
Інформація 
про стан виконання природоохоронних заходів 

профінансованих коштом обласного природоохоронного фонду в 2008 році 
 

№ Нахва заходу Подавач запиту / 
Замовник 

Заплано
вана 
сума, 

тис.грн. 

Перерах
овано, 
тис.грн. 

Залишок
, тис.грн. 

Інформація про стан виконання заходу 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Реконструкція каналізаційних 

мереж Рівненського слідчого 
ізолятора 

Управління Держ-
департаменту України з 

питань виконання 
покарань у Рівнененській 

області/ ОВКП ВКГ 
“Рівнеоблводоканал” 

12,0 - 12,0 Захід виконано за рахунок коштів ОВКП ВКГ “Рівнеоблводоканал” 

2 Заходи щодо відновлення і 
підтримки сприятливого 
гідрологічного режиму та 
санітарного стану р.Людомирка, 
Дубенського району 

Шепетинська сільська 
рада / 

Комунальне підпри-
ємство “Комунальник - 
Студінка”, Дубенський 

р. 

93,0 93,0 - Дубенським міжрайонним управлінням водного господарства було проведено 
регулювання русла р.Людомирка (заагальною довжиною 2641 м), укріплення лівого 
берега річки (195 м), поглиблено існуючий на р.Людомирка ставок, побудовано 
гідротехнічні споруди: дві водорегулюючі споруди та водорозподільний вузол. В 
результаті було відновлено сприятливий гідрлогічний режим та санітариний стан 
р.Людомирка. 

3 Виготовлення проектно-
кошторисної документації на 
проведення проектно-вишуку-
вальних робіт з укріплення 
берегів р.Іква. 

Млинівська  селищна  
рада / 

ЖКП”Млинівське” 

30,0 30,0 - Виготовлено проектно-кошторисну документацію на проведення проектно-
вишукувальних робіт з укріплення берегів річки Іква в межах смт.Млинів, які 
складають 3 млн.111,637 тис.грн. (з них буд.- монт. - 2498,685 тис.грн.) Планується 
кріплення берегів залізобетонними плитами 2-х ділянок 313 м та 283 м в районі 
човнової станції та в центрі біля райдержадміністрації. 

4 Заходи, пов”язані з створенням  
захисних  лісових  насаджень на 
еродованих  землях, вздовж 
водних об”єктів та полезахисних 
смуг.   

ДЛГО „Рівнеліс” / ДП 
„Зарічненський 

лісгосп” 

40,0 40,0 - Створено захисні  лісові  насадження на площі 48,7 га 1-2-х річними саджанцями 
(сосна, береза, дуб) на еродованих  землях (непридатні до с/г використання та 
знаходяться на обліку в управлінні земельних ресурсів району), вздовж водних 
об”єктів та полезахисних смуг на землях Зарічненського району.В середньому 
саджається 8-10 тис. саджанців на 1 га. 

5 Проведення агролісотехнічних 
заходів на ярах, балках та інших 
ерозійно небезпечних землях. 

Дубровицький  
держспецлісгосп 

20,0 20,0 - Проведено агролісотехнічні заходи на ярах, балках та інших ерозійно небезпечних 
землях на території Соломіївської сільської ради Дубровицького району  на загальній 
площі 10 га вдовж берегів р.Горинь. За кошти обласного природоохоронного фонду 
було придбано посадковий матеріал з потужною корневою системою (дуба) в 
кількості 100 тис.шт. Підготовку грунту та створення захисних насаджень виконані за 
власний рахунок. 
В результаті виконання заходу буде збільшено лісистість району, укріплення берегів 
річки Горинь від водної ерозії на ерозійно небезпечних ділянках, покращено 
гідрологічний режим.  

6 Розробка ілюстрованого реєстру 
про ландшафти, рослинний і 
тваринний світ природно-
заповідного фонду Рівненської 
області  

Держуправління 
охорони 

навколишнього 
природного 

середовища в Рівн. обл. 
/ Громадська органі-

96,0 94,8805
3 

1,11947 Зібрано архівні, літературні матеріали про стан природних комплексів природно-
заповідних об’єктів Рівненської області, проведені консультації з ведучими 
спеціалістами (ботаніками, зоологами, гідрологами, археологами) щодо 
характеристик окремих об’єктів області. Повнокольоровий ілюстрований Реєстр 
розроблений та укладений у вигляді наукового видання в кількості 250 шт. обсягом 
216 сторінок. Надано світлини та короткий опис біля 200 об’єктів  ПЗФ області. 



