зарічнен 

ського району 

5622285301 

Перекальська 

ёсільська рада 

04385770 

 

діюче небезпе

чні                                                                

1.965 тис.т 

0.5 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

84 111 

22.04.2008р 
10.09.2019 Сміттєзвалище 

Перекальської 

сільської ради 

(с. Тиховиж) 

Зарічненський 

район 

01008 

 

с.Тиховиж Зарічнен 

ського району 

5622285301 

Перекальська 

сільська рада 

04385770 

 

діюче небезпе

чні                                                                

0.536 тис.т 

0.5 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

85 112 

22.04.2008р 
20.04.2017 Сміттєзвалище 

Локницької 

сільської ради  

(с. Локниця) 

Зарічненський 

район 

01008 

 

с.Локниця Зарічнен 

ського району 

5622282701 

Локницька 

сільська рада 

04385681 

 

діюче небезпе

чні                                                                

0.905 тис.т 

1.0 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 
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86 114 

03.06.2008р

. 

23.02.2016 

24.10.2017 

Сміттєзвалище 

Любиковицької 

сільської ради 

(с. 

Любиковичі) 

Сарненський 

район 

01008 

 

с.Любиковичі 

Сарненського району 

5625484401 

Любиковицька 

сільська рада 

04387415 

 

діюче небезпе

чні                                                                

7,58 тис.т 

1.5 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

87 115 

03.06.2008р

. 

 Сміттєзвалище 

Стрільської 

сільської ради 

(с. Стрільськ) 

Сарненський 

район 

01008 

 

с.Стрільськ 

Сарненського району 

5625487201 

Стрільська 

сільська рада 

04387167 

 

діюче небезпе

чні                                                                

4.1 тис.т 

0.6 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

88 116 

03.06.2008р

. 

 Сміттєзвалище 

Люхчанської 

сільської ради 

(с. Люхча) 

Сарненський 

район 

01008 

 

с.Люхча 

Сарненського району 

5625484801 

Люхчанська 

сільська рада 

04386479 

 

діюче небезпе

чні                                                                

1.8 тис.т 

2.1 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

89 117 

03.06.2008р

. 

 Сміттєзвалище 

Карпилівської 

сільської ради 

(с. Карпилівка) 

Сарненський 

район 

01008 

 

с.Карпилівка 

Сарненського району 

5625482301 

Любиковицька 

сільська рада 

04526644 

 

діюче небезпе

чні                                                                

0.6 тис.т 

0.4 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 
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90 118 

09.07.2008р

. 

  22.05.2018 

10.04.2019 
 

Сміттєзвалище 

Глинської 

сільської ради 

(с. Глинськ) 

Здолбунівський 

район  

 

 

с.Глинськ 

Здолбунів 

ського району 

5622681601 

Глинська 

сільська рада 

04385824 

 

діюче небезпе

чні                                                                

0.099 тис.т 

1.2 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

91 119 

14.08.2008р

. 

 Сенчицьке 

сміттєзвалище 

Сенчицької 

сільської ради 

Зарічненського 

району 

01008 

 

с.Сенчиці 

Зарічненського 

району 

5622286201 

Сенчицька 

сільська рада 

с.Сенчиці 

Зарічне 

ського району 

04385764 

 

діюче небезпе

чні                                                                

0.120 тис.т 

0.4 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

92 120 

14.08.2008р 

 Прикладницьке 

сміттєзвалище 

Сенчицької 

сільської ради 

Зарічненського 

району 

01008 

с.Прикладники 

Зарічненського 

району 

5622286201 

Сенчицька 

сільська рада 

с.Сенчиці 

Зарічне 

ського району 

04385764 

 

діюче небезпе

чні                                                                

0.156 тис.т 

0.6 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

93 121 

28.10.2008р 

 Сміттєзвалище 

Бронниківської 

сільської ради 

Рівненського 

району 

01008 

с.Бронники 

Рівненського району 

5624681101 

Бронниківська

сільська рада 

с. Бровники 

Рівненського 

району 

04387131 

 

закрите небезпе

чні                                                                

0.2 тис.т 

0.1 га 

наземне 

 

 

 

 

 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 



 26 

94 122 

28.10.2008р 

 Сміттєзвалище 

Хорівської 

сільської ради 

Острозького 

району 

01008 

с. Хорів 

Острозького району 

5624288801 

Хорівська 

сільська рада 

с. Хорів 

Острозького 

району 

04387088 

діюче небезпе

чні                                                                

2.5 тис.т 

0.5 га 

наземне 

 

 

 

 

 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

95 123 

28.10.2008р 

 Сміттєзвалище 

Костянтинівськ

ої сільської 

ради 

Сарненський 

район 

01008 

сКостянтинівка 

Сарненського району 

5625482501 

Костянтинів 

ська 

сільська рада 

с. 

Костянтинівка

Сарнен 

ського району 

району 

04526650 

діюче небезпе

чні                                                                

0.34тис.т 

1.0 га 

наземне 

 

 

 

 

 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

96 124 

28.10.2008р 
12.05.2017 

13.03.2018 

13.03.2019 

04.02.2020 

09.06.2021 

Сміттєзвалище 

Яцьковицької 

сільської ради 

Березнівський 

район 01008  

с. Яцьковичі 

Березнівського 

району 

5620489801 

Яцьковицька 

сільська рада 

с. Яцьковичі 

Березнівського 

району 

04388107 

діюче небезпе

чні                                                                

1.984 тис.т 

1.5 га 

наземне 

 

 

 

 

 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

97 125 

28.10.2008р 
16.06.2017 

31.07.2018 

13.08.2019 

24.05.2021 
 

Сміттєзвалище 

Грушівської 

сільської ради 

Березнівський 

район  

01008 

с. Грушівка 

Березнівського 

району 

5620427601 

Грушівська 

сільська рада 

с. Грушівка 

Березнівського 

району 

24385941 

діюче небезпе

чні                                                                

2.275 тис.т 

0.5га 

наземне 

 

 

 

 

 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 



 27 

98 126 

28.10.2008р 
10.08.2017 

04.10.2018 

25.11.2021 
 

Сміттєзвалище 

Хмелівської 

сільської ради 

Березнівський 

район 

01008 

с. Хмелівка 

Березнівського 

району 

5620488901 

Хмелівська 

сільська рада 

с. Хмелівка 

Березнівського 

району 

04388062 

діюче небезпе

чні                                                                

2.115 тис.т  

0.5 га 

наземне 

 

 

 

 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

99 127 

28.10.2008р 

11.08.2020 

16.06.2021 

Сміттєзвалище 

Бронської 

сільської ради 

Березнівський 

район 

01008  

с. Бронне 

Березнівського 

району 

5620481401 

Бронська 

сільська рада 

с. Бронне 

Березнівського 

району 

04387881 

діюче небезпе

чні                                                                

0.277 тис.т 

0.4 га 

наземне 

 

 

 

 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

100 128 

28.10.2008р 
09.01.2013 

20.08.2015 

12.04.2016 

  24.10.2018 

  20.02.2020 

Сміттєзвалище 

Демидівського 

виробничого 

управління 

житлово-

комунального 

господарства 

смт Демидівка 

5621466300 

Демидівське 

виробниче 

управління 

житлово-

комунального 

господарства 

13995220 

діюче небезпе

чні                                                                

36,2 тис.т 

1.1 га 

наземне 

 

 

 

 

 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

101 129 

28.10.2008р 

 Сміттєзвалище 

Озерянської 

сільської ради 

Дубенського 

району 

01008 

с.Озеряни 

Дубенського району 

5621684701 

Озерянська 

сільська рада 

с.Озеряни 

Дубенського 

району 

04386367 

діюче небезпе

чні                                                                

3.8 тис.т 

1.5 га 

наземне 

 

 

 

 

 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 



 28 

102 130 

28.10.2008р 

07.07.2021 Сміттєзвалище 

Тинненської 

сільської ради 

Сарненський 

район 

01008 

с.Тинне 

Сарненського району 

5625482301 

Тинненська 

сільська рада 

с.Тинне 

Сарнен 

ського району 

04387763 

діюче небезпе

чні                                                                

4,55 тис.т 

1.0 га 

наземне 

 

 

 

 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

103 131 

28.10.2008р 

11.04.2014 

06.04.2016 

30.06.2017 

08.05.2018 

Сміттєзвалище 

Чудельської 

сільської ради  

Сарненський 

район 

01008 

с. Чудель 

Сарненського району 

5625488801 

Чудельська 

сільська рада 

с. Чудель 

Сарнен 

ського району 

04387775 

діюче небезпе

чні                                                                

1.84тис.т 

1.5 га 

наземне 

 

 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

104 132 

11.11.2008р 

06.03.2013 

26.07.2017 

19.09.2018 

 

Сміттєзвалище 

Білківської 

сільської ради  

(с. Білка) 

Березнівський 

район 

01008 

с. Білка 

Березнівського 

району 

5620481601 

Білківська 

сільська рада 

с. Білка 

Березнівського 

району 

21088832 

діюче небезпе

чні                                                                

2.71 тис.т 

0.5 га 

наземне 

 

 

 

 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

105 133 

11.11.2008р 

 Сміттєзвалище 

Розвазької 

сільської ради 

Острозького 

району 

01008 

с. Розваж 

Острозького району 

5624287001 

Розвазька 

сільська рада 

с. Розваж 

Острозького 

району 

22568511 

 

діюче небезпе

чні                                                                

0.1 тис.т 

2.0 га 

наземне 

 

 

 

 

 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 



 29 

106 134 

11.11.2008р

. 

08.08.2017 

25.06.2018 

24.05.2021 
 

 

Сміттєзвалище 

Великопільсько

ї сільської ради 

(с.Яблунне) 

Березнівський 

район 

01008 

с. Яблунне 

Березнівського 

району 

5620482201 

Велико піль 

ська 

сільська рада 

с. Велике Поле 

Березнівського 

району 

04387906 

діюче небезпе

чні                                                                

3.64 тис.т 

0.9га 

наземне 

 

 

 

 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

107 135 

14.11.2008р

. 

 

 

 

 Сміттєзвалище 

Копитківської 

сільської ради 

Здолбунівський 

район 

01008 

с. Копитків 

Здолбунів 

ського району 

5622682800 

 

Копитківська 

сільська рада 

с. Копитків 

Здолбунів 

ського району 

04526578 

діюче небезпе

чні                                                                

0,025 тис.т 

0.5га 

наземне 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

108 136 

17.11.2008р 

 

 

 

29.08.2017 Сміттєзвалище 

Морочненської 

сільської ради 

Зарічненський 

район 

01008 

с. Морочне 

Зарічненського 

району 

5622283201 

 

Морочненська 

сільська рада 

с. Морочне 

Зарічнен 

ського району 

04385698 

 

діюче небезпе

чні                                                                

2.6 тис.т 

1.0га 

наземне 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

109 137 

17.11.2008р 

 

 

 

20.04.2017 Сміттєзвалище 

Кухченської 

сільської ради 

(с.Кухче) 

Зарічненський 

район 

01008 

с. Кухче 

Зарічненського 

району 

5622282301 

 

Кухченська 

сільська рада 

с. Кухче 

Зарічнен 

ського району 

04385675 

 

діюче небезпе

чні                                                                

1.27тис.т 

1.0га 

наземне 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

110 138 

17.11.2008р 

 

 
 

12.08.2019 

27.04.2021 

Сміттєзвалище 

Гвіздівської 

сільської ради 

(с.Гвіздів) 
Корецький 

район 

01008 

с. Гвіздів 

Корецького району 

5623081601 

 

Гвіздівська 

сільська рада 

с. Гвіздів 

Корецького 
району 

05273139 

 

діюче небезпе

чні                                                                

1,220 тис.т 

2.0га 

наземне 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 
комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 



 30 

111 139 

20.01.2009р 

 

 

 

 Сміттєзвалище 

Новорічицької 

сільської ради 

(с. Новорічиця) 

Зарічненський 

район 

01008 

с. Новорічиця 

Зарічненського 

району 

5622284401 

 

Новорічицька 

сільська рада 

с. Новорічиця 

Зарічнен- 

ського району 

04385729 

 

діюче небезпе

чні                                                                

0.30 тис.т 

0.5га 

наземне 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

112 140 

20.01.2009р 

 

 

 

 Сміттєзвалище 

Кам”яно-

Случанської 

сільської ради  

(с.Кам”яно-

Случанське) 

Сарненський 

район 

01008 

с.Кам”яно-

Случанське 

Сарненського району 

5625481601 

Кам”яно-

Случанська 

сільська рада 

с.Кам”яно-

Случанське 

Сарненського 

району 

04387711 

діюче небезпе

чні                                                                

0.4 тис.т 

0.11га 

наземне 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

113 141 

15.09.2009р 
20.04.2017 Сміттєзвалище 

Кутинської 

сільської ради  

(с.Кутин) 

Зарічненський 

район 

01008 

с.Кутин 

Зарічненського 

району 

5622281601 

Кутинська 

сільська рада 

с. Кутин 

Зарічненського 

району 

04385669 

діюче небезпе

чні                                                                

0.116 тис.т 

2.0га 

наземне 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

114 142 

15.09.2009р 

 

22.08.2019 

25.09.2020 

27.04.2021 

Сміттєзвалище 

Веснянської 

сільської ради 

(с. Весняне) 

Корецький 

район 

01008 

с. Весняне 

Корецького району 

5623088801 

 

Веснянська 

сільська рада 

с. Весняне 

Корецького 

району 

04385988 

 

діюче небезпе

чні                                                                

0,437 тис.т 

2,5га 

наземне 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 



 31 

115 143 

15.09.2009р 

 

11.10.2021 Сміттєзвалище 

Шепетинської 

сільської ради 

Дубенського 

району 

01008 

с.Шепетин 

Дубенського району 

5621689501 

Шепетинська 

сільська рада 

с. Шепетин 

Дубенського 

району 

22577556 

діюче небезпе

чні                                                                

2,29 тис.т 

0.8 га 

наземне 

 

 

 

 

 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

116 144 

15.09.2009р 

 

 Сміттєзвалище 

Сіянцівської 

сільської ради 

Острозького 

району 

01008 

с. Сіянці 

Острозького району 

5624287101 

Сіянцівська 

сільська рада 

с. Сіянці 

Острозького 

району 

04526621 

 

діюче небезпе

чні                                                                

0.56 тис.т 

0.25 га 

наземне 

 

 

 

 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

117 145 

15.09.2009р 

 Сміттєзвалище 

Могилянівської 

сільської ради 

Острозького 

району 

01008 

с. Могиляни 

Острозького району 

5624285101 

Могилянівська 

сільська рада 

с. Могиляни 

Острозького 

району 

04387023 

 

діюче небезпе

чні                                                                

0,08 тис.т 

0.6 га 

наземне 

 

 

 

 

 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

118 146 

15.09.2009р 

30.10.2013 Сміттєзвалище 

Мощаницької 

сільської ради 

Острозького 

району 

01008 

с. Мощаниця 

Острозького району 

5624285301 

Мощаницька 

сільська рада 

с. Мощаниця 

Острозького 

району 

04520615 

 

діюче небезпе

чні                                                                

0,245 тис.т 

1.0 га 

наземне 

 

 

 

 

 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 



 32 

119 147 

16.09.2009р 

 

 Сміттєзвалище 

Милятинської 

сільської ради 

Острозького 

району 

01008 

с. Милятин 

Острозького району 

5624284601 

Милятинська 

сільська рада 

с. Милятин 

Острозького 

району 

04387013 

 

діюче небезпе

чні                                                                

0,4 тис.т 

0.4 га 

наземне 

 

 

 

 

 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

120 148 

16.09.2009р 

 

 Сміттєзвалище 

Тучинської 

сільської ради 

Гощанського 

району 

01008 

с. Тучин 

Гощанського району 

5624284601 

Тучинська 

сільська рада 

с. Тучин 

Гощанського 

району 

04387013 

 

діюче небезпе

чні              

0.56 тис.т 

0.3га 

наземне 

 

 

 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

121 149 

16.09.2009р 

 

09.10.2013 

08.11.2013 

01.04.2016 

11.04.2017 

01.08.2018 

20.07.2021 

Сміттєзвалище 

Степанської 

селищної ради 

Сарненського 

району 

01008 

с. Степань 

Сарненського району 

5625455700 

Степанська 

селищна рада  

с. Степань 

Сарненського 

району  

04387680 

 

діюче небезпе

чні              

18,625тис.т 

0,4 га 

наземне 

 

 

 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

122 150 

16.09.2009р 

 

08.11.2021 Сміттєзвалище 

Малинівської 

сільської ради 

Гощанського 

району 

01008 

с. Малинівка 

Гощанського району 

5621285101 

Малинівська 

сільська рада 

с. Малинівка 

Гощанського 

району 

04385534 

 

діюче небезпе

чні              

0.3 тис.т 

0.3 га 

наземне 

 

 

 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 



 33 

123 151 

16.09.2009р 

 

07.06.2013 Сміттєзвалище 

Повчанської 

сільської ради 

Дубенського 

району 

01008 

с. Повча 

Дубенського району 

5621685401 

Повчанська 

сільська рада 

с. Повча 

Дубенського 

району 

21094152 

діюче небезпе

чні              

1.02 тис.т 

0.6 га 

наземне 

 

 

 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

124 152 

25.09.2009р 

 

 

18.11.2013 

24.10.2018 

Сміттєзвалище 

В.Вербченської 

сільської ради 

Сарненського 

району 

01008 

с.В.Вербча 

Сарненського району 

5625480501 

с.В.Вербчен 

ська сільська 

рада 

с.Велике 

Вербче 

Сарненського 

району 

04387697 

 

діюче небезпе

чні              

0.4 тис.т 

0.5 га 

наземне 

 

 

 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

125 153 

29.09.2009р

. 

 

13.08.2010 

01.04.2021 

Сміттєзвалище 

комунального 

підприємства 

житлово-

комунального 

господарства 

м.Радивилів 

 

5км на пн зд від 

с.Крупець 

5615810100 

Комунальне 

підприємство 

житлово-

комунального 

господарства 

м.Радивилів 

діюче небезпе

чні                                                                

54,783тис.т 

5,0 га 

наземне 

 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

126 154  

14.10.2009р

. 

04.12.2018 Сміттєзвалище 

Уїздецької 

сільської ради 

Здолбунівськог

о району 

01008 

с.Уїздці Здолбунів 

ського району 

5622687000 

с. Уїздецька 

сільська рада 

с.Уїздці 

Здолбунів 

ського району 

04385926 

 

діюче небезпе

чні                                                                

0.720 тис.т  

0.7 га 

наземне 

 

 

 

 

 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 



 34 

127 155 

03.11.2009р

. 

08.08.2017 

25.06.2018 
24.05.2021 

 

Сміттєзвалище 

Великопільсько

ї сільської ради 

(с. Велике 

Поле) 

Березнівський 

район 

01008 

с. Велике Поле 

Березнівського 

району 

5620482201 

Великопіль 

ська 

сільська рада 

с. Велике Поле 

Березнівського 

району 

04387906 

діюче небезпе

чні                                                                

2,38 тис.т 

0.5га 

наземне 

 

 

 

 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

128 156 

01.12.2009р

. 

 Сміттєзвалище 

Урвенської 

сільської ради 

Здолбунівськог

о району 

01008 

с.Залісся Здолбунів 

ського району 

5622687601 

Урвенська 

сільська рада 

с. Урвенне 

Здолбунів 

ського району 

04385926 

 

діюче небезпе

чні                                                                

0.09 тис.т  

0.5га 

наземне 

 

 

 

 

 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

129 157 

15.12.2009р 

13.06.2017 

24.04.2018 

Сміттєзвалище 

Тутовицької 

сільської ради 

Сарненського 

району 

(с.Тутовичі) 

01008 

с. Тутовичі 

Сарненського району 

5625487601 

Тутовицька 

сільська рада 

с. Тутовичі 

Сарненського 

району 

04387473 

 

діюче небезпе

чні              

0.393 тис.т 

1.0 га 

наземне 

 

 

 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

130 158 

15.12.2009р 

13.06.2017 

24.04.2018 

Сміттєзвалище 

Тутовицької 

сільської ради 

Сарненського 

району 

(с.Довге) 

01008 

с. Тутовичі 

Сарненського району 

5625487601 

Тутовицька 

сільська рада 

с. Тутовичі 

Сарненського 

району 

04387473 

 

діюче небезпе

чні              

0.388 тис.т 

1.0 га 

наземне 

 

 

 

 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 



 35 

131 159 

15.12.2009р 

13.06.2017 

24.04.2018 

Сміттєзвалище 

Тутовицької 

сільської ради 

Сарненського 

району 

(с.Цепцевичі) 

01008 

с. Тутовичі 

Сарненського району 

5625487601 

Тутовицька 

сільська рада 

с. Тутовичі 

Сарненського 

району 

04387473 

 

діюче небезпе

чні              

0.450 тис.т 

1.0 га 

наземне 

 

 

 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

132 160 

15.12.2009р 

18.05.2016 Сміттєзвалище 

Кричильської 

сільської ради 

Сарненського 

району 

(с.Кричильськ) 

01008 

с. Кричильськ 

Сарненського району 

5625483401 

Кричильська 

сільська рада 

с. Кричильськ 

Сарненського 

району 

04387757 

 

діюче небезпе

чні              

 0.525 тис.т 

1.5 га 

наземне 

 

 

 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

133 161 

15.12.2009р 

07.07.2021 Сміттєзвалище 

Зносицької 

сільської ради 

Сарненського 

району 

(с.Зносичі) 

01008 

с. Зносичі 

Сарненського району 

5625481101 

 

 

 Зносицька 

сільська рада 

с. Зносичі 

Сарненського 

району 

04591937 

 

діюче небезпе

чні              

0.39 тис.т 

1.0 га 

наземне 

 

 

 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

134  162 

24.02.2010р

. 

 Сміттєзвалище

Межирицької 

сільської ради 

Острозького р-

ну 

(с. Межиріч) 

01008 

С. Межиричі 

Острозького р-ну 

5624284201 

Межирицька 

сільська рада 

С. Межиричі 

Острозького р-

ну 

04387007 

діюче небезпе

чні 

0,33 

тис.тонн 

0,7 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

135 163 

09.03.2010р 
05.08.2016 Сміттєзвалище 

Пісківської 

сільської ради 

Костопільськог
о району (с. 

Пісків) 

01008 

с. Пісків 

Костопільського 

району 

5623486501 
 

 

 Пісківська 

сільська рада 

с. Пісків 

Костопільськог
о району 

04386284 

 

діюче небезпе

чні              

2,100 тис.т 

0.3 га 

наземне 

 
 

 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 
комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 



 36 

136 164 

09.03.2010р 
07.11.2017 

10.08.2018 

15.08.2019 

07.04.2021 

Сміттєзвалище 

Деражненської 

сільської ради 

Костопільськог

о району 

(с.Деражне) 

01008 

с. Деражне 

Костопільського 

району 

5623481601 

 

 

 Деражненська 

сільська рада 

с. Деражне 

Костопільськог

о району 

04386166 

 

діюче небезпе

чні              

2.270 тис.т 

0.3 га 

наземне 

 

 

 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

137 165 

09.03.2010р 

03.07.2019 

27.04.2021 

Сміттєзвалище 

Морозівської 

сільської ради 

Корецького 

району (с. 

Морозівка) 

01008 

с. Морозівка 

Корецького району 

5623085201 

 

 

 Морозівська 

сільська рада 

с. Морозівка 

Корецького  

району 

04386060 

 

діюче небезпе

чні              

0,660 тис.т 

0.1 га 

наземне 

 

 

 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

138 166 

09.03.2010р 
02.06.2015 

20.09.2016 

20.07.2021 

Сміттєзвалище 

Кузьмівської 

сільської ради 

Сарненського 

району (с. 

Кузьмівка) 

01008 

 

 

с. Кузьмівка 

Сарненського району 

5625483901 

 

 Кузьмівська 

сільська рада 

с. Кузьмівка 

Сарненського 

району 

04387409 

 

діюче небезпе

чні                                                                

4,545 тис.т 

0.5 га 

наземне 

 

 

 

 

 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

139 167 

09.03.2010р 

25.03.2019 

(у паспорті є 

роз’яснення) 

01.04.2021 

Сміттєзвалище 

Грушвицької 

сільської ради 

Рівненського 

району (с. 

Грушвиця) 

01008 

 

 

с. Грушвиця 

Рівненського району 

5624683701 

 Грушвицька 

сільська рада 

с. Грушвиця 

Рівненського 

району 

04387198 

 

діюче небезпе

чні              

0,3645 

тис.т 

0.5 га 

наземне 

 

 

 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 



 37 

140 168 

09.03.2010р

. 

08.11.2021 Сміттєзвалище 

Федорівської 

сільської ради 

Гощанського 

району (с. 

Федорівка) 

01008 

 

 

с. Федорівка 

Гощанського району 

5621288901 

 Федорівська 

сільська рада 

с. Федорівка 

Гощанського 

району 

04385626 

 

діюче небезпе

чні              

0.196 тис.т 

0.1га 

наземне 

 

 

 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

141 169 

09.03.2010р

. 

31.05.2018 

27.11.2019 

31.07.2020 

22.06.2021 

Сміттєзвалище 

Крупецької 

сільської ради 

Радивилівськог

о району  

(с. Крупець) 

01008 

 

 

с. Крупець 

Радивилівського 

району 

5625884801 

 Крупецька 

сільська рада 

с. Крупець 

Радивилівськог

о району 

04387496 

 

діюче небезпе

чні              

1,435 тис.т 

0.3га 

наземне 

 

 

 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

142 170 

09.03.2010р

. 

25.07.2016 

24.10.2017 

25.09.2018 

03.06.2021 
 

Сміттєзвалище 

Тишицької 

сільської ради 

Березнівського 

району (с. 

Богуші) 

01008 

 

 

с. Тишиця 

Березнівського 

району 

5620488601 

 Тишицька 

сільська рада 

с. Тишиця 

Березнівського 

району 

04388053 

 

діюче небезпе

чні              

8,16 тис.т 

0.2га 

наземне 

 

 

 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

143 171 

18.03.2010р

. 

27.06.2013 

25.06.2014 

09.06.2015 

09.03.2016 

07.11.2017 

10.08.2018 

15.08.2019 

07.04.2021 

Сміттєзвалище 

Постійненської 

сільської ради 

Костопільськог

о району (с. 

Постійне) 

01008 

 

с. Постійне 

Костопільського 

району 

5623487401 

 

 

Постійненська 

сільська рада 

с. Постійне 

Костопільськог

о району 

04386309 

діюче небезпе

чні              

1,217 тис.т 

1.0 га 

наземне 

 

 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 



 38 

144 172 

20.04.2010р

. 

25.07.2016 

21.09.2017 

25.09.2018 
 

 

Сміттєзвалище 

Тишицької 

сільської ради 

Березнівського 

району (с. 

Князівка) 

01008 

 

 

с. Тишиця 

Березнівського 

району 

5620488601 

 Тишицька 

сільська рада 

с. Тишиця 

Березнівського 

району 

04388053 

 

діюче небезпе

чні              

0.85 тис.т 

0.2га 

наземне 

 

 

 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

145 173 

20.04.2010р

. 

 Сміттєзвалище 

Варковицької 

сільської ради 

Дубенського 

району 

01008 

с. Варковичі 

Дубенського району 

5621680801 

Варковицька 

сільська рада 

с. Варковичі 

Дубенського 

району 

0436491 

діюче небезпе

чні              

1.26 тис.т 

1.8 га 

наземне 

 

 

 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

146 174 

20.04.2010р

. 

05.03.2019 

30.11.2021 

Сміттєзвалище 

Привільненськ

ої сільської 

ради 

Дубенського 

району 

01008 

с. Привільне 

Дубенського району 

5621685601 

Привільненськ

а сільська рада 

с. Привільне 

Дубенського 

району 

04385327 

діюче небезпе

чні              

2.6405 

тис.т 

0.3 га 

наземне 

 

 

 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

147 175 

20.04.2010р

. 

24.12.2020 

29.11.2021 

Сміттєзвалище 

Малосадівської 

сільської ради 

Дубенського 

району 

01008 

с. Малі Сади 

Дубенського району 

5621683501 

Малосадівська 

сільська рада 

с. Малі Сади 

Дубенського 

району 

04385284 

діюче небезпе

чні              

1,904 тис.т 

0.04 га 

наземне 

 

 

 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 



 39 

148 176 

28.04.2010р

. 

  10.08.2017 

04.10.2018 
 

Сміттєзвалище 

Хмелівської 

сільської ради 

(с.Совпа) 

Березнівський 

район 

01008 

с. Совпа 

Березнівського 

району 

5620488901 

Хмелівська 

сільська рада 

с. Хмелівка 

Березнівського 

району 

04388062 

діюче небезпе

чні                                                                

0.42 тис.т 

0.7 га 

наземне 

 

 

 

 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

149 177 

07.05. 

2010р. 

 19.05.2017 

 13.03.2018 

 10.04.2019 

 09.06.2021 
 

Сміттєзвалище 

Балашівської 

сільської ради 

(с.Лінчин) 

01008 

с. Лінчин 

Березнівського 

району 5620480401 

Балашівська 

сільська рада 

с.Балашівка, 

Березнівського  

району 

04387852 

діюче небезпе

чні 

0.317 тис.т 

0.5га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

150 178 

20.07.2010р

. 

 Звалище 

твердих 

промислових 

відходів ТзОВ 

„ОДЕК” 

Україна 

смт Оржів 

Рівненського району 

5624655700 

1.0 км на північ від 

с.Грабів 

ТзОВ „ОДЕК” 

Україна 

смт Оржів 

Рівненського 

району 

вул. 

Заводська,9 

 

діюче небезпе

чні 

0,00 тис.т 

3.6997га 

наземне 

Відходи перевезень, не позначені 

іншим способом (зачистка вагонів) 

6000.2.9.22 

1 

4 

Відходи виробничо-технологічні інші, 

не позначені іншим способом, або 

відходи від комбінованих процесів 

(осад з басейнів гідротермічної 

обробки деревини) 

2000.2.9 

1 

4 

151 179 

25.08.2010р

. 

 21.10.2021 Сміттєзвалище 

Степангородсь

кої сільської 

ради 

Володимирецьк

ий район 

01008 

с. Степангород 

Володимирецького 

району 5620886901 

Степангород 

ська сільська 

рада  

с. Степангород 

Володимирець

кого  району 

04526686 

діюче небезпе

чні 

1.716 тис.т 

0.35га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 



 40 

152 180 

25.08. 

2010р. 

 22.05.2018 

 10.04.2019 
 

Сміттєзвалище 

Мульчицької 

сільської ради 

Володимирецьк

ий район 

01008 

с. Мульчиці 

Володимирецького 

району 5620886901 

Мульчицька 

сільська рада  

с. Мульчиці 

Володимирець

кого  району 

04388291 

діюче небезпе

чні 

0.079тис.т 

0.25га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

153 181 

25.08. 

2010р. 

 Сміттєзвалище 

Рачинської 

сільської ради 

Дубенського 

району 

01008 

с. Рачин 

Дубенського району 

5621686501 

Рачинська 

сільська рада 

с. Рачин 

Дубенського 

району 

04385349 

діюче небезпе

чні              

0.28 тис.т 

1.3 га 

наземне 

 

 

 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

154 182 

25.08. 

2010р. 

12.08.2019 

27.04.2021 

Сміттєзвалище 

Жадківської 

сільської ради 

Корецького 

району  

01008 

 

 

с. Жадківка 

Корецького району 

5621886401 

 

 

 Жадківська 

сільська рада 

с. Жадківка 

Корецького  

району 

04386002 

 

діюче небезпе

чні              

0,680 тис.т 

1,5 га 

наземне 

 

 

 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

155 184 

25.08. 

2010р. 

08.11.2021 Сміттєзвалище 

Садівської 

сільської ради  

Гощанський 

район   

01008 

 

 

с.Садове 

Гощанського району 

5621286701 

 

 

 Садівська 

сільська рада 

с. Садове 

Гощанського  

району 

04385578 

 

діюче небезпе

чні              

0.264 тис.т 

0.4 га 

наземне 

 

 

 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 



 41 

156 185 

25.08. 

2010р. 

25.09.2015 

14.09.2016 

06.11.2020 

25.11.2021 

Сміттєзвалище 

Перебродівсько

ї сільської ради  

Дубровицький 

район   

01008 

 

 

с. Переброди 

Дубровицького 

району 

5621886401 

 

 

 Перебродів 

ська  сільська 

рада 

с. Переброди 

Дуброви 

цького району 

04385149 

 

діюче небезпе

чні                                                                

0,06 тис.т 

1.5 га 

наземне 

 

 

 

 

 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

157 186 

08.09. 

2010р. 

12.07.2017 

18.07.2018 
 

Сміттєзвалище 

Гірницької 

сільської ради 

Дубенського 

району 

01008 

с. Гірники 

Дубенського району 

5621681601 

Гірницька 

сільська рада 

с. Гірники 

Дубенського 

району 

04385244 

діюче небезпе

чні              

1.105 тис.т 

0.05 га 

наземне 

 

 

 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

158 187 

08.09. 

2010р. 