зація “Рівненській 
центр маркетингових 

досліджень” 

Видання приверне увагу населення до збереження рідкісних і цінних природних 
комплексів, представників флори і фауни, сприятиме підвищенню екологічної 
культури населення. 

7 Виконання заходів з підготовки, 
організації, встановлення меж та 
розробки проектів землеустрою 
територій та об’єктів ПЗФ  
Рівненської області 

Районні , сільські та 
селищні ради, РДА / 

Громадська організація  
„РЦМД” м. Рівне 

230,0 229,566
71 

0,43329 В результаті проведеної роботи з органами державної влади та місцевого 
самоврядування отримано 28 рішень сільських, селищних та міських рад 
Березнівського, Радивилівського, Рівненського, Корецького, Гощанського, 
Здолбунівського Демидівського, Острозького, Млинівського та Рокитнівського 
районів та три розпорядження райдержадміністрацій щодо надання дозволів на 
виконання землевпорядкувальних робіт з винесення меж природно-заповідних 
об’єктів в натуру, згідно яких виготовлено 20 проектів землеустрою на них та 2 
технічних звіти з виконання геодезичних та проектно-вишукувальних робіт зі 
встановлення меж об’єктів ПЗФ області.  
Наявність проектів буде сприяти збереженню територій та об’єктів ПЗФ області 
внаслідок уточнення та чіткого визначення їх меж, запобіганню зменшення їх площ, 
припиненню використання територій ПЗФ не за призначенням. 

8 Виконання заходів з обладнання 
Державного дендрологічного 
парку Березнівського лісового 
коледжу . 

Березнівський  лісовий 
коледж / Комунальне 

підприємство 
„Березнекомунсервіс” 

30,0 30,0 - Придбано 19 плит ПаВА та встановлено їх по периметру парку. Враховуючи 
придбані та встановлені в 2007 році коштом обласного природоохоронного фонду 
плити загальна довжина огорожі становить 260 п.м. загальна сума 79,5 тис.грн. 
Огорожа введена в експлуатацію та передана як основні фонди Березнівському 
лісовому коледжу. 

9 Придбання спецавтотранспорту 
(асенізаційної машини) для 
збору та транспортування 
відходів рідинного походження 
для КП "Радивилівводоканал" 

Комунальне 
підприємство 

“Радивилівводоканал” 

100,0 100,0 - Придбано автомобіль ГАЗ-53-33-09 загальною вартістю 138,0 тис.грн. Організовано 
вивіз відходів рідинного походження з території міста, що призводить до зменшення 
забруднення поверхневих вод р.Слонівка басейну р.Дніпро. В результаті 
покращується загальний санітарний стан м.Радивилів. 

10 Придбання спецавтотранспорту 
(асенізаційної машини) для 
збору та транспортування 
відходів рідинного походження 
для КП ”Рокитнекомунсервіс”  

Комунальне 
підприємство 

”Рокитнекомунсервіс” 

100,0 100,0 - Придбано автомобіль ГАЗ 3309 354 КО-503В загальною вартістю 117.0 тис.грн. 
Організовано вивіз відходів рідинного походження з території селища, машина 
використовує на 50% менше дизпалива ніж попередня, що призводить до зменшення 
шкідливих викидів в атмосферне повітря. В результаті покращується загальний 
санітарний стан смт.Рокитне. 

11 Виготовлення робочого проекту 
на реконструкцію сміттєзвалища 
ТПВ для  м.Острога 

Острозьке КП 
“Водоканал” 

130,0 130,0 - Науковцями НУВГП розроблено інноваційнй проект “Екологічно безпечне 
збереження твердих побутових відходів” для розробки робочого проекту 
“Реконструкція сміттєзвалища твердих побутових відходів м.Острог”. Загальна 
вартість робіт згідно з  робочим проектом складає 2,98 млн.грн. Загальна площа 
полігону- 2,39 га, планується захоронення 175-200 тис.тонн. відходів (за 
статзвітністю 2,67 тис.тонн відходів в рік розміщується на сміттєзвалищі). Проектом 
передбачено використання в якості ізолюючого покриття цеолітові туфи, як 
ефективний природний сорбент (є побічним продуктом при видобутку базальту та є в 
достатній кількості в області). Відвод вологи з масиву відвалів ТПВ буде 
здійснюватися дренажною системою колекторів з метою очищення інфільтрату. Як 
ізолюючий матеріал для запобігання попадання фільтрату в грунт використовується 
протифільтраційний екран - поліетиленову плівку 1,5 мм (геомембрана з матеріалу 
“Carbofol”  фірми “NAVE” Германія). В разі здійснення робіт буде проводитися 
безпечне зберігання ТПВ, без забруднення грунтів, підземних водних горизонтів, 
атмосферного повітря. На заповнених картах буде проводитися рекультивація з 
висадкою дерев. 