 Сміттєзвалище 

Добриводської 

сільської ради 

Радивилівськог

о району  

01008 

 

с. Добривода 

Радивилівського 

району 

5625882201 

Добриводська 

сільська рада 

с. Добривода 

Радивилівськог

о району 

04388350 

діюче небезпе

чні              

0.56 тис.т 

0.3 га 

наземне 

 

 

 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

159 188 

30.11. 

2010р. 

 Сміттєзвалище 

Тараканівської 

сільської ради 

Дубенського 

району 

01008 

 

с. Тараканів, вул. 

Львівська, 119, 

Дубенського району  

5621689101 

Тараканівська 

сільська рада, 

с. Тараканів, 

вул. Львівська, 

119, 

Дубенського 

району  

04385403  

діюче небезпе

чні 

0,17 тис.т 

0,65 га 

наземне  

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 



 42 

160 189 

29.12. 

2010р. 

 Сміттєзвалище 

Білашівської 

сільської ради 

Острозького 

району 

01008 

 

с. Білашів  

Острозького району 

5624280401 

Білашівська 

сільська рада,  

с. Білашів  

вул..Центральн

а Острозького 

району 

04388924 

діюче небезпе

чні 

0,14 тис.т 

0,8 га 

наземне  

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

161 190 

19.03. 

2011р.  

11.06.2021 Сміттєзвалище 

Малолюбашанс

ької сільської 

ради 

Костопільськог

о району  

01008 

с.Мала 

Любаша 

Костопіль-ського 

району 

5623483901 

Малолюбашан

ська сільська 

рада с.Мала 

Любаша 

вул.Колгосп-

на,10 

04386226 

діюче небезпе

чні 

0,1 тис.т 

2,7 га 

наземне  

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

162 191 

08.04. 

2011р.  

26.02.2013 

08.05.2015 

Сміттєзвалище 

Мирогощанськ

ої сільської 

ради  

Дубенського 

району 01008 

с. Мирогоща 

Дубенського району 

56216842201 

Мирогощанськ

а сільська рада, 

вул. Миру,100  

с. Мирогоща, 

Дубенського 

району, 

04385304 

діюче Небезпе

чні 

 

10,80 тис. т  

0,6 га 

наземне  

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

163 192 

08.04. 

2011р. 

 Сміттєзвалище 

Тесівської 

сільської ради 

Острозький 

район,  

01008 

с. Тесів, Острозький 

район, 5624284601 

Тесівська 

сільська рада , 

вул. Б. 

Хмельницьког

о, с. Тесів, 

Острозький 

район, 

04387071 

діюче небезпе

чні 

0,01 тис. т 

0,2 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 



 43 

164 193  

12.04. 

2011 р 

12.05.2017 

11.08.2020 

16.06.2021 

Сміттєзвалище 

Малинської 

сільської ради 

Березнівського 

району (с. 

Малушка), 

01008 

с. Малушка, 

Березнівський район, 

5620486201 

Малинська 

сільська рада , 

вул.. 

Центральна, 

72, с. 

Малинськ, 

Березнівський 

район, 

04387993 

діюче небезпе

чне 

0,644 тис. т  

2 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

165 194 

12.04. 

2011р. 

19.05.2017 

13.03.2018 

10.04.2019 

09.06.2021 
 

Сміттєзвалище 

Балашівської 

сільської ради 

Березнівського 

району (с. 

Сівки)  

01008 

с. Сівки, 

Березнівський район  

5620480401 

Балашівська 

сільська рада, 

вул.. Сергія 

Тулуба, с. 

Балашівка, 

Березнівський 

район 

04387852 

діюче небезпе

чне 

0,055 тис. т  

0,2 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

166 195  

12.04. 

 2011р.  

16.06.2017 

31.07.2018 

13.08.2019 

24.05.2021 
 

Сміттєзвалище 

Грушевської 

сільської ради 

Березнівського 

району 

(с.Вільхівка), 

01008 

с. Вільхівка, 

Березніський район 

5620486 

Грушевська 

сільська рада, 

вул.. Лесі 

Українки, 2, с. 

Грушівка, 

Березнівського

району,  

04387941 

діюче небезпе

чне 

0,049 тис. т  

0,5 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

167 196 

12.04. 

2011р. 

 Сміттєзвалище 

Городищенсько

ї сільської ради 

Березнівського 

району (с. 

Орлівка) 

01008 

с.Орлівка, 

Березнівського 

району 

5620483601 

Городи-

щенська 

сільська рада, 

вул.. 

Незалежності, 

103, с. 

Городище, 

Березнівський 

район, 

04387935 

діюче небезпе

чне 

0,020 тис. т  

3,4  га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 
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168 197 

12.04. 

 2011р. 

26.03.2014 

19.07.2017 

18.05.2018 

  05.11.2019 

29.06.2021 

 
 

Сміттєзвалище 

Прислуцької 

сільської ради 

Березнівського 

району (с. 

Колодязне), 

01008 

с. Колодязне, 

Березнівського 

району, 5620488301 

Прилуцька 

сільська рада, 

вул.. 

Андріївська, с. 

Прислуг, 

Березнівський 

район 

04388047 

діюче небезпе

чне 

0.242 тис. т 

0,5 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

169 198 

20.04. 

2011р. 

29.08.2016 

06.11.2017 

13.03.2019 

Сміттєзвалище 

Антонівської 

сільської ради 

Володимирецьк

ий район 

01008 

с.Антонівка, 

Володимирецьк-ого 

району 

5620880301 

Антонівська 

сільська рада, 

вул.Б.Хмельни

-цького,14 

с.Антонівка, 

Володимирець

кого району 

04388136 

 

діюче небезпе

чне 

1,840 тис. т 

1,2 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

170 199 

20.04. 

2011р. 

 Сміттєзвалище 

Соснівської 

сільської ради  

Дубенський 

район 01008 

с. Нагоряни  

Дубенського району 

5621688201 

Соснівська 

сільська рада, 

вул. 

А.Мороз,13  

с. Соснівка, 

Дубенського 

району, 

043855379 

діюче небезпе

чне 

0,9 тис. т 

0,65 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

171 200 

20.04. 

2011р. 

 Сміттєзвалище 

Птицької 

сільської ради  

Дубенський 

район  

01008 

с. Птича  

Дубенського району 

5621686001 

Птицька 

сільська рада, 

вул. 

Львівська,32 

с.Птича 

Дубенського 

району, 

04385333 

діюче небезпе

чне 

0,14тис. т 

1,1 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 



 45 

172 201 

05.05. 

2011р. 

10.07.2019 

27.04.2021 

Сміттєзвалище 

Коловертівсько

ї сільської ради  

Корецький  

район  

01008 

 

с.Коловерти 

Корецького району 

5623083400 

Коловертівська 

сільська рада 

Корецького 

району 

 

04386025 

діюче небезпе

чне 

0,290тис. т 

0,5672 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

173 202 

05.05. 

 2011 р. 

27.04.2021 Сміттєзвалище 

Даничівської 

сільської ради  

Корецький  

район 01008 

 

с.Даничів 

Корецького району 

5623082001 

Даничівська  

сільська рада  

Корецького 

району 

 

22588608 

діюче небезпе

чне 

0,210 тис. т 

0,50 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

174 203 

05.05.  

2011 р. 

25.07.2019 

27.04.2021 

Сміттєзвалище 

Новокорецької 

сільської ради  

Корецький  

район 01008 

 

с.Новий Корець 

Корецького району 

5623086001 

Новокорецька  

сільська рада 

Корецького 

району 

  

04386083 

діюче небезпе

чне 

0,375тис. т 

1,6 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

175 204 

05.05.  

2011 р. 

10.07.2019 

27.04.2021 

Сміттєзвалище 

Харалузької 

сільської ради  

Корецький  

район 01008 

 

с.Харалуг 

Корецького району 

5623088401 

Харалузька 

сільська рада  

Корецького 

району 

04386137 

діюче небезпе

чне 

0,473 тис. т 

0,6 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

176 205 

05.05. 

2011 р. 

25.07.2019 Сміттєзвалище  

Щекичинської 

сільської ради  

Корецький  
район  

01008 

 

с.Щекичин 

Корецького району 

5623088801 

Щекичинська 

сільська рада  

Корецького 

району 
04386396 

діюче небезпе

чне 

0,054тис. т 

0,2 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 
комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 



 46 

177 206 

05.05.  

2011 р. 

07.11.2019 

27.04.2021 
 

Сміттєзвалище 

Річецької 

сільської ради  

Корецький  

район  

01008 

 

с.Річки 

Корецького району 

5623086300 

Річецька 

сільська рада  

Корецького 

району 

04526584 

діюче небезпе

чне 

0,356 тис. т 

1,3 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

178 207 

05.05. 

2011 р. 

25.07.2019 Сміттєзвалище 

Іванівської 

сільської ради  

Корецький  

район 01008 

 

с.Іванівка 

Корецького району 

562308001 

Іванівська 

сільська рада  

Корецького 

району 

22568557 

діюче небезпе

чне 

0,090тис. т 

0,2 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

179 208 

05.05. 

2011р. 

25.07.2019 

27.04.2021 

Сміттєзвалище 

Сапожинської 

сільської ради  

Корецький  

район 01008 

 

с.Сапожин 

Корецького району 

5623086701 

Сапожинськасі

льська рада  

Корецького 

району 

05273048 

діюче небезпе

чне 

0,077 тис. т 

0,10 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

180 209 

05.05.  

2011р. 

09.07.2019 

27.04.2021 

Сміттєзвалище 

Крилівської 

сільської ради  

Корецький  

район 01008 

 

с.Крилів 

Корецького району 

5623084701 

Кирилівська 

сільська рада  

Корецького 

району 

04386054 

діюче небезпе

чне 

0,210 тис. т 

1,5га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

181 210 

05.05.  

2011р. 

24.09.2019 Сміттєзвалище 

Стовпинської 

сільської ради  

Корецький  
район 01008 

 

с.Стовпин 

Корецького району 

5623087401 

Стовпинська 

сільська рада  

Корецького 

району 
04386114 

діюче небезпе

чне 

0,152тис. т 

2,0 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 
комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 



 47 

182 211 

05.05.  

2011р. 

03.07.2019 Сміттєзвалище 

Світанківської 

сільської ради  

Корецький  

район 01008 

 

с. Світанок 

Корецького району 

5623086901 

Світанівська 

сільська рада  

Корецького 

району 

04386108 

діюче небезпе

чне 

0,069тис. т 

0,02га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

183 212 

05.05.  

2011р. 

25.07.2019 

27.04.2021 

Сміттєзвалище 

Користівської 

сільської ради  

Корецький  

район 01008 

 

с. Користь 

Корецького району 

5623084201 

Користівська 

сільська рада  

Корецького 

району 

04386108 

діюче небезпе

чне 

0,152 тис. т 

1,7га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

184 213 

05.05.2011 
04.07.2019 

27.04.2021 

Сміттєзвалище 

Бриківської 

сільської ради  

Корецький  

район 01008 

 

с.Бриків 

Корецького району 

5623080400 

Бриківська 

сільська рада  

Корецького 

району 

04386108 

діюче небезпе

чне 

0,690 

тис. т 

2,0га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

185 214 

05.05.2011 

03.07.2019 

27.04.2021 

Сміттєзвалище 

Устянської 

сільської ради  

Корецький  

район 01008 

 

с.Устя 

Корецького району 

5623087901 

Устянська 

сільська рада  

Корецького 

району 

04386120 

діюче небезпе

чне 

0,310тис. т 

2,0га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

186 215 

05.05.2011 

03.07.2019 

27.04.2021 

Сміттєзвалище 

Сторожівської 

сільської ради  

Корецький  
район 01008 

 

с.Сторожів 

Корецького району 

5623087500 

Сторожівська 

сільська рада  

Корецького 

району 
22568623 

діюче небезпе

чне 

0,480тис. т 

2,0га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 
комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 
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187 216 

05.05.2011 
02.08.2019 Сміттєзвалище 

Самострілівськ

ої сільської 

ради  

Корецький  

район 01008 

 

с.Городище 

Корецького району 

5623086508 

Самострільска 

сільська рада  

Корецького 

району 

04386094 

діюче небезпе

чне 

0,393тис. т 

0,3га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

188 217 

05.05. 2011 
25.07.2019 

27.04.2021 

Сміттєзвалище 

Головницької 

сільської ради  

Корецький  

район 01008 

 

с.Калинівка 

Корецького району 

5623081801 

Головницька 

сільська рада  

Корецького 

району 

04385994 

діюче небезпе

чне 

 0,165 тис т 

1,2га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

189 218 

05.05. 2011 

27.04.2021 Сміттєзвалище 

Залізницької 

сільської ради  

Корецький  

район 01008 

 

с.Залізниця 

Корецького району 

5623082601 

Залізницька  

сільська рада  

Корецького 

району 

04386019 

діюче небезпе

чне 

 0,120тис. т 

0,8га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

190 219 

05.05. 2011 

 Сміттєзвалище 

Невірківської 

сільської ради  

Корецький  

район 01008 

 

с.Невірків 

Корецького району 

5623085601 

Невірківська   

сільська рада  

Корецького 

району 

04386077 

діюче небезпе

чне 

 0,170тис. т 

0,8га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

191 220 

29.06.2011 

 Сміттєзвалище  

Пустоіванівськ

ої сільської 

ради  
Радивилівський 

район 

01008 

с.Пустоіваня вул. 

Першотравнева, 8,  

Радивилівський 

район  
5625887301 

Пустоіванівськ

а сільська рада, 

Радивилівськи

й район, 
04387556  

діюче небезпе

чне 

0,560 тис. т 

0,5га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 
комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 
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192 221 

01.07.2011 

27.08.2013 Сміттєзвалище  

Горбаківської 

сільської ради 

Гощанського 

району  

01008 

с. Дорогобуж, 

Гощанського району  

5621282001 

Горбаківська 

сільська рада 

вул 

Центральна, 

29, с. Горбаків 

, Гощанський 

район  

04385468 

діюче небезпе

чне 

1,766тис. т 

1,07 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

193 222 

01.07.2011 

06.11.2020 

25.11.2021 

Сміттєзвалище 

Удрицької 

сільської ради 

Дубровицького 

району 

01008 

с. Удрицьк, 

Дубровицький район 

5621885401 

Удрицька 

сільська рада, 

с. Удрицьк, 

Дубровицький 

район 

04385209 

діюче небезпе

чне 

0,700 тис. т 

1,2 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

194 223 

01.07.2011 
08.08.2016 

01.06.2017 

Сміттєзвалище 

Мочулищенськ

ої сільської 

ради 

Дубровицький 

район 

01008 

с. Крупове, 

Дубровицький район 

5624284601 

Мочулищенськ

а сільська рада, 

с. Мочулище, 

Дубровицький 

район 

04385126 

діюче небезпе

чне 

0,74 тис. т 

0,5 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

195 224 

19.08.2011 

29.01.2014 

21.06.2017 

18.07.2018 

23.04.2019 

20.05.2021 

 
 

Сміттєзвалище 

Кисорицької 

сільської ради 

Рокитнівський 

район 

01008 

0,5 км на Зх. від с. 

Олександрівка 

Рокитнівський 

район,  

5625084401 

Кисорицька 

сільська рада, 

Рокитнівський 

район с. 

Кисоричі, вул. 

Центральна, 

103 А 

04387600 

діюче небезпе

чне 

0.706 тис т 

0,1 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

196 225 

19.08.2011 

29.01.2014 

21.06.2017 

18.07.2018 

23.04.2019 

20.05.2021 

 
 

Сміттєзвалище 

Кисорицької 

сільської ради 

Рокитнівський 
район (с. 

Кисоричі) 

01008 

1,5 км на Пд.. Сх. від 

с. Кисоричі 

Рокитнівський 

район,  
5625084401 

Кисорицька 

сільська рада, 

Рокитнівський 

район с. 
Кисоричі, вул. 

Центральна, 

103 А 

04387600 

діюче небезпе

чне 

0.891 тис.т 

0,1 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 
комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 
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197 226 

19.08.2011 

 Сміттєзвалище 

Дружбівської 

сільської ради  

Радивиліський 

район 

01008 

0,5 км на пд. сх. від 

с. Дружба, 

Радивилівський р-н 

5625882501 

Дружбівська 

сільська рада, 

с. Дружба  

04386404 

діюче небезпе

чне 

0,420 тис. т 

0,4 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

198 227 

19.08.2011 

29.01.2014 

21.06.2017 

18.07.2018 

23.04.2019 

20.05.2021 

 
 

Сміттєзвалище 

Кисорицької 

сільської ради 

(с. Дерть) 

Рокитнівський 

район 

01008 

0,9 км на Зх. від 

с. Дерть 

Рокитнівський 

район,  

5625084401 

Кисорицька 

сільська рада, 

Рокитнівський 

район с. 

Кисоричі, вул. 

Центральна, 

103 А 

04387600 

діюче небезпе

чне 

0.641 тис т 

0,1 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

199 228 

19.08.2011 
15.09.2016 

31.07.2018 

17.07.2019 

Сміттєзвалище 

Більськовільськ

ої сільської 

ради 

Володимирецьк

ий район 

01008 

1 км на Сх.. від с. 

Більська Воля 

Володимирецький 

район 

5620881201 

Більськовільсь

ка сільська 

рада, 

Володимирець

кий район, с. 

Більська Воля 

04388142 

діюче небезпе

чне 

0,560 тис.т 

0,6 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

200 229 

01.09.2011  

17.01.2014 

15.04.2015 

11.03.2016 

07.03.2017 

13.02.2018 

18.03.2019 

26.02.2020 

26.02.2021 

Мулові 

майданчики 

водозабору №3 

вул Чорновола 

89, м. Рівне 

РОВКП ВКГ 

„Рівнеоблводок

анал” 

 

 

 

м. Рівне, вул. Ст. 

Бандери, 2 

560100000 

РОВКП ВКГ 

„Рівнеоблво-

доканал” 

03361678 

діюче небезпе

чне 

0,00227 

тис. т 

0,064 га 

наземне 

Шлам, що утворюється від освітлення 

води 

41 

4 

4101.2.9.02 
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201 230 

01.09. 2011  

17.01.2014 

15.04.2015 

  11.03.2016 

  07.03.2017 

13.02.2018 

18.03.2019 

26.02.2020 

26.02.2021 

Мулові 

майданчики 

очисних споруд 

каналізації м. 

Рівне, вул. 

Будівельників 

РОВКП ВКГ 

„Рівнеоблводок

анал”  

м. Рівне, вул. Ст. 

Бандери, 2 

560100000 

РОВКП ВКГ 

„Рівнеоблво-

доканал” 

03361678 

діюче небезпе

чне 

16,19879 

тис т 

2,1 га 

наземне 

Шлам від очищення вод стічних 

комунальних  (міських) 

90 

4 

9030.2.9.05 

202 231 

01.09. 2011  

17.01.2014 

15.04.2015 

  11.03.2016 

  07.03.2017 

13.02.2018 

18.03.2019 

26.02.2020 

26.02.2021 

Мулові 

майданчики 

очисних споруд 

каналізації 

водопровдно-

каналізаційног

о господарства 

Гощанського 

району РОВКП 

ВКГ 

„Рівнеоблводок

анал” 

2 км на Пн.Зх. від 

смт Гоща 

56212282001 

РОВКП ВКГ 

„Рівнеоблво-

доканал” 

03361678 

діюче небезпе

чне 

0,02245 

тис. т 

0,16 га 

наземне 

Шлам від очищення вод стічних 

комунальних  (міських) 

90 

4 

9030.2.9.05 

203 232 

01.09. 2011  

17.01.2014 

15.04.2015 

  11.03.2016 

  07.03.2017 

13.02.2018 

18.03.2019 

26.02.2020 

26.02.2021 

Мулові 

майданчики 

комплексу 

водозабірних та 

очисних споруд 

Горбаківсько-

Гориньградськ

ого водозабору   

РОВКП ВКГ 

„Рівнеоблводок

анал” 

0,6 км на Зх. від 

житлової забудови  

с. Горбаків 

56212282001 

РОВКП ВКГ 

„Рівнеоблво-

доканал” 

03361678 

діюче небезпе

чне 

0,01191 

тис. т 

0,18 га 

наземне 

Шлам , що утворюється від освітлення 

води 

41 

4 

4101.2.9.02 
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204 233 

01.09. 2011  

17.01.2014 

15.04.2015 

  11.03.2016 

  07.03.2017 

13.02.2018 

18.03.2019 

26.02.2020 

26.02.2021 

Мулові 

майданчики 

очисних споруд 

каналізації 

дільниці 

водопровідно-

каналізаційног

о господарства 

Рівненського 

району РОВКП 

ВКГ 

„Рівнеоблводок

анал” 

0,5 км на Сх. від  

смт Квасилів 

Рівненського району 

56212282001 

РОВКП ВКГ 

„Рівнеоблво-

доканал” 

03361678 

діюче небезпе

чне 

0,36418 

тис. т 

0,24 га 

наземне 

Шлам від очищення вод стічних 

комунальних  (міських) 

90 

4 

9030.2.9.05 

205 234 

07.09.2011  

 Сміттєзвалище 

Старосільської 

сільської ради 

Рокитнівський 

район, 

01008 

1,13 на Пд.. від  

с. Старе Село 

5625086801 

Старосільська 

сільська рада, 

Рокитнівський 

район,  

с. Старе Село, 

вул. Б. 

Хмельницьког

о, 60 

04387645 

діюче помірно 

небезпе

чні 

0,00 тис т 

0,5 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

206 235 

07.09.2011  
27.06.2017 

15.06.2018 

09.07.2020 

20.05.2021 

 
 

Сміттєзвалище 

Томашгородськ

ої сільської 

ради 

Рокитнівський 

район 

01008 

0,6 км на Зх. від с. 

Томашгород 

Рокитнівського 

району 

5625087651 

Томашгородсь

ка селищна 

рада, 

Рокитнівський 

район с. 

Томашгород, 

вул. Жовтнева, 

4 

04387651 

діюче помірно 

небезпе

чні 

0.812 тис.т 

3,0 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

207 236 

07.09.2011  
20.11.2018 

16.09.2020 

20.05.2021 
 

Сміттєзвалище 

Томашгородськ

ої селищної 

ради 

Рокитнівський 

район 

01008 

0,5 км на Пн.  Сх. від  

смт Томашгород 

Рокитнівського 

району 

5625055500 

Томашгородсь

ка селищна 

рада, 

Рокитнівський 

район с. 

Томашгород, 

вул. Жовтнева, 

4 

04387349 

діюче помірно 

небезпе

чні 

1,804 тис т 

3,0 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 



 53 

208 237 

07.09. 2011  

 Сміттєзвалище 

Глиннівської 

сільської ради 

Рокитнівський 

район 

01008 

0,5 км на Пн.  Сх. від  

с. Глинне  

Рокитнівського 

району 

5625082601 

Глиннівська 

сільська рада, 

Рокитнівський 

район, с. 

Глинне, вул. 

Радянська, 1 

04387390 

діюче помірно 

небезпе

чні 

0.780 тис т 

0,06 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

209 238 

07.09. 2011  
27.06.2017 

31.07.2018 

09.07.2020 

20.05.2021 

Сміттєзвалище 

Блажівської 

сільської ради 

Рокитнівський 

район 

01008 

2,3 км  на Пд.. Зх. від 

с. Блажове 

Рокитнівського 

району 

5625081301 

Блажівська 

сільська рада 

Рокитнівський 

район, с. 

Блажове, вул. 

Шкільна,11 

04387361 

діюче помірно 

небезпе

чні 

0,901 тис.т 

3,0 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

210 239 

07.09. 2011  

 Сміттєзвалище 

Вежицької 

сільської ради 

Рокитнівський 

район 

01008 

0,5 км на Пд. Зх. від  

с. Вежиця 

Рокитнівського 

району 

5625082201 

Вежицька 

сільська рада 

Рокитнівський 

район, с. 

Вежиця, вул. 

Центральна, 29 

04387384 

діюче помірно 

небезпе

чні 

0,510 тис.т 

0,9 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

211 240 

07.09.2011  
21.06.2017 

05.07.2018 

23.04.2019 

09.07.2020 
 
 

Сміттєзвалище 

Кам”янської  

сільської ради 

Рокитнівський 

район 

01008 

0,5 км на Сх.. від с. 

Кам”яне 

Рокитнівського 

району 

5625083201 

Кам”янська 

сільська рада 

Ркитнівського 

району, с. 

Ка”яне, вул. 

Центральна 

110 

04387303 

діюче помірно 

небезпе

чні 

0.855 тис т 

0,5 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

212 241 

07.09.2011  
21.06.2017 

09.07.2020 

20.05.2021 
 

Сміттєзвалище 

Біловізької  

сільської ради 

Рокитнівський 
район 

01008 

0,5 км на Пд.. від с. 

Біловіж 

Рокитнівського 

району 
5625080401 

Біловезька 

сільська рада 

Рокитнівського 

району, с. 
Біловіж, вул. 

Центральна  

04387355 

діюче помірно 

небезпе

чні 

0.772тис т 

0,5 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 
комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 



 54 

213 242 

07.09.2011 
27.06.2017 

18.07.2018 

23.04.2019 

20.05.2021 
 

Сміттєзвалище 

Борівської  

сільської ради 

Рокитнівський 

район 

01008 

0,5 км на Пд.. від с. 

Борове 

Рокитнівського 

району 

5625081701 

Борівська 

сільська рада 

Рокитнівського 

району, с. 

Борове, вул. 

Центральна, 15 

04387378 

діюче помірно 

небезпе

чні 

0.845 тис.т  

0,1 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

214 243 

07.09.2011 
21.06.2017 

05.07.2018 

23.04.2019 

09.07.2020 

20.05.2021 
 
 

Сміттєзвалище 

Сновидовицько

ї  сільської 

ради 

Рокитнівський 

район 

01008 

0,5 на Пн. від  

с. Сновидовичі 

Рокитнівського 

району 

5625086201 

Сновидовицька 

сільська рада 

Рокитнівського 

району, с. 

Сновидовичі, 

вул. Гагаріна, 6 

04387639 

діюче помірно 

небезпе

чні 

1,052 тис т 

1,2 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

215 244 

07.09.2011  
27.06.2017 

09.07.2020 

20.05.2021 

Сміттєзвалище 

Карпилівської  

сільської ради 

Рокитнівський 

район 

01008 

0,5 км на Пд.. Зх. від 

с. Карпилівка 

Рокитнівського 

району 

5625086801 

Карпилівська 

сільська рада 

Рокитнівського 

району, с. 

Карпилівка, 

вул. Жежука, 

62 

04387645 

діюче помірно 

небезпе

чні 

0,956 тис т 

1,2 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

216 245 

07.09.2011 
27.06.2017 

18.07.2018 

23.04.2019 

09.07.2020 

20.05.2021 
 

Сміттєзвалище 

Масевицької  

сільської ради 

Рокитнівський 

район 

01008 

1,4 км на Пн. від с. 

Буда Рокитнівського 

району 

5625085001 

Масевицька 

сільська рада, 

Рокитнівський 

район,  

с. Малевичі, 

вул..Леніна97 

04387616 

діюче  помірно 

небезпе

чні 

0,987 тис т 

1,3 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

217 246 

07.09.2011 
27.06.2017 Сміттєзвалище 

Березовської 

сільської ради 

Рокитнівський 
район 

01008 

0,73 км на Пн. Зх. від 

с. Березове 

Рокитнівського 

району 
5625081301 

Березовська 

сільська рада 

Рокитнівський 

район,  
с. Березово 

04387361 

діюче помірно 

небезпе

чні 

0.604 тис.т 

3,0 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 
комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 



 55 

218 247 

    

10.10.2011  

 Сміттєзвалище 

Ярославицької 

сільської ради 

Млинівський 

район 

01008 

1,2 км на Пд..Зх. від 

с. Ярославичі 

5623889801 

Ярославицька 

сільська рада, 

с. Ярославичі, 

Млинівський 

район 

04386901 

діюче небезпе

чні 

0,00 тис.т 

0,5  га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

219 248 

    

10.10.2011  

 Сміттєзвалище 

Рясниківської 

сільської ради 

Гощанський 

район 

01008 

2,0 км на Пд..Зх. від 

с. Рясними 

5621286300 

Рясниківська 

сільська рада, 

с. Рясники, 

Гощанський 

район  

04385563 

діюче небезпе

чні 

0,723 тис.т 

1,0  га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

220 249 

11.10.2011 
07.08.2018 

23.07.2019 

08.11.2021 

Сміттєзвалище 

Малятинської 

сільської ради 

Гощанський 

район 

01008 

0,5 км на Пн. від с. 

Малятин 

5621285401 

Малятинська 

сільська рада, 

вул.Л. 

Українки, с. 

Малятин,Гоща

нськийрайон 

04385528 

діюче небезпе

чні 

1,08 тис.т 

4,0   га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

221 250 

11.10.2011 

05.08.2021 Сміттєзвалище 

Майданської 

сільської ради 

Дубенський 

район 

01008 

1,6 км на Пд.. від с. 

Майдан 

5621683201 

Майданська 

сільська рада 

вул. Ковпака, 

22, с. Майдан, 

Дубенський 

район 

04385273 

діюче небезпе

чні 

0,250 тис.т 

1,5 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

222 251 

11.10.2011 

05.10.2016 

27.07.2017 

03.07.2018 

05.09.2019 

21.10.2021 

Сміттєзвалище 

Хиноцької 

сільської ради 

Володимирецьк
ий район 

01008 

0,5 км на Пд. Сх. від 

 с. Хиночі 

5620889801 

Хиноцька 

сільська рада, 

с. Хиночі, 

Володимирець
кий район 

04384960 

діюче небезпе

чні 

0,99 тис т 

0,65 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 
комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 



 56 

223 252 

24.10.2011 

 Сміттєзвалище 

твердих 

побутових 

відходів 

військової 

частини А4559 

01008 

1,2 км на пд..Зх. від 

с. Суськ, 

Рівненський район 

5624655700 

Військова 

частина А4559, 

смт Оржів 

Рівненський 

район 

7893124 

діюче малонеб

езпечні 

3.301 тис т 

1,2 га 

наземне 

Тверді побутові відходи 

1801 

4 

224 253 

24.10.2011 
15.06.2015 

05.09.2018 

Сміттєзвалище 

Кухітсько-

Вільської 

сільської ради  

(с. Кухітська 

Воля) 

урочище „До 

Купчика” 

01008 

0,9 км на Пн. Зх. від 

с. Кухітська Воля 

Зарічненський район 

5622282301 

Кухітсько-

Вільська 

сільська рада 

04385675 

діюче небезпе

чні 

0.064 тис.т 

0,4 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

225 254 

24.10.2011 
15.06.2015 

05.09.2018 

Сміттєзвалище 

Кухітсько-

Вільської 

сільської ради  

(с. Кухітська 

Воля) 

урочище „За 

Єсипіхою” 

01008 

0,95 км на Пн. Зх. від 

с. Кухітська Воля 

Зарічненський район 

5622282301 

Кухітсько-

Вільська 

сільська рада 

04385675 

діюче небезпе

чні 

0.144 тис.т 

0,5 га 

наземне  

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

226 255 

24.10.  

2011  

19.03.2013 

21.08.2014 

18.08.2015 

18.08.2016 

30.03.2018 

03.02.2020 

Сміттєзвалище 

Обарівської 

сільської ради 

Рівненського 

району (с. 

Ставки) 

01008 

0,6 км на Пд.. Зх. від 

 с. Ставки 

Рівненського району 

5624687401 

Обарівська 

сільська рада  

с. Обарів, 

Рівненського 

району 

04387272 

діюче помірно 

небезпе

чні 

0,498 тис.т 

2,48 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 



 57 

227 256 

23.12. 

2011 

10.03.2016 Сміттєзвалище 

Козинської 

сільської ради 

Радивилівськог

о району 

01008 

0,55 км на північ від 

с. Козин Радивилів-

ського району 

5625883901 

Козинська 

сільська рада  

с. Козин, вул.. 

Берестецька, 1 

Радивилів-

ського району 

04386485 

діюче помірно 

небезпе

чні 

1,05 тис т 

0,4 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

228 257 

23.12. 

2011 

 Сміттєзвалище 

Княгининської 

сільської ради 

Дубенського 

району 

01008 

0,5 км на захід від с. 

Княгинин 

5621683201 

Княгининська 

сільська рада с. 

Княгинин, вул. 

Молодіжна, 2а 

Дубенського 

району 

04385267 

діюче помірно 

небезпе

чні 

0.300 тис.т 

2,0 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

229 258 

23.12. 

2011 

26.04.2013 Сміттєзвалище 

Бухарівської 

сільської ради 

Острозького 

району 

01008 

1000 м на південь від 

с. Зависів  

5624280801 

Бухарівська 

сільська рада 

с. Бухарів, 

Острозький 

район 

04386930 

діюче помірно 

небезпе

чні 

0,50 тис.т 

0,4 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

230 259 

23.12. 

2011 

17.05.2021 Сміттєзвалище 

Мирненської 

сільської ради 

Костопільськог

о  району 

01008 

1,5 км на захід від с. 

Тихе 

5623485401 

Мирненська 

сільська рада 

с. Мирне, вул. 

Радянська, 50 

Костопільськог

о  району 

04386261 

діюче мало-

небезпе

чні 

0,409 тис.т 

2,0 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

231 260 

23.12. 

2011 

09.10.2020 Сміттєзвалище 

Великостидинс

ької сільської 

ради 
Костопільськог

о району 

01008 

2,0 км на захід від с. 