12 Організація та виконання 
природоохоронних  заходів на 
виконання місцевих екологічних 
програм . 

Центральна міська 
лікарня м.Рівне / ОВКП 

ВКГ 
“Рівнеоблводоканал” 

14,0 - 14,0 Захід не профінансовано через процедурні розбіжності в порядку фінансування 
суб’єктів мережі 

13 Придбання обладнання 
(контейнерів) для збору твердих 
побутових та виробничих 
відходів для м.Дубровиця.   

Дубровицька міська 
рада/  КП 

„Будинкоуправління” 

100,0 99,96 0,04 Проведено тендер на придбання контейнерів та здійснено їх закупівлю. Постачальник 
“Елко-Пласт”, м.Житомир. Придбано 34 оцинковані контейнери. Знаходяться на 
балансі КП “Будинкоуправління”, розташовані на облаштованих майданчиках міста з 
метою подальшого збору та транспортування відходів спецавтомобілем на 
сміттєзвалище. В результаті покращується загальний санітарно-екологічний стан 
м.Дубровиця. 

14 Придбання обладнання 
(контейнерів) для збору твердих 
побутових та виробничих 
відходів для м.Дубно  

Комунальне 
підприємство 

„Дубноводоканал” 

30,0 30,0 - Придбано 22 контейнери у ТзОВ ЛМЗ “Ісполін”, які розставслені  на вулицях 
м.Дубно. В результаті було ліквідовані стихійні сміттєзвалища, організовано збір 
ТПВ від жителів міста в облаштовані місця та вивіз відходів на міське сміттєзвалище. 

15 Видання поліграфічної 
продукції, придбання літератури 
та підписка періодичних видань 
з екологічної тематики 

Рівненська обласна 
організація УТОП 

12,0 12,0 - Виготовлено та встановлено на території області (Острозький та Рівненський райони) 
вздовж доріг 8 аншлагів з нагадуванням необхідності збереження довкілля. 
Проведено підписку екологічних видань на 2009 рік (14 шт.) та газети “Зелені шати”, 
де друкується тематична сторінка УТОП. 

16 Придбання і встановлення 
перманентної станції 
супутникових спостережень з 
метою здійснення моніторингу 
за станом природних сировинних 
і вторинних мінеральних 
ресурсів Рівненської області 

Державне 
підприємство”Рівненсь
ке державне науково-

виробниче 
підприємство геодезії 

та кадастру” 

120,0 119,7 0,3 Проведено тендер на придбання перманентної станції. Закуплене геодезичне 
супутникове обладнання комплект базового GPS приймача та комплект контролера та 
встановлено його на території Національного Університету водного господарства та 
природокористування (криша 7 корпусу по вул.Мірющенка, як найвища точка) для 
спільного користування із державним науково-виробничим підприємством 
“Рівнегеокадастр”. 
За допомогою приладу буде створена єдина електронна кадастрова система,  де буде 
зібрано та систематизовано інформацію про природні сировинні і вторинні 
мінеральні ресурси області. Це дасть можливість розробити і запровадити ефективну 
систему використання та охорони цих ресурсів. 