В.Стидин 

56233480601 

Великостидинс

ька сільська 

рада  

с. Великий 
Стидин, вул. 

Зарічна, 50 

21083088 

діюче мало-

небезпе

чні 

0.210 тис.т 

1,0 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 
комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 
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232 261 

23.12. 

2011 

12.04.2016 

04.08.2017 

10.08.2018 

14.08.2019 

07.04.2021  

Сміттєзвалище 

Звіздівської 

сільської ради 

Костопільськог

о району 

01008 

0,5 км на захід від с. 

Звіздівка 

5623482601 

Звіздівська 

сільська рада 

с. Звіздівка, 

вул. І. Франка, 

2   

04386189 

 

діюче мало-

небезпе

чні 

0,2074 тис 

т 

0,2 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

233 262 

23.12. 

2011 

01.08.2017 

10.08.2018 

Сміттєзвалище 

Золотолинської  

сільської ради 

Костопільськог

о району 

01008 

0,5 км на південний 

захід від с. Золо-

толин в урочищі 

„Лиса гора” 

5623483401 

Золотолинська 

сільська рада 

с. Золотолин, 

вул. Гомелюка, 

33 

04386203 

діюче мало-

небезпе

чні 

0,043 тис т 

1,0 га 

наземне 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

234 263 

23.12. 

2011 

09.06.2021 Сміттєзвалище 

Головинської 

сільської ради 

(Урочище біля 

Зіньки) 

Костопільськог

о району 

01008 

1,1 км на північ від с. 

Головин 

(Урочище біля 

Зіньки) 

5623480801 

Головинська 

сільська рада 

с. Головин, 

вул. Л.Укра-

їнки, 196 

04526590 

діюче мало-

небезпе

чні 

0,220 тис.т 

0,3 га 

наземне 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

235 264 

26.12. 

2011 

09.06.2021 Сміттєзвалище 

Головинської 

сільської ради 

(Урочище біля  

Саветіка) 

Костопільськог

о району 

01008 

 

1,5 км на північний 

схід від с. Головин 

(Урочище біля  

Саветіка) 

5623480801 

Головинська 

сільська рада 

с. Головин, 

вул. Л.Укра-

їнки, 196 

04526590 

діюче мало-

небезпе

чні 

0,196 тис т 

0,2 га 

наземне 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 
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236 265 

26.12. 

2011 

09.06.2021 Сміттєзвалище 

Головинської 

сільської ради 

с. Іваничі 

Костопільськог

о району 

01008 

0,8 км на схід від с. 

Іваничі 

5623480801 

Головинська 

сільська рада 

с. Головин, 

вул. Л.Укра-

їнки, 196 

04526590 

діюче мало-

небезпе

чні 

0.408 тис т 

0,6 га 

наземне 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

237 266 

26.12. 

2011 

 Сміттєзвалище 

Пеньківської 

сільської ради 

Костопільськог

о району 

01008 

0,7 км на захід від с. 

Брюшків 

5623486001 

Пеньківська 

сільська рада 

с. Пеньків, 

Костопіль-

ський район 

04386278 

діюче Мало-

небезпе

чні 

0,140 тис т 

0,85 га 

наземне 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

238 267 

26.12. 

2011 

 

 

 

10.08.2018 

10.09.2019 

08.07.2020 

Сміттєзвалище 

Маломидської  

сільської ради 

Костопільськог

о району 

01008 

0,7 км на північний 

захід від  

с. М. Мидськ 

5623484261 

Маломидська 

сільська рада 

с. М.Мидськ, 

вул. Шевченка, 

34 

04386232 

діюче мало-

небезпе

чні 

0,279 тис.т 

0,8 га 

наземне 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

239 268 

26.12. 2011 
10.08.2018 

16.09.2019 

Сміттєзвалище 

Великомидсько

ї  сільської 

ради 

Костопільськог

о району 

01008 

500 м на захід від с. 

В.Мидськ 

562348041 

Великомидська 

сільська рада  

с. В.Мидськ, 

вул. 

Центральна, 66 

04386143 

діюче мало-

небезпе

чні 

0.330 тис.т 

1,0 га 

наземне 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

240 269 

26.12. 2011 
09.08.2018 

21.09.2020 

Сміттєзвалище 

Малостидинськ

а  сільської 

ради 
Костопільськог

о району 

01008 

680 м від с. 

М.Стидин 

5623484601 

Малостидин-

ська сільська 

рада 

с. Малий 
Стидин, вул. 

Сільська, 2 

04386249 

діюче мало-

небезпе

чні 

0,214 тис т 

1,1 га 

наземне 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 
комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 
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241 270 

26.12. 2011 
26.12.2011 

25.06.2014  

09.06.2015 

09.03.2016 

04.08.2017 

10.08.2018 

22.07.2019 

07.04.2021 

Сміттєзвалище 

Зласненської  

сільської ради 

Костопільськог

о району 

1,0 км на північний 

захід від с. Злазне 

5623483001 

Злазненська 

сільська рада 

с. Злазне, вул. 

Жовтнева, 5а 

04386195 

діюче мало-

небезпе

чні 

0,261 тис.т 

2,0 га 

наземне 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

242 271 

30.01.2012 

08.11.2021 Сміттєзвалище 

Русивельської   

сільської ради 

Гощанського 

району 

01008 

1,4 км на захід від  

с. Русивель 

5621287110 

Русивельська   

сільська рада 

04385586 

діюче помірно 

небезпе

чні 

0,68 тис.т 

1,0 га  

наземне 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

243 272 

30.01. 

2012 

13.12.2017 

06.02.2019 

20.02.2020 

22.02.2021 

Сміттєзвалище 

Хрінницької  

сільської ради 

Демидівського 

району 

01008 

1,2 км на південний 

захід від  

с. Вичавки  

5621485512 

Хрінницька 

сільська рада 

04386893 

діюче помірно 

небезпе

чні 

0,700 тис.т 

0,5 га 

наземне 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

244 273 

30.01. 

2012 

05.08.2016 

09.07.2020 

Сміттєзвалище 

Пісківської 

сільської ради 

Костопільськог

о  району 

01008 

0,5 км на схід від  

с. Яснобір  

5623486501 

 

Пісківська 

сільська рада 

04386284 

діюче мало-

небезпе

чні 

0.023 тис.т 

0,5 га 

наземне 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

245 274 

30.01. 

2012 

30.09.2019 Сміттєзвалище 

Верхівської 

сільської ради 

Острозького   

району 

01008 

0,5 км на ПнЗх від  

с. Верхів 

5624281601 

Верхівська 

сільської рада 

04386953 

діюче помірно 

небезпе

чні 

0,629 тис.т 

2,6 га 

наземне 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 
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246 275 

30.01. 

2012 

 Сміттєзвалище 

Бугаївської 

сільської ради 

Радивилівськог

о району 

01008 

0,5 км на ПнЗх від с. 

Опарипси 

5625881601 

Бугаївська 

сільська рада  

04387817 

діюче помірно 

небезпе

чні 

0,400 тис. т 

0,3 га 

наземне 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

247 276 

30.01. 

2012 

 Сміттєзвалище 

Плосківська 

сільської ради 

Дубенського 

району 

01008 

1,3 км на захід від с. 

Плоска 

5621685201 

Плосківська 

сільська рада 

04385310 

діюче помірно 

небезпе

чні 

0.460 тис.т 

0,6 га 

наземне 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

248 277 

30.01. 

2012 

11.10.2021 Сміттєзвалище 

Берегівської  

сільської ради 

Дубенського 

району 

01008 

1,2 км на захід від с. 

Берег  

5621680401  

 

 

Брегівська 

сільська рада 

04385221 

діюче помірно 

небезпе

чні 

0,176 тис.т 

0,5 га 

наземне 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

 
249 278 

01.02. 

2012 

 Сміттєзвалище 

Новородчицько

ї  сільської 

ради 

Острозького 

району  

01008 

1,2 км на 

північний 

захід від с. 

Новородчиці 

5624286000 

Новородчицька 

сільська рада, с. 

Новородчицявул. 

Центральна, 33 

04387042 

діюче помірно 

небезпеч

ні 

0,125 тис.т 

наземне 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 
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250 279 

01.02. 

2012 

 Сміттєзвалище 

Почапківської  

сільської ради 

Острозького 

району 

01008 

1,5 км на 

південь від с. 

Почапки 

5624286901 

Почапківська 

сільська рада, 

с. Почапки,  

22568706 

діюче помірно 

небезпеч

ні 

0,720 тис т 

0,8 га 

наземне 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

251 280 

17.02. 

2012 

16.09.2019 Сміттєзвалище 

Гутянської 

сільської ради 

Костопільськог

о  району 

01008 

0,55 км на 

південний 

захід від с. 

Гута 

5623481201 

Гутянська сільська 

рада, 

с. Гута, вул. 

Центральна, 3  

04386159 

діюче мало-

небезпеч

ні 

0.300 тис.т 

1,0 га 

наземне 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

252 281 

17.02. 

2012 

07.11.2017 

10.08.2018 

15.08.2019 

07.04.2021 

 

Сміттєзвалище 

Дюксинської 

сільської ради 

Костопільськог

о  району 

01008 

0,5 км на 

південний 

схід від с. 

Дюксин 

5623482001 

Дюксинська сільська 

рада, 

с. Дюксин, вул. 

Шкільна, 44 а 

04386172 

діюче мало-

небезпеч

ні 

0,160 тис.т 

2,5 га 

наземне 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

253 283 

15.03. 

2012 

 

 

08.11.2021 Сміттєзвалище  

Майківської 

сільської ради 

Гощанського 

району   

01008 

0,5 км на 

захід від с. 

Майків 

5621284801 

Майківська сільська 

рада, 

с. Майків 

Гощанського р-ну 

22553030 

діюче мало-

небезпеч

ні 

1,4 тис. т 

1,5 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

254 284 

24.03. 

2012 

 Сміттєзвалище  

Спасівської 

сільської ради 

Здолбунівськог
о району   

01008 

1,0 км на сх. 

від с. Спасів 

5622681801 

Спасівська сільська 

рада, с. Спасів 

Здолбунівського 

району,  
04386551 

діюче помірно 

небезпеч

ні 

0,028 тис т 

0,2 га  

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 
комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 



 63 

255 285 

19.04. 

2012 

 Сміттєзвалище  

Пеньківської 

сільської ради  

01008 

0,5 км на схід 

від південно-

західної 

околиці с. 

Олександрів

на 

5623486001 

Пеньківська 

сільської ради 

Костопільського 

району 

04388900 

діюче мало-

небезпеч

ні 

0,150 тис.т 

0,45 га  

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

256 286 

08.06. 

2012 

 Сміттєзвалие 

Малинської 

сільської ради 

01008 

0,5 км на пд.. 

від с. Малин 

5623884701 

Малинська 

сільська рада 

Млинівського району 

с. Малин, вул. 8 

Лютого, 3 

04386727 

діюче помірно

небезпеч

ні 

0,00тис.т 

0,2 га  

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

257 287 

08.06. 

2012 

 Сміттєзвалие 

Мильчанської  

сільської ради 

01008 

0,5 км на пд. 

зх. від с. 

Мильча  

562168390 

Мильчанська 

сільська рада 

Дубенського району 

с. Мильча, вул. 

Миру, 22 

04385296 

діюче помірно

небезпеч

ні 

1.08 тис т 

0,4 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

258 288 

08.06. 

2012 

 Сміттєзвалие 

Кутянківської   

сільської ради 

01008 

0,5 км на пн. 

від с. 

Болотківці 

5624283601 

Кутянківська  

сільська рада 

Острозького району 

04386999 

діюче помірно

небезпеч

ні 

0,340 тис т 

0,5 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

259 289 

08.06. 

2012 

 Сміттєзвалие 

Стовпецької   

сільської ради 

01008 

0,5 км на зх 

від південної 

околиці с. 

Стовпець 
5621688501 

Стовпецької   

сільської ради 

Дубенського району 

04526696 

діюче помірно

небезпеч

ні 

0.560 тис т 

0,6 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 
комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 



 64 

260 290 

25.07.2012 

 Сміттєзвалище 

Новосілківсько

ї сільської ради 

Млинівський 

район 

01008 

0,6 км на 

Пд.-Зх. від с. 

Новосілки 

5623884701  

Новосілківська 

сільська рада 

Млинівський район 

04386707 

діюче помірно

небезпеч

ні 

0,510 тис.т 

0,5 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

261 291 

30.10. 2012 

 

29.01.2016 

28.03.2017 

15.05.2018 

17.02.2020 

29.01.2021 

Сміттєзвалище 

КП 

„Будинкоуправ

ління”  

м. Дубровиця 

01008 

2 км від м. 

Дубровиця 

5621810100 

КП 

„Будинкоуправління” 

34100, Рівненська 

область, м. 

Дубровиця, вул. 

Комунальна, 11 

03352202 

діюче небезпеч

ні 

33,0026  

тис т 

4,15 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

262 292 

14.03. 2013 

 

05.03.2019 

30.11.2020 

29.11.2021 

Сміттєзвалище 

Молодавської 

сільської ради 

Дубенський р-н 

01008 

0,9 км на Пн. 

від с. 

Молодава 

Друга 

5621684401 

Молодавська 

сільська рада 

35623, с. Молодаво 

третє, вул.. 

Перемоги, 1 

Дубенський р-н 

22559156 

діюче небезпеч

ні 

1.5405 

тис.т 

1,1 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

263 293 

25.03.2013 

 

 Сіттєзвалище 

Коростської 

сільської ради 

Сарненський 

район 

01008 

 

1,0 км на Пд. 

від с. Корост 

5625402801 

Коростська сільська 

рада 

34532, с. Корост, вул. 

Центральна, 72 

04387740 

діюче небезпеч

ні 

1,92 тис т 

1,0 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

264 294 

12.06.2013 

 

17.05.2021 Сіттєзвалище 

Мирненської 

сільської ради 

Костопільський 
р-н 

01008 

 

 

0,6 км на схід 

від с. 

Данчиміст в 

урочищі 
„Кругла” 

Мирненська сільська 

рада 

35030 вул. 

Радянська, 50 с. 
Мирне 

 

діюче небезпеч

ні 

0,106 тис.т 

1,0 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 
комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 



 65 

265 295 

14.08.13 

24.12.2020 

29.11.2021 

Сміттєзвалище 

Іваннівської 

сільської ради. 

Дубенського 

району 

01008 

 

1,3 км на схід 

від с. 

Підгайці 

562168201 

Сміттєзвалище 

Іваннівської 

сільської ради. 

Дубенського району 

35620, с. Іванне, вул. 

Центральна, 20 

04385250 

діюче небезпеч

ні 

3,66 тис.т 

0,2 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

266 296 

19.08.13 

 Сміттєзвалище 

Новомощаниць

кої  сільської 

ради. 

Здолбунівськог

о району  

01008 

 

0,55 км на 

південь від с. 

Нова 

Мощаниця 

5622681201 

Новомощаницька 

сільська рада 

Здолбунівського 

району 

35744, с. Нова 

Мощаниця, вул. 

Центральна, 30 

22581243 

діюче небезпеч

ні 

0,42 тис.т 

0,4 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

267 297 

13.09.2013 

08.11.2021 Сміттєзвалище 

Красносільсько

ї сільської ради 

Гощанського 

району 

01008 

 

0,1 км на зх. 

від с. 

Чудниця 

5621283201 

Красносільська 

сільської ради 

Гощанського р-ну 

04385497 

діюче небезпеч

ні 

0,017 тис.т 

0,1 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

268 298 

13.09.2013 

08.11.2021 Сміттєзвалище 

Красносільсько

ї сільської ради 

Гощанського 

району 

01008 

 

0,24 км на 

сх.. від с. 

Витків 

5621283201 

Красносільська 

сільської ради 

Гощанського р-ну 

04385497 

діюче небезпеч

ні 

0,006 тис.т 

0,1 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

269 299 

13.09.2013 

08.11.2021 Сміттєзвалище 

Красносільсько

ї сільської ради 

Гощанського 
району 

01008 

 

0,6 км на 

Пн.Сх. від с. 

Красносілля 

5621283201 

Красносільська 

сільської ради 

Гощанського р-ну 

04385497 

діюче небезпеч

ні 

0,02 тис.т 

0,1 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 
комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 



 66 

270 300 

16.09.2013 
2014 р. 

2015 р,  

2016 р. 

2017 р. 

2018 р. 

2019р. 

2020р. 

2021р. 

Шламонакоп

ичувач цеху 

хімічної 

підготовки 

води 

„Рівнеазот” 

1,5 км від 

села Метків 

Рівненського 

району 

 

Шламонакопичува

ч цеху хімічної 

підготовки води 

„Рівнеазот” 

м Рівне-17 

діюче небезпеч

ні 

383,966тис. 

т  

10,8 га 

наливне 

Шлам після відстоювання шламових 

вод з нейтралізаь\тора поз.НР23 станції 

попередньої очистки води 

41 

4 

271 301 

20.09.2013 

 

 

14.06.2018 

02.04.2019 

19.05.2020 

Сміттєзвалище 

Лозківська 

сільської ради 

Володимирецьк

ого району 

01008 

2,0 км на схід 

від с. Лозки 

5620886201 

Лозківська сільська 

рада 

Володимирецький 

район  

34370, с. Лозки 

04388277 

діюче небезпеч

ні 

0.825 тис т 

0,7 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

272 302 

31.10.2013 
06.02.2019 

20.02.2020 

22.02.2021 

Пляшевська 

сільська рада 

Радивилівський 

район 

01008 

після 

обєднання 

перейшла до 

Демидівської 

ОТГ 

1,2 км на пд. 

зх. від с. 

Пляшева 

5625886501 

Пляшевська сільська 

рада  

Радивилівський 

район 

35510, с. Пляшева, 

вул. І.Богуна, 42 

04387533 

діюче небезпеч

ні 

1,350 тис т 

3,2 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

273 303 

04.11.2013 

 Сміттєзвалище 

КП 

„Клесівводокан

ал” 

Сарненського 

району (смт 

Клесів) 

90290 

 

0,5 км на пн. 

схід від смт  

Клесів 

5625455400 

Сміттєзвалище КП 

„Клесівводоканал” 

Сарненського району 

35020, смт Клесів, 

вул. Залізнична, 39 

07084 

 

діюче небезпеч

ні 

5,6 тис.т 

3,2 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 
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274 305  

16.12.2013  

11.06.2021 Сміттєзвалище 

сільськогоспод

арського 

комунального 

підприємство 

„Малолюбашан

ське” 

01008 

1,06 км на 

Пд. Сх. від с. 

Мала 

Любаша 

5623483901 

Сільськогоспо-

дарське комунальне 

підприємство 

„Малолюбашанське” 

Мало-любашанської 

сільської ради 

Костопільський 

район 

325121173 

 

діюче небезпеч

ні 

75,0 тис т 

5,7039 га 

наземне 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

275 306 

16.12.2013  
02.08.2017 

29.03.2018 

28.03.2019 

13.04.2020 
 

Сміттєзвалище 

Підлужненсько

ї сільської ради 

(с. Підлужне,  

с. Трубиці) 

Костопільськог

о району 

01008 

1 км на Пд. 

Зх. від с. 

Підлужне 

5623486901 

Сміттєзвалище 

Підлужненської 

сільської ради (с. 

Підлужне, с. 

Трубиці) 

Костопільського 

району, 

35023, с. Підлужне, 

вул. Жилки, 8 

04386290 

діюче небезпеч

ні 

1,851 тис т 

1,5 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

276 307 

16.12.2013  

 

12.01.2016 Сміттєзвалище 

Вовницької 

сільської ради 

Млинівського 

району 

01008 

 

0,6 км на 

Пн.Зх. від  

с. Рудливо  

5623881601 

Сміттєзвалище 

Вовницької сільської 

ради Млинівського 

району 

35135 

04386611 

 

діюче небезпеч

ні 

0,372 тис.т 

1,0 га 

наземне 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

277 308 

24.12.2013 

 Сміттєзвалище 

Сатиївської 

сільської ради 

Дубенський 

район 

01008 

1,13 на Пд. 

Зх. 

від с. Сатиїв 

5621687001 

Сміттєзвалище 

Сатиївської сільської 

ради Дубенський 

район 

34610, с. Сатиїв, вул. 

Млинівська, 17 

04385356 

діюче небезпеч

ні 

0.117 тис т 

0,5 га 

наземне 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 



 68 

278 309 

24.12.2013 

 

16.06.2017 

05.07.2018 

16.08.2019 

24.05.2021 

 
 

Сміттєзвалище 

Поліської 

сільської ради 

Березнівський 

район 

01008 

 

2,25 км на 

Пн. від с. 

Поліське 

5620487601 

Сміттєзвалище 

Поліської сільської 

ради Березнівський 

район 

04388024 

діюче небезпеч

не 

0.031 тис.т 

1,0 га 

наземне 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

279 310 

27.01.2014 

 

 Сміттєзвалище 

Бущанської 

сільської ради 

Здолбунівський 

район 

01008 

 

0,75 км на 

Зх. від 

північно-

західної 

околиці с. 

Буща 

5622681201 

Сміттєзвалище 

Бущанської сільської 

ради Здолбунівський 

район 

35753, с. Буща, вул. 

Осередок, 5 

діюче небезпеч

не 

0,30 тис.т 

0,1 га 

наземне 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

280 311 

21.02.2014 

 

22.09.2016 

04.07.2018 

19.04.2019 

14.05.2020 

06.04.2021 

Сміттєзвалище 

КП „Костопіль 

комунсервіс”  

м. Костопіль 

01008 

 

1,2 км на 

Пд.Сх. від 

околиці с. 

Лісопіль 

5623410100 

Сміттєзвалище КП 

„Костопі-

лькомунсервіс 

35000, м. Костопіль, 

вул. Сарненська, 30 

діюче небезпеч

не 

34413,65 

тис.т 

9,9 га 

наземне 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

281 312 

11.03.2014 

 

12.01.2016р Сміттєзвалище 

Війницької 

сільської ради 

Млинівський р-

н 

01008 

 

 

0,51 км на 

Пн. Зх. від с. 

Війниця 

5623881801 

Сміттєзвалище 

Війницької сільської 

ради 

Млинівський р-н, 

35135, с. Війниця, 

вул. Шевченка, 18 

04386628 

діюче небезпеч

не 

0,144 тис.т 

0,5 га 

наземне 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

282  

313 

11.03.2014 

 

04.09.2020 

08.11.2021 

Сміттєзвалище 

Липківської 

сільської ради 

Гощанський р-
н 

01008 

 

 

0,5 км на Пд. 

Сх. від с. 

Липки 

5621284401 
 

Сміттєзвалище 

Липківської сільської 

ради 

Гощанський р-н, 
35420, с. Липки, вул. 

Миру,2 

04385511 

 

діюче небезпеч

не 

6,998 тис.т 

2,3 га 

наземне 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 
комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 



 69 

283         314 

11.03.2014 

 

15.06.2015 

05.09.2018 

Сміттєзвалище 

Кухітсько-

Вільської 

сільської ради 

(с.Острівськ) 

Зарічненський 

р-н 

01008 

 

0,5 км на Зх. 

від с. 

Острівськ 

5622282001 

 

Сміттєзвалище 

Кухітсько-Вільської 

сільської ради  

Зарічненський р-н, с. 

Кухітська Воля 

04386539 

 

діюче небезпеч

не 

0.042 тис.т 

0,5 га 

наземне 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

284  

315 

11.03. 

2014 

 

13.04.2017 

11.06.2018 

24.01.2019 

25.02.2020 

Сміттєзвалище 

Старорафалівсь

кої сільської 

ради  (с.Бабка) 

Володимирецьк

ий р-н 

01008 

 

0,8 км на Сх. 

від с. Бабки 

5620889301 

 

Сміттєзвалище 

Старорафалівської 

сільської ради 

 34354, 

Володимирецький р-

н, с. Стара Рафалівка 

04384948 

діюче небезпеч

не 

0,207 тис т 

0,5 га 

наземне 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

285       316 

11.03.2014 

 

13.04.2017 

11.06.2018 

24.01.2019 

25.02.2020 

Сміттєзвалище 

Старорафалівсь

кої сільської 

ради  (с.Стара 

Рафалівка) 

Володимирецьк

ий р-н 

01008 

 

0,57 км на 

сх.. від с. 

Стара 

Рафалівка 

5620889301 

Сміттєзвалище 

Старорафалівської 

сільської ради 

 34354, 

Володимирецький р-

н, с. Стара Рафалівка 

04384948 

діюче небезпеч

не 

0.226 тис т 

1,0 га 

наземне 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

286  

317 

11.03.2014 

 

14.09.2016 

06.11.2020 

25.11.2021 

Сміттєзвалище 

Жаденської 

сільської ради  

(с.Жадень) 

Дубровицький  

р-н 

01008 

 

0,73 км від 

с.Жадень 

5621882401 

Сміттєзвалище 

Жаденської сільської 

ради  Дубровицький  

р-н 

34132, с. Жадень 

04385055 

діюче небезпеч

не 

0,840 тис т 

1,0 га 

наземне 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 



 70 

287  

318 

11.03.2014 

 

 

05.08.2021 Сміттєзвалище 

Семидубської 

сільської ради  

(с.Семидуби) 

Дубенський  р-

н 

01008 

 

2,5 км на 

Пд.Зх. від с. 

Грядки 

5621687401 

Сміттєзвалище 

Семидубської 

сільської ради   

Дубенський  р-н, 

35620, с. Семидуби 

 

діюче небезпеч

не 

0.039 тис.т 

1,0 га 

наземне 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

288 319 

07.04.2014 

 Сміттєзвалище 

Вільбівненсько

ї  сільської 

ради  

 (с. Бадівка) 

Острозький  р-

н 

01008 

 

1,8 км на Пд. 

Зх. від с. 

Бадівка 

5624281201 

Сміттєзвалище 

Вільбівненської  

сільської ради 

Острозький  р-н, 

35809, 

с. Вельбівно, вул. 

Гагаріна, 16,  

 

діюче небезпеч

не 

0, 00 тис т 

2,1 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

289 320 

16.04.2014 

 Сміттєзвалище 

ТОВ „Гоща 

комунсервіс” 

240 

1,4 км на Пн. 

Сх.. від с. 

Башине 

5621255100 

Сміттєзвалище ТОВ 

„Гоща комунсервіс” 

35400, смт Гоща, вул. 

Незалежності, 30 

діюче небезпеч

не 

18,40 тис.т 

5,5 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

290 321 

16.04.2014 

 Сміттєзвалище 

Пугачівської 

с/р 

Млинівського 

району 

01008 

0,72 км на 

Пн. від с. 

Пугачівка 

5623887601 

Сміттєзвалище 

Пугачівської с/р 

Млинівського району  

35134,  

с. Пугачівка, вул. 

Нова, 1 

04386829 

діюче небезпеч

не 

0,497 тис. т 

0,4 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 



 71 

291 322 

16.04.2014 

 Сміттєзвалище 

Кораблищенськ

ої  с/р 

Млинівського 

району 

01008 

0,51 км на 

Пн. Зх. від с. 

Кораблище 

5623883802 

Сміттєзвалище 

Кораблищенської  с/р 

Млинівського району 

04386692 

діюче небезпеч

не 

1,550 тис.т 

1,0 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

292 323 

16.04.2014 

 Сміттєзвалище 

Владиславівськ

ої сільської 

ради 

01008 

0,51 км на 

Пн. Сх. від с. 

Іванівка 

5623883802 

Сміттєзвалище 

 Владиславівської 

сільської ради 

Млинівського району 

5623881301 

 

діюче небезпеч

не 

0,160 тис.т 

0,8 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

293 324 

04.06.2014 

 Сміттєзвалище 

Іващуківської 

сільської ради 

01008 

 

 

1,0 км на пд. 

зх. від 

центру с. 

Бригадирівка 

5625883401 

Сміттєзвалище 

Іващуківської 

сільської ради 

Радивилівського 

району, 35523, с. 

Іващуки, вул. 

Шкільна, 3 а 

04386388 

діюче небезпеч

не 

7,056 тис. т 

0,3 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

294 325 

04.06.2014 
31.05.2018 

27.11.2019 

31.07.2020 

22.06.2021 

Сміттєзвалище 

Ситненської 

сільської ради 

01008 

 

 

1,2 км на 

пд.зх. від 

центру 

с.Ситне 

5625888201 

 

Сміттєзвалище 

Ситненської 

сільської ради 

Радивилівського 

району, 35543, с. 

Ситне, вул. Шкільна, 

1 

04387579 

діюче небезпеч

не 

3,288 тис. т 

0,4 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

295 326 

04.06.2014 
31.05.2018 

27.11.2019 

31.07.2020 

22.06.2021 

Сміттєзвалище 

Михайлівської 

сільської ради 

01008 
 

 

0,8 км на пд. 

зх. від 

центру с. 

Михайлівна 
5625885201 

Сміттєзвалище 

Михайлівської 

сільської ради 

Радивилівського 
району, 35544, с. 

Михайлівна, вул. 

Київська, 1 

04387504 

діюче небезпеч

не 

5,149 тис.т 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 
комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 



 72 

296 327 

04.06.2014 

 Сміттєзвалище 

Уїздецької 

сільської ради 

01008 

 

 

1,6 км на схід 

від с. Уїздці 

5623889201 

Сміттєзвалище 

Уїздецької сільської 

ради 

Млинівського 

району, 35115, с. 

Уїздці, вул. 

Шевченка, 13 

04386887 

діюче небезпеч

не 

0,640 тис.т 

0,5 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

297 328 

04.06.2014 
06.02.2019 

20.02.2020 

22.02.2021 

Сміттєзвалище 

Вербенської 

сільської ради 

01008 

 

 

0,5 км на пн. 

зх. від с. 

Вербень 

5621481003 

Сміттєзвалище 

Вербенської 

сільської ради 

Демидівського 

району, 

35212, с. Вербень 

04386579 

діюче небезпеч

не 

7,845 тис т 

1,0 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

298 329 

04.06.2014 

 Сміттєзвалище 

Боремельської 

сільської ради 

01008 

 

 

0,6 км на пн. 

сх.. від с. 

Боремель 

5621480703 

Сміттєзвалище 

Боремельської 

сільської ради 

Демидівського 

району,35212, с. 

Боремель, вул. 

Першотравнева, 64 

04386580 

діюче небезпеч

не 

1,444 тис.т 

1,7 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

299 330 

04.06.2014 

10.02.2016 

15.03.2017 

18.09.2020 

Сміттєзвалище 

Яполотської 

сільської ради 

01008 

 

 

0,7 км на пн. 

від східної 

околиці с. 

Яполоть 

5623487801 

Сміттєзвалище 

Яполотської 

сільської ради 

Костопільського 

району, 35022, с. 

Яполоть, вул. 

Молодіжна, 1 

04386315 

діюче небезпеч

не 

0,153 тис т 

0,5 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

300 331 

04.06.2014 
12.04.2016 

04.08.2017 

10.08.2018 

14.08.2019 

07.04.2021 

Сміттєзвалище 

Звіздівської 

сільської ради 

(с. Ставок) 
01008 

 

 

0,5 км на 

південь від с. 

Ставок 

5623482601 

Сміттєзвалище 

Звіздівської сільської 

ради 

Костопільського 
району, 

35041, с. Звіздівка 

04386189 

 

діюче небезпеч

не 

0,074 тис т 

0,4 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 
комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 



 73 

301 332 

04.06.2014 

07.11.2017 

10.08.2018 

15.08.2019 

07.04.2021 

 

Сміттєзвалище 

Деражненської 

сільської ради 

(с. Бичаль) 

01008 

 

 

1,2 км на 

пн.зх. від с. 

Бичаль 

5623481601 

Сміттєзвалище 

Деражненської 

сільської ради 

Костопільського 

району, 

35053,  

с. Деражне 

04386278 

діюче небезпеч

не 

1,914 тис т 

1,0 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

302 333 

04.06.2014 
23.03.2017 

20.06.2018 

09.06.2021 

Березнівське 

сміттєзвалище 

Березнівської 

міської ради (м. 

Березне) 

01008 

 

 

В пн.зх. 

частині від м. 

Березне 

5620410100 

Березнівське 

сміттєзвалище 

Березнівської міської 

ради, 

м. Березне, вул. 

Буховича, 58 

30717537 

діюче помірно 

небезпеч

не 

125,148 

тис. т 

10,5 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

303 334 

04.06.2014 

 Сміттєзвалище 

Пеньківьської 

сільської ради 

(с. Мар’янівка) 

01008 

 

 

0,530 км на 

пн. від с. 

Мар’янівка 

5623486001 

Сміттєзвалище 

Пеньківьської 

сільської ради  

35020, с. Пеньків, 

Костопільськогой 

району 

04386278 

діюче небезпеч

не 

0,005 тис т 

0,55 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

304 335 

04.06.2014 
25.10.2017 
17.05.2021 

Сміттєзвалище 

Мащанської 

сільської ради 

(с. Кам’яна 

Гора) 

01008 

 

 

0,7 км на пн. 

Зх. від с. 

Кам’яна Гора 

5623485001 

Сміттєзвалище 

Мащанської 

сільської ради 35041, 

с. Маща, 

Костопільського 

району 

04386255 

 

діюче небезпеч

не 

0.155 тис т 

0,5 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

305 336 

04.06.2014 

 Сміттєзвалище 

Головинської 

сільської ради 

(с. Берестовець, 
ур. Глиняне) 

01008 

 

 

0,55км на пн. 