17 Розробка та виконання заходів 
щодо пропаганди охорони навко-
лишнього природного 
середовища, проведення 
конференцій, семінарів та інших 
заходів з екологічної тематики 

Рівненська обласна 
організація УТОП 

 
 
 

18,0 17,9495
3 

0,05047 Виготовлено та роздано по районах та м.Рівне Інформацію-звернення з нагоди Дня 
Довкілля-2008 як заклик та нагадування щодо необхідності берегти та охороняти 
рідну землю (500 шт.). Проведено виїздний семінар за участю 18 членів екологічного 
громадського активу області до Шацького Національного природного парку з метою 
обміну досвідом. 
Члени екологічного громадського активу приймали участь у проведенні рейдів-
перевірок із інспекторами ДЕІ по боротьбі з бракон’єрством, у обстеженнях 
впорядкування джерел, річок, водойм, заповідних об’єктів, рекреаційних зон  та 
інше). Видано плакати з 4-х тем по 500 шт кожної теми з екологічної тематики та 
буклет “Юннатівський рух Рівненщини” (500 шт.). 
Розроблено Положення та проведено два конкурси серед шкільної та студентської 
молоді: “На краще проведення природоохоронної роботи в навчальних закладах 
області в 2008 році” та “Галерея кімнатних рослин” - на краще озеленення 
навчальних закладів та їх територій в 2008 році. 
9-10 грудня лектори УТОП брали участь в екологічних семінарах в Березнівському 
лісовому коледжі та Кузнецовській гімнації. Вся робота УТОП сприяє формуванню в 
учнівської молоді відповідальності за стан довкілля на місцевому, регіональному, 
національному та глобальному рівнях, вмінню приймати відповідальні рішення щодо 



проблем навколишнього середовища. 
18 Картографування  забруднених 

територій Рівненської області на 
підставі існуючих даних 
аерокосмічного моніторингу 

Держуправління ОНПС в 
Рівненській області / 
Північно-східна філія 
Державного науково-
виробничого центру 
“Природа”, м.Харків 

19,0 19,0 - Виготовлено “Екологічну карту Рівненської області” накладом 3000 екземплярів, яка 
розповсюджується серед організацій, установ, учбових закладів області та надається 
всім зацікавленим особам. 

19 Видання книжки „Довкілля 
Рівненщини за 2007рік” 

Міська молодіжна 
громадська організація 

„Екоклуб” 

10,0 10,0 - Спеціалістами держуправління підготовлено матеріали та проведено їх узагальнення 
з метою видання книжки “Довкілля Рівненщини за 2007 рік” Друк Звіту виконано 
накладом 200 екземплярів та розповсюджується з метою популяризації екологічних 
знань та інформування широких верств населення щодо стану навколишнього 
природного середовища Рівненської області 

20 Розробка обласної програми 
охорони довкілля, 
збалансованого 
природокористування та 
забезпечення екологічної 
безпеки  до 2015 року . 

Рівненський 
Державний 
гуманітарний 

університет / Міська 
молодіжна громадська 
організація „Екоклуб” 

20,0 20,0 - Розроблені методики визначення інтегрального показника екологічного стану 
довкілля, підготовлено 6 карт екологічного стану довкілля, визначено основні 
показники сталого  розвитку, які зведені в 20-ти таблицях, зібрано та сформовано 
банк даних соціального, економічного та екологічного стану території Рівненського, 
Костопільського та Рокитнівського районів. На підставі проведеної роботи щодо 
комплексної оцінки територій районів підготовлено проект обласної програми та 
встановлено заходи щодо поліпшення екологічної ситуації в кожному районі. 

21 Створення картографічного 
фонду космічних знімків 
територій тест-об’єктів для 
ведення моніторинга 
навколишнього середовища в 
Рівненській обл. 

Головне управління з 
питань надзвичайних 
ситуацій та цивільного 
захисту населення ОДА / 
Північно-східна філія 
Державного науково-
виробничого центру 
„Природа” м.Харків  

19,0 19.0 - На базі Головного управління з питань надзвичайних ситуацій Рівненської області 
створено картографічний фонд космічних знімків територій тест-об’єктів для ведення 
моніторинга навколишнього середовища в Рівненській області 

22 Роботи пов”язані з поліпшенням 
технічного стану та благоустрою 
водойми с.Оженин та 
упорядкування джерел 

Оженинська сільська 
рада/ Комунальне 

підприємство „Вега-
Плюс” 

38,9 38,9 - Було проведено очистку джерел та водойми від сміття та його вивіз на сміттєзвалище, 
проведенно кріплення дамби глиною, щебнем та піском, проведено планування 
проїздої дороги по гребню дамби, встановлено шлюз для регулювання рівня води у 
водоймі. В результаті було покращено санітарний стан існуючих джерел та водойми 
с.Оженин. 

23 Роботи, пов”язані з вивченням 
технічного стану Хрінницького 
водосховища, поліпшенням його 
гідрологічного режиму та  
благоустрою.  