Сх. від с. 

Берестовець 

5623480801 

Сміттєзвалище 

Головинської 

сільської ради 

Костопільського 
району 

04526590 

діюче небезпеч

не 

0,090 тис.т 

1,5 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 
комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 



 74 

306 337 

04.06.2014 

09.06.2021 Сміттєзвалище 

Головинської 

сільської ради 

(с. Берестовець, 

ур. КБМ) 

01008 

 

 

0,5 км на пн. 

зх. від с. 

Берестовець 

5623480801 

 

Сміттєзвалище 

Головинської 

сільської ради 

Костопільського 

району 

04526590 

 

 

діюче небезпеч

не 

0.095 тис.т 

0,5 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

307 338 

26.06.2014 
31.08.2018 Сміттєзвалище 

Великожолудсь

кої сільської 

ради  

01008 

 

 

0,8 км на Пн. 

від с. Чучеве 

5620881500 

Сміттєзвалище 

Великожолуд ської 

сільської ради 

Володимирецького 

району 

04388165 

діюче небезпеч

не 

0,103 тис т 

1,0 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

308 339 

14.07.2014 

26.07.2018 

21.10.2021 

Сміттєзвалище 

Жовкинівської  

сільської ради  

01008 

 

0,5 км від с. 

Жовкині 

5620883801 

Сміттєзвалище 

Жовкинівської  

сільської ради  

Володимирецького 

району, с. Жовкині, 

вул. Кузнєцова, 23 

04388225 

діюче небезпеч

не 

0.706 тис.т 

0,5 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

309 340 

14.07.2014 
31.05.2018 

27.11.2019 

31.07.2020 

Сміттєзвалище 

Баратинської 

сільської 

сільської ради  

01008 

 

 

0,950 км від 

с. Довгалівка 

5625881201 

Сміттєзвалище 

Баратинської 

сільської 

сільської ради 

Радивилівського 

району,  с. Боратин, 

вул. Шляхова, 28 а 

04387800 

діюче небезпеч

не 

0,169 тис.т 

0,6 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 



 75 

310 341 

14.07.2014 

 Сміттєзвалище 

Рідківської  

сільської 

сільської ради  

01008 

 

 

1250 м на 

Пн. від с. 

Рідків 

5625885601 

 

Сміттєзвалище 

Рідківської  сільської 

ради 

Радивилівського 

району, 35515, с. 

Рідків, вул. 

Набережна, 5 

04387510 

 

діюче небезпеч

не 

0,080 тис т 

1,0 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

311 342 

04.09.2014 

 

 Сміттєзвалище 

Новоукраїнськ

ої 

сільської ради  

01008 

 

 

0,51 км на 

пд. Сх. Від с. 

Надчиці 

5623885501 

Сміттєзвалище 

Новоукраїнської 

сільської ради 

Млинівського 

району, 35130, с. 

Новоукраїнка, вул. 

Молодіжна, 1 

04386769 

 

діюче небезпеч

не 

4,376 тис.т 

0,2 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

312 343 

04.09.2014 

12.01.2016 Сміттєзвалище 

Бокіймівської  

сільської ради  

01008 

 

0,8 км на 

Пд.Сх. від с. 

Бокійма 

5623880501 

Сміттєзвалище 

Бокіймівської  

сільської ради  

Млинівського 

району, 35162, с. 

Бокійма, вул. 

Незалежності, 14 а 

діюче небезпеч

не 

1.530 тис.т 

0,8 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

313 344 

04.09.2014 
14.06.2018 

02.04.2019 

19.05.2020 

Сміттєзвалище 

Лозківської  

сільської ради  

01008 

 

1,0 км на Пд. 

Зх. від с. 

Суховоля 

5620886201 

 

Сміттєзвалище 

Лозківської  

сільської ради  

Володимирецького 

району, 34370, с. 

Лозки 

діюче небезпеч

не 

0.110 тис.т 

0,7 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 



 76 

314 345 

04.09.2014 

22.06.2021 Сміттєзвалище 

Хотинської  

сільської ради  

01008 

 

0,5 км на Пд. 

від с. Хотин 

5625889001 

Сміттєзвалище 

Хотинської  

сільської ради  

Радивилівського 

району, 35524,  

с. Хотин,  

вул. Нова, 10А 

діюче небезпеч

не 

5,464 тис т 

1,1 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

315 346 

02.10.2014 

 Сміттєзвалище 

Смордвівської 

сільської ради 

01008 

 

 

1,8 км на пд. 

Сх. від с. 

Смордва 

5623888501 

Сміттєзвалище 

Смордвівської 

сільської ради 

Млинівського 

району, 

35160,  

с. Смордва, 

Млинівський район 

04386858 

діюче небезпеч

не 

6,188 тис.т 

0,5 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

316 347 

04.12.2014 
02.08.2017 

29.03.2018 

28.03.2019 

13.04.2020 

Сміттєзвалище 

Підлужненсько

ї сільської ради 

01008 

 

 

0,5 км на Зх. 

від с. В. 

Любаша 

5623486901  

Сміттєзвалище 

Підлужненсь-кої 

сільської ради 

Костопільського 

району, 

35023, с. Підлужне, 

вул. Жилки, 8 

04386290 

діюче небезпеч

не 

2,171 тис.т 

2,0 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

317 348 

04.12.2014 

 

04.07.2017 Сміттєзвалище 

Людинської 

сільської ради  

01008 

1,2 км на 

захід від с. 

Людинь 

5621884300 

 

Сміттєзвалище 

Людинської сільської 

ради Дубровицького 

району, 

34123 

с. Людинь, вул. 

Б.Хмельниць-кого 

04385095 

діюче небезпеч

не 

6,934 тис.т 

1,5 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 



 77 

318 349 

30.12.2014 

 

06.11.2020 Сміттєзвалище 

Миляцької 

сільської ради  

01008 

0,5 км на пн. 

зх. від с. 

Миляч 

5621885001 

Сміттєзвалище 

Миляцької сільської 

ради Дубровицького 

району, 

34133, с. Миляч 

04385110 

 

діюче небезпеч

не 

0,920 тис.т 

0,2 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

319 350 

30.12.2014 

 

04.07.2017 Сміттєзвалище 

Висоцької 

сільської ради  

01008 

0,5 км на пд. 

зх. від с. 

Висоцьк 

5621882001 

Сміттєзвалище 

Висоцької сільської 

ради Дубровицького 

району, 

34111, с. Висоцьк 

04385043 

 

діюче небезпеч

не 

7,710 тис.т 

2,5 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

320 351 

30.12.2014 

 

 

04.05.2017 Сміттєзвалище 

Осівської 

сільської ради  

01008 

1,0 км на пн. 

від с. Осова 

5621885901 

Сміттєзвалище 

Осівської сільської 

ради Дубровицького 

району, 

34153, с. Осова 

04385132 

діюче небезпеч

не 

0,574 тис т 

0,5 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

321 352 

30.12.2014 

 

 

10.08.2018 

10.09.2019 

 

 

Сміттєзвалище 

Маломидської 

сільської ради  

01008 

0,8 км на пн 

від с. Осова 

5623484201 

Сміттєзвалище 

Маломидської 

сільської ради 

Костопільського 

району, 

35013, с. Малий 

Мидськ, вул. 

Шевченка, 34 

04386232 

діюче небезпеч

не 

0.204 тис.т 

0,9 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 



 78 

322 353 

30.12.2014 

 

01.08.2017 

10.08.2018 

Сміттєзвалище 

Золотолинської 

сільської ради 

(с. Комарівка) 

01008 

0,8 км на пн. 

сх. від с. 

Комарівка 

5623483401 

Сміттєзвалище 

Золотолинсь- 

кої сільської ради 

Костопільського 

району, 

35013, с. Золотолин, 

вул. Гомелюка, 33 

04386203 

 

діюче небезпеч

не 

1,616 тис т 

0,1 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

323 354 

30.12.2014 

 

01.08.2017 

10.08.2018 

Сміттєзвалище 

Золотолинської 

сільської ради 

(с. Тростянець) 

01008 

1,2 км на зх. 

від південної 

околиці  

с. 

Тростянець 

5623483401 

Сміттєзвалище 

Золотолинсь- 

кої сільської ради 

Костопільського 

району, 

35013, с. Золотолин, 

вул. Гомелюка, 33 

04386203 

 

діюче небезпеч

не 

1,736 тис т 

0,1 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

324 355 

30.12.2014 

 

25.10.2017 

17.05.2021 

Сміттєзвалище 

Мащанської 

сільської ради 

(с. Маща) 

01008 

0,5 км на пн. 

сх. від с. 

Маща 

5623485001 

Сміттєзвалище 

Мащанської 

сільської ради 

Костопільського 

району, 

35000, с. Маща, вул. 

Центральна, 61 

04386255 

 

діюче небезпеч

не 

4,235 тис.т 

3,0 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

325 356 

30.12.2014 

 

12.01.2016 Сміттєзвалище 

Хорупанської 

сільської ради  

01008 

0,6 км на пн. 

зх. від с. 

Хорупань 

5623889401 

Сміттєзвалище 

Хорупанської 

сільської ради 

Млинівського 

району, 

35162, с. Хорупань, 

вул. Парфенюка, 1 

04386433 

 

діюче небезпеч

не 

6,542 тис.т 

0,3 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 



 79 

326 357 

30.12.2014 

 

 Сміттєзвалище 

Жовтневої 

сільської ради  

01008 

0,5 км на пд. 

зх.  від с. 

Жовтневе  

5623889401 

Сміттєзвалище 

Жовтневої сільської 

ради 

Радивилівського 

району, 

35534, с. Жовтневе, 

вул. Першотравнева, 

49 

04386433 

 

діюче небезпеч

не 

3,192 тис. т 

0,98 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

327 358 

30.12.2014 

 

 Сміттєзвалище 

Сестрятинської 

сільської ради  

01008 

0,5 км на пн. 

зх.  від с. 

Сестрятин  

5625887801 

Сміттєзвалище 

Сестрятинської  

сільської ради 

Радивилівського 

району, 

35540, с. Сестрятин, 

вул. Проста, 137 

04387562 

 

діюче небезпеч

не 

3,260 тис т 

0,1 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

328 359 

18.02.2015 

 

29.03.2018 

17.01.2019 

16.01.2020 

17.02.2021 

Сміттєзвалище 

комунального 

підприємства 

„Комбінат 

комунальних 

підприємств” 

 

 

 

 

0,410  км на 

Пн.Зх. від 

смт Млинів 

5623855100 

Сміттєзвалище 

комунального 

підприємства 

Млинівської 

селищної ради 

„Комбінат 

комунальних 

підприємств”, 35100, 

смт Млинів, вул. 

Кірова, 44 

32936049 

діюче небезпеч

не 

62,335тис.т 

1,9431 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

329 360 

02.04.2015 

 Сміттєзвалище 

Ромейківської 

сільської ради  

01008 

1,2 км на Сх. 

від с. 

Ромейки 

5620888601 

Сміттєзвалище  

Ромейківської 

сільської ради 

Володимирецького 

району 

34382, с. Ромейки, 

Володимирецький р-

н 

04384919 

 

діюче небезпеч

не 

3,314 тис.т 

0,5 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 



 80 

330 361 

02.04.2015 

17.08.2016 

09.10.2017 

08.11.2021 

Сміттєзвалище 

Криничківської  

сільської ради  

01008 

0,5 км на Пн. 

Зх. від с. 

Річиця 

5621283601 

Сміттєзвалище 

Криничківсь-кої  

сільської ради 

Гощансь-кого 

району,  

35410, вул. 

Шевченка, 26 а, с. 

Кринички 

04386516 

діюче небезпеч

не 

1,083 тис.т 

0,3 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

331 362 

       

02.04.2015 

07.04.2017 

29.05.2019 

01.11.2021 

Сміттєзвалище 

Озерської 

сільської ради  

01008 

1,5 км на Пн. 

Зх. від с. 

Озеро 

5620887601 

Сміттєзвалище 

Озерської сільської 

ради  

Володимирецького 

району, 

 34331, с. Озеро, 

Володимирецький р- 

04388413 

діюче небезпеч

не 

6,0 тис.т 

0,7 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

332 363 

22.04.2015 

 Сміттєзвалище 

Нивецької 

сільської ради  

01008 

0,8 км на Пд. 

від с. 

Нивецьк 

5621885601 

Сміттєзвалище 

Нивецької сільської 

ради 

Дубровицького 

району, 

34152,  

с. Нивецьк, 

Дубровицький район 

05391075 

діюче небезпеч

не 

0,689 тис.т 

1,4 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

333 364 

22.04.2015 
04.04.2019 

22.06.2021 

Сміттєзвалище 

Теслугівської 

сільської ради  

01008 

1,5 км на Пд. 

від с. 

Теслугів 

5625888501 

Сміттєзвалище 

Теслугівської 

сільської ради 

Радивилівсько-го 

району, 

35512, с. Теслугів, 

вул. Шевченка, 56, 

Радивилівсь-кий р-н 

діюче небезпеч

не 

1,33 тис.т 

0,3 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 



 81 

334 365 

12.05.2015 

21.10.2021 Сміттєзвалище 

Великотелкови

цької  сільської 

ради  

01008 

0,7 км від            

с.  Великі 

Телковичі 

5620881801 

Сміттєзвалище 

Великотелковицької  

сільської ради 

Володимирецького 

району, 

35512, с. Великі 

Телковичі, вул. 

Щорса,6 

Володимирець-кий  

р-н 

діюче небезпеч

не 

3,93 тис.т 

1,1 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

335 366 

01.07.2015 

 Сміттєзвалище  

Соломіївської 

сільської ради  

01008 

0,9 км на 

захід від 

с.Соломіївка 

5621887701 

Сміттєзвалище  

Соломіївської 

сільської ради  

Дубровицького 

району, 

34161,  

с.Соломіївка 
Дубровицький 

р-н, 04385178 

діюче небезпеч

не 

0,370 тис.т 

0,1 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

336 367 

01.07.2015 

 Сміттєзвалище  

Привітненської 

сільської ради  

01008 

 0,6 км на 

північний 

захід від 

с.Привітне 

5623884001 

Сміттєзвалище  

Привітненської 

сільської ради  

Млинівського 

району, 

35123,  

с. Привітне, 

вул.Шевченка,12 
Млинівський  

р-н, 04386700 

діюче небезпеч

не 

4,578 тис.т 

0,3 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 



 82 

337 368 

01.07.2015 

22.01.2020 

08.11.2021 

Сміттєзвалище  

Симонівської 

сільської ради  

01008 

 1,0 км на 

південь  від 

с.Симонів 

5621287501 

Сміттєзвалище  

Симонівської 

сільської ради  

Гощанського району, 

35408,  

с. Симонів, 

вул.Вишнева, 

11 

Гощанський   

р-н, 04385600 

діюче небезпеч

не 

1,909 тис.т 

0,5 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

338 369 

05.08.2015 
31.05.2018 

27.11.2019 

31.07.2020 

22.06.2021 

Сміттєзвалище 

Крупецької 

сільської ради 

Радивилівськог

о району  

(с. Заміщина) 

01008 

 

1,2 на Пд. 

Сх. від 

околиці  

с. Заміщина 

Радивилівськ

ого району 

5625884801 

Сміттєзвалище 

Крупецької 

сільської ради 

с. Крупець, 

вул. Довга, 68а 

Радивилівського 

району, 35541 

04387496 

діюче небезпеч

ні              

0,985 тис.т 

0,3га 

наземне 

 

 

 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

339 370 

21.08.2015  

07.06.2017 

31.08.2018 

Сміттєзвалище 

Трипутнянсько

ї сільської ради 

Дубровицького 

району  

01008 

 

1,8 км на 

Пд.За. від 

с.Трипуття 

Дубровицько

го району  

5621888201 

 

Сміттєзвалище 

Трипутнянської 

сільської ради 

с. Трипуття, 

Дубровицького 

району  

04385184 

діюче небезпеч

ні              

0,196 тис т 

0,5га 

наземне 

 

 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

340 371 

28.08.2015 

 Сміттєзвалище 

Дерманської 

першої 

сільської ради 

Здолбунівськог

о району  

01008 

0,86 км на 

Зх. від с. 

Дермань 

Здолбунівсь-

кого району 

5624282001 

Сміттєзвалище 

Дерманської першої 

сільської ради 

Здолбунівського 

району  

5391146 

діюче небезпеч

ні              

1,50 тис. т 

0,6 га 

наземне 

 

 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 



 83 

341 372 

07.09.2015 

 Сміттєзвалище 

Вілійська  

сільської ради 

Острозь-кого 

району  

01008 

 

0,5 км на 

Пн.Сх. від с. 

Вілія 

Острозького 

району 

5624282001 

Сміттєзвалище 

Вілійської  сіль-ської 

ради Остро-зького 

району  

35852, вул. 

Незалежності, 3, с. 

Вілія, Острозь-кий 

район 

04386965 

діюче небезпеч

ні                                                                

0,550 тис. т 

0,7 га 

наземне 

 

 

 

 

 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

342 373 

22.09.2015 
20.04.2017 Сміттєзвалище 

Нобельської 

сільської ради 

Зарічненського 

району  

01008 

0,5 км Пн.-

Зх.  

с. Нобель 

Зарічненськ

ого району 

5622284001 

Сміттєзвалище 

Нобельської 

сільської ради 

Зарічненського 

району  

34013, с. Нобель 

Зарічненського 

району 

04385712 

діюче небезпеч

ні                                                                

2.282 тис т 

0,5 га 

наземне 

 

 

 

 

 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

343 374 

12.11.2015 
20.04.2017  Сміттєзвалище 

Кутинської 

сільської ради 

Зарічненського 

району  

01008 

1,1 км на 

північ від 

с.Заозер’я   

 

Зарічненськог

о району 

5622281601 

Сміттєзвалище 

Кутинської сільської 

ради Зарічненського 

району  

34032, с. Кутин 

Зарічненського 

району 

04385669 

діюче небезпеч

ні              

0.576 тис. т 

2,0 га 

наземне 

 

 

 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

344 375 

10.12.2015 
11.07.2018 

 01.06.2021 

Сміттєзвалище 

Новаківської 

сільської ради 

Володимирецьк

ого району  

01008 

0,9 км від  

с. Новаки  

Володимирец

ь-кого району 

5620887101 

Сміттєзвалище 

Новаківської сільської 

ради 

Володимирецького 

району  

34334 с. Новаки, 

вул.Ювілейна,5  

Володимирецького 

району 

21083071 

 

діюче небезпеч

ні                                                                

0,640 тис т 

0,84 га 

наземне 

 

 

 

 

 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 
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345 376 

20.01.2016 

 Сміттєзвалище 

Тюменської 

сільської ради 

Дубровицького 

району  

01008 

0,5 км від  

с. Городище 

Дубровицьког

о району 

5621888703 

Сміттєзвалище 

Тюменської сільської 

ради Дубровицького 

району  

34110 с.Тюмень 

Дубровицького 

району 

04385190 

діюче небезпеч

ні               
5,49 тис. т 

1,0 га 

наземне 

 

 

 

 

 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

346 377 

 01.02.2016 
13.12.2017 

18.09.2019 

20.01.2020 

14.01.2021 

Полігон ТПВ 

м.Вараш 

01009 

3,5 км від  

м. Вараш 

Рівненська 

область 

5640700000 

Полігон ТПВ 

Кузнецовське міське 

комунальне 

підприємство 

м.Вараш 

м-н Незалежності,2 

30536302 

діючий небезп-

ечні 
156,674 

тис.т 

5,2654га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

347 378 

04.02.2016 

 Сміттєзвалище 

Карасинської 

сільської ради 

Сарненського 

району  

01008 

0,5 км від  

с. Карасин 
 

Сарненськог

о району 

5625482001 

Сміттєзвалище 

Карасинської 

сільської ради 

Сарненського району 

с. Карасин, 

вул.Центральна,11 

Сарненського району 

04387728 

діюче небезпеч

ні              
1,915 тис. т 

0,2 га 

наземне 

 

 

 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

348 379 

10.05.2016 

 Сміттєзвалище 

Посниківської 

сільської ради 

Млинівський 

район 

01008 

0,5 км на 

захід від с. 

Посників 

5623887301 

Посниківська 

сільська рада,  

с.Посників, 

Млинівський район 

22569522 

діюче небезпеч

ні 

1,30 тис т 

0,3  га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 
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349 380 

10.05.2016 

 Сміттєзвалище 

Пітушківської 

сільської ради 

Млинівський 

район 

01008 

1,0 км на 

південний 

захід від с. 

Пітушків 

5623886600 

Пітушківська 

сільська рада,  

с.Пітушків, 

Млинівський район 

04386806 

діюче небезпеч

ні 

0,880 тис.т 

0,5  га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

350 381 

04.07.2016 

 Сміттєзвалище 

в урочищі 

«Здовбиця» 

07774 

 

0,5км  на 

південний –

захід від 

с.Здовбиця  

Здолбунівськ

ого району 

5622650100 

КП  

«Здолбунівське» 

м.Здолбунів, 

вул.Приходька,1 

37992989 

діюче небез-

печні 

176 тис.т 

4,6523 га 

наземне 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

351 382 

27.07.2016 
06.02.2019 

20.02.2020 

22.02.2021 

Сміттєзвалище 

Рудківської 

сільської ради 

Демидівський 

 район 

01008 

0,5 км на 

північ від с. 

Рудка 

5621485006 

Рудківська 

сільська рада,  

с.Рудка, 

Демидівський район 

04386841 

діюче небезпеч

ні 

2,245 тис.т 

0,2  га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

352 383 

28.12.2016 

 Сміттєзвалище 

Миколаївської 

сільської ради  

Млинівського 

 район 

01008 

0,5 км на 

північ від с. 

Миколаївка 

5623886900 

Миколаївська 

сільська рада,  

с. Миколаївка, 

Млинівський район 

04386812 

діюче небезпеч

ні 

1,860 тис.т 

0,2  га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

353 384 

07.03.2017 
16.08.2019 

08.04.2020 

17.09.2021 

Сміттєзвалище  

Острозького  

комунального 

підприємства 
«Водоканал» 

 

1 км на схід 

від  

с. Слобідка 

5610900000 

Сміттєзвалище  

Острозьке КП  

«Водоканал» 

м.Острог. 
вул.І.Федорова,56 

315542385 

діюче небезпеч

ні 

64,183 

тис.т 

5 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 
комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 
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354 385 

24.04.2017 
15.05.2018 

04.09.2020 

Сміттєзвалище 

Серницької 

сільської ради 

Зарічненського 

району  

01008 

1,2 км на 

північ від 

с.Серники  

Зарічненськ

ого району 

5622286601 

Сміттєзвалище 

Серницької 

сільської ради 

Зарічненського 

району  

34052,  

вул. Шевченка,4 

с.Серники 

 Зарічненського 

району 

04385758 

діюче небезпеч

ні                                                                

0,997 тис.т 

0,4 га 

наземне 

 

 

 

 

 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

355 386 

13.07.2017 

06.03.2020 Сміттєзвалище 

Річицької 

сільської ради 

Зарічненського 

району  

01008 

1, км на 

захід від 

с.Річиця  

 

Зарічненськ

ого району 

5622285701 

Сміттєзвалище 

Річицької 

сільської ради 

Зарічненського 

району  

34043,  

с.Річиця 

 Зарічненського 

району 

04385741 

діюче небезпеч

ні                                                                

0,330 тис. т 

0,3га 

наземне 

 

 

 

 

 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

356 387 

28.12.2017 

 Сміттєзвалище 

Бережківської 

сільської ради  

Дубровицького 

району  

01008 

0,5 км на 

північний 

захід від  

с. Бережки  

Дубровицьк

ого району 

5621880401 

Сміттєзвалище 

Бережківської 

сільської ради 

Дубровицького 

району  

34160,  

с. Бережки  

Дубровицького 
району 

04384997 

діюче небезпеч

ні                                                                

0,980 тис.т 

2,0 га 

наземне 

 

 

 

 

 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

357 388 

29.01.2018 

08.11.2021 Сміттєзвалище 

Дроздівської  

сільської ради  

Гощанського 

району  

01008 

562 м  на 

південний 

схід від 

житлової 

забудови  

5621282101 

Сміттєзвалище 

Дроздівської  

сільської ради  

Гощанського району 

35416 

с.Дроздів 

Гощанського району 

22553099 

діюче небезпеч

ні              

0,70 тис.т 

0,3 га 

наземне 

 

 

 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 
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358 389 

29.01.2018 

08.11.2021 Сміттєзвалище 

Курозванівсько

ї  сільської 

сільської ради  

Гощанського 

району  

01008 

530 м  на 

північ від 

житлової 

забудови  

5621284001 

Сміттєзвалище 

Курозванівської 

сільської ради  

Гощанського району 

35451 

с.Курозвани 

Гощанського району 

04385505 

діюче небезпеч

ні              

1,90 тис.т 

0,3 га 

наземне 

 

 

 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

359 390 

29.01.2018 

08.11.2021 Сміттєзвалище 

Жаврівської 

сільської ради  

Гощанського 

району  

01008 

1500 м  на 

північний 

схід від 

житлової 

забудови  

5621282701 

Сміттєзвалище 

Жаврівської 

сільської ради  

Гощанського району 

35454 

с.Жаврів 

Гощанського району 

04385480 

діюче небезпеч

ні              

0,62 тис.т 

0,2 га 

наземне 

 

 

 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

360 391 

19.09.2018 
21.06.2019 Сміттєзвалище 

Бугринської 

сільської ради  

Гощанського 

району  

01008 

0,841 м  на 

північний 

схід від 

житлової 

забудови 

с.Башине  

5621281201 

Сміттєзвалище 

Бугринської 

сільської ради  

Гощанського району 

35442 

с.Бугрин 

Гощанського району 

04385445 

діюче небезпеч

ні              

1,464 тис.т 

3,0 га 

наземне 

 

 

 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

361 392 

20.09.2018 

20.11.2019 Сміттєзвалище 

Лісівської 

сільської ради  

Дубровицького 

району  

01008 

1,3 км  на 

південний 

схід від 

житлової 

забудови  

с. Лісове  

5621883901 

Сміттєзвалище 

Лісівської сільської 

ради  Дубровицького 

району 35121 

с.Лісове 

Дубровицького 

району 

04385089 

діюче небезпеч

ні              

1,050 тис. т 

1,0 га 

наземне 

 

 

 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

362 393 

30.10.2018 

26.02.2019 

27.02.2020 

18.02.2021 

Рівненський 

міський 

сміттєзвалищн

ий полігон (м. 
Рівне)  

01008 

 

0,9 км на 

захід від  

с. В.Житин 

Рівненського 
району 

561011000 

Рівненська міська 

рада (Комунальне 

автотранспортне 

підприємство 1728) 
м.Рівне, вул.Курча-

това,22 

03361833 

діючий небезпеч

ні 

5795,7 

тис.т 

21,15 га 

наземний 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 
комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 



 88 

363 394 

30.10.2018 

 Сміттєзвалище 

Великоцепцеви

цької сільської 

ради  

Володимирецьк

ого району  

01008 

0,755 на 

північний 

захід від 

житлової 

забудови с. 

В.Цепцевичі  

5620882201 

Сміттєзвалище 

Великоцепцевицької 

сільської ради  

Володимирецького 

району с. 

В.Цепцевичі  
04388194 

діюче небезпеч

ні              

1,60 тис.т 

0,4 га 

наземне 

 

 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

364 395 

23.11.2018 

21.10.2021 Сміттєзвалище 

Любахівської 

сільської ради  

Володимирецьк

ого району  

01008 

0,561 км на 

північ від 

житлової 

забудови  

с. Любахи 

5620886601 

Сміттєзвалище 

Любахівської 

сільської ради  

Володимирецького 

району с.Любахи 
04388283 

діюче небезпеч

ні              

2,621 тис.т 

0,4887 га 

наземне 

 

 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

365 396 

23.11.2018 

 Сміттєзвалище 

Городецької 

сільської ради  

Володимирецьк

ого району  

01008 

0,658 км на 

південь від 

житлової 

забудови  

с. Городець 

5620883001 

Сміттєзвалище 

Городецької 

сільської ради  

Володимирецького 

району с.Городець 

04388202 

діюче небезпеч

ні          

1.288 тис.т 

1,44 га 

наземне 

 

 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

366 397 

23.11.2018 

 Сміттєзвалище 

Балаховицької 

сільської ради  

Володимирецьк

ого району  

01008 

1,600 км на 

південь від 

житлової 

забудови  

с. 

Балаховичі 

5620880601 

Сміттєзвалище 

Балаховицької 

сільської ради  

Володимирецького 

району с.Балаховичі 

04384977 

діюче небезпеч

ні              

0,552 тис.т 

1,1га 

наземне 

 

 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

367 398 

23.11.2018 

02.12.2021 Сміттєзвалище 

Красносільсько

ї сільської ради  

Володимирецьк
ого району  

01008 

1,321 км на 

південний 

захід від 

житлової 

забудови  

с. 

Красносілля 

5620885801 

Сміттєзвалище 

Красносільської 

сільської ради  

Володимирецького 
району  

с. Красносілля 
04388260 

діюче небезпеч

ні              

0,78 тис.т 

1,0га 

наземне 

 
 

 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 
комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 
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368 399 

15.01.2019 

04.05.2020 

08.11.2021 

Сміттєзвалище 

Синівської 

сільської ради  

Гощанського 

району  

01008 

0,385 км на 

південь від 

житлової 

забудови  

с. Синів 

5621287801 

Сміттєзвалище 

Синівської сільської 

ради  Гощанського 

району с.Синів 
04385592 

діюче небезпеч

ні          

0,611 тис.т 

0,2 га 

наземне 

 

 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

369 400 

15.01.2019 

21.10.2021 Сміттєзвалище 

Воронківської 

сільської ради  

Володимирецьк

ого району  

01008 

0,574 км на 

північний - 

захід від 

житлової 

забудови  

с. Воронки 

5620882601 

Сміттєзвалище 

Воронківської 

сільської ради  

Володимирецького 

району с.Воронки 

04388171 

діюче небезпеч

ні              

0,826 тис.т 

1,0га 

наземне 

 

 

 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

370 401 

15.01.2019 

21.10.2021 Сміттєзвалище 

Біленської 

сільської ради  

Володимирецьк

ого району  

01008 

1,600 км на 

північний - 

захід від 

житлової 

забудови  

с. Біле 

5620880901 

Сміттєзвалище 

Біленської сільської 

ради  

Володимирецького 

району с.Біле 

04388159 

діюче небезпеч

ні              

3,998 тис.т 

0,74га 

наземне 

 

 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

371 402 

15.01.2019 

 

01.07.2020 Сміттєзвалище 

Озерецької 

сільської ради  

Володимирецьк

ого району  

01008 

0,538 км на 

північний - 

захід від 

житлової 

забудови  

с. Озерці 

5620887401 

Сміттєзвалище 

Озерецької сільської 

ради  

Володимирецького 

району  

с. Озерці 
04388308 

діюче небезпеч

ні              

1,0168 

тис.т 

0,55га 

наземне 

 

 

 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

372 403 

27.02.2019 

01.06.2021 Сміттєзвалище 

Каноницької 

сільської ради  

Володимирецьк
ого району  

01008 

1,052 км на 

північний - 

захід від 

житлової 

забудови  

с. Каноничі 

5620880901 

Сміттєзвалище 

Каноницької 

сільської ради  

Володимирецького 
району  

с. Каноничі 
04388248 

діюче небезпеч

ні              

0,456 тис.т 

0,8га 

наземне 

 
 

 

 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 
комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 
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373 404 

23.05.2019 

. 

 

 Поля фільтрації  

ТОВ „ТЕДВІН 

УКРАЇНА 

0,537 км на 

схід від 

найближчої 

житлової 

забудови  

с. Шпанів 

5624689501 

Поля фільтрації  

ТОВ „ТЕДВІН 

УКРАЇНА 

с. Шпанів, 

Рівненський р-н 

40162064 

діюче небезпеч

ні          

10,240 

тис.тонн 

9,5015га 

наземне 

(водойма) 

 

 

 

Барда зернова 

1590.2.9.04 

1 

4 

374 405 

30.11.2020 

 Сміттєзвалище 

Боремельської 

сільської 

об’єднаної 

територіальної 

громади 

01008 

0,86 км на 

північно 

західну 

частину від 

житлової 

забудови 

с.Більче 

5621480703 

Сміттєзвалище 

Боремельської 

сільської об’єднаної 

територіальної 

громади 

Демидівського 

району с.Боремель  

04386580 

діюче небезпеч

ні 

1,100 

тис.тонн  

0,5га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

375 406 

09.12.2021 

 Сміттєзвалище 

Каноницької 

сільської ради 

01008 

1,690 км на 

південь від 

межі 

житлової 

забудови 

с.Кідри 

Сміттєзвалище 

Каноницької 

сільської ради 

Вараського району 

с.Кідри 

діюче небезпеч

ні 

12,320 тис. 

тонн 

1,0 га 

наземне 

Відходи діяльності установ 

громадського харчування, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання, 

приладів та виробів інших, відходи 

комунальні й аналогічні неспецифічні 

промислові інші 

77 

4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