Демидівська РДА/ 
Районний виробничий 

кооперативно- державний 
комбінат сільського 

комунального 
господарства 

„Райсількомунгосп” 

40,0 40,0 - Напідставі проведених спостережень за технічним станом та гідрологічним режимом 
Хрінницького водосховища науковцями НУВГП та Київського інституту 
водогосподарських проблем виконано: 
-рекогносцирувані та комплексні дослідження сучасного екологічного стану 
водосховища; 
- аналіз та узагальнення результатів дослідження; 
- розробка водоохоронних зон. 
В разі виконання запропонованих водоохоронних заходів очікується поліпшення 
екологічного стану та гідрологічного режиму Хрінницького водосховища та його 
прибрежних територій для гідроенергетики, рекреації, рибництва та у преспективі 
для збільшення площ природно-заповідного фонду в якості екологічних мереж і 
майбутнього регіонального ландшафтного парку “Боремель”  

 Всього по Основному Переліку:  1321,9 1293,95
677 

27,9432
3 

 

 Згідно “Додаткового      



Переліку...” затвердженого 
10.10.08р. 

1 Реконструкція системи 
каналізації смт.Демидівка  

 130,0 130,0 - Продовжуються начаті в 2007 році за кошти Державного бюджету роботи з 
реконструкції  очисних спорудах смт.Демидівка. Виконані роботи по встановленню 
блоку ємностей та з упорядкування мулових майданчиків. 

 Всього по Основному та 
Додатковому Переліках 
станом на 25.11.08р. : 

 1451,9 1423,95
677 

27,9432
3 

 

 Згідно “Переліку № 2...” 
затвердженого 03.12.08р. 

     

1 Реконструкція системи 
каналізації смт.Демидівка 

Демидівська районна 
державна адміністрація / 
Демидівське виробниче 
управління житлово-

комунального 
господарства 

150,0 150,0 - За виділені кошти було побудовано новий блок емностей (4м*6м*12м) із 
залізобетонним каркасом, проведено його зовнішню гідроізоляцію та часткову 
обваловку, улаштовано  мулові майданчики загальною площею 835 м2 (розчищено 
грунт, засипано щебень та пісок, улаштовано залізобетонні підпірні стіни, стіни 
підвалів і перегородок висотою до 3-х метрів, виконано перфорацію труб для 
вкладання їх на мулових майданчиках для відводу фільтрату. 
Для завершення робіт І черги реконструкції очисних споруд смт.Демидівка необхідно 
виконати роботи: по влаштуванню блоку приймальної камери решіток та 
пісковловлювача, закінчити обваловку блоку емностей та провести торкретування 
внутрішніх стін, провести бетонування основи мулових майданчиків та з’їздів до них, 
провести трубопроводи різного призначення загальною довжиною 114 м, в 
компресорній провести опоряджувальні роботи та монтаж повітряпроводу та 
змонтувати дві трансформаторні підстанції. 

2 Виготовлення проектно-
кошторисної документації на 
будівництво установки з очистки 
стічних вод  обласного дитячого 
туберкульозного санаторію 
“Новостав” 

Обласний дитячий 
туберкульозний санаторій 

“Новостав” / 
Управління капітального 

будівництва ОДА 

40,0 40,0 - ТОВ “Укрбіотал-Монтаж”, м.Житомир розробив проект “Будівництво очисних 
споруд по технологіх “Біотал” потужністю 40 м3/добу для ОДТС “Новостав”. 
Планується встановити блочно-модульну залізобетонну установку підземного 
виконання для глибокої біологічної очистки господарсько-побутових вод загальним 
обсягом 14600м3 стічних вод в рік та досягнути наступних показників якості стічної 
води на виході з установки БПК<5-7 мг/дм3, ХПК<50 мг/дм3, зважені речовини <5-8 
мг/дм3, азот амонійний <1 мг/дм3, колі-індекс<1000, що в  межах затверджених 
санітарних норм. В разі виконання робіт буде ліквідовано септик, куди на сьогодні 
відводяться стічні води санаторію, та зджерело забруднення ними грунтів та 
підземних водних горизонтів.  

3 Виготовлення проектно-
кошторисної документації на 
виконання заходів щодо 
відновлення гідрологічного 
режиму та санітарного стану 
водойми в басейні р.Ювок в 
м,Корець 

Корецька обласна 
фізіотерапевтична лікарня 

/  
Комунальне підприємство 
“Корецьжитлокомунсерві

с” 

7,5 - 7,5 Захід не профінансовано у зв’язку із відмовою виконати роботи із виготовлення 
проектно-кошторисноїдокументації 

4 Виготовлення робочого проекту 
на будівництво берегозак-
ріплювальної споруди в с.Злазно 
Костопільського району 

Злазнівська сільська рада 
/ 

Приватне 
сільськогосподарське 
підприємство „Надія” 

(с.Злазне) 

50,0 - 50,0 Захід не профінансовано. Замовники відмовилися від оримання коштів на виконання 
заходу. 



5 Ліквідація наслідків підтоплення 
території громадського пасо-
вища прилеглої до ставка в 
с.Студянка Шепетинської сіль-
ради Дубенського району 

Шепетинська сільська 
рада / 

Державне комунальне 
підприємство 

„Комунальник – 
Студінка” 

30,0 30,0 - Було прорито новий ловчий канал (200м) між ставком і пасовищем, по якому води зі 
ставка, які підтоплювали пасовище будуть відводитися в існуючий канал, який теж 
було почищено від замуленості (500м). З метою попередження руйнування дамби 
ставка, по якій раніш здійснювали переізд, було влаштовано переізд через канал - 
прокладено п’ятиметрову трубу по ходу води та закрепили каменем. В результаті 
виконання заходу ліквідовано підтоплення 2,0 га пасовища та повернуто його для 
повноцінного використання, припинено руйнування дамби ставка.  

6 Придбання бетонополімерних 
контейнерів для безпечного збе-
рігання заборонених і непридат-
них до використання хімічних 
засобів захисту рослин на тери-
торії Здолбунівського району 

Здолбунівська 
райдержадміністрація / 

Фермерське господарство 
“Агросім’я” 

20,0 20,0 - Кошти перераховані Інституту гідротехніки і меліорації Української Академії аграр-
них наук для придбання 4 бетонополімерних контейнерів, в які планується затарити 
2,8 тонн ХЗЗР. Роботи будуть проводитися в кінці лютого на початку березня 2009 
року. В результаті виконання заходу буде ліквідовано джерело забруднення 
атмосферного повітря, грунтів, поверхневих та підземних вод непридатними до 
використання хімічними засобами захисту рослин в Здолбунівському районі. 

7 Придбання спеціалізованих 
контейнерів з метою організації 
та забезпечення функціонування 
системи роздільного збирання та 
сортування твердих побутових 
відходів в м.Радивилів 

Комунальне підприємство 
житлово-комунального 

господарства 
(м.Радивилів) 

40,0 40,0 - У спеціалізованого підприємства “Еко-Львів” було придбано 12 спеціальних 
металевих контейнерів на колесах з кришкою, які обладнані під механічну загрузку 
твердих побутових відходів. Контейнери будуть промарковані для роздільного збору 
відходів: скла, пластику, паперу, з метою роздільного збирання. Результатом 
виконання заходу є зменшення використання первинних природних ресурсів.  

8 Придбання спеціалізованих 
контейнерів з метою організації 
та забезпечення функціонування 
системи роздільного збирання та 
сортування твердих побутових 
відходів в м.Костопіль 

Державне комунальне 
підприємство 

“Костопількомунсервіс” 

40,0 40,0 - Придбано 33 контейнери, з яких 11 пофарбовані у синій колір з написом для 
макулатури, 11 - у зелений для скла, 11- у жовтий для пластика та поліетилену. 
Заключено договір з фірмою “Вторма” (м.Рівне) на передачу вторсировини. Для 
організації  роздільного збирання були залучені власні кошти на загальну суму 1580,0 
грн. на покраску контейнерів, їх маркування, розвезення по місту, проведення 
роз’яснювальної роботи серед населення, вивішення оголошень в під’їздах будинків. 
Завдяки придбаним контейнерам в місті появилась змога запровадити більш 
раціональну систему управління технологічним процесом збору ТПВ. В результаті 
роздільного збирання ТПВ зменшиться навантаження на існуюче сміттєзвалище, 
збільшиться строк його експлуатації,  поступово в державі буде зменьшуватися 
використання первинних  природних ресурсів в зв’язку з використанням відходів як 
вторсировини. 

9 Придбання спеціалізованих 
контейнерів з метою організації 
та забезпечення функціонування 
системи роздільного збирання та 
сортування твердих побутових 
відходів в м.Сарни 

Сарненська міська рада / 
Комунальне підприємство 

“Трудівник” 

75,0 74,9999
2 

0,00008 Придбано 68 металевих контейнерів у ЗАТ “Сарненський РМЗ”: 23 шт. зелені для 
скла, 23 шт. сірі для пластмаси, 22 шт. червоні для паперу. Контейнери для скла 
мають спеціальний  круглий отвір для бутилок. Міською радою виготовлені буклети 
щодо облаштування міста в тому числі і з питань необхідності запровадження 
роздільного  збору ТПВ для розповсюдження серед жителів міста. Планується 
зменшення надходжень відходів на сміттєзвалище на 3,0 тис.м3/рік. Заключено 
договір на здавання ТПВ з ФОП Прищепа В.Й. 

10 Придбання спеціалізованих 
контейнерів з метою організації 
та забезпечення функціонування 
системи роздільного збирання та 
сортування твердих побутових 
відходів в м.Дубно 

Комунальне підприємство 
“Дубноводоканал” 

45,0 45,0 - Всього придбано 18 контейнерів (1 з них за власні кошти) у спеціалізованого 
підприємства “Еко-Львів” з метою роздільного збору твердих побутових відходів, а 
саме: для збору паперу, скла, пластику. Ведеться роз’яснювальна робота серед 
населення щодо роздільної здачі сміття у контейнери через засаби масової 
інформації, зокрема, через газету “Замок”. Питання щодо повного сортування 
відходів та здачі в спеціальні місця його переробки на разі вивчається.  

11 Реконструкція та обладнання 
сміттєзвалища в с.Країв та лікві-

Комунальне підприємство 
„Вега-Плюс” 

60,0 60,0 - Проведено упорядкування сміттєзвалища в с.Країв Оженинської сільради. 
Прокладено тимчасову дорогу для під’єзду транспорту до міця розміщення ТПВ, 



дація несанкціонованих звалищ 
побутових  та сільськогоспод-
дарських відходів на території 
Оженинської сільської ради 
Острозького району 

улаштовано 4 траншеї (5м1м46м) та заскладовано в них сміття, зроблено планування 
площ 4 га механізованим способом. Проведено ліквідацію несанкціонованих 
сміттєзвалищ в с.Оженин та с.Бродів, проведено розробку грунту та планування площ 
механізованим способом на загальній площі 1 га. 
Проводиться роз’яснювальна робота серед населення щодо необхідності вивезення 
сміття на спеціальне сміттєзвалище в с.Країв. Виконані роботи покращують в цілому 
екологічний стан на території Оженинської сільради. 

12 Виготовлення поліграфічної 
продукції з екологічної тематики 
з метою пропаганди охорони 
навколишнього природного 
середовища 

Державне управління 
охорони навколишнього 
природного середовища в 
Рівненській області / 

Рівненський зоологічний 
парк загальнодержавного 

значення  

27,5 27,5 - Виготовлено продукцію з екологічною символикою та з екологічною тематикою: 50 
шт. настінних календарів, 2000 шт. кишенкових календарів, 150 шт. квартальних 
календарів, 350 шт. папок, 350 шт. блокнотів, 30 шт. листівок, 3000 шт. наборів 
листівок, 600 шт. карток та 1000 шт. карток гармошка. Мета заходу - наочна агітація 
та популяризація державної екологічної служби та підвищення екологічної культури 
та свідомості широких верств населення, поширення знань про природу, виховання та 
формування бережного ставлення до оточуючого середовища - рослиного та 
тваринного світів. 

13 Проведення експертизи робочого 
проекту на реконструкцію 
сміттєзвалища твердих 
побутових відходів  м.Острога 

Острозьке комунальне 
підприємство 
“Водоканал” 

15,0 7,4544 7,5456 Проведено експертизу робочого проекту на реконструкцію сміттєзвалища твердих 
побутових відходів  м.Острога. Отримано висновок комлексної державної 
експертизи. 
(Див. Тема № 11 “Основного Переліку...”) 

 Всього по “Переліку № 2...”  600,0 534,954
32 

65,0456
8 

 

 ВСЬОГО ПО 3-Х 
“ПЕРЕЛІКАХ...” ЗА 2008 РІК 

 2051,9 1958,91
109 

92,9889
1 

 

 
 
 


